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1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας
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3. Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο: «Αξίες ζωής
μέσα από το πρίσμα της Συν-Εκπαίδευσης του αθλητισμού», για το σχολικό έτος 2021-2022»
ΣΧΕΤ.: α) το με αριθ. πρωτ. 67691/Δ5/9.06.2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) το με αριθ. πρωτ. 122819/Δ5/30.09.2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. α) και έχοντας υπόψη το με αριθ. 49/28-09- απόσπασμα
Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (σχετ. β), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του αθλητικού
προγράμματος με τίτλο: «Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα της Συν-Εκπαίδευσης του αθλητισμού» που
απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ειδικών σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της
χώρας (τάξεων Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Ειδικού Δημοτικού, όλων των τάξεων Ειδικού Γυμνασίου Ειδικού Λυκείου
και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), για το σχολικό έτος 2021-2022.
Πρόκειται για πρόγραμμα ειδικής καλαθοσφαιρικής αγωγής, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων με τη μπάλα του μπάσκετ για παιδιά ειδικών σχολείων. Καθηγητές φυσικής αγωγής θα
μεταφέρουν στα παιδιά την αξία της Συν-Εκπαίδευσης του αθλητισμού (καλαθοσφαίριση)
προσπαθώντας να πετύχουν τους βασικούς άξονες/στόχους της, οι οποίοι συνοπτικά είναι: Η

ανάδειξη, μέσα από τον αθλητισμό, εσωτερικών και ψυχικών δυνάμεων των παιδιών, η επικράτηση
της διασκέδασης, της χαράς της συμμετοχής, της αγάπης και της αλληλοεκτίμησης, ανεξάρτητα από
την κάθε πάθηση και ηλικία, καθώς και η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε μία
κοινή αθλητική δραστηριότητα.
Η εκπαίδευση για κάθε διαφορετικό παιδί προσαρμόζεται ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία
συμμετοχής του, ενώ η συνεχής αξιολόγηση της προόδου των συμμετεχόντων/-ουσών θα καθορίζει
και τους στόχους της κάθε προπόνησης αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα παρέχεται η
πληροφορία για τη διόρθωση των τεχνικών λαθών στο κάθε παιδί.
Σταδιακά επιδιώκεται να επιτευχθεί η Συν-Εκπαίδευση, να υπάρξει δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των
διαφορετικών ανθρώπων, κάτι που αποτελεί και τον πιο σημαντικό σκοπό αυτού του εγχειρήματος.
Πιο συγκεκριμένα, τα σημερινά τυπικά παιδιά, οι ενήλικες του "αύριο", συμμετέχοντας ενεργά σε
αυτήν την προσπάθεια, αλλάζουν προς το καλύτερο το μέλλον που έρχεται, αναπτύσσουν τον
σεβασμό τους απέναντι στη Διαφορετικότητα, συνεργάζονται και ενισχύουν την προσπάθεια της
Αποδοχής της Διαφορετικότητας. Συνεπώς, πέραν της ανάπτυξης δεξιοτήτων με την μπάλα του
μπάσκετ, σκοπός της παρούσας προσπάθειας είναι η αρμονική Συνύπαρξη όλων των παιδιών μέσω
του αθλητισμού.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε εγκαταστάσεις της εταιρείας
Eurohoops Dome και έχει διάρκεια 5-6 ώρες. Το πρόγραμμα υλοποιείται χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν
και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων
και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη
νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των
μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης
νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Το πρόγραμμα να υλοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η διάρκειά του να
μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
6. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος να παρευρίσκεται γιατρός και να έχουν ληφθεί
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τέλος,

αναφορικά με τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις

αθλητικές/φυσικές

δραστηριότητες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

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 στο e-mail:
academy@eurohoops.net
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείου Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής κ. Α. Κόπτση
4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
5. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
9. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
10. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμ. Α΄
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’

