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Αγαπητοί/ές συνάδελφοι 

 

 Με απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.) η φετινή διοργάνωση 

του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος 

Καλαθοσφαίρισης ανατέθηκε στο Ηράκλειο για το 

διάστημα 12-20 Απριλίου 2019. Πρόκειται για μία 

συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, της 

Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Ηρακλείου, 

Χερσονήσου και Αρχανών-Αστερουσίων.  

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποτελεί το 

επιστέγασμα των εθνικών διοργανώσεων, μέσω των 

σχολικών αγώνων. Αναμένονται αποστολές 

αγοριών και κοριτσιών από 32 κράτη-μέλη της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού και ο 

συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων (αθλητές, συνοδοί, κλπ) εκτιμάται γύρω στα 1200 άτομα. 

Είναι ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός, που αφορά αποκλειστικά την εκπαιδευτική κοινότητα και 

για το λόγο αυτό θεωρούμε τόσο τη δική σας συμβολή όσο και την ενεργή σας συμμετοχή ιδιαίτερα 

σημαντικά. Τα οφέλη από την διοργάνωση εκτιμούμε ότι θα είναι πολλαπλά σε αθλητικό, 

εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο: 

Η διάδοση του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, η επαφή με συνομηλίκους  αθλητές, η 

συναναστροφή με εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσα στα σχολεία, η προαγωγή των αθλητικών 

αξιών, η σημασία του εθελοντισμού και η  εθελοντική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στην 

όλη διοργάνωση, η συμμετοχή των σχολείων ή μεμονωμένων ομάδων μαθητών στις πολιτιστικές 

δράσεις,  η προβολή και η ανταλλαγή πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων, η διάδραση κατά 

τις επισκέψεις σε σχολεία, είναι μερικά από τα οφέλη που προσδοκούμε να έχουν οι μαθητές μας 

αλλά και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μέσα από αυτή τη διοργάνωση.  



 

Μπορείτε να συνδράμετε κι εσείς με τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με την προσωπική σας συμμετοχή ως εθελοντές στη διοργάνωση: Υπάρχουν πολλοί τομείς 

δραστηριότητας, για τους οποίους μπορείτε να πληροφορηθείτε από το φυλλάδιο εθελοντών ή από 

την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης:  http://www.greece-wscb2019.gr/?page_id=348&lang=el  

β) Με την παρακίνηση των μαθητών σας για ενεργό συμμετοχή: Η Οργανωτική Επιτροπή 

ενθαρρύνει σθεναρά τη συμμετοχή των μαθητών σε διάφορα στάδια της διοργάνωσης, με σκοπό 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση εμπειρίας. Οι νέοι εθελοντές μπορούν να 

βοηθήσουν στους τομείς της επικοινωνίας, της συνοδείας των αποστολών, στις τελετές έναρξης και  

λήξης, κατά τη διάρκεια των αγώνων καθώς και κατά την πολιτιστική “Ημέρα των εθνών”. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες, ατομικά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως εθελοντές στην φόρμα 

που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://www.greece-wscb2019.gr/?page_id=348&lang=el   

Για όλους τους εθελοντές θα δοθεί υλικό της διοργάνωσης (μπλουζάκι, καπελάκι, νερό, 

αναψυκτικό, σάντουιτς κλπ) καθώς και βεβαίωση συμμετοχής Εθελοντή με τη λήξη των αγώνων. 

 

Συνημμένα σας στέλνουμε σε ψηφιακή μορφή, το φυλλάδιο Εθελοντών και σχετική Αφίσα. 

 

Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τη συμβολή σας στο σημαντικό αυτό αθλητικό/εκπαιδευτικό 

γεγονός της εκπαιδευτικής κοινότητας της Κρήτης! 

 

 

Οι υπεύθυνοι του Τμήματος Εθελοντών 

 

 Λήδα Ζαμπετάκη, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής, ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

 Δήμητρα Νεονάκη, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, μέλος Ομάδας 

Φυσικής Αγωγής  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηρακλείου 

 Μιχάλης Πετράκης, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Ομοσπονδιακός 

Προπονητής Καλαθοσφαίρισης  
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