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Αγαπεηνί/εο ζπλάδειθνη,
Δύρνκαη λα είζηε όινη θαη όιεο θαιά.
Η επαλαιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ (από 11/1/2021) δεκηνύξγεζε ηελ
αλάγθε ελεκέξσζεο κέζσ ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη α) ζην πιαίζην
δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ρνιεία (ΤΑ, εγθύθιηνη,
νδεγίεο) θαη β) γηα ζέκαηα αμηνιόγεζεο καζεηώλ/ηξησλ θαηά ην Α’ ηεηξάκελν ζηελ
Γ/ζκηα Δθπαίδεπζε.
ΔΠΑΝΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ
Με ηελ επαλέλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ, ζα πξέπεη λα
αλαθεξζνύκε ζηελ ππεύζπλε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α. θαηά ην δηάζηεκα ηεο εμ
απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο πνπ παξά ηηο δπζθνιίεο ζηάζεθαλ δίπια ζηνπο καζεηέο ηνπο
θαη αλέδεημαλ ηελ αμία ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.

Διπίδνπκε ε επηζηξνθή ζηε δηα δώζεο δηδαζθαιία λα είλαη κόληκε θαη λα επηηξέςεη ηελ
απξόζθνπηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο πνπ ηόζν αλαγθαία είλαη γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
καο.
Καηά ηε δηα δώζεο επαλαιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ από (11/1/2021) θαη γηα
ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή:
1 ηελ Κ.Τ.Α. Γ1α/ΓΠ.νηθ.: 1293, 8-01-2011,ζεκείν8 (ζει259)
Όπνπ αλαθέξεηαη όηη : «…ε ιεηηνπξγία ησλ δνκώλ (πνπ ιεηηνπξγνύλ δηα δώζεο)
πξαγκαηνπνηείηαη κε ςποσπεωηική σπήζη μάζκαρ ζηοςρ εζωηεπικούρ και
εξωηεπικούρ σώποςρ και καηά ηη διάπκεια ηων διαλειμμάηων, αλλά όσι καηά ηη
διάπκεια ηηρ Φςζικήρ Αγωγήρ. Καη’ εμαίξεζε ε ρξήζε κάζθαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή
ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηή κε ην βαζκό θαη ην είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο
αλάγθεο ηνπ (καζεηή)»
2 ηελ εγθύθιην Γ1/ΓΠ νηθ.986/8-1-2021 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
Με ζέκα «πζηάζεηο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ κε έκθαζε
ζηνλ εμαεξηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κε απώηεξν
ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ SARS COV-2»
Με ηελ εγθύθιην απηή, δίλνληαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν ζςσνού και
ζςζηημαηικού αεπιζμού ηων αιθοςζών διδαζκαλίαρ, γςμναζηηπίων κ.λ.π. κε ζθνπό
ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ ηνύ SARS-COV-2
3 ηηο ΟΓΗΓΙΔ ηνπ ΔΟΓΤ γηα ηα ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ (Έθδνζε11-11-2021, πνπ
ηξνπνπνηεί ηελ έθδνζε ηεο 31/8/2020), κε ηηο νπνίεο πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή
πνιιαπιώλ κέηξσλ πξνθύιαμεο θαη πεξηγξάθεηαη ην πξσηόθνιιν ελεξγεηώλ γηα ηε
δηαρείξηζε ύπνπηνπ θξνύζκαηνο.
4 Σελ ΚΤΑ Γ1α /ΓΠ νηθ. 69543/31-10-2020 (ΦΔΚ 4810η Β΄),
Η ηζρύο ηεο νπνίαο παξαηάζεθε έσο 31/3/2021 ζηελ ΚΤΑ απηή πεξηγξάθνληαη ζέκαηα
ιεηηνπξγίαο ρνιηθώλ Μνλάδσλ γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19
πνπ αθνξνύλ θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο Φςζικήρ Αγωγήρ. Ιδηαίηεξα: To άξζξν
2 «Τπνρξεσηηθή ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο» θαη ην άξζξν 6 «Γεληθά κέηξα
πξνζηαζίαο», ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ κέγηζησλ δπλαηώλ
απνηειεζκάησλ, ζηελ νξζή εθαξκνγή πγηεηλήο θαη απνιύκαλζεο, ζηε ρξήζε ηεο κπάιαο
θαη ινηπώλ νξγάλσλ γπκλαζηηθήο αζινπαηδηώλ, ζηελ απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ καζεηώλ
θ.ι.π.
ΔΞ’ ΑΠΟΣΑΔΩ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζπλερίδεηαη κε ηελ ίδηα
ινγηθή όπσο θαη πξνεγνπκέλσο.
εκαληηθό ζηνηρείν ζηηο παξνύζεο ζπλζήθεο είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαηά ην
1ν ηεηξάκελν.

ηε Φπζηθή Αγσγή ίζσο παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο
από ηα άιια καζήκαηα.
Μπνξνύκε λα ιάβνπκε ππόςε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
1 Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ από ηε θεηηλή δηα δώζεο δηδαζθαιία (παξαηήξεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ή θηλεηηθά ηεζη πνπ δηεμήρζεζαλ).
Αμηνινγνύκε θαηά πεξίπησζε, ηελ πξόνδν ηνπ καζεηή θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζε θηλεηηθέο
δεμηόηεηεο θαη ζηνηρεία Φ.Κ.
2 Σα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο από ηε δηα δώζεο θαη εμ απνζηάζεσο
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη αθνξνύλ ηελ πξνζπάζεηα, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελ γέλεη
ζηάζε ηνπ καζεηή.
3 Σα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο από ηελ θεηηλή εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία
θαη αθνξνύλ ην γλσζηηθό ηνκέα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.
Μπνξνύκε λα αμηνινγήζνπκε θαηά πεξίπησζε, ηελ πξόνδν ηνπ καζεηή θαη ην γλσζηηθό
ηνπ επίπεδν (από πξνθνξηθέο εξσηήζεηο, εθπόλεζε εξγαζηώλ θ.ι.π.)
Παξά ηηο δπζθνιίεο ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα -όπσο πάληα- γηα αληηθεηκεληθή
αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο
ησλ καζεηώλ (θηλεηηθέο-ζσκαηηθέο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο), αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ (πξνβιήκαηα ηερληθήο θύζεσο ζηελ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε, αλαγθαζηηθέο αιιαγέο ζεκαηηθώλ ελνηήησλ θ.ι.π.)
Δύρνκαη Καιή Υξνληά θαη λα είζηε όινη πγηείο

Με εθηίκεζε
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ΠΔΚΔ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

