Άξονεσ για τη δημόςια διαβοφλευςη του Σχολικοφ Αθλητιςμοφ και των δομϊν
εκπαιδευτικήσ υποςτήριξησ και αθλητικήσ διευκόλυνςησ μαθητϊν-τριϊν/ αθλητϊν-τριϊν
υψηλϊν επιδόςεων
Ο ςχολικόσ αθλητιςμόσ και η εκπαιδευτική υποςτήριξη και αθλητική διευκόλυνςη
μαθητϊν-τριϊν/αθλητϊν-τριϊν ςήμερα
Το Υπουργείο Παιδείασ Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ζχει προχωριςει ςε ζναν
μεγάλο αρικμό μεταρρυκμιςτικϊν και αναμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςε όλουσ τουσ τομείσ
τθσ εκπαίδευςθσ, υλοποιϊντασ τθν ςτρατθγικι του Νζου Σχολείου, μια ςτρατθγικι με
ςυνοχι και ςαφι προςανατολιςμό. Από αυτζσ τισ πρωτοβουλίεσ δεν κα μποροφςε να
λείψει θ πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ και το πλαίςιο
Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ και Ακλθτικισ Διευκόλυνςθσ των μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊντριϊν, κακϊσ δεν ανταποκρίνονται πλζον ςτισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τθν
ακλθτικι πραγματικότθτα. Παρουςιάηουν ςοβαρζσ οργανωτικζσ και διοικθτικζσ
δυςλειτουργίεσ, κυρίαρχθ από τισ οποίεσ είναι ότι παρά τισ υψθλζσ δαπάνεσ τουσ δεν
επιτυγχάνουν τισ βαςικζσ ακλθτικζσ και εκπαιδευτικζσ επιδιϊξεισ τουσ.
Ζχοντασ εντοπίςει τισ δυςλειτουργίεσ και αδυναμίεσ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ το ΥΠΔΒΜΘ
προχωρά ςτθν κατάκεςθ προσ διαβοφλευςθ ενόσ κειμζνου για τθν αναδιοργάνωςθ του
Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ και τθν εκπαιδευτικι υποςτιριξθ και ακλθτικι διευκόλυνςθ
μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊν-τριϊν υψθλοφ επιπζδου. Σκοπόσ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ είναι,
μζςα από τθ ςφνκεςθ απόψεων και προςεγγίςεων, θ δθμιουργία μιασ ςυγκροτθμζνθσ
πρόταςθσ νόμου με διττι ςτόχευςθ:
 Αλλαγι τθσ οργάνωςθσ του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ ζτςι ϊςτε να ενταχκεί οργανικά
ςτο Νζο Σχολείο και να υπθρετεί τουσ ευρφτερουσ ςτόχουσ του.
 Δθμιουργία ενόσ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν εκπαιδευτικι υποςτιριξθ και τθ
διευκόλυνςθ τθσ προπονθτικισ διαδικαςίασ των μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊν-τριϊν
υψθλοφ επιπζδου με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ και ανεμπόδιςτθσ
εκπαίδευςισ τουσ, υλοποιϊντασ ζτςι το ςφνκθμα «Πρϊτα ο μακθτισ».
Πλαίςιο αρχϊν
Το ΥΠΔΒΜΘ αντιλαμβανόμενο τθν αξία μιασ ολοκλθρωμζνθσ ακλθτικισ εκπαίδευςθσ, θ
οποία μπορεί να ςυμβάλλει καίρια ςτθν επίτευξθ μακθςιακϊν ςτόχων, τθ βελτίωςθ τθσ
ψυχικισ και ςωματικισ υγείασ των μακθτϊν-τριϊν και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ τουσ
ζνταξθσ, φροντίηει για τθν ανάπτυξθ και των δφο διαςτάςεϊν τθσ: τόςο τθσ Φ.Α. όςο και
του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ, χωρίσ να παραλείπει να μεριμνιςει και για τον αγωνιςτικό
ακλθτιςμό υψθλοφ επιπζδου. Σιμερα, αποδίδεται μια ςθμαίνουςα κζςθ ςτο μάκθμα τθσ
Φ.Α. ςτα αναμορφωμζνα προγράμματα του Νζου Σχολείου, μζςα από τθν αναβάκμιςθ τθσ
διδαςκαλία τθσ ςε Δθμοτικό και Γυμνάςιο με ςφγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα και τθ
διατιρθςι τθσ ςτο Λφκειο ςτον πυρινα των υποχρεωτικϊν μακθμάτων. Συμπλθρωματικά,
ξεκινά μια διπλι πρωτοβουλία αναδιοργάνωςθσ του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ και τθσ
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ και ακλθτικισ διευκόλυνςθσ των μακθτϊν-τριων/ακλθτϊντριων υψθλϊν επιδόςεων. Στόχοσ είναι θ οργανικι ζνταξθ του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ ςτο
πλαίςιο και τουσ ςτόχουσ του Νζου Σχολείου: τθν προϊκθςθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ, τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, τθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ
ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά, τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ

δθμιουργικότθτασ. Επιπλζον, το ΥΠΔΒΜΘ, ζχοντασ πάντα ωσ ςφνκθμα το «Πρϊτα ο
Μακθτισ», αναδιοργανϊνει τθν εκπαιδευτικι υποςτιριξθ και τθν ακλθτικι διευκόλυνςθ
των μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊν-τριϊν. Επιχειρεί ζτςι, αφ’ ενόσ να κζςει τισ βάςεισ για ζναν
υγιι αγωνιςτικό ακλθτιςμό με υψθλζσ επιδόςεισ μζςα από τθν ακλθτικι διαπαιδαγϊγθςθ
των νζων ακλθτϊν-τριϊν εντόσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, όπου μπορεί να διαςφαλιςτεί θ
ποιότθτα, και θ αρμονικι ςυνζχεια του προπονθτικοφ ζργου, και αφ’ ετζρου να παρζχει
ςτουσ ακλθτζσ-τριεσ/μακθτζσ-τριεσ τθν εκπαίδευςθ που κα τουσ εξαςφαλίςει άριςτα
γνωςτικά αποτελζςματα.
Στόχοι αναδιοργάνωςησ του ςχολικοφ αθλητιςμοφ και του πλαιςίου εκπαιδευτικήσ
υποςτήριξησ και αθλητικήσ διευκόλυνςησ
Η αναπροςαρμογι τθσ φιλοςοφίασ και των δομϊν του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ και τθσ
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ και ακλθτικισ διευκόλυνςθσ των μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊντριϊν οδθγεί ςτθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τουσ. Διαςφαλίηει ότι οι δαπάνεσ του
ελλθνικοφ δθμοςίου για τισ ςχολικζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν εκπαιδευτικι
υποςτιριξθ και τθν ακλθτικι διευκόλυνςθ, ειδικά ςτθ ςυγκεκριμζνθ δθμοςιονομικι
ςυγκυρία, μποροφν να φζρουν τα αναμενόμενα αποτελζςματα ςε γνωςτικό, κοινωνικό και
ςυμμετοχικό επίπεδο. Να εξαςφαλίςουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι όλων των
μακθτϊν, ανεξαρτιτωσ φφλου, καταγωγισ και φυςικϊν ικανοτιτων, ςε κατάλλθλεσ για τθν
θλικία και τισ δυνατότθτζσ τουσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ παράλλθλα ενιςχφει τισ
προςπάκειεσ των μακθτϊν-τριϊν/ ακλθτϊν-τριϊν για υψθλζσ επιδόςεισ και διακρίςεισ ςε
εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
Η χάραξθ μιασ νζασ ςτρατθγικισ για τον Σχολικό Ακλθτιςμό και τθν εκπαιδευτικι
υποςτιριξθ και ακλθτικι διευκόλυνςθ των μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊν-τριϊν, ςυνδζει τθν
ακλθτικι πραγματικότθτα με τισ εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ του Νζου Σχολείου και
ανάγει τον Σχολικό ακλθτιςμό ςε κφτταρο τθσ Δια Βίου Άκλθςθσ, ενϊ ταυτόχρονα
αναπτφςςει τον υγιι αγωνιςτικό ακλθτιςμό. Αναδεικνφει τόςο τθν κοινωνικι, πολιτιςμικι
και εκπαιδευτικι αξία μαηικοφ και αγωνιςτικοφ ακλθτιςμοφ ςτα πλαίςια μιασ
πολυπολιτιςμικισ πραγματικότθτασ, όςο και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν προάςπιςθ τθσ
ψυχοςωματικισ υγείασ των μακθτϊν/τριϊν και τθν προαγωγι των κινθτικϊν, γνωςτικϊν
και κοινωνικϊν δεξιοτιτων τουσ.
Οι προτάςεισ του ΥΠΔΒΜΘ αναφορικά με τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςτον Σχολικό
Ακλθτιςμό και τθν εκπαιδευτικι υποςτιριξθ και ακλθτικι διευκόλυνςθ των μακθτϊντριϊν/ακλθτϊν-τριϊν προάγουν τον ςυγκεραςμό ςχολικϊν και εξωςχολικϊν ακλθτικϊν
δραςτθριοτιτων και εξαςφαλίηουν ότι θ διευρυμζνθ χριςθ των υφιςταμζνων ςχολικϊν
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων εκτόσ ωραρίου ςχολείου κα οδθγιςει ςτθ διαςφνδεςθ
ςχολικοφ, μαηικοφ και αγωνιςτικοφ ακλθτιςμοφ.
Τζλοσ, γίνεται φανερό ότι θ νομοκετικι πρωτοβουλία που προτίκεται να αναλάβει το
ΥΠΔΒΜΘ για τθ δθμιουργία ενόσ νζου πλαιςίου λειτουργίασ του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ και
τθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ και ακλθτικισ διευκόλυνςθσ των μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊντριϊν με ςυνεκτικζσ και ολοκλθρωμζνεσ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ μπορεί να οδθγιςει ςτθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ για τον ςχολικό και τον
αγωνιςτικό ακλθτιςμό, τθ διάδοςθ καλϊν πρακτικϊν και το διάλογο ανάμεςα ςε γονείσ,
εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ-τριεσ και ακλθτικοφσ παράγοντεσ για τθ βζλτιςτθ διοργάνωςθ των
ςχολικϊν ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων.

Διαδικασίες διαβούλευσης
Το ΥΠΔΒΜΘ κεωρεί ότι καμία νομοκετικι πρωτοβουλία δεν μπορεί να τεκεί ςε εφαρμογι
αν δεν λάβει υπ’ όψθ τθσ τισ απόψεισ όλων των εμπλεκόμενων φορζων, αν δεν γίνει
αντικείμενο διαλόγου και αν δεν ακουςτοφν οι προτάςεισ αυτϊν που κα κλθκοφν να τθν
υλοποιιςουν αλλά και όςων επωφελοφνται από αυτι.
Το ΥΠΔΒΜΘ, ανοικτό ςε όλεσ τισ καινοτόμεσ τεκμθριωμζνεσ ιδζεσ και επιςθμάνςεισ καλεί
τουσ πολιτικοφσ, κοινωνικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και ακλθτικοφσ φορείσ αλλά και όλουσ τουσ
πολίτεσ να εκφράςουν τισ προτάςεισ και τισ απόψεισ τουσ, πάνω ςτθν πρόταςι του για τθν
αναμόρφωςθ του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ και τθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ και ακλθτικισ
διευκόλυνςθσ μακθτϊν-τριϊν/ακλθτϊν-τριϊν υψθλϊν επιδόςεων.
Τα ερωτιματα που τίκενται προσ διαβοφλευςθ αφοροφν ςτουσ άξονεσ τθσ αποτίμθςθσ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ςτθν κατάκεςθ νζων και υλοποιιςιμων προτάςεων και, φυςικά,
ςτθν κριτικι προςζγγιςθ των υπό παρουςίαςθ προτάςεων.

