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 Στο πλαίσιο της θεσµοθετηµένης από το σχολικό έτος 2014-2015 Πανελλήνιας 
Ηµέρας Σχολικού Αθλητισµού, η οποία για τη φετινή χρονιά εναρµονίστηκε ηµερολογιακά 
µε την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού και ορίστηκε την Παρασκευή 27 
Σεπτεµβρίου 2019 µε σύνθηµα: «Αγαπώ την Άθληση - Αγαπώ την Υγεία µου», στο Μουσικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης πραγµατοποιήθηκαν ποικίλες και πολύπλευρες αθλητικές-κινητικές 
και εικαστικές δράσεις καθώς και ένα σεµινάριο µε βασικό θέµα την ¨Υγιεινή Διατροφή”, 
σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα: 

       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΘΗΤΙΣΜΟΥ

         6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ” (αίθουσα Χορωδίας)

08:45-09:30 α1 - α2 - α3 γυμνασίου

09:30-10:15 β1 - β2 - β3 γυμνασίου

10:15-11:00 γ1 - γ2 - γ3 γυμνασίου

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δρ Ανατολή Πετρίδου
                      Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής - Βιοχημικός
                      ΕΔΙΠ - Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του 
Ανθρώπου, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
ΘΕΜΑΤΑ: 1) Διατροφή και Άσκηση
                  2) Τρώμε Υγιεινά;
                  3) H Επίδραση της Άσκησης στο Σώμα μας

Πίνακας 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

               6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
                               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΓΟΡΙΑ ΓΕΛ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΕΛ ΑΓΟΡΙΑ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γ/ΣΙΟ

09:00-10:00 ΒΟΛΛΕΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΙΝΚ-ΠΟΝΚ

10:00-11:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΒΟΛΛΕΥ ΠΙΝΚ-ΠΟΝΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

11:00-12:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΙΝΚ-ΠΟΝΚ ΒΟΛΛΕΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

12:00-13:00 ΠΙΝΚ-ΠΟΝΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΒΟΛΛΕΥ



Όπως προκύπτει από τον προγραµµατισµό, οι παραπάνω δραστηριότητες 
πραγµατοποιήθηκαν κυλιόµενα καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, από ολόκληρη τη 
σχολική κοινότητα, µε τη συµµετοχή του συνόλου των µαθητών και των εκπαιδευτικών της 
σχολικής µονάδας, έπειτα από κατάλληλο σχεδιασµό και προετοιµασία. 

 Οι αθλητικές δραστηριότητες κινητοποίησαν µικρούς και µεγάλους, εστιάζοντας στη 
συµµετοχή και στη χαρά του παιχνιδιού, µε τη συνδροµή αρκετών µαθητών και 
συναδέλφων που αξιοποιήθηκαν ως διαιτητές και τη διαρκή καθοδήγηση του καθηγητή 
Φυσικής Αγωγής του σχολείου Δηµήτρη Κυπάρου, που ανέλαβε τον σχεδιασµό και τη 
γενική ευθύνη της διοργάνωσης. 

 Στο σεµινάριο µε κεντρικό θέµα την “Υγιεινή Διατροφή¨ και επιµέρους υποενότητες τις 
ακόλουθες: α) Διατροφή και Άσκηση, β) Τρώµε Υγιεινά; και γ) Η Επίδραση της Άσκησης  
στηο Σώµα µας, εισηγήτρια του οποίου ήταν η Διδάκτωρ Πετρίδου Ανατολή, Καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - Βιοχηµικός, µέλος ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής 
Απόδοσης του Ανθρώπου στο ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, οι µαθητές, µέσα από ευχάριστες 
διαδραστικές παρουσιάσεις, διατύπωση ερωτήσεων και συζήτηση, κατάφεραν να 
συνειδητοποιήσουν τη σηµαντική συνεισφορά της σωστής διατροφής αλλά και της 
καθηµερινής συστηµατικής άσκησης, όχι µόνο στο ανθρώπινο σώµα, αλλά και στην 
ψυχική, πνευµατική και συναισθηµατική µας υγεία.  

 Παράλληλα το εικαστικό εργαστήριο, υπεύθυνος του οποίου ήταν ο εικαστικός του 
σχολείου Δηµήτρης Τζοβανάκης, ανέδειξε την έµπνευση και τη δηµιουργική µατιά αρκετών 
µαθητών, στο πλαίσιο της παραπάνω θεµατικής.  

Πίνακας 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΗΠΕΔΟ

                    6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΒΟΛΛΕΥ    
(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ      
(ΚΕΝΤΡ. ΑΥΛΗ)

ΜΠΑΣΚΕΤ            
(ΑΥΛΗ)

ΠΙΝΚ-ΠΟΝΚ             
(ΦΟΥΑΓΙΕ)

09:00-10:00 ΑΓΟΡΙΑ ΓΕΛ ΑΓΟΡΙΑ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΕΛ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γ/ΣΙΟ

10:00-11:00 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΕΛ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γ/ΣΙΟ ΑΓΟΡΙΑ ΓΕΛ ΑΓΟΡΙΑ Γ/ΣΙΟ

11:00-12:00 ΑΓΟΡΙΑ Γ/ΣΙΟ ΑΓΟΡΙΑ ΓΕΛ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΕΛ

12:00-13:00 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΕΛ ΑΓΟΡΙΑ Γ/ΣΙΟ ΑΓΟΡΙΑ ΓΕΛ



 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις αθλητικές δραστηριότητες, χρέη γραµµατείας και 
διαιτησίας εκτέλεσαν οι ίδιοι οι µαθητές, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά και στον οργανωτικό 
τοµέα της συγκεκριµένης ηµέρας Αθλητισµού. 

 Η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ιδιαίτερα ο 
καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Κυπάρος Δηµήτριος συγχαίρουν όλους τους µαθητές για 
τη ζωντάνια, την ενεργητική συµµετοχή τους καθώς και την ευγενή άµιλλα και το ήθος που 
επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και τους εύχονται 
καλή δύναµη για τη συνέχεια. 


