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 Θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο  Ενδοσχολικών  Αγώνων Πετοσφαίρισης μαθητών/τριών μικτών ομάδων 

4 εναντίον 4 ( 4Χ4) σχ. έτους 2016-2017» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. την αριθ. 2
η
 Πράξη/23-1-2017 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων 

(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) 

2. την υπ΄αριθ. Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 εγκύκλιο με θέμα «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής 

Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων 

Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-17»                                      

 Σας ενημερώνουμε ότι: 

Τα Γυμνάσια της χώρας καλούνται να υλοποιήσουν Ενδοσχολικούς Αγώνες Πετοσφαίρισης 4 Χ 4              

(4 εναντίον 4) Μικτών Ομάδων Μαθητών- Μαθητριών και των τριών (3) τάξεων των  Γυμνασίων της Χώρας, 

στο πλαίσιο των ενδοσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και ενημερωτικών δράσεων με κεντρικό σύνθημα 

για το σχ. έτος 2016-17 «Μπλοκ  στην παχυσαρκία, στα ναρκωτικά και στο ρατσισμό» 

Οι Ενδοσχολικοί Αγώνες Πετοσφαίρισης Μεικτών Ομάδων Μαθητών- Μαθητριών μπορούν να 

πραγματοποιηθούν όποτε κρίνει η σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν να ενταχθούν και στη 

Θεματική Εβδομάδα που υλοποιούν τα Γυμνάσια της χώρας το τρέχον σχολικό έτος, καθώς η συμμετοχή των 

μαθητών/τριών σε αθλητικούς αγώνες και μεικτές ομάδες ενισχύει τη βιωματική προσέγγιση και των  τριών 

αξόνων της Θεματικής Εβδομάδας: Η σωματική άσκηση και η καλή φυσική κατάσταση συμβάλλουν στην 

καλύτερη  ποιότητα ζωής ( 1
ος

 άξονας), αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες ενάντια σε κάθε είδους 

εθισμό (2
ος

 άξονας), συντελούν στη βελτίωση της σχέσης του/της εφήβου με το σώμα του  (3
ος

 άξονας). 

Ειδικότερα η συμμετοχή των εφήβων σε μεικτές ομάδες  αγοριών - κοριτσιών μπορεί να συμβάλει στην 

οικοδόμηση  σχέσεων ισότητας, σεβασμού, αμοιβαίας αποδοχής  ανάμεσα στα φύλα και στην αποδόμηση 

των έμφυλων στερεοτύπων.  

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ   

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

                                    ----- 

Ταχ. Δ/νση     : Α. Παπανδρέου 37 

                          151 80 – Μαρούσι 

Πληροφορίες: Δ. Κερερές             

                          : Χρ. Ορφανού  

Τηλέφωνο       : 2103443516             

FAX                   : 210-3442210 

E-mail              : physgram@minedu.gov.gr 

 

Βαθμός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί μέχρι: 

Βαθμ. Προτεραιότητας:  

 

Μαρούσι,  31-03 -2017 

Αρ. Πρωτ.:56178/Δ5 

ΠΡΟΣ:  

1. Δ.Δ.Ε. της χώρας 

2. Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 

(μέσω των Δ.Δ.Ε. της χώρας) 

3. Ο.Φ.Α. (δια των Δ.Δ.Ε. της 

χώρα) 

4. Γυμνάσια της χώρας (δια των 

Δ.Δ.Ε.) 

 



 

 

 

      Οι Ενδοσχολικοί Aγώνες αποτελούν απαραίτητη διαδικασία εντός της μαθητικής κοινότητας δεδομένου 

ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή, η αυτενέργεια και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και μαθητριών σε 

συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής  και το Σύλλογο διδασκόντων 

 Στόχος  των διοργανώσεων είναι η  ενθάρρυνση  των μαθητών/τριων ώστε να νιώσουν τη χαρά της 

άθλησης χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο της αποτυχίας, ενώ  παράλληλα να βελτιώσουν την αυτοεικόνα 

και την αυτοαντίληψη τους  καθώς και την αντίληψή  τους  για  τον ευρύτερο κοινωνικό   περίγυρο. 

Οι Δ.Δ.Ε. και Ομάδες Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α.)  της χώρας θα ενημερωθούν επί της διαδικασίας της 

διεξαγωγής  των ως άνω αγώνων με σχετικό έγγραφο από την αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ..           

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ   ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 

4. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής 


