ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
¨P E A C E & F R I E N D S H I P¨ S T A D I U M
Λ. ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ETHNARHOU MAKARIOU AVE.

185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

185 47 N. FALIRO - PIRAEUS

ΤΗΛ. : 210 4893000

TEL. : 210 4893000

FAX : 210 4893036

FAX : 210 4893036
Web site : www.sef-stadium.gr
E-mail : pressoffice@sef-stadium.gr

9 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) υλοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά με
μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα
«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα – Γνωρίζω τον Αθλητισμό»
εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας/ Φ16/223728/Δ2.
Το

πρόγραμμα

συνδιοργανώνεται

με

το

Διεθνές

Κέντρο

Ολυμπιακής

Εκεχειρίας και υποστηρίζεται από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Σύλλογο
Ελλήνων Ολυμπιονικών. Απευθύνεται σε μαθητές της E’ και ΣΤ’ Δημοτικού
και των τριών τάξεων του Γυμνασίου (ηλικίας από 10 έως 15 ετών).
Κατά την επίσκεψή τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας οι μαθητές

έχουν την

ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία του Σταδίου και τη συμβολή του στα
αθλητικά και πολιτιστικά της χώρας μας.
Στα εργαστήρια του προγράμματος «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα», έχουν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν με Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές, να εμπνευστούν από
τα ολυμπιακά ιδεώδη, αλλά και να ενημερωθούν για πολύ σημαντικά θέματα όπως
το doping (φαρμακοδιέγερση), για την αξία της εκεχειρίας, αλλά κυρίως και να
συμμετάσχουν με δημιουργικό τρόπο σε μία σειρά από αθλήματα.

Φέτος

επιτεύχθηκαν

και

υλοποιούνται

συνεργασίες

με

τις

Αθλητικές

Ομοσπονδίες της Άρσης Βαρών, Τοξοβολίας, Πάλης, Χάντμπολ, Αθλητισμού
Κωφών και τη μόνιμη συμμετοχή των Τμημάτων Υποδομής ΟΣΦΠ Ακαδημίες.
Η ουσιαστική αλλά και ένθερμη υποστήριξη του αθλητικού κόσμου, με την
παρουσία

επιστημονικών

συνεργατών,

ομοσπονδιακών

προπονητών

και

διακεκριμένων αθλητών έχει ως αποτέλεσμα την διάδοση των αθλημάτων και τη
σωστή ενημέρωση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την φυσική κατάσταση και
την διάπλαση του χαρακτήρα.
Μέσα από αυτή την αθλητική πλατφόρμα καθώς και τη σωστή τεχνική διαδρομή που
πρέπει να ακολουθήσει ένας μελλοντικός αθλητής, συγκεράζοντας τον αθλητισμό με
τον πολιτισμό την παιδεία και τον Ολυμπισμό, δημιουργείται ένας τρόπος ζωής που
στηρίζεται

στη

χαρά

της

προσπάθειας,

την

εκπαιδευτική

αξία

του

καλού

παραδείγματος και το σεβασμό για οικουμενικές θεμελιώδεις ηθικές αξίες.
Μέχρι τα τέλη της σχολικής χρονιάς θα επισκεφθούν το ΣΕΦ περίπου 7.000 παιδιά
από όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται δωρεάν.
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