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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

 

Σύμφωνα με την υπ αριθμ.  Πράξη 13/22-03-2018 του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΤΕΦΑΑ) και τον Δήμο 

Βόλου συνδιοργανώνει Συνέδριο Φυσικής Αγωγής με τίτλο «Στρατηγικές ενίσχυσης του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για την υγεία και την κοινωνική ένταξη στο σχολείο για 

όλους», το οποίο θα διεξαχθεί στον Βόλο 11-12/5/2018.  

Στο πλαίσιο αυτό καλεί μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής 

(ΠΕ11), που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) σε όλη τη χώρα 

να υποβάλουν περιλήψεις διδακτικών σεναρίων μέχρι 500 λέξεις, στη φόρμα που 

επισυνάπτεται. Τα σενάρια που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο με μορφή 

ανηρτημένων ανακοινώσεων (posters).  

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

To Συνέδριο της Φυσικής Αγωγής με τίτλο «Στρατηγικές ενίσχυσης του μαθήματος της 

Φυσικής Αγωγής για την υγεία και την κοινωνική ένταξη στο σχολείο για όλους» σκοπό 

έχει να έχει να αναπτύξει τον επιστημονικό προβληματισμό και διάλογο σε σχέση με την 

Αξία της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση, μέσω καινοτόμων πρακτικών και βιωματικών 

δράσεων. 

Τα διδακτικά σενάρια που θα αναπτυχθούν από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής 

πρέπει να προσεγγίζουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 

1. Άσκηση για την υγεία  - Προγράμματα Σπουδών. 

2. Αναπτυξιακή διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού (Μαθητές με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες) - Ειδική Αγωγή 

3. Διαπολιτισμική κατανόηση μέσω του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 
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Βασική επιδίωξη μέσω της ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων αποτελεί η ανάδειξη των καλών 

πρακτικών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ως πυρήνων 

κοινοτήτων μάθησης. Επίσης, η δημιουργία δικτύων σχολικών μονάδων με σκοπό την 

ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργής συμμετοχής  των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή 

νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  

Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης θα υποστηριχθούν/ καλλιεργηθούν/ αναδειχθούν:  

 οι αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση,  

 η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών 

εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,  

 η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών 

πρακτικών μεταξύ σχολείων στην Ελλάδα,  

 η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία,  

 η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης όλων των  μαθητών/-τριών, 

 η ανάπτυξη στρατηγικών ενταξιακής εκπαίδευσης και διαφοροποιημένης 

παιδαγωγικής 

 

Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με ένα διδακτικό σενάριο (ατομικό ή 

ομαδικό). 

Τα βέλτιστα διδακτικά σενάρια των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν 

στο Συνέδριο υπό μορφή ανηρτημένων ανακοινώσεων (posters), ενώ θα δημοσιευθούν και 

στα πρακτικά του Συνεδρίου που θα εκδοθούν. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για 

τα υποψήφια περιληπτικά διδακτικά σενάρια καθώς και η Επιτροπή Αξιολόγησης τους θα 

ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. 

 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) των σχολικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να 

συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν το διδακτικό σενάριο που έχουν υλοποιήσει  ή 

προτίθενται να υλοποιήσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. 

(https://iep.edu.gr/services/mitroo/), συμπληρώνοντας τη φόρμα που επισυνάπτεται. Το 

αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 ΜΒ. 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο μπορούν να δηλώσουν 

τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/mitroo/). Θα 

δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής (ηλεκτρονικά) από το ΙΕΠ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η  Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 

πρωινή τόσο για τα διδακτικά σενάρια, όσο και για τις δηλώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο 

και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα  

 

https://iep.edu.gr/services/mitroo/
https://iep.edu.gr/services/mitroo/
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11:00 πρωινή για τα διδακτικά σενάρια και Δευτέρα 7 Μαϊου 2018 και ώρα 11:00 πρωϊνή 

για τις δηλώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

egortsila@iep.edu.gr 

                                              

 

 

Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ 

 

Γεράσιμος Κουζέλης                                                     
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