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Πάτρα, 26 Αυγούστου 2014
Αξιότιμε κύριε Παπαχρήστο,
Μετά τη συνάντησή μας στο γραφείο σας και τη συζήτησή μας, αναφορικά με την Αναβίωση της Κλασικής
Ολυμπιάδας στην Ολυμπία, που κοινοποιήσατε στα σχολεία της Α΄/βάθμιας, θα θέλαμε να προτείνουμε μαθητικές δράσεις ώστε να
συμπεριληφθούν στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων της Α΄/βάθμιας εκπαίδευσης.
Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν ανάλογα με το ηλικιακό και το μαθησιακό υπόβαθρο των μαθητών υπό
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικές και προτεινόμενες δραστηριότητες, που μπορούν να αξιοποιηθούν και να
υλοποιηθούν στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων και συνάμα να προωθήσουν την αρχαιογνωσία και την ελληνομάθεια των
μαθητών του ελληνικού σχολείου:
1. Θεατρικές παραστάσεις με συντονιστές και συντελεστές μαθητές και καθηγητές
2. Μικρές θεατρικές παραστάσεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
3. Μουσικές εκδηλώσεις από μαθητικές χορωδίες, μαθητικά συγκροτήματα, σχολικά μουσικά σύνολα που σχετίζονται με την
πρόσληψη της αρχαιοελληνικής παράδοσης. Μικρά φεστιβάλ.
4. Μαθητικές αγορεύσεις για την αναβίωση της κλασικής ολυμπιάδας με παρουσιάσεις powerpoint
5. Ελεύθερες δραστηριότητες που αξιοποιούν και προωθούν τη διασύνδεση του κλασικού ολυμπισμού με τους σύγχρονους
αγώνες
6. Αθλητικές εκδηλώσεις στα αρχαία στάδια (π.χ. σχολικά πρωταθλήματα)
7. Αναβίωση αγωνισμάτων κλασικής ολυμπιάδας
8. Ελεύθερες δραστηριότητες αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και εξέλιξης των ολυμπιακών αγώνων
9. Ελεύθερες δραστηριότητες αναφορικά με τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο των ολυμπιακών αγώνων
10. Μαθητικές διαλέξεις στα πλαίσια της Πολιτικής παιδείας, της Ολυμπιακής εκεχειρίας και της συμμετοχής των αντιπάλων στους
αγώνες
11. Διαχρονικότητα και σύγκριση των αξιών του τρίπτυχου των κλασικών ολυμπιακών αγώνων: του αθλητισμού, της πολιτικής και
του πολιτισμού με τη σύγχρονη εποχή
12. Ερευνητικές εργασίες για τη σκοποθεσία των Αγώνων στην Αρχαιότητα και τώρα: προϋποθέσεις για συμμετοχή – σκοποί –
συνάδει το τότε με το σήμερα;
13. Σύνδεση των εκδηλώσεων με το πρόγραμμα εκπαιδευτικών εκδρομών: ημερήσιες στα κοντινά στάδια – θέατρα, πολυήμερες
στα πιο μακρινά και στην Ολυμπία.
14. Διερεύνηση της διαχρονικότητας της ηθικοπνευματικής διάστασης του τρίπτυχου της κλασικής ολυμπιάδας μέσω της
συμμετοχής των μαθητών στις δράσεις (project)
15. Σχολική ημέρα Ολυμπιάδας
16. Διαγωνισμοί μεταξύ σχολείων, πχ. ζωγραφική-σχεδιασμός αφίσας (σε υπολογιστή ή καλλιτεχνική δράση), αγώνες παιδιών
σαν να εκπροσωπούν διαφορετικές πόλεις κράτη).
Στο πνεύμα της πρότασης για την αναβίωση της κλασικής ολυμπιάδας, οι δράσεις αυτές σε ένα μεγάλο μέρος τους
θα μπορούν να συνδέονται με τις εκπαιδευτικές εκδρομές και να πραγματοποιούνται στα υπάρχοντα λειτουργικά στάδια και
θέατρα που μας κληροδοτήθηκαν από την αρχαιότητα με ακροατές τους κατοίκους της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές
κάθε ηλικίας βιωματικά θα υποκειμενοποιούν και θα υιοθετούν ιδέες και αξίες της δημοκρατίας, του ελληνισμού και του
ανθρωποκεντρισμού.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Παντελής Γεωργογιάννης

