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ΠΡΟΣ: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)
(secretary@sef-stadium.gr )
ΚΟΙΝ : 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
(pde@sch.gr)
2. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης (dipe@sch.gr)
3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης (dide@sch.gr)

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα «Σέβομαι την διαφορετικότητα – Γνωρίζω τον αθλητισμό» στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)
ΣΧΕΤ: το με αρ. πρωτ. Φ20/2099/13.06.2018 αίτημα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) (με αρ. πρωτ.
εισερχ. εγγ. 97161/13.06.2018/Δ5)
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 44/27.09.2018 Απόσπασμα
Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2018- 2019
εγκρίνεται η υλοποίηση του αθλητικού προγράμματος «Σέβομαι την διαφορετικότητα – Γνωρίζω τον
αθλητισμό» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου, και δύναται να υλοποιηθεί μόνο με τις ως κάτω
αναφερόμενες προϋποθέσεις:
α) να προηγείται συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους,
β) να παρίστανται κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί/συνοδοί του
σχολείου,
γ) να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση διανομή έντυπου ή/και ψηφιακού υλικού που να συνιστά διαφήμιση
εμπορικών επιχειρήσεων ή/και χορηγών και να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η διάθεση μη εγκεκριμένου
υλικού,
δ) να ενημερωθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και να εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη
υπεύθυνη δήλωση των γονέων,
ε) να μην επιτραπεί η φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση των μαθητών/μαθητριών,
στ) να τηρούνται: 1) 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, με απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής
(πρώην Σχολικού Συμβούλου) και 2) για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσα προβλέπει η με αρ.πρωτ.
33120/ΓΔ4/06.03.2017 Υ.Α. (681 Β΄), περί εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών
των Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

Σελίδα 1 από 2

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή (α) των σχολικών μονάδων και (β) των μαθητών/μαθητριών στο
πρόγραμμα είναι προαιρετική και η η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνεται σε
μαθητές και μαθήτριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στους χώρους του ΣΕΦ, από οποιοδήποτε
φορέα, πρέπει να έχει την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
Τέλος, σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του περιεχομένου του αρχικού φακέλου
υποβάλλεται εκ νέου αίτημα από τον εν λόγω φορέα στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να εξεταστεί από το Ι.Ε.Π.,
εάν θεωρείται ή όχι σκόπιμη η ενσωμάτωσής της στο αρχικό περιεχόμενο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείθο Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
4. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμ. Α’
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