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Την Τρίτη 13/5/14 έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο σχολείο μας στα 

πλαίσια της δράσης «Ζούμε μαζί, παίζουμε μαζί». Οι εθνικές ομάδες 

καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών των special olympics με τη συνοδεία του 

ομοσπονδιακού προπονητή, εθελοντών και της διευθύντριας των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων των special olympics ήρθαν στην Ευαγγελική Σχολή. Η εκδήλωση 

περιλάμβανε δύο μέρη:  

α) στο πρώτο μέρος έγινε μια παρουσίαση του κινήματος των special 

oympics, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους, των συμμετοχών και πολλών 

επιτυχιών τους σε διεθνείς αγώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης οι 

μαθητές και μαθήτριές μας είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν διάφορα πράγματα όχι 

μόνο τους ανθρώπους της ομοσπονδίας, αλλά και τους εθελοντές και κυρίως τους 

διεθνείς παίχτες, οπότε και αναπτύχθηκαν πολύ ενδιαφέροντες διάλογοι. 

β) στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκαν αγώνες καλαθοσφαίρισης. 

Συγκεκριμένα, έγιναν τρεις αγώνες: i) μεταξύ των διεθνών παιχτών και παιχτριών, ii) 

μεταξύ μιας ομάδας του σχολείου μας και της εθνικής ομάδας των special oympics 

και iii) στον τρίτο και πιο ενδιαφέροντα αγώνα σε κάθε ομάδα συνυπήρχαν παίχτες 

των special οlympics και μαθητές του σχολείου μας. Τα παιδιά έτσι είχαν την 

ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους διεθνείς παίχτες, να συνεργαστούν μαζί τους 

να τους μαρκάρουν ή να ξεφύγουν από το μαρκάρισμά τους, να καταλάβουν τον 

τρόπο σκέψης τους μέσα στο παιγνίδι. 

Το σίγουρο είναι ότι περάσαμε όλοι πολύ ωραία, τόσο οι μαθητές της Β΄ 

τάξης που συμμετείχαν στη δράση, αλλά και τα παιδιά των άλλων τάξεων αφού κατά 

τη διάρκεια των διαλλειμάτων μπορούσαν να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου 

αγώνες καλαθοσφαίρισης. 

Τέλος, πρέπει να πω ότι τα παιδιά του σχολείου είναι ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένα σε θέματα διαφορετικότητας κάθε είδους, αφού στα πλαίσια του 

μαθήματος Φυσικής Αγωγής κάνουμε διάφορα μαθήματα και συζητάμε αρκετά για 

να καταλάβουμε και να τεκμηριώσουμε ότι οι διαφορές χρώματος, φύλου, θρησκείας, 

σώματος ή πνεύματος δε σημαίνουν και υπεροχή για κάποιους «φυσιολογικούς» ή 

μειονεξία για κάποιου άλλους «διαφορετικούς». Σίγουρα η δράση μας αυτή θα 

συνεχιστεί και του χρόνου μια και υπάρχουν πολλές ακόμα κατηγορίες 

διαφορετικών ανθρώπων, που θα ήταν καλό να γνωρίσουμε από κοντά. 

Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν πόσο ωραία περάσαμε… 

 

 
 

 



 
 

 

Μετά λοιπόν από το τέλος μιας κοπιαστικής, αλλά τόσο παραγωγικής χρονιάς, 

εύχομαι σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας-ιδιαίτερα της Γ΄ 

τάξης-ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις τους και κατόπιν ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, 

ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και γέμισμα των μπαταριών για την επόμενη εξίσου 

ωραία χρονιά που θα έρθει… 


