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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
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ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παιδί και Παιχνίδι ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Παιδί και Παιχνίδι ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ
των παιδιών, η προαγωγή της αξίας της διαφορετικότητας και η ισχυροποίηση της
κοινωνικής συνοχής, μέσω του παιδαγωγικού παιχνιδιού, το οποίο στοχεύει στη
γνωριμία, την επαφή και τη συναναστροφή μεταξύ των παιδιών.

ΦΟΡΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

Γενική

Γραμματεία

Αθλητισμού

Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αθλητικές Ομοσπονδίες, ΠΙΚΠΑ και Σύλλογοι Γονέων
ειδικών σχολείων.

ΔΡΑΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ παιδιών
με αναπηρίες (από σωματεία ομοσπονδιών ΑΜΕΑ, ΠΙΚΠΑ και ειδικά σχολεία) και
παιδιών χωρίς αναπηρίες (πιλοτικά από σωματεία τριών ομοσπονδιών από τη λίστα
αναγνωρισμένων ομοσπονδιών της ΓΓΑ).
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Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ομαδικά παιχνίδια και παιχνίδια
συναγωνισμού, με την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών φυσικής αγωγής.
Διαχωρισμός των τμημάτων θα γίνει με βάση 2 ηλικιακές κατηγορίες:
x

Παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών

x

Έφηβοι ηλικίας 13-17 χρονών

Το Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης, κατόπιν συνεννόησης με τις
ομοσπονδίες και τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα ορίσει τις
ημερομηνίες των συναντήσεων και θα επιβλέπει την πορεία του προγράμματος. Η
διάρκεια της κάθε συνάντησης ορίζεται σε 2 ώρες. Για την ελαχιστοποίηση του
κόστους μετακίνησης των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιείται μια συνάντηση ανά
περιοχή και σε αυτή θα συμμετέχουν οι αθλητικοί σύλλογοι που βρίσκονται πλησίον
αυτής.

ΧΩΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Οι συναντήσεις όπου αυτό είναι εφικτό, θα γίνονται στις
εγκαταστάσεις όπου προπονούνται οι αθλητικοί σύλλογοι των ομοσπονδιών ΑΜΕΑ
λόγω ευκολότερης πρόσβασης των συμμετεχόντων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Στις συναντήσεις αυτές τη διδασκαλία την
ευθύνη και την επίβλεψη αναλαμβάνει ο προπονητής του αθλητικού σωματείου που
φιλοξενεί το πρόγραμμα, σε συνεργασία με τους προπονητές των αθλητικών
σωματείων που φιλοξενούνται στην εκάστοτε συνάντηση.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: Η διάρκεια της χρονικής περιόδου του
προγράμματος ορίζεται σε ένα (1) έτος. Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης 01/01/2018
και ενδεικτική ημερομηνία λήξης 31/12/2018.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ: Με το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας – κοινής
δράσης θα μοιράζεται ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες (σε όποιες περιπτώσεις
ο συμμετέχων δεν δύναται να απαντήσει ο ίδιος, το ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνει
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αντ’ αυτού ο γονέας ή ο προπονητής του) και με βάση τα αποτελέσματα του θα
εξάγεται το συμπέρασμα περί επιτυχίας ή μη της κάθε συνάντησης, τα προβλήματα
υλοποίησης, η επιθυμία μελλοντικής επανάληψης του κλπ.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Μελλοντικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι
η καταπολέμηση του bullying, της κάθε είδους ψυχολογικής ή σωματικής
κακοποίησης ή μείωσης των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων. Έρευνες έχουν δείξει
δυστυχώς, πως το bullying και ο ρατσισμός τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί
δραματικά στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες. Στόχος του προγράμματος είναι
η καταπολέμηση του, αλλά και η ισχυροποίηση της κοινωνικής συνοχής γενικότερα
για τη δημιουργία ενός υγιούς και παιδαγωγικού περιβάλλοντος στα παιδιά μας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η χρηματοδότηση του προγράμματος (πιθανό κόστος
μετακίνησης παιδιών, κρύο σνακ, χυμοί, νερό κ.α. ), θα καλυφθεί μέσω χορηγίας από
την Περιφέρεια Αττικής.
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