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ΘΕΜΑ:   «Μαθητικοί Όµιλοι Αθληµάτων» 
 
Αξιότιµοι κύριοι Υφυπουργοί, 
αξιότιµοι κύριοι ∆ιευθυντές 
 
 Σας καταθέτουµε αίτηµα λειτουργίας Μαθητικών Οµίλων Αθληµάτων (Μ.Ο.Α.) στις 
σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, κατά το άρθρο 47 
του Ν. 1566/1985 που αφορά στο σχολικό αθλητισµό, για τους εξής λόγους:   

1. Οι Μαθητικοί Όµιλοι Αθληµάτων αποτελούν πυρήνες ενεργοποίησης και κοινωνικής 
δικτύωσης των µαθητών. Ενισχύουν τη φιλία, τις σχέσεις συνεργασίας και ευγενούς 
συναγωνισµού µεταξύ τους, ενώ παράλληλα αποτελούν ενεργητική και δηµιουργική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.  Η φυσική δραστηριότητα και αθλητική 
εκπαίδευση που προσφέρουν συµβάλλουν στην προαγωγή της υγείας των µαθητών 
στην ισόρροπη σωµατική, ψυχική και πνευµατική ανάπτυξή τους, στην τόνωση της 
διάθεσης και της αυτοπεποίθησής τους. ∆ίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές ν’ 
αναπτύξουν ένα δραστήριο-υγιεινό  τρόπο ζωής, ν’ ανακαλύψουν ενδιαφέροντα και 
κλίσεις τους σε αθλήµατα και ν’ ασχοληθούν συστηµατικά µε τον αθλητισµό. Μαθητικοί 
όµιλοι αθληµάτων λειτουργούν ήδη στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία (αρθρ. 45 του 
Ν. 3966/2011). 

Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συµβούλων 

1. κ. Υφυπουργό ΥΠΑΙΘΠΑ, 
αρµόδιο για την Α/θµια και 
Β/θµια Εκπαίδευση 

2. κ. Υφυπουργό ΥΠΑΙΘΠΑ, 
αρµόδιο για τον Αθλητισµό 

3. κ. ∆ιευθυντή Φυσικής Αγωγής 
του ΥΠΑΙΘΠΑ 

4. κ. ∆ιευθυντή Σπουδών Β/θµιας 
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ 

5. κ. ∆ιευθυντή Σπουδών Α/θµιας 
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ 
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2. Στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρας µας η ενασχόληση µε 
τον αθλητισµό γίνεται προνόµιο όλο και λιγότερων παιδιών, εφήβων και νέων. Τα 
αθλητικά σωµατεία υπολειτουργούν, οι διασυλλογικοί αγώνες έχουν περιοριστεί 
δραµατικά, ενώ οι µετακινήσεις των αθλητών για τις προπονήσεις τους αποτελούν 
σοβαρές δαπάνες στον οικογενειακό προϋπολογισµό. Αντίθετα οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις στην αυλή των σχολείων και τα σχολικά γυµναστήρια (όπου υπάρχουν),  
είναι χώροι άθλησης, κοντά στην κατοικία των µαθητών και στο οικείο κοινωνικό τους 
περιβάλλον. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων οι αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων 
πρέπει να αξιοποιούνται, τόσο σαν χώροι ελεύθερης άθλησης µαθητών, όσο και σαν 
χώροι ανάπτυξης του αθλητισµού µε λειτουργία Μαθητικών Οµίλων Αθληµάτων. 

3. Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό, εκτός από την προαγωγή της φυσικής κατάστασης 
και της υγείας των µαθητών, περικλείει και άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως η 
καλλιέργεια βασικών αξιών και κανόνων για την ειρηνική και οµαλή συνύπαρξη των 
ατόµων, η προσήλωση σε στόχους και στην προσπάθεια επίτευξή τους, η ευγενής 
αντίληψη του συναγωνισµού και του ανταγωνισµού, κ.α. Είναι µια σηµαντική µορφή 
εκπαίδευσης και οµαλής ένταξης των µαθητών στην κοινωνία, ενώ ανέκαθεν 
αποτελούσε µια διέξοδο των νέων σε συνθήκες κοινωνικών κρίσεων. Και αυτό, γιατί 
παρείχε όραµα, κίνητρο και στόχους που κατά καιρούς ατονούσαν ή εξέλειπαν στους 
αξιακούς προσανατολισµούς των νέων. Παροµοίως σήµερα, η ενασχόληση των 
µαθητών και γενικότερα των νέων της χώρας µας µε τον αθλητισµό αποτελεί µια 
διέξοδο στην αυξανόµενη αβεβαιότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης και στα 
αυξηµένα οικονοµικά προβλήµατα των οικογενειών. 

4. Οι Μαθητικοί Όµιλοι Αθληµάτων είναι µια ήπια µορφή αθλητισµού, µε χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα µαζικού αθλητισµού. ∆εν αποκλείονται µαθητές ή µαθήτριες µε µειωµένα 
φυσικά προσόντα και χαµηλές αθλητικές επιδόσεις. Η λειτουργία τους βασίζεται στη 
συνεύρεση, τη συνεργασία, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τον ευγενή 
συναγωνισµό και την ικανοποίηση της συµµετοχής. ∆εν αντιστρατεύονται τα αθλητικά 
σωµατεία, τα οποία είναι προσανατολισµένα στον αθλητισµό υψηλών επιδόσεων. 
Αντιθέτως, πρόκειται να ενισχύσουν το δυναµικό των αθλητικών σωµατείων µε 
µαθητές-αθλητές, οι οποίοι ανακαλύπτουν ή αναδεικνύουν τα προσόντα τους στους 
Μ.Ο.Α., και «επιβάλλεται» να µεταπηδήσουν στον αθλητισµό υψηλών επιδόσεων. 

5. Η λειτουργία των Μαθητικών Οµίλων Αθληµάτων δεν προκαλεί πρόσθετο οικονοµικό 
κόστος στο δηµόσιο. Η στελέχωσή τους µε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής θα γίνεται 
για συµπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στα σχολεία που είναι οργανικά ή 
λειτουργικά τοποθετηµένοι, εφόσον προκύπτουν πλεονάσµατα διδακτικών ωρών.  

Το πλαίσιο λειτουργίας των Μ.Ο.Α. παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Προτεινόµενο Πλαίσιο λειτουργίας Μαθητικών Οµίλων Αθληµάτων 

Ωράριο λειτουργίας (Γυµνάσια & 
Λύκεια) 

Εναλλακτικά, ανάλογα µε τις συνθήκες: 
• Σαν όγδοη ώρα του ωρολογίου προγράµµατος. 
• Σε συνεχόµενο δίωρο το απόγευµα (π.χ. 4.00 – 

5.30 µµ). 

Ωράριο λειτουργίας (∆ηµοτικά 
Σχολεία) 

• Σε συνεχόµενο δίωρο εντός του ωραρίου 
λειτουργίας του ολοηµέρου προγράµµατος 

Επιλογή αθληµάτων • Ανάλογα µε τις εγκαταστάσεις, τις προτιµήσεις 
των µαθητών, την ειδικότητα ή τις γνώσεις του 
εκπαιδευτικού. 

Συµµετοχή µαθητών  • Προαιρετική. Ελάχιστος αριθµός 15, ανώτερος 
αριθµός 25, σε µεικτούς ή αµιγούς φύλου 
οµίλους. 

Συχνότητα άθλησης την εβδοµάδα • Από 1 έως 3 φορές. 

Στελέχωση µε εκπαιδευτικούς • Για συµπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου 
στο σχολείο τοποθέτησής τους. 

Αριθµός οµίλων ανά σχολείο • Ανάλογα µε τις πλεονάζουσες διδακτικές ώρες 
των εκπαιδευτικών (από 0 έως 5, του ιδίου 
αθλήµατος ή διαφορετικών αθληµάτων). 

Ευθύνη της λειτουργίας  • ∆ιεύθυνση της σχολικής µονάδας 

Ένταξη εκπαιδευτικού πλαισίου  • Σχολική ζωή 

 
 
Με τη βεβαιότητα ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου διαθέτει ευαισθησία στην 

αύξηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών του παρέχει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα στην 
ανάπτυξη των µαθητών, παρακαλούµε να προβείτε στην έκδοση υπουργικής 
απόφασης για τη λειτουργία Μαθητικών Οµίλων Αθληµάτων στις σχολικές µονάδες 
Α/θµιας και Β/µιας εκπαίδευσης, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις και είναι δυνατό να 
λειτουργήσουν. Το προτεινόµενο πλαίσιο λειτουργίας τους και η στελέχωση µε 
εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής είναι προσαρµοσµένα στη λειτουργική και διοικητική 
δοµή της εκπαίδευσης.  

 
 
 
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι Φυσικής Αγωγής  
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Απόστολος Ντάνης    Σέρρες 

Ξανθή Κωνσταντινίδου         Αλεξανδρούπολη 

Γεώργιος Αµπατζόγλου  Καβάλα 

Γεώργιος Λαπούσης   Λάρισα 

Κωνσταντίνος Μπουζιώτας  Βέροια 

Βασίλης Μέλλος    Καρδίτσα 

Κωνσταντίνος Αγριόδηµος  Βόλος 

Αθανάσιος Παλαµάς     Κοζάνη 


