ffiffiffiΦ&

ffiw&wffi,w%wffi_
{1oυμε.

e} '0:ι οδ

gιo

iγγpιιΦo,

?0.i.8&,

oιτη1iε μοg' vα οαg οuvαιτηοουμε, vu
Tην
αvαληψη των
οεq οuγ1αpουμε για

πo

καθηκδvτωv oαη

YliΕΠ8 xαι

να

ουζητηοουμε αuτο ο*ρrβωg το Bεμnτα
ποr: τιilpo {1' sreiξ βdζeτε, nοτε δεv'
πηρnμε οποvτηοη.
'0Τl δδv ιαταλαβαivοuμε τοv ul'αι_
β)
'
γlγμο Φsζ ο-ll <τηντελt μορφοπ0ιη0η

τιlv

sχθτΙ1{Φv nρογpeμμ{ιΙ{nv

i1ει τα

κι.

ΦΥxEκtrΣ &r'ftΓe{g Κe€

β} lιlο aivaι αniλuτα μαζικη αε *λε{

rιg βοθμi8*g ιηq οκπεiδεu*ηq, 1ια ολα
τn flfiιδιd καt 1οUq νεουq, xωpig
διακpιαη κοι αvελεγα με τιg'rxαv*η;
τεξ, τα εvδιοΦiροvlα κοι τιη nροτιμη'
cειg, oπωq οποιτεi τΦ Ιιlvταγμπτικδ
τoυξ διιαiωμιl i0ρθρ lο} γιfi ΦιlοιXη

ΤΦΨ ΣXtr&EΚΦY

eΦeffiΤgΣffiΦr εΤffi

oflιnξ (sι

Γffi${a&{${ Effift&!{λffirΣffi

[!oιδαγωγtxil lvστι'ιιlυτο,.

iεv

κατολεβαivoι.iμθ nste

μnοpεi vα εivο. η ουμμετoxη οτη
:.μεi*iη τωv ε{nειgs,Jtlκιi:γ αβο8iημi'
τωv, iοτω και τηE &υoικηg nγωγηg,

&" $aΤΦp$&-Φg&Φ&ΦΦEe-

γ}

EΚΦffiΦi

aειg

αγωγη. xρηοlμεποrη8ηκαv oτο πλοiοιo
τηq οnοrαq εκπnιδεuτιxηq διαδικαο.αg,
ωq εκnαιδευτικα μεοα για τη διαμoρ'

αvαλογηq αιiαιεφηq διαφipωv
εκπρδoωπων απο τον ιρο*οlοxο εαg
Yπoυργο.

Eμεiq π,οτεuουμε οτι οnωq xολοu'

μ{ιfiε vo
αuη_τηv

υλοnο,*gουμε,
ulτoypliι'lαη

iiοti

itrοuμε

Φξ ειδtκοi απr

τηv μα i(0ι $]ζ εnιφοpIιομεvοι

xnr

iοοli
αλλιt,, '*'orru *o, f,
: μαql.flliο ],rηι/
εvαφεipετο 6rxαiωμα vο ε1ουμε τοv
grεlια,ιριiτο λdtο οηv μελετη,
l ομαιβαμεvαι απi τα uατiρημα:aυ

'ο
ομο, τη αξrολογηη. τοv npογριiμμοlι_
ομo και τιq τελιxiq αποφαοειg για τα
Biματο ηg Φυaικηg Aγωγηg xαι τοι
εηv Εlιπαi*εuοη'

Αβληιgμου

..',

]]iΨ ;

,,

οι,iεq τtξ προiinοθξtειq καl μο'

αυr.η τη φ*pi, η
ειλl{ριvηq avαληψη rηq rpωrοβουλiαq
: ng{,xαι n τραγματικη θiληαη α*g, ω9
];
φιlιiθλεu Υl':ευpγ*ir,τηq,fgvιxηξ {1αι'
δεiαg; για τη *οuοτημοnΦ nλiον

n]v fιqοlo Φπ

ειοογωγη τηζ φυο!λη9 αγιυγdE xαι τοu
' αβλrΤ:ιαμο* ττo otroλΦ ο*aτηρα, $:l
οrηγηoεt.gτη s{,rοτη λυοq rωv .npο$λη_

l.lΙ{iΦ, 59ξ

sιη*sιρο.υμε

:

ε&

fq'

ιJlτδ:

&ιεBεΦ
.lτ1ομαg-tε iτι aα εi1lαgτg aτ:lγ
τωv προοπαθειιiv oαE.
txπροοωπο τοu Διοιιητικoυ Σι.lμ_

'$οuλioι μα9 ορiζoυμq 1θγ ftiγγη
] lιηβ,ιμl1ipη τ. Γιμιαοιιip1η Φ,Α. ιιξιxc
. Σ*μβεu.λc tοε δ.Σ.]τηg'iEvιlεηq μαg'
Στη οιοτυτl*οη τωv θcοεωv μαq
ιgθορiζευμs τουg γεvικoυg πορο1ο^
vτεq τηg αvοπτιξηq xοι, ακομn ξε1ωρι'
οτα κοταγρnφουμε τιι ιδlπiτεpο πpο_
βληματε

ιοθε βαθμiδαq

E*ποΙδευοη(.

η;

Γavιrηq

l!{ε1ρι οημερα η oωμaΤ{η 0ο{ηοη
φuοικη

φωΟη τ0υ οvcFι:π0u οτηv ul'ηpeοiα
τι,lv ου1lφεpοvτιlv τηg Κοrνι,lνiοg.
]τοv τοnο μeζ. οτ0 πλ0ιgι0 τοU

ουvτηpητικoli α;1αλεi*tl tιι τηq nολιτιx{q τηg οθληtιxηg βιτpivοg rαι τηg
οτBeβλriι. αvοmυξηq lοu οθλητιομοj
τi]ζ οροφη1. xωρiq ιοιιlα uαζιιη βαοη η
φυοικη oγωγη οιηv εκnοιδευoη eμειvε
αuviηpητιxη, αυrαpΙικll,,αvτtnαlBαγι:_

γιεli xαι τελικα rγιJr$pξrη για

τι1

Aημοοιο ΣΙοiειο καθε'τυπου εκτοg τωv

Σχοιεiων τnζ

0

αθλη1ιιJμδq οτην i.ιπαiδευοη

vο εivαι οηv υπηρεcia τωv ιv$ρωπι'
οtικωv ο*οπωu τηζ Φ.Α , δηλαrη {ti ltjα
oπορρiπτετο; ο ωvτεγωvιοτικoq πpω'
rαEλητιαμοζ και o rEλητιφμιi6 υι#η-

κοι οr αBιη:ιxοi ογιi:νεg. η

ΕJ,ιτ.

Σε μιο oυγ1pοvη t(oιv{υviο, με
αvθρωπtoτ'rιη κοτευ8υνοη, το παιδευτι_
,κο αυτδ μioε γivoται Α{.ξητικιi Agθρω-

nιoτικη Ι}οιlεiιl που οε ευvruαομo με
τη Mαθιοτt xοι τηv fργnoιn ογο'lτυcοει

καsε ειδοug ιlιαvοτητι1 {αι βιωvει
ΑνBριυπιοτ.iig αg1εq κοι αξiεq xαι
gιjμβ0λieι οτηl ονοπτ,;ξη τ:,.t r\ειυ
αιηv υnηρεεiο τηq ιοi'Jω-

λξq επiδοηg μiοα αrα

αxoiιπri

nβογρuμμοτο' γιο λογουg παιδαγωγι_
κουg κοι εκnοιδε'.,; ιικoυq.
{2} ι]G viνδτοt δεxτοq o αγωvιοτι*οg
α8ληtιαμ*q γιe ηψ επi&αgξ με $ιαη
ηv οθλητ tr<η αμιλiο και πιivτa μiοα

οτα nλιιiοια τηg oλinλεUρηζ αvαπτuξηq

τωv αuγκειριμεvιυν ηλιιιωv'lωv μaθη"

{J) r$α 0ιjμp8λλει οτη,* αvanτυξη
τaυ α8λητιαμαυ υψηληξ επiδοοηξ,
μεοα cτο πλαiοιο τηg οvθρωπιετικηg

καlευBυvοηι, ({ιl τu',Ι 1(οιvωνιtrrjv 1ου

rκοπωv, μι
μιηαq τωv'nαιlιιi:γ gτa αB&i]ματa, τηv
κΓιλλιεργεlα τωv clδtκωv ικαvoτητωv,
τη βiωαη ορxδv κα. οξrωv τηg oθλητ,'

τηυ μ*ζικοτητο του, lη

rηq ηgμi&οε!:ιε' ιηζ αiλητtκli{ ilδεολq"
γiαq g*ι τοιJ, *λuπμ!σμο*, Τηv ξnlliωξη
τηη φuoιολογrκηq για

ην

r1λιπiα.εniδο'

οηq ξgι με τηv βοο'tη ε!]ι(Ιτημ0vικη
αθλητιιη επrλογη.

Ιiλοg με τη ουvεργοciα, με

το

,g" ε*γaγaγrugΕtg

:

φu}0ηq.xαι rηg tπαγγελμειτιEq τοug

γi{rξ, Τιnγ οι:vαv8pιillτιvι::v ιEαvlxαtv xει

τηt.lε1rηγι{ηξ npοgδου

εJγ

sd::ιiο-

:

υπεpο αnο ηv εξαοφολιη τηζ

fii*ιτοvrα6 rη Φ.Α. xiτω onο τo
πρiομπο τηg xοtιωνικηq τηg οημnοiαg

κεtι τoυ lιαπrιδflγωγiιου 1αρακlliρα
qg, nt*τεliιuμε πι:g npiπει v',ακε"
λου8ιi τ,η εξΠg ιατευθυυοεtq:
α} Ι'l* εivαι αvθpωπιατιεξ με οιαπο

_ηv lιαiλrip!ειn Τοil γε0J εv9ρωπc,;
αυγολιe8 ιτι νa απορpiπτοι xα6ε *λλη

επlδiωξη που θο τον

ολλοτοιυ:vει,

,

{'*v κ.'Υπ*ι:ργΦ ξθφιΦq ΦαιΦεiαq

{ιipι*

Υrοuμγ*'

xgι

€ρηl*

η6

::

Evωξ
Σrg υποβαλλοωμε τιg θ*αειq
,Φαειιεηq Aγω9*g εαι τοv'&Φ&ητιαμ*α or* Σgtr
σsξ.
Εβεig xαιF*μcrgτε γι] gυΦ Φ'at τηγ πB&1o
ατεοψειq μαζ, αβξ διrβεβαιΦvοuμε δε πωq31
gΦ{*Τ*
β $ λ ieζ, vα αvτ*i? ο εp ιΦoi*lrc στ t{ iΙ
γιnτi αιαsαv*μαοτε rΦψ ευ8μwt μrq απfvε1

μoρ_

αηοκοτ0στο0ηq,
{4}

sia α|τΦρρiΤπrlrτEξ τα κεητρe

αθλητιηg αvιlπτυξηg αtιs τοv α8λητιαμδ ηq εκτταi&εuaηq και
ταωq οnολικ*ιiq εγιitvε6, Φξ αvTι'
ποιδ*γι::γaιι&.. και εvτιεκτEιlευsιxα
μεαιι.
1α κivητpε αuτ0 vα δiιυr''τoι οτaυg

''''''''''''''''g

μα9ητiq-α0λητig τωv osλητικιilv ουλ_
λογωv κοι οε οvεξαpπ1ιουg που Bα
κιρδζουν οξιεq νiκεq οε ειδικουg
αγωvεq πou θα oργανiοvουv ar g$λητι

κεq εvωοειξ καt Oμoοποvδiεξ oε οu_
vεpγαoιc με τιg εκnαιδευ'lικdq ιiργiq,
μεχρι τηq τελικηg κο'lαργηcηq ouτΦv
tωι κιvη'ιρωv, τηq ειοαγωγηg )trωρig
εξετααειζ oτα τEΦAΑ.

ιαι

Tηv ιιvτιttα'

τιlοταπi τουg με 0λληg μορφηq κiνι1τρα iυπθΤροφiεξ' εξεαφαλrοη εργα'
ciαζ κλn}.

'lιι}γ.'

Σuλλογο καt τn αi,λο κλιμακtα τηg
αθλητικηg οpγαvιοοηg 1nραεθvικiE_
εBvιnεE ομαlεq'i γlο τηψ nαρfrliερα
αlλητιtιη εξελιξη' με τη 8εληοι1 τοuq
κειι ]η θaληση τωv γοviωv loυξ,

Avθρ{,}sοU

:

{lFΦξ

Φ

Aγι.lγη.

εκιlpοολπωv τωv Aθληlικωv Ομοοποv"
διιi:v, xει,

δ} '0τι ποτi δεv iγrvαv γγωστα αε
εμiE τα αnοτελiαματο κοι οι οποψιi'

.

ηθι*α καt Qα τοv υnοβα&μζει παλιηrτι"

Τ${t

&€Ψ&E3ΤifΞffi

iλα τα oiλο εxπαιδευτιxο nρογρεμματα
γ} ξιιioηq *tι

wffiw &ffi&ffiwe#

wffi%

&*v αιιραλεirεuμε αxομα:v* nαριιτηρη-

ξ

&ΨΓeru*EBl

$'.
1'-

.. ' ..'

''

Σlι*υΦεg

:α} Αvεβαsμtcη'τιav ΤlΦΑA με tξ:λUση
.τωι προβλημοτωv τωv εγκoτoοταυειυv,

::

:

ΙrpθoωlllKQli; πβογραμιιαtωγ,ιιλα.
,$i]:Enιμοpφμr{η τau:F,:sα{rΙΙιxαιj'=Φ,Σ..

τηq εκnαilεuηg, εγημiρωοη και πληpοφ0ρηση.

,.

.,-,,,

γ} 0ρrαwjση]μετeπIυ{ιαHωv αποιδιitv
και iρευναg μdοα οτu Τ[ΦΑA.
l] : $pιtΦ't xivτρου πλ{pοφip{s|}ζ.iοι:
τ

εsμηρ

2. αJ

Ι(Ι)

,

:

:

:

..

ο1']q.

&cμΦ

Αρμalιin!$ζ Yflttlθ'
Η οpγαvωοll τηg Φ.Α. κοr τοι

Σxoλlκο* Λθλη1ιgμori'οηv'

iεllοiδευfη ' ::.

εiναι αποκλειοτικljg αpμοοιοτητιlq

YΠΕΠθ xαι δεv γivε'ιει δε1iη η αvαμει_
l.ξi: τοΦ'Υφψπgυpγεiοu]iΦ{ητtoμo*: ξο .'. :
'Υ{Iil}l npeπεr τα παipγει υn6ψη.lτου]

.

τηv tθvικη Αθληnxii. Πεiιτιιη

που

xοραζει το Yπουργειο Πολιτιοlιοu με το

'Υφι.:πoupγεiο Aθληπσμou oτψ οργ$ιlω-

οη <υρiα τοu Σχολικου Αθλητιομοi.
β1

'lδpurη

Συμβουλiου Φυοι{ΙiE Αγω.'

ιαι αvολογο οτοuξ
vομoυq οno ειδlεο0q γιο τη ouvταξη

γηg οτο ΥΠtΠθ.

l

του

,

;

'',:

:,

Χεni*ρ$ρi}ξΙΦΦ$ρΦ iτ*sδ

εβlΗMEp*fiKΟ ΛΕΛT'ο. .ninφ*

]

€

Φελiδ{:.s

&ffiree ffiffi

wffi www ffiΚffi&m
i]arrgΙαΤQrq.

,

:.

ι

,.: ..

,

'

..,&ιιi$οαl1

προiinολογιαμιi

γln η oεqοηgμ*ιιxι! τιλ*οv lεiεαγωμξ η{,
ικd' $ι}oημa*, ι&πωqavαΦ*iiiii rΤo i*ρoipi l.

'

i

ιτi

τομεα.

'lδpuη

Ιgολrnτρικdq YπηρεοiαE γlο
nαρπκολοri8ηαη τηg υγεiπg :οι τηq

οωμοταηq nvεnτυξηq τι,lv nοιδlωv,
εφαpμΦη nροληιrrr{q υγιειγηζ, ηv
nαρnπομη για ηv εξεταοη και τη
8ερnπεiο, την uγιεrη τωv dιδαπηρiωv
παροκολουθηοη .tηq

υγeiαq του προοωπικοtl με το διοριομd
οτιl ο1ολεiο γiατριbv κn. Τiλοζ με τηι,

Λθλητιrιilv 0μilι}ν

ια, τουg πγpοτικουg

ο}.'Αμεrη εφορμογη ηg

,T}.καΤasl(eυξ εγε{τaοιiiεεl'lt,'}pγdvΦν
i{αl ιlλιXΦr

κατ'

irf

ο1ολeiα...'
:'

r}

ωρολογιο nρογριiμματε ολωv των
βαs-

μiδωv ωριlv. τηq Φ.A
β} Σε πρι,ilη φιεη aυξηοη
*ρL1 tnii,τβ*αιiδ{ι],γ!α
,{l},o1

j

Τ4?
Τεγιχη ο9{ηsξ'{γξ,μlrαοτiκl1 πpογp&μμακa.

i2} 2 δρcq αBλητιtη aειιηοη {προποvη.
ιοι αγιivεq ωq xροvοg τηξ Unoxρε_

οt11

ωτιxηq ιrπαηοληηη τtυv ποιδtιilv mο
οxολεiο tiπω κοι iξω απο τa rOοiρο

κοi γtα frεq ng βοθμiδεg n1g
γευιηg
εκnαiδεuοnι.

'ι'aa
Y} Δ,ιiθεοη τωv ημερωy τωv οxολικιJ:v

πaριπιiτωv για εθλητιιιο*g ογιlvεη.
δ) Opγεvοοη .ελεu$dρδv εθλητικδv
εκδηλιbοεωv xατα τηv 6η ημiρο τηs
εβδομα€αε με προαιρεπκη αυμμετομ1.

Kραiικ* εpγoοτιiοrο'ial

ευθeiαν απoοτολη τοUq

]':]

στδ

,'

Πpαοε.:ττιxΦ

αλΙl*pγεια υψr1λη9 αιvεiδηοηq γιε

Aθλητloμο πoυ
πρaγμαrο-

npiπει νο εivαl

απδλυ_

ηξ

'ΑμεσΙ οvοληψη τηq ειεcρμογ{q
Φ.Α: κιιι του ,i8,ληiiαμου οτηv

τig

Φ.Α.

l'lρ*:τοβα8μια Εrnοidευοn απο καBημ1-

,

3

Χρδviο"
cτ). Περιexομεvο ποε εκrοg τωv αλλωγ

λιilv.

η;

fia{ηηq τωv εροβiεαομivιtv απο lα

τοg}

τr*v: βα8μi$ωrl τοlv.
lIαvειlιοτημιωv και τωv λvωτipωv Σxο.

εvημriρωηq καr πληροφοοηαηg.
γ) Kdλυψη τωv αvιlyrιiv ολωv τωγ
βα8μirωv με nροοωπtκο nοu vα d1εi
αvιiλογη εξειδiκεuη tnr ιδιαiτερα υibv

3.- Ιροvοq

αοκηθεΙ, aιrr*g . εκεiγΦγ nου ixοιγ
δε,λτiο aε Συλiογo nερ:oοoτερο οrτο 2
χρBvια l{αi Ποvελ,ληvιοug ογι:vεg tαBε
]l

ξχΦeiωi, ολωv.

ουγxρovηg πλατιliq μορφωοηg, εξειδiκεεοηq, επιμορφωοηg

γlατρουg.

τωv οε rα8ε βαθμiδα εκnαΙlεuοηg.
ε) fε ηριiΙη.φιiοη' οργιivωοη εvδoηο.
iικων, τοl]lκωv κοι nepιφεpειarιi:v αγωνωv' κεBε
-xροvο με ουμμετοχη ολωv
τωv μι18ητωv aτα αθλημετο πcυ dηουν

οτliοεωv ltει διαθcεξ ,oUζ γtn Τιq
οvηxοg τηq ιιοxηοl1g τωv εγι)vωv τωv

β} €ξαoφιiλοη

εφflρμογη ΤsU πια?οΙlοlη1l-

εφ'ilgμsγη9_ τsJ, osληtιε(,lv ιτpογrαμμ*-

'

ro.tβγa:nοσ αvαiαμβ*vε1.

ιου υγεiεg rωv μο$ητιjν με βοοη τηv
εξiτεοη τοug αnο τ0ι,ε αοφεiιοnκοι.iζ
φορεiζ 1ουE, τa vrοοκομεiα, ιοτρεiα,
[.Σ.Υ.

l

F} Παραxιilpηεη οτηv Τεnιlη Aurοδ,οi_
tησl] Τωγ κα8ε εiδουq οταliι:v Γuμνε.
οτηρiωv αBiητΙξωv 1ωρωv xοι cγκοlο.

α}':fi

τηΤnζ

ηv

τi},οq aυvταξη nρογpομμαιtομου.

δ} KεBοριομοg ποογραμμυτωv τωv αγιilγων αγoλογα με tηι nρiοδο τηg

κλοιοτΦv γιilριοv xαι α8λητlxιilν

,εγκαταοi(αεωv':,

θ,:
οτα

Σxολεin με ουμμετ91η τηq Εκπ. Kοιvο.

'iμεοε

ατl1 tlιαiτεpεg οιvs{xεq τοιτου'
xρo.
voυ, μiοωv τοu Σxολεioυ και iηg
καrαατrηg ii*βir*ηq li,lv ιrκαιlμivωγ lJοΤερq απο μlαρξ $ρεuvα *αι

α}tξαο$11λiαη για ολaτα εxποΦειlτixd
ιδρυμαrα δλωv τωv βαθμiδωv αvοιxτων

εφαpμογlig τουq xuprt oτοv n8}ηlικο

οvvδεαη',ηg.μετf iΣ-γ.:
r] 'lδFUοη

η

5, - Yλικoτε1νιιπ3 Yποsομη

προγοομμdτιυv tαι τηv ro8οδηγηη τηg

ηv

μ*αα:

9ιlι8liγ ιlιαιrilαεωγlοiιγ
.του Yfl[Πθ αrε τογ

ε} ξααφιiiιοη ιδrαiτερηg εlδiκευrηq
τηq Φ.Α. τωv ηnιnγωγωv οη δtαρκεια

τωv οπουδιbν τουq.

7.
Φ

-

Προγραμμgτα

Το προγρrμuατo

flpεf.tει vα εξυnnρε-

τ0gν Τουξ γεγι,lο{Jq oκοπουq,

τ!q

εaτευθυvοειg καt τουg ειδlrουq οxο^
lτουE ηg καθε βα$μirα{ iηg εκπαiδευαηg, απο rοv ilαιllκd Στcθμo iι:ξ το
f'Ιavεπιοiημιo.

βi Συvτιlξη γiωv Aνοiunγωv ΠFoγραμματιι}γ υl,τερfl θηο ερrUγο εlδlκΦγ πoυ
a' ιιuτα sα οιτογοκ,\οtντει oi ogοnοi
lηq Φ.Α. xαl τοu ΑBληπoμοi iιsι nου 9α
8Ι1τgγραφοUγ

τιE ικαvοtηlεξ που

πρi^

πεi vο κολλrεpγηθουν rαι τιq εp16g xαι

1

rλαiοια δεδομivω,
uno9xauτ*,
lτρoγραμμοτωv.'ηq υλιεaτgyv1κηg Ung_
*ομηξ Ι0U rpοοιlπιxοu xοι τωι πιgτω.
.}{$?, yεvtxωt
aεa']γ
*uvgηkav. λει;
.t{ει.
τοuργια{ 1ωv
aταθμωv, τirlv
'παιδtxων
ηπtογωγεiωv sημοαiωv κcι xυριο tδιωτιξιdγ. ,(αl τωv δημετικωv α1*λεiωv
με
rηι, αμεοη i'lψη τιι}v αxολoυθωv
μd-

'r,

αξieg πou nρiπει vιι βrι,l*οιlv ξno
vioυg εαt dxι τα
'ou{:
Υ} Εφορμογη τωv Λγoλυrικ*γ πρ{1γρ0μ-τoυg
μi'τωv_ uοτεpα αnι1 nρoοορ1ιεγη

]

τωv προγvωoτικιiν ποδoοφαiρου.

: τοιlg.

ιαθωg xοι

*m

Kρoτlκο πρoijπoiογιαμιi γlα
Φuοικη
τοv Αθλη'ttομο <αBΦg κοι
gLΙγ{ε,{ρiμεiol πααοοτο1 αnο,'τa,iοεiο

βοιtλiα, vε μαE καλδοεtε ve εκφρεiοουμε τιq
προεπα*ηοουμε, ατα πλαiοια a{.,Φε ααq ηq
'!οxiεg
ηg f{εoλαiαg μ&ξ κnι ,ι!ι, f,αοι} μαq,

ηv

,::.

{1γωγη ,(αl

ιlΦε,

γ)

]

,, ,l4":; lΙiατιioεξξ

νι:οηq fiαι εφ(ρμ0vηξ.
δuωg πρεnεl vα ξεxινηgει
_
οργογωοη τηq μiεα οιεl oηuεοιvα
η ^-"r:.r:

πρεl]εl γ{1 cΙvαl llp{,σα|]μοοtrενο πηv
ηΛlξlQ 1εl το επιπεδο των oοκnυμivωv
πρiπει ακομα vο ουμβαλλεl αlε δtαπαι
δαγι:γrκi οεοni }ηξ Φ.^. γιl *γ0αpρi:
veι 1ηv l(οlvι{vιfroΙΙοlηοη τωv vειυν κοl

yα αnοgλεiεl
ηv αvanτιξη
nvταγωvιομοu.

xiθε

εiδουg

ζ} Εξααφα}ιoη μεBδdι:v nοu fiα εivοl

iξα'*nο κi9ε αulαρxrε*τητο.

εnιβολη

rαι xαταπiεη κεr μiοο οrα πiαiοraτωγ

οliγ1p.aνωv γεvlxωv nαtδογωγιειιiv
με.

Bοδωv.

8,-&εαμ*siηη'

]]

]

Τpωγ:

1} {φορμογη πραγμoτοπoiηoηg τωv

σρ0μaεΙ}ομεvω1,

οπο τα ωρολογιο lτpο"
οlη Φυοιrιη nγωγξ.
Ζi tφαpμογη τωv προβiιεπομεvωv απο
τq αvαλυτικιi lτβ*γpαμματο nερiε1ομε_
vου με τοUq γvωετοiζ gΠ0 Eο nροgωηι^

|ροruοτα

ωp(υv

κο πραtτtfοgζ τpοπου{ εφαpμογηξ.

3,

Upγavωοη τηg εvημερωοηq τor:
πBoαωπtirου γΙfi lοιJζ υκonουζ το

nερtεγdμεvο,. τtg με8dδουq εφαρμογΦg
μe cuγκεvτρδοειg οτο ΓυμvdoIα.Λιiκειq
τ'ig περιοgng, αrο xαθηφτdq $.Α. nοu

δcv θxουv oγeτrκεq οrηγiεq.

4) rφαρμογη τωv προβλεπoμεγωv,
για
τoυq 1Φροug, εγιαταrrεοειq, οργοvo.

υλικα l{ffι
-μελiη τηξ υπορgουοng
uΛtξ01εχvιeηζ υnοδομηg
γ{0 τη βελΤiιJοη rηq.

γα

ποoβλημοτα τηg nροαxολlκηg κπι nριΙ.
τηq αxολrτηq βο8μilαq.

Avομφiοpητητn πρtnεr vα δοsεi
μεγολη οημαοiο πη Φ. Λγιlγ1 τωv

nοloιlr]γ

ηζ

προο'xολtκηg και πρωτηq

θχ0,1Ιξηζ ηλΙfii{rq, με
βdοη τo npογραμ"

μφ0

nαιδιfου. Στ*&μgl],

}Jηπtαγωγεiου.
'οι,

{ει

τΦΙ

iρειdζεrει-νc οuvταxθoυv ειδtxεg
.
μελdτεξ, οφου επιμηθοιiv ολοι οi

llαραγorτε^q για τοug ειδικοuq οrοRο6q

ιq^xιτεvθιivoεrq' το nεριεxομεvο, τrg
με8οθi,rE }(ξi τq Ι'ρο,σιc8 uiτρπ οργα_

:

::
:::

i:

η,{l*lα vα γivετοl

αεο τοιjζ νηΙElαγ(ι)_
γoυg' γιατi ο-rην ηλικiο αυτl! τωv

.}i.
ε,{ο,{εlο

rρiπει

lτροβλημοτα οκoπωv,
μεrlι]γ' οργαγωηg' πιοτιilοεοlv πρo.
γρομμnτr:v ηg το ουι.ιομιilτεpa.
αιlιi τοug πlo πnvω γευιεουg
.'Εξω
παραγoντεq αvιil'τυξηq τηg &.Α. xαi
του Σxολικoυ ΑBiητιομoυ πηv εlπαi.
δευοη, καrογραφουμε xαι τιl lrιαiτερο

.:

fiιs1ωοεωy απο το YΠ[tlB.
7l Η Φυοrηη Aγωμ1 οτηv προοyoλικη

Πoλιτεin με ειδιrι6 tγομο

τα

a

6} Δrαθεοη τοlv ιιvεγκαiων ειδtxωv

nριJτωγ }ρovωv τωv παιδιιilv
η φuαιη
αγι]γη elγsι απολuτο oυνδoreμivη
με
τη γεvικη ογωμi.

nUσε1 0λ{ι

::

5} Oργαvιυaη τηg κοθοδηγηαηq.
βοηt,εlαξ lζst εποπεiαg οτηv εφαpμογη
των ιτρογpομματι:v αnο τoυg υπεuθυ"
νουg οxoilκουg αuμβοuλουq τηg nριi_
τηg βαθμiδαq

Για τηv ολεκλdρωοη τηg Συtταγματιffηξ εi1Ι;αμiξ yια qvqffiυζη χ{,ι Fαρ0-

χ4 βοοrηξ αγωγξg oτηv ε*πεiδευοι1, η

i

8}

Φugιη Αγωγli οτο

vα γivεται αn0

δημgrιxο

κα8ηγητiq

Φuοιηq Ιγωγξg που πρdnε: ,α ixoro

ειδικη καιορτιαη οnο πg

oποuδεg

τουq..Mε1ρι vα γiνει ιluτd
1rολυψη
0vαγsatlv με x.φ.α., vο1ικη εu1dρεrα
οιορισμ0* κλπ} 8α εροnει v*
γivεr

i

>.

Ξ

αμεοη εvημiρωοη τωv δαεxαλιlu {πqραγρ. 3}.

9J Ιl]γτaξ{ π11οφαμμliτωv {οΦλξτιxηx
προnοyηοηξ κnr αγ*vωv) τοu αxοiικοj
gθ}η1loμ0υ γιε τε ηoλεiο τηq np*τηq

!;

,,

E"
:Ξ.

FcΗμιοαζ σUμφων$ με τιq γεvlκιig
ορχεξ ΙΤο'J 0yουv δlατυRω*εi οτο
nρriτο pεροq των $4g96:$ xg1 γg
εφαpμοο'τοl-lv αμεοα.

Γιa το Δroιrηrtκg Σuμpουλlo

0

Ι}ρoεδροq

!{l]ΑMllijΣ Γ0γηΑΡjnΗt
'_

8.,Γρ*μμatiag;,

t ll(0Σ ΤpιΠ0AΗ:

,i::

i--:

