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Περί εκπαιδευτικού

Vangogh
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Ο εκπαιδευτικός
Ο εκπαιδευτικός ήταν, είναι και θα είναι 
ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης.

Διακρίνεται για:

Αγάπη

Επιμονή

Επικοινωνία

Γνώσεις 
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Αγάπη 
Διακρίνεται για την αγάπη του προς 
τους μαθητές και το λειτούργημά του.
Κάθε διδασκαλία του, κάθε μέθοδός του,
κάθε παιδαγωγική του πράξη ξεκινάει
από την αγάπη.
Γνώσεις 
Είναι κάτοχος του αντικειμένου που θα διδάξει,
έχει εμπειρία, διακρίνεται για την παιδαγωγική του 
κατάρτιση και τη διοικητική του δεξιότητα.
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Επικοινωνία 
Η επιτυχία της διδασκαλίας του εξαρτάται 
από το επίπεδο της επικοινωνίας και το κλίμα
εμπιστοσύνης με τους μαθητές.          
H αποτελεσματικότητα του αρχίζει από τη στιγμή 
που θα δεχθεί τον εαυτό του με τις ικανότητες 
και τις αδυναμίες του (αυτογνωσία).
Επιμονή   
Η επιμονή και η αποφασιστικότητα 
συμπληρώνουν την προσωπικότητα του.
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Αγάπη

Επιμονή

Επικοινωνία

Γνώσεις Κερδίζει το
σεβασμό

Σεβασμός
Προικισμένος με αυτά τα χαρακτηριστικά, καθίσταται 
προσωπικότητα ολοκληρωμένη και κερδίζει το σεβασμό.
Ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, κερδίζεται και κερδίζεται
με τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τα επιτεύγματα.
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι:
• Να κατευθύνει
• Να συμβουλεύει 
• Να ερωτά
• Να βοηθά 
• Να διευκολύνει 
• Να αναθέτει εργασίες 
• Να συνεργάζεται 
• Να συντονίζει 
• Να οργανώνει εκδηλώσεις 
• Να δημιουργεί 
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Το κάλεσμα
Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής καλείται να υλοποιήσει 
το όραμα του Πιερ ντε Κουμπερτέν για τη δημιουργία 
της δημοκρατίας των νέων, να επικοινωνήσει 
με το συναισθηματικό κόσμο του μαθητή, 
να τον καλέσει να εμπλακεί στα δρώμενα, 
να γίνει πομπός και όχι απλώς δέκτης, 
να αγαπήσει την άσκηση, ώστε να την κάνει τρόπο ζωής.
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Πολιτεία
Προϊστάμενος

Εκπαιδευτικός 

Εκπαιδευτική κοινότητα
Συνάδελφος 

Κοινωνία 
Γονείς 

Επιστήμη
Επιστήμονας

Μαθητική κοινότητα 
Μαθητής 

Οι αμφίδρομες σχέσεις
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Περί οργανώσεως

Picasso
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Το τρίπτυχο
Το τρίπτυχο για υψηλές αποδόσεις-επιδόσεις είναι:
1. οργάνωση – διοίκηση
2. υλικοτεχνική υποδομή
3. μαθητής – αθλητής
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Οργάνωση και διοίκηση
Η έννοια
Σε μια επιχείρηση, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα σχολείο
η αποτελεσματική αξιοποίηση των υλικών και άυλων πόρων, 
για την επίτευξη στόχων που αφορούν ανθρώπινες ανάγκες, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την άσκηση 
αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης.
Οι λειτουργίες
• Του προγραμματισμού              
• Της οργάνωσης 
• Της διοίκησης ή διεύθυνσης των ανθρώπων
• Της αξιολόγησης
Η άσκηση αυτών των λειτουργιών είναι απαραίτητη για την επίτευξη
των στόχων.
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Οι λειτουργίες του προγραμματισμού

Διάγνωση 

Στόχοι

Εφαρμογή

Αξιολόγηση, 
αναπρογραμματισμός
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Διάγνωση
Περιγράφω τη παρούσα κατάσταση.
Μελετώ προηγούμενους προγραμματισμούς
σε συσχετισμό με τα αποτελέσματα. 
Αξιολογώ τη διάγνωση μου.
Στόχοι
Βάζω στόχους ρεαλιστικούς, χωρίς καμία εξιδανίκευση, 
στόχους εφικτούς και προβλέπω για τα απρόοπτα.
Διαχωρίζω τους βραχυπρόθεσμους από τους μακροπρόθεσμους, 
τους διατηρώ συγκεντρωτικά κατά ενότητες 
και τους μοιράζω σε διδακτικές ώρες.
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Εφαρμογή
Πραγματοποίηση  των διδακτικών ωρών κατά σειρά 
προτεραιότητας ανάλογα με τις λύσεις των εμποδίων 
που έχουν δοθεί.
Ένα από τα σημαντικότερα σημεία, το οποίο θα καθορίσει 
την επιτυχία, είναι η καθημερινή αξιολόγηση 
της ημέρας και η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα.
Αξιολόγηση, αναπρογραμματισμός
Μία φορά το μήνα είναι αρκετή η αξιολόγηση για 
τη διαπίστωση των σχέσεων μεταξύ του προγραμματισμού 
και της εφαρμογής του.
Ο  μόνος  α π α ρ ά β α τ ο ς  κανόνας είναι να γίνεται 
γραπτά σε τετράδιο.
Με τα αποτελέσματα και τη συνεχή μάθηση (γνώση και εμπειρία) 
επιτυγχάνεται ο αναπρογραμματισμός για υψηλότερους στόχους.
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Ο άξονας
Ο κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 
η εκμάθηση μιας δοκιμασμένης, αποτελεσματικής, 
οργανωμένης- βιωματικής  παρουσίασης.

Στόχοι

Εμπόδια

Λύσεις

Δυνατότητες
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Περί εκπαιδεύσεως

Dali
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Το τρίγωνο
Το τρίγωνο της γνώσης είναι καθοριστικής σημασία 
για μια δυναμική οικονομία και περιλαμβάνει: 
1. Την εκπαίδευση 
2. Την έρευνα 
3. Την καινοτομία 



15/9/2015 20

Η εκπαίδευση
Ως έκδηλος κοινωνικός στόχος της εκπαίδευσης ορίζεται 
η προετοιμασία των νεαρών ατόμων μελών για ορισμένους 
κοινωνικούς, πολιτικούς, επαγγελματικούς κ.λπ. ρόλους, 
οι οποίοι αναγνωρίζονται ως αποδεκτοί από το κοινωνικό σύνολο.
Το εκπαιδευτικό σύστημα
Η εξέλιξη της εποχής μας απαιτεί μια συνεχή διαδικασία 
πρόσκτησης της γνώσης και επομένως ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα «ανοικτό», ικανό να παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης 
αλλά και δυνατότητες ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας 
και κοινωνικοποίησης όλων των μαθητών.



15/9/2015 21

Το σύγχρονο σχολείο
Το σύγχρονο σχολείο δοκιμάζεται και καλείται 
να δείξει φαντασία, δημιουργικότητα, έμπνευση, 
ευελιξία, αφοσίωση και συνεργασία όλων των παραγόντων 
που συμμετέχουν σ’αυτό. 
Οι  εκπαιδευτικοί λειτουργοί διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο όχι μόνο στη μάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των μαθητών, αλλά και στην ενίσχυση 
των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ τους. 
Οι γονείς έχουν λόγο και συμμετέχουν στο σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης
του παιδιού τους.



15/9/2015 22
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Η επαγγελματική εκπαίδευση
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Η φυσική αγωγή
Ο σκοπός της φυσικής αγωγής είναι να βοηθήσει στη σωματική 
ανάπτυξη και υγεία των μαθητών και να συμβάλει στην ψυχική 
και πνευματική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρμονική τους 
ένταξη στην κοινωνία.
Τα μέσα
Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:
• Παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια (δημοτικό). 
• Ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες.                                                              
• Τα αναγνωρισμένα στη χώρα μας αθλήματα και αγωνίσματα

για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία.
• Οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί. 
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Το βιβλίο του μαθητή
Το βιβλίο του μαθητή εμπλουτίζει το μάθημα της φυσικής αγωγής
με βασικά γνωστικά θέματα όπως:
• Πρώτες βοήθειες
• Αθλητική συμπεριφορά
• Βία στα γήπεδα
• Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ.
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Τα ωρολόγια προγράμματα
Δημοτικά 
(ΥπΕΠΘ-Γ1/79/51/33/14.1.2000)
• Α΄  - 2 ώρες
• Β΄  - 2 ώρες
• Γ΄  - 2 ώρες
• Δ΄  - 2 ώρες
• Ε΄  - 2 ώρες
• ΣΤ΄- 2 ώρες
Ειδικά Δημοτικά
(ΥπΕΠΘ-Γ6/80854/1.8.02)
• Εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο: 25 ώρες.

Διαμορφώνεται σε 2 ώρες ανα τμήμα – βαθμίδα
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Γυμνάσια
(ΥπΕΠΘ-Γ2/74672/21.7.06)
• Α΄ - 3 ώρες
• Β΄ - 3 ώρες
• Γ΄ - 2 ώρες
Εσπερινά Γυμνάσια
(ΥπΕΠΘ-Γ2/54529/1.6.05)
• Α΄ - 2 ώρες
• Β΄ - 0 ώρες
• Γ΄ - 1 ώρα
Ειδικά γυμνάσια
(ΥπΕΠΘ-Γ2/628/12.2.01)
• Προκαταρκτική - 2 ώρες 
• Α΄ - 2 ώρες
• Β΄ - 2 ώρες
• Γ΄ - 2 ώρες
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Ενιαία Λύκεια
(ΥπΕΠΘ-Γ2/63447/27.6.05)
• Α΄ - 2/1 ώρες
• Β΄ - 2 ώρες
• Γ΄ - 1 ώρα
Εσπερινά Ενιαία Λύκεια
(ΥπΕΠΘ-Γ2/63444/27.6.05)
• Α΄      - 1 ώρα
• Β΄      - 1 ώρα
• Γ΄, Δ΄ - 0 ώρες
Ενιαία Λύκεια Ειδικής Αγωγής
(ΥπΕΠΘ-Γ2/6077/8.11.01)
• Προκαταρκτική - 2 ώρες 
• Α΄ - 2 ώρες
• Β΄ - 2 ώρες
• Γ΄ - 2 ώρες
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ΕΠΑΛ 
(ΥπΕΠΘ-Γ2/80035/4.8.06), (ΥπΕΠΘ-Γ2/85032/30.7.07)
• Α΄ - 2 ώρες
• Β΄ - 1 ώρα
• Γ΄ - 0 ώρες
Εσπερινά ΕΠΑΛ
(ΥπΕΠΘ-Γ2/80035/4.8.06)
• Α΄ - 1 ώρα
ΕΕΕΕΚ
(ΥπΕΠΘ-Γ6/57523/4.6.02)
• Α΄   - 3 ώρες
• Β΄   - 3 ώρες
• Γ΄   - 3 ώρες
• Δ΄   - 2 ώρες
• Ε΄   - 2 ώρες
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Το αναλυτικό πρόγραμμα
Οι προδιαγραφές
• Είναι φιλικό προς το χρήστη. 
• Δίνει κατευθύνσεις αλλά ταυτόχρονα δεν καταλύει

την αυτονομία του εκπαιδευτικού.
• Είναι χρηστικό και δεν περιέχει αμφισβητήσιμες οδηγίες. 
Οι διαπιστώσεις
• Είναι εργαλείο για την αναζωογόνηση 

των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής.
• Αναβαθμίζει το ρόλο των εκπαιδευτικών μέσα 

στο σχολείο και την ποιότητα του μαθήματος.
Θετική αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα.
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• Σκοπός

• Στόχοι

• Προϋποθέσεις

• Υλικά – μέσα

• Μεθοδολογία εκπαίδευσης

(Επικοινωνία –

Συνεργασίες -

Επέκταση μαθήματος)

• Δομή μαθήματος

•Βήμα

•Βήμα

•Βήμα

•Βήμα
…

Προγραμματισμός Εκτέλεση Αξιολόγηση - Βαθμολογία

To μάθημα
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Ενότητες Α΄ και Β΄ Δημοτικού
• Ψυχοκινητική αγωγή 
• Μουσικοκινητική αγωγή
• Παιχνίδια 
• Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
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Δομή μαθήματος Α΄ και Β΄ Δημοτικού
Σχέδιο: ψυχοκινητική αγωγή - γνωριμία του σώματος. 
Δίνεται έμφαση στη δημιουργική μέθοδο διδασκαλία,
γιατί υπάρχει ανάγκη κίνησης, αυτενέργειας, έκφρασης,
συνεργασίας, δημιουργίας κ.λπ. 
• Α΄ μέρος (προετοιμασία): γνωριμία σώματος, ευκινησία κ.λπ.

Παιχνίδια 8΄-10΄ (επιφάνειες σώματος, ξεκινώ-σταματώ κ.λπ.).  
• Β΄ μέρος (κυρίως θέμα): οπτικοκινητική αντίληψη, ευκινησία, 

συνεργασία κ.λπ.
Παιχνίδια 27΄ - 30΄ (επιφάνειες σώματος-μπαλόνι, 
πέταγμα-πιάσιμο, πέταγμα-κτύπημα, εναλλάξ κτυπήματα κ.λπ.). 

• Γ΄ μέρος: Παιχνίδι αποθεραπείας 5΄. 
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Ενότητες Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
• Ψυχοκινητική αγωγή 
• Μουσικοκινητική αγωγή 
• Παιχνίδια 
• Μύηση στις αθλοπαιδιές και στο στίβο 
• Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
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Δομή μαθήματος Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
Σχέδιο: πετοσφαίριση - μετωπικό σερβίς. 
Δίνεται έμφαση στην ομαδικότητα, συνεργασία, 
καλλιέργεια βασικών κινήσεων και δεξιοτήτων, 
στη χαρά του παιχνιδιού κ.λπ.     
• Α΄ μέρος (προετοιμασία): ευλυγισία - ευκινησία κ.λπ.

Χαλαρό τρέξιμο, ασκήσεις 7΄ - 8΄. 
• Β΄ μέρος (κυρίως θέμα): δεξιότητα χειρισμού της μπάλας,

συνεργασίας κ.λπ.
Ασκήσεις 18΄ - 22΄ (προετοιμασίας, επαφής με τη μπάλα).
Παιχνίδι 10΄.

• Γ΄ μέρος: Αποθεραπεία 5΄. 
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Ενότητες Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
• Αθλοπαιδιές 
• Κλασικός αθλητισμός 
• Γυμναστική 
• Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
Μήπως πρέπει να προστεθεί και η κολύμβηση, 
εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όταν στις αθλητικές 
δραστηριότητες (ΥπΕΠΘ-Γ4/112843/14.10.05) 
έχει συμπεριληφθεί ;
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Δομή μαθήματος Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
Σχέδιο: γυμναστική – κατακόρυφος στήριξη.
Δίνεται έμφαση στη συνεργασία, αποφασιστικότητα, 
κατανόηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων του μαθητή,
επιμονή υπομονή κ.λπ.  
• Εισαγωγικό μέρος: προθέρμανση 10΄ - 12΄. 
• Κυρίως μέρος: ασκήσεις προετοιμασίας, 

κατακόρυφος στήριξη 25΄ - 28΄.
• Τελικό μέρος: αποθεραπεία 5΄.
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Ενότητες Γυμνασίου
• Αθλοπαιδιές 
• Κλασικός αθλητισμός 
• Γυμναστική 
• Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
• Κολύμβηση
Μήπως πρέπει να προστεθούν και άλλα αθλήματα, 
εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον από τους μαθητές και 
οι προϋποθέσεις, όταν στις αθλητικές δραστηριότητες 
(ΥπΕΠΘ-Γ4/112843/14.10.05)έχουν συμπεριληφθεί 
η πάλη μαθητών και η κωπηλασία ;
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Δομές μαθημάτων Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου
Σχέδιο: καλαθοσφαίριση - το σουτ. 
Δίνεται έμφαση στη ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, 
κατανόηση αθλοπαιδιάς, συμμετοχή, συνεργασία κ.λπ.                       
• Εισαγωγικό μέρος: προετοιμασία 7΄ - 10΄ 

(χαλαρό τρέξιμο, ασκήσεις). 
• Κυρίως μέρος: ασκήσεις προετοιμασίας, σουτ. 15΄. 

Παιχνίδι 15΄.
• Τελικό μέρος: αποθεραπεία 3΄- 5΄.
B΄, Γ΄ Γυμνασίου
Οι δομές μαθημάτων της B΄, Γ΄ Γυμνασίου 
έχουν αυξανόμενο επίπεδο έντασης και λεπτομέρειας.
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Ενότητες Λυκείου
Τυπικά  ισχύει το αναλυτικό πρόγραμμα του 1990 
με τις εξής ενότητες:  
• Φυσική κατάσταση 
• Στίβος 
• Αθλοπαιδιές 
• Ενόργανη – Ρυθμική γυμναστική 
• Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
• Είναι δυνατόν να περιληφθούν και άλλα αθλήματα, 

εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον από τους μαθητές 
και οι προϋποθέσεις. 

Μήπως πρέπει να ενταχθούν  όλα τα αθλήματα 
και αγωνίσματα των αθλητικών δραστηριοτήτων, εφόσον 
υπάρχει το ενδιαφέρον από τους μαθητές και οι προϋποθέσεις, 
όταν στις αθλητικές δραστηριότητες (ΥπΕΠΘ-Γ4/112843/14.10.05) 
έχουν συμπεριληφθεί;
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Δομές μαθημάτων Λυκείου
Δίνεται έμφαση στη συμμετοχή, συνεργασία, υπευθυνότητα κ.λπ.                      
• Εισαγωγικό μέρος: προετοιμασία 7΄  

(χαλαρό τρέξιμο, ασκήσεις). 
• Κυρίως μέρος: ασκήσεις προετοιμασίας 10΄. 

Παιχνίδι 20΄ - 25΄.
• Τελικό μέρος: αποθεραπεία 3΄.
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Η διαθεματικότητα
Η διαθεματικότητα είναι μια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης.
Πότε διδάσκεται ;
• Είτε σε ώρες που οι καιρικές συνθήκες 

δεν επιτρέπουν το μάθημα της φυσικής αγωγής .
• Είτε αναθέτοντας εργασίες στο σπίτι. 
• Είτε μέσα στο ημερήσιο μάθημα της φυσικής 

αγωγής 2 με 3 λεπτά. 
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Οι στόχοι
1. Παροχή γενικής παιδείας.
2. Καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή 

και ανάδειξη των ενδιαφερόντων του.
3. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατότητα 

μάθησης για όλους.
4.  Ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας.
5. Ευαισθητοποίηση για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.
6.  Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
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Σχέδιο διαθεματικότητας
«Δια βίου άσκηση»
• Σκοπός: H συνειδητοποίηση της ανάγκης 

για δια βίου άσκηση. 
• Στόχοι: α) Γνωστικοί (συνειδητοποίηση της ωφέλειας 

της διά βίου άσκησης, καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης κ.λπ.).
β) Δεξιοτήτων (ανάπτυξη της αντοχής, δύναμης, 
καλλιέργεια συνεργασίας, υπομονής κ.λπ.).
γ) Στάσεων (συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες κ.λπ). 

Τα βήματα:
• Διερεύνηση - Ταξινόμηση
• Προγραμματισμός
• Υλοποίηση 
• Αξιολόγηση
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Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Διαπολιτισμική εκπαίδευση σημαίνει εναντίωση 
μέσα από την καθημερινή 
παιδαγωγική πρακτική σε κάθε είδους διάκριση
κοινωνική, πολιτισμική, φύλου, 
γλωσσική ή θρησκευτική. 
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση προϋποθέτει 
και την διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
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Οι αρχές
• Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση. 
• Εκπαίδευση για αλληλεγγύη. 
• Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό. 
• Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης.
Η σύνδεση
Η σύνδεση της διαπολιτισμικής προσέγγισης μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με τα παιχνίδια και με τα μαθήματα 
των ελληνικών παραδοσιακών χορών κ.λπ. :
• Παρουσίαση παρόμοιων παιχνιδιών από αλλοδαπούς μαθητές.
• Παρουσίαση παρόμοιων χορών από αλλοδαπούς μαθητές.
• Προτροπή για επανάληψη και εκμάθηση.
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Η διδασκαλία
Η διδασκαλία δε γίνεται με έτοιμες συνταγές αλλά 
στηρίζεται στην αυτενέργεια των καθηγητών.
Έμφαση στο μάθημα
Κατά την πραγματοποίηση των μαθημάτων 
ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί:
• Στο παιδαγωγικό κλίμα, το οποίο πρέπει να διέπεται 

από την αρχή της χαράς και την αναγνώριση
του δικαιώματος κάθε μαθητή στην επιλογή
και στη συμμετοχή.

• Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων, παράλληλα 
με την ανταπόκριση των στόχων στις ιδιαίτερες
ανάγκες του κάθε μαθητή ή της ομάδας.

• Στη σύνδεση του μαθήματος με την πραγματική ζωή.
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.
Μέθοδοι διδασκαλίας
Ενισχύονται οι μέθοδοι διδασκαλίας:
1. Η μέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας                                        

(ο μαθητής  δημιουργεί διαφορετικούς τρόπους 
σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα).

2.       Η μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης                                            
(ο μαθητής με τη βοήθεια  του δάσκαλου φτάνει 
μόνος του στη σωστή εκτέλεση της άσκησης).

3.     Η μέθοδος του παραγγέλματος.
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4.     Η μέθοδος της αμοιβαίας διδασκαλίας
(ο μαθητής ασκείται με ένα μαθητή-βοηθό 
που του παρέχει ανατροφοδότηση σύμφωνα 
με τα κριτήρια που έχει προετοιμάσει ο δάσκαλος).

5.    Η μέθοδος του μη αποκλεισμού                                                                    
(ο σχεδιασμός διαφορετικών βαθμών εκτέλεσης
της άσκησης που προσφέρεται στο μαθητή).

6.    Η πρακτική μέθοδος διδασκαλίας
(ο μαθητής εκτελεί μια άσκηση χωρίς 
την επίβλεψη του δασκάλου). 

7.    Η μέθοδος του αυτοελέγχου                                                                          
(ο μαθητής εκτελεί μια άσκηση και αξιολογεί
την απόδοσή του).
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Η αξιολόγηση
Ο βασικός στόχος της αξιολόγησης του μαθητή 
είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
με σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης.
Στάδια αξιολόγησης
• Διαγνωστική αξιολόγηση 
• Διαμορφωτική αξιολόγηση 
• Τελική αξιολόγηση
Αξιολόγηση στόχων
• Συστηματική παρατήρηση
• Δοκιμασίες (τεστ)
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Οι ανάγκες
• Αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων.
• Αξιολόγηση αντικειμένων.
• Αξιολόγηση συμμετοχής, προσπάθειας, 

ενδιαφέροντος κ.λπ.
Τα επιχειρήματα
• Οι εξετάσεις είναι πηγή άγχους.
• Η βαθμολογία δίνει κίνητρα στους μαθητές  

να προσπαθήσουν περισσότερο.
• Η αξιολόγηση είναι η ανατροφοδότηση

της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Η βαθμολογία οδηγεί σε εκπαιδευτική 

και κοινωνική επιλογή κ.λπ.
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Βαθμολογία

Φυσικές 
ικανότητες

Αντικείμενα 
τριμήνων

Δημοτικό

20%

40%

40% 40% 50%

10 βαθμοί

40%

20%

Γυμνάσιο

20 βαθμοί

50%

Λύκειο

20 βαθμοί

Η βαθμολογία

Συμμετοχή, 
Προσπάθεια, 
Ενδιαφέρον κ.λπ.

• Μήπως πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό 
της συμμετοχής, προσπάθειας, ενδιαφέροντος κ.λπ. ;

• Ποιος θα είναι ο χαμηλότερος βαθμός  της φυσικής αγωγής ;
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Περί ειδικής φυσικής αγωγής

Dali
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Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
(Ν. 2817 /14-3-2000)
Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι όσοι:
• Έχουν  νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
• Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης ή ακοής.
• Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα 

ή προβλήματα υγείας.
• Έχουν προβλήματα λόγου ομιλίας και ειδικές δυσκολίες 

στη μάθηση.
• Έχουν  σύνθετες  γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές 

δυσκολίες και διαταραχές ανάπτυξης.
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Τα εμπόδια
Σ’ όλες τις κοινωνίες στον κόσμο εξακολουθούν 
να υπάρχουν εμπόδια, τα οποία στερούν στα άτομα 
με αναπηρίες να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες τους και δυσχεραίνουν την πλήρη 
και ισότιμη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες 
της κοινωνίας τους.
Θεμελιακό μέτρο για τη συμμετοχή των ατόμων 
με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
ζωή του κράτους είναι η εκπαίδευση.                  
Μια «Εκπαίδευση για Όλους» αποτελεί τη βάση 
μιας «Κοινωνίας για Όλους».
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ειδική φυσική αγωγή
Η ειδική φυσική αγωγή κινείται σε δυο επίπεδα:
• Της φυσικής αγωγής. 
• Της ειδικής αγωγής. 
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Οι καθηγητές
Με την ψήφιση του νόμου 1566/85 άρχισαν να τοποθετούνται 
εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής (ΣΜΕΑ). Σήμερα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
λειτουργούν 168 ΣΜΕΑ και στη Δευτεροβάθμια 89 ΣΜΕΑ.
Από τους 160 καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής 
που υπηρετούν στις ΣΜΕΑ μόνο το 43,75% έχει οργανική θέση. 
Για τα 1176 Τμήματα Ένταξης της Πρωτοβάθμιας 
και τα 186 Τμήματα Ένταξης της Δευτεροβάθμιας, 
τα οποία λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο των γενικών σχολείων
με παράλληλη στήριξη από τα 57 Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης 
και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), δεν προβλέπεται η τοποθέτηση 
καθηγητών ειδικής φυσικής αγωγής επιπλέον, από τους καθηγητές
που έχουν αναλάβει το έργο της φυσικής αγωγής 
για το σύνολο των μαθητών της τυπικής σχολικής μονάδας.
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Το τμήμα
Από το 2000 στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥπΕΠΘ 
λειτουργεί άτυπα το τμήμα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής.
Σκοπός του τμήματος είναι:
• Η επιστημονική έρευνα και η υποβολή προτάσεων. 
• Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υποστήριξη προγραμμάτων 

διαρκούς επιμόρφωσης.
• Η ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 
• Η διάθεση αθλητικού - υποστηρικτικού υλικού.
• Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς με σκοπό 

την προώθηση των θεμάτων της ειδικής φυσικής αγωγής.
• Οι αθλητικές δραστηριότητες, οι παράλληλες εκδηλώσεις 

και οι κατασκηνώσεις για τους μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΙΔ/ΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ  ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: 
- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.)
-ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ/ΗΣ
- ΓΕΩΡΓΙΑΣ
-ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ

Ε.Δ.Τ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
& ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

- ΓΥΜΝΑΣΙΑ
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

-ΛΥΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &
-ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
-ΤΕΧΝΙΚΑ /ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το οργανόγραμμα
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Περί Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

Dali
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ΤΑΔ - ΕΤΑΔ
(Ν.1894/90 άρθρο 7, ΥπΕΠΘ-Γ4/572/28.5.98)
Το 1988 - 89 στην Ελλάδα δημιουργήθηκε ο θεσμός
των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης 
για τα γυμνάσια (ΤΑΔ) και των Ειδικών Τμημάτων
Αθλητικής Διευκόλυνσης για τα λύκεια (ΕΤΑΔ). 
Ο βασικός σκοπός είναι η εξειδικευμένη αθλητική 
εκπαίδευση παράλληλα με τη σχολική εκπαίδευση.
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Στόχοι
Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει 
τα ΤΑΔ – ΕΤΑΔ ως ποιοτικά και αποτελεσματικά ;
• Οι ευεργετικές επιδράσεις του αθλητισμού 

στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών. 
• Η σύνδεση του σχολικού και του εξωσχολικού αθλητισμού.
• Η ευσυνειδησία και η επιστημονική κατάρτιση 

των καθηγητών φυσικής αγωγής στις εξελίξεις 
της αθλητικής επιστήμης και των μεθόδων διδασκαλίας.
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ΕΤΑΔ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤ0Σ  2005-2006

ΕΤΑΔ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

400

60

36

67

19

20

26

176

214

121

59

1198

7

1

1

2

1

1

1

4

3

2

2

25
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Τα αθλήματα
Ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, 
beach volleyball, χειροσφαίριση, κλασικός αθλητισμός, 
ποδηλασία, ενόργανη γυμναστική, ρυθμική γυμναστική, 
κολύμβηση, υδατοσφαίριση, κωπηλασία, κανόε καγιάκ, ιστιοπλοΐα, 
άρση βαρών, πάλη, πυγμαχία, τζούντο, τάε κβον ντο,               
σκοποβολή, αντισφαίριση, επιτραπέζια αντισφαίριση.
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Ερευνητικά συμπεράσματα 2006
• Μεγάλη συγκέντρωση ΕΤΑΔ και μαθητών στη περιφέρεια 

της Αττικής με 28% και 29,7 αντίστοιχα.
• Σημαντική υπέροχη των ανδρών (64,2%) έναντι των γυναικών.
• Προτίμηση των μαθητών στην ποδοσφαίριση (20%), 

τον κλασικό αθλητισμό (15,3) και την καλαθοσφαίριση (11,7).
• Αξιόλογες επιδόσεις των μαθητών των ΕΤΑΔ σε όλους 

τους αγώνες, με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας των γυναικών  
έναντι των ανδρών.

• Χρήση προνομίων για την εισαγωγή τους στη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κάνει περίπου το 1/3 του συνόλου των μαθητών.
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Περί αθλητικών δραστηριοτήτων
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Σχολικές - αθλητικές εκδηλώσεις
(ΥπΕΠΘ-Γ1/1133/9.10.97)
Η ανάθεση για τη συμμετοχή στις σχολικές εκδηλώσεις /
δραστηριότητες γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
Αθλητικές δραστηριότητες
(ΥπΕΠΘ-Γ4/112843/14.10.05)
Η οργάνωση

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (ΚΟΕΣΑ με 16 μέλη)

Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (ΟΕΣΑ)     ΟΕΣΑ      ΟΕΣΑ      
(με 8 έως 14 μέλη) 
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Οι αγώνες

Αγώνες 

Δευτεροβάθμιας            Πρωτοβάθμιας

Α΄ Κύκλου             Β΄ Κύκλου               Στ΄ + Ε΄ 
(γυμνάσια) (λύκεια) 
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Οι φάσεις
• Ενδοσχολικοί αγώνες.
• Α΄ φάση: αγώνες μαθητών/τριων σχολικών μονάδων 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας /Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Β΄ φάση: αγώνες σε ομίλους μεταξύ των πρωταθλητών 

των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Γ΄ φάση: πανελλήνιοι αγώνες.
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Τα ομαδικά αθλήματα
• Καλαθοσφαίριση  

(Πρωτ.+ΔΑ΄Κύκλος=Α΄Φάση, ΔΒ΄Κύκλος=Α΄Β΄Γ΄Φάσεις).
• Πετοσφαίριση  

(Πρωτ.+ΔΑ΄Κύκλος=Α΄Φάση, ΔΒ΄Κύκλος=Α΄Β΄Γ΄Φάσεις).
• Χειροσφαίριση 

(Πρωτ.+ΔΑ΄Κύκλος=Α΄Φάση, ΔΒ΄Κύκλος=Α΄Β΄Γ΄Φάσεις).
• Ποδόσφαιρο Μαθητών 

(Πρωτ.+ΔΑ΄Κύκλος=Α΄Φάση, ΔΒ΄Κύκλος=Α΄Β΄Γ΄Φάσεις). 
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Τα ατομικά αθλήματα
• Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους 

(Πρωτ.=Α΄Φάση, ΔΑ΄+ΔΒ΄Κύκλου=Α΄Γ΄Φάσεις). 
• Κλασικός Αθλητισμός 

(Πρωτ.=Α΄Φάση, ΔΑ΄+ΔΒ΄Κύκλου=Α΄Β΄Γ΄Φάσεις). 
• Κολύμβηση 

(Πρωτ.+ΔΑ΄Κύκλος=Α΄Φάση, ΔΒ΄Κύκλος=Α΄Β΄Γ΄Φάσεις). 
• Ενόργανη Γυμναστική 

(Πρωτ.+ΔΑ΄Κύκλος=Α΄Φάση, ΔΒ΄Κύκλος=Α΄Γ΄Φάσεις). 
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• Αντισφαίριση 
(ΔΒ΄Κύκλος=Α΄Β΄Γ΄Φάσεις). 

• Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
(ΔΒ΄Κύκλος=Α΄Γ΄Φάσεις). 

• Άρση Βαρών  
(ΔΒ΄Κύκλος=Α΄Γ΄Φάσεις). 

• Πάλη  Μαθητών  
(ΔΑ΄Κύκλος=Β΄Φάση, ΔΒ΄Κύκλος=Β΄Γ΄Φάσεις). 

• Κωπηλασία  
(ΔΑ΄+ΔΒ΄Κύκλου=Β΄Γ΄Φάσεις)
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Τουρνουά αγώνων
Έχουμε έξι ομάδες :
• Στη πρώτη φάση μετά από κλήρωση παίζουν μόνο 

τέσσερις ομάδες και έχουμε δυο νικήτριες ομάδες, 
ενώ οι άλλες δυο ομάδες περνούν στην επόμενη φάση 
χωρίς αγώνα.

• Στη δεύτερη φάση μετά από κλήρωση οι δυο νικήτριες 
ομάδες της πρώτης φάσης παίζουν με  τις ομάδες 
που πέρασαν χωρίς αγώνα και έχουμε δυο νικήτριες ομάδες.

• Στη τρίτη φάση οι δυο νικήτριες ομάδες της δεύτερης φάσης 
παίζουν και έχουμε τη τελική νικήτρια ομάδα.
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Σχήμα 

1.Φάση                     2.Φάση        3.Φάση 

Συμπέρασμα 
Σε μια διοργάνωση αγώνων η ομάδα ή οι ομάδες περνούν 
με κλήρωση χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση ΜΟΝΟ 
κατά την πρώτη φάση της διοργάνωσης.
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Αθλητική - πολιτιστική ημέρα - ιατρική βεβαίωση
Αθλητική – πολιτιστική ημέρα 
(ΥπΕΠΘ – Γ4/353/2.8.90)
Θεσμοθετήθηκε ως αθλητική - πολιτιστική ημέρα 
το τελευταίο δεκαήμερο της διδασκαλίας των μαθημάτων.
Για την προετοιμασία της μπορεί να γίνει χρήση 6 διδακτικών ωρών. 
Η ιατρική βεβαίωση 
(ΥπΕΠΘ-Γ4/1218/14.8.1998)
Για τους μαθητές - αθλητές που παίρνουν μέρος στις αθλητικές 
δραστηριότητες που οι επιβαρύνσεις είναι μεγαλύτερες, 
το Ατομικό Δελτίο έχει ισχύ εξαμήνου. Μετά από παρέλευση 
του εξαμήνου οι μαθητές-αθλητές πρέπει να φέρουν ιατρική βεβαίωση 
που και αυτή έχει εξάμηνη ισχύ.
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Υποχρεώσεις – Περιορισμοί - Καθήκοντα
(Ν.2683/99 άρθρα 24-38)
Υποχρεώσεις
• Πίστη στο Σύνταγμα.
• Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών (υπακούει 

στις διαταγές των προϊστάμενων του και όταν 
τις θεωρεί παράνομες, οφείλει πριν τις εκτελέσει 
να τις αναφέρει εγγράφως στην προϊστάμενη αρχή). 

• Εχεμύθεια. 
• Συμπεριφορά υπαλλήλου ώστε να καθίσταται 

άξιος της κοινής εμπιστοσύνης. 
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• Δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
• Οφείλει να παραμείνει στο σχολείο πέρα από 

τις ώρες διδασκαλίας, για συγκεκριμένο έργο 
(ΥπΕΠΘ-Δ2/20864/18.9.96), όχι πάνω από 6 ώρες 
την ημέρα και μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα
(Ν.1566/85 άρθρο 14). 

• Οφείλει να εργαστεί και πέραν του χρόνου εργασίας 
σε εξαιρετικές ανάγκες με καταβολή αποζημίωσης. 

• Σε επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη εκτελεί τα καθήκοντα 
του κλάδου ή της ειδικότητας του ή εργασίες συναφείς.



15/9/2015 80

Περιορισμοί
• Παίρνοντας άδεια μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο 

ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται 
με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει
την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσία του.

• Υποχρεούται να δηλώνει τη συμμετοχή σε νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εκτός των σωματείων
και των κοινωφελών ιδρυμάτων).

• Χορηγείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (Ν.Σ.Κ.-5/98) 
προκειμένου να διδάξουν σε αθλητικά σωματεία και 
εφόσον προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή 
διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων
(της νομαρχίας).

• Απαγορεύεται η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας 
και η συμμετοχή του σε εμπορική εταιρεία.
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Καθήκοντα
• Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και εφαρμόζουν 

πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα.
• Καταγράφουν τη διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες 

των μαθητών υπογράφοντας το δελτίο απουσιών.
• Είναι υπεύθυνοι για την πειθαρχία και την τάξη 

κατά την ώρα της διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν 
την έξοδο των μαθητών παρά μόνο σε περίπτωση 
απόλυτης ανάγκης. 

• Μπορούν να καλούν γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών. 
• Τήρηση εφημερίας.
• Τήρηση νόμων, αποφάσεων και να αναλαμβάνουν 

τις πρόσθετες εργασίες του σχολείου.
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Η μονιμοποίηση (Π.Δ.140/98) 
Προϋποθέσεις 
• Η εισαγωγική επιμόρφωση (Π.Δ.250/92).
• Η συμπλήρωση 2 ετών πραγματικής εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας (ΥπΕΠΘ-Δ2/46026/25.6.07).
• Η έκθεση του διευθυντή της σχολικής μονάδας που αξιολογεί: 

α) Την υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα 
και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό.
β) Τη συνεργασία και επικοινωνία του με εκπαιδευτικούς, 
μαθητές και γονείς. 

• Η έκθεση του σχολικού συμβούλου που αξιολογεί:                                        
α) Την επιστημονική κατάρτιση του. 
β) Τη παιδαγωγική και διδακτική του ικανότητα.
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Στο τέλος της δοκιμαστικής θητείας τριμελή επιτροπή εξετάζει:
• Τον υπηρεσιακό φάκελο του αξιολογούμενου.
• Μια  επιστημονική εργασία που έχει εκπονήσει σε αντικείμενο 

της ειδικότητας του (απαλλάσσεται ο κάτοχος μεταπτυχιακού 
και διδακτορικού).

• Την επάρκεια σχέδιου υποδειγματικής διδασκαλίας 
που έχει συντάξει.

• Τις εκθέσεις του διευθυντή της σχολικής μονάδας και 
του σχολικού συμβούλου. 

(Επίσης μπορεί να τον καλέσει σε προφορική συνέντευξη).
Συντάσσει και την δική της έκθεση και όλα αυτά τα υποβάλει 
στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο που αποφασίζει 
για τη μονιμοποίηση.
Σε αρνητική κρίση μετά από ένσταση εντός 30 ημερών 
από την γνωστοποίηση της, επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες 
εντός του επόμενου έτους στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.
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Διαγωγή - Κυρώσεις 
(Π.Δ. 104/1979 άρθρα 26-32)
Διαγωγή 
« Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος 
συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολική ζωήν κανόνας 
και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού περιβάλλοντος, 
εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, 
πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι' υπαιτίου πράξεως 
ή παραλείψεως, αποτελεί αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου 
και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται δια σχολικών κυρώσεων 
κατά τας διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος »
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Κυρώσεις
• Παρατήρησης 
• Επίπληξη
• Ωριαία απομάκρυνση
• Αποβολή μέχρι 3 ημέρες                       Βιβλίο επιβολής κυρώσεων 
• Αποβολή μέχρι 5 ημέρες
• Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Οι αποβαλλόμενοι δύναται να παραμείνουν στο σχολείο κατά 
τις ώρες διδασκαλίας, απασχολούμενοι με μέριμνα του Δ/ντη.
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Απουσίες
Η αθλητική περιβολή
(ΥπΕΠΘ-Γ4/752/18.9.86, ΥπΕΠΘ-Γ4/686/23.6.87)
Γιατί η αθλητική περιβολή στο μάθημα της φυσικής αγωγής 
είναι υποχρεωτική ; 
Για την ανετότερη εκτέλεση των ασκήσεων και την διασφάλιση 
της σωματικής ακεραιότητας και υγείας των μαθητών.
Μαθητής που παρουσιάζεται (συχνά) χωρίς αθλητική περιβολή: 
• Καταλογίζεται απουσία.
• Ενημερώνεται ο διευθυντής.
• Λαμβάνουν γνώση οι γονείς.
• Αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης.     
Απαλλαγή μιας ώρας δύναται να δοθεί στον μαθητή μετά 
την έγκριση του Δ/ντη.
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Σε επίσημους αγώνες 
Απουσίες  λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις 
πιστοποιημένες καταγράφονται ως δικαιολογημένες 
(Π.Δ. 104/1979 άρθρο 21, 22). 
Επίσης είναι δυνατόν να μην ληφθούν υπόψη 
(ΥπΕΠΘ-Γ2/3233/9.5.01) με τις εξής όμως προϋποθέσεις :
• Εξασφάλιση προφορικής βαθμολογίας ενός τετραμήνου.
• Βεβαίωση ομοσπονδίας θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού.  
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Ατομικό δελτίο υγείας 
(ΥπΕΠΘ - Γ4/1129/4.10.89)
• Είναι απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο.
• Έχει προληπτικό χαρακτήρα.
• Συμπληρώνεται από ιατρούς. 
• Περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία μαθητή, ημερομηνία ιατρικής 

εξέτασης και ιατρικό πόρισμα.
• Έχει ισχύ: α) Για το Δημοτικό 2 έτη (κατάθεση Α΄,Γ΄,Ε΄τάξεις)

β) Για το Γυμνάσιο και Λύκειο 3 έτη 
(κατάθεση Α΄τάξεις)  

• Η διανομή των εντύπων στους μαθητές είναι υποχρεωτική, 
γίνεται με ευθύνη του Δ/ντη και η επισύναψη του στο Ατομικό
Δελτίο βαθμολογίας. 

• Η κατάθεση του μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. 
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Παρέλαση 
(Ν. 1566/85, ΥπΕΠΘ-Γ4/150/24.2.2000)
Γιατί γίνεται η παρέλαση ;
Για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μια ορισμένης 
χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα.
Τα τμήματα παρέλασης συγκροτούνται κατά ενιαίο τρόπο 
σε τετράδες (4x8=32 μαθητές-τριες) με τους διμοιρίτες επικεφαλής 
των τμημάτων και τον σημαιοφόρο με τους 5 παραστάτες. 
Οι μαθητές με αναπηρία συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν 
οι ίδιοι και οι γονείς τους (και με σύμφωνη γνώμη του συλλόγου 
διδασκόντων).
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Η προετοιμασία
Η προετοιμασία επιλογής αρχίζει με ευθύνη των καθηγητών 
φυσικής αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν την παρέλαση. 
Αφιερώνεται χρόνος (10΄) για την εκμάθηση ανάλογων ασκήσεων 
κατά την ώρα του μαθήματος της φυσικής αγωγής.  
Πραγματοποιούνται 2 τουλάχιστον δοκιμαστικές παρελάσεις 
στον χώρο του σχολείου με τα επιλεγμένα τμήματα 
παρουσία και δεύτερου εκπ/κου ανεξάρτητα ειδικότητας. 
Οι καθηγητές φυσικής αγωγής οφείλουν να ακολουθούν 
τα τμήματα τους από το αριστερό μέρος σε όλη τη διαδρομή 
της παρέλασης.
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Σημαιοφόρος - παραστάτες
(Π.Δ. 201/98 άρθρο 13)
Σημαιοφόρος ορίζεται ο μαθητής/τρια  ΣΤ΄ τάξης με το μεγαλύτερο 
γενικό μέσο όρο βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης. 
Παραστάτες ορίζονται ανεξάρτητα φύλου: 
• Δυο μαθητές της Γ΄ και 2 μαθητές της Β΄ τάξης με το μεγαλύτερο γενικό 

μέσο όρο βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης. 
• Ένας μαθητής της Α΄ τάξης από κλήρωση για την 28η Οκτωβρίου 

και ο μαθητής με το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας 
των τριμήνων για την 25η Μαρτίου.

Αλλοδαποί μαθητές
(ΥπΕΠΘ-Γ1/219/13.3.01)
Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων / παραστατών / υπευθύνων 
για την κατάθεση στεφάνου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί
μαθητές οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστον δύο χρόνια σε ελληνικό σχολείο
και αποδέχονται τον ορισμό τους.
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Η σύνταξη – η σύμπτυξη 
Η σύνταξη 
(ΥπΕΠΘ-Γ/89/15.2.82, ΥπΕΠΘ Γ4/745/18.12.84)
Η καθημερινή σύνταξη των μαθητών κατά την πρωινή 
ή απογευματινή προσευχή είναι υποχρέωση και καθήκον 
των εφημερευόντων καθηγητών, οποιασδήποτε ειδικότητας. 
Όταν ο καθηγητής φυσικής αγωγής έχει πρώτη ώρα μάθημα 
συνεργάζεται με τον εφημερεύοντα για τη σύνταξη των μαθητών.
Η σύμπτυξη δύο τμημάτων 
(Γ4/745/18.12.84)
Το μάθημα φυσικής αγωγής μπορεί να γίνεται χωριστά 
(αγόρια και κορίτσια) με σύμπτυξη 2 τμημάτων 
με τον όρο ότι τα τμήματα θα έχουν τον προβλεπόμενο αριθμό 
μαθητών και δεν δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα 
στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
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Το νέφος - η τελευταία ώρα 
Το νέφος  
(ΥπΕΠΘ - Γ4/213/13.2.91)
Το μάθημα της φυσικής αγωγής στους μαθητές των σχολείων 
του λεκανοπεδίου περιορίζεται κατά τις ημέρες που λαμβάνονται 
έκτακτα μέτρα λόγω νέφους, γιατί η έξαρση των ατμοσφαιρικών 
ρύπων έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. 
Η τελευταία ώρα 
(ΥπΕΠΘ-Γ4/745/18.12.84)
Για λόγους βιολογικούς και υγιεινής πρέπει ν'αποφεύγεται 
η γύμναση των μαθητών την τελευταία ώρα του πρωινού 
και την πρώτη του απογευματινού κύκλου.
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Αθλητικοί χώροι
Αίθουσες φυσικής αγωγής - πολλαπλής χρήσης
(ΥπΕΠΘ- Γ4/1392/21.12.98) 
• Χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της φυσικής αγωγής.                    
• Δεν μεταβάλλεται η χρήση τους. 
• Δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων

(εξέδρα, καρέκλες κ.λπ.).
• Στην καθημερινή καθαριότητα συμπεριλαμβάνονται 

και οι χώροι αυτοί.
Διάθεση σχολικών αθλητικών χώρων
(ΥπΕΠΘ-Γ4/745/18.12.84)
Η Διάθεση σχολικών αθλητικών χώρων σε φορείς γίνεται 
με απόφαση Νομάρχη, ύστερα  από αίτηση του ενδιαφερομένου 
και εισήγηση του Δ/ντη της σχολικής μονάδας.
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