
             

                

ΘΕΜΑ : Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ» του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου σε Δημοτικά Σχολεία της Κ. Μακεδονίας, για το 

σχολ. έτος 2020-2021.

Σχετ. 1 : Το υπ. αριθμ. 56174/14-5-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σχετ. 2: Το υπ. αριθμ. 170462/16-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας (σχετ. 1) και έχοντας υπόψη το με αρ. 57/10-12-2020 

απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (σχετ. 2), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Ανακαλύπτοντας τα αθλήματα» το οποίο απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες της Π/βάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας (Α’-Γ’ τάξεις 

του Δημοτικού Σχολείου)  για το σχολικό έτος 2020-2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος αποτελεί η μη παρακώλυση 

του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και επιπλέον:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν 

για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και αυτό δύναται να εφαρμόζεται διαδικτυακά, εφόσον το 

περιεχόμενό του είναι ταυτόσημο με αυτό το οποίο έχει εγκριθεί από το Ι.Ε.Π..

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

Μαρούσι, 22.1.2021
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2. Να πραγματοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών 

και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της σχολικής μονάδας ως προς τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των 

μαθητών/τριών, όπως αυτές προβλέπονται για την Π/θμια Εκπαίδευση  στην με αρ. πρωτ. 

Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υ.Α.. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα 

να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και 

εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού,  καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα 

και απαγορεύσεις του COVID-19. 

4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας.

6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση 

των μαθητών/τριών, εκτός και έχει δηλωθεί στην περιγραφή του προγράμματος που κατατέθηκε 

στο Ι.Ε.Π. για έγκριση. 

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

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8. Το πρόγραμμα να υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτικού κατά 

προτεραιότητα ειδικότητας ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής  και να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τις 

τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

9. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στο σχολικό χώρο  μπορούν να εισέρχονται δύο (2) 

άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα 

Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

10. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές  επισκέψεις 

εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα 

αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων, να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες και 

να τηρούνται  οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. 

11. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον φορέα αυτό να δύναται να αξιοποιηθεί 

από τον/την εκπαιδευτικό, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών 

ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και από τον/την Υπεύθυνο/η 

Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.



12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης 

έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..

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 καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι 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 απευθύνονται στα τηλέφωνα: 

2310700082 & 2310574155 και/ή στο e-mail: athlitismos@kordelio-evosmos.gr 

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/

  

                                                                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Κεραμέως Ν.

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή Ζ.

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α. κ. Γκίκα Αν.

4. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.

5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π/βθμιας Εκπ/σης

6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων

7. Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κων Προγραμμάτων Αειφορίας – Τμήμα Γ’

8. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής -Τμήμα Α΄

9. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και  Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/) 


