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Α. Ντόβα, Β. Τάτσης,  
Ν. Ζήση, Ε. Νικολαΐδου, Μ. Τσιτσόπουλος, Β. Οικονόμου 



Τάξεις:  Στ’ Δημοτικού – Α’ Γυμνασίου (DE164,DE214) 
Θεματικές περιοχές:  Γερμανικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική 
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Αφόρμηση 

Δημιουργία 
Υλικού 

Δρόμος 1600μ 

Διαδικτυακή 
Συνέντευξη 

Συνδιδασκαλία 

στο 
Innovatorium 

Συμμετοχή στο 
6ο Check Point 

Αποτελέσματα 



Σκοποί και στόχοι 
(Γερμανικά) 

 
1. Εξάσκηση προφορικού λόγου (προφορά, τονισμός, ακουστική 

κατανόηση) 
2. Εξάσκηση γραπτού λόγου 
3. Μαθαίνω να συλλέγω πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα και 

γεωγραφικές τοποθεσίες  
4. Μαθαίνω να συλλέγω πληροφορίες για πρόσωπα (βιογραφικά) και να 

τα παρουσιάζω  
5. Μαθαίνω να επικοινωνώ με προσωπικές ερωτήσεις και να διεξάγω 

διάλογο 
6. Μαθαίνω να χρησιμοποιώ σωστή προφορά και σωστό ηχόγραμμα της 

ξένης γλώσσας. 
7. Μαθαίνω να κατανοώ αυθεντικά κείμενα και διαλόγους 

 



Σκοποί και στόχοι 
(Ιστορία) 

1. Απόκτηση ιστορικών γνώσεων για τον δρομέα Φειδιππίδη. 
2. Ανάκληση ιστορικών γνώσεων από το Δημοτικό για τη μάχη του 

Μαραθώνα. 
3. Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος. 
4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων  ανάπτυξης και παρουσίασης εργασιών. 

 



Σκοποί και στόχοι 
(Φυσική Αγωγή) 

1. Κινητικός στόχος: Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής.        
2. Κοινωνικοηθικός στόχος (Στάση Ζωής): Καλλιέργεια αρετών και αξιών όπως 

θέληση, υπομονή, επιμονή, εντιμότητα στον συναγωνισμό, 
στοχοθεσία.   Εκμάθηση βασικών αρχών υγιεινής διατροφής – δράση «εν 
σώματι»    

3. Γνωστικός στόχος: Εκμάθηση γνώσεων σχετικά με το άθλημα του Σπάρταθλον 
(κανονισμοί , διαδικασίες αγώνα, τρόποι προπόνησης για βελτίωση της 
αερόβιας ικανότητας κ.λπ.) καθώς και εννοιών σχετικών με την Φυσική Αγωγή 
(προθέρμανση , αποκατάσταση, ξεκούραση, διατάσεις , αντιμετώπιση 
τραυματισμών κ.α )        

4. Βιωματικός στόχος: Συμμετοχή με τρέξιμο σε μία ενδεικτική απόσταση της 
διαδρομής των Σπαρταθλητών (2 km) και γενικότερα προώθηση της 
ενασχόλησης με αθλήματα και άσκηση στον ελεύθερο χρόνο (outdoor 
activities).  Γνωριμία με αθλητές υψηλού επιπέδου ως θετικό αθλητικό 
πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση.          



Σκοποί και στόχοι 
(Γεωγραφία) 

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τις πόλεις-σταθμούς της πορείας των 
αθλητών του Σπάρταθλου και κάποια χαρακτηριστικά (γεωγραφικά) 
γνωρίσματα των πόλεων αυτών. 

2. Να αντιληφθούν πόσο σπουδαία ήταν η διάνυση της απόστασης από 
το Φειδιππίδη. 

3. Να αντιληφθούν πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που διανύουν οι 
αθλητές του Σπάρταθλου.  
 



Σκοποί και στόχοι 
(Πληροφορική) 

1. Εξοικείωση με διαδικασίες αναζήτησης και επιλογής πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο. 

2. Κριτική επεξεργασία και η παρουσίαση πληροφοριών. 
3. Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης πληροφοριών.  
4. Ανάλυση και η σύνθεση δεδομένων. 
5. Εξοικείωση με τη χρήση εφαρμογών γραφείου. 
6. Παρουσίαση της γλωσσικής πληροφορίας. 
7. Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών (Web 2.0). 
8. Ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία μελών στις ομάδες.  

 
 
 



Περιγραφή έργου 

Αφόρμηση  

05/03/2013, Ομιλία του Σπαρταθλητή Γιώργου Πάνου στους μαθητές μας   



Περιγραφή έργου 

Δημιουργία υλικού από μαθητές, με βάση τα επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα  



Περιγραφή έργου 

Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών  
σε συμβολικό αγώνα δρόμου σε τμήμα της διαδρομής 

13/Ο3/2013 



Περιγραφή έργου 

Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών  
σε συμβολικό αγώνα δρόμου σε τμήμα της διαδρομής 

13/Ο3/2013 



Περιγραφή έργου 

Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών  
σε συμβολικό αγώνα δρόμου σε τμήμα της διαδρομής 

13/Ο3/2013 



Περιγραφή έργου 

Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών  
σε συμβολικό αγώνα δρόμου σε τμήμα της διαδρομής 

13/Ο3/2013 



Περιγραφή έργου 

Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών  
σε συμβολικό αγώνα δρόμου σε τμήμα της διαδρομής 

13/Ο3/2013 



Περιγραφή έργου 

Εν Σώματι 

13/Ο3/2013 



Περιγραφή έργου 

05/04/2013, Τηλεδιάσκεψη με τον περσινό νικητή του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΥ: Stu Thoms 



Περιγραφή έργου 

15/04/2013, Ανοιχτό μάθημα (Συνδιδασκαλία – αλληλοδιδασκαλία) στο Innovatorioum 

…παραβρέθηκαν και μέλη του συνδέσμου Σπάρταθλον  κ. Καλαντζάκος (ιδρυτικό μέλος)  
και κ. Μπονέλης (επόπτης ) καθώς και ο Σπαρταθλητής  κ. Πάνος 



Περιγραφή έργου 

Συνδιδασκαλία – αλληλοδιδασκαλία στο Innovatorioum 
«Σύγχρονη» δημιουργία διαδραστικού χάρτη διαδρομής 



Επίσκεψη των πρωταθλητών στο Σχολείο μας 

Προπόνηση με τους μαθητές πριν τον αγώνα… 

Σεπτέμβριος 2013, (λίγες μέρες πριν τον αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ) 
Επίσκεψη στο σχολείο  

μας του Γερμανού αθλητή Stu Thoms και του Έλληνα 
αθλητή Γιώργου Πάνου,  

οι οποίοι προπονήθηκαν με τους μαθητές και 
συνομίλησαν μαζί τους.  



Συμμετοχή 

…με μαθητές στη στελέχωση του check point 6 (Ελευσίνας)  
στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ 2013   

Οι μαθητές μας βρέθηκαν στον αγώνα σε σημείο ελέγχου 6 στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ στις 27/09/2013 
προσφέροντας εθελοντικά βοήθεια στους Σπαρταθλητές και  τους εμψύχωσαν στην 

προσπάθειά τους. 



Αποτελέσματα – Αξιολόγηση δράσεων 

• Διαβαθμιακή συνεργασία μαθητών 
• Διαθεματική προσέγγιση ενός θέματος 
• Συνεργασία με το Διεθνή Σύνδεσμο Σπάρταθλον 
• Βιωματική εμπειρία 
• Καλλιέργεια Στάσης ζωής 
• Προβολή της υγιεινής διατροφής 
• Τονίστηκε η έννοια του εθελοντισμού 
• Ομαδοσυνεργατικότητα 
• Συνεργασία μαθητών με εξέχουσες προσωπικότητες  
• Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσω τεχνολογίας 
• Καλλιεργήθηκε η δεξιότητα οργάνωσης και παρουσίασης εργασιών 
• Εναλλακτικός και ευχάριστος τρόπος μάθησης 



Στιγμιότυπα από τις δράσεις του έργου… 
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