ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2019
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προγράμματος Υγείας « ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΙΚΟΝΕΣΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες, μαζί με τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς,

εργάστηκαν ως εθελοντική ομάδα στον Ημιμαραθώνιο 2019, ο οποίος

πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, την Κυριακή 17 Μαρτίου.
Η εθελοντική ομάδα του 2ου Γυμνασίου Γλυκών Νερών, ανταποκρινόμενη στα καθήκοντά
της, αποκόμισε εμπειρίες και γνώσεις, οι οποίες εντυπώθηκαν στην καρδιά και το μυαλό όλων των
συμμετεχόντων.
Οι μαθητές –τριες φανερά επηρεασμένοι από τις αρχές του εθελοντικού κινήματος όπως
αυτό καταγράφεται μέσα στα πλαίσια τέτοιων αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων,
ενθουσιάστηκαν τόσο με την οργάνωση και την σωστή καθοδήγηση από τους υπεύθυνους του
γραφείου του εθελοντισμού, όσο και από τη συμπεριφορά και τις απαραίτητες οδηγίες των
συντονιστών ομαδαρχών. Η πολύ ζεστή αγκαλιά των πρωτεργατών του γραφείου εθελοντισμού, η
αγάπη και η διάθεση της συνεργασίας

με την οποία τόνωσαν τις προσπάθειές μας

για

δημιουργικό έργο, στάθηκαν σημαντικοί παράμετροι για την επιθυμία μας να συμμετέχουμε και
στις επόμενες διοργανώσεις ως εθελοντές, τιμώντας το σχολείο μας, τις οικογένειες μας και εμάς
τους ίδιους ως ενεργά μέλη μιας κοινωνίας.
Μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου σχολικού προγράμματος Υγείας: «ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΙΚΟΝΕΣΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ», με υπεύθυνες καθηγήτριες την κα Πουρνάρα, την κα Κουτρουμπή
και την κα Γαβρά, επιδιώχθηκε η δραστηριοποίηση των μαθητών και μαθητριών, μέσα στην
διδακτική ενότητα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, ως εμπειρίες με εικόνες, για
την πραγμάτωση στόχων, ρόλων και συναισθημάτων. Αυτή η διδασκαλία, η οποία υλοποιήθηκε σε
συγκεκριμένο χρονικό στάδιο (σχολικό έτος2018-2019), στέφθηκε με επιτυχία, ύστερα από την
συμμετοχή μας σε αγώνες και τη βιωματική προσέγγιση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Άλλωστε
ο θεσμός του Ημιμαραθωνίου, ως μία ανοιξιάτικη ευκαιρία γιορτής του αθλητισμού, του
πολιτισμού και του εθελοντισμού, αποτέλεσε ένα ισχυρό κίνητρο, ώστε να εμπλουτίσουμε τις
διαπροσωπικές μας σχέσεις, μέσω της συντροφικότητας, της κοινωνικότητας και της ψυχαγωγίας,
προσφέροντάς σε όλους εμάς όμορφες, πραγματικές, αληθινές, συναισθηματικές εμπειρίες,

όπως

άλλωστε

απαθανατίζεται

στις

επιλεγμένες

παρακάτω

φωτογραφίες.

Στους μαθητές- τριες , δόθηκαν τα βραχιολάκια-αναμνηστικά των εθελοντών, από την
υπεύθυνη ομαδάρχη κα Παπαβασιλάκη Δέσποινα, ως επιβράβευση για τον κόπο και τη
συνεργασία τους
Η συνεργασία του σχολείου μας με την οργανωτική επιτροπή του Ημιμαραθωνίου,
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση μιας ιδανικής κοινωνίας διαπνεόμενης από το
πνεύμα της αγάπης και της αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών
πολιτών. Πιο συγκεκριμένα:
1. διαμορφώνει προσωπικότητες που εμφορούνται από ηθικές αξίες, αθλητικά ιδανικά και
ανθρωπιστικά ιδεώδη
2. εθίζει τους μαθητές στην εθελοντική δράση και την ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας,
3. αντιστρατεύεται το πνεύμα του ατομισμού, της ναρκισσιστικής εσωστρέφειας και της
ιδιοτέλειας που επικρατεί στη σημερινή εποχή,
4. ωθεί τους μαθητές στην καλλιέργεια του πνεύματος αλλά και του σώματος, θέτοντας έτσι σε
δράση το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων «Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ»
5. προτάσσει νέες μορφές συνεργασίας στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κύριο
γνώμονα την προώθηση της επιμόρφωσης σχετικά με κοινωνικά, επαγγελματικά, αθλητικά,
πολιτιστικά πεδία και την υποστήριξη νέων οργανωτικών και λειτουργικών δομών.
Συμπερασματικά, η ένταξη εθελοντικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια της μαθητικής ζωής
και της υποστήριξης αθλητικών προγραμμάτων ή αθλητικών θεματικών σχεδιασμών, ενισχύει, τα
μαθήματα της Φυσικής Αγωγής και προτάσσει το ενδιαφέρον και την αγάπη για την άθληση,
μέσα στην ζωή της μαθητιώσας νεολαίας μας.
Χαρούμενοι, γεμάτοι συναισθήματα, εικόνες και εμπειρίες , δίνουμε ραντεβού για του
χρόνου!

