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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΦ ΚΑΙ 2ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»
Με
μεγάλη
επιτυχία
ολοκληρώθηκαν σήμερα οι 2οι
Παγκόσμιοι Αγώνες Αθλητικής
Παιδείας. Πρόκειται για μια
παγκόσμια
πρωτότυπη
διοργάνωση
Αθλητικής
και
Πολιτιστικής
Παιδείας
που
συνδιοργανώνεται από τη Διεθνή
Ομοσπονδία
Σχολικού
Αθλητισμού,
(International
School Sport Federation – ISF) και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας &
Θρησκευμάτων. Είναι η μοναδική διοργάνωση του παγκόσμιου σχολικού
αθλητισμού που διεξάγεται στην ίδια χώρα κάθε χρόνο, απευθύνεται σε
μαθητές και μαθήτριες Λυκείου από όλο τον κόσμο και έχει στόχο την
ανάδειξη των Αρχών και Αξιών του Αθλητισμού μέσα από τη συμμετοχή σε
ειδικά σχεδιασμένα Αθλητικά – Εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιπλέον,
στοχεύει στην ανάδειξη της ενταξιακής δυναμικής του αθλητισμού, καθώς
είναι η μοναδική παγκόσμια διοργάνωση που συμμετέχουν ισότιμα μαθητές
και μαθήτριες με αναπηρίες.
Το Σ.Ε.Φ., ενστερνιζόμενο τους σκοπούς και τους στόχους της διοργάνωσης,
συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία τους. Στην κατάμεστη αίθουσα «Μελίνα
Μερκούρη» πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των 2ων
Παγκόσμιων
Αγώνων Αθλητικής Παιδείας τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, δίνοντας την ευκαιρία
σε 110 μαθητές, μαθήτριες και συνοδούς εκπαιδευτικούς να ξεναγηθούν
στους χώρους του Σταδίου και να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης που
είχε χρώμα Ελλάδας.
Στους φετινούς Αγώνες συμμετείχαν 10 αποστολές από 9 χώρες (Αγγλία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Γαλλία, Κίνα, Κύπρο, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ελλάδα και Special
Olympics Hellas),.
Η τελετή, σχεδιασμένη και εκτελεσμένη αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς Φυσικής
Αγωγής, με οπτικοακουστικό υλικό από όλη τη Ελλάδα, ανέδειξε την αθλητική

κληρονομιά μας και το σημερινό αθλητικό μας γίγνεσθαι, εισάγοντας παράλληλα με
τον καλύτερο τρόπο τους συμμετέχοντες στην ελληνική παράδοση και φιλοξενία.
Την τελετή τίμησαν ο Πρόεδρος της
ISF κ. Laurent Petrynka, ο
Αντιπρόεδρος κ. Στέλιος
Δασκαλάκης, εκπρόσωποι από τις
πρεσβείες των χωρών που
συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση,
καθώς επίσης και η καλύτερη
γυναίκα Μαραθωνοδρόμος όλων των
εποχών (Χρυσή Ολυμπιονίκης,
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια,
Πρωταθλήτρια Ευρώπης κλπ.) Ρόζα
Μότα, μια από τις μεγάλες μορφές
του Κλασσικού Αθλητισμού που έχει
συνδέσει άρρηκτα το όνομα της με
τον Μαραθώνιο της Αθήνας.
Οι συντελεστές της εκδήλωση καθώς επίσης και το προσωπικό του ΣΕΦ τιμήθηκαν
από τους διοργανωτές για την άψογη τέλεση της εκδήλωσης.
Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο
κ. Ηρακλής Κέλλης και ή κα
Μαρία Παπαδοπούλου (Σχολικοί
Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής
Πειραιά), χοροδιδάσκαλοι η κα
Ελένη Γκλεγκλέ και ο κ. Ηλίας
Λασκαρίδης, ενώ τη μουσική
επιμέλεια και την καλλιτεχνική
εκτέλεση ανέλαβε η Ομάδα
Παραδοσιακών Χορών των
Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής
Πειραιά.
Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

