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Αιγάλεω,  29 Μαΐου 2020  

Αρ.Πρωτ.:Φ.11/ 1084 

 
 

 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Φυσικής Αγωγής λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα 

προφύλαξης κατά του κορονοϊού» 

      

Αγαπητές/αγαπητοί συνάδελφοι 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως και τις σχετικές εγκυκλίους του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σας ενημερώνω ότι: 

 

Α. Θα πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. 

Β. Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύνταξη των μαθητών σε πυκνές γραμμές στην αρχή του μαθήματος και να 

επιλέγεται κάποιος άλλος τρόπος ελεύθερης σύνταξης. 

Γ. Θα πρέπει να αποφεύγεται η διενέργεια του μαθήματος σε κλειστές Αίθουσες Γυμναστικής. Σε 

περίπτωση πολύ υψηλών εξωτερικών θερμοκρασιών, μπορεί να επιλεγεί η ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων 

του μαθήματος στη σχολική αίθουσα του τμήματος στο οποίο διδάσκετε. 

Δ. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντικειμένων ή εξοπλισμού που θα έρχεται σε επαφή με όλα τα 

παιδιά ταυτόχρονα (μπάλες, όργανα ή εξοπλισμός γυμναστηρίου). Σε περίπτωση χρήσης ατομικού 

εξοπλισμού (π.χ. στεφάνια, σχοινάκια, κ.λπ.) αυτός θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά από κάθε 

χρήση.  

Ε. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα ομαδικά παιχνίδια με επαφή όπως και τα ομαδικά παιχνίδια στα οποία 

χρησιμοποιούνται αντικείμενα (π.χ. μπάλες) που έρχονται σε επαφή όλοι οι μαθητές όπως ποδόσφαιρο, 

καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, κ.λπ.  

ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των ημερών, λόγω των μέτρων προφύλαξης κατά του 

κορονοϊού, προτείνονται ενδεικτικά και ανάλογα με την τάξη, την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και 

τις καιρικές συνθήκες, η διενέργεια σωματικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος όπως: 

 

ΠΡΟΣ: 

Τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής των 

Σχολείων Π/θμιας  Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων 

Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής  

(διά των Διευθυντριών/ντών των σχολικών μονάδων) 

KOIN.: 

Διευθύνσεις Π.Ε. Γ΄Αθήνας και Δυτ. Αττικής 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

------ 

Δ/νση:Ατταλείας2&ΙεράΟδός, 

Τ.Κ.12241-Αιγάλεω 

Τηλ.: 210-5752000 

Fax: 210-5728090 

E-mail: 3pekes@attik.pde.sch.gr 

 

mailto:3pekes@attik.pde.sch.gr


1. Δρομικές ασκήσεις με παιγνιώδη μορφή, τηρώντας τις κατάλληλες αποστάσεις 

2. Στατικές ασκήσεις ευκινησίας και ευλυγισίας 

3. Στατικές ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης 

4. Χορός με μουσική, τηρώντας τις αποστάσεις 

5. Συναγωνιστικά δρομικά παιχνίδια (π.χ. σκυταλοδρομίες) χωρίς σωματική επαφή, τηρώντας τις 

αποστάσεις 

6. Κάθε είδους παιχνίδι το οποίο είναι σύμφωνο με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ  

          
 

    Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ 

 
Δρ. Κων/νος Δ. Τάμπαλης 

 

 

 

 

 

 

 

 


