
 
  

Κανονισμοί για τη διδασκαλία των μαθημάτων μετά τις διακοπές της 

Πεντηκοστής σε όλα τα σχολεία στη Βαυαρία 
Έκδοση: 18.05.2021 

Οι ακόλουθοι κανονισμοί ισχύουν για όλα τα σχολεία στη Βαυαρία (συμπεριλαμβανομένου των SVE 

- Σχολικά Προπαρασκευαστικά Ιδρύματα) για τη διδασκαλία των μαθημάτων μετά τις διακοπές της 

Πεντηκοστής (δηλαδή από Δευτέρα 07.06.2021): 

Σε επιπτώσεις εφτά ημερών 

• από 0 έως 50: 
πλήρης διδασκαλία με παρουσία (δηλαδή χωρίς ελάχιστες αποστάσεις) για όλες τις τάξεις 

• από 50 έως 165: 
εναλλασσόμενη διδασκαλία  ή με παρουσία με ελάχιστες αποστάσεις για όλες τις τάξεις 

• πάνω από 165: 
εναλλασσόμενη διδασκαλία  ή με παρουσία με ελάχιστες αποστάσεις για την 4η τάξη (υπό 

την προϋπόθεση ότι η διδασκαλία βασίζεται στο πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού 

σχολείου) καθώς και για τις τάξεις των αποφοίτων, συμπεριλαμβανομένης της 11ης τάξης 

στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Gymnasium) και τις ανώτερες επαγγελματικές 

σχολές και του αντίστοιχου επιπέδου των απογευματινών σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Gymnasium) και κολεγίων∙ άλλες τάξεις: διδασκαλία εξ αποστάσεως  

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί: 
 

 Στην ερώτηση από ποια χρονική στιγμή και ύστερα σε περίπτωση που υπερβεί ή πέσει κάτω 
από το όριο (50 ή 165), θα ισχύει η αντίστοιχη μορφή διδασκαλίας εξακολουθεί να ισχύει ο 
"κανόνας τριών ή πέντε ημερών" σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 12ου Βαυαρικού 
διατάγματος για τα μέτρα προστασίας κατά των λοιμώξεων∙ Εφαρμογή των μέτρων από την 
μεθεπόμενη ημέρα: 

Παραδείγματα: 

a) Άνω του αντίστοιχου ορίου την Κυρ, Δευ, Τρί  εφαρμογή από Πέμ 

b) Κάτω του αντίστοιχου ορίου την Τετ, Πέμ, Παρ, Σάβ, Κυρ  εφαρμογή από Τρί   

 Από τις 07.06.2021, είναι υποχρεωτικό για τους μαθητές από την 5η τάξη να φορούν ιατρική 
μάσκα προσώπου ("χειρουργική μάσκα") σε ολόκληρο το σχολικό χώρο 
(συμπεριλαμβανομένης της τάξης). Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σφιχτά. Οι απλές μάσκες που 
καλύπτουν στόμα και μύτη ("μάσκα community") δεν αρκούν πλέον. 

 Στη διδασκαλία με παρουσία μπορούν να λαμβάνουν χώρα και μετά τις διακοπές της 
Πεντηκοστής μόνο εκείνοι που μπορούν να παρουσιάσουν ένα επίκαιρο αρνητικό τεστ Covid-
19. Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στο www.km.bayern.de/selbsttests. 

 Οι αιτήσεις για άδεια απουσίας από τις φάσεις παρουσίας μπορούν να υποβληθούν στη 
διεύθυνση του σχολείου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτόπια διδασκαλία μαθημάτων θα λάβετε από το 

σχολείο σας. 

Το Βαυαρικό Κρατικό Υπουργείο Διδασκαλίας και Πολιτισμού 

http://www.km.bayern.de/selbsttests

