
Διδασκαλία
Γ4/745/18-12-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Θέματα Φυσικής Αγωγής

Σε ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί για θέματα Φυσικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε τα 
παρακάτω: 

1. Η διάθεση σχολικών αθλητικών χώρων με φορείς ή αθλητικούς Συλλόγους για χρήση, 
γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και 
σχετική εισήγηση του Δ/ντή του σχολείου στον Νομάρχη δεν παρακωλύεται η κανονική 
λειτουργία του σχολείου που διαθέτει τον αθλητικό χώρο. 

2. Η χρήση αθλητικών χώρων, κλειστών ή ανοικτών από συστεγαζόμενα σχολεία, συλλόγους,
ή άλλους φορείς, δημιουργεί σ` όλους τους παραπάνω την υποχρέωση της διαφύλαξης των 
αθλητικών εγκαταστάσεων και οργάνων αυτών των χώρων, από φθορές απώλειες κλπ. και 
της κανονικής παράδοσης των χρησιμοποιηθέντων οργάνων, στον επόμενο που θα τα 
χρησιμοποιήσει. 

3. `Οταν σ` ένα σχολείο υπηρετεί καθηγητής και καθηγήτρια Φ.Α., μπορεί το μάθημα της Φ.Α. 
να γίνεται χωριστά για τ` αγόρια και κορίτσια, με σύμπτυξη δύο τμημάτων κατά φύλο και με 
τον όρο ότι, το τμήμα θα έχει τον προβλεπόμενο αριθμό ασκουμένων και στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα του σχολείου δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα. 

4. Για λόγους βιολογικούς και υγιεινής, πρέπει ν` αποφεύγεται η γύμναση των μαθητών-
τριών, την τελευταία ώρα του πρωινού και την πρώτη του απογευματινού κύκλου. 

5. Κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, όταν καθηγητής Φ.Α. έχει την πρώτη ώρα 
μάθημα, πρέπει να φροντίζει σε συνεργασία με τον εφημερεύοντα καθηγητή, για την σύνταξη 
των μαθητών την πρώτη ώρα του πρωινού και απογευματινού κύκλου. 

6. Κάθε ομαδική μετακίνηση μαθητών-τριών από τον χώρο του σχολείου σε άλλον χώρο 
(εκτός σχολείου) για το μάθημα της Φ.Α., πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τον 
καθηγητή Φ.Α., από την αρχή ως το τέλος της διαδρομής που οδηγεί στο χώρο άσκησης, για 
την πρόληψη ενδεχομένου ατυχήματος. Για το θέμα αυτό θα προηγηθεί συνεργασία Δ/νσης 
και καθηγητή Φ.Α. του σχολείου. 

7. Οι αγώνες και η άσκηση δρόμου, σε ανώμαλο έδαφος πρέπει ν` αποφεύγεται να γίνονται 
σε περιοχές που υπάρχει κίνηση αυτοκινήτων κλπ. αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας για 
τους αγωνιζόμενους. 
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