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Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 

κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηείαο κνπ ζαλ ρνιηθόο ύκβνπινο Φπζηθήο Αγσγήο 

ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ όινπο από θαξδηάο γηα ηε πνιύ θαιή ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε όια απηά ηα 11 ρξόληα, πνπ είρα ηελ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή επζύλε 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ πεξηθέξεηα εξξώλ θαη Κηιθίο. Οη αλεζπρίεο, νη ηδέεο, νη 

πξσηνβνπιίεο θαη νη απόςεηο ζαο ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηηο δηθέο κνπ ζέζεηο θαη 

ελέξγεηεο, ζηε πξνζπάζεηά κνπ λα θαλώ αληάμηνο ζην ξόιν θαη ηελ επζύλε ηνπ 

ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ απέλαληί ζαο. Ο ρξόλνο ηεο ζεηείαο ήηαλ γηα κέλα 

«δεκηνπξγηθόο», ηδηαίηεξα ζην επηζηεκνληθό θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο Φπζηθήο 

Αγσγήο, θαη απηό ην νθείισ θαηά βάζε ζε ζαο. 

Η Φπζηθή Αγσγή είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ 

ζπλδπάδεη ηε κάζεζε κε ηελ επραξίζηεζε θαη ην παηρλίδη, ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο 

θαη ηελ αξκνληθή ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επγελή 

άκπια.  ην ρέξη καο είλαη λα αλαδεηθλύνπκε απηόλ ηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν 

ηνπ καζήκαηόο καο, κέζα από ηελ πξνζπάζεηά καο γηα έλα θαιύηεξν κάζεκα 

Φπζηθήο Αγσγήο. Μεηαθέξσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε όινπο εθείλνπο (άηνκα θαη 

θνξείο) πνπ από θνληά ή καθξηά ζηήξηδαλ ην κάζεκα θαη ηηο δξάζεηο ηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο, αλαγλσξίδνληαο ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. 

Δπραξηζηώ επίζεο ηνπο λπλ θαη πξώελ Γηεπζπληέο/-ηξηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ησλ δύν πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ εξξώλ θαη Κηιθίο, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ, θαζώο θαη όινπο 

Δθπαηδεπηηθνύο Φπζηθήο Αγσγήο 
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ηνπο Γηεπζπληέο/-ηξηεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (ηδηαίηεξα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

ΓΠΔ) γηα ην άξηζην θιίκα ζπλεξγαζίαο όια απηά ηα ρξόληα. Έλα ηδηαίηεξν 

επραξηζηώ επίζεο ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγάηεο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ 

κε ην δηθό ηνπο, θπξίσο αθαλή ηξόπν, ζπλέβαιαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή  ησλ επηκνξθώζεσλ, ησλ αζιεηηθώλ θαη άιισλ 

εθδειώζεσλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ εξγαζηώλ ζην ΒΚ. 

ην λέν πληνληζηή Δ.Δ. ηεο Φπζηθήο Αγσγήο Μπάκπε αξεβαζηιείνπ, άξηζην 

εθπαηδεπηηθό θαη ζπλεξγάηε, θίιν από ηα θνηηεηηθά ρξόληα, εθθξάδσ ηα ζεξκά κνπ 

ζπγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζηε ζέζε θαη ηνπ εύρνκαη θαιή επηηπρία ζην λέν 

ηνπ έξγν, γηα ην νπνίν ζπγθεληξώλεη ηηο θαιύηεξεο πξνϋπνζέζεηο. 

Όιν ην επηκνξθσηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην δηάζηεκα ηεο 

ζεηείαο θαη είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα  http://users.sch.gr/adanis, ζα 

παξακείλεη ζηε δηάζεζή ζαο, κε ειεύζεξε πξόζβαζε γηα θάζε ελδηαθεξόκελν.  

Από ηελ ηζηνζειίδα ή απ’ επζείαο από ηε δηεύζπλζε 

http://users.sch.gr/adanis/ebooks/Danis_OdEfaFA.pdf κπνξείηε λα θαηεβάζεηε 

ειεύζεξα ηνλ «Οδηγό Εθαρμογής ηης Φσζικής Αγωγής ζηο Στολείο», έλα 

ρξεζηηθό εξγαιείν γηα ην κάζεκα, πνπ δεκνζηεύζεθε πξόζθαηα. 

Δύρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζε όιεο θαη ζε όινπο, πγεία θαη δεκηνπξγηθή δηάζεζε, ζε 

όπνηα ζέζε ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία ππεξεηεί ηε Φπζηθή Αγσγή θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε. 

Να είζηε θαιά! 
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