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ΠΡΟΣ: ! 'Ι1εριφερειακθg Δ/νοειq Eκπiοηq τηq
1cbρα; (εδρεg τοιlq)

2' Προi:οταμιiνουg Παιδαγιυγικηg &
Επιοτη μι-lιlικη g Καθοδl'1γl1οη-q Π. Ε'
(Fιθοιυ Περιφ. Δ/νοειυv Εκπ/οηq)
3. Σyρλικουq Συ1ιβοtiλο1)ζ ΠE 70
και llΕ 1i
(μθοιυ Περιφ' Δ/νοεωγ lΞκπ/αηq1
-l. Δ/vοειg Π.E τηq 1ιilραg
('εδρεq τουq)

5. Δ/νοειq Δ.E. - Ομαδεq Φυοικηg Αγιυγ
(iδρεq τουc)
6. Δημ6αια και Ιδιιυτtκu Δτ1μιiτικιi Σy'ιlλεiι

(μfοιο τιllv Δ/νοει,lν Π,E)

ΘEMA: Διδrrκτικfq επιοκfψειq οto Παναθ ηι'αliκιi Σταδιο
Αthleticsll.

-

αΛγrrπrir τον Αθλητιομ6'

Κiιls'

Tιr Yπουργεiο Πολιτιομιου, Παιδεiαq & Θρηοκ:υμιατο:r,, σε σι}vεργασiα μιε τr1ν Ελλl1vικl1 Ολυμιπιαιr1
Eπιτ1>οτη. τιl Υποιlργεiο Eθvrιr1q Α1ιυvαg. τοι, l,ΕΙ'ΑΣ την EΟΙΙΕ Ναι το Διεθvfq Κθντρο Ολυμπιακl1q
Εκε1ειρiαq . οτο πλαiοιο π1q προοηdθειαζ αr,α tαθμιοηq τωι, Δlδcιπτικcirι, επιοκθ\/EiΙ)ι' τ(Ι)v ο1ιrλr;iιiιl.
υλιlπιτιεi για θβδομη ουl,εχil y.ροr,ια ατο Πr vαθηl,αiκδ Στιιδιο (Κα}'λιμιiρμuριl) ιiν'α κutvoτι1μιο
π|rζiγι)αμιι(, επιμομ)φσiτικιi.lv επιοκθψεQ)\, |iαι ιιθλητικii:v δρααττ1ριοτl1τι]\' γιlI μαθητ*q Δη1iοτικrj:v
Σ1ολεiοlr, τηq xιiJραg.

Σκιrπι1c του προγρd.lιιιατοζ εiναι να προοιpl ρει στι]υζ }ι{xθητθζ θι,α πλουοιο εii:παιδειlτιι:ιi κιιr
πληροφιrριιικ6 ιlλικο γιιx τ|lv ιοτορiα τιιιi Σr uδiιrιl. το οποiο αποτελεi iι,α διαμrιrvικδ αυ1ιβιl)'ι,
αθλητιαμιου, πολιτιομιilυ xαι r'οτορiαq οτο l'cεντ
τηζ σημιε[lιvr\; Λθl1l,αg και παραλληλα. μ*οι,l e,r'δ;
οργιπ'ι.,:μθrrιlυ αθλητικου προγραμματοζ με τl 'ο
l μορφη παι1vιδιιril. vα δοθεi τ1 δυι,ατοτ'l1τα tIτi)ι}ζ
μιαθητθq ι,α μ,cυρiοουv απ6 κοι,τι1, 1μ 11:1ιiviομσ.τ t τOι} Στiβου' τιr Mlrαοκετ και το Eολεi.
Σττ1 διαθεοη tl}1, μ.αh]Τιljv. 7rι]υ θα επιοxεπτιr\l |αι το Παvαθηνα'iκι1 Στdδιο' θα τiθεται θr,α ουγ1ριlv.r
οilοτημrα αυτι-lματηq ξεvαγηοηq, μιε οκιrπδ ι,α γ,tωρiοουv καθε γι)r,ιι1 τιrυ Σταδiου li{lι 1,α μuθουι'τl1ι,
ιl περδιο1ιλιεττ1 ιοtιrρicι τιlιl.

1

tlΙΕ'l'TH',t'ι]iH Fι/!Ιι;,H|j i

ι|:ljΟ|j Ξι]15'1E. 1:1 !1l]t44::1ι.l

tir,l ti H

.1

#Ei ii

i:t

4 F

rlr r,r

l

Tη μ,cιριμiα τaυζ ιιε τα αθλημιατα οι μα{rητεζ θα τη βιιiiοοιlv
μιεσc]) τ0)v ;τριrγραμι1ιατο:ι, Κi
Λth|etiοs, τα οπ(liα αφορουτ, οτο αθλημα τοl οτiβοιl L_αι στο <<A"γαπω τοv Αθ}'ητιομi,υ, π1'lilγραμ
ο1ετικι1 με τα rrθληματα τοι) Βολε1 xαι τιlυ M
'τd.οκεT'
Τι: πρδγραμιι(Ι τηq Παγκtiομιαg Ομοοποvδk6 Στiβου (ΙΑΑF). το Κ'icls'Αthlθtic$. εivαι fr,α αυι

κιu1τικ{i)'ι' και λειτοrltrrγικδν δεξιοητο)ν προ( αρμοαμιθvοlv οτι,, αν,riγκεq τ(r).ιl παιijιιi-lv αι,αλογcr
1ιε τι
η}"ικiα τt)υζ και ουμπεριλαμβivει τρειq ομdδ lg αγωvιομιιilτιυv : τα αγοlνiσ,.ιατcr δ1>ιiμου. τιq ρlιμειq κι
τα αλματα.
1'ο πρι5γραμ1ια <ιΠαi(ω ΒδλεΙ> τηq Ε)'ληvικη: oμιιrοποvιiiα'q Πεtιrοφαi1:ιοηq περιλαμιβαvει αοκl1ο

οτο1ου; και καρlφιθ με ειδικfg μπαλεg, αv& ογα
lιE τη\,

ηλιιiα

το,v πclιδιιilν

και

υλιlποεiται ο

ειδικιi διrrμορφοlμ*vο 1ιiiρο ατο οτiβcl του Πα,,αθl1ν,αTεου Σταδiι>υ.
Οt 1ιαθητθq επιπ)εοv, ερ1οι,τα.ι οε επαφη μrl το δl1μοφιλ6q αθλημα τ(lυ Mπcι,οκετ κuι τr.ι βαο
μιlατικιi του.
Τcl πρ1irro*μrι απευθυι'εται σg δυο ηλικιακθι κατηγορiε6' η πριilτη αφο1rα οτιq Λ'. B'lιr.ιι Γ'ταζ
του Δημ.ιrτικου Σ1ο)εiιlυ και η δευτερη στιζ l,', Ε'κωι ΣT'τdξειq και θr,ι δεξαr,,ι;ται καθη1ιεριvα ο
ΓΙαι'αθηvαΤκιl Σταδιιr απδ τu 9:0Ο π'μ' εcrq l3;00 μ.'1l'. απιi L)λtlμιπιοr,iΝι':; και διακεκ1rιμf'ι,οι

αθλ,τ1τιiq.

Θr, εir'αι διαρκειαq 2 περiπου Φρ(i)\, ]ιε δυ\,C1τοτητα επioκεψ't1c 9:00
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Στο τθλοq του πΙ)oγPαμμcιτοζ θα επιβραβεi υται τιiοο η προαπαθεια ιiσο και η
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μ.αθητcbv, ιιε τηv απον,ο1ιl'1 αvαμνηοτικci:ν διπλl iματωι,'

l-ια το ογ,ολικδ ετιr5 20l5-Ι6 οq ημερομl1ι,iιι iι,αρξηq του τερογραμ1ιατοc clρiζεται. η 611 Οκτιl[iρio
2Ο l 5 και λl]ξl1ζ η 3η Ιοιlviου 2016.
Τα Δημοτικα Σ1ο}εiα 7tου τρι)γρCιμματiζοιr, εΕπαιδευτικεg επιοκεψε1ζ στη\] r\θl1r,α. εφδοο'ι,
επιθιlμοδι', μιποριlυν vα δευμrUl'ουν η\, επiοr, εψη τουq με παραλληλη αυμιμετομ1 στο εltπαιδευτ

πμrιiγραμμα Ιtου υλοπιrιεiται οτο

Για τοι' προγραμιιατιομιο τcir,

Ι'Ι

αvαθηι,αtκο Σταδιο.

επιοκ6ιμε,{,lν i]:(ιΙ)&ιiαλt]iστε οποlq θJrικοιι,ι)ι,εiτε καθημι:1rιvα μιε

ΓΙαr,αθηι'αTκο Σταδιι'l. Δευτfρα fωg Παμααιευ{, 12;00 l.}r., - 14:30 μ.μ., με τι-ζ κυμri.εg Ντε
ΓΙαvcιγοποΦλου Να1 Παναγui:τα Σαμπατιrκdrη ττα ωκολουθα τηlJφωl,α επl,ιiοιγ(Φν,iαq : 2l0 7522981-

7522985-7522986.

Οι μαθητ65 θα πρf:πει να προοdρ1ογται στο x ιδρο με κατdιλληλη αθλητικli ει,δυμαοiα.

Θεc'-lρεiται απα1:αiτητο δτι οι 1ιαθητθq θ1ουv κα rαθθοε.ι οτο οxcl)εiι'l που φιrιτουv τι) ((Aτομικ6 Δελτio
Yγεiαq μαΘητιil> ποιl πμ-'οβλεπεται απο το vο1ιι,. πριrκειιιενι)Ll για τη ουμ1ιετοxη τουc στο μαθημα τηq
Φιlοικη6 Αγωγηq Ιι-{ιι σε καθε εiδιrυ, αθλητιl11 δ1rαοτημrι6τt1τα. καθιilc και υιυπογραφη υπεilθυνr1

δηλωοη τω\, γονε{,)ι, αυτιilv,

Τα ο1ιlλεiα που θα

εκδηλcbοουr, ο7μτικο εν,!ιαφθρον,, θα πρθπει νu αποaτiι}'λουν με fax (210
75?6386) ri με e-n-ιail (il-ltlι.iiinιιlr{ιhcnιic$ιtιliuηl'flt) τl'l\, ι)νoιι(1στικτ1 λiοτα το:v μαθητιilι, τοιl θα
αυ1ιμεταoxοι)ν στο προγραμμ(Ι. καθd)ζ }iαι τα oν'ο1rατα τωι,συvοι\ιδv _ εκπαιδευτιλ*6')\l, δεκu (l5)
η μθρεζ πριν τll\] προγρα}ιμα.τιο μAπ1 επiοκει1n1,
Στιr 1rδρο τιlυ Σταδiου θα tαρευρiοκεται ια:ρδq για τη\, α\,τι}ιετcbπιοη οποιουδηποτε iκταΕτιlυ
πε1:ιοτατικοli.

Στο πλαiαιιr του ετl1οιου εκπαιδt]υτιliζ)υ ο1εδr lομιου επιβd,λλεται' τοοο οε επiπεδο τιrξηg 6οο και
ο1ολικ'1g μοr'αδαg. οι iiιδακτrκd,q επιοκθψειc με ε,πιμοι]φοJτικιi,
βιcυμιτικdl και αθ}ητικι5 περιε1ομεvιr
γα απιrτελι'tυι, αγαπ6οπαοτο κομιμιατι ττ1q εκπαιδ iιlτικiq διαδικαοiαq'
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Eοοlτερικl1 Διαιtrμη
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Ι-ραφεiο και] \'πουμ'lγοli
Γραtρεiο κ. Γεrηκοil Γραμμιατθα

-1.

Δ./ι,οη Σπουδιilv Π.Ε

j.

Δ/ι,οη Φυοιιrib Αγωγfιg
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