Αναμόρφωςη Αθλητικήσ Διευκόλυνςησ & Εκπαιδευτικήσ Υποςτήριξησ μαθητϊν/αθλητϊν
υψηλϊν επιδόςεων
Το ΥΠΔΒΜΘ αναγνωρίηει ότι ο αγωνιςτικόσ ακλθτιςμόσ αποτελεί το ακλθτικό πρόςωπο τθσ
Ελλάδοσ και ότι προκειμζνου να επιτευχκοφν υψθλζσ ακλθτικζσ διακρίςεισ, είναι
απαραίτθτθ θ διαςφάλιςθ
 τθσ ςυςτθματικισ προετοιμαςίασ από τα πρϊτα βιματα του νζου ακλθτι τα οποία
ςυνικωσ ςυμπίπτουν με τθ φοίτθςι του ςτο ςχολείο,


τθσ ποιότθτασ, τθσ ποςότθτασ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ εξζλιξθσ του προπονθτικοφ
ζργου, το οποίο ωςτόςο δεν πρζπει να παρεμποδίηει τθν ανάπτυξθ των γνωςτικϊν
δεξιοτιτων του-τθσ μακθτι-τριασ/ακλθτι-τριασ, όςο καιρό ςυμμετζχει ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία

Προχωρά, λοιπόν, ςτθν αναδιαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ παροχισ διευκολφνςεων και
υποςτιριξθσ ςε μακθτζσ-τριεσ/ακλθτζσ-τριεσ με ςτόχο τθν εκπαιδευτικι, παιδαγωγικι
υποςτιριξθ των ταλαντοφχων μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊν-τριϊν. Η παροχι εκπαίδευςθσ
υψθλοφ επιπζδου κα ενκαρρφνει τουσ-ισ μακθτζσ-τριεσ να αςχολθκοφν με τον αγωνιςτικό
ακλθτιςμό υψθλοφ επιπζδου και να προωκιςουν το αγωνιςτικό ακλθτικό γίγνεςκαι τθσ
χϊρασ.
Προτάςεισ
 Συντάςςεται για πρϊτθ φορά ο Σχολικόσ Ακλθτικόσ Χάρτθσ, ϊςτε να αποτυπωκεί το
ςυνολικό ακλθτικό δυναμικό των μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊν-τριϊν υψθλϊν
επιδόςεων (επιπζδου προ-εκνικϊν ι εκνικϊν ομάδων ςτθν αντίςτοιχθ θλικιακι
κατθγορία). Η αποτφπωςθ και θ ανά ζτοσ επικαιροποίθςθ του ακλθτικοφ
δυναμικοφ ςτον Σχολικό Ακλθτικό Χάρτθ, είναι αρμοδιότθτα των Ακλθτικϊν
Ομοςπονδιϊν τθσ χϊρασ και κα γίνεται μετά από πρόςκλθςθ του ΥΠΔΒΜΘ


Ιδρφονται Πρότυπα Ακλθτικά Γυμνάςια και Λφκεια ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν
εκνικισ εμβζλειασ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ (π.χ. ΟΑΚΑ, Καυτατηόγλειο) και όπου ο
αρικμόσ των μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊν-τριϊν υψθλϊν επιδόςεων, όπωσ αυτόσ
αποτυπϊνεται ςτον Σχολικό Ακλθτικό Χάρτθ, δικαιολογεί τθ δθμιουργία τουσ. Στα
Πρότυπα Ακλθτικά Γυμνάςια και Λφκεια φοιτοφν μακθτζσ-τριεσ/ακλθτζσ-τριεσ
επιπζδου Εκνικισ Ομάδασ ςτθν αντίςτοιχθ θλικιακι κατθγορία και μόνο. Η
προπονθτικι διαδικαςία ςτα Πρότυπα Ακλθτικά Γυμνάςια και Λφκεια δεν αποτελεί
μζροσ του ωρολογίου προγράμματοσ, αλλά εντάςςεται ςτο γενικότερο πλαίςιο
λειτουργίασ των ςχολείων και εποπτεφεται από αυτά.



Τα Πρότυπα Ακλθτικά Γυμνάςια και Λφκεια ςυνδζονται με πανεπιςτθμιακά
Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ϊςτε να προωκείται θ
ζρευνα ςχετικά με τον αγωνιςτικό ακλθτιςμό και να αξιοποιοφνται όλεσ οι
επιςτθμονικζσ μελζτεσ αναφορικά με τθν επίτευξθ υψθλϊν ακλθτικϊν επιδόςεων.



Παράλλθλα με τα Πρότυπα Ακλθτικά Σχολεία ιδρφονται και λειτουργοφν πλιρωσ
Αναμορφωμζνα Ακλθτικά Τμιματα (Τμιματα Επιςτθμονικισ και Προπονθτικισ
Υποςτιριξθσ - ΤΕΠΥ) ςε Γυμνάςια και Λφκεια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μίασ ι

περιςςοτζρων Περιφερειακϊν Ενοτιτων (πρϊθν Νομαρχιϊν). Σε περιοχζσ όπου οι
ανάγκεσ του Σχολικοφ Ακλθτικοφ Χάρτθ δικαιολογοφν ποςοτικά και ποιοτικά τθν
ίδρυςθ ΤΕΠΥ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μίασ ι περιςςοτζρων Περιφερειακϊν
Ενοτιτων (πρϊθν Νομαρχιϊν), τότε κα ιδρφονται τα απαραίτθτα τμιματα ςτα
αντίςτοιχα ακλιματα. Η προπονθτικι διαδικαςία ςτα ΤΕΠΥ, όπωσ και ςτα Πρότυπα
Ακλθτικά Γυμνάςια και Λφκεια δεν αποτελεί μζροσ του ωρολογίου προγράμματοσ,
αλλά εντάςςεται ςτο γενικότερο πλαίςιο λειτουργίασ των ςχολείων και
εποπτεφεται από αυτά.


Συμπλθρωματικά, παρζχεται πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ (ςτα μακιματα του
ωρολογίου προγράμματοσ) ςτουσ μακθτζσ-τριεσ / ακλθτζσ-τριεσ υψθλϊν
επιδόςεων, όταν ςτθν περιοχι που διαμζνουν, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτϊντριων / ακλθτϊν-τριων δεν δικαιολογεί τθ δθμιουργία Πρότυπων Ακλθτικϊν
Σχολείων ι ΤΕΠΥ.



Τα ακλιματα που κα ενταχκοφν ςτισ διαδικαςίεσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ και
ακλθτικισ διευκόλυνςθσ επιλζγονται με βάςθ τον αναπτυξιακό/ακλθτικό/
γεωγραφικό χάρτθ κάκε ακλθτικισ ομοςπονδίασ που αφορά ςτισ αντίςτοιχεσ προσ
εκπαιδευτικι υποςτιριξθ και ακλθτικι διευκόλυνςθ θλικίεσ.



Η διαμόρφωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ ςε όλεσ τισ δομζσ εκπαιδευτικισ
υποςτιριξθσ γίνεται με διευρυμζνθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ λαμβάνοντασ
υπ’ όψθ τθν προπονθτικι διαδικαςία και τθν ανάγκθ πρόςκετθσ διδακτικισ
ςτιριξθσ, των μακθτϊν-τριϊν / ακλθτϊν-τριϊν του ςχολείου.



Οι Ακλθτικζσ Ομοςπονδίεσ, επιλζγουν τουσ προπονθτζσ, καταρτίηουν,
παρακολουκοφν και αξιολογοφν το αντίςτοιχο προπονθτικό πρόγραμμα, πάντα ςε
ςυνεργαςία με και υπό τθν επίβλεψθ αρμοδίων οργάνων του ΥΠΔΒΜΘ.



Οι μακθτζσ-τριεσ/ακλθτζσ-τριεσ που φοιτοφν ςε Πρότυπα Ακλθτικά Γυμνάςια και
Λφκεια κακϊσ και ςε ΤΕΠΥ προκφπτουν από τον Σχολικό Ακλθτικό Χάρτθ.
Προτείνονται από τισ Ακλθτικζσ Ομοςπονδίεσ αλλά επιλζγονται από τα αρμόδια
όργανα του Υπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. (και τισ κοινζσ γνωμοδοτικζσ επιτροπζσ με το
Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ).



Θεςπίηονται αυςτθρά κριτιρια ετιςιασ αξιολόγθςθσ τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ των
μακθτϊν-τριϊν / ακλθτϊν-τριϊν προκειμζνου να ςυνεχίςουν τθ φοίτθςι τουσ ςτο
επόμενο ςχολικό ζτοσ.



Θεςπίηονται και εφαρμόηονται αυςτθρά εκπαιδευτικά & προπονθτικά κριτιρια που
κα αφοροφν ςτον ζλεγχο λειτουργίασ των μονάδων εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ και
ακλθτικισ διευκόλυνςθσ.



Τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν επιλογι, τθ λειτουργία, τον ζλεγχο και τθν
αξιολόγθςθ των Πρότυπων Ακλθτικϊν Γυμναςίων και Λυκείων και των ΤΕΠΥ ζχουν
τα αρμόδια όργανα του Υπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. (και οι κοινζσ γνωμοδοτικζσ
επιτροπζσ με το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ).

