Αναμόρφωση Σχολικού αθλητισμού
Ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςτρατθγικισ του Νζου χολείου ο χολικόσ Ακλθτιςμόσ αποκτά
ςαφι προςανατολιςμό κζτοντασ διακριτοφσ και ςυνεκτικοφσ ςτόχουσ:
 Ανάπτυξθ κοινωνικϊν αξιϊν όπωσ είναι ο ςεβαςμόσ ςτον αντίπαλο, το ομαδικό
πνεφμα, θ ικανότθτα ςυμμετοχισ και επικοινωνίασ, θ προκυμία για
αλλθλοβοικεια,
 Προαγωγι προςωπικϊν δεξιοτιτων όπωσ είναι θ αυτοεκτίμθςθ, θ αυτοπεικαρχία
και θ αυτοπεποίκθςθ,
 Βελτίωςθ ακαδθμαϊκϊν γνϊςεων ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Φ.Α. (κανονιςμοί,
τακτικι και τεχνικι ακλθμάτων και αγϊνων) όςο και ςυμπλθρωματικά ςε άλλα
γνωςτικά αντικείμενα ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικότθτασ (π.χ. ςφνδεςθ των
αγωνιςμάτων των ρίψεων με αρχζσ των φυςικϊν επιςτθμϊν).
Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων προτείνεται μια νζα οργανωτικι δομι, θ οποία
κα διαςφαλίςει τθ ςφνδεςθ του χολικοφ Ακλθτιςμοφ με τθ Δια Βίου Άκλθςθ και κα
προάγει τθν ιςορροπθμζνθ ψυχοςωματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν/τριϊν. Παράλλθλα
ο αναμορφωμζνοσ χολικόσ Ακλθτιςμόσ ςτοχεφει ςτθ ςυμμετοχι του μεγαλφτερου
δυνατοφ αρικμοφ μακθτϊν/τριϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
ςε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Προτάσεις:
 Ριηικι αλλαγι του τρόπου διεξαγωγισ των ςχολικϊν αγϊνων, οι οποίοι
διοργανϊνονται πλζον ςε ςυνεργαςία, τόςο ςτο οργανωτικό όςο και ςτο
οικονομικό μζροσ, με τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, τθν Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ,
τισ Ακλθτικζσ Ομοςπονδίεσ και Λοιποφσ Σοπικοφσ Φορείσ, πάντοτε υπό τθν
εποπτεία και τον ζλεγχο του ΤΠΔΒΜΘ.
 Αφξθςθ του αρικμοφ των ςχολικϊν ακλθτικϊν διοργανϊςεων για τθν Πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ και το Γυμνάςιο ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και διαςπορά τουσ
ςτο μικρότερο δυνατό τοπικό επίπεδο (δθμοτικό διαμζριςμα, διεφκυνςθ
εκπαίδευςθσ, και κυρίωσ ςε επίπεδο γειτονικϊν ςχολείων), ζτςι ϊςτε να
ςυμμετάςχουν όςο το δυνατόν περιςςότεροι μακθτζσ-τριεσ ςε όςο το δυνατόν
περιςςότερεσ διοργανϊςεισ.
 Κακιζρωςθ, για πρϊτθ φορά, ςχολικϊν αγωνιςτικϊν δραςτθριοτιτων
ςχεδιαςμζνων για μακθτζσ-τριεσ ΑμΕΑ, ςε ςυνεργαςία με τα Special Olympics,
οργανϊςεισ ΑμΕΑ κ.α., με ςτόχο τθν εμπζδωςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και τθν
ικανοποίθςθ τθσ αρχισ τθσ ανεμπόδιςτθσ πρόςβαςθσ για όλουσ τουσ-τισ μακθτζστριεσ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ δομζσ ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν του χολικοφ
Ακλθτιςμοφ.
 Περιοριςμόσ των πολυδάπανων ςχολικϊν πρωτακλθμάτων Λυκείων ςε ακλιματα
χωρίσ πραγματικι διάδοςθ και προςτικζμενθ ακλθτικι αξία, υπζρ ακλθμάτων
ελκυςτικϊν ςτον μακθτικό πλθκυςμό και με πραγματικι διείςδυςθ θ οποία μπορεί
να λειτουργιςει κετικά ςτθν προςζλκυςθ μακθτϊν-τριϊν ςτον αγωνιςτικό
ακλθτιςμό και εκτόσ ςχολείου.
 Διεξαγωγι περιςςότερων ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων μαηικισ ςυμμετοχισ με
λιγότερο ανταγωνιςτικό χαρακτιρα και περιςςότερο ςυνεργατικι και παιγνιϊδθ
μορφι (π.χ. ανϊμαλοι δρόμοι ςε τοπικά πάρκα ι αςτικά άλςθ, ποδθλατικοί αγϊνεσ















ςτον διμο, το δθμοτικό διαμζριςμα ι τθ γειτονιά κ.λ.π.), ςτισ οποίεσ οι μακθτζστριεσ ςυμμετζχουν με λιγότερο ανταγωνιςτικι και περιςςότερθ ςυνεργατικι
διάκεςθ.
Ειςαγωγι του κεςμοφ τθσ Ακλθτικισ Ημζρασ, μιασ μζρασ με ανοιχτι ςυμμετοχι των
μακθτϊν ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε επίπεδο διεφκυνςθσ, Διμου ι
Περιφζρειασ, θ οποία οδθγεί ςτθν εμπζδωςθ των αρχϊν του μαηικοφ ακλθτιςμοφ
και τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ χωρίσ ζμφαςθ ςτον ανταγωνιςμό αλλά ςτθ Δια
Βίου Άκλθςθ.
υνεργαςία με ςυναρμόδιουσ φορείσ, επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, ειδικοφσ και
προςωπικότθτεσ του αγωνιςτικοφ ακλθτιςμοφ για τθν ενθμζρωςθ του μακθτικοφ
πλθκυςμοφ και τθ ςε βάκοσ χρόνου αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν φαινομζνων που
εμφανίηονται ςτον ακλθτιςμό π.χ. βία, ντόπινγκ, ςυμπλθρϊνοντασ ζτςι τουσ
ςτόχουσ του Α.Π. τθσ Φ.Α. που αφοροφν ςτθν προςταςία και προαγωγι τθσ
ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ και τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των
μακθτϊν-τριων.
Άνοιγμα των ςχολικϊν εγκαταςτάςεων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ μζςω ευρζων,
ςυνεργαςιϊν με τουσ κατά τόπουσ κεςμικοφσ φορείσ με ςτόχο τθν κακιζρωςθ
προγραμμάτων μαηικισ άκλθςθσ ςτουσ προαφλιουσ χϊρουσ των ςχολείων.
Παράλλθλα δθμιουργία νζων και βελτίωςθ των ιδθ υπαρχουςϊν ςχολικϊν
ακλθτικϊν υποδομϊν (αικουςϊν γυμναςτικισ, ανοικτϊν γθπζδων, χϊρων άκλθςθσ
ςτα προαφλια) που κα μποροφςε να δϊςει τθ δυνατότθτα τθσ μαηικισ και
ελεφκερθσ άκλθςθσ των μακθτϊν-τριϊν τισ ϊρεσ που το ςχολείο είναι κλειςτό. Ζτςι
το ςχολείο γίνεται ζνα κφτταρο ακλθτιςμοφ και άςκθςθσ και δθμιουργείται μια
οργανικι ςφνδεςθ ανάμεςα ςτον χολικό και τον Μαηικό Ακλθτιςμό.
Κακιζρωςθ ςυςτιματοσ Περιφερειακϊν Αγϊνων όςον αφορά ςτα χολικά
Πρωτακλιματα των Λυκείων με ςτόχο τθ ςυμμετοχι μακθτϊν-τριϊν ακόμα και των
πιο απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ Ελλάδασ.
Διατιρθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτουσ Παγκόςμιουσ χολικοφσ Αγϊνεσ τθσ Διεκνοφσ
Ομοςπονδίασ χολικοφ Ακλθτιςμοφ ϊςτε να αναδεικνφεται ο ελλθνικόσ ςχολικόσ
ακλθτιςμόσ και οι ακλθτικζσ επιδόςεισ των ελλινων-ιδων μακθτϊν-τριϊν και να
δίνεται ταυτόχρονα θ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με το γίγνεςκαι του διεκνοφσ
ςχολικοφ ακλθτιςμοφ.
Κακιζρωςθ επιβραβεφςεων εκπαιδευτικοφ κυρίωσ χαρακτιρα για πρωτεφςαντεσςεσ ςε ςχολικοφσ αγϊνεσ, όπωσ για παράδειγμα θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ
ακλθτικϊν διοργανϊςεων ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό (παρακολοφκθςθ αγϊνων
των εκνικϊν ομάδων, τελικοί διοργανϊςεων κυρίωσ εραςιτεχνικϊν ακλθμάτων
κ.α.), θ χοριγθςθ εκπαιδευτικϊν ι ακλθτικϊν υποτροφιϊν κ.λ.π. Απεμπλοκι των
χολικϊν Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων από το βάροσ και τον αποπροςανατολιςμό
των προνομίων ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ϊςτε οι αγϊνεσ να
οδθγοφν ςτθν ανάδειξθ των αρχϊν και των ιδεωδϊν τθσ ακλθτικισ ςυμμετοχισ.
Θζςπιςθ ςυςτιματοσ ανταμοιβϊν ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, (για παράδειγμα
παροχι ςυςκευϊν Νζασ Σεχνολογίασ, δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ακλθτικϊν
διοργανϊςεων τοπικοφ ι εκνικοφ επιπζδου κ.α. για όλουσ τουσ μακθτζσ των
ςχολείων με τισ περιςςότερεσ ςυμμετοχζσ ι τισ καλφτερεσ ςυνολικζσ επιδόςεισ ςε



χολικζσ Ακλθτικζσ Δραςτθριότθτεσ κ.λ.π.), ϊςτε να δίνονται κίνθτρα ςτα ςχολεία
για ευρφτερθ ςυμμετοχι ςτουσ ςχολικοφσ αγϊνεσ.
Δθμιουργία διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ του χολικοφ Ακλθτιςμοφ μζςω ενόσ
ςυςτιματοσ τακτικοφ και διαρκοφσ ελζγχου, που κα ςυγκροτθκεί με ςυγκεκριμζνα
και μετριςιμα κριτιρια (π.χ. αρικμόσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν/τριϊν ςτουσ
ςχολικοφσ αγϊνεσ, αρικμόσ ςυμμετεχουςϊν ςχολικϊν μονάδων ςτισ ςχολικζσ
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυμμετοχι μακθτϊν/τριϊν ςτον μαηικό ι αγωνιςτικό
ακλθτιςμό εκτόσ ςχολείου κ.λ.π.). Η αξιολόγθςθ κα γίνεται ςε προκακοριςμζνα
χρονικά διαςτιματα με τθ ςυμμετοχι αντικειμενικϊν αξιολογθτϊν (κεςμικοί και
επιςτθμονικοί υπεφκυνοι, μζλθ των οικείων ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν, οι ίδιοι οι
ςυμμετζχοντεσ κακθγθτζσ και μακθτζσ κ.λ.π). τόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ κα είναι θ
καταγραφι των αποτελεςμάτων των δομϊν του χολικοφ Ακλθτιςμοφ και θ
αναμόρφωςθ και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ χολικϊν Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων
ανά τακτά χρονικά διαςτιματα.

