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Θέµα: 6 Οκτωβρίου 2014 Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού.
Με την ευκαιρία της Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού 6 Οκτωβρίου 2014 η
∆ιευθύντρια του 12ο ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλκίδας Κα Αλεξία Γιαµαρέλου , η
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Κα Βασιλική Καµπούρη, το ∆ιδακτικό Προσωπικό
καθώς και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου προσκάλεσαν τα
Special Olympics Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για να υλοποιήσουν µαζί µε
τους µαθητές του Σχολείου αθλητικές δραστηριότητες και οι Αθλητές των Special
Olympics να παρουσιάσουν το άθληµα του Bocce και του Ακοντίου µε την βοήθεια
και τις υποδείξεις της προπονήτριάς τους Κωνσταντίνας Μελετιάδου.
Η υλοποίηση του προγράµµατος έγινε στα πλαίσια της Ηµέρας του Σχολικού
Αθλητισµού και µε θεµατικό άξονα : «Ρατσισµός και ∆ιαφορετικότητα, όλοι
διαφορετικοί , όλοι ίσοι» .
Για τον ρατσισµό και τη διαφορετικότητα µίλησαν η ∆ιευθύντρια του Σχολείου Κα
Αλεξία Γιαµαρέλου και η Ειρήνη Μερτζιάνη . Κοντά στα παιδιά ήταν επίσης η
Αντιπρόεδρος του Πανευβοϊκού Συλλόγου «Άνθρωπος-Ελπίδα-Πολιτισµός» ΑµεΑ
και µέλος της Τοπικής Επιτροπής τής Special Olympics Κα Σταυρούλα ΣκιάΝικολάκη .
Οι µαθητές συµµετείχαν µε µεγάλο ενθουσιασµό στα αθλήµατα
από κοινού µε τους αθλητές S.O. Επιθυµία όλων η ανανέωση του ραντεβού για
περαιτέρω συνεργασία.
Ευχαριστούµε θερµά την ∆ιευθύντρια του 12ου ∆ηµοτικού Σχολείου ,το ∆ιδακτικό
Προσωπικό , τον Πρόεδρο και το ∆Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων για την
πρόσκληση και άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης καθώς τις µαθήτριες και τους
µαθητές του Σχολείου για την άψογη συµπεριφορά τους , τη συνεργασία τους και την
ενθουσιώδη υποδοχή τους .

Για την Τοπική Επιτροπή
Special Olympics Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
Ειρήνη Μερτζιάνη

12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας : Μαθήτριες και µαθητές µε τις ∆ασκάλες τους

Κάτω δεξιά η ∆ιευθύντρια του 12ου ∆ηµοτικού µε τα παιδιά, όρθια όπισθεν της η Γυµνάστρια του
Σχολείου

12ο ∆ηµοτικό Εκπαιδευτικοί µέλη του ∆Σ του Συλλόγου Γονέων µαθήτριες , µαθητές και Αθλητές
S.O.
Οµαδική αναµνηστική φωτό

