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ΠεριQερειακθq Δ/voε ιq Eκπ/oηg

τηq 1Φραq (€δρεq τoυq)

Πρoiαιαμ6voυq Παιδαγωγικriq &
Επιαrημovιx{q Kαθoδliγηοηq
Π.E. (μfoω Περ/κΦv Δ/vοεων
Εκπ/οηq)

Σ1oλικο0q ΣυμβοΦλουq Δημ.

Eκπ/οηq & nΕ 11(μdoω Περ/κιilv

Δ/voεωv Eκπ/αηq}

MαρoΦοι, 03-9-2ο14

Aρ, Πρωτ.: 1386Α[4

1.

2,

Πληρosορiεg
Tηλ:

FAΧ
E-mail

A. Kdτααρηζ
210-3443s16
2L0-3442270

3.

phvsgram @ m i nedu.qov.ρr

4' Δ/vοειq Π'E. τηqxΦραq (€δρεq

τoυq}

5. Δ/vοειq Δ.Ε. - oμdδεξ Φυοκiq
Aγωγ'iq (6δρε9 τουg)

6. Δημ6oια και |διωτικd Δημoτικd

Σ1oλε[α (μdoω τωv Δ/voεωv Π.E.)

KolΝ:

Ελληvικfl oλυμπιακri Επιτρoπr]

AΠoΦAΣH

ΘEMA: <ιΠβγρqrμα-AγαrιΦ τoν AΘλητιoμ6, l(ids'Athletics- ατo ΠαvαΘηναTκ6 Στdδιoυ

To Yπoυργεto Παιδεiαq & Θρηoκευμdτωv, σε ouvεργαoiα με τηv E}ιληvικli oλυμπιακιi
Eπιτφπl], το Yπoυργεlο EΘνικ{q Αμυvαg, τoν Σ.E.Γ.Α.Σ. και τηv E.o.ΠE., στo τιλαloιo τηg

φooπαΘειαq αvαβdΘμιοηζ τωv ΔιδακιικΦv επιoκ€$εωv τωv q1oλεtιυν, υλoπoεi για 6κτη ουvφ1r!

11ρovια αro ΠαvαθηvαTκ6 Στdδιο (Kα}'λιμdρμαρο) €vα καιvoτdμo πρ6γραμμα επψορ$ωτικιilv
επιοκ€ι}εωv και αΘλητκΦv δραατηριoτdτωv για μαθητ€q ΔημοτικΦv Σ1ολεiωv τηξ xιilραq.

Σκoπ6q τoυ πρoγραμματoξ εivαι vα πρooQθρει αroυg μαΘητdg €vα πλo0οιο εκπαιδευτα6
και rιληρosoριακδ υλικ6 για τηv ιαroρiα του Σταδiου, το oπoiο απoτελεi €vα δια1rοvκd oιiμβολo
αΘλητιoμoιi, πολιτιoμο0 και ιατoρlαq <πo κd'ιrερo τηξ σημεριvriq AΘrivαq και παρdλληλα, μ6αω
εν6q oργανωμ€voυ αΘλητκο0 πρoγρdμματoq με τη μoρΦΙι παι1νιδιοιi, vα δoΘε[ η δυvατ6τητα
αιoυq μαΘητdq vα yvωρLooυv απ6 κοιπα τα αγωνioματα τοU l(λαoοικo0 Aθλητωμoι1, τηg



Kαλαθοοsαiριοηq και τηξ Πετoοsαβιαηq. oι εκπαιδευτfq τou πρoγριiμματoζ εivαι oλυμπιοvlκεq
και διαxεκριμcvοι αΘλητ€q, uπιiλληλοι τωv Y.ΠΑl.Θ και Y.EΘ.Α' Στo πρ6γραμμα συμμετdχουv
ετηoiωq περiπoυ 2ο.0O0 μαθητ€g και μαθ(τριεg απd τα Δημoτικd α1oλε[α 6λη9 τηq xΦαs

Στη διdθεοη τωv μαθητΦv, πoυ θα επιακ6rπovται τo ΠαvαΘηvαtκ6 Στιiδιo, Θα τ(Θεται dvα
oιjφqrοvο ο0ατημα αuτ6ματηq ξεvdγηoηξ, με οκοπ6 vα ψωρloouv κdθε γωvια του Σταδioυ και
να μιiθουv τηv υπερδιαχrλιετιj ιοιορiα του.

Tη ψωριμlα τουξ με τα αΘλr!ματα oι μαΘητ€g Θα τη βκ}ooυv μ€οω τωv προlραμμdτωv
ιιKids' Αthletics>l, τα οπο(α α$oρoιiv ατο dθλημα τou ατiβoυ και σtο <AγαπΦ τov Aθλητιoμ6>,
πρ6γραμμα ο1ετικ6 με τo αΘλημα τηη ΠετooΦαiριοηq και τηζ KαλαΘοo$αΦιοηg.

Tο πρ6γραμμα τηξ Παyκoομiou oμοαπoνδlαg Στiβoυ (IAAF), τo κKids' ΑthIetΙcsυ, ε[vαι dvα
oθvολo κιvητικΦν και λειτouργικΦv δεξιοτfτωv πρoσαρμoσμ€vωv αrιq αvιiyκεg τωv παιδκirv
αv&λoγα με τηv ηλικ(α τοUξ και αυμπεριλαμβ6νει τρειg oμ&δεq αγωvιομdτωv : τα αγωv[οματα
δρ6μoυ, τιg ρ[ι.pειq καιτα ιiλμαια.

To πρδγραμμα κΠα[ζω B6λεΙμ τηg E}ιληνικrig oμoαπoνδlαq ΠετooQα@ιoηq περλαμβιiνει
αοκιiοειg, α161oυg και καρQιιi με ειδικcq μπαλεζ, αν&λoγα με τηv ηλικ[α των rtαιδκbv και
υλοπoιεiται οrοv ειδικιi διαμορQωμEνο 1ιilρο αrο ατβο του ΠαvαΘηvαικοιi Σταδ(ου.

oι μαΘητ€q επιrτλ€ov, €ρ1ovtαι οε επαs{ με το δημoQιλ6g ι1θλημα του Mπdoκετ και τα
βαoικ* μυαιικα του.

Tο πρ6γραμμα απευθιivεται σε διiο ηλιxιακEq κατηγoρ[εq:

1' η πρΦτη α$oριi ατιξ Α', B' και Γ' τ6ξει9 τοu Δημoτικο0 Σ1ολε1oυ

2' και η δειiτερη αrιg Δ', E' και ΣT' τdξειq

και Θα διεξιiγεrαι καΘημεριvα oτο Παvαθηvα'iκ6 Στιiδιο απ6 τιq 9:ΟO π.μ. €ωq 13:OO μ,μ., απ6
oλυμπιοvlκεg και διακεκρψ6voυg αθλητ€q, Θα ε[vαι δι&ρκειαg 2 περ[πoυ ωρΦv με δυvατ6τητα
επlοκειpηq 9:00 - 11:00 { 11:00 - 13:00. Στο τ€λοg του προγρdμματoζ θα επιβραβει]εται τ6οo η
πρoαrτdθεια 6οο και η ouμμετo1ιi τωv μαθητΦv, με την απονομli αvαμvηoιικιilv διπλωμιiτων.

Για το α1oλικ6 €τοg 2a1'4-75 ωζ ημερoμηνiα cvαρξηq τoυ πρoγρdμματοξ oρiζεται η 7n oκποβρioυ
2o14 καιfuiξη η 5η loυvioυ 2015.

Tα Δημοτκd Σ1oλεiα που προγραμματ[ζoυv εκπαιδευτικ€q επιοx€ι}ειζ στηv AΘfvα, εQ6ooν
τo επιθυμoιiv, μπορo0v vα διευρθvouv τηv επiοκει}r1 τουζ με παραMηλη ouμμετoxi αrο
εκπαιδευτικ6 πρ6γραμμα ποu υλοπoιεtται ατο Παvαθηνακ6 Στdδιo.

Για τοv πρolραμματιομ6 τωv επιοκcι}εωv πφακαλεiατε 6πωq επuoιvωvεlτε rαΘημεριvd
με το ΠαvαΘηvακ6 Στd,διο, Δευτlρα €ιη Παραoxευη, 12:σl Π.F., _ 14:30 μμ., με τιξ κυρiεg
Nτεvtζ Παvαγoπoιiλου και ΠαvαγιΦτα Σαμπατακdκη orα ακ6λoυΘα τηλ€Qωvα επιl(οιvωvlαg : 210
7 522984 -7 s22985-7522986.

oι μαΘητ€q Θα πρ€πει vα πρoo€ρ1ovται (πο xΦρo μ κcπιiΔληλη αΘλητικι1 ειlδυμαoiα.

Θεωρεiται απαpαlτητο 6τι oι μαθητ€g €1oυv καταθdoει αro φ1oλεiο πoυ $οιτoιiν το
αAτομικd Δελτb Yγε(αq μαθητdυ πou προβλ€πεται απ6 το v6μο, προκειμcνoυ για τη oυμμειο11τ\



τoυξ στo μαθημα τηg Φυοικ{q Aγωγ{q και σε καΘε ε[δουξ αΘλητικιi δραοιηρι6τητα, καΘΦq και
εvυπ6γραQη υπε0θυvη δ{λωοη τωv γον€ωv αυτΦv'

Tα α1ολεiα που Θα εκδηλιiloουv ο1ετκ6 εvδια$€ρov, Θα πρdπει vα απooτθλλoυv μ fux
(210 7526386) ιi ιε e_mail (Ιnfo@ρanathenaicstadium,ρr) τηv oνoμαorικfl λiαrα τωv μαθητΦν
που θα oυμμετdαxοuv στo πρoγραμμα, xαθιi:q και τα ov6ματα τωv ουvoδιbv - εκπαιδευτιxιilν,

δ€κα (15} ημερεξ πριv τηv προγραμμαtιoμθνη επiακει}η. Στo xιilρo τοU Σταδ[oυ θα

παρευρ1oκεται ιατρ6q για την αvιιμετΦπιoη οπoιουδ(ποτε cκτακτoυ περιατατικo0.

Στo πλα[αιo τoυ ετliαιoυ εκπαιδευτκοιi η1εδιαoμoιi επιβdλλεται, τ6oo οε επ[πεδo τdιξηq

6οo και o1oλικtig μovιiδαg οι διδακτικ€g επιoκ€ιpειq με επιμoρsωτυt6, βιωματικ6 και αθλητικd

περιε16μεvο vα απoτελoυv αναπ6απαcπο κoμμd,τι τηq εκπαιδευτικriq διαδικαοξ.

o γΦYl-loγPΓοΣ ΠAlΔElAΣ κAl ΘPHΣKEYMATΩN

AΛEΞAΝΔPoΣ ΔEPMEΝτΖοΠογΛoΣ

Eοωτερκιj Διανoμη:

1. Γρα$εio κ. Yπoυργo0
2' ΓραΦεiο κ, Γεvικο0 Γραμματdα
3. Δ/voη Φυoικιiq Aγωγlig
4. Δ/νoη ΣπoυδΦv Π.E.
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