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  Σχετικά με τη λειτουργία της αθλητικής διευκόλυνσης στη Β/θμια εκπαίδευση 

παραθέτονται τα παρακάτω: 

 

Α) Αρνητικά της έως τώρα λειτουργίας: 

 Το ωράριο προπόνησης (7.30 – 9.45) με τις ελλείψεις μέσων μετακίνησης και 

θέρμανσης στους αθλητικούς χώρους. 

 Η  ως κατά το πλείστον έλλειψη μακρόχρονης παρουσίας του ίδιου εκπαιδευτικού-

προπονητή στο κάθε τμήμα (απουσία μακρόχρονου προγραμματισμού). 

 Η αργοπορία στελέχωσης των τμημάτων με εκπαιδευτικούς στην έναρξη της σχολικής 

χρονιάς. 

 Η έλλειψη πλαισίου ολικής αξιολόγησης των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, με δυνατότητα ανανέωσης 

του μαθητικού δυναμικού μέσω διαμορφωτικής αξιολόγησης και εισαγωγής νέων 

αθλητών σε όλες τις φάσεις λειτουργίας τους. 

 Η έλλειψη ξεκάθαρων στόχων για α) μαθητές και β) υπευθύνους εκπαιδευτικούς των 

ΤΑΔ –ΕΤΑΔ. 

 Η απουσία του μαθήματος φυσικής αγωγής (με την έννοια της ευρύτερης φυσικής 

εκπαίδευσης) για τους μαθητές των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ. 

 

Β) Θετικά της έως τώρα λειτουργίας: 

 Η δυνατότητα αθλητικής διευκόλυνσης μαθητών-αθλητών με 3 επικουρικές πρωινές 

προπονήσεις (εφ’ όσον οι κύριες προπονήσεις γίνονται το απόγευμα στα σωματεία 

τους). 
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 Η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων και αποκεντρωμένα (εκτός των μεγαλουπόλεων), 

όπου υπάρχει πρόσφορο μαθητικό-αθλητικό δυναμικό. 

 Η διευκόλυνση των προπονήσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων (αν και 

η μη συμμετοχή στη σχολική Φ.Α. είναι μάλλον αρνητικό στοιχείο). 

 Η δημιουργία έως τώρα αξιόλογων αθλητικών τμημάτων με επιτυχίες, τα οποία 

λειτουργούν σαν «αθλητική διευκόλυνση» στην απογευματινή προπόνηση των 

σωματείων, και στα οποία η αθλητική προετοιμασία έχει συνέχεια, γιατί ο υπεύθυνος 

εκπαιδευτικός είναι συνήθως και προπονητής του αντίστοιχου τοπικού σωματείου. 

 

Πρόταση για την αναμόρφωση των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ: 

 Η λειτουργία των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ να συνδυασθεί με τη λειτουργία των Μαθητικών Ομίλων 

Αθλημάτων του αρθρ. 47, Ν. 1566/1985. 

 Το ωράριο προπόνησης στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ να μετακινηθεί μετά την 5η ή 6η ώρα του 

ωρολογίου προγράμματος, δηλαδή 12.40 – 14.30  ή  13.30 – 15.00.   

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ να είναι μειωμένο στις 30 ώρες 

την εβδομάδα (με μείωση 2 ωρών από την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, 1 

ώρας από τη Φυσική Αγωγή, 1 ώρας από την Αισθητική Αγωγή και 1 ώρας από τη 2η 

ξένη Γλώσσα). 

 Οι ημέρες προπόνησης να διαμορφώνονται σε 3 έως 5 την εβδομάδα, ανάλογα με το 

άθλημα. 

 Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ να μοριοδοτούνται με 3 επιπλέον μόρια 

για την επιλογή τους σε τμήμα που απασχολούνταν την προηγούμενη χρονιά. 

 Οι εκπαιδευτικοί των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε 

Μ.Ο.Α. του ίδιου ή γειτονικών σχολείων (έτσι μπορούν να επιλέγουν νέους αθλητές για 

τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ). 

 Η αρχική επιλογή των μαθητών-αθλητών των ΤΑΔ να γίνεται από την Στ΄ τάξη του 

δημοτικού, κατόπιν αξιολόγησης των ενδιαφερομένων μαθητών από τους υπευθύνους 

των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ στο διάστημα 15-21 Ιουνίου. 

  Η αξιολόγηση της λειτουργίας των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ  να γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή της 

Σχολικής μονάδας, από τους υπευθύνους εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους γονέων 

των μαθητών-αθλητών, και να υπογράφεται από το σχολικό σύμβουλο Φ.Α.  

 
 
 
 
 

                                                                 Ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 
 
 
                                               

                          Δρ. Απόστολος Ντάνης             


