
             
                

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγαπώ τον αθλητισμό 
– Kids’ Athletics», για το σχολικό έτος 2022-2023»

   ΣΧΕΤ.: α) τη με αριθμ. 1614/Υ1/08.01.2020 (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
               β) το με αριθ. πρωτ. 61665/Δ5/25.05.2022 αίτημα του φορέα
               γ) η με αριθμ. πρωτ. 1207/Δ5/05.01.2023 γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π.

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. β) και έχοντας υπόψη το με αριθ. 1/4-1-2023 

απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (σχετ. γ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος: «Αγαπώ τον αθλητισμό – Kids’ Athletics» της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής – Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες 

όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της χώρας για το σχολικό 

έτος 2022-2023.

Στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών σε θέματα 

προαγωγής του αθλητισμού, του φίλαθλου πνεύματος και της εξωσχολικής σωματικής άσκησης 

σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού ιδεώδους. Παράλληλα βασικό στόχο αποτελεί και η αλλαγή 

της στάσης ζωής των μαθητών/τριών με άξονες την Παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. 

Ταυτόχρονα με το βιωματικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού προγράμματος, προσφέρεται 
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στους/στις μαθητές/μαθήτριες η ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του προγράμματος μέσα στον 

χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 

αρχαίας και σύγχρονης ιστορίας και παγκόσμιο σύμβολο του αθλητισμού. Επιπλέον, σε συνεργασία 

με τον ΕΟΚΑΝ (Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ) οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για 

τις βλαβερές συνέπειες που έχουν οι χημικές ουσίες για την υγεία τους και ότι πρέπει να 

προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι με τις δικές τους δυνάμεις, μέσα από την προσπάθεια και την 

προπόνηση.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία, μέσω του 

συστήματος αυτόματης ξενάγησης που διαθέτει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο 

Καλλιμάρμαρο, να γνωρίσουν την ιστορία του Παναθηναϊκού Σταδίου και, παράλληλα, να 

γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο τα αθλήματα του στίβου, του βόλεϊ και του μπάσκετ». Το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, η πρώτη αφορά στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις και η 

δεύτερη στις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Το πρόγραμμα «Kids’ Athletics» που 

διεξάγεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή περιλαμβάνει τα αγωνίσματα του στίβου. Το 

πρόγραμμα «Αγαπώ τον Αθλητισμό» που διεξάγεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη περιλαμβάνει τα 

αγωνίσματα του βόλεϊ και του μπάσκετ.

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ποικίλες διασυνδέσεις με τα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού 

καθώς συμβάλλει στον εμπλουτισμό και στην εξέλιξη των διδακτικών τους στόχων. Οι 

μαθητές/τριες έρχονται σε άμεση επαφή με ένα πλούσιο, εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό 

για την ιστορία του Σταδίου και εμπλουτίζουν τις πληροφορίες τις οποίες έχουν διδαχθεί στην τάξη. 

Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που αφορούν σε γνώσεις, αθλητικές και 

κοινωνικές δεξιότητες, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές. Η εκπαιδευτική προσέγγιση γίνεται έξω 

από τη σχολική αίθουσα και ενισχύει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως πολιτισμός, 

αθλητισμός, σωματική κίνηση κ.ά. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι 

προαιρετική και δωρεάν, να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και 

του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 

παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Η παρουσία του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται 

απαραίτητη κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
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4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

5. Οι μαθητές/τριες, των σχολικών μονάδων οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα 

πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο και σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 

(Α.Δ.Υ.Μ.).

6. Την υποχρεωτική παρουσία ιατρού στον χώρο.

7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης δεν θα διανέμεται έντυπο ή ψηφιακό υλικό που 

συνιστά άμεση ή έμμεση διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή χορηγών.

9. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

10. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω εκπαιδευτικού 

προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίηση με την 

αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

11. Ο χώρος να πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας στην αναπηρία καθώς και στους 

κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Να προβλέπει συνεργασία με το εξατομικευμένο 

προσωπικό (ειδικό βοηθητικό προσωπικό) ή ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 

(παράλληλη στήριξη) όπου υπάρχει, για τις κατάλληλες μαθησιακές ανάγκες 

εξατομίκευσης.

12. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών εκτός του σχολικού χώρου να πραγματοποιείται υπό 

την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές.

13. Τη δέσμευση των συντελεστών, ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 

δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 

παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι 
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διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του 

σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων 

για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Φορέα 

υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hoa@ethnoa.org

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/

Εσωτερική διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α. κ. Α. Κόπτση
4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.
5. Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. 
6. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
7. Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία
8. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και  Καινοτομίας, Τμήμα Α’
9. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
10. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
11. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής – Τμήμα Α΄

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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