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Ηράκλειο 9/10/2015 

Αριθ. Πρωτ. : 920  

 

Προς:  Σχολικές Μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπ/σης Περ/κής ΕνότηταςΗρακλείου (διά των 

οικείων Διευθύνσεων) 

 
Κοιν.: 1. Περιφερειακός Διευθυντής 
Π.Δ.Ε.Κρήτης  
2. Προϊστάμενοι Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. 
3. Ομάδα Φ.Α. Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 
4. Υπεύθυνοι Κοινωνικού Σχολείου Π.Ε. & Δ.Ε. 
Ηρακλείου 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ» 

Σχετ. : Η με αριθμ. πρωτ. 188629/Δ5/20-11-2014  ΥΑ, με θέμα «Ένταξη των Ελλήνων 

Ολυμπιονικών στη δομή των Ομάδων Φυσικής Αγωγής». 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα επισκέψεων του Ολυμπιονίκη κ. Νίκου 

Κακλαμανάκη συνεχίζεται και κατά το τρέχον διδακτικό έτος. Οι επισκέψεις 

πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες κατόπιν αιτήματος του σχολείου και 

αξιολόγησής του από την Περιφερειακή Υπεύθυνη Συντονισμού της υλοποίησης 

δράσεων του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο 

Ομάδας Φυσικής Αγωγής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου. Προτεραιότητα 

θα δίνεται σε προτάσεις-αιτήματα που περιλαμβάνουν την ενεργή συμμετοχή των 

μαθητών  σε διοργανώσεις του Σχολικού Αθλητισμού (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

Πανελήνια Πρωταθλήματα)  ή σε δραστηριότητες σχετικές με τους συναφείς 

θεματικούς άξονες του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο». 

Για το λόγο αυτό προτείνουμε, εκτός από τις βασικές πληροφορίες (σχολείο, 

συνολικός αριθμός μαθητών, χωρητικότητα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, 

διάθεση προβολέα,  προσδιορισμός χρονικής περιόδου/15μερο), το αίτημα των 

σχολείων να περιλαμβάνει και μια σύντομη περιγραφή του παιδαγωγικού-
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διδακτικού πλαισίου εντός του οποίου προγραμματίζεται η επίσκεψη (θέμα 

προετοιμασίας των μαθητών, ενεργή συμμετοχή τους την ημέρα επίσκεψης, 

αντροφοδότησή τους μετά την εκδήλωση). 

Τα αιτήματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

gfa@dide.ira.sch.gr, και αφού αξιολογηθούν θα ακολουθήσει συνεννόηση για τον 

προσδιορισμό της ακριβούς ημερομηνίας και τις λεπτομέρειες της επίσκεψης. 

Σχολεία που ήδη έχουν υποβάλλει αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε δεν χρειάζεται να 

υποβάλλουν ξανά.  

 

Η Περιφερειακή Υπεύθυνη Συντονισμού  

δράσεων του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» 

 

ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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