
                               
         Θέµα :    ∆ιδακτικές  επισκέψεις  στο  χώρο  του Ολυµπιακού Αθλητικού  Κέντρου Αθηνών  
                         «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»  
  
 Το  Υπουργείο  Παιδείας  ∆ια Βίου Μάθησης  και  Θρησκευµάτων  σε  συνεργασία  µε  το  
Ολυµπιακό Κέντρο  Αθηνών «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», κατά το σχολικό έτος 2011-2012  υλοποιεί   στο 
Ο.Α.Κ.Α. πρόγραµµα  επιµορφωτικών  επισκέψεων  και  αθλητικών  δραστηριοτήτων  για  παιδιά  και  
µαθητές  όλων  των  βαθµίδων  εκπαίδευσης. 
 Σκοπός  του  προγράµµατος  είναι  να  προσφέρει  εκπαιδευτικό  και  πληροφοριακό  υλικό στους 
µαθητές για  το  χώρο  που  διεξήχθησαν  οι  Ολυµπιακοί  Αγώνες  του 2004, για τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του ολυµπιακού συγκροτήµατος που είναι ένα από τα µεγαλύτερα διεθνώς, καθώς και για 
την υψηλή αρχιτεκτονική του χώρου. 

Στους µαθητές, που θα εισέρχονται από την κεντρική πύλη του σταδίου, θα γίνεται προβολή 
ταινίας διάρκειας περίπου 15́  µε  όλα  τα  µεγάλα  αθλητικά  και  πολιτιστικά  γεγονότα  της  
τριαντάχρονης  ιστορίας του ΟΑΚΑ από την ηµέρα θεµελίωσης του έως σήµερα. Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται στην περίοδο των Ολυµπιακών  Αγώνων. 

Επίσης  οι µαθητές  θα  επισκεφθούν τον αγωνιστικό  χώρο του κεντρικού σταδίου  για  σύντοµη  
περιήγηση  και  δυνατότητα λήψης φωτογραφιών. Στη συνέχεια οι µαθητές µπορούν να επισκέπτονται το 
περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ για περιήγηση στην αγορά και στο τείχος των εθνών, όπου και θα 
ενηµερώνονται για τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις του συγκροτήµατος (Κλειστό Γυµναστήριο 
Αθλοπαιδιών, Ολυµπιακό Συγκρότηµα Κολυµβητηρίων, Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο, Ολυµπιακό 
Κέντρο Αντισφαίρισης). 
 Η  επίσκεψη  αυτή  συνολικής  διάρκειας  µιας  ώρας  (ή 2 ωρών µε τον περιβάλλοντα χώρο) είναι  
για  τους  µαθητές  δωρεάν. 
  Σε  περίπτωση  που  τα  σχολεία  στα  πλαίσια  των  ηµερήσιων εκπαιδευτικών εκδροµών τους 
επιθυµούν να κάνουν  χρήση  των  ολυµπιακών  εγκαταστάσεων για  άθληση ή  να  συµµετέχουν σε 
οργανωµένα αθλητικά προγράµµατα (4ώρης ή 5ώρης διάρκειας) µπορούν να  ενηµερωθούν  από την 

                               
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                          
 
 
 

 

 
 
 
 
    Μαρούσι: 14-06-2011 
      
Αρ.Πρωτ: 67067/Γ4 
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          Προς: 

• Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπαίδευσης 
           (Έδρες τους) 

• Προϊσταµένους  Επιστηµονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

          (Έδρες τους) 
•     Σχολικούς Συµβούλους Α/θµιας &Β/θµιας 

Εκπ/σης (Μέσω των Περιφ. ∆/νσεων 
Εκπ/σης) 

• ∆/νσεις &Γραφεία Α/θµιας &Β/θµιας    
Εκπ/σης (µέσω των Περιφ. ∆/νσεων Εκπ/σης) 
•  Γραφεία Φυσικής Αγωγής 

          (µέσω των Περιφ. ∆/νσεων Εκπ/σης) 
• Σχολεία Α/θµιας &Β/θµιας Εκπ/σης 

 (µέσω των Περιφ. ∆/νσεων Εκπ/σης) 

      

 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   
 ----- 

Ταχ. ∆/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι 
email:physgram@ypepth.gr 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο: 210-3443516 
FAX: 210-3442210 
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ιστοσελίδα του ΟΑΚΑ www.oaka.com.gr   για τα διαθέσιµα προγράµµατα και τις δυνατότητες χρήσης 
των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα  αθλήµατα που  µπορούν  να ασκηθούν  ή  να  γνωρίσουν  οι  
µαθητές  από  έµπειρους  προπονητές  είναι  τα : ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο σάλας, στίβος, τέννις, 
κολύµβηση, καλαθοσφαίριση, αντιπτέριση, τοξοβολία, ξιφασκία, beach volley, άρση βαρών,  ποδηλασία, 
µε δυνατότητα ένταξης και άλλων αθληµάτων. Σ’ αυτή την περίπτωση οι  µαθητές  που  θα  συµµετέχουν  
σε αθλητικά προγράµµατα πρέπει να  έχουν  την  κατάλληλη  αθλητική  περιβολή, δελτίο  υγείας  
µαθητή  και  ενυπόγραφη  δήλωση του  γονέα. 
 Στο  χώρο  του Σταδίου  θα  βρίσκεται  ιατρός  για  την  αντιµετώπιση οποιουδήποτε πιθανού  
έκτακτου  περιστατικού. Επίσης, από  την  έναρξη  έως  τη  λήξη  των επισκέψεων ή των προγραµµάτων  
λειτουργούν  στο ΟΑΚΑ κυλικεία. 
 Το πρόγραµµα  επίσκεψης στο ΟΑΚΑ για  το  σχολικό  έτος  2011 – 2012  έχει  έναρξη  την  3η 
Οκτωβρίου  και  λήξη  την 15η Ιουνίου  µε  ώρα  έναρξης  09.00 και ώρα τελευταίας επίσκεψης στις 
13.00,  για τα σχολεία δε εκτός Αττικής υπάρχει η δυνατότητα προγραµµατισµού της επίσκεψης έως τις 
17.00. 
Το πρόγραµµα αφορά σε όλες τις καθηµερινές εκτός των ηµερών  που  στο  Ο.Α.Κ.Α. γίνονται 
προγραµµατισµένοι διεθνείς ποδοσφαιρικοί αγώνες,  πράγµα  το  οποίο  θα  γίνεται  γνωστό  εγκαίρως. 
 Για  τον  προγραµµατισµό  των  επισκέψεων  ή και τη  χρήση των ολυµπιακών αθλητικών 
εγκαταστάσεων και της συµµετοχής σε οργανωµένα αθλητικά προγράµµατα, παρακαλείσθε όπως  
επικοινωνείτε καθηµερινά στο Ο.Α.Κ.Α. από ∆ευτέρα  έως Παρασκευή  09.00 έως 15.00,  µε  το τµήµα 
∆ηµοσίων Σχέσεων του ΟΑΚΑ ( κ.κ. Θεοφάνης Φάνης, Παγιάτη Αγγελίνα, Κατσαρού Χρυσάνθη) στα  
παρακάτω  τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 – 6834777 & 210-6834084 ή /και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
oakaprel@otenet.gr  
 Θα πρέπει  να  τονίσουµε  ότι, στο  πλαίσιο  του  ετήσιου  εκπαιδευτικού  σχεδιασµού  
επιβάλλεται  οι  διδακτικές  επισκέψεις  µε  επιµορφωτικό, βιωµατικό και  αθλητικό περιεχόµενο – τόσο 
σε  επίπεδο  τάξης όσο  και  σχολικής  µονάδας-  να αποτελούν  αναπόσπαστο κοµµάτι της  
εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Με  το  προτεινόµενο πρόγραµµα κινούµαστε από  σήµερα  προς την  
εκπλήρωση  ενός από  τους  βασικότερους  στόχους  του Νέου Σχολείου,  δηλαδή  τη  σύνδεση  του 
Σχολείου  µε  την Κοινωνία, τη ∆ια Βίου Μάθηση  και τη ∆ια Βίου Άσκηση. 
 
 
 

 
 
    
                                                                                               Ο EI∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                                                         
                   
                                                                            Μ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  : 

-∆/νση Σπουδών Α/θµιας Εκπ/σης 
-∆/νση Σπουδών Β/θµιας Εκπ/σης                                                                                       
 


