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Προς: Γονείς & κηδεμόνες αθλητών προγράμματος Sports Excellence 

 

Θέμα: Αθλητική και Σχολική Πρόοδος 

 

Αξιότιμοι γονείς & κηδεμόνες, 

Επικοινωνούμε μαζί σας στο πλαίσιο της επιστημονικής υποστήριξης των αθλητών & 

αθλητριών του προγράμματος Sports Excellence με σκοπό την συγκέντρωση και την 

καταγραφή των σχολικών επιδόσεων τους. 

Οι αθλητές αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις στο να συνδυάζουν την αθλητική τους 

καριέρα με την εκπαιδευτική τους πρόοδο και την μετέπειτα εργασιακή τους πορεία.  

Η Αθλητική Αριστεία απαιτεί προσήλωση των αθλητών και αθλητριών στο άθλημα 

ενδιαφέροντος συμμετέχοντας σε προπονήσεις, camp, αγώνες, θέτοντας τους πολλές 

φορές σε δίλημμα επιλογής μεταξύ αθλητικής και εκπαιδευτικής - εργασιακής 

σταδιοδρομίας. Πρόκειται για την «διπλή καριέρα» που καλούνται να ανταπεξέλθουν στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Στόχος του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, είναι η ολιστική 

ανάπτυξη των νεαρών αθλητών & αθλητριών για την επίτευξη της Αριστείας τόσο σε 

Αθλητικό όσο και σε Εκπαιδευτικό & Εργασιακό περιβάλλον. Είναι πεποίθησή μας πως 

οι τομείς Αθλητισμός & Εκπαίδευσης - Εργασίας οφείλουν να συμπορεύονται και 

επιδιώκουμε την ενίσχυση και την ορθή καθοδήγηση των αθλητών – αθλητριών με σκοπό 

την βελτίωση και την εξέλιξη της «διπλής καριέρας». 

Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence λειτουργεί υπό την επιστημονική 

επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
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Παρακαλούμε πολύ, σε περίπτωση που συναινείτε στην καταγραφή, όπως συμπληρώσετε 

τους πίνακες που ακολουθούν με τα στοιχεία αθλητή - αθλήτριας και τις σχολικές 

επιδόσεις του - της: 

Στοιχεία Αθλητή 

Ονοματεπώνυμο   

Ηλικία   

Σχολική τάξη   

Άθλημα ενδιαφέροντος   

Ημερομηνία Συμπλήρωσης  

 

Βαθμολογική Κλίμακα 

<12 

12,1 - 14,0 

14,1 - 16,0 

16,1 - 18,0 

18,1 - 20 

* Κυκλώστε την βαθμολογική κλίμακα του μαθητή 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας και θα θέλαμε να μας 

ενημερώνετε ετησίως για τις σχολικές επιδόσεις του παιδιού.  

 

Με εκτίμηση, 

Παναγιώτης Κουλουβάρης MD, PhD 

 

 

 
Πρόεδρος  «Αναγέννηση & Πρόοδος»  
Δ/ντης Κινητών Ιατρικών Μονάδων & Sports Excellence 

Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 

 

Χάρης Τσολάκης, PhD 

 

 

 
Δ/ντης Προγράμματος Sports Excellence 

Καθηγητής Σχολή Επιστημών Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού  

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 

Αθηνών 

 

 


