
             
                

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα 
σχολεία» για μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 
2022-2023»

Σχετ.: 
1. το με αρ. πρωτ. 159929/Δ5/22.12.2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και
2. το με αρ. πρωτ. 693/Δ5/4-1-2023 έγγραφο «Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος 

«Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία - 3η Ολυμπιακή εβδομάδα στα 
Σχολεία», για το σχολικό έτος 2022-2023 θα υλοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Μαΐου 2023.

Η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα Σχολεία, έχει ως βασικό σκοπό να προσεγγίσει και να συμπεριλάβει όλους 
όσοι εμπλέκονται με την αγωγή και την εκπαίδευση, να εμπνεύσει, να ευαισθητοποιήσει και να 
κινητοποιήσει τους/τις μαθητές/τριες στη διαμόρφωση συμπεριφορών και δεξιοτήτων, οι οποίες 
εκπορεύονται από το πνεύμα του Ολυμπισμού. Απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της χώρας και 
συγκεκριμένα σε τρείς ηλικιακές κατηγορίες μαθητών/τριών: 6-8 ετών (Δημοτικό), 9-12 ετών (Δημοτικό), 
13-15 ετών (Γυμνάσιο). 

Οι βασικοί άξονες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών είναι:
• Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
• Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
• Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004
• Ολυμπιακά Ιδεώδη – ηθικά ζητήματα

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»
                   

 Μαρούσι, 10/3/2023
               Αρ. Πρωτ.: 27378 /Δ5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ  & 
 Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

------------     
Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη        : 151 80- ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες : Δ. Κερερές 
                           Π. Τσαπατσάρης 
                           A. Καραγιάννης                          
Τηλέφωνο      : 210 344  3047/ 2753/ 3516
Ιστοσελίδα     : www.minedu.gov.gr
Email               : dfa-tmima-a@minedu.gov.gr
 

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας 
(pde@sch.gr)

2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.)
3. Δ/νσεις Εκπ/σης Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω των 

οικείων Π.Δ.Ε.)
4. Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχ. μονάδες Π.Ε., 

Δ.Ε. &Ε.Α.Ε. (μέσω των οικείων Δ/νσεων 
Εκπ/σης Π.Ε. & Δ.Ε.)

5. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού

1. ΕΘΝ.Ο.Α. (hoa@ethnoa.org) 
(dpanagopoulou@ethnoa.org) 

2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Ι.Ε.Π.)
(info@iep.edu.gr) 
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Με βάση τις παραπάνω θεματικές ενότητες το βασικό σύνθημα της Ολυμπιακής Εβδομάδας για το σχολικό 
έτος 2022-2023 είναι: «Γνωρίζω τα Ολυμπιακά αθλήματα – μαθαίνω για τη βιωσιμότητα και τον υγιεινό 
τρόπο να ζεις».

Το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» θα υλοποιηθεί από την 
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ), σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο με αρ. πρωτ. 
693/Δ5/04.01.2023 έγγραφο «Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία 
– 3η Ολυμπιακή εβδομάδα στα Σχολεία», για το σχολικό έτος 2022-2023» (σχετικό 2) και περιλαμβάνει:

Α) Διαδικτυακές συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας zoom: 
1. Ζωντανή σύνδεση με το Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην 

Ολυμπία.
2. Ζωντανή σύνδεση με το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας.
3. Ζωντανή σύνδεση με το Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης.
4. Διαδικτυακές συζητήσεις με Ολυμπιονίκες και διακριθέντες αθλητές.
5. Ολυμπιακές Αξίες και Βιωσιμότητα.
6. Διατροφή και υγιεινός τρόπος να ζεις.
7. Παρίσι 2024 και νέα αθλήματα.
8. Ζωντανή σύνδεση με την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας (βιωματικό καλλιτεχνικό εργαστήριο).

Β) Αθλητικές - κινητικές δραστηριότητες:
Στο πλαίσιο της 3ης Ολυμπιακής Εβδομάδας στα Σχολεία, καλούνται οι σχολικές μονάδες, την τελευταία 
ημέρα του προγράμματος, να προβούν στην οργάνωση και υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων με σύνθημα: «Γνωρίζω τα Ολυμπιακά αθλήματα – μαθαίνω για τη βιωσιμότητα και τον 
υγιεινό τρόπο να ζεις».
Οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να διεξαχθούν στη σχολική μονάδα ή σε κοντινό αθλητικό κέντρο ή 
πάρκο και σε οργανωμένα αθλητικά κέντρα, σε συνεργασία με αθλητικές Ομοσπονδίες ή άλλους φορείς.

Γ) Δημιουργικές Εργασίες Έκφρασης: 
Παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος της 3ης Ολυμπιακής Εβδομάδας θα διεξαχθεί 
διαγωνισμός καλλιτεχνικών δημιουργιών με τίτλο: «Γνωρίζω τα Ολυμπιακά αθλήματα – μαθαίνω για τη 
βιωσιμότητα και τον υγιεινό τρόπο να ζεις». 
Σκοπός είναι μέσω της καλλιτεχνικής – εκπαιδευτικής ενασχόλησης να εμπνευστούν και να 
ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στη διαμόρφωση συμπεριφορών, δεξιοτήτων και αξιών, οι οποίες 
εκπορεύονται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την Ολυμπιακή παράδοση και τον υγιεινό τρόπο ζωής. 
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των παραδοτέων των καλλιτεχνικών δημιουργιών θα είναι τη 
Δευτέρα 22 Μαΐου 2023. 
Στους/στις μαθητές/τριες που θα διακριθούν θα απονεμηθούν βραβεία την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 σε 
ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι οδηγίες υλοποίησης της Ολυμπιακής Εβδομάδας από τους υπευθύνους 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΘΝΟΑ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ολυμπιακής 
Ακαδημίας www.hoa.org.gr την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.

http://www.hoa.org.gr/


Τα σχολεία, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και 
ώρα 13:00 στην ιστοσελίδα της ΕΘΝΟΑ www.hoa.org.gr ακολουθώντας τις οδηγίες.
Στη δήλωση θα αναφέρεται το σχολείο, η βαθμίδα εκπαίδευσης, το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου 
εκπαιδευτικού για επικοινωνία, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου και ο αριθμός των 
μαθητών/τριών.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/ες 
μπορούν να απευθύνονται στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 6878912 και 
210 6878951 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: hoa@ethnoa.org ή dpanagopoulou@ethnoa.org 

        

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α. κ. Αλ. Κόπτση
4. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης
8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων
9. Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κων Προγραμμάτων Αειφορίας – Τμήμα Γ’
10. Δ.Ι.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και  Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

12. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής -Τμήμα Α΄

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΖΩΗ  ΜΑΚΡΗ
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