ΕΚΘΕΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

Δθμόςια διαβοφλευςθ για τον Σχολικό Ακλθτιςμό και τισ δομζσ Εκπαιδευτικισ
Υποςτιριξθσ και Ακλθτικισ Διευκόλυνςθσ μακθτϊν-ακλθτϊν υψθλϊν επιδόςεων
Ειςαγωγικό ημείωμα

Στισ 6 Λοφλιου 2011, το Υπουργείο Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων ζκεςε
ςε δθμόςια διαβοφλευςθ «Δημόςια διαβοφλευςη για τον χολικό Αθλητιςμό και τισ δομζσ
Εκπαιδευτικήσ Τποςτήριξησ και Αθλητικήσ Διευκόλυνςησ μαθητϊν-αθλητϊν υψηλϊν
επιδόςεων». Κατά τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, θ οποία διιρκθςε οκτϊ (8)
θμζρεσ και ζλθξε ςτισ 14 Λουλίου 2011, κατατζκθκαν απόψεισ και προτάςεισ (234 ςχόλια)
φορζων εκπαίδευςθσ, ακλθτιςμοφ (19), ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων (1) και
μεμονωμζνων ατόμων (131) (βλ. Ραράρτθμα).

Τα ςχόλια που κατατζκθκαν βαςίςτθκαν ςτισ παρακάτω οκτϊ κατευκυντιριεσ ερωτιςεισ:

Ερϊτημα 1: Ροια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ θ αποτίμθςθ ςιμερα του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ
και τθσ μορφισ τθσ Ακλθτικισ Διευκόλυνςθσ (ΤΑΔ / ΕΤΑΔ) με ζμφαςθ ςτθν αγωνιςτικι και
εκπαιδευτικι

τουσ

καταλλθλότθτα

και

τθ

ςχζςθ

κόςτουσ/ακλθτικοπαιδαγωγικισ

αποτελεςματικότθτασ, εντοπιςμόσ ςθμείων που χριηουν ανακεϊρθςθσ, βελτίωςθσ ι
κατάργθςθσ ;

Ερϊτημα 2: Ροιεσ είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ οι καινοτόμεσ πολιτικζσ και οι μζκοδοι ςτιριξθσ
του Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ςυνεργαςίεσ ανάμεςα ςε όλουσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ, ακλθτικοφσ και αυτοδιοικθτικοφσ κεςμοφσ ;

Ερϊτημα 3: Ροιεσ είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ οι διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ των υποβαλλόμενων
προτάςεων για τον Σχολικό Ακλθτιςμό με ζμφαςθ ςτισ μορφζσ και πθγζσ χρθματοδότθςθσ
για τθν υλοποίθςι τουσ, κακϊσ και ςτισ διοικθτικζσ απαιτιςεισ για τθν εφαρμογι τουσ ;

Ερϊτημα 4: Ροιεσ είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ οι εκπαιδευτικζσ, προπονθτικζσ και ακλθτικζσ
ανάγκεσ μποροφν να ικανοποιθκοφν από τθν ίδρυςθ και λειτουργία των Ρρότυπων
Ακλθτικϊν Σχολείων και των ΤΕΡΥ;

Ερϊτημα 5: Ροια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ τα εκπαιδευτικά και ακλθτικά κριτιρια επιλογισ
προςωπικοφ και μακθτϊν ςτα Ρρότυπα Ακλθτικά Σχολεία και τα ΤΕΡΥ;

Ερϊτημα 6: Ροιεσ είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ οι εκπαιδευτικζσ, προπονθτικζσ και ακλθτικζσ
προτεραιότθτεσ πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψθ ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν των Ρρότυπων Ακλθτικϊν Σχολείων και των ΤΕΡΥ;

Ερϊτημα 7: Μζςω ποιων διαδικαςιϊν και με τθ ςυνεργαςία ποιων φορζων κα καταςτεί
λειτουργικότεροσ ο κεςμόσ των Ρρότυπων Ακλθτικϊν Σχολείων και των ΤΕΡΥ;

Ερϊτημα 8: Ροια κριτικι, ποιεσ επιςθμάνςεισ και τι ςυςτάςεισ μποροφν να εκφραςτοφν
πάνω ςτισ κατατεκειμζνεσ προσ διαβοφλευςθ προτάςεισ του παρόντοσ κειμζνου για τον
ςχολικό ακλθτιςμό και τθν εκπαιδευτικι υποςτιριξθ και ακλθτικι διευκόλυνςθ των
μακθτϊν-τριϊν/ ακλθτϊν-τριϊν υψθλϊν επιδόςεων;

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ: Άρκρο 1 – http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1079
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ: 79 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο.

κζλοσ α’


Αποτίμθςθ Σχολικοφ ακλθτιςμοφ / εντοπιςμόσ ςθμείων που χριηουν βελτίωςθσ ι
κατάργθςθσ.

Είναι κακολικι θ άποψθ ότι ο ςχολικόσ ακλθτιςμόσ πρζπει να είναι απαραίτθτο ςυςτατικό
ςτοιχείο του νζου ςχολείου.

Σθμαντικά μεγάλο πλικοσ των ςυμμετεχόντων πιςτεφουν ότι ο ςχεδιαςμόσ του ςχολικοφ
ακλθτιςμοφ με τθν ςθμερινι του μορφι, δεν απαντά ςτα ςφγχρονα προβλιματα που
αντιμετωπίηει, ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (ζντονθ
κακιςτικι ηωι, αφξθςθ του ποςοςτοφ παχφςαρκων παιδιϊν, αυξθμζνο άγχοσ για τισ
ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ) και δεν δίνει ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και
χρειάηεται επαναπροςδιοριςμόσ του ςκοποφ του τρόπου και του ρόλου του ςτθν μακθτικι
ηωι.

Τα ςχόλια και οι προτάςεισ που κατεγράφθςαν για αυτό το ςκζλοσ τθσ ερϊτθςθσ ζχουν
πολλά κοινά ςτοιχεία και ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν ανάγκθ εξεφρεςθσ τρόπου για τθν μαηικι
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο ςχολικό ακλθτιςμό.

Σθμαντικόσ επίςθσ είναι και ο αρικμόσ των ςχολίων που ςυνδζουν άμεςα το μάκθμα τθσ
Φυςικισ Αγωγισ, (το οποίο κεωροφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ) με τον ςχολικό ακλθτιςμό,
που πρζπει να γίνεται από κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ, άρτια καταρτιςμζνουσ με
παιδαγωγικι προςζγγιςθ. Οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ είναι επίςθσ ζνασ άλλοσ παράγοντασ
που μνθμονεφεται από εξίςου ςθμαντικό αρικμό ςυμμετεχόντων.

Θ μοριοδότθςθ των μακθτϊν που λαμβάνουν μζροσ ςτουσ ςχολικοφσ αγϊνεσ και
κατακτοφν Ρανελλινια ι Ραγκόςμια ςχολικι νίκθ είναι ζνα πεδίο που εμφανίηονται
αρκετζσ αντίκετεσ απόψεισ με ιςχυρι επιχειρθματολογία από κάκε πλευρά.

Χαρακτηριςτικά παραδείγματα
*….+ Ο ςχολικόσ Ακλθτιςμόσ που βιϊνουμε είναι ςε κάκε περίπτωςθ βακιά πλθγωμζνοσ,
ζντονα ταλαιπωρθμζνοσ, υποανάπτυκτοσ και ςε τελικι ανάλυςθ λάκοσ ςχεδιαςμζνοσ. Στα
πλαίςια αυτά μια κοινωνία που ενδιαφζρεται για το αφριο των παιδιϊν τθσ οφείλει να
καλλιεργεί τθν αξία τθσ κίνθςθσ και τθσ υγιεινισ ςτάςθσ ηωισ, να προβάλλει τθν κοινωνικι
διάςταςθ και τθν ςθμαςία του Ακλθτιςμοφ να αναδεικνφει τα ιδανικά του(ςτόχο,
προςιλωςθ, ευγενισ άμιλλα, ςυναγωνιςμόσ κλπ) να φζρνει ςε επαφι τουσ μακθτζσ με
διαφορζσ μορφζσ κίνθςθσ-άκλθςθσ κακϊσ και τα διάφορα ακλιματα, *…..+
Ο ςχολικόσ ακλθτιςμόσ με τθν υπάρχουςα μορφι του χρειάηεται βελτίωςθ ςε πολλοφσ
τομείσ: α) αναμόρφωςθ ωρολογίου προγράμματοσ, β) είςοδοσ νζων ακλθμάτων ςτο
πρόγραμμα των ςχολικϊν αγϊνων (πχ ξιφαςκία, καράτε), γ) περιςςότεροι αγϊνεσ ςε
ατομικά ακλιματα (πχ ςτίβοσ, κολφμβθςθ) ςε επίπεδο διμων ι ακόμα και περιφζρειασ και
όςον αφορά τα ομαδικά ακλιματα να διεξάγονται τουρνουά και όχι να αποκλείονται με τον
πρϊτο αγϊνα που χάνουν δ) κακιζρωςθ μιασ θμζρασ ανά τρίμθνο ι τετράμθνο για τθ
διεξαγωγι διαφόρων ακλθμάτων – ομαδικϊν παιχνιδιϊν ςε επίπεδο ςχολείου ι ακόμα και
όμορων ςχολείων.*….+
*…+Ο Σχολικόσ ακλθτιςμόσ πρζπει να προςφζρει ευκαιρίεσ για ςυμμετοχι ςτθν άκλθςθ, να
ςυνδζει τθν αγωγι του ςϊματοσ με το γενικότερο φιλοςοφικό και παιδαγωγικό πλαίςιο τθσ
κοινωνίασ

(διατροφι-ρατςιςμόσ-βία-φίλακλο

πνεφμα

κλπ).

Ο ακλθτιςμόσ υψθλϊν επιδόςεων δεν πρζπει να είναι θ προτεραιότθτα του ςχολείου.

Εμμζςωσ οι «καλοί» ακλθτζσ τυγχάνουν τθσ επιδοκιμαςίασ και του επαίνου τόςο των
ςυμμακθτϊν τουσ όςο και των εκπαιδευτικϊν. Αντίκετα εκεί που πρζπει να επικεντρωκεί
το ςχολείο είναι ςτθν παρότρυνςθ για ςυμμετοχι και δράςθ.
Αν ςχολικόσ ακλθτιςμόσ είναι να δοκεί ςτουσ μακθτζσ – (άςχετα αν είναι καλοί ι λιγότερο
καλοί ακλθτζσ) – τθν μεγάλθ χαρά τθσ ςυμμετοχισ ςτο ακλθτικό γίγνεςκαι και να γίνει
βίωμα θ ¨ δια βίου άςκθςθ ¨ κατά το ¨ δια βίου εκπαίδευςθ ¨ , πρζπει άμεςα να φφγει από
τα ςχολικά πρωτακλιματα θ , ΤΟΞΛΚΘ-ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ , γιατί αυτά ςτρεβλϊνουν και τθν
ςυμμετοχι μακθτϊν και αποτρζπουν τθν δια βίου άκλθςθ να γίνει ςτάςθ ηωισ
ΤΟΛΜΘΣΤΕ ΤΟ ! Τα μόρια ασ δοκοφν ςτα ςυλλογικά πρωτακλιματα ι ςτισ ομοςπονδίεσ ι
ίςωσ και πουκενά .
*…..+Θ απουςία «απάντθςθσ» ςτθ αντιμετϊπιςθ των νζων φαινομζνων, όπωσ τθσ παιδικισ
παχυςαρκίασ και του διαβιτθ τθσ όλο και αυξανόμενθσ υποκινθτικότθτασ, είναι ηθτιματα
επιτακτικά για το μάκθμα. Ο βιολογικόσ υγιεινόσ ςτόχοσ είναι ανάγκθ να γίνει κυρίαρχοσ
ςτθν ςχολικι φυςικι αγωγι. Ρρζπει να υποςτθριχκεί θ υγεία του μακθτι τόςο μζςα από
τθν κινθτικι δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο του μακιματοσ, όςο και με τθν καλλιζργεια και
δθμιουργία κετικϊν ςτάςεων για δια βίου άςκθςθ. Θ εκμάκθςθ δεξιοτιτων και γνϊςεων
πρζπει να ςτθρίηει και αυτι τθν κατεφκυνςθ τθσ υγείασ και τθσ δια βίου άςκθςθσ*….+.

κζλοσ β’


Αποτίμθςθ τθσ μορφισ τθσ Ακλθτικισ Διευκόλυνςθσ (ΤΑΔ / ΕΤΑΔ) με ζμφαςθ ςτθν
αγωνιςτικι

και

εκπαιδευτικι

τουσ

καταλλθλότθτα

και

τθ

ςχζςθ

κόςτουσ/ακλθτικοπαιδαγωγικισ αποτελεςματικότθτασ, εντοπιςμόσ ςθμείων που
χριηουν ανακεϊρθςθσ, βελτίωςθσ ι κατάργθςθσ.

Ζνασ ςθμαντικά μεγάλοσ αρικμόσ ςχολίων που ζχουν καταγραφεί ςε αυτόν το ςκζλοσάξονα τθσ ερϊτθςθσ, αποτιμά αρνθτικά τθν ςθμερινι λειτουργία των ΤΑΔ/ΕΤΑΔ,
καταδεικνφοντασ ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν επιτζλεςαν το ςκοπό για τον
οποίο ιδρφκθκαν. Αναγνωρίηουν όμωσ τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ τουσ, αλλά με
ανακεωρθμζνο πλαίςιο λειτουργίασ, προτείνοντασ για αυτό πλικοσ προτάςεων. Κεωροφν
επίςθσ υψθλό το κόςτοσ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα.
Τα ςχόλια και οι προτάςεισ που καταγράφονται ζχουν πολλά κοινά ςτοιχεία και αφοροφν
ςτθν αυςτθρότερθ επιλογι μακθτϊν-ακλθτϊν (κριτιρια, διαδικαςία), επιλογι κακθγθτϊν
Φυςικισ Αγωγισ, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, διαδικαςία ελζγχου λειτουργίασ, φιλοςοφία
λειτουργίασ, εμπλεκόμενοι φορείσ.

Χαρακτηριςτικά παραδείγματα
[..]Κεςμικά ζχει αποτφχει. Ουςιαςτικά λειτοφργθςε ςαν επαγγελματικι απαςχόλθςθ, διότι
ζλειψαν εξαρχισ οι προχποκζςεισ επιτυχοφσ λειτουργίασ. Δεν προτιμικθκε από τουσ
ακλθτζσ δεν εξαςφάλιςε επιλογι ταλζντων. Ιταν αςφνδετο με τον ςχολικό ακλθτιςμό τθσ
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Κφμα τθσ πολυνομίασ και των αςφνδετων προγραμμάτων που
κατά καιροφσ κεςπιηόταν. Δεν υιοκετικθκε από τον οργανωμζνο ςωματειακό ακλθτιςμό
και ζτυχε απαξίωςθσ από το τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Μόνο ατομικζσ προςπάκειεσ
κακθγθτϊν ΦΑ προκάλεςαν κάποια αποτελζςματα και όχι αυτόσ κακαυτόσ ο κεςμόσ. Είναι
μία κετικι ιδζα και πρζπει να τθν διαςϊςουμε[..]

*..+Επίςθσ θ επιλογι των μακθτϊν-ακλθτϊν γινόταν κατά κφριο λόγο όχι τα ακλθτικά
κριτιρια , αλλά για να ςυμπλθρϊνετε ο επικυμθτόσ αρικμόσ μακθτϊν για να λειτουργεί ζνα
τμιμα ΤΑΔ. Πλα αυτά ζφεραν τθν κατάςταςθ ςε τζτοιο ςθμείο ζτςι ϊςτε θ λειτουργία των
ΤΑΔ-ΕΤΑΔ ςε γενικζσ γραμμζσ να μθν προςφζρει ςχεδόν τίποτα ςτον ακλθτιςμό και να
δθμιουργεί ςε όλουσ άςχθμθ εντφπωςθ*..+

Στο ςθμείο αυτό είναι κομβικόσ ο ρόλοσ των Τ.Α.Δ.- ΤΕΡΥ, τα οποία, όχι μόνο δεν πρζπει να
«κλείςουν» αλλά να αναβακμιςτοφν και να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτα ακλθτικά ςχολεία και ςτουσ ςυλλόγουσ λειτουργεί
αμφίδρομα και πρζπει να ιςχυροποιθκεί με κάκε δυνατό τρόπο. Ρρζπει να ςτελεχωκοφν τα
ςυγκεκριμζνα ςχολεία ,αν δε βρίςκονται ςε κάκε περίπτωςθ γυμναςτζσ με τισ αντίςτοιχεσ
ειδικότθτεσ, με γυμναςτζσ που πάνω από όλα ζχουν όρεξθ για δουλειά και τθν προαγωγι
του ακλθτιςμοφ. Συνεργαςία με διοικθτικοφσ φορείσ, γονείσ, ςωματεία, διμουσ για τθ
βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.

*….+Θ ςυνεργαςία των Κ.Φ.Α. με τουσ Ενωςικοφσ Ρροπονθτζσ και θ από κοινοφ ζκκεςι τουσ
ςτισ Ομοςπονδίεσ και ςτο Υπουργείο , κα βοθκοφςε ςτθν αξιοποίθςθ και βελτίωςθ των
ταλζντων.
Τα τεςτ επιλογισ των υποψιφιων μακθτϊν-ακλθτϊν πρζπει να γίνουν πιο αυςτθρά και πιο
επιςτθμονικά (κάποια γίνονται

για

να

γίνονται).

Τζλοσ κάποιεσ δράςεισ (π,χ, τουρνουά με όμορουσ νομοφσ ) κα τόνωναν το ενδιαφζρον των
μακθτϊν και του Σχολείου.

Διαφωνϊ με τθν πρόταςθ οι μακθτζσ-ακλθτζσ να είναι ςε επίπεδο Εκνικισ Ομάδασ. Τα
ταλζντα που βρίςκονται ςτον προκάλαμο του πρωτακλθτιςμοφ ζχουν εξίςου ανάγκθ

τθ

Βοικεια του Ακλθτικοφ Σχολείου. Πςον αφορά ςτουσ Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ ,πιςτεφω
πωσ θ τοποκζτθςθ ι απόςπαςι του πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριετισ*….+

*…+Για τθ λειτουργία των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ πρζπει να λθφκεί υπόψθ 1.ο τόποσ (πόλθ, επαρχία),οι
εγκαταςτάςεισ και τα ακλιματα που καλλιεργοφνται ςτθν περιοχι,2.Το υπάρχον δυναμικό
ςε κακθγθτζσ φυςικισ αγωγισ-προπονθτζσ,3.Οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ (απόςταςθ
από μεγάλα αςτικά κζντρα, πεδινι-ορεινι),4. Τα ακλιματα που υπάρχουν ςε τοπικό
επίπεδο π.χ. ςτθν περιοχι τθσ Μεςςαράσ Κριτθσ βρίςκεται ςε υψθλό επίπεδο το άκλθμα
τθσ ξιφαςκίασ*…+

*…+1)Ρρζπει κατά τθν γνϊμθ μου ςε περιοχζσ που κα γίνουν τα ακλθτικά ςχολεία να
πλθροφν και προχποκζςεισ υγιεινισ.2) Ο μακθτισ – ακλθτισ δεν πρζπει να αναγκάηεται να
επιλζξει 1 μόνο άκλθμα όπωσ γίνεται τϊρα, υπάρχουν παιδιά που μποροφν κάλλιςτα να
ςυμμετζχουν ςτο τρίακλο κ.α . 3)Επίςθσ από τθν μεριά των εκπαιδευτικϊν κα πρζπει να
γίνεται πρόβλεψθ για τθν κάλυψθ των μακθμάτων που χάνει ο μακθτισ όταν απουςιάηει
ςε αγϊνεσ και όχι μόνο να αυξάνεται το όριο των απουςιϊν όπωσ γίνεται ςιμερα από 60 ςε
80. 4) Και μετά το γυμνάςιο τι? δεν υπάρχει ςυνζχεια για ακλθτικό λφκειο*….+

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ: Άρκρο 2 – http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1078
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ: 41 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο.

Το μεγαλφτερο μζροσ των ςχολίων που ζχει κατατεκεί καταδεικνφει τθν ανάγκθ
ςυνεργαςίασ με φορείσ όπωσ θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, Ακλθτικζσ Ομοςπονδίεσ, οι τοπικοί
Ακλθτικοί ςφλλογοι, οι ςφλλογοι Γονζων και Κθδεμόνων. Θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ εδράηεται,
ςτθν δυνατότθτα που ζχουν λόγω δομισ και οικονομικισ ευελιξίασ οι ανωτζρω φορείσ, να
λειτουργιςουν και να ανοίξουν το ςχολείο ςε ϊρεσ εκτόσ λειτουργίασ του, ςτθν κοινωνία
και τουσ μακθτζσ, προςφζροντασ τθν τεχνογνωςία και τθν υποδομι και δθμιουργϊντασ
μαηικό ςχολικό ακλθτιςμό. Ηθτοφμενο είναι το κεςμικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ-λειτουργίασ.

Σθμαντικι αναφορά γίνεται ςτα Γραφεία Φυςικισ Αγωγισ και τον ςυντονιςτικό ρόλο που
κα μποροφςαν να ζχουν οι φορείσ αυτοί ςτθν επίτευξθ τθσ Διά Βίου Άκλθςθσ. Σθμαντικζσ
είναι και οι αναφορζσ ςτθν δθμιουργία ςχολικοφ ακλθτιςμοφ για άτομα με αναπθρίεσ
ΑΜΕΑ και τθν ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ. Καταγράφονται επίςθσ προτάςεισ
ειςαγωγισ ακλθμάτων που δεν γίνονταν μζχρι ςιμερα (όπωσ πχ το ςκάκι).
Οι προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί αφοροφν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, με αρκετζσ
από αυτζσ να κάνουν ιδιαίτερθ μνεία ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, κεωρϊντασ τθν το
πρϊτο και βαςικό ςκαλοπάτι για τθν κινθτικι δραςτθριοποίθςθ ςτθν ςυνζχεια τισ ςχολικισ
ηωισ του μακθτι.

Χαρακτηριςτικά παραδείγματα
*…+Για να γίνει αυτό απαιτείται θ ςυνεργαςία τθσ οικείασ Ομοςπονδίασ π.χ. Ε.Ο.ΡΕ με το
ΥΡΕΡΚ, ΔΝΣΘ Ακμιασ και Βκμιασ εκπαίδευςθσ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ.
Μια επιτροπι αποτελοφμενθ από εκπροςϊπουσ των παραπάνω αναφερόμενων φορζων
μποροφν να επεξεργαςτοφν ςτρατθγικά ςχζδια για τθν προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων και
τθν μεγιςτοποίθςθ των ωφελειϊν ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ.
Θ μεγαλφτερθ προςπάκεια που πρζπει να γίνει είναι να ανακαλφπτονται τα ταλζντα μζςα
από τα ςχολεία[..]

*…+Με το ανοικτό ςχολείο, ςε τοπικό επίπεδο, να υπάρχει πρόςβαςθ των ςυλλόγων όλων
των ακλθμάτων, για τθν διεξαγωγι ςχολικϊν αγϊνων, ςε επίπεδο Καλλικρατικϊν διμων(α’
φάςθ) και ςε επίπεδο περιφερειϊν (β φάςθ)επίςθσ θ δυνατότθτα χριςθσ των ςχολικϊν
υποδομϊν τα απογεφματα θ Σαββατοκφριακα, για προπονιςεισ, διαλζξεισ, εκδθλϊςεισ
ακλθτικοφ περιεχομζνου.
Το ςχολείο και ιδιαίτερα το Δθμοτικό, είναι το κφτταρο ανάπτυξθσ, του ακλθτιςμοφ, άρα
πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα και προςοχι.*..+

*…+Ρροτείνω με τθν ευκαιρία αυτι να αποδοκοφν τα ςχολεία με οργανωμζνο τρόπο για
πλιρθ χριςθ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Σε ςυνεργαςία με τισ δθμοτικζσ αρχζσ και τθν ιδιωτικι
πρωτοβουλία μποροφν να αναπτυχκοφν δράςεισ κυρίωσ ακλθτικοφ αλλά και καλλιτεχνικοφ
ι εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου. Λδζεσ μποροφν να παρουςιαςτοφν πολλζσ. Ο ςτόχοσ όμωσ
πρζπει να είναι να ανοίξει επιτζλουσ ο χϊροσ του ςχολείου για χριςθ ολόκλθρθ τθν θμζρα,

όλθ τθν εβδομάδα, όλο το χρόνο και να γίνει το κζντρο πολφπλευρθσ εκπαίδευςθσ και
απαςχόλθςθσ των παιδιϊν.*…+

*…+Το Γραφείο Φυςικισ Αγωγισ εκτόσ από διοργανϊτρια αρχι των ςχολικϊν αγϊνων
πρζπει να είναι και ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ Διεφκυνςθσ Φυςικισ Αγωγισ του ΥΡΔΒΜΚΣχολείων-Τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ-ακλθτικϊν ςωματείων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, ζτςι ϊςτε
το αγακό τθσ ςυμμετοχισ ςε ςχολικοφσ αγϊνεσ να προςφζρεται απρόςκοπτα και
ανεμπόδιςτα ς’ όλουσ τουσ μακθτζσ του Ελλθνικοφ δθμόςιου ςχολείου.*…+

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ: Άρκρο 3 – http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1077
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ: 9 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο.

Τα περιςςότερα από τα ςχόλια που καταγράφθκαν ςτο ςκζλοσ των μορφϊν –πθγϊν
χρθματοδότθςθσ δείχνουν τθν ανάγκθ αναηιτθςθσ ςυνεργαςιϊν και χορθγιϊν. Τζτοιοι
χορθγοί και ςυνεργάτεσ κα μποροφςαν να είναι θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ αλλά και εταιρείεσ
όπωσ ο Ο.Ρ.Α.Ρ. Α.Ε. κακϊσ και χορθγοί ςε τοπικό επίπεδο.
Τα ςχόλια για τισ μεταβολζσ διοικθτικοφ ςκζλουσ, εντοπίηουν τθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ
ςυντονιςτικοφ οργάνου ςε τοπικό επίπεδο το οποίο περιγράφεται από τισ προτάςεισ που
ζχουν κατατεκεί. Σθμειϊνεται δε και θ ανάγκθ φπαρξθσ ςυμβοφλου ςχολικοφ ακλθτιςμοφ.
Εκφράηονται επίςθσ προβλθματιςμοί για τθν παιδαγωγικι επάρκεια των ςτελεχϊν εκτόσ
τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ που εμπλζκονται ςε διάφορα ςτάδια των ςυνεργαςιϊν.
Τα Ρρότυπα Ακλθτικά Σχολεία προτείνεται να ενταχκοφν ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και να ιδρυκεί ζνα ςχολείο ανά Νομό με αυςτθρά ακλθτικά και ακαδθμαϊκά
κριτιρια. Θ δυνατότθτα ίδρυςθσ ιδιωτικϊν Ρ.Α.Σ. είναι επίςθσ ζνα ερϊτθμα- αίτθμα που
τζκθκε.

Χαρακτηριςτικά παραδείγματα

*…+Χωρίσ αμφιβολία χρθματοδοτιςεισ είναι απαραίτθτεσ και για τισ υποδομζσ που
υςτεροφμε και για τα υλικά. Λεφτά υπάρχουν, εκλογίκευςθ χρειάηεται. Μείωςθ του
ποςοςτοφ προσ τισ επαγγελματικζσ ομάδεσ που δίνει ο ΟΡΑΡ. Χορθγίεσ ςε τοπικό επίπεδο
με πρωτοβουλία τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ*…+

*…+Να ηθτθκοφν χορθγίεσ από μεγάλεσ εταιρείεσ και παγκόςμιουσ ςυλλόγουσ για τθν
προαγωγι του ακλθτικοφ πνεφματοσ. Να μθ χάςουμε ταλζντα και να εκμεταλλευτοφμε τισ
δυνατότθτεσ τθσ νεολαίασ μασ.
Απαραίτθτθ είναι θ φπαρξθ ενόσ ςυντονιςτικοφ φορζα. Κα είναι ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ, ο
προϊςτάμενοσ φ. αγωγισ ι κάποιοσ άλλοσ; Ρροςωπικά πιςτεφω ότι ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ
πρζπει

να

αναλάβει

ςθμαντικό

ρόλο

ςε

αυτι

τθν

κατεφκυνςθ.

Επίςθσ, δε κα πρζπει να βγάλει τθν ουρά τθσ απ’ ζξω θ πολιτεία και να τα περιμζνει όλα
από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Μια καλι ιδζα κα ιταν να υπάρξει ζνασ ςφμβουλοσ (ςε επίπεδο περιφζρειασ) για τθν
εκπόνθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςε τοπικό επίπεδο (άντλθςθ ευρωπαϊκϊν
κονδυλίων) *…+

*…+Ζνα ςχολείο ανά νομό, ςε ςχολείο κοντά ςε Ακλθτικό Κζντρο και ςτουσ μθτροπολιτικοφσ
νομοφσ, ζνα ςχολείο ανά ΔΔΕ. Να υπαχκεί, διοικθτικά, ςτισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ, με
παράλλθλθ κατάργθςθ των Γραφείων Φυςικισ Αγωγισ. Θ ειςαγωγι των μακθτϊν/-ιϊν να
γίνεται μετά από τεςτ, και να ςυνεχίηεται θ προαγωγι ςτθν επόμενθ τάξθ βάςει: (α) των
ακλθτικϊν επιδόςεων, (β) κατϊτερου πλαφόν βακμολογίασ (π.χ. 15), (γ) πλαφόν
απουςιϊν*…+

*..+Να επαναλειτουργιςουν ςωςτά και ΑΥΣΤΘΑ τα Ακλθτικά, να δθμιουργθκοφν όπου
υπάρχουν Ακλθτζσ – Μακθτζσ, ςε όςουσ Διμουσ το χρειάηονται και τότε το αποτζλεςμα κα
είναι καλφτερο και πιο εφκολο. Αν δθμιουργθκοφν Ακλθτικά ανά Διμο, ανάλογα με το
Άκλθμα- Ακλιματα που «παράγονται» ςτον Διμο αυτό, οφτε ζξοδα ιδιαίτερα μετακίνθςθσ
κα ζχουμε οφτε προβλιματα χϊρου – τάξεων, εφϋόςον οι ίδιοι οι μακθτζσ κα φοιτοφν ςτα
Σχολεία αυτά, αλλά μοιραςμζνοι διαφορετικά.*..+

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ: Άρκρο 4 – http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1076
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ: 18 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο.

Τα περιςςότερα ςχόλια που ζχουν καταγραφεί ζχουν πολλά κοινά ςτοιχεία ωσ προσ τισ
ανάγκεσ που κα κλθκοφν να ικανοποιιςουν τα ΡΑΣ και τα ΤΕΡΥ.
Λεραρχϊντασ τισ ανάγκεσ αυτζσ κα μποροφςαμε να τοποκετιςουμε ςτθν πρϊτθ κζςθ τθν
αυξημζνη ανάγκη προπονήςεων ςουσ αθλητζσ-μαθητζσ υψθλϊν επιδόςεων και ακολουκεί
θ διδακτική ςτήριξη των μαθητών λόγω των αυξημζνων αθλητικών υποχρεώςεων. Θ
δθμιουργία των ΡΑΣ και ΤΕΡΥ πρζπει να καλφψει τισ ανάγκεσ και τισ ελλείψεισ που
δθμιουργοφνται από τισ αυξθμζνεσ αγωνιςτικζσ υποχρεϊςεισ.
Κοινό χαρακτθριςτικό των ςχολίων είναι ότι αφοροφν ςε μακθτζσ-ακλθτζσ υψθλοφ
επιπζδου.
Καταγράφονται επίςθσ αρνθτικά ςχόλια (επιφυλάξεισ) ωσ προσ τθ μελλοντικι λειτουργία
των ΡΑΣ και των ΤΕΡΥ

Χαρακτηριςτικά παραδείγματα

*…+Οι ακλθτζσ – μακθτζσ ζχουν πολφ βεβαρθμζνο ωράριο, μζςα ςτθν θμζρα τουσ.
Ρρζπει να αποδίδουν καλά ςτο ςχολείο, ςτθν ξζνθ γλϊςςα και ςτο άκλθμά τουσ.
Κα πρζπει λοιπόν, θ προπόνθςθ ςτο Ακλθτικό να γίνεται με τζτοιον τρόπο, ϊςτε να
ςυμπλθρϊνει τθν προπόνθςθ ςτο Σφλλογο και να ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ του επιπζδου
του Ακλθτι*….+

Οι προτάςεισ κινοφνται ςε κετικι κατεφκυνςθ, αρκεί να μθν μείνουν ςτα χαρτιά. Θ
δθμιουργία Ρροτφπων Ακλθτικϊν Γυμναςίων – Λυκείων και ΤΕΡΥ, «όπου θ προπονθτικι
διαδικαςία δεν αποτελεί μζροσ του ωρολογίου προγράμματοσ» – αλλά είναι ευκφνθ των
φορζων του αγωνιςτικοφ/υψθλοφ ακλθτιςμοφ , απελευκερϊνει αυτά τα ςχολεία και τα
κατευκφνει ςτθν εκπαιδευτικι υποςτιριξθ των πραγματικϊν μακθτϊν υψθλϊν
επιδόςεων*…+

*…+1. Θ κάλυψθ των κενϊν γνϊςθσ που δθμιουργοφνται ςτα παιδιά ακλθτζσ εξαιτίασ τθσ
εναςχόλθςθσ τουσ με τθν ςυςτθματικι προπόνθςθ.
2. Θ προςπάκεια διευκρίνθςθσ και ςτοχευμζνθσ κακοδιγθςθσ του ακλθτικοφ ταλζντου των
μακθτϊν -τριϊν Ακλθτϊν*….+

Γιατί να υπάρχουν ακλθτικά ςχολεία ? Ο ςτόχοσ είναι ο μαηικόσ μακθτικόσ ακλθτιςμόσ. Ο
πρωτακλθτιςμόσ είναι κάτι που αφορά τισ ομάδεσ*…..+

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ: Άρκρο 5 – http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1075
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ: 31 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο.

Σθμαντικό πλικοσ των ςχολίων που ζχουν καταγραφεί εςτιάηουν ςτθν διαδικαςία
πρόςλθψθσ των εκπαιδευτικϊν που κεωροφν ότι πρζπει να περνά μζςω ΑΣΕΡ ι να είναι
ςυνδυαςτικό αποτζλεςμα με τθν προπονθτικι εμπειρία που πρζπει να ζχει ο κακθγθτισ
Φυςικισ Αγωγισ ϊςτε να διδάξει ςτα ΡΑΣ ι ςτα ΤΕΡΥ.
Επίςθσ, ςθμαντικό είναι το πλικοσ των ςχολίων που εςτιάηουν ςτθν προπονθτικι εμπειρία
ωσ το ςθμαντικότερο κριτιριο για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν κζςεων ςτα ΡΑΣ και ςτα
ΤΕΡΥ.
Θ ςχζςθ εργαςίασ είναι αντικείμενο που απαςχολεί τουσ ςυμμετζχοντεσ, με αρκετά
ςθμαντικό αρικμό να δίνουν «πρόκριςθ» ςτουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ ςε ςυνδυαςμό
όμωσ με τθν προπονθτικι εμπειρία και τθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ. Στισ περιπτϊςεισ όπου
οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ δεν επαρκοφν, προτείνεται να καλφπτονται οι
κζςεισ από αναπλθρωτζσ, με δεδομζνθ τθν ανάλογθ προπονθτικι εμπειρία.

Στο ςκζλοσ τθσ ερϊτθςθσ που αφορά ςτα κριτιρια επιλογισ φοίτθςθσ των μακθτϊν ςτα
ΡΑΣ και ςτα ΤΕΡΥ τα περιςςότερα ςχόλια που καταγράφονται κζτουν απαραίτθτθ
προχπόκεςθ τθν ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ με αποδεδειγμζνθ
παρουςία και ςυμμετοχι ςε αγωνιςτικι δραςτθριότθτα. Επίςθσ κεωρείται απαραίτθτο να
επιλζγεται ο μακθτισ-ακλθτισ κατόπιν δοκιμαςιϊν διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ. Εναλλακτικά
κα μποροφν να επιλζγονται και μζςα από τθν δομι που κα πρζπει να ζχει ο ςχολικόσ
ακλθτιςμόσ.

Χαρακτηριςτικά παραδείγματα

*…+Πςον αφορά τα εκπαιδευτικά κριτιρια , κατά τθ γνϊμθ μου δεν πρζπει να εμπλακοφν
κακόλου οι Ομοςπονδίεσ ςτθν επιλογι προπονθτϊν. Θ παλαιότερθ πρακτικι ζχει δείξει ότι
όποιοσ ιταν προςκολυόμενοσ και τα είχε καλά με τισ ομοςπονδίεσ προτεινόταν ωσ
προπονθτισ *…+

*…+1.Μόνιμοσ Εκπαιδευτικόσ Ρ.Ε 11 φςτερα από αίτθςθ του και αξιοκρατικι αξιολόγθςθ και
ςυνζντευξθ.
2.Επιτυχία ςε Α.Σ.Ε.Ρ.
3.Τουλάχιςτον 5ετι προπονθτικι εμπειρία
4.Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Ρροπονθτι.*….+

*…+ Πλοι είμαςτε Γυμναςτζσ με αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ προπονθτικισ ςε ακλιματα. Πλοι
κα πρζπει να επιλζγονται απ τον Ενιαίο Ρίνακα του ΑΣΕΡ.

*…+2.Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Ρροπονθτι. Δεν είναι δυνατόν να διδάξω κωπθλαςία
εφόςον ποτζ δεν είχα επαφι με το αντικείμενο αυτό. όπωσ δε μπορϊ να διδάξω
μακθματικά παρότι τα διδάχτθκα 12 χρόνια.*….+

*….+Για τουσ Μακθτζσ -τριεσ.
1.Δζςμθ αξιολόγθςθσ Γενικϊν Λκανοτιτων Φυςικισ Κατάςταςθσ και Επιδεξιότθτασ(κοινι για
όλθ τθν Ελλάδα – ).
2.Επίπεδο Σχολικισ Επίδοςθσ ( με ςαφϊσ κακοριςμζνα όρια )
3.Αρικμό επιτυχιϊν:
α. Σε Ενδοςχολικοφσ Αγϊνεσ
β. Σε Διαςυλλογικοφσ Αγϊνεσ
γ. Σε Ρανελλινιουσ ι τοπικοφσ Αγϊνεσ. *….+

*….+Ωσ προσ τθν επιλογι μακθτϊν κεωρϊ πωσ δεν κα πρζπει να υπάρξουν κριτιρια το κάκε
παιδί ακόμθ και αυτό που δεν ζχει ποτζ ξανά γυμναςτεί κα πρζπει να μπορεί να εγγραφεί
ςτα ςχολεία αυτά. Επίςθσ τα ακλθτικά ςχολεία κα πρζπει να ζχουν ανοιχτι τθν πόρτα τουσ
και ςτουσ ΑΜΕΑ *….+

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ: Άρκρο 6 – http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1074
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ: 13 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο.

Στθν διαδικαςία κατάρτιςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν
διαβοφλευςθ κεωροφν ότι κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για τθν ακαδθμαϊκι ςτιριξθ του
μακθτι-ακλθτι, ζτςι ϊςτε να μθν υςτερεί θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ

ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα ςχολεία. Θ κάλυψθ των μορφωτικϊν κενϊν που
δθμιουργοφνται λόγω απουςιϊν πρζπει να είναι μία από τισ προτεραιότθτεσ. Επίςθσ πρζπει
να υπάρχει θ δυνατότθτα ευζλικτου προγράμματοσ ςπουδϊν που να προςαρμόηεται ςτισ
αγωνιςτικζσ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν-ακλθτϊν.
Θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ, θ ςωςτι προετοιμαςία για τουσ αγϊνεσ, θ
ςυνεργαςία του κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ με τουσ ςυλλογικοφσ και ομοςπονδιακοφσ
προπονθτζσ και θ εναρμόνιςθ των αντίςτοιχων προπονθτικϊν προγραμμάτων, κα πρζπει να
αποτελοφν βαςικζσ κατευκφνςεισ ςτθν κατάρτιςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν. Επίςθσ οι
ομοςπονδίεσ πρζπει να ςτθρίξουν με τεχνογνωςία τθν ακλθτικι-αγωνιςτικι πορεία των
μακθτϊν-ακλθτϊν.

Χαρακτηριςτικά παραδείγματα
*….]Εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ.
1.Ρολφπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι.
2.Επαγγελματικό προςανατολιςμό. ( Ο πρωτακλθτιςμόσ δεν κρατάει για πάντα).
3.Εξάλλειψθ πικανϊν γνωςτικϊν και μορφωτικϊν κενϊν.
4.Αποφυγι τθσ Σχολικισ Αποτυχίασ.*…+

*….+Βλζπουμε πρϊτα τον άνκρωπο – μακθτι και ςε δεφτερθ κζςθ τον μακθτι – ακλθτι.
Άρα, εξαςφαλίηουμε πρϊτα τθν εκπαίδευςι του. Αν μπορεί να αντεπεξζλκει και ςτθν
προπονθτικι διαδικαςία, πικανά να γίνει και ακλθτισ*….+

*….+Θ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΝΑ ΜΘ ΔΛΑΦΕΕΛ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΑΛΛΑ
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΡΛΟ ΕΥΕΛΛΚΤΟ ΩΑΛΟ *….+

*…+Σε ζνα πρότυπο ακλθτικό ςχολείο όμωσ προτεραιότθτα είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ
απόδοςθσ χωρίσ να αποβεί ςε βάροσ των εκπαιδευτικϊν δυνατοτιτων των παιδιϊν*…..+

*…+Θ ςτιριξθ του ςχολικοφ ακλθτιςμοφ και θ ςυμμετοχι των παιδιϊν αυτϊν ςε τουρνουά
με μζριμνα τθσ οικείασ Ομοςπονδίασ *…+

*…+μζχρι το τζλοσ του γυμναςίου κα πρζπει να διδάςκονται οι μακθτζσ κεωρία αρχζσ και
πράξθ διαφόρων ακλθμάτων ϊςτε να επιλζξουν αυτό που τουσ ενδιαφζρει και πθγαίνοντασ

ςτο λφκειο να ζχουν λίγεσ ϊρεσ γενικισ εκπαίδευςθσ και ζπειτα εξειδίκευςθ και προπόνθςθ
του ακλιματοσ που τα ενδιαφζρει.*…+

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ: Άρκρο 7 – http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1073
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ: 16 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο.

Σχεδόν ςτο ςφνολο των ςχολίων για το ςκζλοσ τθσ ερϊτθςθσ που αφορά ςτουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ καταγράφεται ο ενεργόσ ρόλοσ που κα πρζπει να ζχουν οι
ομοςπονδίεσ, οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, οι τοπικοί ςφλλογοι, τα Γραφεία
Φυςικισ Αγωγισ, και το Ρανεπιςτιμιο μζςω των ΤΕΦΑΑ. Σε κάκε περίπτωςθ τον ζλεγχο κα
ζχει το Υπουργείο Ραιδείασ ΔΒΜΚ.
Επίςθσ καταγράφονται κάποιεσ αναφορζσ ςτισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ κα πρζπει να
καταςτεί λειτουργικότεροσ ο κεςμόσ των Ρρότυπων Ακλθτικϊν Σχολείων και των ΤΕΡΥ,
μζςω τθσ δθμιουργίασ υποςτθρικτικϊν δομϊν από τισ ομοςπονδίεσ.

Χαρακτηριςτικά παραδείγματα

Ο κεςμόσ των Ρρότυπων Ακλθτικϊν Σχολείων και των ΤΕΡΥ μπορεί να καταςτεί
λειτουργικόσ με τθν βοικεια και τθν ςυνεργαςία των Ομοςπονδιϊν. Επί παραδείγματι θ
Ε.Ο.ΡΕ μπορεί να βοθκιςει αυτά τα ςχολεία λειτουργϊντασ ςυμβουλευτικά, υποςτθρικτικά
προσ τουσ Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ (ΚΦΑ) παρζχοντασ τουσ τα εξειδικευμζνα ςεμινάρια
που χρειάηονται για να βελτιϊςουν τθν κατάρτιςι τουσ δίνοντασ τουσ εκπαιδευτικό αλλά
και ακλθτικό υλικό*….+

*…+Επιπλζον επιβάλλεται ςυνεργαςία με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ,για να λυκοφν πρακτικά
προβλιματα, π.χ. οικονομικά – μεταφοράσ. Συνεργαςία με τισ εκνικζσ ομοςπονδίεσ και
τουσ αρμόδιουσ Ρανεπιςτθμιακοφσ φορείσ για τθ βελτίωςθ τθσ τεχνικισ των διαφόρων
ακλθμάτων, τον τρόπο οργάνωςθσ και τθ διεξαγωγι των μακθμάτων – προπονιςεων*….+

*…+Τζλοσ πολφ ςθμαντικι είναι θ ςτενι και καλι ςυνεργαςία των ςχολείων με τισ διάφορεσ
ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ, με τουσ διμουσ και φυςικά με τα ακλθτικά πανεπιςτιμια.

Ρρζπει να παραμείνουν υπό τθν αιγίδα του υπουργείου παιδείασ και οι υπόλοιποι φορείσ
όπωσ ο διμοσ και οι ςφλλογοι που εμπλζκονται με τθ διαχείριςθ των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων πρζπει να ελζγχονται από το υπουργείο*…+

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ: Άρκρο 8 – http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1072
ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ: 17 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο.

Ο επαναπροςδιοριςμόσ του ςχολικοφ ακλθτιςμοφ, θ προςπάκεια για τθν κινθτικι
δραςτθριοποίθςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, θ κζςπιςθ κινιτρων (θκικϊν και υλικϊν), θ
εφαρμογι ενόσ ςτρατθγικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ όλων των φορζων που κα μποροφςαν
να ςυμβάλουν ςε αυτι τθν κινθτοποίθςθ, θ αξιοποίθςθ των Ρανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων, θ
αλλαγι τθσ δομισ τθσ διοίκθςθσ του ακλθτιςμοφ, θ υποςτιριξθ του κεςμοφ των ΡΑΣ και
των ΤΕΡΥ, αλλά και θ μζριμνα για τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ΑΜΕΑ, αποτελοφν τθν
πλειονότθτα των επιςθμάνςεων, όπωσ καταγράφθκαν ςτα ςχόλια των ςυμμετεχόντων. Οι
προτάςεισ εξειδικεφονται και αφοροφν ςε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ λειτουργίασ των ανωτζρων
κεςμϊν.

Χαρακτηριςτικά παραδείγματα
*..+Τα παιδιά κα πρζπει να παροτρφνονται να αγωνίηονται με ςτόχο να βελτιϊνουν τισ
προςωπικζσ τουσ επιδόςεισ, ςτο πλαίςιο μιασ διαρκοφσ πολφπλευρθσ ανάπτυξθσ και
αυτοβελτίωςθσ.*…+

*…+1.Σφηευξθ Σχολικοφ και εξωςχολικοφ Ακλθτιςμοφ.
2.Κακιζρωςθ κζςθσ υφυπουργοφ Ακλθτιςμοφ και νζασ γενιάσ ςτο υπουργείο παιδείασ.
3.Υπαγωγι

τθσ

Γ.Γ.Α.

ωσ

αυτόνομθσ

Γραμματείασ

ςτο

υπουργείο

παιδείασ.

4.Επανίδρυςθ των διευκφνςεων Φ.Α. και Ακλθτιςμοφ ςτισ Ρεριφζρειεσ, με αρμοδιότθτεσ
ςχολικοφ και εξωςχολικοφ ακλθτιςμοφ.
5.Σφνδεςθ Σχολείου – Ακλθτικοφ Σωματείου – Διμου για ενοποίθςθ όλων των δράςεων*..+

*….+Το προτεινόμενο από το Υπουργείο Ραιδείασ κεςμικό πλαίςιο αναμόρφωςθσ του
ςχολικοφ ακλθτιςμοφ και ακλθτικισ διευκόλυνςθσ των μακθτϊν-ακλθτϊν κα παραμείνει
και πάλι ατελζσ από τθ ςτιγμι που δεν εντάςςει τθ διάςταςθ τθσ αναπθρίασ ςε κάκε πτυχι
του.

Στο ειςαγωγικό ςθμείωνα του Υπουργείου αναφζρεται ότι με το πλαίςιο αυτό «επιδιϊκεται
ο ςχολικόσ ακλθτιςμόσ να αφορά όλουσ τουσ μακθτζσ». Και φυςικά λζγοντασ όλουσ τουσ
μακθτζσ κα κζλαμε να πιςτεφουμε ότι εντάςςεται ςε αυτοφσ και τουσ μακθτζσ με
αναπθρία.*…+

*….+Υποςτθρίηεται θ ανάγκθ άκλθςθσ για τθν καταπολζμθςθ αςκενειϊν, όπωσ θ
οςτεοπόρωςθ,

παχυςαρκία,

καρδιοπάκειεσ

όπου

ςτον

αιϊνα

που

διανφουμε

παρουςιάηουν ζξαρςθ. Ρϊσ είναι δυνατόν να ςυμβεί αυτό με τθν μια ϊρα που δίνεται ςτο
Λφκειο ι ζςτω δυο? *…+

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΦΟΡΕΙ ΠΟΤ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟ
ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

Εκπαιδευτικοί φορείσ, Φορείσ χολικοφ Αθλητιςμοφ, Αθλητικζσ Ομοςπονδίεσ, φλλογοι
Γονζων και Κηδεμόνων
-Ρανελλθνιά Ζνωςθ Ρροπονθτϊν Αντιπτζριςθσ (ΡΕΡΑ)
-1ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΧΑΝΛΩΝ - ΤΑΔ
- Μζλθ τθσ Εκνικισ Ραραολυμπιακισ Επιτροπισ
-ΓΥΜΝΑΣΛΟ - ΕΤΑΔ ΡΟΜΡΛΑΣ
-ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΟΥ ΚΟΛΛΕΓΛΟΥ
-Γυμναςτικι Ζνωςθ Μεςςαράσ( ΓΕΜ)
-Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία - Ε.Σ.Α.μεΑ.
-Ελλθνικι Ομοςπονδία Ρετοςφαίριςθσ (Ε.Ο.ΡΕ.)
-ΕΝΩΤΛΚΘ ΚΛΝΘΣΘ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΛ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΥΤΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΘΛΩΝ .
- Ακλθτικι Ζνωςθ Σαρρωνίδασ Αναβφςςου Φωκίδασ (ΑΕΣΑΦ)
-Τμιμα αντιςφαίριςθσ Ναυπακτου (Α.Γ.Ο. Ναυπάκτου)
- 6ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΛΑΛΣΑΣ
-Ρανελλινια Ζνωςθ Ρτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ (ΡΕΡΦΑ)
-Θ ομάδα υλοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Κολφμβθςθσ ςτα Δθμοτικά τθσ Κατερίνθσ
-Μζλθ Ελλθνικισ Ραραολυμπιακισ Επιτροπισ
- Κακθγθτζσ του Τμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Δθμοκρίτειου
Ρανεπιςτιμιου Κράκθσ
-Εκπαιδευτθρία Δοφκα
-Ζνωςθ Ρτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ

