Με την υποςτήριξη
τησ Υπατησ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ
για τουσ Πρόςφυγεσ

Με την υποςτήριξη τησ
Football Against Racism in
Europe
UEFA – FIFA – ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Μην μζνεισ θεατήσ, μπεσ και ενημερϊςου:
ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς, 2261 0 80772
www.1kesyp.voi.sch.gr
ΚΕΣΥΠ Θήβας, 2262 3 52140
www.2kesyp.voi.sch.gr
Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, 2261 3 50381
http://sumstanvoi.blogspot.gr

Διεφθυνςη Β’βάθμιασ Εκπαίδευςησ Βοιωτίασ
υμβουλευτικόσ ταθμόσ Νζων Βοιωτίασ
Κζντρο υμβουλευτικήσ & Προςανατολιςμοφ Λιβαδειάσ
Κζντρο υμβουλευτικήσ & Προςανατολιςμοφ Θήβασ
Οργανωτική Επιτροπή χολικϊν Α γϊνων

Αθλητικζσ Γιορτζσ 2014 ςτη ΔΔΕ Βοιωτίασ
Οι Αθλητικζσ Γιορτζσ τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Βοιωτίασ, που διοργανώνονται από το Γραφείο Φυςικήσ Αγωγήσ, για πρϊτη
φορά φζτοσ πλαιςιώνονται με παράλληλεσ δράςεισ που ςχεδίαςαν και
υλοποιοφν ο υμβουλευτικόσ ταθμόσ Νζων και τα ΚΕΤΠ Λιβαδειάσ &
Θήβασ.
κοπόσ των δραςτηριοτήτων είναι:
Η πρόληψη και η αντιμετϊπιςη του εκφοβιςμοφ, τησ βίασ και του
ρατςιςμοφ ςτον αθλητιςμό και το ςχολείο,
Η προϊθηςη και η εμπζδωςη τησ αποδοχήσ, τησ αλληλεγγφησ, τησ
φιλίασ, αλλά και
Η πληροφόρηςη για τισ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ προοπτικζσ
τησ εναςχόληςησ με τον αθλητιςμό.
Οι μαθητζσ, οι μαθήτριεσ και οι ςυνοδοί τουσ Καθηγητζσ Φυςικήσ
Αγωγήσ, ζχουν τη δυνατότητα εκτόσ από τισ αθλοπαιδιζσ, να πάρουν μζροσ
και ςτισ παράλληλεσ δραςτηριότητεσ που υλοποιοφνται, όπωσ τα παιχνίδια:
«ΔΕΙΞΕ ΜΙΑ ΚΑΡΣΑ», «ΜΠΛΟΚ – ΣΑΠΑ – ΠΑΑ»,
«ΠΕ ΣΟ ΜΕ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΟΤ», «ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ 5 ΛΕΠΣΑ» κ.α.
Επίςησ ςτουσ κατάλληλα διαμορφωμζνουσ χώρουσ – «περίπτερα», μποροφν:
Να ενημερωθοφν από αναρτημζνο κι άλλο ζντυπο υλικό, (πόςτερ,
αφίςεσ, φυλλάδια),
Να επιλζξουν και να παρακολουθήςουν βίντεο και διαφάνειεσ ςχετικζσ
με τισ υλοποιοφμενεσ δράςεισ,
Να δημιουργήςουν και να «ανεβάςουν», επιτόπου, το δικό τουσ
ηλεκτρονικό μήνυμα,
Να ζχουν πρόςβαςη ςε αρχειοθετημζνο υλικό επαγγελματικήσ
πληροφόρηςησ,
Να επικοινωνήςουν απευθείασ με τουσ υπεφθυνουσ των δομών (ΚΕΤΠ,
Ν).

Φιλοδοξοφμε όλοι οι ςυμμετζχοντεσ να ζχουν μια ςυναρπαςτική
και ςυνάμα ωφζλιμη εμπειρία.
Ασ μην μείνει κανείσ θεατήσ.
Ασ μποφμε όλοι ςτο αληθινό παιχνίδι, που μόλισ άρχιςε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΘΗΒΑ 18 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2014
ΜΠΑΚΕΣ ΓΤΜΝΑΙΩΝ
1ο ,2ο ,3ο ,4ο ,5ο ΘΗΒΑ,
ΠΤΛΗ, ΘΕΠΙΩΝ, ΒΑΓΙΩΝ, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 20 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2014
ΜΠΑΚΕΣ ΓΤΜΝΑΙΩΝ
1ο ,2ο ,3ο ,4ο ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΑΤΛΕΙΑ
ΔΙΣΟΜΟ 24 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2014
ΜΠΑΚΕΣ – ΒΟΛΛΕΪ – ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ
ΓΤΜΝΑΙΩΝ
ΑΡΑΧΩΒΑ, ΑΝΣΙΚΤΡΑ, ΔΙΣΟΜΟΤ
ΧΗΜΑΣΑΡΙ 27 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2014
ΜΠΑΚΕΣ – ΒΟΛΛΕΪ
ΓΤΜΝΑΙΩΝ
ΧΗΜΑΣΑΡΙΟΤ, ΟΙΝΟΦΤΣΩΝ, ΑΩΠΙΑ

Στισ παράλληλεσ δραςτηριότητεσ η ςυμμετοχή είναι ελεφθερη και δεν απαιτείται δήλωςη.

Αθλητικζσ γιορτζσ 2014 Εδϊ είναι το αληθινό παιχνίδι. Κάνουμε

ςτη φιλία,

ςτην επιτυχία

