
             
                

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του αθλητικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Αξίες ζωής 
μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού», από το αθλητικό σωματείο «Εξέλιξις Ακαδημία 
Καλαθοσφαίρισης Αθλητικές Δραστηριότητες» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/ήτριες της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023»

   ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. 1614/Υ1/08.01.2020 (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
               β) Το αρ. πρωτ. 66767/Δ5/01.06.2022 αίτημα του φορέα
               γ) Το αρ. 18/16-03-2023 απόσπασμα πρακτικού του Ι.Ε.Π., το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας 

με το αρ. 18928/17.03.2023 έγγραφο του Ι.Ε.Π.

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. β) και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Ι.Ε.Π. (σχετ. γ), 
σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση αθλητικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: 
«Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας (τάξεων Γ΄, 
Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής Παιδείας), για 
το σχολικό έτος 2022-2023.

Μέσα από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα, οι μαθητές θα γνωρίσουν την αξία 
του αθλητισμού αλλά και τη χαρά του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος, οι μαθητές/ήτριες θα γνωρίσουν τεχνικά στοιχεία του αθλήματος της 
καλαθοσφαίρισης, αλλά και το ίδιο τους το σώμα μέσω ειδικού ασκησιολογίου που θα εφαρμοστεί 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε ηλικιακής ομάδας. Οι ασκήσεις και τα 
παιχνίδια θα υλοποιηθούν με τέτοιον τρόπο ώστε κάθε μαθητής να αναδείξει την προσωπικότητά 
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             «Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

                         
            Μαρούσι,  24 Μαρτίου 2023 
           
             Αρ. Πρωτ.:  34046/Δ5 

ΠΡΟΣ: 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
academy@eurohoops.net
 

 ΚΟΙΝ:  
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας

pde@sch.gr
2. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της χώρας       

dipe@sch.gr
3. Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας       

dide@sch.gr
4. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας (μέσω των Διευθύνσεων 

Εκπ/σης)
5. Σχολικές Μονάδες Γενικής Εκπ/σης της χώρας 

(μέσω των Διευθύνσεων Εκπ/σης)
6. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

info@iep.edu.gr
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του, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του αλλά και το αίσθημα της συνεργασίας. Επιπρόσθετα, το 
εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να αναδείξει αξίες όπως το ομαδικό πνεύμα, η 
αυτοπειθαρχία, η θέληση, η υπομονή, η επιμονή, η συνεργασία, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 
και αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κρίνεται παιδαγωγικά κατάλληλο για τις ηλικίες των μαθητών και 
μαθητριών στις οποίες απευθύνεται, εναρμονίζεται με τα Προγράμματα Σπουδών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποστηρίζει τη διεύρυνση και τον 
εμπλουτισμό των διδακτικών τους στόχων. Ενισχύει την παρεχόμενη γνώση μέσα από τις 
βιωματικές δραστηριότητες που παρουσιάζει, ενώ το διδακτικό του περιεχόμενο συνάδει με το 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης προωθεί μια θετική προς την άθληση κουλτούρα και 
παράλληλα προάγει τη δημόσια και ατομική ψυχική και σωματική υγεία και το ευ ζην.

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών 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/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Οι μαθητές/ήτριες να έχουν προσκομίσει συμπληρωμένο και σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο 
Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ.).

4. Το πρόγραμμα δύναται να υλοποιείται οποιαδήποτε χρονική περίοδο της σχολικής χρονιάς, 
παρουσία του/της εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής της τάξης και η συνολική διάρκεια 
εκάστου να μην υπερβαίνει τις τρεις (03) διδακτικές ώρες.

5. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός.
6. Η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται μόνο με πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ή και 

Προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή/και από μέλη του Συλλόγου 
Ολυμπιονικών, αθλητές Εθνικών ομάδων ή διακεκριμένους αθλητές σε Παγκόσμιο, 
Πανευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/ουσών 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.

8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού 
προγράμματος.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του 
αξιοποίηση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
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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 
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: academy@eurohoops.net

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. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα κ. Ι. Βλάσση
5. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6. Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.
7. Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε
8. Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία
9. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’
10. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
11. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
12. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής – Τμήμα Α΄

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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