EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ
ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠ/Η ΛΑΤΡΙΟΤ
Ταρ. Γ/λζε:
Τερλνινγηθό Πνιηηηζηηθό Πάξθν
Λαπξίνπ
Τ.Θ 518, Τ.Κ. 19500, Λαύξην
Πιεξνθνξίεο :
Καγηάθα Μ., Μηραειίδνπ Δ., Πέππα Φ.
Τειέθσλν/Φαμ:
22920-22693
e-mail:
kpelav@yahoo.gr
ηζηνζειίδα:
http://kpe-lavriou.att.sch.gr

Λαύξην 25/1/2018
Αξ. Πξση.: 11/Φ3

Πξνο : Υπ. ΠΔ Αηηηθήο, Υπ. Σρ.
Γξαζη. Αξγνιίδαο , Βνησηίαο,
Δύβνηαο, Κνξηλζίαο

Θέμα: Πρόσκληση στην Ημέρα Προσανατολισμού στο Λαύριο
Τν ΚΠΔ Λαπξίνπ πξνηίζεηαη λα νξγαλώζεη Ηκέξα Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηηο 14
Μαξηίνπ 2018 κε ζθνπό ηελ γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ην αγώληζκα απηό θαη ζε
ζπλέρεηα ηεο επηκνξθσηηθήο εκεξίδαο πνπ είρε νξγαλώζεη ην ΚΠΔ ζηηο 11
Ννεκβξίνπ 2017 πνπ απεπζπλόηαλ ζε εθπαηδεπηηθνύο Α/βάζκηαο θαη β/βάζκηαο
εθπαίδεπζεο
κε
ηίηιν
‘Πξνζαλαηνιίδνκαη
ζην
ΦΑΟΣ’.
Η
εθδήισζε
ζπλδηνξγαλώλεηαη κε ηνλ ‘Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό θαη Αζιεηηθό Σύιινγν
Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Αγσλίζκαηνο ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ Orienteering’. Σηελ καζεηηθή απηή εκεξίδα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο
Β/ζκηαο Δθπ/ζεο από ηελ Αηηηθή, ηελ Κνξηλζία, ηελ Αξγνιίδα, ηελ Βνησηία θαη ηελ
Δύβνηα, θαζώο θαη καζεηέο Δ΄ θαη Ση΄ δεκνηηθνύ από ηελ Αλ. Αηηηθή.
Τν orienteering είλαη έλα λέν ζηελ Διιάδα άζιεκα, ζην νπνίν νη αζιεηέο
θαινύληαη λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζε όκνξθεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
κέζσ ελόο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ ράξηε. Μπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ άζιεκα κε δύν
όςεηο, ηελ ζσκαηηθή θαη ηελ θαζαξά πλεπκαηηθή-ςπρνινγηθή. Δίλαη αξθεηά
δεκνθηιέο αγώληζκα, ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, κε ηζηνξία 110 πεξίπνπ
εηώλ, πνπ όκσο, κόιηο ηα 15 ηειεπηαία ρξόληα, εληνπίζηεθε όηη θέξλεη
παηδαγσγηθά θαη ζεξαπεπηηθά νθέιε. Έρεη απνδεηρηεί όηη ζηα παηδηά πνπ
αζρνινύληαη, βειηηώλνληαη πνιύ γξήγνξα, νη αζιεηηθέο ηνπο επηδόζεηο, αιιά θαη νη
επηδόζεηο ηνπο ζηα καζήκαηα. Δπίζεο σξηκάδνπλ πην γξήγνξα θαη βειηηώλνληαη ε
ρσξηθή, ε θηλαηζζεηηθή, ε ζπλαηζζεκαηηθή, ε ινγηθνκαζεκαηηθή θαη ε
θπζηνθξαηηθή ηνπο λνεκνζύλε. Τν orienteering είλαη γλσζηό ζηελ Διιάδα από ην
1996, αιιά ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά, θπξίσο ζηελ Βόξεηα
Διιάδα. Γηεμάγνληαη ζπζηεκαηηθά, ηνπηθά θαη καζεηηθά πξσηαζιήκαηα, εκέξεο
πξνζαλαηνιηζκνύ ζηα ζρνιεία, ζεκηλάξηα γηα εθπαηδεπηηθνύο, θιπ. Τέινο, εδώ θαη
δύν ρξόληα ην ΚΠΔ Βηζησλίδαο έρεη ηδξύζεη θαη ζπληνλίδεη εζληθό ζεκαηηθό δίθηπν
κε ζέκα ην ’’Orienteering ζηελ εθπαίδεπζε’’, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ην ΚΠΔ
Λαπξίνπ.
Σηελ καζεηηθή εκεξίδα ζηηο 14/3/2018 πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ πόιε ηνπ
Λαπξίνπ ζα ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην

θύιν θαη ηελ εκπεηξία ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη γηα λα γλσξίζνπλ νη
καζεηέο ηελ βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηεο πόιεο (orienteering ζε αζηηθό
πεξηβάιινλ). Δθθίλεζε ζα δίλεηαη από ηηο 9:00 κέρξη ηηο 12:30 πεξίπνπ, αλάινγα
κε ηελ ώξα πξνζέιεπζεο. Ο αγώλαο πνπ ζα δηεμαρζεί ζα είλαη θιαζζηθνύ
ηύπνπ (δειαδή πξνζεθηηθήο αλάγλσζεο ηνπ ράξηε, όπνπ ε ηαρύηεηα ζα παίδεη
δεπηεξεύνληα ξόιν). Ο πξνβιεπόκελνο ρξόλνο κε ζηαζεξό πεξπάηεκα,
απηνζπγθέληξσζε θαη ςπρξαηκία ζα είλαη 15 κε 30 ιεπηά, νπόηε ν ρξόλνο
αλακνλήο ζηνλ ρώξν γηα ην θάζε ιεσθνξείν δελ ζα μεπεξάζεη ηε 1 1/2 ώξα. Ο
αγώλαο ζα είλαη αηνκηθόο θαη ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζα ιάβεη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο.
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγσλίζκαηνο θαζώο θαη
αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ νκάδσλ ζα δνζνύλ ζε επόκελε
επηθνηλσλία ζε όζεο ζρνιηθέο κνλάδεο δειώζνπλ ζπκκεηνρή.
Όπνην ζρνιείν ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη είηε κε ην ΚΠΔ Λαπξίνπ
(kpelav@yahoo.gr) είηε κε ηνλ θ. Γεκήηξε Καξαδεκεηξίνπ (πξόεδξν ηνπ
ΠΔΑΣΔΑΑΠ - psekp.o@gmail.com – ζρνιείν: 22920 69225, θηλεηό: 6974778828)
κέρξη ηελ Παξαζθεπή 9 Φεβξνπαξίνπ, ζηέιλνληαο e-mail θαη δειώλνληαο πόζα
άηνκα ππνινγίδεη λα έξζνπλ θαζώο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. Μέρξη
ηελ Παξαζθεπή 23 Φεβξνπαξίνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ δνζεί ηα νλόκαηα ησλ
ζπκκεηερόλησλ, ώζηε κέρξη ηελ Πέκπηε 8 Μαξηίνπ λα ζηαιεί ζε θάζε ζρνιείν πνπ
ζα ζπκκεηέρεη ν ρξόλνο άθημεο θαη αλαρώξεζεο, νη θσδηθνί ζπκκεηνρήο ησλ
παηδηώλ θαη ην ελεκεξσηηθό power point. Σηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα
θξαηεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κέρξη ελόο ηθαλνύ αξηζκνύ έηζη ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγσλίζκαηνο θαη ε αζθάιεηα ησλ
ζπκκεηερόλησλ.
Παξαθαινύκε λα πξνσζήζεηε ην έγγξαθν απηό ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ζαο.

Η Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΔ Λαπξίνπ
Μαξία Καγηάθα

