FELHÍVÁS ÓVODÁKNAK, ISKOLÁKNAK
Tisztelt Intézményvezető!
A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018 óta, idén negyedik alkalommal ünnepelhetjük meg
a Magyar Parasport Napját február 22-én.
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a parasportok és a parasportolók megünneplésére
készülve ismét együttműködésre, megemlékezésre hívja az ország összes oktatási intézményét
LÉLEKMOZGATÓ programjával.
A pandémia, a járványügyi intézkedések nyilván változtatásra, rugalmasságra kényszerítenek
minket, de bízunk benne, hogy a nehezített körülmények ellenére, idén is több száz intézmény
csatlakozik felhívásunkhoz és 2021. február 22-én (hétfőn), foglalkoznak a parasportok, a
parasportolók, a fogyatékossággal élők témájával érzékenyítő elméleti, illetve – ahol lehetséges
csoportonként, osztályonként – gyakorlati sportfoglalkozások keretében.
Idén újabb segédanyagokkal, videóanyagokkal is készülünk, hogy még inkább segíthessük a
színvonalas megemlékezést digitális, online oktatás esetén is.
Úgy gondoljuk a Magyar Paralimpiai Bizottság mottója: „Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt,
vesztesnek lenni!” – most is ugyanúgy aktuális, sőt ebben a mindenki számára kihívásokkal teli
helyzetben még jobban az együttérzésre, szolidaritásra, elfogadásra ösztönöz minket, a
parasportolók kitartása, helytállása pedig még inkább követendő példát jelenthet a fiatalság
számára, akiknek élete, a FODISZ szlogenjét idézve, valóban: „Több, mint sport!”
Idén is megszólítjuk az ország összes települését, városvezetését, lehetőségeik szerint
emlékezzenek meg kerületi, települési szinten is a Magyar Parasport Napjáról. Együttműködésre
biztatjuk a köznevelési intézményeket és az önkormányzatokat, ahol csak lehetséges,
dolgozzanak össze és valósítsanak meg közösen Lélekmozgató programot, természetesen
betartva a járványügyi előírásokat.
Milyen módon csatlakozhat az Önök intézménye LÉLEKMOZGATÓ programunkhoz?
Természetesen teljesen szabadon választott, bármilyen programmal, mely a Magyar Parasport
Napjához, illetve a fogyatékosok világához kapcsolódik, de idén is számos javaslattal,
segédanyaggal segítjük a Lélekmozgató program megvalósítását.
Több olyan új digitális segédletet, előadásanyagot, riportfilmet készítünk, melyek a digitális
oktatásban, illetve az érintkezésmentes, inkább elméleti - de mégis gondolatébresztő,
lélekmozdító - ismeretanyag átadást segíti.
A segédanyagok 2021. februárjától folyamatosan kerülnek felöltésre a www.fodisz.hu oldalra,
de a REGISZTRÁCIÓS FELÜLET már most elérhető a következő linken:
https://fodisz.hu/MPN2021reg/
MIÉRT FONTOS, HOGY AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK REGISZTRÁLJANAK?
• A regisztrált intézmények folyamatosan, közvetlen tájékoztatást kapnak e-mailen
keresztül az egyes segédanyagokról, linkekről, újdonságokról.
• A regisztrált intézmények között DECATHLON ajándékkártyákat sorsolunk ki.
• A regisztrált intézmények tudnak részt venni különböző pályázatainkon, melyeken
elindulva a köznevelési intézményüknek a dicsőségen túl, szintén nagy értékű
DECATHLON ajándékkártyákat nyerhetnek.
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MPN2021 LÉLEKMOZGATÓ PÁLYÁZATOK:
ÓVODÁKNAK - Csoportos montázspályázat
Kategóriák:
- kis csoport
- középső csoport
- nagycsoport
ÁLTALÁNOS ISKOLÁKNAK - Rajzpályázat
Kategóriák:
- 1-2. osztály
- 3-4. osztály
- 5-6. osztály
- 7-8. osztály
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK - Esszépályázat
Kategóriák:
9-10. osztály
11-13. osztály
+ NYÍLT FOTÓPÁLYÁZAT EGYÉNI PÁLYÁZÓKNAK - DIÁKOKNAK és FELNŐTTEKNEK
egyaránt
Kategóriák (életkor-megkötés nélkül):
- profi
- amatőr
A PÁLYÁZATOKRÓL TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓ 2021. FEBRUÁR 5-ÉN KERÜL FEL A
WWW.FODISZ.HU HONLAPRA.
A csatlakozó óvodák, iskolák programját, terveit folyamatosan közzétesszük a FODISZ által
létrehozott Lélekmozgató Facebook oldalon: https://www.facebook.com/lelekmozgato/
A Facebook oldalon további ötletekkel, adatokkal, inspirációkkal, javaslatokkal segítjük a
köznevelési intézmények munkáját, kérjük Önök is „lájkolják” oldalunkat!
Az elmúlt években sokat dolgoztunk a fogyatékkal élő emberek hazai társadalmi elfogadásának
erősítéséért. Az eddigi közös programjaink, a parasportolók sikereinek bemutatása is segítették
az integrációt, de van még mit tennünk! Bízunk benne, hogy Ön is partnerünk lesz ebben a
nemes feladatban!
Együttműködésüket kérve és megköszönve, őszinte tisztelettel:

Szabó László

Toponári Gábor

Magyar Paralimpiai Bizottság és
a Fogyatékosok Országos Diák-,
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
elnöke

a Fogyatékosok Országos Diák-,
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
ügyvezető elnöke

2

