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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ 

Η επιτυχής υλοποίηση του αθλητικού οµίλου κατά 

τη σχολική χρονιά 2013-14 και η µεγάλη 

ανταπόκριση την οποία συνάντησε από τους 

µαθητές αναδεικνύει την αναγκαιότητα 

αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του σχολείου για 

την συµµετοχή των παιδιών σε αθλητικές 

δραστηριότητες  µέσω της λειτουργίας Μαθητικού 

Οµίλου Αθληµάτων.  Η λειτουργία του οµίλου 

φαίνεται πως µπορεί  να καλύψει σε κάποιο βαθµό 

τις ανάγκες άσκησης των µαθητών που αφενός 

λόγω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης 

στην οποία έχουν περιέλθει πολλές οικογένειες, 

της υπολειτουργίας των αθλητικών σωµατείων και 

του περιορισµού των διασυλλογικών αγώνων και 

αφετέρου λόγω του περιορισµένου ελεύθερου 

χρόνου που προκαλούν οι υψηλές απαιτήσεις του 

Πειραµατικού σχολείου δεν ικανοποιούνται.  

ΣΤΟΧΟΙ • να δοθεί η δυνατότητα άθλησης σε 

µαθητές, οι οποίοι έχουν αυξηµένο 



ενδιαφέρον για αθλητικές δραστηριότητες  

• η αναπλήρωση της 3ης ώρας φυσικής 

αγωγής η οποία έχει αφαιρεθεί από το 

αναλυτικό πρόγραµµα τα τελευταία χρόνια, 

• να καλλιεργήσουν οι µαθητές τα όποια 

ταλέντα τους πάνω στον αθλητισµό 

συµµετέχοντας σε ένα καθαρά αθλητικό 

όµιλο  και όχι απλά σε µια σχολική τάξη 

στην οποία το ενδιαφέρον για τον 

αθλητισµό δεν είναι πάντα δεδοµένο. 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

Το πρόγραµµα θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από 

το προσωπικό ενδιαφέρον των µαθητών που θα 

συµµετέχουν. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δραστηριότητες 

ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,  πετοσφαίρισης 

και επιτραπέζιας αντισφαίρισης χωρίς να 

αποκλείονται και άλλες αθλητικές 

δραστηριότητες. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη διοργάνωση 

εσωτερικών πρωταθληµάτων στα διάφορα 

αθλήµατα δεδοµένου ότι αυτό δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου. 

ΩΡΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 2 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το αθλητικό υλικό του σχολείου 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ  

Γραφείο Φ. Αγωγής Γ΄ Αθήνας 

Όµορα σχολεία 

Ενηµέρωση για τη διεξαγωγή σχετικών 

πρωταθληµάτων σε σχολεία της περιοχής και 

διοργάνωση σχετικού πρωταθλήµατος µε τη 

συµµετοχή και άλλων σχολείων. 

 

 


