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ΙΔ’ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ 2020 

 

Αγαπητή/έ κ. Διευθύντρια/ντά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 183483/Δ2/22-11-2019 πρόκειται να διεξαχθεί 

και φέτος στην Πρώτη Σερρών του Δήμου Αμφίπολης η IΔ’ Μαθητιάδα από 15 έως 

19 Μαΐου 2020. 

Από το 2001 η Μαθητιάδα έχει χτίσει μία διαχρονική παρουσία έχοντας εξελιχτεί στη 

μεγαλύτερη βιωματική εκπαιδευτική διοργάνωση αθλητισμού και πολιτισμού, 

δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς απ’ όλη την Ελλάδα κι 

από άλλες χώρες του κόσμου να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία ζωής!  Ήδη στη 

18χρονη πορεία της Μαθητιάδας έχουν συμμετάσχει περίπου 10.000 μαθητές από 

600 Γυμνάσια από όλους τους νομούς της Ελλάδας και από 45 χώρες του 

εξωτερικού.  

Η εκδήλωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «Μαθητική Ολυμπιάδα» καθώς 

περιλαμβάνει τη διεξαγωγή όλων των Ολυμπιακών αθλημάτων ενώ παράλληλα 

διοργανώνονται πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσει, καθώς και δράσεις των 

Παραολυμπιακών αγώνων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα βιωματικής εμπειρίας στα 

Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα σε επισκέπτες και θεατές (περισσότερες 

πληροφορίες www.mathitiada.gr). 

Τα έντυπα συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται από τα Γυμνάσια στο 

gram@mathitiada.gr ή στο fax 2324061604 έως 07 Φεβρουαρίου 2020. Στη 

Μαθητιάδα συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων όλων των τύπων από όλους τους 

νομούς της Ελλάδας και από σχολεία της ομογένειας, καθώς και από Τμήματα 

Μητρικής Γλώσσας και Ελληνικές Κοινότητες.  

Η προσωπική σας συμβολή στη διάδοση του γεγονότος θα ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική ώστε να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά η ευκαιρία να 

απολαύσουν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η συμμετοχή στη Μαθητιάδα. Για 

το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές της Διεύθυνσή σας για τη δυνατότητα που τους δίνεται να 

συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού της μαθητιώσας 

νεολαίας, έτσι ώστε να εκπροσωπηθεί η Διεύθυνσή σας από ένα τουλάχιστον 

Γυμνάσιο, όπως έγινε και στις προηγούμενες Μαθητιάδες. Σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για τη συμβολή σας και θα θέλαμε να σας καλέσουμε να επισκεφθείτε 

από κοντά τη Μαθητιάδα. Θα ήταν μεγάλη μας  χαρά να σας φιλοξενήσουμε, να 

σας ενημερώσουμε για τους σκοπούς της και να σας ξεναγήσουμε στις δράσεις 

της. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε την προκήρυξη με το έντυπο συμμετοχής, μία 

παρουσίαση της Μαθητιάδας και μία παρουσίαση με τίτλο "Θέλω κι εγώ να 

συμμετέχω", την οποία παρακαλείσθε να προωθήσετε στα σχολεία της Διεύθυνσή 

σας. 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
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