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Θέμα: «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» 

 

Σύμφωνα με τις Υ.Α. 143571/Γ4/10-9-2014 περί «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού 
Αθλητισμού» και  141822/Δ5/10-09-2015 «2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού »: 
 

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσμοθέτησε  την Πανελλήνια Ημέρα 

Σχολικού Αθλητισμού την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.  

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος θα διεξαχθεί στις 5 

Οκτωβρίου 2015 με θεματικό άξονα: «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα 

Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα». 

Σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αποφασίζει για  τον τρόπο οργάνωσης της 2ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού».  

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

 
 

 

  

 

 

 

                                                                    
                             

                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

                ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

                     ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
            

                      Ταχ. Δ/νση       :  Α. Παπανδρέου 37                                                                                                                                                                                                                                   
                                                        151 80 – Μαρούσι                                                                                                                                                            
                Π         Πληροφορίες :  Χ. Αγγελή - Ε. Σταμάκη 
                            Τηλ:                 :  210-3443090, 210-3442083                                     
                            FAX                  :  210-3442210 
                            E-mail              :  physea@minedu.gov.gr               
                                                                        

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
Μαρούσι,  16/09/2015 

 
Αρ. Πρωτ.:  145354/Δ5 

ΠΡΟΣ:  

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της 

χώρας (έδρες τους) 

2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & 
Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε. 
και Δ.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων 
Εκπ/σης) 

3. Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 και 

ΠΕ70 (μέσω Περιφ. Δ/νσεων 

Εκπ/σης) 

4. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

χώρας (έδρες τους) 

5. Δ/νσεις Δ.Ε. – Ομάδες Φυσικής 

Αγωγής (έδρες τους) 

6. Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά, 

Γυμνάσια και Λύκεια της  χώρας 

(μέσω των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 
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Για την προετοιμασία της ημέρας είναι επιθυμητή η συνεργασία με τους μαθητές και τις 

μαθήτριες, καθώς και τα μαθητικά συμβούλια του κάθε σχολείου. Η 2η «Πανελλήνια Ημέρα 

Σχολικού Αθλητισμού» πρέπει να είναι ανοικτή στην ευρύτερη κοινωνία, συνεπώς προτείνεται η 

πρόσκληση των τοπικών αρχών, του τοπικού τύπου, των γονέων κλπ., προκειμένου να 

παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων.  

Επιπλέον, συνυπολογίζοντας την οικουμενικότητα του Ολυμπισμού, θα διενεργηθεί Διεθνής 

Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας Ταινιών Μικρού Μήκους και ψηφιακών εικαστικών έργων 

σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Το θέμα του διαγωνισμού 

θα είναι «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα 

Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα». Θα ακολουθήσει σύντομα εγκύκλιος με τις 

σχετικές οδηγίες. 

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της 2ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» περιλαμβάνει: 

 Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, αθλήματα 

κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές του σχολείου. Ο 

τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή της 

θεματικής της ημέρας και τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών, τόσο στις 

δραστηριότητες όσο και στην οργάνωση τόσο των αθλητικών, όσο και των υπολοίπων 

εκδηλώσεων. Οι δράσεις της ημέρας αυτής πρέπει να αναδεικνύουν, από την αρχή 

της σχολικής χρονιάς, την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσοφία και τη δυναμική του 

Σχολικού Αθλητισμού. 

Οι κινητικές δράσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο εμπλουτίζονται και 

συνδυάζονται με (μέρος ή το σύνολο από) τα παρακάτω: 

 Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας και διαδραστική συζήτηση – 

αναστοχασμός. 

 Επεξεργασία και συζήτηση για την έννοια του Ολυμπισμού, τα ιδεώδη και τις αξίες 

του, καθώς τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα κ.ά. μέσα από μικρά 

κείμενα, βίντεο,τίτλους αθλητικών εφημερίδων, βιογραφίες αθλητών κλπ. 

 Καλλιτεχνική – εικαστική – μουσική δημιουργία με συναφή θεματολογία (π.χ. 

δημιουργία αφίσας, πανό, κολάζ κλπ.). 

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται, κυλιόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, από όλη τη 

σχολική κοινότητα, με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτικών της 

σχολικής μονάδας, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και προετοιμασία.  

Η διάχυση των δράσεων της ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή 

ευρύτερα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα ευδιάκριτα 

σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε 

ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κλπ.). 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 

Για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της 2ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού», στη 
φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης της, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

 

 Σε περίπτωση μη ύπαρξης  επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής είναι δυνατόν να 

προγραμματιστούν οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλη σχολική 

μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης, να λαμβάνονται όλα τα 

προσήκοντα μέτρα ασφάλειας. 

 Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο 

Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 

(Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. Μαθητές και 

μαθήτριες που δεν διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες 

τις μη κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές, διαδραστικές κλπ.). 

Αυτοί οι μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια των κινητικών δράσεων, μπορούν να 

αναλάβουν άλλους ρόλους (πχ. γραμματεία, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση κλπ.). 

 Σε περίπτωση που στις 5 Οκτωβρίου 2015 υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, ή άλλοι 

λόγοι που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της ημέρας αυτές 

μεταφέρονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων εντός του μηνός. Σε 

περίπτωση τοπικής εορτής – αργίας οι εκδηλώσεις μεταφέρονται σε άλλη μέρα, για 

όλα τα σχολεία της περιοχής, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή. 

 Ολιγοθέσια σχολεία που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής οργανώνουν 

την 2η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική 

μονάδα ή,  αν αυτό δεν είναι εφικτό, χωρίς κινητικές δραστηριότητες. 

 Σχολεία που δεν διαθέτουν κανένα εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής με πλήρες ωράριο, 

οργανώνουν την 2η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με 

άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, εντός Οκτωβρίου, μετά από 

συνεννόηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 

11  και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (δηλαδή με αλλαγή ημερομηνίας). 

 Στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της ημέρας συμβάλουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 

ΠΕ11 της χώρας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΦΑ των σχολικών μονάδων, 

αλλά και με τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής. 

 

Μετά τη διεξαγωγή της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού συντάσσεται από κάθε 

σχολική μονάδα συνοπτική αναφορά και αποστέλλεται στην οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής. 

Επιπλέον, το κάθε σχολείο μπορεί να βιντεοσκοπήσει, να φωτογραφήσει ή να αποτυπώσει με 

άλλο τρόπο τις δραστηριότητες που υλοποίησε κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

 



 4 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Επισυνάπτονται  πίνακες που  πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν. 

Για τα σχολεία  ο πίνακας ( 1)  που περιλαμβάνει :  

1. καταγραφή δράσεων 

2. κινητικές δραστηριότητες, άθλημα ή αθλήματα που διοργανώθηκαν 

3. συνολικό αριθμό μαθητών/μαθητριών της σχολικής μονάδας 

4. συνολικό αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών  

Ο  ανωτέρω  πίνακας  με τα στοιχεία του κάθε σχολείου  θα αποσταλεί συμπληρωμένος  στην 

οικεία  Ομάδα Φυσικής Αγωγής.  

 

Κατόπιν η κάθε Ο.Ε.Σ.Α. της  χώρας, αφού συγκεντρώσει  τα στοιχεία από τα σχολεία 

αρμοδιότητας της, θα πρέπει να συμπληρώσει και  να αποστείλει τον συγκεντρωτικό πίνακα 

(2) στη Διεύθυνση  Φυσικής  Αγωγής  του  Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

physea@minedu.gov.gr  το αργότερο έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015. 

 

Για διευκόλυνση των σχολικών μονάδων στην αποστολή των στοιχείων, επισυνάπτεται και 

πίνακας (3) με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Ομάδων Φυσικής Αγωγής της χώρας.  

 

 

 

 

                     

 

                                                                              

 
 
 Εσωτερική Διανομή: 
 

1. Γρ. κ. Υπουργού  
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα  
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας κ Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  
4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Τμήμα Γ’- Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής) 
5. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Τμήμα Γ’- Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής) 
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
7. Δ/νση Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης 
8. Δ/νση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπ/κής Ραδιοτηλεόρασης (Τμήμα Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης) 

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
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