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Αντί προλόγου
Η ιστορία της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Επιστήμης στην
Κρήτη, έχει μακράν ιστορία και έχει εξελιχθεί σημαντικά στα
τελευταία χρόνια.
Η εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει σημαντικά στην ποιότητα ζωής της
κοινωνίας, στην ανάπτυξη της αθλητικής συνείδησης των μαθητών
και ενηλίκων και στην εξέλιξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής
και του σχολικού αθλητισμού όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
Μέχρι και σήμερα, διαπιστώνεται ότι δεν έχει υλοποιηθεί κάποια
δράση από την σχολική κοινότητα η οποία να συμβάλει στην
συλλογή και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού (φωτογραφίες και
έντυπα) που πιθανόν έχουν στην κατοχή τους Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, Γραφεία Φυσικής Αγωγής ή ιδιώτες στην Κρήτη και
παρουσιάζει την εξέλιξη αυτή.

Στόχος της δράσης
Η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής
Φυσικής

Αγωγής

και

Αθλητικής

Επιστήμης,

αποφάσισε

να

διοργανώσει παράλληλη δράση με θέμα:
«ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ και ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ».
Βασικός στόχος της δράσης

είναι η συλλογή και αξιοποίηση του

αρχειακού υλικού από φωτογραφίες και έντυπα που υπάρχει στην
Κρήτη και

η δημιουργία μιας έκθεσης

φωτογραφίας και ενός

ηλεκτρονικού λευκώματος.
Απώτερος στόχος της δράσης είναι η επαναφορά «αναμνήσεων και
δράσεων»

μέσω της φωτογραφίας από τις τελευταίες δεκαετίας

της Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στην

Κρήτη, οι

οποίες θα παρουσιάζουν την εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισμού.

Διαδικασία προσφοράς του αρχειακού υλικού
Καταλύτης της δράσης αυτής είναι οι κάτοχοι φωτογραφιών ή και
αποκομμάτων από σχολικές εκδόσεις, με αντικείμενο την Φυσική
Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό, την περίοδο 1920 – 1980.
Οποιοσδήποτε κατέχει αρχειακό φωτογραφικό υλικό με αντικείμενο
την Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό την παραπάνω
περίοδο, μπορεί να το καταθέσει στην Οργανωτική Επιτροπή του
Συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://forms.gle/NVZTibvPNz76PYYR6 , σε ψηφιακή μορφή, με ελάχιστα

χαρακτηριστικά σάρωσης τα 300dpi.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης του υλικού ορίζεται η
10η Μαρτίου 2020.
Η αποστολή του υλικού θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από:
i.

Όνομα και Επώνυμο αποστολέα

ii.

Ιδιότητα αποστολέα

iii.

Πλήρη διεύθυνση Αποστολέα

iv.

Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο αποστολέα

v.

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αποστολέας αποδέχεται την χρήση
και δημοσιοποίηση του υλικού που αποστέλλει στα πλαίσια
της

δράσης

ΥΛΙΚΟΥ

«ΕΚΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ

και

ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ».

Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:
i.

Μικρή περιγραφή του περιεχομένου της φωτογραφίας

ii.

Ονοματεπώνυμα ατόμων που φαίνονται στην φωτογραφία

iii.

Ονοματεπώνυμο του ατόμου που τράβηξε της φωτογραφία

iv.

Τόπος λήψης της φωτογραφίας (Πόλη, σχολική κοινότητα,
εκδήλωση)

v.

Ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας (ημέρα, μήνας έτος).

Ομάδα εργασίας της δράσης.
Την ομάδα εργασίας της δράσης αποτελούν:
Εμμανουήλ Καρτσωνάκης (Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης
Κρήτης).
Δημήτριος Κ. Τσιράκος (Διδάκτορας Αθλητικών Επιστημών –
Εμβιομηχανικής και Συντονιστής Λειτουργιών των Δ.Α.Κ.Η).
Στράτος Τζιαμπάζης (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Πρόεδρος
Ε.Π.Φ.Α.Ν.Η.).
Μανόλης
Πρινιανάκης
Φωτογράφος ).

(Καθηγητής

Φυσικής

Αγωγής

–

Γιώργος Φωτεινάκης (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής-Φωτογράφος).
Καραγιώργου
Γιάννα
(ΦωτογράφοςΠρόεδρος
Επαγγελματιών Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κρήτης)

Συλλόγου

Η ομάδα, αφού παραλάβει

το φωτογραφικό υλικό από την

Οργανωτική

ειδικό

Επιτροπή,

με

πρωτόκολλο

παράδοσης

παραλαβής, θα το αξιολογήσει και θα το αξιοποιήσει στο πλαίσιο
της έκθεσης.

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις:
•

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον
κ. Δημήτριο Τσιράκο, e-mail: tsirakos@heraklion.gr, τηλ:
6946060772 ή στους/στις Υπεύθυνους/ες Ομάδας Φυσικής
Αγωγής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.

•

Για

τεχνικά θέματα

(υποβολή ηλεκτρονικής φόρμας,

αποστολής αρχείων) μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ.
Λαγό

Σταύρο

και

Ιωάννου

Άγγελο,

e-mail:

synedriaphysed@gmail.com ή στο τηλέφωνο: 2810 246863.

