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ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα -Αγαπώ τον Αθλητιςμό, Kids’ Athletics- ςτο Παναθηναϊκό τάδιο» 

 

To Τπουργείο Παιδείασ & Θρθςκευμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ολυμπιακι 

Επιτροπι, το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, τον .Ε.Γ.Α.. και τθν Ε.Ο.ΠΕ., ςτο πλαίςιο τθσ 

προςπάκειασ αναβάκμιςθσ των Διδακτικϊν επιςκζψεων των ςχολείων, υλοποιεί για ζκτθ ςυνεχι 

χρονιά ςτο Πανακθναϊκό τάδιο (Καλλιμάρμαρο) ζνα καινοτόμο πρόγραμμα επιμορφωτικϊν 

επιςκζψεων και ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων για μακθτζσ Δθμοτικϊν χολείων τθσ χϊρασ.  

κοπόσ του προγράμματοσ είναι να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ ζνα πλοφςιο εκπαιδευτικό 

και πλθροφοριακό υλικό για τθν ιςτορία του ταδίου, το οποίο αποτελεί ζνα διαχρονικό ςφμβολο 

ακλθτιςμοφ, πολιτιςμοφ και ιςτορίασ ςτο κζντρο τθσ ςθμερινισ Ακινασ και παράλλθλα, μζςω 

ενόσ οργανωμζνου ακλθτικοφ προγράμματοσ με τθ μορφι παιχνιδιοφ, να δοκεί θ δυνατότθτα 

ςτουσ μακθτζσ να γνωρίςουν από κοντά τα αγωνίςματα του Κλαςςικοφ Ακλθτιςμοφ, τθσ 
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Μαροφςι,   03-9-2014 
 

Αρ. Πρωτ.:  138614/Γ4 

ΠΡΟ:  

1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ 

τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 

2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ & 
Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ 
Π.Ε. (μζςω Περ/κϊν  Δ/νςεων 
Εκπ/ςθσ) 

3. χολικοφσ υμβοφλουσ Δθμ. 

Εκπ/ςθσ & ΠΕ 11(μζςω Περ/κϊν 

Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 

4. Δ/νςεισ Π.Ε. τθσ χϊρασ (ζδρεσ 

τουσ) 

5. Δ/νςεισ Δ.Ε. – Ομάδεσ Φυςικισ 

Αγωγισ (ζδρεσ τουσ) 

6. Δθμόςια και Ιδιωτικά Δθμοτικά 

χολεία (μζςω των Δ/νςεων Π.Ε.) 

ΚΟΙΝ: 

       Ελλθνικι  Ολυμπιακι Επιτροπι 
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Καλακοςφαίριςθσ και τθσ Πετοςφαίριςθσ. Οι εκπαιδευτζσ του προγράμματοσ είναι Ολυμπιονίκεσ 

και διακεκριμζνοι ακλθτζσ, υπάλλθλοι των Τ.ΠΑΙ.Θ και Τ.ΕΘ.Α. το πρόγραμμα ςυμμετζχουν 

ετθςίωσ περίπου 20.000 μακθτζσ και μακιτριεσ από τα Δθμοτικά ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ 

τθ διάκεςθ των μακθτϊν, που κα επιςκζπτονται το Πανακθναϊκό τάδιο, κα τίκεται ζνα 

ςφγχρονο ςφςτθμα αυτόματθσ ξενάγθςθσ, με ςκοπό να γνωρίςουν κάκε γωνιά του ταδίου και 

να μάκουν τθν υπερδιςχιλιετι ιςτορία του.  

Σθ γνωριμία τουσ με τα ακλιματα οι μακθτζσ κα τθ βιϊςουν μζςω των προγραμμάτων 

«Kids’ Athletics», τα οποία αφοροφν ςτο άκλθμα του ςτίβου και ςτο «Αγαπϊ τον Ακλθτιςμό», 

πρόγραμμα ςχετικό με το άκλθμα τθσ Πετοςφαίριςθσ και τθσ Καλακοςφαίριςθσ. 

Σο πρόγραμμα τθσ Παγκοςμίου Ομοςπονδίασ τίβου (IAAF), το «Kids’ Athletics», είναι ζνα 

ςφνολο κινθτικϊν και λειτουργικϊν δεξιοτιτων προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν 

ανάλογα με τθν θλικία τουσ και ςυμπεριλαμβάνει τρεισ ομάδεσ αγωνιςμάτων : τα αγωνίςματα 

δρόμου, τισ ρίψεισ και τα άλματα. 

Σο πρόγραμμα «Παίηω Βόλεϊ» τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Πετοςφαίριςθσ περιλαμβάνει 

αςκιςεισ, ςτόχουσ και καρφιά με ειδικζσ μπάλεσ, ανάλογα με τθν θλικία των παιδιϊν και  

υλοποιείται ςτον ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτο ςτίβο του Πανακθναϊκοφ ταδίου.  

Οι μακθτζσ επιπλζον, ζρχονται ςε επαφι με το δθμοφιλζσ άκλθμα του Μπάςκετ και τα 

βαςικά μυςτικά του. 

Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε δφο θλικιακζσ κατθγορίεσ: 

1. θ πρϊτθ αφορά ςτισ Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου  

2. και θ δεφτερθ ςτισ Δϋ, Εϋ και Σϋ τάξεισ  

και κα διεξάγεται κακθμερινά ςτο Πανακθναϊκό τάδιο από τισ  9:00 π.μ. ζωσ 13:00 μ.μ., από 

Ολυμπιονίκεσ και διακεκριμζνουσ ακλθτζσ. Θα είναι διάρκειασ 2 περίπου ωρϊν με δυνατότθτα 

επίςκεψθσ 9:00 – 11:00 ι 11:00 – 13:00. το τζλοσ του προγράμματοσ κα επιβραβεφεται τόςο θ 

προςπάκεια όςο και θ ςυμμετοχι των μακθτϊν, με τθν απονομι αναμνθςτικϊν διπλωμάτων. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2014-15 ωσ θμερομθνία ζναρξθσ του προγράμματοσ ορίηεται θ 7η Οκτωβρίου 

2014 και λήξη η 5η Ιουνίου 2015. 

Σα Δθμοτικά χολεία που προγραμματίηουν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτθν Ακινα, εφόςον 

το επικυμοφν, μποροφν να διευρφνουν τθν επίςκεψι τουσ με παράλλθλθ ςυμμετοχι ςτο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται ςτο Πανακθναϊκό τάδιο.  

Για τον προγραμματιςμό των επιςκζψεων παρακαλείςτε όπωσ επικοινωνείτε κακθμερινά 

με το Πανακθναϊκό τάδιο, Δευτζρα ζωσ Παραςκευή, 12:00 π.μ., - 14:30 μ.μ., με τισ κυρίεσ 

Ντενίη  Παναγοποφλου και Παναγιϊτα αμπατακάκθ ςτα ακόλουκα τθλζφωνα επικοινωνίασ : 210 

7522984-7522985-7522986. 

Οι μαθητζσ θα πρζπει να προςζρχονται ςτο χώρο με κατάλληλη αθλητική ενδυμαςία. 

Θεωρείται απαραίτθτο ότι οι μακθτζσ ζχουν κατακζςει ςτο ςχολείο που φοιτοφν το 

«Ατομικό Δελτίο Υγείασ μαθητή» που προβλζπεται από το νόμο, προκειμζνου για τθ ςυμμετοχι 
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τουσ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ και ςε κάκε είδουσ ακλθτικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και 

ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ των γονζων αυτϊν.  

Σα ςχολεία που κα εκδθλϊςουν ςχετικό ενδιαφζρον, κα πρζπει να αποςτζλλουν με fax 

(210 7526386) ή με e-mail (info@panathenaicstadium.gr) τθν ονομαςτικι λίςτα των μακθτϊν 

που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα, κακϊσ και τα ονόματα των ςυνοδϊν – εκπαιδευτικϊν, 

δζκα (15) θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ. το χϊρο του ταδίου κα 

παρευρίςκεται ιατρόσ για τθν αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε ζκτακτου περιςτατικοφ.  

το πλαίςιο του ετιςιου εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ επιβάλλεται, τόςο ςε επίπεδο τάξθσ 

όςο και ςχολικισ μονάδασ, οι διδακτικζσ επιςκζψεισ με επιμορφωτικό, βιωματικό και ακλθτικό 

περιεχόμενο να αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

 

 

 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

 

     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΠΟΤΛΟ 

 

 

Εςωτερικι Διανομι :  

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ  
2. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 
3. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ 
4. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε. 
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