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Kids’ Athletics



Σκοπός
• Κάνει το άθλημα ελκυστικό

• Προσφέρει διασκέδαση

• Αναπτύσσει την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την κοινωνικοποίηση 
των παιδιών

• Συμβάλει στην εκμάθηση των βασικών τεχνικών των αγωνισμάτων



Kids’ Athletics

•Σχολείο

•Σωματείο

Εκπαιδευτικό 
μέρος

•Για παιδιά 7-12 ετών

•Για παιδιά 12-15 
ετών

Αγωνιστικό 
μέρος

Gozzol, et al., 2006; Gozzol, et al., 2002.



www.segas.gr



Απλά, εύκολα & παντού
• Πρόκειται για έναν αγώνα φτιαγμένο για παιδιά

 Παιγνιώδης 

 Εφικτός παντού

 Ομαδικός

 Σύντομος (2h)

 Προσαρμόσιμος



Που;
• Πάρκο

• Γήπεδο

• Σχολείο

• Παντού



IAAF Kids’ Athletics
Εκπαιδευτικές κάρτες:

• Περιλαμβάνει 26 αγωνιστικές δραστηριότητες για τις 
ηλικίες 7-12 ετών.

• Κάθε αγωνιστική δραστηριότητα αποτελείται από 5 
εκπαιδευτικές κάρτες που στοχεύουν στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων της αγωνιστικής δραστηριότητας, 
προτείνοντας 5 προπονητικά σενάρια.

• Ο προπονητής επιλέγει και οργανώνει τις 
προπονητικές μονάδες λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών.





Προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες  
κλασικού αθλητισμού για τις κατηγορίες Κ12, Κ10, 
Κ8 με εφαρμογή του Kids’ Athletics

• Χρησιμοποιήθηκαν τα 2 εγχειρίδια της IAAF

• Προστέθηκαν παιδαγωγικά και παραδοσιακά παιχνίδια (50)

• Προστέθηκαν αγωνιστικές δραστηριότητες και οδηγίες εφαρμογής 
τους

Τροποποιήθηκε

Μεταφράστηκε



Περιεχόμενα εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων



Περιεχόμενα εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων
• Προπονητικές δραστηριότητες για δρομικά αγωνίσματα

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την ανάπτυξη της ευκινησίας (7 καρτέλες + 8 παιχνίδια)

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την ανάπτυξη της ταχύτητας (9 καρτέλες + 6 παιχνίδια)

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την εκμάθηση της αλλαγής σκυτάλης (6 καρτέλες)

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την εκμάθηση της τεχνικής των εμποδίων (14 καρτέλες)

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την ανάπτυξη της αντοχής (10 καρτέλες + 8 παιχνίδια)

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την εκμάθηση του βάδην (5 καρτέλες)



Περιεχόμενα εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων
• Προπονητικές δραστηριότητες για αλτικά αγωνίσματα

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την εκμάθηση της τεχνικής των αλμάτων με 
δύο πόδια από στάση (13 καρτέλες + 10 παιχνίδια)

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την εκμάθηση της τεχνικής των αλμάτων σε 
μήκος και τριπλούν (12 καρτέλες + 3 παιχνίδια) 

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την εκμάθηση της βασικής τεχνικής του επί 
κοντώ (10 καρτέλες)



Περιεχόμενα εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων
• Προπονητικές δραστηριότητες για ριπτικά αγωνίσματα

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την εκμάθηση της τεχνικής των ρίψεων από 
διάφορες θέσεις με ένα και δύο χέρια (14 καρτέλες + 15 παιχνίδια)

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την εκμάθηση της βασικής τεχνικής του 
ακοντισμού (10 καρτέλες)

 Εκπαιδευτικές κάρτες για την εκμάθηση της βασικής τεχνικής της 
δισκοβολίας (10 καρτέλες)



Εκπαιδευτικές κάρτες
Kids’ Athletics

 Σκοπός

 Προτεινόμενη δραστηριότητα

 Βασικά λάθη αρχαρίων

 Σκίτσο

 Οδηγίες εκτέλεσης

 Σημεία προσοχής

 Προοδευτικότητα εκμάθησης

 Ασφάλεια

 Εξοπλισμός



Παιδαγωγικά –
Παραδοσιακά 
παιχνίδια ΣΕΓΑΣ

 Σκοπός

 Περιγραφή

 Βασικά λάθη αρχαρίων

 Σκίτσο

 Οδηγίες εκτέλεσης

 Σημεία προσοχής

 Προοδευτικότητα εκμάθησης

 Ασφάλεια

 Εξοπλισμός



Στόχος: Τεχνική αλμάτων

Προσγείωση

Ανακάλυψη της τεχνικής 

προσγείωσης από τα 

παιδιά με πτώση από 

κατάλληλα ύψη   

Προσγείωση με τα δύο πόδια. 

Απόσβεση κατά την προσγείωση με 

κάμψη των γονάτων.

Διατήρηση του κορμού σε όρθια θέση.



Στόχος: Τεχνική αλμάτων

Ώθηση

Ανακάλυψη της τεχνικής 

της ώθησης από τα παιδιά 

με ανέβασμα σε 

υψηλότερες επιφάνειες  

Ολοκληρωμένη ώθηση με τα δύο πόδια.

Εκρηκτική κίνηση των χεριών.

Διατήρηση του κορμού σε σχεδόν 

κατακόρυφη θέση.



Προσγείωση με τα δύο 

πόδια παράλληλα

Άλματα σε διάφορες 

κατευθύνσεις

Ολοκληρωμένη ώθηση με τα δύο πόδια.

Εκρηκτική κίνηση των χεριών.

Προσγείωση με τα δύο πόδια 

ταυτόχρονα.

Διατήρηση ισορροπίας.

Στόχος: Τεχνική αλμάτων



Οριζόντια άλματα

Η σημαδεμένη περιοχή 

οδηγεί το παιδί στη σωστή 

εκτέλεση της 

δραστηριότητας

Ολοκληρωμένη ώθηση με τα δύο πόδια.

Εκρηκτική κίνηση των χεριών.

Προσγείωση με τα δύο πόδια 

ταυτόχρονα.

Διατήρηση ισορροπίας.

Στόχος: Τεχνική αλμάτων



Κατακόρυφα άλματα

Ο στόχος οδηγεί το παιδί 

στη σωστή εκτέλεση της 

δραστηριότητας

Ολοκληρωμένη ώθηση.

Εκρηκτική κίνηση των χεριών.

Κατακόρυφη κίνηση.

Προσγείωση με τα δύο πόδια.

Στόχος: Τεχνική αλμάτων



Ολοκληρωμένη ώθηση.

Εκρηκτική κίνηση των χεριών.

Προσγείωση με τα δύο πόδια.

Διατήρηση ισορροπίας.

Παιχνίδι

Τα παιδιά διασκεδάζουν

Ο προπονητής εξυπηρετεί 

τον στόχο του

Στόχος: Τεχνική αλμάτων



Χρήση εκπαιδευτικών καρτών 
και παιδαγωγικών παιχνιδιών
• Προσαρμογή

 Στον χώρο

 Στο υλικό

 Στις ηλικίες και τις δυνατότητες των παιδιών

• Ποικιλία

• Δημιουργικότητα και φαντασία

• Ασφάλεια



Παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας του στίβου 
vs Kids’ Athletics

Παραδοσιακός τρόπος Kids’ Athletics

Διδασκαλία τεχνικής με τη χρήση 

ειδικών ασκήσεων.

Διδασκαλία δεξιοτήτων με τη χρήση 

τροποποιημένων παιγνιωδών δραστηριοτήτων.

Προοδευτική μετάβαση από ειδικές

σε αγωνιστικές ασκήσεις.

Προοδευτική μετάβαση από τροποποιημένα σε 

ομαδικά αγωνιστικά παιχνίδια.

Λεπτομερής καθοδήγηση των παιδιών 

για την κατανόηση των ασκήσεων και 

των δραστηριοτήτων.

Τα παιδιά πειραματίζονται μέσα από τροπο-

ποιημένες και απλουστευμένες δραστηριότητες ώστε 

να ανακαλύψουν μόνα τους τη σωστή τεχνική.

Η παρουσία του προπονητή είναι 

απαραίτητη και οι παρεμβάσεις του 

είναι συχνές και αναγκαίες.

Οι παρεμβάσεις του προπονητή σπανίως 

απαιτούνται.

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται για 

την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου 

και επιδιώκουν το αποτέλεσμα.

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται για την 

ευχαρίστηση επιδιώκοντας πρωτίστως τη μάθηση.

Οι αγώνες είναι ατομικοί. Οι αγώνες έχουν ομαδικό χαρακτήρα.



Πλεονεκτήματα παιγνιώδους 
προσέγγισης στη διδασκαλία των 
δεξιοτήτων 

• Θετική επίδραση:

 κίνητρα

 εσωτερική παρακίνηση

 αυτό-αντιλαμβανόμενη ικανότητα, ενδιαφέρον-ευχαρίστηση και προσπάθεια

 εκμάθηση δεξιοτήτων και γνώση αθλήματος 

 αγωνιστική επίδοση

(Jones et al., 2010; Miller, 2015).



Εξοπλισμός
• Ασφαλής

• Προσαρμοσμένος για παιδιά



Εξοπλισμός Kids’ Athletics



Εξοπλισμός
• ή όχι……














