
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 
(σχολικό έτος 2007-0)  

 

1. Μαθαίνουµε, παίζοντας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες  
 

Το σχολικό έτος 2007-08 στα πλαίσια του προγράµµατος 
Καλλιπάτειρα, προτείναµε ένα πιλοτικό πρόγραµµα (project) 
στο Υπουργείο Παιδείας µε τίτλο Μαθαίνουµε, παίζοντας για 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες, το οποίο εγκρίθηκε για εφαρµογή.
Στο πρόγραµµα Καλλιπάτειρα 2007-08 συµµετείχαν όλα τα 
παιδιά των τάξεων Γ'-∆'-Ε'-ΣΤ'.  
 

Τα παιδιά σε όλες τις ηλικίες µαθαίνουν αβίαστα µε το παιχνίδι. 
Σε µια προσπάθεια να τους δώσουµε γνώση σχετική µε τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες και µάλιστα στις γλώσσες προέλευσης των 
µαθητών του σχολείου µας, εµπνευστήκαµε ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι γνώσης, µε ερωτοαπαντήσεις Ολυµπιακού περιεχοµένου 
και κυρίως των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων σε 6 
διαφορετικές γλώσσες.  
Το καρτοπαιχνίδι αποτελείται από 52 ερωτοαπαντήσεις σχετικά 
µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Σε κάθε κάρτα υπάρχει µια 
ερώτηση και η απάντησή της στα ελληνικά, ρωσικά, αλβανικά, 
γερµανικά, γαλλικά και αγγλικά. Όπως επίσης και µια ζωγραφιά 
ενός µαθητή/τριας του σχολείου µας σχετικά µε την ειρήνη, την 
ισότητα, το σεβασµό, τον αθλητισµό, την υγεία, την αποδοχή του 
άλλου. Το καρτοπαιχνίδι µας ανέβηκε και στην ιστοσελίδα του 
σχολείου, για όποιον επιθυµούσε να το κατεβάσει και να το 
εκτυπώσει.  
Παράλληλα µε τη δηµιουργία του καρτοπαιχνιδιού, ασχοληθήκαµε 
µε το ίδιο αντικείµενο δηλαδή την ιστορία των σύγχρονων 
Ολυµπιακών Αγώνων, από µια άλλη σκοπιά. 
Από διάφορες πηγές αναζητήσαµε εικόνες, φωτογραφίες και 
κείµενα σχετικά µε την ιστορία των σύγχρονων Ολυµπιακών 
Αγώνων, και στήσαµε στο τέλος της σχολικής χρονιάς µια έκθεση 
στους χώρους του σχολείου. Το υλικό πάρθηκε από σχετική 
βιβλιογραφία, από το σύλλογο Ελλήνων Ολυµπιονικών, από 
έντυπα του ΑΘΗΝΑ 2004, από εφηµερίδες και το διαδίκτυο, το 
οποίο βέβαια φωτοτυπήσαµε, µεγενθύναµε σε διάσταση Α3 και 
πλαστικοποιήσαµε. Η έκθεση φωτογραφίας, εικόνων και 
κειµένων ήταν πιστεύουµε πληρέστατη µε στιγµιότυπα απ’ όλες 
τις σύγχρονες Ολυµπιάδες, δίνοντας την ευκαιρία στους µαθητές 
να συγκρίνουν το χθες µε το σήµερα. ∆όθηκε η δυνατότητα να την 
επισκεφτούν και τα γειτονικά σχολεία.  
Οι µαθητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα Καλλιπάτειρα 
επισκέφτηκαν ακόµα το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης, όπου 
’ταξίδεψαν’’ στην ιστορία του στίβου, ‘’βίωσαν’’ τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του τελευταίου και πλέον αιώνα, κι έζησαν 
τη µαγεία που παρουσιαζόταν στο µουσείο, παρακολουθώντας και 
συµµετέχοντας στο project, της µουσειοσκευής “Ολυµπιακοί 
Αγώνες & Στίβος – Ταξίδι στο παρελθόν και στο µέλλον”. Για 
πρώτη φορά σε µουσειοσκευή, τα παιδιά αποτελούσαν τον πυρήνα 
δράσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο παιχνιώδης τρόπος 
µάθησης υποστηριζόταν σε όλα τα στάδια της µουσειοσκευής.  

 

 

 

 

 



2. Επίσκεψη στο σχολείο µας στα πλαίσια του Καλλιπάτειρα, της ΣΤ τάξης  
του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας 

 

 
 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος Καλλιπάτειρα µας 
επισκέφτηκαν οι µαθητές της ΣΤ τάξης του 7ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αλεξάνδρειας µαζί µε τη ∆/ντρια του σχολείου κα 
Γρηγοριάδου Παρασκευή και τη δασκάλα Φυσικής Αγωγής του 
προγράµµατος Καλλιπάτειρα. κα Χαρενά Αικατερίνη.  
Η επίσκεψη τους ήταν στα πλαίσια του δικού τους 
προγράµµατος µε τίτλο:  
Αλεξάνδρεια, µια πολυπολιτισµική πόλη.  
Τα παιδιά της Αλεξάνρειας κατά την επίσκεψη τους στο 
σχολείο µας, αντάλλαξαν µε τα δικά µας παιδιά της ΣΤ τάξης, 
ιδέες και απόψεις για την αρµονική συνύπαρξη µαθητών από 
διάφορες χώρες στα σχολεία τους, τραγούδησαν τραγούδια από 
διάφορες χώρες κι έπαιξαν διαπολιτισµικά παιχνίδια.  
Τόνισαν και κατέληξαν, ότι θα πρέπει όλοι µας να αναδείξουµε 
το δικαίωµα του κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου να έχει 
άλλη θρησκεία, άλλα µουσικά ακούσµατα, άλλο πολιτισµό, 
άλλα ήθη κι έθιµα. Να καταλάβουµε ότι αυτό που ζούµε 
καθηµερινά µέσα στην τάξη και µέσα στο σχολείο, µε αυτή τη 
σύνθεση, είναι τελικά ένα προνόµιο, αυτή η ανταλλαγή 
εµπειριών & βιωµάτων. 

 


