


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: 

«"Καινοτόμες Παρεμβάσεις και Ανάπτυξη 
Δεξιοτήτων στο 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου » 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ  1 : 

 «Παρεμβάσεις στο χώρο & Αθλητισμός» 

2ο  ΕΠΑΛ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 



• Σκοπός: Η καινοτομία, η δημιουργικότητα η 

συνεργασία και η ομαδικότητα των μαθητών   

• Στόχοι: 

1.Η εργασία κατά ομάδες για την επίτευξη κοινού στόχου  

2.Η Ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των μαθητών με την 

άθληση και το  περιβάλλον   

3.Η υιοθέτηση της άθλησης για την υγεία των μαθητών  

4.Η απόκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων από τους 

μαθητές  

 



Ομάδα Εργασίας: 

• Μαθητές της Α τάξης στα πλαίσια του 

μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων  σε συνεργασία με τους 

μαθητές της Β & Γ τάξης του Τομέα 

Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος 

• Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 

Πιτσούνης  Ιωάννης ΠΕ01 

Παπαμιχαήλ Στέφανος ΠΕ11 



Α. Θεωρητικό τμήμα του έργου με έρευνα και συλλογή 

στοιχείων  από τους μαθητές  

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα  

ανέλαβε  να βρει πληροφορίες για ένα τμήμα του έργου και 

θα τις παρουσιάσει για συζήτηση  στην ολομέλεια του 

τμήματος. Στο τέλος έγινε μια ολοκληρωμένη τελική 

εργασία που αναφέρεται στον Αθλητισμό, τα οφέλη του 

αθλητισμού για τον άνθρωπο, την ιστορία του 

Ποδοσφαίρου και τους κανόνες που διέπουν το 

Ποδόσφαιρο. 

Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα:  

Β. Πρακτικό τμήμα του έργου που αφορά την 

κατασκευή του γηπέδου από τους μαθητές,  



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

• Ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο στις 

ζωές των ανθρώπων είτε με την 

συμμετοχή τους σε κάποιο άθλημα είτε 

ως  απλοί θεατές, καθώς είναι πολλά 

τα οφέλη  



Οφέλη του αθλητισμού  

• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του αθλούμενου  

• Καταπολέμηση του στρες και του άγχους 

• Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου  

• Καλύτερος ύπνος  

• Βελτίωση της μυϊκής δύναμης με  καλλίγραμμο σώμα 

• Ρύθμιση των δεικτών υγείας σε φυσιολογικά επίπεδα 
καθώς ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με μια ισορροπημένη 
διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής μειώνει τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μειώνει την «κακή» (LDL) 
χοληστερίνη αυξάνοντας παράλληλα την «καλή» (HDL) 
και διατηρεί την αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικά 
επίπεδα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

• Ανεξήγητη χαρά στον αθλητή αμέσως μετά την άσκηση. 



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

Πώς επιδρά στην ψυχολογία μας ; 

• Με τη σωματική άσκηση ο αθλητής αποκτά 
αγωνιστικότητα, αυτοκυριαρχία, καλλιεργείται το θάρρος, η 
θέληση, η αποφασιστικότητα, η   τόλμη για την 
αντιμετώπιση του αθλητικού αγώνα και, κατ’ επέκταση, της 
ζωής. 

• Η άθληση συντελεί στην ωρίμανση του ανθρώπου και στην 
ανάπτυξη ψυχικών ικανοτήτων, γιατί ωθεί τον άνθρωπο να 
θέτει ολοένα κι υψηλότερους στόχους και να παλεύει με 
υπομονή κι επιμονή, χωρίς να εγκαταλείπει την προσπάθεια. 
Παράλληλα, μέσω αυτού αξιοποιεί τον ελεύθερό του χρόνο 
μακριά απ’ το άγχος και τη ρουτίνα, δηλ. ψυχαγωγείται 
γνήσια και δε διασκεδάζει ανούσια. 



Ιστορία και Ποδόσφαιρο 

• Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα το πιο 

δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Στις αρχές 

του 21ου αιώνα ασχολούνταν με αυτό 

περισσότεροι από 250 εκατομμύρια 

αθλητές σε περισσότερα από 200 κράτη 



Ποδόσφαιρο 

• Είναι ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε 
δύο ομάδες των 11 παικτών με μία 
σφαιρική  μπάλα. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας 
διεξάγεται σε ένα ορθογώνιο γήπεδο με φυσικό 
ή τεχνητό χλοοτάπητα  

πράσινου χρώματος και  

ένα μεταλλικό πλαίσιο  

στο μέσο κάθε μιας από  

τις στενές πλευρές,  

το «τέρμα».  



Ιστορία και Ποδόσφαιρο 

• Η FIFA, ο διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός που 
διοικεί το ποδόσφαιρο, ιδρύθηκε στο Παρίσσι το 1904. Η 
αυξανόμενη δημοτικότητα του διεθνούς παιχνιδιού 
οδήγησε στην αποδοχή εκπροσώπων της FIFA στο 
Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο το 1913.  

• Το συμβούλιο σήμερα αποτελείται από τέσσερις 
εκπροσώπους της FIFA και από ένα εκπρόσωπο από 
κάθε μία από τις τέσσερις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το 
μόνο κράτος που διατηρεί τέσσερις ομοσπονδίες και 
αντίστοιχες εθνικές ομάδες (Εθνική Αγγλίας, Εθνική 
Σκωτίας, Εθνική Ουαλίας και Εθνική Βόρειου Ιρλανδίας) 
τιμής ένεκεν, για την προσφορά του στο άθλημα.  

• Σήμερα τα κεντρικά γραφεία της FIFA βρίσκονται 
στη Ζυρίχη  



Κατασκευή Ποδοσφαιρικού 

γηπέδου στο 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου 

ΠΡΙΝ  

Ξύσιμο - Καθαρισμός 



Κατασκευή Ποδοσφαιρικού 

γηπέδου στο 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου 

Ξύσιμο - Καθαρισμός 



Κατασκευή Ποδοσφαιρικού γηπέδου  

πρώτο όργωμα 



Κατασκευή Ποδοσφαιρικού γηπέδου  

Τοποθέτηση χώματος -Στρώσιμο - Ισοπέδωση 



Κατασκευή Ποδοσφαιρικού γηπέδου  

Τοποθέτηση χώματος -Στρώσιμο - Ισοπέδωση 



Κατασκευή Ποδοσφαιρικού γηπέδου  

Τοποθέτηση χώματος -Στρώσιμο - Ισοπέδωση 



Τοποθέτηση τύρφης – Δεύτερο όργωμα 



Η Σποροκλίνη ετοιμάζεται  



Παρασκευή μπετού και Κατασκευή θεμελίων για 

στερέωση τερμάτων  



Συναρμολόγηση τερμάτων, τοποθέτηση και 

στερέωση τους στα θεμέλια 



Τοποθέτηση και στερέωση τους στα θεμέλια 

Συναρμολόγηση 

τερμάτων  



Συναρμολόγηση τερμάτων, τοποθέτηση 

και στερέωση τους στα θεμέλια 



Τα τέρματα τοποθετήθηκαν  και η 

σποροκλίνη είναι έτοιμη για σπορά 



Ανάμειξη σπόρων και σπορά  



Ενσωμάτωση σπόρου με 

το έδαφος  



Συμπίεση – κυλίνδρισμα και τοποθέτηση 

τεχνητής άρδευσης  



Τοποθέτηση συστήματος 

Τεχνητής Άρδευσης 



Τοποθέτηση συστήματος Τεχνητής 

Άρδευσης 



Τοποθέτηση συστήματος Τεχνητής 

Άρδευσης 



Άρδευση γηπέδου  - 

Φύτρωμα γκαζόν  



Κούρεμα γκαζόν με ηλεκτρική 

κουρευτική μηχανή  



Διαγράμμιση - Σχεδιασμός 

γραμμών στο γήπεδο  



Τοποθέτηση πινακίδας 



Τελικό έργο – Γήπεδο Ποδοσφαίρου  





Τελικό έργο – Γήπεδο Ποδοσφαίρου  







Τελικό έργο – Γήπεδο Ποδοσφαίρου  



Οφέλη για τους μαθητές 

1. Η απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων  

2.Η Ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των μαθητών 

με την άθληση και το  περιβάλλον  

3.Η υιοθέτηση της άθλησης για την υγεία των 

μαθητών 

4.Ανάπτυξη της συνεργατικότητας, της ομαδικότητας 

και της χαράς της δημιουργίας.  



Τέλος 

• Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

 


