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Θέμα: Πρόσκληση στην Ημέρα Προσανατολισμού στο Λαύριο 
 

Το ΚΠΕ Λαυρίου προτίθεται να οργανώσει Ημέρα Προσανατολισμού στις 14 

Μαρτίου 2018 με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με το αγώνισμα αυτό και σε 

συνέχεια της επιμορφωτικής ημερίδας που είχε οργανώσει το ΚΠΕ στις 11 

Νοεμβρίου 2017 που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και β/βάθμιας 

εκπαίδευσης με τίτλο ‘Προσανατολίζομαι στο ΧΑΟΣ’. Η εκδήλωση 

συνδιοργανώνεται με τον ‘Πανελλήνιο Επιστημονικό και Αθλητικό Σύλλογο 

Εκπαιδευτικώνγια την Ανάπτυξη του Αγωνίσματος του Προσανατολισμού -  Orient-

eering’.Στην μαθητική αυτή ημερίδα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές 

Β/θμιαςΕκπ/σης από την Αττική, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Βοιωτία και την 

Εύβοια, καθώς και μαθητές Ε΄ και Στ΄ δημοτικού από την Αν. Αττική. 

Το orienteering είναι ένα νέο στην Ελλάδα άθλημα, στο οποίο οι αθλητές 

καλούνται να εντοπίσουν συγκεκριμένα σημεία σε όμορφες γεωγραφικές περιοχές 

μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου χάρτη. Μπορεί να περιγραφεί σαν άθλημα με δύο 

όψεις, την σωματική και την καθαρά πνευματική-ψυχολογική. Είναι αρκετά 

δημοφιλές αγώνισμα, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με ιστορία 110 περίπου ετών, 
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που όμως, μόλις τα 15 τελευταία χρόνια, εντοπίστηκε ότι φέρνει παιδαγωγικά και 

θεραπευτικά οφέλη. Έχει αποδειχτεί ότι στα παιδιά που ασχολούνται, βελτιώνονται 

πολύ γρήγορα, οι αθλητικές τους επιδόσεις, αλλά και οι επιδόσεις τους στα 

μαθήματα. Επίσης ωριμάζουν πιο γρήγορα και βελτιώνονται η χωρική, η 

κιναισθητική, η συναισθηματική, η λογικομαθηματική και η φυσιοκρατική τους 

νοημοσύνη.Το orienteering είναι γνωστό στην Ελλάδα από το 1996, αλλά τα 

τελευταία 5 χρόνια έχει αναπτυχθεί αρκετά, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. 

Διεξάγονται συστηματικά, τοπικά και μαθητικά πρωταθλήματα, ημέρες 

προσανατολισμού στα σχολεία, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, κλπ.Τέλος, εδώ και 

δύο χρόνια το ΚΠΕ Βιστωνίδας έχει ιδρύσει και συντονίζει εθνικό θεματικό δίκτυο 

με θέμα το ’’Orienteering στην εκπαίδευση’’, στο οποίο συμμετέχει και το ΚΠΕ 

Λαυρίου. 

Στην μαθητική ημερίδα στις 14/3/2018 που θα διεξαχθεί στην πόλη του 

Λαυρίουθα υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές, ανάλογα με την ηλικία, το 

φύλο και την εμπειρία των μαθητών, οι οποίες προσφέρονται για να γνωρίσουν οι 

μαθητές την βιομηχανική κληρονομιά της πόλης (orienteeringσε αστικό 

περιβάλλον).Εκκίνηση θα δίνεται από τις 9:00 μέχρι τις 12:30 περίπου, ανάλογα με 

την ώρα προσέλευσης.Ο αγώνας που θα διεξαχθεί θα είναι κλασσικού τύπου 

(δηλαδή προσεκτικής ανάγνωσης του χάρτη, όπου η ταχύτητα θα παίζει 

δευτερεύοντα ρόλο). Ο προβλεπόμενος χρόνος με σταθερό περπάτημα, 

αυτοσυγκέντρωση και ψυχραιμίαθα είναι 15 με 30λεπτά, οπότε ο χρόνος αναμονής 

στον χώρο για το κάθε λεωφορείο δεν θα ξεπεράσει τη 1 1/2 ώρα.Ο αγώνας θα 

είναι ατομικός και ο κάθε συμμετέχων θα λάβει βεβαίωση 

συμμετοχής.Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής του 

αγωνίσματος καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον συντονισμό των ομάδων θα 

δοθούν σε επόμενη επικοινωνία σε όσες σχολικές μονάδες δηλώσουν συμμετοχή. 



 

 

 

 

 

 

 

Όποιο σχολείο ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει είτε με το ΚΠΕ Λαυρίου 

(kpelav@yahoo.gr) είτε με τον κ. Δημήτρη Καραδημητρίου(πρόεδρο του ΠΕΑΣΕΑΑΠ 

- psekp.o@gmail.com – σχολείο: 22920 69225, κινητό: 6974778828) μέχρι την 

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, στέλνοντας e-mailκαι δηλώνοντας πόσα άτομα 

υπολογίζει να έρθουν καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέχρι την Παρασκευή 23 

Φεβρουαρίουθα πρέπει να έχουν δοθεί τα ονόματα των συμμετεχόντων, ώστε 

μέχρι την Πέμπτη 8 Μαρτίου να σταλεί σε κάθε σχολείο που θα συμμετέχει ο 

χρόνος άφιξης και αναχώρησης, οι κωδικοί συμμετοχής των παιδιών και το 

ενημερωτικό powerpoint.Στον αριθμό των συμμετεχόντων θα κρατηθεί σειρά 

προτεραιότητας μέχρι ενός ικανού αριθμού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 

διεξαγωγή του αγωνίσματος και η ασφάλεια των συμμετεχόντων. 

Παρακαλούμε να προωθήσετε το έγγραφο αυτό στα σχολεία της περιοχής σας. 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Λαυρίου 

Μαρία Καγιάφα 
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