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           ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ    

                                          ΑΡΧΑΙΑ  ΟΛΥΜΠΙΑ

Το  σχολείο  μας  συμμετείχε  από  3/6/2022  έως  5/6/2022  στο  εκπαιδευτικό
πρόγραμμα  που  υλοποίησε  η  Εθνική  Ολυμπιακή  Ακαδημία  στη  Αρχαία
Ολυμπία. Η συμμετοχή μας προέκυψε επειδή όλα τα τμήματα του σχολείου
συμμετείχαν  στις  δράσεις  της  Ολυμπιακής  Εβδομάδας  από 16/5/2022 έως
20/5/2022  και  μετά  από  το  πέρας  του  προγράμματος  η  ΕΘΝΟΑ  μας
ενημέρωσε  ότι  δια  κληρώσεως,  επιλεγήκαμε  να  εκπροσωπήσουμε  την
Εκπαιδευτική Περιφέρεια  Θεσσαλίας.  Οι  10 μαθητές μας  αυτό το τριήμερο
ακολούθησαν όλο το πρόγραμμα που εκπόνησε η ΕΘΝΟΑ και περιείχε την
πρώτη  μέρα  ξενάγηση  στο  Αρχαιολογικό  Μουσείο  και  στον  Αρχαιολογικό
χώρο της  Αρχαίας Ολυμπίας και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Πιέρ
Ντε  Κουμπερντέν.Τη  δεύτερη  μέρα  το  πρωί  οι  μαθητές  συμμετείχαν  στο
παιχνίδι  Run &  Out και  το  απόγευμα  στο  συνεδριακό  κέντρο  των
εγκαταστάσεων γνώρισαν και συζήτησαν με παλαιούς Ολυμπιονίκες, μετά στα
γήπεδα  των  εγκαταστάσεων  χωρίστηκαν  σε  ομάδες  με  μαθητές  άλλων
σχολείων  και  ακολούθησαν  βιωματική  γνωριμία  με  Ολυμπιακά  αθλήματα,
όπως  δρόμοι,  ρίψεις,Laser run,χάντμπολ,  άρση  βαρών,  γκόλφ  και  cross
hoping.  Αργότερα  επισκέφθηκαν   το  ιστορικό  αρχείο  της  Επιτροπής  των
Ολυμπιακών αγώνων του  2004.  Τη Τρίτη  μέρα  το  πρωί  επισκέφθηκαν το
Κέντρο  Περιβαλλοντικής Εκπ/σης στο  Κούμανι  και  μετά  πεζοπόρησαν στο
δάσος της Φολόης, υλοποιώντας  και μια δράση καθαρισμού του δάσους από
τα σκουπίδια, γιορτάζοντας έτσι την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.  

Με  την  επιστροφή  στο  σχολείο  μοιράστηκε  στους  συμμετέχοντες  μαθητές
ανώνυμο ερωτηματολόγιο να απαντήσουν οι ίδιοι ποια ήταν τα οφέλη από το
πρόγραμμα  που  υλοποίησαν.  Οι  10  μαθητές  επέλεξαν  τα  εξής  οφέλη:
Αναμνήσεις 10  απαντήσεις,  Γνώσεις 7  απαντήσεις,  Διασκέδαση 7
απαντήσεις, Εξωστρέφεια-κοινωνικοποίηση 6 απαντήσεις, Ομαδικότητα 3
απαντήσεις,  Καλύτερες σχέσεις με του εκπ/κούς 2 απαντήσεις   και τέλος
Καλύτερες σχέσεις με μαθητές 1 απάντηση.

Από  τις  απαντήσεις  του  ερωτηματολογίου,  προκύπτουν  τα  παρακάτω
συμπεράσματα:

 Η συμμετοχή των μαθητών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΕΘΝΟΑ
τους βοήθησε να αποκτήσουν εμπειρίες και δεξιότητες που η τυπική
τους εκπαίδευση δεν μπορεί να τα προσφέρει.

 Η εμπλοκή τους σε όλες τις δράσεις του προγράμματος αύξησε με 
βιωματικό τρόπο τις γνώσεις τους για τον Ολυμπισμό.



 Σε επίπεδο εξωστρέφειας-κοινωνικοποίησης οι μαθητές αναγνώρισαν 
ότι η εργασία σε ομάδες βελτίωσε σημαντικά τις σχέσεις τους τόσο με 
συνομήλικους τους από άλλα σχολεία, όσο και με τους εκπαιδευτικούς 
του προγράμματος και αύξησε τη αίσθηση της ομαδικότητας και της 
συνεργασίας.

 Η προσωπικότητα των εκπαιδευτών παλαιών Ολυμπιονικών που τους
γνώριζαν  τα  αθλήματα,  ήταν  ένα  κίνητρο  για  τους  μαθητές  να
γνωρίσουν την φιλικότητα, την οργάνωση και τη καλή συνεργασία και
επίδρασε θετικά ώστε να ξεπεράσουν την απόσταση εκπαιδευτικού-
μαθητή που η τυπική εκπαίδευση οριοθετεί.

 Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν μαθαίνοντας  και  να
παίξουν  διασκεδάζοντας  κι  αυτά  τους  τα  πρόσφεραν  οι  άρτιες
εγκαταστάσεις  της  Ακαδημίας  όσο  και  το  φανταστικό  φυσικό
περιβάλλον, στο οποίο διαβίωσαν επί τριήμερο.

 Τέλος  οι  αναμνήσεις  τους  από  τη  συμμετοχή  τους  στο  πρόγραμμα,
πιστεύω ότι  θα τους μείνουν ανεξίτηλες και  ίσως στο μέλλον κάποιες
από αυτές να τους βοηθήσουν να <<χτίσουν>> χαρακτήρα.
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