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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Τη Δευτέρα 3/10/2016 στο πλαίσιο της 3
ης

 Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού  

Αθλητισμού , οι μαθητές του σχολείου μας παρακολούθησαν προβολές σχετικές με 

τα Ολυμπιακά αγωνίσματα με υλικό εμπλουτισμένο και από την πρόσφατη 

Ολυμπιάδα του 2016  καθώς και από τους Παραολυμπιακούς αγώνες. Πήραν μέρος 

σε διάφορες αθλοπαιδιές, συζήτησαν για τα Ολυμπιακά ιδεώδη και ζωγράφισαν 

θέματα σχετικά με τον αθλητισμό. 

Για την υλοποίηση των δράσεων δημιουργήθηκαν τέσσερις «σταθμοί» από τους 

οποίους πέρασαν όλοι οι μαθητές σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα που 

καταρτίστηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου μας και το οποίο 

παραθέτουμε στη συνέχεια. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  3/10/2016/3
η
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΩΡΑ ΤΑΞΗ ΤΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

8.15- 8.55 

Α ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

Β ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

Γ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Ε ΧΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (βιντεοπροβολή) 

Δ ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

ΣΤ ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

    

8.55-9.40 

Α ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

Β ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

Γ ΧΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (βιντεοπροβολή) 

Ε ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Δ ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

ΣΤ ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

    

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 9.40-10.00  

    

10.00-10.45 

Α ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

Β ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

Γ ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

Ε ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

Δ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΣΤ ΧΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (βιντεοπροβολή) 

    

10.45-11.30 

Α ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

Β ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

Γ ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

Ε ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

Δ ΧΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (βιντεοπροβολή) 

ΣΤ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 



    

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11.30-11.45 

    

11.45-12.25 

Α ΧΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (βιντεοπροβολή) 

Β ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Γ ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

Δ ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

Ε ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

ΣΤ ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

    

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12.25-12.35  

12.35-13.05 

Α ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Β ΧΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (βιντεοπροβολή) 

Γ ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

Δ ΑΙΘ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (βιντεοπροβολή) 

Ε ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

ΣΤ ΑΥΛΗ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

    

    

13.05 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΑΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 13.15 

 

Οι τέσσερις σταθμοί που δημιουργήθηκαν ήταν οι εξής: 

1
ος

 σταθμός:  Αυλή και γήπεδο μπάσκετ 

Κάθε τάξη πήρε μέρος σε αθλοπαιδιές όπως καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση, 

ποδόσφαιρο και δρομικά αγωνίσματα όπως σκυταλοδρομίες με κώνους, μπάλες, 

στεφάνια και εμπόδια. Παιδαγωγικός στόχος των δραστηριοτήτων αυτών ήταν να 

προωθηθεί η συνεργασία, η ομαδικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετική ικανότητα 

επίτευξης της δραστηριότητας.  

2
ος

 σταθμός:  Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  

Προβολή ολιγόλεπτων βίντεο με θέμα τις καλύτερες στιγμές ξένων και Ελλήνων 

αθλητών σε Ολυμπιακούς αγώνες με υλικό και από την πρόσφατη Ολυμπιάδα του 

2016 στο Ρίο , από το αρχείο του σχολείου και των εκπαιδευτικών της Φυσικής 

Αγωγής. Ο παιδαγωγικός στόχος της προβολής ήταν να παρακολουθήσουν οι 

μαθητές και να συναισθανθούν τους αθλητές στις μεγάλες νίκες αλλά και σε 

ανατροπές ή όταν συμβαίνουν εκπλήξεις στα μετάλλια. Να διαπιστώσουν ότι η 

προσπάθεια και η χαρά της συμμετοχής έχουν μεγάλη αξία. 

3
ος

 σταθμός: Αίθουσα εργαστηρίου Φ. Ε. και διαδραστικού πίνακα   

Προβολή dvd με θέμα τους Παραολυμπιακούς αγώνες και τις δυσκολίες που 

ξεπερνούν οι παραολυμπιακοί αθλητές, μέσα από τη θέληση που δείχνουν για να 

πετύχουν τον σκοπό τους. Ξεχωριστή αναφορά στους Έλληνες αθλητές που 



διακρίθηκαν στην πρόσφατη διοργάνωση του Ρίο.  Ο παιδαγωγικός στόχος ήταν να 

συνειδητοποιήσουν τα όρια της ανθρώπινης δύναμης όταν αυτή συνδυάζεται με τη 

θέληση και να παραδειγματιστούν από τη δύναμη της ψυχής να ξεπερνά τα εμπόδια. 

 

4
ος

 σταθμός: Αίθουσες μαθημάτων  

Στις αίθουσες, οι μαθητές κάθε τμήματος ζωγράφισαν σε χαρτί Α4 αυτό που τους 

έκανε εντύπωση από όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν  αυτή την 

ημέρα, κατασκεύασαν μετάλλια και έγραψαν συνθήματα σχετικά με τον αθλητισμό . 

Τα έργα τους συγκεντρώθηκαν και αφού έγινε μια επιλογή από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων, τοποθετήθηκαν σε εμφανές σημείο του σχολείου μας και αποτελούν 

πλέον την εικαστική αποτύπωση της ημέρας με μορφή έκθεσης ζωγραφικής.      

 

Ακολουθεί ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 13ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 


