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ΘΕΜΑ: «Αναβίωση κλασικής Ολυμπιάδας»
Αξιότιμε κύριε Γεωργογιάννη,
Μετά την κοινοποίηση της πρότασής σας για την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας δια του
ΥΠΑΙΘ (με αρ. πρωτ. 84318/Γ2/29-5-14), το έγγραφό σας με προτεινόμενες δραστηριότητες
επί του θέματος και τη μελέτη τους εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Άρτας,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με ομόφωνη απόφασή του, όλα τα τμήματα της Α΄ και
Β΄ τάξης θα καινοτομήσουν στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών (projects) αναλαμβάνοντας
θεματικές από το ευρύ φάσμα της αναβίωσης της κλασικής Ολυμπιάδας.
Για την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών δημιουργούνται 10 ομάδες (16-20
μαθητών έκαστη). Κάθε ομάδα θα αναλάβει μία ενότητα από τις προτεινόμενες στο σχετικό
σας έγγραφο. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, πριν τις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου, θα
παρουσιαστούν οι δραστηριότητες των μαθητών στην τοπική κοινωνία. Προγραμματίζουμε
επίσης θεατρικές παραστάσεις και αθλοπαιδιές σε αρχαιολογικούς χώρους (στάδια, θέατρα)
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να προσκαλέσουμε Ολυμπιονίκες, τις τοπικές αρχές, την τοπική
κοινωνία αλλά και εκπροσώπους της Πολιτείας.
Δεδομένου ότι το Σχολείο μας έχει προκριθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+,
το Νοέμβριο, ομάδα καθηγητών του θα μεταβεί σε σχολείο της Φιλανδίας, όπου θα
μεταλαμπαδεύσει το πνεύμα, τη φιλοσοφία και τους στόχους της αναβίωσης της κλασικής
Ολυμπιάδας, με την ελπίδα να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον τους και τη συμμετοχή τους.
Σκοπεύουμε η συνεργασία αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-twinning.
Τον Απρίλιο, θα δεχτούμε το σύνολο των Σχολείων που μετέχουν στο πρόγραμμα
(Φιλανδία, Δανία, Σλοβακία, Ιταλία, Ισπανία που εκπροσωπείται από τα Κανάρια νησιά,
Κύπρο) τα οποία θα κάνουμε κοινωνούς των δρώμενων και θα επιδιώξουμε να κάνουμε μια
παρουσίαση σε ένα αρχαίο θέατρο.
Επιθυμούμε την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα σχολεία, τα οποία έχουν δείξει
ανάλογο ενδιαφέρον και δραστηριοποιούνται στο ίδιο θέμα, της αναβίωσης της κλασικής
Ολυμπιάδας.
H Διευθύντρια
Παρασκευή Χαμπηλομάτη
Φιλόλογος – Δρ Παιδαγωγικών

