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Θζμα: «Ενημζρωςη Εκπ/κών Φυςικήσ Αγωγήσ (ΠΕ11) Δυτ. Ελλάδασ» 

 
Αγαπθτοί και αγαπθτζσ ςυνάδελφοι, 
 
ασ εφχομαι καλι ςχολικι χρονιά με υγεία και δφναμθ! 
Επικοινωνϊ μαηί ςασ ςτο ξεκίνθμα μιασ πραγματικά ιδιαίτερθσ ςχολικισ 

χρονιάσ που ξεκινάει με πολλζσ προκλιςεισ. 
Υςτερα από τισ πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ του ΤΠΑΙΘ και τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ το 

μάκθμά μασ κα διδάςκεται βάςει ςυγκεκριμζνων πρωτοκόλλων. υνοψίηοντασ τισ 
οδθγίεσ: 

- Προβλζπονται μικρζσ, ςτακερζσ ομάδεσ για τα ομαδικά παιχνίδια και 

ακλιματα. 

-   Χρθςιμοποίθςθ κατά το δυνατόν διαφορετικοφ υλικοφ ανά τάξθ. 

-   Κακαριςμόσ υλικϊν / εξοπλιςμοφ μετά το πζρασ του μακιματοσ. 

-  Κακαριςμόσ των χεριϊν με χριςθ νεροφ και ςαπουνιοφ ι με αλκοολοφχο 

αντιςθπτικό διάλυμα μετά το τζλοσ του μακιματοσ. 

-   Δεν κα πραγματοποιθκοφν ςχολικά ι ενδοςχολικά πρωτακλιματα. 

Λόγω των ςυνκθκϊν, οι ομαδικζσ ςυναντιςεισ μασ κα γίνονται μζςω 
διαδικτφου. 

Ζτςι, λοιπόν όποιοι ςυνάδελφοι επικυμοφν να επικοινωνιςουμε και να 
ςυηθτιςουμε προβλθματιςμοφσ τουσ, απόψεισ και ιδζεσ τουσ κα μποροφν να 
ςυνδεκοφν (μζχρι 100 άτομα) ςτθν πλατφόρμα ZOOM (δεν χρειάζεται εγγραφή) ςτο 
link:  

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/92954162925?pwd=c0Y3RHZZUW1GZXFHaDN6Ukt2YnlQdz09 

Meeting ID: 929 5416 2925 
Passcode: S9rfvw 
 
φμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

ΠΡΟ:  

Σουσ εκπαιδευτικοφσ Φυςικήσ Αγωγήσ 

(ΠΕ11) των ςχολικϊν μονάδων τθσ 

Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

ΚΟΙΝ.:  
 Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ & 

Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ 

 ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτικισ Ελλάδασ 
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Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Αχαΐασ: 
 

Πζμπτθ 10-9-2020 09:00 – 10:30 

ι εναλλακτικά  

Παραςκευι 11-9-2020 09:00 – 10:30 

 
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ: 
 

Πζμπτθ 10-9-2020 10:30 – 12:00 

ι εναλλακτικά  

Παραςκευι 11-9-2020 10:30 – 12:00 

 
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Ηλείασ: 
 

Πζμπτθ 10-9-2020 12:00 – 13:30 

ι εναλλακτικά  

Παραςκευι 11-9-2020 12:00 – 13:30 

 
Εννοείται ότι κακθμερινά μπορείτε να επικοινωνείτε μαηί μου για οτιδιποτε 

άπτεται των αρμοδιοτιτων μου με κάκε ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
Σθλ & Viber: 6977770287 
E-mail: xleventakis@sch.gr 
Skype: xleventakis 
Και το αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα και μζςω Webex. 
 
Λόγω του ότι τα μζτρα κα επαναξιολογοφνται και κα αναπροςαρμόηονται ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα κα ζχω ανοιχτό το «διαδικτυακό μου δωμάτιο» κάκε 1θ 
Δευτζρα του μινα και ϊρα 17:00 ζωσ 19:00 για επικοινωνία, ςυηιτθςθ, ανταλλαγι 
απόψεων και προβλθματιςμϊν. χετικι ενθμζρωςθ κα υπάρχει και ςτθν ιςτοςελίδα 
μου: https://www.xleventakis.com/ 

Με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ κα πραγματοποιθκοφν για τθ 
φετινι ςχολικι χρονιά ςεμινάρια/ςυναντιςεισ μικρισ και μεγαλφτερθσ διάρκειασ 
και γι’ αυτό ηθτάω από όποιον επικυμεί να ςτείλει ςτο e-mail μου προτάςεισ, 
απόψεισ και ιδζεσ, κακϊσ και εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςυνεργαςία ι 
παρουςίαςθ «καλϊν πρακτικϊν» προσ τουσ ςυναδζλφουσ, ςε ςχζςθ με τθ νζα 
κακθμερινότθτα που όλοι καλοφμαςτε να αντιμετωπίςουμε. 

Επίςθσ, κα ζχετε ίςωσ λάβει θλεκτρονικά μθνφματα spam από το Πανελλινιο 
χολικό Δίκτυο με φερόμενο ωσ αποςτολζα εμζνα. Θα πρζπει να ελζγχετε τθν 
θλεκτρονικι δ/νςθ του αποςτολζα ςτο τζλοσ μζςα ςτα <  >, αν δεν είναι γνϊριμι 
ςασ, μθν τα ανοίγετε.  

Γνωρίηω πολφ καλά το περιβάλλον ςτο οποίο καλείςτε να εργαςτείτε. Πολλά 
και άλυτα τα κζματα που μασ απαςχολοφν, κακϊσ χρονίηουν (απουςία ι ζλλειψθ 
υλικοφ, λίγοι αξιοπρεπείσ για το μάκθμά μασ κλειςτοί χϊροι και εγκαταςτάςεισ, 
ςτερεοτυπικζσ ςυμπεριφορζσ προσ εμάσ και το μάκθμά μασ, προςτζκθκαν και οι 
επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ). Προςπακιςτε να διεκδικιςτε υλικό για το μάκθμά μασ 
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από τθ χολικι Επιτροπι του Διμου και τθ Δ/νςθ του ςχολείου, το φλλογο Γονζων 
Κθδεμόνων κ.ά. 

Ζχοντασ επίγνωςθ των δυςκολιϊν του ζργου ςασ, ςασ διαβεβαιϊνω ότι κα με 
ζχετε ςυμπαραςτάτθ ςτον αγϊνα ςασ, ςτθρίηοντάσ ςασ ς’ αυτι τθ δφςκολθ 
ςυγκυρία. Επιδίωξι μου είναι θ δθμιουργία ενόσ ουςιαςτικοφ και ςυνεχοφσ 
πλαιςίου επικοινωνίασ μαηί ςασ.  

Εφχομαι ολόψυχα ς’ όλουσ υγεία, δφναμθ και επιτυχία ςτο ζργο ςασ!  
 

 
Με εκτίμθςθ, 

 
Χ. Λεβεντάκθσ 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Φυςικήσ Αγωγήσ 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικήσ Ελλάδασ 

https://www.xleventakis.com/ 
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