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ΘΕΜΑ: «Διδακτικές επισκέψεις Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών». 

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των 

Διδακτικών επισκέψεων των σχολείων, υλοποιεί, για 6η συνεχή χρονιά, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο 

Αθηνών ένα καινοτόμο Πρόγραμμα επιμορφωτικών επισκέψεων και αθλητικών δραστηριοτήτων για 

μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.  

Σκοπός του Προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τους αγωνιστικούς χώρους των 

Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου έχουν διαδραματιστεί σπουδαία αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα 

από το 1982 έως και σήμερα αλλά και η προσέγγιση αξιών ζωής μέσα από τον αθλητισμό με διαδραστικές 

παρουσιάσεις, συζητήσεις διαλέξεις και προβολές video.  

Παράλληλα από το σχολικό έτος 2015-2016 προσφέρεται στους μαθητές η δυνατότητα για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα  Kids’ Athletics, το οποία αφορά στο άθλημα του στίβου. Το πρόγραμμα της Παγκοσμίου 

Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF), το Kids’ Athletics, είναι ένα σύνολο κινητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους και συμπεριλαμβάνει τρεις ομάδες 

αγωνισμάτων : τα αγωνίσματα δρόμου, τις ρίψεις και τα άλματα. Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες 

παρακαλούνται όπως έρχονται σε επικοινωνία με το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών για ενημέρωση 

σχετικά με τη διεξαγωγή του προγράμματος Kid’s Athletics.  

Για τον προγραμματισμό των επισκέψεων παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με το Ολυμπιακό Αθλητικό 

Κέντρο Αθηνών καθημερινά  από Δευτέρα έως και Παρασκευή  και δέκα (10) ημέρες πριν την 

προγραμματισμένη επίσκεψη, με την κ. Γούναρη στο ακόλουθο τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 - 6834960. 

Οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο με κατάλληλη αθλητική ενδυμασία. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &  
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   
 
 

 

  

 

 

 

                                    ----- 
Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37 
                           151 80 – Μαρούσι 
Πληροφορίες: Δ. Κερερές  
Τηλέφωνο      : 210-3442753 
 FAX                 : 210-3442210 
E-mail              : physgram@minedu.gov.gr  
 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμ. Προτεραιότητας:  
 
Μαρούσι,         24-10-2016 
Αρ. Πρωτ.:        177467/Δ5 

       ΠΡΟΣ:  

1) Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε της χώρας 

(έδρες τους) 

2) Προϊσταμένους Επιστημονικής & 

Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης Π.Ε.  

(Μέσω των Περ/κων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 

3) Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ70 και ΠΕ11 

(μέσω των Περ/κών Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 

4) Δ/νσεις  Π.Ε. της χώρας 

5) Δ/νσεις  Δ.Ε. της χώρας – Ομάδες Φυσικής 

Αγωγής 

6) Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία της 

χώρας (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.) 
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Θεωρείται απαραίτητο οι μαθητές να έχουν καταθέσει στο σχολείο που φοιτούν το «Ατομικό Δελτίο 

Υγείας μαθητή» που προβλέπεται από το νόμο για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και 

σε κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων αυτών.  

Στο χώρο του Σταδίου θα παρευρίσκεται ιατρός για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου 

περιστατικού.  

Στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού σχεδιασμού επιβάλλεται, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και 

σχολικής μονάδας, οι διδακτικές επισκέψεις με επιμορφωτικό, βιωματικό και αθλητικό περιεχόμενο να 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

Εσωτερική Διανομή 

1) Γραφείο Υπουργού 
2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
3) Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
4) Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. 
5) Δ/ση Φυσικής Αγωγής  

 


