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ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ




















Διοργάνωση Σχολικών Αγώνων Δημοτικών,
Γυμνασίων και Λυκείων – ΟΕΣΑ
Μετακινήσεις για τα Σχολικά Πρωταθλήματα
Λυκείων – ΟΕΣΑ
Διοργάνωση Β’ και Γ’ Φάσεων Αγώνων Λυκείων
Οικονομικά – ΟΕΣΑ
Εποπτεία λειτουργίας ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (Τριμελής)
Παρελάσεις και Τοπικές Εορτές
Επιτροπές εξετάσεων Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Εποπτεία Γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων
Λοιπές δραστηριότητες

…
Αλλαγές στη Οργανωτική Μορφή της Υποστήριξης
των Μαθητών / Αθλητών (σημερινά ΤΑΔ / ΕΤΑΔ)
Υποστήριξη Καινοτόμων Αθλητικών
Δραστηριοτήτων και Προγραμμάτων (π.χ. Αθλητική
Εκδρομή)
Αναγνώριση – Εξάπλωση επιτυχημένων
Καινοτόμων Προγραμμάτων συναδέλφων Κ.Φ.Α.

Κατάργηση όλων των Γραφείων Εκπαίδευσης
Κατάργηση Γραφείων Φυσικής Αγωγής
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημιουργία Ομάδας Φυσικής Αγωγής και ορισμός
Υπευθύνου σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου για
τις περιφερειακές δομές της εκπαίδευσης)

ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.
 Προσθήκη Ωρών Διδασκαλίας και Νέα
Προγράμματα Σπουδών στη Φ. Α.
 Σύνδεση της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού
Αθλητισμού με την Υγεία και τη Δια Βίου Άθληση
 Κεντρικός έλεγχος προϋπολογισμού & εξόδων
 Αλλαγές στην Οργανωτική Μορφή του Σχολικού
Αθλητισμού
 …



ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Φ. Α.
Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Π.Σ.



Γυμνάσια



Νέο Λύκειο

◦ Α’ – 4, Β’ – 4, Γ’ – 4, Δ’ – 4, Ε’ – 2, ΣΤ’ – 2
◦ Α’ – 3, Β’ – 3, Γ’ – 2
◦ Α’ – 2, Β’ – 2, Γ’ – 2

ΝΕΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ Π.Σ.
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«Ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο του Σχολικού Αθλητισμού
στοχεύοντας στην πολλαπλή συμμετοχή στους αγώνες και
όχι στη διάκριση. Στόχος είναι η συμμετοχή περισσοτέρων
μαθητών στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, με
προτεραιότητα στις βασικές αξίες του Αθλητισμού»
 Αναμόρφωση μέσα από Ανοικτή Ηλεκτρονική
Διαβούλευση (Open Gov, 6 – 14 Ιουλίου 2011)
 Κατευθυντήρια Αρχή: Η Συμμετοχή των Πολλών και οι
Πολλές Συμμετοχές
 Κεντρική διαχείριση οικονομικών, ιεράρχηση
προτεραιοτήτων και αναζήτηση χορηγιών
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Πρωτοβουλίες ΟΕΣΑ



Αθλητικές Γιορτές μέχρι σήμερα
ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
◦ Σε 12 Γραφεία Φ. Α. , Αθλοπαιδιές και Κλασσικός Αθλητισμός –
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ – 6.000 μαθητές /τριες
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
◦ Σε 34 Γ.Φ.Α. : 590 Γυμνάσια / 6.800 μαθητές / τριες και 1115
Δημοτικά / 9.500 μαθητές / τριες
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
◦ Σε όλη τη χώρα: Αθλοπαιδιές, Κλασσικός Αθλητισμός, άλλα
αθλήματα





Νέο Πλαίσιο, Πολλαπλές Διοργανώσεις – Συντριπτικά
μεγαλύτερη συμμετοχή
Συντονισμένη συνδιοργάνωση με Αυτοδιοίκηση –
Σημαντικά χαμηλότερο κόστος

… ΣΤΟΧΟΙ








Δημιουργία ευρύτερης αθλητικής παιδείας μέσω
θεματικών κατευθύνσεων, π.χ. βιωματικές προσεγγίσεις
ενάντια στην ενδοσχολική και αθλητική βία
Κατανόηση Διαφορετικότητας – Κατάρριψη Στερεοτύπων.
Ένταξη μαθητών / μαθητριών ΑμεΑ
Συντονισμός και συνεργασίες με άλλους θεσμικούς φορείς,
π.χ. Τοπικές και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Οικονομία
ανθρώπινων πόρων και χρημάτων)
Προσέλκυση Χορηγών κεντρικά και τοπικά










Συμμετοχή μαθητών ΑμεΑ στο Σχολικό Αθλητισμό
Διατήρηση της διοργάνωσης Παγκοσμίων &
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Λυκείων
Αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων Λυκείων
Ριζική αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των
Σχολικών Αγώνων στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια:
Κατάργηση Νοκ Άουτ – Αθλητικές Γιορτές
Διοργάνωση Αθλητικών Γιορτών σε τέσσερις
ενότητες (συνδυασμός) ανά σχολικό έτος

ΣΚΟΠΟΙ:
1. Αποκέντρωση
2. Συμμετοχή αντί ανταγωνισμού. Κατεύθυνση προς την
Υγεία και τη Δια Βίου Άθληση.
ΣΤΟΧΟΙ:
 Μαζική συμμετοχή μαθητών / μαθητριών
 Πολλαπλές διοργανώσεις κάθε σχολική χρονιά (αντί για
μία και μοναδική στο κάθε πρωτάθλημα)
 Όσο το δυνατόν περισσότερα αθλήματα. Αξιοποίηση της
τοπικής αθλητικής παράδοσης
 Πρωτοβουλίες ΟΕΣΑ









Ημερίδες ή Διημερίδες
Στα Δημοτικά από τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’
Τέσσερις διοργανώσεις στις οποίες συνδυαστικά μπορεί
να συμμετέχει το κάθε σχολείο (Φθινόπωρο, Χειμώνας,
πριν το Πάσχα - κυρίως για τα Γυμνάσια - και
οπωσδήποτε Ιούνιο για τα Δημοτικά)
Συνδυασμός αθλημάτων και γεωγραφικής κατανομής
(ένα ή πολλά αθλήματα, σύνολο ή ενότητες σχολείων σε
διαφορετικές ημέρες κλπ.)
Πολλά Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα ηλικιακά
προσαρμοσμένα (υπολογίζοντας και την τοπική αθλητική
κουλτούρα και παράδοση)
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…










…
Πολλές ομάδες από το κάθε σχολείο. Δεν συμμετέχουν
μόνο οι «καλοί»
Μικτοί ή αμιγείς αγώνες ΑμεΑ
Αγώνες με μικρή διάρκεια (π.χ. μπάσκετ 2χ10’ μεικτός
χρόνος) – πολλές συναντήσεις για κάθε ομάδα
Σύνδεση με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (νέα
Προγράμματα Σπουδών, Βιβλία κλπ.)
Συντονισμός με την Τοπική Αυτοδιοίκηση κα.
Όχι Knock Out Αγώνες – Διπλώματα Συμμετοχής σε όλους
– Όχι Νικητές (ελάχιστες εξαιρέσεις)









Παράγραφος 8 της 112843/Γ4/2005 (Γιατρός στην
εγκατάσταση, αθλητικά μαθητικά δελτία με ιατρική
θεώρηση κλπ.)
Οι ΚΦΑ παροτρύνουν και προετοιμάζουν τη δημιουργία
ομάδων. Πρωτεύει η άθληση για όλους / όλες
Οι ΚΦΑ συνοδεύουν και συντονίζουν οργανωτικά τις
ομάδες του σχολείου τους
Οι ΚΦΑ προετοιμάζουν και πρωτοστατούν σε θέματα
αθλητικού ήθους και «ευ αγωνίζεσθαι»

1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ σχ. έτους 2011 – 2012:
«Αθλητικές Γιορτές και Ισότητα των Φύλων»
 Μικτές ομάδες
 Εναλλακτικά: Τουρνουά και για Αγόρια και για
Κορίτσια (π.χ. Γυμνάσια Ποδόσφαιρο 5χ5)
 Προετοιμασία στο μάθημα της ΦΑ και προώθηση
σχετικού υλικού κατά τη διάρκεια των Αθλητικών
Γιορτών (η ΔΦΑ συνεργάζεται με τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας)
 Πρωτοβουλία ΟΕΣΑ – Τοπικές Θεματικές Ενότητες

2ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ σχ. έτους 2011 – 2012:
«Αθλητικές Γιορτές Ενάντια στη Βία»
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΦΑ με ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 www.i-create.gr – ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΒΙΑ
 Πρωτοβουλία ΟΕΣΑ: Τοπικοί διαγωνισμοί και
ανέβασμα στο διαδίκτυο
 Δημιουργία βίντεο, αφίσας, συνθήματος κλπ.
 Κεντρικός διαγωνισμός στο διαδίκτυο. Ανέβασμα
βίντεο από κάθε ΟΕΣΑ
 Υποχρεωτικό βίντεο για final four Λυκείων

Πρωτοβουλίες ΟΕΣΑ, σχολείων και ΚΦΑ






Ανασύσταση – Αναβάθμιση Ενδοσχολικών Αγώνων.
Δημιουργία Ενοτήτων Σχολείων. Συχνοί αγώνες μεταξύ
ομάδων από σχολεία της κάθε ενότητας






Και στις δύο παραπάνω διοργανώσεις:
 Σύνδεση με τη διδασκαλία της ΦΑ στο σχολείο
 Βιωματικές δράσεις σύνδεσης του αθλητισμού με Υγεία,
Διατροφή, Δια Βίου Άθληση, Αθλητική Παιδεία
 Συμμετοχή και Εκπαιδευτικών στις ομάδες των μαθητών
/ μαθητριών (όχι μόνο ΚΦΑ)






Επιλογή Πρωταθλημάτων ανά σχολικό έτος
Νέος τρόπος διοργάνωσης της Β’ αλλά και της Τελικής
Φάσης στα Ομαδικά Αθλήματα (final four)
Ευρύτερη εκπροσώπηση των σχολείων της περιφέρειας
Αλλαγές στις Β’ και Γ’ φάσεις του στίβου
Κατανόηση Διαφορετικότητας – Κατάρριψη Στερεοτύπων.
Ένταξη μαθητών / μαθητριών ΑμεΑ
Προσέλκυση κεντρικών χορηγών
Δράσεις κατά της αθλητικής βίας (www.i-create.com κα.)
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ΣΚΟΠΟΙ
 Η συμμετοχή για τη χαρά του αθλητισμού.
Συμμετοχή αντί ανταγωνισμού. Κατεύθυνση προς
την Υγεία και τη Δια Βίου Άθληση (Α’ Φάση σε
πολλά αθλήματα)
 Ευρύτερη εκπροσώπηση – περισσότερες
ευκαιρίες – για τα σχολεία από την περιφέρεια
 Παροχή ευκαιριών για άθληση σε μαθητές /
μαθήτριες με αναπηρία κάθε μορφής

ΣΤΟΧΟΙ










Οι αγώνες και τα προγράμματα του Σχολικού Αθλητισμού θα
αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά διετία)
Με την τακτική αξιολόγηση οι αγώνες και τα προγράμματα
αναμορφώνονται, εμπλουτίζονται και βελτιώνονται (ή
αντικαθίστανται)

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 Σχολική Αθλητική Ταυτότητα
 Αθλητική Πιστοποίηση Σχολικών Μονάδων – Εντάσσεται
ως επίσημος δείκτης του προγράμματος
«Προγραμματισμός και Αξιολόγηση της Σχολικής
Μονάδας»
 Σχολικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις – Προαύλια. Ένταξη
των σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων στον «Αθλητικό
Χάρτη» και σύνδεσή τους με τον Αθλητισμό για Όλους, στο
πλαίσιο του Ανοικτού Σχολείου (ανοιχτές οι αυλές των
σχολείων και οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις μετά τη
λήξη των μαθημάτων)



«Εισαγωγή του θεσμού «Αθλητικής Εκδρομής» όπου οι
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν Αθλητικούς
Χώρους (αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής, μεγάλα
αθλητικά κέντρα και ιστορικούς αθλητικούς χώρους της
Ελλάδας) και θα χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στόχος της δράσης η προβολή του αθλητισμού, του
πολιτισμού, του ελληνικού πνεύματος και της Ελληνικής
ιστορίας και μυθολογίας»

Αθλητική Παιδεία μέσα από τα Σχολικά
Πρωταθλήματα
Κατεύθυνση στον υγιή ανταγωνισμό και τη Δια
Βίου Άθληση
Οργανωτική μορφή που ευνοεί τη συμμετοχή
σχολείων της περιφέρειας στις τελικές φάσεις
ΟΕΣΑ και των ΚΦΑ Πρωτοστατούν, με κατάλληλη
προετοιμασία και εποπτεία, σε θέματα «ευ
αγωνίζεσθαι» και πάταξης της βίας
Μικτοί ή αμιγείς αγώνες ΑμεΑ





ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ
ΛΟΥΗΣ». Επίσκεψη - Ξενάγηση και Βιωματική Συμμετοχή
σε Δομημένα Προγράμματα του ΟΑΚΑ. Έναρξη τον
Οκτώβριο 2011. Ήδη έχει γίνει επίσκεψη από 20 σχολεία
με περίπου 2.000 μαθητές. Εκτίμηση για συνολική
επισκεψιμότητα περίπου 7.000 μαθητών κατά το τρέχον
σχολικό έτος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Πρόγραμμα KID’S ATHLETICS
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Επίσκεψη Ξενάγηση και Βιωματική Συμμετοχή σε Δομημένα
Προγράμματα του «Πανελληνίου Γ. Σ.». Έχουν εκδοθεί οι
σχετικές εγκύκλιοι, αναμένεται σύντομα η έναρξη
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ΗΔΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΌΠΩΣ:
 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Οργανισμοί Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και οι
εποπτευόμενοι από αυτούς φορείς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
 η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
 Special Olympics Hellas
 Διοικήσεις Αθλητικών Κέντρων
 Άλλοι φορείς

ΣΚΟΠΟΣ


Η διευκόλυνση των μαθητών / μαθητριών με
υψηλές αθλητικές επιδόσεις, από όσο το δυνατόν
περισσότερα αθλήματα, χωρίς να χάνουν στο
παραμικρό από τη μόρφωσή τους λόγω των
πολλαπλών προπονητικών και αγωνιστικών τους
επιδόσεων

Έχει ολοκληρωθεί η Δημόσια Διαβούλευση (opengov) για
την Αθλητική Διευκόλυνση
ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:
Κ.Ε.Α.Τ. και Κοινή Θεματική Ομάδας Επεξεργασίας με
Υ.Υ.Κ.Α.:
 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης
 Συνεργασία της ομάδας με θεσμικούς και επιστημονικούς
φορείς, για το νέο πλαίσιο
 Έγκαιρη προετοιμασία του νέου θεσμικού πλαισίου
προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα μορφή Αθλητικής
Διευκόλυνσης από το Σχολικό Έτος 2012 – 2013
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ε.Ο.Ε., ΣΕΓΑΣ
ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ
 Πρόγραμμα KIDS ATHLETICS για Δημοτικά Σχολεία..
Επίσκεψη - Ξενάγηση και Βιωματική Συμμετοχή σε
Δομημένο Πρόγραμμα της IAAF. 3ο Σχολικό Έτος
λειτουργίας – έναρξη Απρίλιος 2010
◦ 2009 – 2010: Παναθηναϊκό Στάδιο – 40 σχολεία – 2.300 μαθητές
◦ 2010 – 2011: Παναθηναϊκό Στάδιο και Αρχαία Ολυμπία – 125
σχολεία – 7.000 μαθητές
◦ 2011 – 2012: Παναθηναϊκό Στάδιο, Αρχαία Ολυμπία, Κρήτη και
Μακεδονία – 200 σχολεία – 16.000 μαθητές


…

ΣΤΟΧΟΙ
 Δημιουργία κατάλληλης μορφής αθλητικής διευκόλυνσης
(Αθλητικά Σχολεία, Τμήματα, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη
κα.)
 Ευέλικτη υποστήριξη των προπονητικών και
αγωνιστικών υποχρεώσεων ανά άθλημα
 Συντονισμός και αξιολόγηση έργου από το σχολείο (σε
δομημένη συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες)
 Επιστημονική υποστήριξη από το σχολείο
 Ψυχολογική υποστήριξη από το σχολείο



Σκοπός:
«Ο σχεδιασμός, και η υλοποίηση δομημένων προγραμμάτων
και στοχευμένων δράσεων στη σχολική και πανεπιστημιακή
κοινότητα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας στάσης ζωής, που
αποσκοπεί στην καλή υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών, με θετικό αντίκτυπο στη Δημόσια Υγεία
και την Οικονομία της χώρας»
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Φυσική Αγωγή – Άθληση για όλους








Διατροφή
Πρόληψη και Αγωγή Υγείας
Ψυχική Υγεία
Άθληση
Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικών και Γονέων)
Επικοινωνία
Αξιολόγηση και Αναμόρφωση

«Ορίζεται η πρώτη Τρίτη του Μαΐου ως “Ημέρα Άθλησης”.
Την ημέρα αυτή δεν θα γίνονται μαθήματα και σε κεντρικά
σημεία και δρόμους των πόλεων θα οργανώνονται περιοχές
υπαίθριου αθλητισμού. Στις περιοχές αυτές θα στήνονται
αθλητικές δραστηριότητες στον άξονα «παιδί- παιχνίδιάθληση». Ο κάθε μαθητής θα έχει δηλώσει την συμμετοχή
του σε δύο τουλάχιστον αθλητικές δραστηριότητες εκ των
οποίων η μία θα αφορά σε μη διαδομένο άθλημαδραστηριότητα. Η όλη διοργάνωση θα είναι ανοικτή στο
κοινό, έτσι ώστε στα σημεία αυτά των πόλεων να στήνεται
ένα “αθλητικό πανηγύρι”»



«Στόχος είναι η δημιουργία βιωματικής σχέσης του μαθητή
με την άθληση, η εμπέδωση μιας νέας σχέσης του πολίτη,
από τα μαθητικά του χρόνια, με την άσκηση και η
κατανόηση της ωφέλειας που θα έχει στην υγεία του και
στην ποιότητα της ζωής του. Αναμορφωμένο ωρολόγιο
πρόγραμμα των μαθημάτων και δυνατότητα καθημερινής
άσκησης στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε μέσα από τις ώρες της
Φυσικής Αγωγής είτε μέσα από τις Αθλητικές Σχολικές
Δραστηριότητες»

«Διδάσκοντας τους μαθητές να ξεπερνούν τον εαυτό τους,
δημιουργούμε ευνοϊκές προϋποθέσεις
για να
ευχαριστηθούν την άσκηση και το παιχνίδι.
Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις
για μάθηση και ευχαρίστηση για όλους τους μαθητές,
ανεξάρτητα από το επίπεδο των ικανοτήτων τους,
την εικόνα του σώματός τους, το φύλο και την
καταγωγή τους» (Βιβλίο Εκπαιδευτικού ΦΑ Γ’ Γυμνασίου, 2008)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!

6

