6ο FORUM Φυσικής Αγωγής
«ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014,
Ώρες 09:00-14:00
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
(Δίπλα στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο του ΑΠΘ, οδός 3ης Σεπτεμβρίου –
Πανεπιστημιούπολη, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, info: http://kedea.rc.auth.gr/ )

Θεσσαλονίκη

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Στο ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ για τον εορτασμό των 30 χρόνων προσφοράς στη
Φυσική Αγωγή (ΦΑ) και στον Αθλητισμό, θα διεξαχθεί το 6ο FORUM της Ελληνικής Ακαδημίας
Φυσικής Αγωγής (ΕΑΦΑ). Το FORUM θα είναι αφιερωμένο στο επίκαιρο θέμα της αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών και στη στρατηγική για την αναβάθμιση του μαθήματος ΦΑ αξιοποιώντας
τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση.
Η Φυσική Αγωγή σήμερα φαίνεται ότι περνά τη βαθύτερη κρίση και αμφισβήτηση στην
ύπαρξή της ως μάθημα του σχολικού αναλυτικού προγράμματος. Η ανάγκη για τον
επαναπροσδιορισμό της και η δημιουργία ενός οράματος για το τι ΦΑ θέλουμε μέσα από τη
σημερινή συγκυρία των γενικότερων αλλαγών στην εκπαίδευση, μπορεί ν’ αποτελέσει σημείο
εκκίνησης για μια ρεαλιστική αποτίμηση της πραγματικότητας και ένα μεσο-μακροπρόθεσμο
προγραμματισμό επίτευξης συγκεκριμένων στόχων σε θεσμικό, διοικητικό και εκπαιδευτικό
επίπεδο.
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας των αλλαγών στην
εκπαίδευση. Ωστόσο, το όλο εγχείρημα αντιμετωπίζεται με προκατάληψη και δημιουργεί
σοβαρές αμφιβολίες για την επιτυχία του. Με αφετηρία τη θέση ότι η αξιολόγηση αποτελεί
βασική παράμετρο ελέγχου της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στη ΦΑ, το 6ο FORUM της
ΕΑΦΑ θα επικεντρωθεί:
o (α) Στην αποτύπωση του οράματος για τη ΦΑ που θέλουμε και της στρατηγικής για την
επίτευξή του.
o (β) Σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ΦΑ με
βάση το ισχύον προεδρικό διάταγμα.
Με την πεποίθηση ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας μια καλύτερη ΦΑ κι ότι
η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει συστατικό της προσπάθειας επανεκκίνησης του
μαθήματος, ο σκοπός του FORUM είναι να καταλήξει σε μια ομόφωνη απόφαση με
συγκεκριμένες προτάσεις στις οποίες θα:
i)
Τεκμηριωθεί η θέση της ΦΑ στο σχολικό πρόγραμμα και οι δυνατότητες που
υπάρχουν να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην εκπαίδευση κι ανάπτυξη του
μαθητή.
ii)
Αποσαφηνιστεί το πλαίσιο και η διαδικασία εφαρμογής της αξιολόγησης (στη βάση
του Προεδρικού Διατάγματος 152) που θα διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο
εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας.
Οι τελικές προτάσεις που θα παρουσιαστούν ως εισηγήσεις την ημέρα διεξαγωγής του FORUM
θα προκύψουν μέσα από διαδικασία ζύμωσης σε επιμέρους ομάδες εργασίας οι οποίες θα
αποτελούνται από ακαδημαϊκούς, ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι,
διοικητικά στελέχη ΥΠΑΙΘ), μέλη της ΕΑΦΑ, εκπαιδευτικούς κι όποιον άλλο επιθυμεί και είναι
σε θέση να συνδράμει στο σκοπό της ημερίδας. Οι ομάδες εργασίας θα δημιουργηθούν με
αίτημα των ενδιαφερομένων στον κ. Θωμά Κουρτέση (tkourtes@phyed.duth.gr ) που θα
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υποβληθεί ως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη
φόρμα. Κάθε ομάδα θα έχει μια συντονιστική επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι η
επεξεργασία του αντίστοιχου θέματος πριν από το FORUM και η προετοιμασία της τελικής
εισήγησης. Η σύνθεση των εισηγήσεων θα αποτελέσει τη βάση της ομόφωνης απόφασης που
θα υποβάλουμε ως ΕΑΦΑ προς το Υπουργείο.
Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια την ημέρα διεξαγωγής του FORUM είναι τα
παρακάτω:
1.
Το όραμα για τη ΦΑ που έχουν ανάγκη οι μαθητές και ανάπτυξη στρατηγικής για
την επίτευξή του (σε θεσμικό, διοικητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο) - Προτάσεις
αναβάθμισης της θέσης και του ρόλου της ΦΑ στη σχολική ζωή με τα σημερινά
δεδομένα
2.
Προεδρικό διάταγμα 152: Αποσαφήνιση διφορούμενων σημείων – προσαρμογή για τη
ΦΑ
3.
Προεδρικό διάταγμα 152: Αποτύπωση βήμα-προς-βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού
4.
Προετοιμασία των εμπλεκομένων για τη διασφάλιση εγκυρότητας, αξιοπιστίας και
αντικειμενικότητας στην αξιολόγηση
5.
Ο ρόλος των ΤΕΦΑΑ στην προετοιμασία των αξιολογητών και των εκπαιδευτικών
ΦΑ

Σας θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο των εργασιών του FORUM περιλαμβάνεται
επίσης η παρουσίαση επιστημονικών ανακοινώσεων.
Οι επιστημονικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων
(poster). Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00
m ύψος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 30/09/2014 στη διεύθυνση
vaderri@phyed.duth.gr .
Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων
 Χρησιμοποιείστε για το κείμενο χαρακτήρες μεγέθους 11 (Arial) pt σε μονό διάστημα.
 Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με έντονα και ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 Στην επόμενη γραμμή ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων τα οποία πρέπει είναι
στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, (να γραφεί το πρώτο γράμμα του ονόματος και
στη συνέχεια το επώνυμο ολογράφως, π.χ. Γ. Παπαδόπουλος1, X. Παπαδοπούλου2).
 Η κύρια ιδιότητα του ομιλητή θα πρέπει να είναι στην ονομαστική, με italics
 Να υπογραμμισθεί το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.
 Στη συνέχεια σε επόμενη γραμμή να γραφεί το κέντρο προέλευσης των συγγραφέων
(π.χ. 1Εργαστήριο …………… ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ)
 Να παρεμβληθεί διπλό διάστημα και να δακτυλογραφηθεί το κείμενο της περίληψης.
 Η περίληψη των εργασιών να είναι δομημένη με τα κεφάλαια: Εισαγωγή, Σκοπός,
Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
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Το κείμενο δεν πρέπει ξεπερνά τη μια σελίδα και τα πλαϊνά προκαθορισμένα όρια της
φόρμας υποβολής.

Μετά την αποδοχή της εργασίας όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει και πλήρες άρθρο (έως 3
σελίδες) στην ίδια διεύθυνση vaderri@phyed.duth.gr έως τις 19/10/2014, το οποίο θα
δημοσιευθεί ως πρακτικά του FORUM της ΕΑΦΑ στο επιστημονικό περιοδικό «Αναζητήσεις
στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό». (Οδηγίες μόνο για τον τρόπο συγγραφής των
τρισέλιδων στην ιστοσελίδα του περιοδικού:
http://www.pe.uth.gr/emag/index.php/inquiries/index )
Εγγραφή στο 60 FORUM – ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ
Το κόστος εγγραφής είναι: προεγγραφές 10€ για φοιτητές & 20€ για συνέδρους.
Λήξη ημερομηνίας προεγγραφής: 31/10/2014.
Εγγραφές μετά την ημερομηνία προεγγραφής 15€ για φοιτητές & 30€ για συνέδρους.
Με την εγγραφή έχετε δικαίωμα παρακολούθησης όλου του ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΤΕΦΑΑ. Το συνοπτικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:
(http://www.pess.auth.gr/sites/default/files/program_conference.pdf) .
 Τουλάχιστον 1 εκ των συγγραφέων μιας ανακοίνωσης θα πρέπει να εγγράφεται στο
συνέδριο και δεν επιτρέπεται να συμμετέχει κάποιος ως συγγραφέας σε περισσότερες
από 3 ανακοινώσεις ανεξάρτητα από τη σειρά.
 Η αποδοχή της εργασίας προς ανακοίνωση προϋποθέτει την εγγραφή.
 Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής
των περιλήψεων για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους.
Η κατάθεση των χρημάτων πραγματοποιείται στην Τράπεζα Πειραιώς (Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.
IBAN: GR4501722020005202002079917 ),
 (ΠΡΟΣΟΧΗ!): δηλώνοντας το όνομα του καταθέτη και (Κ.Ε.91460)


Αποστολή της απόδειξης πληρωμής με φαξ στο 2310992671 η στην ηλεκτρονική
διεύθυνση vaspap@phed.auth.gr με τη σημείωση (60 FORUM ΕΑΦΑ– ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ) η



Αποστολή της απόδειξης πληρωμής με φαξ στο 2310 991873 η στην ηλεκτρονική
διεύθυνση mamel@phed.auth.grμε τη σημείωση (60 FORUM ΕΑΦΑ– ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ).

Γραμματεία του Συνεδρίου (τηλέφωνο: 2310 991871 & 72, 992188).
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