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                               Ηράκλειο, 14/9/2012 

 

 Αγαπητοί γονείς, 

 

Από τη φετινή σχολική χρονιά, στο Εκπαιδευτήριό μας θα λειτουργήσουν τμήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και 

βόλεϋ για μαθητές Δημοτικού. Το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων θα έχει προαιρετικό χαρακτήρα και θα 

λειτουργήσει τη μεσημεριανή ζώνη, μετά το σχόλασμα των παιδιών. Σκοπός του προγράμματος είναι να 

προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες για σωματική άσκηση, για οργανωμένο παιχνίδι με τη σωστή καθοδήγηση, για 

προοδευτική ανάπτυξη φυσικών και τεχνικών ικανοτήτων στο άθλημα της επιλογής τους, αλλά και για την 

καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας, της υπευθυνότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικότητας στα πλαίσια της 

ομάδας.  

 

Στα αθλητικά τμήματα θα διδάσκουν εξειδικευμένοι και έμπειροι καθηγητές φυσικής αγωγής. Στα τμήματα 

ποδοσφαίρου θα διδάσκουν ο κ. Λεωνίδας Τιτομιχελάκης, καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής ποδοσφαίρου 

(δίπλωμα UEFA-A) και τεχνικός διευθυντής των τμημάτων υποδομής της Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η, ο κ. Γιάννης Μύτης, 

καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής ποδοσφαίρου (δίπλωμα UEFA-Β) εξειδικευμένος στην τεχνική 

ποδοσφαίρου (cover training) και ο κ. Κωνσταντίνος Φραγκούλης, καθηγητής φυσικής αγωγής (δίπλωμα UEFA-

B) με ειδικότητα στο παιδικό ποδόσφαιρο. Την ευθύνη της οργάνωσης των τμημάτων μπάσκετ και βόλεϋ θα έχει ο 

κ. Ανδρουλιδάκης Αλέξης, προπονητής πετοσφαίρισης και καθηγητής φυσικής αγωγής στο Εκπαιδευτήριο “TO 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”.    

 

Το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων θα διαρκέσει από την 1
η
 Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Μαΐου, θα 

περιλαμβάνει 2 προπονήσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή 13:40 – 15:30 και το σχόλασμα των παιδιών θα γίνεται 

με τα σχολικά λεωφορεία μας. Οι προπονήσεις θα διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου μας για 

το μπάσκετ και το βόλεϋ, ενώ για το ποδόσφαιρο στο γήπεδο του Πανεπιστημίου - Μινωικής (με συνθετικό 

τάπητα). Το μηνιαίο κόστος του προγράμματος είναι 35€.   

 

Θα σας παρακαλούσαμε να μας γνωστοποιήσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή του παιδιού σας στο 

πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την παρακάτω δήλωση και επιστρέφοντάς την στη γραμματεία του σχολείου το 

αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26/9. 

 

 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία 
 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ  “ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Ονοματεπώνυμο: _______________________________________ 

Τάξη – Τμήμα: _______ 

Άθλημα επιλογής:  Ποδόσφαιρο  ____  Μπάσκετ ____ Βόλεϋ ____ 

 Ονοματεπώνυμο και υπογραφή γονέα: 

 

 ____________________________________ 

 


