
ΔΡΑΕΘ ΣΟΤ ΟΜΟΠΟΝΔΘΑΚΟΤ ΥΡΗΣΟΤ ΜΟΤΡΣΖΘΟΤ 

ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο ηεο ΔΦΟΑ, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Χξήζην 

Μνχξηδην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζηελ Οξεζηηάδα ην άββαην 11-3-2017. πκκεηείραλ 

θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο ηνπ Γηδπκνηείρνπ θαη ηνπ νπθιίνπ. ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ ε 

αλάπηπμε ηνπ Σέληο ζηηο αθξηηηθέο απηέο πεξηνρέο, ε πξνζέιθπζε λέσλ αζιεηψλ θαη ε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ γηα αγσληζηηθέο δξάζεηο  ζε Σξηεζλέο Δπίπεδν.       

20/3/17   10ν Γεκνηηθφ ζρνιείν εξξψλ, φπνπ ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 120 καζεηέο. 

21/3/17   24ν Γεκνηηθφ ζρνιείν εξξψλ, φπνπ ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 180 καζεηέο. 

28/3/17   Μεηξήζεηο αζιεηψλ ζην εξγαζηήξην Νεπξνκεραληθήο ηνπ ΣΔΦΑΑ εξξψλ κε  ππέξερν, 

γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ corestability. 

30/3/17    Γεκνηηθφ ζρνιείν Ακπγδαιεψλα,φπνπ ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 200 καζεηέο. 

1/4/17     Αγψλαο επίδεημεο Σέληο ζε ηξνρνθαξέθια ζηελ Καβάια 

Έλαο δηαθνξεηηθφο αγψλαο ηέληο θηινμελήζεθε ην άββαην 1 Απξηιίνπ ζηα γήπεδα ηέληο ηνπ 

Αζιεηηθνχ Κέληξνπ ηεο Καιακίηζαο. Οη ηέζζεξηο χιινγνη Αληηζθαίξηζεο ηεο Καβάιαο έπαημαλ 

ηέληο γηα θαιφ ζθνπφ, κε ηε ζπκκεηνρή… ηνπ θνηλνχ, παιηψλ θαη λέσλ αζιεηψλ θαη θπξίσο 

πνιιψλ παηδηψλ. 

4/4/17    Γεκνηηθφ Νέν νχιη εξξψλ,φπνπ ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 180 καζεηέο. 

24-28/4/17  Ρφδνο, πινπνίεζε ΙΣFSENIOR θαη πξαγκαηνπνίεζε παξάιιεισλ δξάζεσλ. 

 

4/5/17     streettennisζηηο έξξεο κε επίζθεςε ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο 



Σν ηέληο είρε ηελ ηηκεηηθή ηνπ ζην αζιεηηθφ παλφξακα  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο έξξεο, κε ηελ 

ζπκκεηνρή 23 Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη 1200 πεξίπνπ καζεηψλ. ε κηα πνιχ ζεκαληηθή αιιά θαη 

δχζθνιε δηνξγάλσζε, ε νπνία ζηέθηεθε κε κεγάιε επηηπρία ηελ Πέκπηε 4 Μάτνπ ζηελ πιαηεία θαη 

ζηελ θεληξηθή αγνξά ηεο πφιεο, έδσζε ηελ επθαηξία ζε ηφζνπο πνιινχο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην 

άζιεκα ηεο αληηζθαίξηζεο.    

5/5/17   Μαζεηηάδα ζηελ Καβάια, ζπκκεηνρή καζεηψλ Γπκλαζίσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο θαη επίζθεςε 800 καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ γηα γλσξηκία κε ην άζιεκα. 

Η καζεηηάδα είλαη κηα κηθξνγξαθία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ 

Γπκλαζίσλ. Σν άζιεκα ηνπ ηέληο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γήπεδα ηεο θαιακίηζαο ζηελ Καβάια. 

Παξαθνινχζεζαλ ηνπο αγψλεο εθαηνληάδεο καζεηέο, ηφζν ησλ Γεκνηηθψλ φζν θαη ησλ 

Γπκλαζίσλ. Η αηκφζθαηξα ήηαλε κνλαδηθή θαη νη καζεηέο ρεηξνθξφηεζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

αζιεηψλ, παξνπζία ηνπ Κπξίνπ Νηάθινπ Γεψξγηνπ δηεπζπληή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαζψο θαη ηηο 

απνλνκέο έθαλαλ ν πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο Αλ.Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Κνο Κεξακάξεο 

Παλαγηψηεο, ν δηεπζπληήο Α/βκηαο Καβάιαο ΜπαληίθνοΚσλ/λνο, ν δηεπζπληήο Β/ζκηαο Βαγελάο 

Απφζηνινο θαη νη ζχκβνπινη ΦΑ Κσλζηαληηλίδνπ Ξαλζή θαη Ακπαηδφγινπ Γεψξγηνο. 

6/5/17  εκηλάξην ζηνπο Κ.Φ.Αγσγήο ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο. 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΦΑ γηα ην ηέληο ζηα 

ζρνιεία, ν Χξήζηνο Μνχξηδηνο Οκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζχκβνπιν ΦΑ 

Κσλζηαληηλίδνπ Ξαλζή θαη ηνλ Ο.Α.ΞΑΝΘΗ πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλάξην ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

νκίινπ, ην άββαην 6-5-2017. Σν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ην 

ζεκηλάξην ήηαλ κεγάιν, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη ζπλέρεηα κε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα 

ζρνιεία ηνπο. 

 

 


