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1η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Βελβεντού την Πέμπτη 9-10-2014. 

Οι εκδηλώσεις άρχισαν  με την ανάγνωση αποσπασμάτων  από το Διεθνή Καταστατικό Χάρτη Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού της  UNESCO ( 1978). Στη συνέχεια  έγινε προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντιρατσιστικό περιεχόμενο. 

Κατόπιν μια ομάδα παιδιών  δημιούργησε μια μικρή έκθεση ζωγραφικής  με ζωγραφιές και συνθήματα για τα οφέλη  του 

αθλητισμού και το σεβασμό στη  διαφορετικότητα, τα οποία  είχαν προετοιμάσει από προηγούμενες μέρες. Μια άλλη 

ομάδα παιδιών ανέλαβε με την επίβλεψη δυο καθηγητριών  τη δημιουργία δύο αφισών με θέματα «Όλοι διαφορετικοί 

όλοι ίσοι»  και «Ο Αθλητισμός είναι δικαίωμα». Ύστερα προκηρύχτηκε η έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και 

ορίστηκαν   οι υπεύθυνοι για κάθε αγώνισμα καθηγητές. 

Οργανώθηκε  αγώνας δρόμου 2000 μ. σε ανώμαλο έδαφος, στον οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή και  έλαβαν μέρος οι 

περισσότεροι μαθητές του σχολείου. Ακολούθησαν αγώνες καλαθοσφαίρισης κατά τμήματα, με τροποποιημένους 

κανονισμούς (ως προς το χρόνο),  ενώ παράλληλα έγινε και ένα μικρό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, όπου 

έλαβαν μέρος αγόρια και κορίτσια απ’ όλες τις τάξεις. Ακολούθησε  αγώνας δρόμου ταχύτητας 50 μ. αγοριών και 

κοριτσιών. 

Η  Γ΄  τάξη Γυμνασίου χωρίστηκε σε τρεις μικτές  ομάδες (αγόρια-κορίτσια) και οργάνωσε ένα μικρό πρωτάθλημα 

πετοσφαίρισης.  Στο ίδιο διάστημα  μια ομάδα παιδιών της Α ΄και  Β΄τάξης παρουσίασε μια σύντομη  επίδειξη ασκήσεων 

εδάφους  που είχαν προετοιμάσει και αλμάτων  ίππου. 

Οι ομάδες είχαν  οργανωθεί από τους μαθητές και συμμετείχαν όλα τα παιδιά που είχαν δηλώσει συμμετοχή. 

Μια ομάδα μαθητριών χόρεψε παραδοσιακούς χορούς (μανουσάκια, λυτό, ζωναράδικο, μπαϊντούσκα, τικ). 

Μετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων,  συγκεντρώθηκαν  όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί  στις κερκίδες της αυλής 

και επαινέθηκαν για την ενεργή συμμετοχή τους. Επίσης τονίστηκε το πνεύμα της μέρας : όλοι διαφορετικοί- όλοι  ίσοι. 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
  ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΘΛΗΜΑ/ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Ανάγνωση αποσπάσματος από το Διεθνή 
καταστατικό χάρτη  Φ.Α και Αθλητισμού  της 
UNESCO 

αγώνας δρόμου 2000μ. σε 
ανώμαλο έδαφος 

82 80 

Προβολή μικρών video  με αντιρατσιστικό 
περιεχόμενο  αγώνας δρόμου ταχύτητας 50μ 

Μικρή έκθεση  ζωγραφικής με αθλητικά θέματα  και 
συνθήματα κατά του ρατσισμού. πρωτάθλημα καλαθοσσφαίρισης 

Δημιουργία αφισών  με θέμα τη χαρά του 
αθλητισμού και την αποδοχή του διαφορετικού.  πρωτάθλημα πετοσφαίρισης 

  
πρωτάθλημα επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης 

  
επίδειξη προγραμμάτων 
ενόργανης γυμναστικής 

  παραδοσιακοί χοροί 
























