
             
                

ΘΕΜΑ : Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών

(Ο.Α.Κ.Α.)  με  τίτλο  «Εκπαιδευτικές  ξεναγήσεις  στο  Ο.Α.Κ.Α.  “Σπύρος  Λούης”»,  το  οποίο

απευθύνεται  σε μαθητές/τριες  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό  έτος  2020-

2021.

               Σχετ. 1 : Το υπ. αριθμ. 159976/23-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

               Σχετ. 2: Το υπ. αριθμ. 37542/1-4-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

               Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας (σχετ. 1) και έχοντας υπόψη το με αριθμ. 16/1-4-2021

απόσπασμα  Πρακτικού  του  Ι.Ε.Π.  (σχετ.  2),  σας  ενημερώνουμε  ότι  εγκρίνεται η  υλοποίηση  του

εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στο Ο.Α.Κ.Α. “Σπύρος Λούης”», το οποίο

απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

 Μαρούσι, 23.4.2021
Αρ. Πρωτ.: 46683/Δ5
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 ΚΟΙΝ.:  

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ  & 
 Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

------------     
Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη        : 151 80- ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες : Γάκη Γ., 
                           Αποστόλου Μ.                          
Τηλέφωνο      : 210 344  2753,
                           210 344  3012
Ιστοσελίδα     : www  .  minedu  .  gov  .  gr    
Email               :  physgram  @  minedu  .  gov  .  gr   

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ

                ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ    
                (Ο.Α.Κ.Α.)

              Υπόψη κ. Χαλιορή Κων/νoυ
                general@oaka.gr 

2. Περιφερειακές Δ/νσεις 
Εκπ/σης της χώρας 
(pde  @  sch  .  gr  )

3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (μέσω των 
οικείων Π.Δ.Ε.)

4. Δ/νσεις Εκπ/σης Π.Ε. & 
Δ.Ε. (μέσω των οικείων 
Π.Δ.Ε.)

5. Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχ. 
μονάδες Π.Ε., Δ.Ε. &Ε.Α.Ε. 
(μέσω των οικείων 
Δ/νσεων Εκπ/σης Π.Ε. & 
Δ.Ε.)

6. Συντονιστές Εκπαίδευσης 
Εξωτερικού

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Ι.Ε.Π.)

               (info  @  iep  .  edu  .  gr  ) 
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               Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά με προβολή Video διάρκειας 17 περίπου λεπτών μέσω της

πλατφόρμας Zoom ή Webex, κατόπιν πρόσκλησης που θα λαμβάνουν οι σχολικές μονάδες από το e-mail

του Ο.Α.Κ.Α., υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν και να

πραγματοποιείται  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  Διεύθυνσης  και  του  Συλλόγου  Διδασκόντων  και

Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η

ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται  με την ενυπόγραφη

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να  τηρείται  το  θεσμικό  πλαίσιο  περί  προστασίας  των προσωπικών  δεδομένων  των συμμετεχόντων

μαθητών/μαθητριών,  εκπαιδευτικών και  γονέων/κηδεμόνων,  βάσει  της κείμενης νομοθεσίας,  και να

μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

4. Να  μην  προκύπτει  από  τη  δράση  με  οποιοδήποτε  τρόπο  άμεση  διαφήμιση

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Η υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος να μην ξεπερνά τις  δύο (2) διδακτικές ώρες και να

γίνεται με την παρουσία του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής.

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον

πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν θα

πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του

Υ.ΠΑΙ.Θ..

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  τηλέφωνα:

2106834960, 6945338018 και/ή στα e-mail: dve  @  oaka  .  gr      prel  @  oaka  .  gr   

Προς  ενημέρωση  κάθε  ενδιαφερόμενου  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.
 
 
 

                                                                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή Ζ.

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α. 

4. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.

5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης

7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης

8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων

9. Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κων Προγραμμάτων Αειφορίας – Τμήμα Γ’

10. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής -Τμήμα Α΄

11. Δ.Ι.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.

12. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και  Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/) 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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