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Θέμα: Διεξαγωγή των ειδικών μαθημάτων στη βάση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.  
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

 
Αγαπητοί γονείς, 
 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με διάφορα θέματα που θα 
βοηθήσουν στην ομαλή διεξαγωγή των ειδικών μαθημάτων με βάση τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, καθώς και για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 
Οι πιο κάτω επισημάνσεις αποτελούν και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, γι’ 
αυτό σας παρακαλούμε να επιδείξετε την απαραίτητη σημασία για την ασφάλεια των παιδιών 
σας. 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
Η αίθουσα αγγλικών δεν θα χρησιμοποιείται και το μάθημα θα γίνεται στην αίθουσα 
διδασκαλίας των μαθητών.  Οι μαθητές θα πρέπει να μεταφέρουν από το σπίτι τα βιβλία των 
αγγλικών κάθε φορά που έχουν μάθημα.  
 
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Το μάθημα Αγωγή Υγείας - Οικιακής Οικονομίας, λόγω των μέτρων τα οποία καταγράφονται στα 
ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, δεν μπορεί να διεξάγεται στα εργαστήρια Οικιακής 
Οικονομίας. Τα πέντε εργαστήρια μαγειρικής, τα οποία περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο 
του μαθήματος δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο παρόν στάδιο. Κατά συνέπεια, το μάθημα θα 
πρέπει να διεξάγεται στην αίθουσα διδασκαλίας των παιδιών.  
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Το μάθημα διεξάγεται στο εργαστήριο του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας-Ψηφιακών Τεχνολογιών 
του σχολείου μας, αφού ο χώρος το επιτρέπει και μπορούν να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από 
τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα αποστάσεις. Ο μέγιστός αριθμός μαθητών στην τάξη είναι 
13. Μετά την αποχώρηση των μαθητών/ριών απολυμαίνεται ο χώρος και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν.  
 
ΜΟΥΣΙΚΗ  
Α. Χώρος διεξαγωγής του μαθήματος και μουσικές δραστηριότητες:  
Το μάθημα της Μουσικής θα διεξάγεται, ως επί το πλείστον, στην αίθουσα διδασκαλίας των 
παιδιών. Επιμέρους δραστηριότητες του μαθήματος, είναι δυνατό να διεξαχθούν σε ανοικτό 
χώρο, πάντοτε τηρώντας τις πρόνοιες των ισχυόντων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. Στις αίθουσες 
διδασκαλίας η απόσταση μεταξύ των παιδιών είναι ένα μέτρο, απόσταση που δεν επιτρέπει την 
ενασχόληση με το τραγούδι και με πνευστά όργανα, γι’ αυτό το μάθημα θα γίνεται με  
δραστηριότητες ακρόασης, εκτέλεσης οργάνων (κρουστών ή εγχόρδων κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις), αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης σε ατομικό επίπεδο.  Η χρήση άλλων μουσικών 
οργάνων θα γίνεται με φειδώ και κάτω από τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΥΠΠΑΝ.  
 



ΤΕΧΝΗ  
Η διδασκαλία του μαθήματος της Τέχνης γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας που έχει καθοριστεί 
για κάθε τμήμα ή/και σε ανοικτό χώρο. Ο/Η εκπαιδευτικός μεταφέρει τα υλικά που θα χρειαστεί 
για το μάθημά του/της, από το εργαστήριο τέχνης στην αίθουσα διδασκαλίας/ανοικτό χώρο 
(π.χ., με τρόλεϊ, πλαστικά κουτιά κ.ά.) Κάθε παιδί χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του υλικά και 
προσωπικά αντικείμενα (μολύβια, χρωματιστά μολύβια, εικαστικό ημερολόγιο, κ.λπ.). Δεν 
επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από άλλους/ες την ίδια χρονική 
περίοδο. Τα προσωπικά τους αντικείμενα συστήνεται να φυλάγονται σε μία τσάντα, κουτί ή 
φάκελο, έτσι ώστε να μεταφέρονται με ευκολία από το σχολείο στο σπίτι και το αντίστροφο.  
Η οργάνωση και χρήση υλικών από το εργαστήριο τέχνης θα γίνεται από την εκπαιδευτικό. 
 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  
Για σκοπούς αποφυγής μετακινήσεων, τα μαθήματα διεξάγονται στις αίθουσες διδασκαλίας των 
τάξεων. Οι πειραματικές δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένων διδακτικών και 
συσκευών του σχολείου εκτελούνται με επίδειξη από τον/την εκπαιδευτικό σε συμμετοχική 
συζήτηση με τα παιδιά. Απλά πειράματα που απαιτούν υλικά καθημερινής χρήσης μπορούν να 
εκτελεστούν ατομικά από τα παιδιά, νοουμένου ότι το καθένα θα τα προσκομίσει από το σπίτι 
του και θα τα χρησιμοποιήσει κατ’ αποκλειστικότητα. Η ομαδική εργασία με την ανταλλαγή και 
κοινή χρήση υλικών και συσκευών και τη συζήτηση σε μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα μέλη δεν 
αξιοποιείται στην παρούσα φάση. Αξιοποιούνται τα εργαλεία πληροφορικής υποστήριξης του 
μαθήματος με την προβολή παρουσιάσεων, προσομοιώσεων, μοντελοποιήσεων και άλλων 
εφαρμογών από τον/την εκπαιδευτικό.  
 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μπορεί να γίνεται είτε στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου 
είτε στην τάξη είτε σε συνδυασμό, αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Η αίθουσα 
εκδηλώσεων δεν μπορεί να αξιοποιηθεί γιατί δεν έχει κατάλληλο πάτωμα και δεν μπορούν να 
ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο, 
αφού χρησιμοποιείται από το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.  
 
Κατά το μάθημα, συστήνεται ως μία επιλογή η ατομική άσκηση σε συγκεκριμένο χώρο που 
καθορίζει ο/η εκπαιδευτικός με περιορισμένη μετακίνηση για τον/την κάθε μαθητή/μαθήτρια, 
ενώ δεν επιτρέπεται καμία επαφή μεταξύ των μαθητών/τριών. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση 
κοινών υλικών από τους/τις μαθητές/μαθήτριες.  
 

• Η στολή του μαθήματος είναι μπλε ή μαύρο παντελονάκι, άσπρη φανέλα και αθλητικά 
παπούτσια. Τα παπούτσια ποδοσφαίρου ή futsal δεν είναι κατάλληλα, γι’ αυτό 
παρακαλούμε να αποφεύγονται. Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, συστήνεται 
όπως επιτραπεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες να προσέρχονται στο σχολείο με την 
αθλητική περιβολή τις ημέρες που έχουν μάθημα Φυσικής Αγωγής. Η χρήση αποδυτηρίων 
απαγορεύεται.  
 

• Όσα παιδιά επιθυμούν μπορούν να έχουν μαζί τους μια μικρή τσάντα μέσα στην οποία θα  
βάζουν τα απαραίτητα για το μάθημα (νερό, πετσέτα, καπελάκι).  Τα παιδιά μπορούν να 
παίρνουν μαζί τους την τσαντούλα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 



 

• Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετά παιδιά φορούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος κοσμήματα 
(περιδέραια, βραχιόλια, σκουλαρίκια).  Με βάση και τις οδηγίες του Υ.Π.Π.Α.Ν., οι μαθητές 
δεν ενδείκνυται να φορούν στο σχολείο κοσμήματα ή ρολόγια, καθότι τέτοια αντικείμενα 
μπορεί να προκαλέσουν αιτία τραυματισμού στα ίδια ή σε άλλα παιδιά ή να χαθούν. Το 
σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.   Για τους πιο πάνω λόγους, 
συστήνεται όπως ειδικά στο μάθημα της  Φυσικής Αγωγής τα παιδιά να μην φορούν 
οποιοδήποτε κόσμημα/στολίδι ή ρολόι.  

 

• Είναι απαραίτητο το σχολείο να ενημερώνεται για προβλήματα υγείας των παιδιών που δεν 
τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  Σύμφωνα και με οδηγίες 
από το Υ.Π.Π.Α.Ν. και τη Σχολιατρική Υπηρεσία, οι γονείς έχουν ευθύνη να προσκομίζουν 
ιατρικά πιστοποιητικά σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος.    
 

• Στην περίπτωση που κάποια μέρα το παιδί σας  δεν μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα λόγω 
ασθενείας ή για άλλο λόγο,  παρακαλώ ενημερώνετε τον/την εκπαιδευτικό με ένα σύντομο 
γραπτό σημείωμα, ή με τηλεφώνημα στη Γραμματεία. 
 

• Να σας ενημερώσουμε πως σε περιπτώσεις αντίξοων ή ακραίων καιρικών φαινομένων κατά 
την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (καταιγίδα, σκόνη στην ατμόσφαιρα, πολύ 
ψηλές θερμοκρασίες κτλ.) τα παιδιά θα απασχολούνται με αθλητικά θέματα, στην αίθουσά 
τους. 

 

• Σε όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα  γίνεται επανάληψη ή θα γίνεται εμβόλιμη 
επεξεργασία εννοιών και πυρηνικών γνώσεων πριν από την διδασκαλία νέας ύλης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ.     

 
 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ  
1. Παιδιά με απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, θα μπορούν να παραμένουν 
στην τάξη τους και μεριμνά ο/η εκπαιδευτικός, ώστε η απασχόληση του παιδιού να είναι 
δημιουργική και επωφελής για το ίδιο.  
 
2. Σε ό,τι αφορά στην ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία 
και την ειδική εκπαίδευση, νοείται ότι, είναι αναγκαίο να τηρούνται τα Υγειονομικά 
Πρωτόκολλα και να τηρείται κατάλογος των παιδιών που βρίσκονται στην αίθουσα 
διδασκαλίας. Θα καταβληθεί προσπάθεια, οι ομάδες των παιδιών να είναι σταθερές και σε 
σταθερό χώρο.  
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Από το Σχολείο 


	Από το Σχολείο

