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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Αγαπεηνί Γνλείο,
Πξόζθαηα ελεκεξσζήθακε πσο ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαιεί όια
ηα ζρνιεία ζε όιε ηε ρώξα λα πινπνηήζνπλ ην εξεπλεηηθό
πξόγξακκα ΔΥ ΕΖΝ, πνπ δηεμάγεηαη από ην Φαξνθόπεην
Παλεπηζηήκην, ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη:
Έλα πξόγξακκα ζην νπνίν «θαινύληαη νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο ησλ Σρνιείσλ θαη νη
Νεπηαγσγνί, λα δηελεξγήζνπλ ζε πξώηε θάζε ηηο κεηξήζεηο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο θαη θπζηθήο
θαηάζηαζεο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα απνηειέζκαηα. Σηε δεύηεξε θάζε, ζα δηεμαρζεί ε αμηνιόγεζε ησλ
ζπλεζεηώλ δηαηξνθήο θαη θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ καζεηώλ, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζπκπιήξσζεο
εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν ζα εηζαρζνύλ θαη ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ηεο α’ θάζεο (ζσκαηηθή
δηάπιαζε & θπζηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηώλ). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζπλόινπ ησλ
κεηξήζεσλ θάζε παηδηνύ ζα γίλεηαη απηόκαηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα δεκηνπξγείηαη
«Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή». Τελ ώξα πνπ θαλείο δελ δίλεη ιύζε ζηελ πείλα ηελ εμαζιίσζε
θαη ηελ απαμίσζε παηδείαο θαη παηδηώλ μαθληθά καο θάλνπλ «δώξν» πξνγξάκκαηα δίαηηαο , επεμίαο θαη
ζσκαηηθήο δηάπιαζεο !!!!!!!
Αο απαληήζνπλ άκεζα νη ζύκβνπινη θπζηθήο αγσγήο γηα ην αλ είλαη λόκηκν λα αλαηξαπεί ην πξόγξακκα
Φπζηθήο Αγσγήο γηα 2 έσο 4 εβδνκάδεο θαη γηα ην πόζν επηζηεκνληθό θαη αζθαιέο είλαη ην test αληνρήο
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πξόγξακκα γηα ηελ πγεία ησλ παηδηώλ ησλ 6 & 7 εηώλ.
Αιήζεηα ζε κηα επνρή πνπ πνιιά παηδηά δελ ιακβάλνπλ ηελ ζηνηρεηώδε δηαηξνθή ζα γίλνπλ ππνδείμεηο
ζηνπο άλεξγνπο θαη εμαζιησκέλνπο νηθνλνκηθά Γνλείο γηα ηελ «δηαηξνθηθή πγεία θαη ηελ άζθεζε;»
Δίλαη απνξίαο άμηνλ ζε πνηνύ ηελ δηάζεζε ζα βξίζθνληαη θαη πσο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ζηνηρεία ησλ
παηδηώλ καο. Πνην ζθνπό έρεη άξαγε ε δεκηνπξγία Παλεζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηνπο καζεηέο –
παηδηά καο;
Δθηόο από ηνπο ρώξνπο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπο Ζ/Υ, πσο ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ ηα πιηθά, δπγαξηέο, κέηξα,
θαηαζθεπή γηα αζθήζεηο επιπγηζίαο θιπ.
Καινύκε ηνπο Σπιιόγνπο Γνλέσλ λα κελ δερζνύλ λα γίλνπλ ηα παηδηά καο ζηνηρεία ζηαηηζηηθώλ
αλαθνξώλ ζε θαλέλαλ θαη γηα θαλέλαλ θαη λα θνηλνπνηήζνπλ ην έγγξαθν ζηνπο Γνλείο.

Καινύκε θαη ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο λα κελ ην εθαξκόζνπλ θαζώο ην πξόγξακκα απηό δελ έρεη
δεζκεπηηθό ραξαθηήξα θαη είλαη πξναηξεηηθό.
Καινύκε ηνλ Σ.Δ Π.Δ Ζιηνύπνιεο «Μ. Παπακαύξνο» θαη ηελ Ε΄ΔΛΜΔ λα θαιύςνπλ
ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα αξλεζνύλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα απηό,
θαζώο ήδε έρεη δεκνζηεπζεί ε αξλεηηθή ζέζε ηεο ΓΟΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Τέινο απεπζύλνπκε πξόζθιεζε ζνπο παξαπάλσ ζπιιόγνπο Δθπαηδεπηηθώλ γηα θνηλή
αλαθνίλσζε- παξέκβαζε ζην ΥΠΓΒΜ θαη ζηα όξγαλα ηεο παηδείαο.

