
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιμορφώσεις  για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Λήμνου διοργάνωσε και 

πραγματοποίησε ο σχολικός σύμβουλος Φυσικής Αγωγής του Ν. Λέσβου. 

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 23 Μαρτίου διεξήχθη  επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο  με 

εισηγήτρια την κα. Γιακουβάκη  Αθανασία, εκπ/κό ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής – Ομοσπονδιακή 

προπονήτρια Αντιπτέρισης, με θέμα «Γνωριμία με το άθλημα της Αντιπτέρισης (Badminton) - 

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΡΑΜΑ» και παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. της Λήμνου. 

Επίσης, στα πλαίσια «Διοργάνωσης περιφερειακών σεμιναρίων υλοποίησης των Πράξεων «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» - ΑΠ1, ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής 

Αγωγής Ν. Λέσβου κ. Ιωάννης Τσιόπας, διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο την Παρασκευή 8 

Απριλίου 2016 στο 2ο Δ.Σ. Μύρινας με την καθολική συμμετοχή  των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της νήσου Λήμνου, με θέμα: «Για μια καλύτερη 

Φυσική Αγωγή». Εισηγητές στη διάρκειας πέντε ωρών επιμόρφωση ήταν ο σχολικός σύμβουλος Φ.Α. 

και η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κ. Χριστίνα Τσαγδή, με τις εισηγήσεις: α) «Η εφαρμογή του 

προγράμματος σπουδών και η διδασκαλία των νέων αντικειμένων της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία 

που λειτουργούν με Ε.Α.Ε.Π», β) «Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής», γ) 

«Φιλοσοφία και οργάνωση των σχολικών αγώνων», δ) «το Μini Volley στο Δημοτικό Σχολείο & η 

Ομαδική τακτική της Πετοσφαίρισης»  και ε) «Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού 

(ΑΔΣ) – Προσέγγιση και παρέμβαση σε παιδί με ‘Κινητική Αδεξιότητα’».  

Εκδήλωση για τη μέρα του Ολυμπισμού 

Την Τετάρτη 6 Απριλίου στα πλαίσια της παγκόσμιας μέρας του Ολυμπισμού πραγματοποιήθηκε η 

άψογη συνδιοργάνωση διασχολικών αγώνων από τα  Δ.Σ. Κοντιά και  Αγ. Δημητρίου με την  

παρουσίαση Ολυμπιακών αγωνισμάτων (Χειρισφαίρισης, Πετοσφαίρισης,  Ποδοσφαίρου, 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης και αντιπτέρισης).  Οι μικροί μαθητές-αθλητές αναδείξανε βιωματικά με 

τον καλύτερο τρόπο τις ανθρωπιστικές και κοινωνικοηθικές αξίες του Ολυμπιακού ιδεώδους (φιλία, 

συνεργασία, αλληλεγγύη, ισότητα, ευ αγωνίζεσθαι) και πήραν τα εύσημα από την Διευθύντρια 

Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου κ. Αικ. Στρατάκη, τον Σχ. Σύμβουλο ΠΕ11 Ν. Λέσβου και τον Σχ. Σύμβουλο 

Α/θμιας Εκπ/σης της 4ης Εκπαιδευτικής περφέρειας κ. Παναγιώτη Μουτζούρη. Την κύρια καθοδήγηση 

της εκδήλωσης είχε η εκπαιδευτικός Φ. Α. κ. Φωτεινή Θεοτόκη, καθώς επίσης στην επιτυχία της 

συμβάλλανε οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων. 

 

 

 


