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Να διατηρηθεί έχρι ...............

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Βαθ ός Ασφαλείας ................

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ4Ν
-----

Μαρούσι,
04-01-2011
Αριθ. Πρωτ.
948/Γ2
Βαθ. Προτερ. ...........................

ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ
/ΝΣΗ ΣΠΟΥ 4Ν /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

----Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442238

Περιφερειακές $ιευθύνσεις
Εκπ/σης
$ιευθύνσεις και Γραφεία
$/θ ιας Εκπ/σης και Γραφεία
Φυσικής Αγωγής
Γραφεία Σχολικών Συ βούλων
$/θ ιας Εκπ/σης
Σχολικές ονάδες $/θ ιας
Εκπ/σης ( έσω των $/νσεων
και Γραφείων $/θ ιας
Εκπ/σης)

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Καταπολέ ηση και πρόληψη της Βίας στα γήπεδα

Το Υπουργείο Παιδείας

ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ άτων, στο πλαίσιο της

πρωτοβουλίας του Προέδρου της

η οκρατίας για την καταπολέ ηση και πρόληψη της

Βίας στους αθλητικούς χώρους, υλοποιεί, σε συνεργασία ε τον Πανελλήνιο Σύνδεσ ο
Α ειβό ενων

Ποδοσφαιριστών

(Π.Σ.Α.Π.),

καινοτό ο

επισκέψεων και βιω ατικών δραστηριοτήτων για τους
συ

πρόγρα

α

ενη ερωτικών

αθητές Γυ νασίου,

ετοχή διακεκρι ένων αθλητών, από το χώρο του ποδοσφαίρου,

ε τη

ε σκοπό την

ανάδειξη της αξίας του φίλαθλου πνεύ ατος και του «ευ αγωνίζεσθαι».
Στο πλαίσιο των επισκέψεων οι αθλητές θα ενη ερώνουν τους

αθητές για το

φαινό ενο της Βίας στα γήπεδα και θα απαντούν σε ερωτή ατά των

αθητών. Οι

αθλητές πορούν να οργανώσουν παιχνίδια δεξιοτήτων του ποδοσφαίρου αζί ε τους
αθητές και τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
Οι επισκέψεις θα πραγ ατοποιούνται, παρουσία του

ιευθυντή του Γυ νασίου και

του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, τις δύο τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγρά

ατος

και δε θα ξεπερνούν σε χρονική διάρκεια τα 60 λεπτά.
Τα Γυ νάσια που επιθυ ούν να συ
υποβάλλουν αίτηση συ

ετάσχουν στο πρόγρα

α,

πορούν να

ετοχής στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής που ανήκουν.
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Τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής στη συνέχεια θα διαβιβάσουν τις αιτήσεις στη
ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π ΒΜΘ προκει ένου να επιλεγούν τα Γυ νάσια,
στα οποία θα πραγ ατοποιηθούν οι επισκέψεις για το σχολικό έτος 2010-2011.
.

Ο ΕΙ$ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτ. $ιανο ή
Γρ. Ειδ. Γρα ατέα
/νση Σπουδών .Ε. Τ ή α Α΄
/νση Φυσικής Αγωγής

