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Μαροφςι, 12-03-2014
Αρ.Πρωτ.: 36972 /Γ7
Βαθμόσ Προτερ.
1. Γ/νζεις Π/θμιας & Γ/θμιας Δκπ/ζης ηης τώρας
2. Υπεύθσνοσς Πολιηιζηικών Θεμάηφν και
Υπεύθσνοσς Στολικών Γραζηηριοηήηφν ΠΔ & ΓΔ
3. Στολικές μονάδες ηφν ανφηέρφ Γ/νζεφν Π/θμιας &
Γ/θμιας Δκπ/ζης (μέζφ ηφν Γ/νζεφν)
Περιθερειακές Γ/νζεις Δκπ/ζης ηης τώρας
Γραθεία Στολικών Σσμβούλφν ΠΔ & ΓΔ (μέζφ ηφν
Περιθερειακών Γ/νζεφν Δκπ/ζης)
Δθνική Ολσμπιακή Ακαδημία ηης Δλλάδας
Γημ. Βικέλα 52 – 152 33 Χαλάνδρι
Υπ’ όυιν Προέδροσ κ. Ιζίδφροσ Κούβελοσ

ΘΕΜA: 4ο Πανελλήνιο Πρόγραμμα «Ημζρα Ολυμπιακήσ Παιδείασ» - Αθήνα 11 Απριλίου 2014
ε απάντηςη του: αρ. πρωτ. Τ.ΠΑΙ.Θ./ΚΠ/30552/Γ7/04-03-2014
ασ ενθμερϊνουμε ότι το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και θ Εκνικι Ολυμπιακι
Ακαδθμία (ΕΘΝ.Ο.Α.), ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν ςκοπϊν και δραςτθριοτιτων τθσ,
ςυνδιοργανϊνουν το 4ο Πανελλήνιο Πρόγραμμα «Ημζρα Ολυμπιακήσ Παιδείασ» με τίτλο: «1οι
φγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνεσ, Αθήνα 6-15 Απριλίου 1896… Αθήνα 11 Απριλίου 2014», ςτο
Καλλιμάρμαρο Πανακθναϊκό τάδιο. Πρόκειται για ζνα πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται για
τζταρτθ χρονιά και ςτο οποίο καλοφνται να ςυμμετάςχουν μακθτζσ και εκπαιδευτικοί των ςχολείων
τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ.
τόχοσ τθσ δράςθσ είναι να διδάξει ςτθν ελλθνικι νεολαία τισ ολυμπιακζσ αξίεσ και να
διοχετεφςει ςτα μικρά παιδιά μθνφματα που περιζχει θ Ολυμπιακι Παιδεία, φζρνοντάσ τα κοντά
ςτον ακλθτιςμό και τισ αρετζσ που περιζχει, όπωσ γίνεται ςε 143 άλλα κράτθ-μζλθ τθσ Διεκνοφσ
Ολυμπιακισ Επιτροπισ (ΔΟΕ). Ζωσ ςιμερα, θ ςτατιςτικι μελζτθ τθσ Ακαδθμίασ ζχει δείξει ότι τα
εκπαιδευτικά τθσ προγράμματα Ακλθτικισ & Ολυμπιακισ Παιδείασ ςυμβάλλουν ςτθ προϊκθςθ του
ακλθτιςμοφ ςτα παιδιά, του ευ αγωνίηεςκαι, του φίλακλου πνεφματοσ, τθσ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ και μεταφζρουν ςτουσ νζουσ τθσ χϊρασ μασ μθνφματα ενάντια ςτθν παραβατικότθτα,
ςτο ντόπινγκ, ςτθ βία και ςτο ρατςιςμό.
φμφωνα με τα διεκνι πρότυπα, θ Εκνικι Ολυμπιακι Ακαδθμία χρθςιμοποιεί εναλλακτικζσ
μορφζσ εκπαίδευςθσ των νζων, ςτισ αξίεσ του Ολυμπιςμοφ. Κατά τθν φετινι δράςθ ςχεδιάηεται να
καταςκευαςτεί μζςα από τθν τζχνθ τθσ χαρτοδιπλωτικισ - το μεγαλφτερο περιςτζρι τθσ ειρινθσ,
ςτον αγωνιςτικό χϊρο του Καλλιμάρμαρου Πανακθναϊκοφ ταδίου, διεκδικϊντασ το παγκόςμιο ρεκόρ
καταςκευισ του περιςτεριοφ τθσ ειρινθσ (Guinness World Record). Σο περιςτζρι κα καταςκευαςτεί
από παραδοςιακά λευκά χάρτινα καραβάκια που κα κλθκοφν να προετοιμάςουν οι μακθτζσ ςτα
ςχολεία τουσ. Σο παραδοςιακό καραβάκι καταςκευάηεται απλά, με τθν τεχνικι τθσ χαρτοδιπλωτικισ,
από μία κόλλα χαρτιοφ Α4 (επιςυνάπτεται αρχείο με οδθγίεσ για τουσ μακθτζσ).
Οι μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθ δράςθ κα φζρουν μαηί τουσ τα λευκά καραβάκια που
κα ζχουν καταςκευάςει, τα οποία κα ςυγκεντρωκοφν και κα τοποκετθκοφν ςτον αγωνιςτικό χϊρο
του Καλλιμάρμαρου Πανακθναϊκοφ ταδίου τθν Παραςκευή 11 Απριλίου 2014, από τισ 9:00π.μ. ζωσ

τισ 13:00μ.μ. Σα καραβάκια όλα μαηί κα αποτελζςουν τθν δομικι μονάδα για να ςχθματοποιθκεί ζνα
γιγάντιο λευκό περιςτζρι που κα καταλάβει ολόκλθρο τον αγωνιςτικό χϊρο του ταδίου. Οι εικόνεσ
αυτοφ του γιγαντιαίου ζργου ειρινθσ, κα ταξιδζψουν ςε όλον τον κόςμο, ςτζλνοντασ από τθν χϊρα
και το ςθμείο που αναβίωςαν οι φγχρονοι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ το 1896, ζνα δυνατό μινυμα υπζρ
του Ακλθτιςμοφ. Σα παιδιά, ωσ ςυμμετζχοντεσ, που φοιτοφν ςτα ςχολεία τθσ Ελλάδασ, μζςα από
αυτι τθ μοναδικι καταςκευι κα μεταλαμπαδεφςουν ςε όλο τον κόςμο τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ του
Ολυμπιςμοφ: τθν Ειρινθ, τθ υνεργαςία, τθ Φιλία, τθν Αλλθλεγγφθ, τθν Αριςτεία.
Πληροφορίεσ και δηλώςεισ ςυμμετοχήσ ςτα τηλζφωνα:
210 6878 815, 210 6878 776, 210 6878 735
ή ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη: hoa@ethnoa.org
Η ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ δράςθ γίνεται με απόφαςθ του ςυλλόγου
διδαςκόντων ζκαςτθσ ςχολικισ μονάδασ, είναι προαιρετικι και δωρεάν και θ μετακίνθςι τουσ κα
γίνει ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΤΑ με αρ. πρωτ.129287/Γ2/10-11-2011-ΦΕΚ 2769, τ. Β’).

Παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ.
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Εςωτερικι διανομι
-Γραφείο Τπουργοφ κ. Κων/νου Αρβανιτόπουλου
- Γραφείο Τφυπουργοφ κ. υμ. Κεδίκογλου
- Γραφείο Τφυπουργοφ κ. Κων/νου Γκιουλζκα
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα κ. Ακανάςιου Κυριαηι (Αρ. Πρωτ. 271 / 28-02-2014)
- Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ - Σμιμα Δϋ Αιςκθτικισ Αγωγισ (Αρ. Πρωτ.: 163 / 07-03-2014 )
- Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ
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