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ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Η άσκηση είναι φάρμακο”, για
το σχολικό έτος 2021-2022»
ΣΧΕΤ.: α) το με αριθ. πρωτ. 68430/Δ5/10.06.2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) το με αριθ. πρωτ. 171604 /Δ5/30.12.2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. α) και έχοντας υπόψη το με αριθ. 70/29-12-2021
απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (σχετ. β), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Η άσκηση είναι φάρμακο» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’, Β’, Γ’
Τάξεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων) όλης της χώρας καθώς και ελληνικών σχολείων του
εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών για τα
οφέλη της άσκησης στην υγεία μας και με απώτερο στόχο τη μείωση της καθιστικής ζωής και την
αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και της άσκησης στους/στις νέους/-ες μας.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, με την αξιοποίηση του
προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος, και έχει διάρκεια δύο (2) διδακτικές
ώρες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική
και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής
ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος
και η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών εκτός σχολείου να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/
εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων και συμμετεχουσών μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και
γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία
περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών ή
προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά
δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας»
(Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
7. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συντελεστές του να δεσμεύονται να
αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
9. Η υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες
και να γίνεται με την παρουσία του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί
στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των
επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό
προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια,
και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε
εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την
εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των
υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Φορέα
υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tfilipou@med.uoa.gr και
fzarani@med.uoa.gr .

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.
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Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α. κ. Α. Κόπτση
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμήματα Α΄ και Β΄
Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Β’
Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολ. Εκπ/σης & Μειον. Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’

