
FRIDAY 31 JANUARY 2020 Ο ΚΟΣΜΟΣ6 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

CONSULATE GENERAL OF GREECE IN SYDNEY
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
στην Μαθητική Ολυμπιάδα 2020

Σ ας ενημερώνουμε ότι στην Πρώτη Σερρών του Δήμου Αμφίπολης, 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σερρών, πρόκειται να διοργα-
νωθεί  η «IΔ’ Μαθητιάδα» από 15 έως 19 Μαΐου 2020 υπό την αιγίδα 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., βάση του νόμου 3794/2009, άρθρου 30.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διοργάνωση μέσω του αθλητισμού 
και του πολιτισμού για μαθητές Γυμνασίου στη χώρα μας και μοναδική (όπως 
ήδη έχει χαρακτηριστεί) για τον τρόπο που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο. 
Για 5 ημέρες οι μαθητές με βασικό σύνθημα «χωρίς το φόβο της αποτυχίας 
και το άγχος της νίκης» παρακινούνται ώστε να ‘παιδευτούν’ στις αρχές 
του «ευ αγωνίζεσθαι» και τις αυθεντικές αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων, να 
γνωρίσουν και να σεβαστούν τη διαφορετικότητα, να συμμετέχουν σε δράσεις 
περιβαλλοντικής και όχι μόνο ευαισθητοποίησης και να ζήσουν μία μοναδική 
και ανεπανάληπτη εμπειρία.
Η εκδήλωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «Πανελλήνια Μαθητι-
κή Ολυμπιάδα» καθώς αποτελεί προσομοίωση του γνήσιου πνεύματος των 
Ολυμπιακών Αγώνων για μαθητές. Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή όλων των 
Ολυμπιακών αθλημάτων ενώ παράλληλα διοργανώνονται πολιτιστικές και 
άλλες εκδηλώσεις καθώς και δράσεις των Παραολυμπιακών Αγώνων. Δίνε-
ται επίσης η δυνατότητα βιωματικής εμπειρίας επισκεπτών και θεατών στα 
Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά αθλήματα.
Συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων από όλους τους νομούς της Ελλάδας και 
σχολεία της ομογένειας, καθώς και από Τμήματα Μητρικής Γλώσσας και 
Ελληνικές Κοινότητες. Κάθε σχολείο στα πλαίσια της Μαθητιάδας έχει στη 
διάθεσή του ένα τουριστικό περίπτερο για να προβάλει το Δήμο, το Νομό 
ή τη χώρα του, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ξεναγήσεις στους 
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Οι μαθητές διαμένουν στο «Μαθητικό 
Χωριό», κάτι αντίστοιχο με το Ολυμπιακό χωριό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της 
Πανελλήνιας Μαθητιάδας (τηλ. 2324061604, 2324061055, mathitiada.
gr, gram@mathitiada.gr, info@mathitiada.gr) ή στην ιστοσελίδα www.
mathitiada.gr.

Όροι συμμετοχής
1.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Γυμνάσια από όλη την Ελλάδα (δημόσια, 

ιδιωτικά, Ειδικά).
2.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τα τμή-

ματα μητρικής γλώσσας, καθώς επίσης και ελληνικοί σύλλογοι του εξωτε-
ρικού στα οποία φοιτούν Έλληνες μαθητές και καλύπτουν τις ηλικίες των 
12 έως 15 ετών.

3.  Οι δηλώσεις συμμετοχής (επισυνάπτεται ειδικό έντυπο συμμετοχής) απο-
στέλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή με fax ή e-mail έως 07 Φεβρου-
αρίου 2020.

4.  Θα υπάρξει κόστος συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα στη Μαθητιάδα 
και θα καλύπτει όλα τα έξοδα φιλοξενίας (διαμονή, διατροφή, εσωτερικές 
μετακινήσεις) που χρειάζονται για τους αγώνες. 

5.  Οι μαθητές υποχρεούνται να λάβουν μέρος τουλάχιστον σε ένα αγώνισμα, 
στο πλαίσιο του σκοπού της Μαθητιάδας, που είναι η προώθηση της συμ-
μετοχής. Ο μέγιστος αριθμός αγωνισμάτων που μπορεί να συμμετέχει ένας 
μαθητής είναι τέσσερα (4).
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