Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αυλακίου
Υποδέχεται τους Μαθητές των Σχολείων του
Δήμου Μαρκοπούλου
στην 3η Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πόρτο Ράφτη, 29-09-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας την
αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής των παιδιών και
εφήβων και στην προσπάθεια να παρακινήσει τους μαθητές να
συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε είδος φυσικής δραστηριότητας με απώτερο
στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την καλλιέργεια ή/και ενίσχυση
της ευεξίας, υιοθετεί το σύνθημα της Μαθητιάδας ως λογότυπο της 3ης
Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού (143571/Γ4/10-9-2014 Υ.Α.) για το
τρέχον έτος 2016-2017:
«Νοιώσε τη χαρά της άθλησης χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο
της αποτυχίας: Αθλητισμός- Δικαίωμα για όλους».
Ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού ορίζεται η Δευτέρα 3
Οκτωβρίου 2016.
Η 3η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» πρέπει και είναι ανοικτή
στην ευρύτερη κοινωνία, συνεπώς η διάχυση των δράσεων στις τοπικές
αρχές, στον τοπικό τύπο, στους γονείς κ.α., κρίνεται απαραίτητη.
Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό,
αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές
του σχολείου. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι συναφές με τη θεματική
ενότητα που έχει επιλεγεί και η συμμετοχή των παιδιών τόσο στην εφαρμογή
όσο και στην οργάνωση της ημέρας αυτής κρίνεται θεμιτή και απαραίτητη
Βασική επιδίωξη της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, σύμφωνα με
το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν
«να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της
ευρύτερης παιδείας, που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της
συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής
υπέρβασης».
Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού συνδέεται με κεντρικό «θεματικό
άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που υλοποιείται
βιωματικά μέσα από το Σχολικό Αθλητισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους. Στις σχολικές μονάδες της χώρας δεν γίνονται μαθήματα αλλά
διοργανώνονται αθλητικές και άλλες - επικουρικές ως προς το θεματικό άξονα
- εκδηλώσεις.
Καθώς το 2016 ήταν και έτος διεξαγωγής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών
Αγώνων, ο θεματικός άξονας του σχολικού έτους 2016-2017 είναι «Νοιώσε τη

χαρά της άθλησης χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο της
αποτυχίας: Αθλητισμός- Δικαίωμα για όλους»..
Για το σχολικό έτος 2016-17 ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
ορίζεται η 3η Οκτωβρίου 2016.
Τα τελευταία χρόνια, σημαντικοί φορείς (ενδεικτικά, ο Ο.Η.Ε. με τη θεσμοθέτηση της
«Παγκόσμιας Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη», η
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του

Συμβουλίου της Ευρώπης, τα περιεχόμενα στη Λευκή Βίβλο, Παγκόσμιες
Αθλητικές Ομοσπονδίες κ.ά.), αναγνωρίζουν τη συμβολή του αθλητισμού στην
προώθηση αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων (όπως η κοινωνική συνοχή, η
ένταξη, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η ευγενής άμιλλα κλπ.) που στο σύνολό
τους οδηγούν στη δημιουργία ενεργών δημοκρατικών πολιτών.
Η Βασική επιδίωξη της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, σύμφωνα με
το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν «να
αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας,
που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας,
του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης».
Την Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, τιμά και φέτος η Αθλητική Ένωση
Πόρτο Ράφτη, μαζί με το Γυμνάσιο Πόρτο Ράφτη και το Γυμνάσιο
Μαρκοπούλου, που επέλεξαν να γιορτάσουν την Δευτέρα 3/10 και την Τετάρτη
5/10 αντίστοιχα, στο Αθλητικό Κέντρο Αυλακίου όπου είναι και η έδρα του
Συλλόγου μας.
Οι μαθητές και συνοδοί των σχολείων που θα βρεθούν από το πρωί των παραπάνω
ημερών του Οκτώβρη στις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχει στην ευθύνη του ο
Δήμος Μαρκοπούλου θα επιδοθούν σε διαγωνιστικά παιγνίδια, δράσεις και αγώνες
επιδείξεων σε συνεργασία με το προσωπικό και τους προπονητές του Συλλόγου μας.
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