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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
---

Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :

Μαρούσι, 18.09.2018
Αρ. Πρωτ. 154413/Δ5

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
--ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΣ: 1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
(έδρες τους)
2.Προϊσταμένους Παιδαγωγικής &
Επιστημονικής Καθοδήγησης Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπ/σης (μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.)
3.Σχολικούς Συμβούλους κλάδων ΠΕ11Φυσικής Αγωγής (μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.)
4.Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
(έδρες τους)
5. Δημόσιες, Ιδιωτικές και Ε.Α.Ε. σχολικές
μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω των οικείων
Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε.)

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη : 151 80- ΜΑΡΟΥΣΙ

6. Ομάδες Φυσικής Αγωγής (μέσω των
οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης)

Πληροφορίες: Μπάκα Χ.
Καλτσά Χ.
Τηλέφωνο : 210 344 2753/3012
Fax
: 210 344 2210
Email
: physgram@minedu.gov.gr

ΚΟΙΝ : 1. Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο
(d.p.p.g.kaisarianis@gmail.com)
2. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(gsofmail@gga.gov.gr)

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Αθλητικών – Διδακτικών Επισκέψεων και Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων «Αθλούμαι –
Συμμετέχω - Εκφράζομαι στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο για το σχολικό έτος 2018-2019»
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί
πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων με τίτλο «Αθλούμαι – Συμμετέχω – Εκφράζομαι» στο Εθνικό
Καυτανζόγλειο Στάδιο1, με παράλληλες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, υλοποιείται στον χώρο του Σταδίου και περιλαμβάνει
τα παρακάτω:
Ποδόσφαιρο (ποδόσφαιρο για όλους)

Τζούντο

Παραολυμπιακά αθλήματα

Καλαθοσφαίριση

Ταε κβο ντό - I.T.F.

Ολυμπιακή Παιδεία

Πετοσφαίριση (πρόγραμμα παίζω βόλεϊ)

Ξιφασκία

Παιδαγωγικά παιχνίδια

Κλασσικός αθλητισμός (πρόγραμμα kid’s athletics)

Αντισφαίριση

Μουσικοκινητική Αγωγή

Χειροσφαίριση

Ποδηλασία

Πεζοπορία

Τοξοβολία

Κωπηλασία

 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες και γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα.
α. Το πρόγραμμα υλοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και
β. Παρέχεται μόνιμη ιατρική υποστήριξη.
1

(Διεύθυνση σταδίου: Προέκταση Αγ. Δημητρίου, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη).
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Επισημαίνεται ότι:
α) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με απόφαση
του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων.
β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο και ο εκπαιδευτικός της
σχολικής μονάδας που συνοδεύει τους μαθητές/τριες.
γ) Κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού που αφορά άμεση ή/και έμμεση διαφήμιση
προϊόντων και υπηρεσιών.
δ) Πιθανές επισκέψεις των σχολείων στους χώρους του Σταδίου όπου διεξάγονται οι δράσεις, πρέπει να τηρούνται
(αα) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όσα προβλέπει το Π.Δ. 79/2017/άρθρο 16, όπου οι σχολικές
επισκέψεις/μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, πραγματοποιούνται μόνο με
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Σχολικού Συμβούλου, που έχει την ευθύνη
της επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και
(ββ) για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει η υπ. αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αριθμ. φύλλου
681, τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομές- Επισκέψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας».
ε) Σε περίπτωση εκπόνησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους του Καυτανζογλείου Σταδίου από
οποιοδήποτε άλλο φορέα, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχει
την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .

Για τον προγραμματισμό της διδακτικής επίσκεψης, οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να
απευθύνονται:



Στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, στο τηλέφωνο & Fax: 2310201736
Στην Π.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας, στο τηλέφωνο 2310474810, (Fax: 2310474328)
E_Mail: kmakedkafta@kmaked.pde.sch.gr & kmakedkafta@gmail.com

Oι διδακτικές επισκέψεις2 δύναται να υλοποιηθούν μόνο εφόσον:



υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός της επίσκεψης,
έχει αποσταλεί στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις (δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν την
προγραμματισμένη επίσκεψη) η επισυναπτόμενη κατάσταση συμμετοχής συμπληρωμένη.

Επιπλέον, αναφορικά με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις αθλητικές/φυσικές δραστηριότητες απαιτείται:
α. έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ),
β. ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα με ευθύνη του οποίου θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα
συμμετοχής των μαθητών/τριών στις αθλητικές/φυσικές δραστηριότητες και
γ. κατάλληλη αθλητική ενδυμασία, πρόχειρο γεύμα και νερό.

Συνημμένο: μια (1) σελίδα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμ. Α΄

2

Οι σχολικές μονάδες της επικράτειας που προγραμματίζουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Θεσσαλονίκη, εφόσον το επιθυμούν,
μπορούν να διευρύνουν την επίσκεψή τους με παράλληλη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα.
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