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ΘΔΜΑ:  «Έθζεζε Παλειιήληας Ηκέρας τοιηθού Αζιεηηζκού, Γεσηέρα 03-10-2016» 

 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

αλαγθαηόηεηα πηνζέηεζεο ελόο πην δξαζηήξηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ θαη 

ζηελ πξνζπάζεηα λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ  ζε νπνηνδήπνηε είδνο 

θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε απώηεξν ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επεμίαο, πηνζέηεζε ην ζύλζεκα ηεο Μαζεηηάδαο  σο 

ινγόηππν ηεο 3εο Παλειιήληαο Ηκέξαο Σρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ (143571/Γ4/10-9-2014 Υ.Α.) 

γηα ην ηξέρνλ έηνο 2016-2017 : «Νοηώζε ηε  ταρά  ηες  άζιεζες  τωρίς ηο άγτος ηες  

λίθες θαη ηο θόβο ηες αποηστίας: Αζιεηηζκός- Γηθαίωκα γηα όιοσς».  

Ο ζηόρνο ηεο Παλειιήληαο Ηκέξαο Σρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ (ηελ πξώηε Γεπηέξα ηνπ 

Οθησβξίνπ) είλαη νη καζεηέο/ηξηεο λα απνθνκίζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο επξύηεξεο παηδείαο, 

πνπ πξνζθέξεη ν αζιεηηζκόο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο ππέξβαζεο, κε βάζε ην «επ αγσλίδεζζαη.  

     Ο αζιεηηζκόο είλαη απαξαίηεηνο, γηαηί ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο , ζηελ 

θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αλζξώπσλ, επίζεο πξνζθέξεη 

ζηελ θνηλσλία θαη ηδηαίηεξα ζηε λέα γεληά, ηελ εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηνπ λα παίμεηο 

δίθαηα, λα παίμεηο θαζαξά, λα είζαη ζηαζεξόο, λα πξνζέρεηο ηνπο πεηξαζκνύο, λα 

θξνληίδεηο ηνλ εαπηόο ζνπ θαη λα ζέβεζαη ηελ δηαθνξεηηθόηεηα.  

Τν τξνλόκεηξν καο καζαίλεη ηελ αμηνθξαηία, ε ζθπξίρηξα ηνπ δηαηηεηή ηελ εκπηζηνζύλε 

θαη νη θαλνληζκνί ησλ ζπνξ, ηα όξηα πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία. 

Τν ζρνιείν καο, Ηκεξήζην Γπκλάζην Καξπεξνύ Γξεβελώλ, νξγάλσζε ηελ Γεπηέξα 

03/10/2015 δηάθνξεο δξάζεηο κε ηελ θαζνιηθή ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ/.  

Όινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξεο δξάζεηο κε ζηόρν ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή γηα ηε ραξά ηεο άζιεζεο ρσξίο ην άγρνο ηεο 



λίθεο θαη ην θόβν ηεο απνηπρίαο. Ήξζαλ ην πξσί κε ηηο θόξκεο ηνπο θαη αξθεηή δηάζεζε 

γηα ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Μεηά ηελ πξσηλή πξνζεπρή, ηνλίζηεθαλ 

από ηνλ Γηεπζπληή ηα κελύκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από κηα ηέηνηα εκέξα. 

ηε ζπλέρεηα θαηεπζπλζήθακε όινη ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, 

όπνπ έγηλε αλαθνξά από ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό Φπζηθήο Αγσγήο θ. 

Παπαδόπνπιν Νηθόιαν  ζηελ αμία ηεο Άζιεζεο , αθνινύζεζε  αλάγλσζε θεηκέλσλ από 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο, πξνβνιή video θαη ζπδήηεζε - πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ άζιεζε 

(πγεία ζσκαηηθή & ςπρηθή – θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο - θνηλσληθνπνίεζε). 

Οη εθδειώζεηο πιαηζηώζεθαλ από αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξναύιην θαη ζηελ αίζνπζα γπκλαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ καο: 

 Αγώλεο Πεηνζθαίξηζεο 

 Αγώλεο Πνδνζθαίξηζεο 

 Παξαδνζηαθνί ρνξνί 

Τα παηδηά ζπκκεηείραλ  κε ελζνπζηαζκό, ελώ όζνη παξαθνινπζνύζαλ, ζρεκάηηδαλ κηα 

δεκηνπξγηθή θεξθίδα. Γηαγσλίζηεθαλ νκάδεο θνξηηζηώλ – αγνξηώλ, κεηθηέο. Οη αγώλεο 

κάο είραλ ζπλεπάξεη όινπο, κηθξνύο θαη κεγάινπο. Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο 

απόιαπζαλ ηε ραξά ηεο άζιεζεο θαη δηαζθέδαζαλ ρσξίο ην άγρνο ηεο λίθεο θαη ην θόβν 

ηεο απνηπρίαο. 

 Ήηαλ κηα εκπεηξία πνιύ δεκηνπξγηθή θαη γόληκε, θαζώο ν θάζε καζεηήο θαη ε 

καζήηξηα δηαγσλίζηεθε έζησ θαη ιίγν, αιιά θαη παξαθνινύζεζε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Μηα εκέξα πνπ απνρσξήζακε από ην ζρνιείν θνπξαζκέλνη ζσκαηηθά, αιιά  γεκάηνη 

εζσηεξηθά. 

Η καλλιέργεια αρετών όπως, θέληζη, επιμονή, ςπομονή, θάππορ, 

αςηοκςπιαπσία, αςηοπεποίθηζη, αγωνιζηικόηηηα, ηιμιόηηηα, ζςνεπγαζία, 

αλληλεγγύη, ομαδικό πνεύμα,  αξιοκπαηία, δικαιοζύνη, αςηοπειθαπσία  

ςπεςθςνόηηηα, ζεβαζμόρ ηων ανηιπάλων,  μεηπιοθποζύνη, ζωζηή ανηιμεηώπιζη 

ηηρ νίκηρ και ηηρ ήηηαρ, είναι από τις αρετές ποσ  μπορούν και πρέπει να 

καλλιεργούνται. 

  Σην ζρνιηθό πεξηβάιινλ νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηελ πξόθιεζε λα 

πξνάγνπλ ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα κεηώζνπλ πηζαλέο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

καζεηώλ, παξά ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ.  

Καζήθνλ έρνπκε εκείο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκπιεθόκαζηε ζηελ θαζεκεξηλή 

δηαπαηδαγώγεζε ησλ λέσλ, λα ελζαξξύλνπκε ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, απνιακβάλνληαο ηελ ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο άζιεζεο. 
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