


Πότε: Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός σχολικών αργιών)

30 έως 120 συμμετέχοντες

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες (σχολικές ώρες)

Κόστος: 4€ ανά συμμετέχοντα

*Υπάρχει η δυνατότητα έναντι επιπλέον 3€ ανά συμμετέχοντα

για παροχή συσκευασμένου υγιεινού γεύματος

(μπαγκέτα/σάντουιτς, φρούτο, νερό)

** Ανά 30 παιδιά, 3 θέσεις δωρεάν

*** Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της μεταφοράς των

μαθητών με έξτρα κόστος

3 γήπεδα – ένα για κάθε άθλημα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ)

Οι συμμετέχοντες επιλέγουν το άθλημα που θέλουν να παίξουν και 

τοποθετούνται στο αντίστοιχο γήπεδο

Υπάρχει η δυνατότητα να απολαύσουν και τα 3 αθλήματα την ίδια 

ημέρα

Επιλογή 1: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ



Πότε: Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός σχολικών αργιών)

30 έως 120 συμμετέχοντες

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες (σχολικές ώρες)

Κόστος: 7€ ανά συμμετέχοντα

*Υπάρχει η δυνατότητα έναντι επιπλέον 3€ ανά συμμετέχοντα

για παροχή συσκευασμένου υγιεινού γεύματος

(μπαγκέτα/σάντουιτς, φρούτο, νερό)

** Ανά 30 παιδιά, 3 θέσεις δωρεάν

*** Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της μεταφοράς των

μαθητών με έξτρα κόστος

4 σταθμοί απασχόλησης

Πραγματοποιείται από το προπονητικό προσωπικό της                         

Eurohoops Academy – αναλόγως του πλήθους των μαθητών 

απαιτούνται από 4 έως και 7 προπονητές

Επιλογή 2: ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Α’ Μπλε Σταθμός 30’: Είμαστε συμπαίκτες

Στόχοι δραστηριοτήτων: 

Εξάσκηση ικανοτήτων συντονισμού, κιναισθητικής και 

οπτικής αντίληψης

Bασικό ασκησιολόγιο: 
✓ Θέση ετοιμότητας, σταματήματα και στροφές

✓ Ντρίμπλα και πάσα

✓ Lay up και shoot

Β’ Πορτοκαλί Σταθμός 15’: Συντονισμός – Ισορροπία- Δύναμη

Στόχοι δραστηριοτήτων: 
Εξάσκηση ικανοτήτων συντονισμού, κιναισθητικής και 

οπτικής αντίληψης και αυτοπειθαρχίας

Bασικό ασκησιολόγιο: 
➢ Σκάλα ευκινησίας για τις ικανότητες συντονισμού

➢ Κουτσό και ασκήσεις προβολής για την ισορροπία 

➢ Κοιλιακοί, ραχιαίοι, κάμψεις και σανίδα για δύναμη 

4 Σταθμοί Απασχόλησης

Γ’ Κίτρινος Σταθμός 30’: Παίζουμε

Στόχοι δραστηριοτήτων: 

Εφαρμογή των διδαχθέντων με παιγνιώδεις δραστηριότητες

Παιχνίδια: 
• Αγαλματάκια

• Χέρι – χέρι

• Σκυταλοδρομία

• Διαγωνισμός σουτ θέσεων

Δ’ Πράσινος Σταθμός 75’: Παιχνίδι Μπάσκετ/

Ποδόσφαιρο/Βόλεϊ 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και παίζουν κανονικό  

παιχνίδι Μπάσκετ/Ποδόσφαιρο/Βόλεϊ

*30’ για φαγητό και ξεκούραση στον χώρο 

του Eurohoops Dome Café


