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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ‘NOUVELLE’ 
                                                                                  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΩΤΕΣ 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ”. 
Η άθληση για τα παιδιά σήμερα είναι ουσιαστικά το παιχνίδι μιας εποχής όπου οι αλάνες έχουν εξαφανιστεί και 

δεν υπάρχει πια χρόνος, ευκαιρία ή και ασφάλεια για ελεύθερο παιχνίδι στις γειτονιές. Γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς 

μας να ξεχνά ότι ο βασικός στόχος της άθλησης χρειάζεται να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα και 

μια πολύτιμη εμπειρία για το παιδί. Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και 

στους νέους να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να συνηθίσουν σ’ έναν τρόπο ζωής και άσκησης που 

ιδανικά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους. Ο αθλητισμός προστατεύει τα παιδιά από την παχυσαρκία και τη 

γνωστή παγίδα 'καναπές - τηλεόραση - ψυγείο'. Μειώνει τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας (τώρα, αλλά και στη 

μετέπειτα ζωή), όπως η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές νόσοι και ο σακχαρώδης διαβήτης, και βοηθά στην 

απόκτηση υγιεινών συνηθειών. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και συντονισμού. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται από διακεκριμένους  Γυμναστές διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Χώροι υλοποίησης. 

Γήπεδα ποδοσφαίρου  ‘ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗ’ με συνθετικό χλοοτάπητα, αίθουσα Ενόργανης Ολυμπιονίκη Βασίλη 

Τσολακίδη, κλειστή αίθουσα γυμναστικής 600τ.μ. σε περίπτωση κακοκαιρίας. (Χρόνος υλοποίησης μέχρι 100’ ). 

Στόχος θεματολογίας . 

Να ενημερωθούν οι μαθητές για τη σημασία της άθλησης στην υγεία και στην ανάπτυξη του οργανισμού. Nα 

ανακαλύψουν, να δοκιμάσουν και να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία από τα σημαντικότερα αθλήματα που 

συναντάμε στην Ελλάδα. Από την αρχαιότητα έως σήμερα. Να μάθουν για την αθλητική διατροφή και τα οφέλη της. 

Να πάρουν πληροφορίες και να μπορούν να δώσουν πρώτες βοήθειες. 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Με την προσέλευση του σχολείου στον Πολυχώρο οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες – τάξεις. Κάθε ομάδα θα 

συμμετέχει στις έξης δράσεις. 

 Τα παιδιά συμμετέχουν σε ομάδες και δοκιμάζουν  αθλήματα. Μαθαίνουν και δοκιμάζουν βασικά 

αθλήματα των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων (στίβος, πάλη) και αθλήματα της σημερινής εποχής 

(Ενόργανη, ποδόσφαιρο, βόλεϊ). Την εποπτεία του ποδοσφαίρου έχει ο προπονητής των ακαδημιών του 

ΠΑΟΚ Γ. Γκούρτσας και την ενόργανη πρωταθλήτρια του αθλήματος Φ. Γκιοούσογλου.  Διάρκεια 60’. 

 Οι μαθητές μαθαίνουν τις ευεργετικές ιδιότητες της Μεσογειακής   διατροφής και ειδικότερα της αθλητικής  

διατροφής. Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής. Τα παιδιά γίνονται τρόφιμα Της Μεσογειακής 

Πυραμίδας και μαθαίνουν τι πρέπει να τρώνε 

              καθημερινά και εβδομαδιαία. Διάρκεια 15’. 

 Μάθημα για Πρώτες βοήθειες. Τα παιδιά συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια παίρνουν   πληροφορίες    

και μαθαίνουν να δίνουν πρώτες βοήθειες. Διάρκεια 15.’ 

 

 Στο τέλος του προγράμματος οι μικρές τάξεις παίζουν στον παιδότοπο του πολυχώρου με την επίβλεψη των 

παιδαγωγών ενώ οι μεγαλύτερες τάξεις παίζουν στο αθλητικό κέντρο του πολυχώρου με την επίβλεψη 

γυμναστών. 

Το κόστος είναι 4.5€ για κάθε μαθητή. 

 

Σερταρίδης Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής). Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
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