1οΠανελλήνιο σνέδριο τολικής
Φσζικής Αγωγής και Αθληηικής
Επιζηήμης
ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 9-11 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020
ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ MIRAMARE

ΔΕΤΣΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Η Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Κξήηεο, ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν
Δθπαηδεπηηθνχ Σρεδηαζκνχ (ΠΔ.Κ.Δ.Σ.) Κξήηεο, ην Διιεληθφ Μεζνγεηαθφ Παλεπηζηήκην
(ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ.) θαη νη Δλψζεηο Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο Ηξαθιείνπ θαη Φαλίσλ, ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ην Γήκν Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ην Γήκν Ηξαθιείνπ δηνξγαλψλνπλ
Παλειιήλην Σπλέδξην κε δηεζλή ζπκκεηνρή κε ζέκα:
“ 1οΠανελλήνιο Σσνέδριο Στολικής Φσζικής Αγωγής και Αθληηικής Επιζηήμης”
Τν Σπλέδξην ζα δηεμαρζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη νη
εξγαζίεο ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην μελνδνρείν Miramare, ζηνλ Άγην Νηθφιαν Λαζηζίνπ απφ 9
έσο 11 Απξηιίνπ 2020.
Σθνπφο θαη πξνβιεκαηηθή ηνπ Σπλεδξίνπ:
Ο ζθνπφο ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη λα αλαδείμεη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο ηεο
ζρνιηθήο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ πνπ πξνάγνπλ ηελ δηα βίνπ πγεία θαη ηε δπλακηθή
θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο λέαο Σρνιήο Δπηζηεκψλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ Κξήηεο.
Σην πιαίζην απηφ επηδηψθεηαη:


Η παξνπζίαζε θαηλνηφκσλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα

αλαλέσζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζρνιηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, επηηξέπνπλ ην άλνηγκα ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ελεξγφ δξάζε ηνπ καζεηή.


Η αληαιιαγή γφληκσλ πξνβιεκαηηζκψλ σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηνπ καζήκαηνο ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ζην ζρνιείν γηα φινπο.



Η αλάδεημε κέζσ δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ ηεο ζρέζεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο
αζιεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε κηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνηλσληθννηθνλνκηθή
πξαγκαηηθφηεηα κε ζηφρν, ηνλ δηάινγν κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ζέκαηα θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, πξφιεςεο θαη αλάπηπμεο επαγγεικαηηψλ ηεο άζθεζεο.



Η θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο θαη αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ πξνο ηε θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο δηα βίνπ άζθεζεο.

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο:


Σρνιηθφο Αζιεηηζκφο - Αγψλεο



Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ Φπζηθήο Αγσγήο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο



Αζιεηηθή Χπρνινγία



Αμηνιφγεζε ζηε Φπζηθή Αγσγή



Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία Φπζηθήο Αγσγήο



Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή θαη εληαμηαθή εθπαίδεπζε



ΤΠΔ ζηε Φπζηθή Αγσγή θαη ζηελ Αγσγή Υγείαο



Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πγεία



Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ αζιεηηζκφ.



Τνπηθή Απηνδηνίθεζε



Άζθεζε θαη Γηαηξνθή



Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο



Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε

Τν ζπλέδξην ζπκπεξηιακβάλεη:


Κεληξηθέο νκηιίεο



Σηξνγγπιέο ηξάπεδεο



Δξεπλεηηθέο θαη ζεσξεηηθέο εξγαζίεο (πξνθνξηθέο θαη αλαξηεκέλεο αλαθνηλψζεηο)



Παξνπζηάζεηο θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ



Δξγαζηήξηα

Σημαντικές ημερομηνίες:


8 Οθησβξίνπ 2019: 1ε Αλαθνίλσζε δηνξγάλσζεο ηνπ Σπλεδξίνπ



28 Φεβξνπαξίνπ 2020: Υπνβνιή πεξίιεςεο έως 500 ιέμεηο, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ
εξγαζηψλ



20 Μαξηίνπ 2020: Δλεκέξσζε απνδνρήο



30 Μαξηίνπ 2020: Αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηνο Σπλεδξίνπ



9-11 Απξηιίνπ 2020: Γηεμαγσγή Σπλεδξίνπ



24 Απξηιίνπ 2020: Υπνβνιή ηειηθψλ θεηκέλσλ γηα ηα πξαθηηθά ηνπ Σπλεδξίνπ

Τξφπνο ππνβνιήο εξγαζηψλ
❖ Οη εξγαζίεο πνπ ππνβάιινληαη ζην Σπλέδξην πξέπεη λα είλαη πξσηφηππεο. Οη ζπγγξαθείο
δεζκεχνληαη κε ηελ ππνβνιή κηαο εξγαζίαο, φηη δελ έρνπλ δεκνζηεχζεη ή ππνβάιεη πξνο
δεκνζίεπζε, απηνχζηα ηελ εξγαζία ή παξαιιαγή ηεο αιινχ.
❖ Καζέλαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε κία έσο δχν εηζεγήζεηο ή κε έλα έσο δχν εξγαζηήξηα ή
κε κία εηζήγεζε θαη έλα εξγαζηήξην, είηε κφλνο είηε σο ζπλεηζεγεηήο. Η κέγηζηε δηάξθεηα
ησλ πξνθνξηθψλ εηζεγήζεσλ είλαη 15 ιεπηά. Θα ππάξρεη ρξφλνο γηα ζπδήηεζε ζην ηέινο
θάζε ζπλεδξίαο.
❖ Οη εξεπλεηηθέο θαη ζεσξεηηθέο εξγαζίεο ζα ηεζνχλ ζηελ αλψλπκε θξίζε δχν αλεμάξηεησλ
θξηηψλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, ζηε βάζε ηεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο, ηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ηνπο θαη φζεο πιεξνχλ απνιχησο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Σπλεδξίνπ (πεξηερφκελν, κνξθνπνίεζε θαη βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε) ζα παξνπζηαζηνχλ
ζην Σπλέδξην θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζε ειεθηξνληθά πξαθηηθά (κε ISBN). Οη θαιέο
πξαθηηθέο απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ δελ ππνζηεξίδνληαη βηβιηνγξαθηθά, ζα
δεκνζηεπζνχλ ζε παξάξηεκα πνπ ζα εθδνζεί γηα απηφ ην ζθνπφ.
❖ Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν θξηηψλ, ε εξγαζία (εηζήγεζε ή εξγαζηεξηαθή
παξνπζίαζε) αλαηίζεηαη ζε ηξίην θξηηή γηα ηελ ηειηθή θξίζε. Τα ζρφιηα ησλ θξηηψλ
θνηλνπνηνχληαη αλψλπκα ζηνπο ζπγγξαθείο. Τν απνηέιεζκα ηεο θξίζεο κπνξεί λα είλαη ε
απνδνρή ή κε ηεο εξγαζίαο γηα δεκνζίεπζε είηε ε απνδνρή ηεο κε ηελ πξνυπφζεζε λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνηεηλφκελεο δηνξζψζεηο.
❖ Οδεγίεο θαη Πξφηππα – Έληππα ζρεηηθά κε ην Σπλέδξην κπνξείηε λα βξείηε εδψ :
Οδεγίεο/Έληππα
❖ Γηα ηελ ππνβνιή ησλ εξγαζηψλ παηήζηε ζην ζχλδεζκν:
 Υπνβνιή Οινθιεξσκέλεο εξγαζίαο

Σπκκεηνρή – δηακνλή ζπλέδξσλ:
 Σην ζπλέδξην δελ ππάξρεη θφζηνο ζπκκεηνρήο νχηε γηα ηνπο εηζεγεηέο νχηε γηα ηνπο
ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο.
Η θφξκα εγγξαθήο Σπλέδξσλ είλαη ήδε ελεξγνπνηεκέλε ζηελ ζειίδα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq-yWKxTyfRa_0cGgjLlEBwGgyOZbpTNfcjHj15bljzuJwAw/viewform

 Τν μελνδνρείν Miramare 5*, πξνζθέξεη εηδηθή ηηκή ζηνπο Σπλέδξνπο, 35 επξψ/άηνκν (ζε
δίθιηλν/ηξίθιηλν/ηεηξάθιηλν δσκάηην) κε πξσηλφ θαη έλα γεχκα. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
θαη θξαηήζεηο κπνξείηε λα θάλεηε απεπζείαο ζην μελνδνρείν. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα
επηιέμεηε απφ κηα πιεζψξα θαηαιπκάησλ πνπ πξνζθέξεη ν Άγηνο Νηθφιανο, ηελ πεξίνδν
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Σπλεδξίνπ.
 Σηνπο ζπλέδξνπο παξέρεηαη:
 Ο θάθεινο ηνπ Σπλεδξίνπ
 Βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο (παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ, εηζήγεζεο, παξαθνινχζεζεο
εξγαζηεξίσλ)
 Καθέο θαη πξφρεηξν γεχκα ζηα δηαιείκκαηα
Δπηθνηλσλία:
Ιζηνζειίδα ηνπ Σπλεδξίνπ: http://physed.pdekritis.gr
Facebook: https://www.facebook.com/physedcrete/
E-mail: synedriophysed@gmail.com
Γξακκαηεία Σπλεδξίνπ , ηειέθσλα: 2810342765 (θνο Όκεξνο-Αιέμαλδξνο Θενινγίηεο),
2831028696 (θα Μαξία Παιάζε)

Γηα ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή
Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο
Δκκαλνπήι Καξηζσλάθεο

