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ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο «Αγαπώ τον αθλητισμό –
Kids’ athletics» για το σχολικό έτος 2020-21.
ΣΧΕΤ:

1. Το με το αριθμ. πρωτ. 1377/ΝΠ/νπ/9-4-2020 αίτημά σας (αριθμ. εισερχ. εγγρ. ΥΠΑΙΘ
45530/Δ5/13-04-2020).
2. Το με αριθμ. πρωτ. 7891/13.07.2020 έγγραφο του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αριθμ.
εισερχ. εγγρ. ΥΠΑΙΘ 92188/Δ5/14-07-2020).

Σε απάντηση του αιτήματός σας (σχετ. 1) και έχοντας υπόψη το με αρ. 35/09-07-2020 Απόσπασμα
Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (σχετ. 2), σύμφωνα με το οποίο: «Το πρόγραμμα μπορεί
να ωφελήσει ποικιλοτρόπως τους μαθητές και τις μαθήτριες τόσο της Γενικής, όσο και της Ενταξιακής και
Ειδικής Εκπαίδευσης, παρέχοντάς τους σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ιστορία των Ολυμπιακών
Αγώνων καθώς και να τους εντάξουν με τρόπο καινοτόμο, ευχάριστο και βιωματικό στα αγωνίσματα του
στίβου, της καλαθοσφαίρισης και της πετοσφαίρισης», σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του
εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο «Αγαπώ τον αθλητισμό – Kids’ athletics» από την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, για το σχολικό έτος
2020-2021.
Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησής του θεωρούνται:



Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε το εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα να διεξαχθεί
χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.
Να παρίστανται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί της τάξης.












Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα και να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς τροποποιήσεις και
σύμφωνα με τη σχετική έγκριση.
Να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση διανομή έντυπου ή και ψηφιακού υλικού που να συνιστά
διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή και χορηγών
Σε ό,τι αφορά το παραγόμενο έντυπο και ψηφιακό υλικό ο φορέας υλοποίησης: 1) να παραχωρήσει
δωρεάν τα δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο προς το
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, 2) να μην
πραγματοποιήσει μελλοντική εμπορική διάθεση του εν λόγω υλικού με την αναφορά της
συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ.
Να τηρούνται για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όσα προβλέπει το άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017, περί
σχολικών επισκέψεων/μετακινήσεων στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού. Οι σχολικές
επισκέψεις/μετακινήσεις πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και τη
σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής.
Να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και να
εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων, οι οποίοι πρέπει να έχουν
υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους ΔΕΝ είναι υποχρεωτική.
Να μην επιτραπεί η φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση των μαθητών/τριών.
Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).
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