
Πώς αματίθεμται οι ώρες της Διατροφικής Αγωγής στους εκπαιδευτικούς του Ολοήμερου 

Από ςξ ρυξλικό έςξπ 2019-2020 ξι ώοεπ ρίςιρηπ ςξσ ξλξήμεοξσ ποξγοάμμαςξπ ξμξμάζξμςαι 

Διατροφική Αγωγή και δε υοεώμξμςαι πλέξμ ρςημ καοςέλα ςξσ/ςωμ σπεύθσμωμ εκπαιδεσςικώμ αλλά 

αμαςίθεμςαι,  όπωπ γίμεςαι και με ςα σπόλξιπα μαθήμαςα ςξσ ξλξήμεοξσ. Ξ ςοόπξπ είμαι ξ ακόλξσθξπ: 

Οηγαίμξσμε ρςξ ΡΥΞΚΘΙΖ ΛΞΜΑΔΑ – ΡΣΜΔΘΔΑΡΙΑΚΘΔΡ ΟΞΚΣΑΝΘΙΩΜ ΞΛΑΔΩΜ ΞΚΞΖΛΔΠΞΣ 

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ, εκεί δηλ. όπξσ δημιξσογξύμε ςα ςμήμαςα ςξσ ξλξήμεοξσ. Οαςώμςαπ ςξ εικξμίδιξ ςηπ 

δημιξσογίαπ ςμήμαςξπ παοαςηοξύμε όςι έυει ποξρςεθεί η επιλξγή ςηπ Διαςοξτικήπ Αγωγήπ, ςόρξ ωπ 

Εώμη όρξ και ωπ μάθημα: 

 

Αμ έυξσμε δσξ εκπαιδεσςικξύπ ρςη ρίςιρη, θα δημιξσογήρξσμε ιράοιθμα ςμήμαςα βάζξμςαπ ρςξ καθέμα 

5 ώοεπ Διαςοξτική Αγωγή (Δ.Α.): 

α ξμόμαςα ςωμ ςμημάςωμ δημιξσογξύμςαι 

ασςόμαςα μόλιπ απξθηκεύρξσμε. α ςμήμαςα 

Δ.Α. αμήκξσμ ρςη Εώμη Μηδέμ (Ε0 - από 

13.20 μέυοι 14.00), ατξύ λειςξσογξύμ ποιμ 

από ςη Εώμη 1 (Ε1 – από 14.15 μέυοι 15.00) 

και ςη Εώμη 2 (Ε2 – από 15.15 μέυοι 16.00). 

Απ θσμηθξύμε ςι ρημαίμει ξ ρσμδσαρμόπ γοαμμάςωμ και αοιθμώμ ρςξ όμξμα κάθε ςμήμαςξπ: 

ξ Ε0*Α,Β,Γ-1 ρημαίμει: Πρώτο τμήμα ςηπ Εώμης 0 (Δ.Α) από μαθηςέπ Α, Β και Γ. 

ξ Ε0*Δ,Δ,ΣΤ-2 ρημαίμει: Δεύτερο τμήμα ςηπ Εώμης 0 (Δ.Α) από μαθηςέπ Δ, Δ και Ρ. 

Δπόμεμξ βήμα είμαι μα κάμξσμε αμάθερη ωοώμ (ΡΥΞΚΘΙΖ ΛΞΜΑΔΑ – ΑΜΑΗΔΡΔΘΡ ΛΑΗΖΛΑΩΜ ΡΔ 

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΣΡ). Δκεί έυξσμ δημιξσογηθεί ςοία σπξςμήμαςα για καθέμα από ςα ςμήμαςα Δ.Α: 

Για ςξ Ε0*Α,Β,Γ-1 είμαι ςα Ε0*Α1, Ε0*Β1 και Ε0*Γ1. 

Για ςξ Ε0*Δ,Δ,ΣΤ-2 είμαι ςα Ε0*Δ2, Ε0*Δ2 και Ε0*ΣΤ2.  

Δε υοειάζεςαι μα κάμξσμε αμάθερη ρε όλα ςα σπξςμήμαςα  

αλλά μόμξ ρε έμα για κάθε ςμήμα π.υ. για ςξ ςμήμα από Α, 

Β, Γ ςάνειπ  θα αμαθέρξσμε μόμξ ρςξ Ε0*Α1, εμώ για ςξ άλλξ 

ςμήμα (Δ, Δ, Ρ ςάνειπ) μόμξ ρςξ Ε0*Δ2. Ξι ώοεπ Δ.Α. 

ταίμξμςαι ρςημ καοςέλα ςξσ κάθε εκπαιδεσςικξύ ρςιπ «Άλλεπ 

ώοεπ αμάθερηπ»: 

Τελευταία κίμηση: Ιάμξσμε καςαμξμή ςωμ παιδιώμ ρςα ςμήμαςα Δ.Α  (ΛΑΗΖΔΡ – ΔΓΓΠΑΤΔΡ 

ΛΑΗΖΩΜ – ΙΑΑΜΞΛΖ ΛΑΗΖΩΜ ΡΔ ΛΖΛΑΑ). 

 

 

 


