ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ &
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ &
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΥΑΝΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Χανιά,18.11.22
Αρ. Πρωτ.: Φ.24/7820
Προς:
Δεκόζηεο θαη Ιδησηηθέο ρνιηθέο
Μνλάδεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαοΓθπ/ζεοN.
Xαλίσλ Κξήηεο

Δηεύζπλζε: Ισζήθ Γθεξόια 48B

Κοιν:

Σ.Κ.-Πόιε: 73132 ΥΑΝΙΑ
Πιεξνθνξίεο: Υξπζνύια Zαραξηνπδάθε
Σειέθσλν:

-Γ...Κξήηεο
-Τπεπζύλνπο/εο Τ.Φ.Α.Υ.Α Π.Γ &

2821047151

Δ.Γ

Κξήηεο

Email :graffachan@sch.grmail@dide.chan.sch.gr
Ιζηνζειίδα: http://www.didechan.gr/

ΘΓΜΑ: «Γιδική Πποκήπςξη Παγκπήηιυν σολικών Αγώνυν κάκι μέζυ
διαδικηύος Α/θμιαρ και Β/θμιαρΓκπ/ζηρ ζσολικού έηοςρ 2022-2023».

Η

Δ.Δ.Γ Υαλίσλ θαη ην Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ

Πεξηθεξεηαθή Γλόηεηα Υαλίσλ, ηνλ Δήκν Υαλίσλ θαηηε ζπλεξγαζία ηεο Ένυζηρ
κακιζηικών ζυμαηείυν Κπήηηρ (Γ...Κ)
προκηρύσσει

Σνπο αγώλεο «3οΠαγκπήηιο σολικό Σοςπνοςά Διαδικηςακού κακιού»
καζεηώλ, καζεηξηώλ Δημοηικών, Γςμναζίυν και Λςκείυν. Οη αγώλεο ζα
δηεμαρζνύλ ζε δύν θάζεηο :
Α΄ΦΑΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΗ:
Θα πξαγκαηνπνηεζεί δηαδηθηπαθά ζηελ αλεμάξηεηε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα γηα
ζθάθη Lichess.org, ηελ Κςπιακή 11

Δεκεμβπίος 2022 και ώπα 17:00μμ.

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία δειώζεσλ ζπκκεηνρήο Σεηάπηη 7 Δεκεμβπίος 11:00
π.μ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ
Α. Για ηοςρ Μαθηηέρ –Κηδεμόνερ.
(βίνηεο οδηγιών - https://bit.ly/tutorialSkaki)

ΒΗΜΑ 1: Με ηελ έγθξηζε θαη ηελ επίβιεςε ηνπ θεδεκόλα δεκηνπξγείηαη
ινγαξηαζκόο ζηελ πιαηθόξκα Lichess.org (https://lichess.org/). Γάλ
ππάξρεη ήδε δε ρξεηάδεηαη λα γίλεη εθ λένπ. Ο ινγαξηαζκόο δεκηνπξγείηαη
κε ηελ θαηαρώξεζεελόο usernameθαη ελόο νπνηνπδήπνηε email θαη θαλελόο
άιινπ ζηνηρείνπ.
ΒΗΜΑ

2:

Τπνβνιή

ειεθηξνληθήο

αίηεζεο

ζηελ

επίζεκε

πιαηθόξκα

ηεοΔεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο Υαλίσλ ΠΑΙΦΑΗ.


Γίζνδνο κε ινγαξηαζκό καζεηή ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Δηθηύνπ



Από ην κελνύ «ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΑΚΙ»



Γπηινγή ηάμεο ηνπ καζεηή



Γηζαγσγή ηνπ username ζην Lichess (ειέγρεη ηε γλεζηόηεηά ηνπ)



«Απνζηνιή ηεο αίηεζεο»

ημείυζη: ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα καζεηέο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη
αιιά γλσξίδνπλ ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ, λα ζπκκεηάζρνπλ
κε ηελ επηινγή «Αλνηρηό ηνπξλνπά γλσξηκίαο». Σν ζπγθεθξηκέλν ηνπξλνπά
δεν οδηγεί ζε πξόθξηζε ζηε δεύηεξε θάζε.

ΒΗΜΑ 3: ηε ζπλέρεηα, όζνη καζεηέο δελ αλήθνπλ ήδε ζηελ «Οκάδα Φπζηθήο
Αγσγήο Υαλίσλ» (νκάδα ηνπ lichess), θάλνπλ αίηεκα εηζαγσγήο
αθνινπζώληαο ην ζύλδεζκν https://lichess.org/team/yiqiUDai θαη
αλακέλνπλ έγθξηζε από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο νκάδαο.
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Β. Για ηη σολική Μονάδα και ηοςρ καθηγηηέρ Φςζικήρ Αγυγήρ.


Η ρνιηθή Μνλάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο
ελεκεξώλνπλ κε θάζε δπλαηό ηξόπν ην καζεηηθό δπλακηθό θαη αλαξηνύλ
ηελ πξνθήξπμε θαη ηελ αθίζα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ.



Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ ησλ αηηήζεσλ, ζα ζηαιεί E-mail ζηε ρνιηθή
Μνλάδα από ηνπο δηνξγαλσηέο κε ηε ιίζηα ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνύλ κε νξζά ζηνηρεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
ζαο, ηόηε και μόνο, λα ζηαιεί απάληεζε κε ηηο δηνξζώζεηο.



Καλέλαο καζεηήο δε κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηε ιίζηα ζπκκεηνρήο αλ δελ
έρεη γίλεη «απνζηνιή αίηεζεο» από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο
Παζηθάε.
ΓΓΝΙΚΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ

Διάπκεια: Οη αγώλεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ πεξίπνπ 2,5 ώπερ.
Ππυηαθλήμαηα: Οη καζεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ζύκθσλα κε
ηνλ πίλαθα:
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 1

ΜΑΘΗΣΓ/ΣΡΙΓ Α’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 2

ΜΑΘΗΣΓ/ΣΡΙΓ Β’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 3

ΜΑΘΗΣΓ/ΣΡΙΓ Γ’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 4

ΜΑΘΗΣΓ/ΣΡΙΓ Δ’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 5

ΜΑΘΗΣΓ/ΣΡΙΓ Γ’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 6

ΜΑΘΗΣΓ/ΣΡΙΓ Σ’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 7

ΜΑΘΗΣΓ/ΣΡΙΓ ΓΤΜΝΑΙΩΝ – ΛΤΚΓΙΩΝ

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

ΜΑΘΗΣΓ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

ΜΑΘΗΣΓΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ
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ύζηημα Αγώνυν – Γλβεηικό ύζηημα Κληπώζευν: Οη αζιεηέο αληηκεησπίδνπλ
ζε θάζε παξηίδα αζιεηέο πνπ έρνπλ ηνπο ίδηνπο βαζκνύο κε απηνύο, ή βξίζθνληαη
ζηελ πιεζηέζηεξε βαζκό-νκάδα.
Απιθμόρ παπηίδυν: 7 γηα θάζε καζεηή/ηξηα.
Χπόνορ κέτηρ – 10’: Κάζε καζεηήο/ηξηα ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 10 ιεπηά γηα
ηελ νινθιήξσζε ζηηο παξηίδαο.
Διάλειμμα: Έρεη πξνβιεθζεί 2 ιεπηά δηάιεηκκα κεηαμύ ησλ παξηίδσλ.

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα ππάξρεη δσληαλή αλακεηάδνζε κε ζρνιηαζκό
ησλ παξηίδσλ από ηνλ δηεζλή καηηξ (ΙΜ) Γηώξγν Γθνύκα.

Ο ζρνιηαζκόο θαη ε αλάιπζε ζα είλαη δηαζέζηκνο από ην θαλάιη ηνπ YouTube ηεο
«ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ»
(https://bit.ly/ofaYoutubeChannel) θαη ζηε ζειίδα ηεο https://bit.ly/ofaFacebook
ζην Facebook.
Β΄ ΦΑΗ ΣΓΛΙΚΗ
Γλδεηθηηθή εκεξνκελία άββαην 11/03/2023 ώξα 11:30.
(Θα αθνινπζήζεη ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε γηα ηε Β’ Φάζε ησλ αγώλσλ κε
αλαιπηηθέο νδεγίεο).
Η Β’ Φάζε πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρή ζε αγώλεο επίδεημεο ΙΜΟΤΛΣΑΝΓ κε
δηαθεθξηκέλνπο αζιεηέο. (Παξάδεηγκα αγώλσλ επίδεημεο ΙΜΟΤΛΣΑΝΓ ζην
ζύλδεζκν https://www.youtube.com/watch?v=_3uk1bNvbqk ).
ηε Β΄ Φάζε πξνθξίλνληαη είθνζη (20) καζεηέο από ηελ Α΄Φάζε σο εμήο:


Σν 1ν αγόξη θαη ην 1ν θνξίηζη από θάζε ηάμε Δεκνηηθνύ (ζύλνιν 6 αγόξηα
θαη 6 θνξίηζηα)



Σν 1ν αγόξη θαη ην 1ν θνξίηζη από θάζε ηάμε Γπκλαζίνπ (ζύλνιν 3 αγόξηα
θαη 3 θνξίηζηα)



Σν 1ν αγόξη θαη ην 1ν θνξίηζη από ηελ θαηεγνξία Λπθείσλ (ζύλνιν 1 αγόξη
θαη 1 θνξίηζη).
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Μεηά ην πέξαο ηεο Β΄Φάζεο – αγώλσλ επίδεημεο ζηκνπιηαλέ ζα αθνινπζήζνπλ νη
απνλνκέο ησλ αλακλεζηηθώλ επάζισλ.
Σν Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο Υαλίσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθνξνπνηήζεη
κέξνο ηεο παξνύζεο, γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηέιεζεο ησλ αγώλσλ (πεξίπησζε
ηερληθνύ πξνβιήκαηνο) θαη εθ’ όζνλ δελ αληηθξνύεη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο.

Ο Δηεπζπληήο
ηεο Δηεύζπλζεο Δ/ζκηαο Γθπ/ζεο Υαλίσλ

ΑΚΡΙΒΓ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Ο εθηειώλ ρξέε
Τπεπζύλνπ Φπζηθήο Αγσγήο
& Αζι. Δξαζηεξηνηήησλ

Δξ Ισάλλεο Παλαγηώηεο Ακπειάο
ΠΓ02-Φηιόινγνο

Αλαζηάζηνο Μαξαγθνπδάθεο
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