Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο
Πολιτών
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών, Αντ. Οικονόμου 8, ΤΚ 26504 Άγ. Βασίλειος Ρίου Αχαΐας

Προς:
κ. Μερκούρη Στέλιο
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37 - Μαρούσι 151 80
Email: t05sded@minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόταση μαθητικών δράσεων για την αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας

Παντελής Γεωργογιάννης
τ. Καθηγητής
Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ/fax:

+30-2610-993855

Website: http://www.georgogiannis.gr
http://www.kedek.gr
http://www.elppo.gr
e-mail:
georgog@upatras.gr
elppo@inpatra.gr

Πάτρα, 1 Οκτωβρίου 2014

Αξιότιμε κύριε Μερκούρη,
Σε συνέχεια της πρότασής μας για την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας, σας στέλνουμε
ενδεικτικές και προτεινόμενες δραστηριότητες, που την αφορούν και μπορούν, ανάλογα με την ηλικία
των μαθητών, να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
Κοινωνικού Σχολείου και των σχολικών προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, όπως:
 στα πολιτιστικά προγράμματα
 στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 στα προγράμματα αγωγής υγείας, και
 στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας – project.
Οι ενδεικτικές δραστηριότητες είναι:
1. Θεατρικές παραστάσεις με συντονιστές και συντελεστές μαθητές και καθηγητές
2. Μικρές θεατρικές παραστάσεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
3. Μικρά φεστιβάλ ή μουσικές εκδηλώσεις από μαθητικές χορωδίες, μαθητικά συγκροτήματα,
σχολικά μουσικά σύνολα που σχετίζονται με την πρόσληψη της αρχαιοελληνικής παράδοσης.
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 που εκπροσωπούν διαφορετικές πόλεις).
Σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης προβλέπονται και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές.
Στο πνεύμα της πρότασης για την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας, οι δράσεις αυτές μπορούν να
πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες, όμως σε ένα μεγάλο μέρος τους 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 ή
τους ίδιους τους μαθητές.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός εθνικού αποθετηρίου και δικτύου σχολικών δράσεων για
την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που θα
αναλαμβάνουν και θα υλοποιούν τα προγράμματα, να μας ενημερώνουν για το πρόγραμμα που
διοργανώνουν. Παράλληλα, με τη λήξη του προγράμματος να μας προμηθεύουν με υλικό από την
πραγματοποίησή του, το οποίο θα αναρτούμε στην επίσημη ιστοσελίδα για την αναβίωση της
κλασικής Ολυμπιάδας http://www.classicolympics.gr, όπου αφιερώθηκε ειδικός χώρος με τίτλο
«Εκδηλώσεις σχολικών μονάδων για την αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας». Το υλικό αυτό
θα είναι ταξινομημένο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, νομό και ονομασία σχολικής μονάδας.
Με τις δραστηριότητες αυτές οι μαθητές κάθε ηλικίας βιωματικά υποκειμενοποιούν και
υιοθετούν τις παναθρώπινες ιδέες και αξίες της δημοκρατίας, του ελληνισμού και του
ανθρωποκεντρισμού, αξίες βασικές για το μέλλον τους και το μέλλον της χώρας, ενώ παράλληλα
προωθείται η αρχαιογνωσία και η ελληνομάθειά τους και συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στην
προσπάθεια για αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
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