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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «1ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού
Αθλητισμού» που θεσπίστηκε για πρώτη φορά φέτος από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού
Λυκείου Ηρακλείου διοργάνωσε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014, από 08:10 έως
14:00, σειρά αθλητικών εκδηλώσεων με συντονιστή τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής
κ. Νίκο Τζωρμπατζάκη. Στις αθλητικές εκδηλώσεις συμμετείχε το σύνολο του
μαθητικού πληθυσμού και όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ενώ τις εκδηλώσεις
παρακολούθησε η Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής κ. Λήδα Ζαμπετάκη και
μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
Ο θεματικός άξονας της 1ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού ήταν
"Ρατσισμός και διαφορετικότητα - όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι". Στο πνεύμα της
θεματικής αυτής, σχηματίστηκαν μεικτές ομάδες (αγόρια-κορίτσια) για να
συναγωνιστούν χωρίς “στεγανά” φύλου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίδειξη του
αθλήματος goalball που απευθύνεται κυρίως σε άτομα με προβλήματα όρασης.
Δημιουργήθηκαν ομάδες που συμπεριελάμβαναν βλέποντες μαθητές και μία
μαθήτρια με προβλήματα όρασης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμαθητές της να
κατανοήσουν βιωματικά τη διαφορά που έχει ο αθλητισμός όταν υπάρχει σωματική
έλλειψη.
Στη συνέχεια, το πρόγραμμα της ημέρας περιελάμβανε ποικιλία αθλητικών
δραστηριοτήτων ορισμένες από τις οποίες διαδραματίζονταν ταυτόχρονα και άλλες
διαδοχικά παρέχοντας στους συμμετέχοντες πληθώρα επιλογών. Συγκεκριμένα, στο
ανοιχτό γήπεδο έγιναν κατά σειρά αγώνες ποδοσφαίρου 5x5 (με συμμετοχή 10
ομάδων), μπάσκετ 3x3 (με συμμετοχή 7 ομάδων) και βόλεϊ 6x6 (με συμμετοχή 10
ομάδων), ενώ ταυτόχρονα στο κλειστό γυμναστήριο γίνονταν αγώνες διπλού μεικτού
πινγκ πονγκ (με συμμετοχή 16 ομάδων), στην αίθουσα Φυσικής Αγωγής ομαδικά
προγράμματα όπως αερόμπικς, στεπ, ζούμπα, μοντέρνοι και παραδοσιακοί χοροί (με
συμμετοχή 32 μαθητών-τριών), ενώ στο χώρο του κυλικείου είχαν στηθεί 4
διαδρομές μίνι γκολφ και έγιναν ομαδικοί αγώνες (με συμμετοχή 11 ομάδων).
Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία κρατώντας το ενδιαφέρον των
μαθητών-τριών σε υψηλό επίπεδο καθ’όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η
συμπεριφορά τους ήταν άψογη και πάντα μέσα στο πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι». Τα
σχόλια μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικής συμβούλου και προέδρου Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων ήταν όλα πάρα πολύ θετικά. Προτάθηκε μάλιστα να
καθιερωθεί μία παρόμοια ημέρα σε ετήσια βάση.

