
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  

« Μαθαίνω και αγαπώ το στίβο 
παίζοντας» 



ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
για την υλοποίηση του προγράμματος 

• 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

 

• 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

• 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

 

 



 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

• Μπλάτσης Πέτρος, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 
1ου ΔΣ Πολυκάστρου. 

 

• Πάλλα Σταματία, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 1ου 
ΔΣ Αξιούπολης. 

 

• Χατζηβασιλείου Χρήστος, Εκπαιδευτικός Φυσικής 
Αγωγής 4ου ΔΣ Γιαννιτσών. 

 

• Τζαβίδας Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Φυσικής 
Αγωγής ΔΣ Λουτρακίου. 



 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

• Τοκμακίδου Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 του 1ου 
ΔΣ Πολυκάστρου. 

 

• Συμεωνίδης Ηρακλής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 του 
1ου ΔΣ Πολυκάστρου.  

 

• Λυμπέρη Κατερίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 του  1ου 
ΔΣ Πολυκάστρου.  

 

• Ζαφειρούδη θάλεια,  Εκπαιδευτικός ΠΕ70 του  
1ου ΔΣ Πολυκάστρου 

 



ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

• Ε1, Ε2, ΣΤ1 & ΣΤ2 1ου ΔΣ Πολυκάστρου. 

 

• ΣΤ 1ου ΔΣ Αξιούπολης. 

 

• ΣΤ1 & ΣΤ2 4ου ΔΣ Γιαννιτσών. 

 

• Δ, Ε & ΣΤ Λουτρακίου. 

 



ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Η μύηση των μαθητών στον αγωνιστικό αθλητισμό με 
την απόκτηση εμπειριών από τη συμμετοχή τους σε 
αθλητικά παιχνίδια στίβου ομαδικού χαρακτήρα. (IAAF 
KIDS ATHLETICS). 

• Η βελτίωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής και των συναισθημάτων 
από τη συμμετοχή τους στο μάθημα: (Ι) με την εκμάθηση 
των αγωνισμάτων στίβου (υποδείξεις  του IAAF KIDS 
ATHLETICS Educational cards) & (ΙΙ) με τη συμμετοχή τους 
σε αγώνες “Iaaf Kids Athletics”.  

•  Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του“Iaaf Kids 
Athletics” όσον αφορά την αύξηση του ενδιαφέροντος 
των παιδιών για το κλασικό αθλητισμό και την 
προσέλκυσή τους στο στίβο. 

 

 

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η καλλιέργεια της ομαδικότητας και της συνεργασίας 
μεταξύ των μαθητών μέσα από τη συμμετοχή τους σε 
αγώνες ενός καθαρά ατομικού αθλήματος (στίβος),  που 
είναι  όμως ειδικά σχεδιασμένοι ώστε το αποτέλεσμα που 
θα προκύπτει να είναι ομαδικό. 

 

•  Η καθολική συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης χωρίς 
να υπάρχει κανένας αποκλεισμός μαθητή από τους 
αγώνες. 

 

•  Δεν  εκπροσωπεί την ομάδα ή το σχολείο μόνο ο 
γρηγορότερος ή μόνο ο δυνατότερος μαθητής και το 
αποτέλεσμα του αγώνα δεν κρίνεται μόνο από τη δική του 
προσπάθεια.  

 



  

• Η αποδοχή από πλευράς μαθητών ότι οποιοδήποτε 
αποτέλεσμα προκύπτει από τη συμμετοχή σε μια 
συλλογική προσπάθεια είτε αυτό είναι θετικό είτε 
αρνητικό, βαραίνει ισότιμα όλα τα μέλη της ομάδας. 

  

 

• Η βελτίωση του συναισθήματος της ευχαρίστησης των 
μαθητών, της  προσπάθειας που καταβάλλουν  καθώς και 
της πρόθεσης να ασχοληθούν με το στίβο και την φυσική 
αγωγή, όταν η αγωνιστική δραστηριότητα γίνεται 
σύμφωνα με τη προτεινόμενη μέθοδο της IAAF. 



(Gozzol, Simonhamed 
& Elhebil, 2006; 
Gozzol, Locatelli, 

Massin, & 
Wangenmann, 2002; 

International 
Association of Athletics 

Federation, 2007) 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«IAAF KIDS 
ATHLETICS» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΡΤΕΣ  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Iaaf Kids athletics” 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού  

IAAF 



ΣΤΟΧΟΙ 

Iaaf  kids 
Athletics 

Προσέλκυση παιδιών  

Διεύρυνση βάσης (ηλικίες 
7-15 ετών) 

Προώθηση του αθλήματος 
στα σχολεία 

Βελτίωση υγείας 

Ενίσχυση παιδαγωγικών 
χαρακτηριστικών  

Άμβλυνση του έντονου ατομικού 
ανταγωνιστικού στοιχείου 

Κοινωνικότητα 
Gozzol, Locatelli, 

Massin, & 
Wangenmann, 2002 2/9/2014 10 



Χαρακτη-
ριστικά Iaaf  

Kids Athletics 

Τροποποίηση 
Αγώνων 

Ομαδικότητα-
συνεργασία Ταυτόχρονη 

συμμετοχή 
πολλών παιδιών 

– Μεικτές 
ομάδες 

Αγώνες με 
χαρακτήρα 

περιπέτειας – 
Προκαλούν τη 

φαντασία  

Εκμάθηση 
Δεξιοτήτων-Βελτίωση     

ικανοτήτων:  

Χρήση 
τροποποιημένων 

παιχνιδιών 

Τα παιδιά 
μαθαίνουν 
παίζοντας 

Gozzol, Locatelli, 
Massin, & 

Wangenmann, 2002 

2/9/2014 11 



 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
• Συμμετέχοντες:  

- 173 μαθητές Δ, Ε & Στ τάξεων (10-12 ετών) 

- 81 αγόρια και 92 κορίτσια.  

- Φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία: 1ο ΔΣ Πολυκάστρου, 1ο 
ΔΣ Αξιούπολης, 4ο ΔΣ Γιαννιτσών & ΔΣ Λουτρακίου. 

• Πρόγραμμα:  

- Πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα “Iaaf Kids Αthletics” 
το οποίο περιλαμβάνει (α) το κομμάτι εκμάθησης των 
αγωνισμάτων του Στίβου (Iaaf Kid’s Athletics 
Educational Cards. Gozzol, Simonhamed & Elhebil, 
2006) και (β) το αγωνιστικό κομμάτι (Iaaf Kid’s Athletics 
– A team event for children. Gozzol, Locatelli, Massin, & 
Wangenmann, 2002).  



 

- Το κομμάτι της εκμάθησης των αγωνισμάτων του 
“Iaaf Kids Athletics” αξιολογήθηκε από την 
εφαρμογή του προγράμματος  εκμάθησης στην 
ομάδα Α (1ο ΔΣ Πολυκάστρου/ 89 μαθητές ). 

 

- Το αγωνιστικό κομμάτι αξιολογήθηκε με τη 
συμμετοχή σε ατομικούς αγώνες στίβου και σε 
αγώνες «Iaaf Kids Athletics”  της ομάδας Β (84 
μαθητές υπόλοιπων Σχολείων) 



1. Ομάδα Α: 89 μαθητές του 1ου ΔΣ Πολυκάστρου (39 
αγόρια και 50 κορίτσια).  

o Πραγματοποίησε το κομμάτι της εκμάθησης των 
αγωνισμάτων του στίβου σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του βιβλίου Iaaf Kid’s Athletics 
Educational Cards. (Gozzol, Simonhamed & Elhebil, 
2006) www.iaaf.org/about-
iaaf/documents/schoolyouth#iaaf-kids-youth-
newsletter . 

o Διάρκεια προγράμματος εκμάθησης: 12 Εβδομάδες 
( 24 διδακτικές μονάδες). 

o Περιλάμβανε τις εξής εκπαιδευτικές κάρτες:  

 

http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/schoolyouth
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http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/schoolyouth
http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/schoolyouth
http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/schoolyouth
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Αγώνας φόρμουλα Ι (Formula 1 race): 2 ΔΜ 

Η σκάλα ταχύτητας (Speed Ladder): 2 ΔΜ. 

Σπρίντ/Σκυταλοδρομίες εμποδίων με επιστροφή :3ΔΜ. 

Πλάγιες αλματικές ασκήσεις με δύο πόδια : 2ΔΜ. 

Άλμα τριπλούν και άλμα σε μήκος με μικρή φόρα 
:2ΔΜ. 

Ρίψη προς τα πίσω και ρίψη με στροφή :2ΔΜ. 

Ακοντισμός με βοηθητικό όργανο : 3ΔΜ. 

Αγώνες δρόμου αντοχής 8 λεπτών: 2ΔΜ. 

Άλμα σε ύψος : 2ΔΜ. 

Αγώνες Στίβου ομαδικού χαρακτήρα: 4ΔΜ. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



o Χαρακτηριστικά κομματιού διδασκαλίας 
αγωνισμάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες “Iaaf Kids 
Athletics” : 

Χρήση πολλών τροποποιημένων ασκήσεων που 
έμοιαζαν με την αγωνιστική κίνηση. 

 Χρήση πολλών παιγνιωδών δραστηριοτήτων. 

Ταυτόχρονη συμμετοχή πολλών ομάδων στη 
διαδικασία μάθησης. 

Τα διδακτικά αντικείμενα περιλάμβαναν συναφή 
αγωνίσματα. 

Για τη διδασκαλία κάθε αντικειμένου 
χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποικιλία 
τροποποιημένων προπαρασκευαστικών ασκήσεων. 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



o Μέθοδος διδασκαλίας – Εκπαιδευτικές κάρτες “Iaaf 
Kids Athletics: 

Χρήση ολικής μεθόδου διδασκαλίας στα 
περισσότερα αγωνίσματα. 

Eπίδειξη ασκήσεων από γυμναστή- τονισμός 
βασικών σημείων- εκτέλεση από μαθητές- 
διορθώσεις, θετική ανατροφοδότηση. 

Οργάνωση του τμήματος σε ομάδες 4-5 ατόμων, 
μικρά διαλλείματα μεταξύ επαναλήψεων. 

Προοδευτική εφαρμογή αγωνιστικών ασκήσεων με 
παιγνιώδεις δράσεις (π.χ παιχνίδια 
σκυταλοδρομιών, ομαδικά παιχνίδια συλλογής 
βαθμών, κ.λ.π). 

 

 



o Μετρήσεις:  

- Έγιναν 3 μετρήσεις (1η πριν την έναρξη του 
προγράμματος διδασκαλίας, 2η μετά τη λήξη του 
και 3η μέτρηση μετά το αγωνιστικό κομμάτι “Iaaf 
Kids athletics”). 

- Μετρήθηκαν: 

I)  Η αντιλαμβανόμενη προσπάθεια και ευχαρίστηση 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής : Χρήση 2 
υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου Intrinsic 
Motivation Battery (ΙΜΙ)( Ryan, Connell, & Plant, 
1990). Εγκυροποιήθηκε  στην Ελλάδα από 
Papaioannou & McDonald, 1993. Περιλαμβάνει 10 
ερωτήσεις (5 σε κάθε υποκλίμακα – βαθμολόγηση 
στη κλίμακα Lickert 1-5)  



 

 

(II) Πρόθεση συμμετοχής σε εξωσχολική Δραστηριό-
τητα (Στίβος): Χρήση 2 ερωτημάτων που απαντούν 
στη πρόθεση και απόφαση συμμετοχής στο στίβο 
στους επόμενους 12 μήνες. Βαθμολόγηση με 7-
βάθμια κλίμακα (Έλεγχος αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας από Παπαϊωάννου και Θεοδωράκης , 
1996).  

-  Απάντησαν στα ερωτηματολόγια 89 παιδιά (39 
αγόρια και 50 κορίτσια). 



 

o Αξιολόγηση: ΄Εγινε  στατιστική ανάλυση και 
αξιολόγηση με t-tests για τη διαπίστωση: 

 

- Της συμβολής του προγράμματος εκμάθησης «Iaaf 
Kids athletics” στη μεταβολή της καταβολής 
προσπάθειας, της συμμετοχής και της 
ευχαρίστησης από το μάθημα της ΦΑ. 

 

- Της συμβολής του στη μεταβολή της πρόθεσης για 
ενασχόληση με τον κλασικό αθλητισμό. 



o Αποτελέσματα: 

  Πίνακας1: Διαφορές στις τιμές του ΙΜΙ, της πρόθεσης και απόφασης 

ενασχόλησης με το στίβο για τη ομάδα Α του προγράμματος εκμάθησης  

 

 

 

 

 

 

 
 

   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΟ, Μέσος όρος; Τα, Τυπική απόκλιση; t, στατιστικός δείκτης διαφορών 
;  **  Στατιστική σημαντικότητα; IMI1, ΙΜΙ πριν; ΙΜΙ2, ΙΜΙ μετά;  ΠΡΟΘΕΣΗ1, Πρόθεση πριν; 
ΠΡΟΘΕΣΗ2, πρόθεση μετά; ΑΠΟΦΑΣΗ1, Απόφαση πριν; ΑΠΟΦΑΣΗ 2, Απόφαση μετά; p=.05 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΟ Τ.Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ  % 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ   
ΔΕΙΚΤΗΣ    t 

 

ΙΜΙ1 3.24 .38 

ΙΜΙ2 3.34 .40 

3% 1.68 

ΠΡΟΘΕΣΗ 1 3.91 2.16 

ΠΡΟΘΕΣΗ2 5.24 1.88 

34% 4.38** 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 
 

3.78 2.10 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 4.71 2.08 

25% 2.94** 



 

- Για το κομμάτι της εκμάθησης στίβου του “Iaaf Kids 
Athletics” διαπιστώθηκαν θετικές μεταβολές: 

(Ι) 3% στο ΙΜΙ (αντιλαμβανόμενη προσπάθεια και 
ευχαρίστηση από συμμετοχή στο μάθημα ΦΑ). 
Ωστόσο μη στατιστικά σημαντική διαφορά (t=1.68, 
p˃.05) (Πίνακας 1). 

(ΙΙ) 34% στη πρόθεση συμμετοχής στο στίβο. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά (t=4.38, p˂.05) 

(Πίνακας 1) και 

(ΙΙΙ) 25% στην απόφαση ενασχόλησης με το στίβο 

(t=2.94, p˂.05) (Πίνακας 1)   



2. Ομάδα Β: 84 μαθητές των υπόλοιπων σχολείων (42 
αγόρια & 42 κορίτσια). 

o (Ι) Πραγματοποίησαν το πρόγραμμα εκμάθησης 
βασικών αγωνισμάτων στίβου με βάση υποδείξεις 
αναλυτικών προγραμμάτων (Διγγελίδης, Θεοδωράκης,  
Ζέτου, Δήμας, 2010. Φυσική Αγωγή Ε’ και Στ΄τάξη του Δημοτικού, 

βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΒΔ). 

 (ΙΙ) Πραγματοποίησαν ενδοσχολικούς αγώνες 
στίβου με ατομικό χαρακτήρα μετά τη λήξη του 
προγράμματος διδασκαλίας των αγωνισμάτων και 
έγινε ανακοίνωση πίνακα κατάταξης ανά αγώνισμα. 

 (ΙΙΙ) Συμμετείχαν στους ομαδικούς αγώνες-
παιχνίδια στίβου “Iaaf kids Athletics” στους 
οποίους συναγωνίστηκαν μεταξύ τους όλα τα 
σχολεία.  



(Ι) Εκμάθηση αγωνισμάτων (Αναλυτικά προγράμματα):  

o Διάρκεια προγράμματος εκμάθησης: 12 Εβδομάδες ( 
24 διδακτικές μονάδες). 

o Περιλάμβανε τη διδασκαλία των αγωνισμάτων: 

Δρόμοι ταχύτητας: 4 ΔΜ 

Δρόμος Σκυταλοδρομίας: 3 ΔΜ. 

Άλμα σε μήκος:2ΔΜ. 

Άλμα τριπλούν : 2ΔΜ. 

Άλμα σε ύψος :2ΔΜ. 

Ρίψη μπαλάκι:3ΔΜ. 

Σφαιροβολία : 2ΔΜ. 

Δρόμοι αντοχής : 2ΔΜ. 

Αγώνες Στίβου ατομικού χαρακτήρα: 4ΔΜ 



o Χαρακτηριστικά διδασκαλίας αγωνισμάτων στίβου 
σύμφωνα με αναλυτικά προγράμματα: 

Χρήση εξειδικευμένων αγωνιστικών ασκήσεων.  

Στη διδασκαλία κάθε διδακτικού αντικειμένου δεν 
συμπεριλήφθηκαν ασκήσεις από συναφή 
αγωνίσματα. 

Η ποικιλία των ασκήσεων ήταν περιορισμένη. 

Η χρήση παιγνιωδών δραστηριοτήτων ήταν 
περιορισμένη. 

 



 



 



 



o Μέθοδος διδασκαλίας με βάση τα Αναλυτικά 
προγράμματα: 

Χρήση αναλυτικής μεθόδου διδασκαλίας σε όλα τα 
αγωνίσματα.  

Τεμαχισμός της αγωνιστικής άσκησης και 
επανάληψη εξειδικευμένων προασκήσεων. 
Έμφαση στη λεπτομέρεια της εκτέλεσής της. 

Eπίδειξη ασκήσεων από γυμναστή- τονισμός 
βασικών σημείων- εκτέλεση από μαθητές- 
διορθώσεις, θετική ανατροφοδότηση. 

Οργάνωση του τμήματος σε μια σειρά με 
αποτέλεσμα την αναμονή για εκτέλεση άσκησης. 

Σε λίγες διδακτικές μονάδες οι μαθητές χωρίστηκαν 
σε ομάδες. 



(ΙΙ) Ενδοσχολικοί αγώνες στίβου: 

o Οι αγώνες έγιναν αμέσως μετά τη λήξη του 
προγράμματος διδασκαλίας του στίβου. 

o  Πραγματοποιήθηκαν αγώνες σε κάθε τάξη. 

o Συμπεριλήφθηκαν τα αγωνίσματα: Δρόμος 
ταχύτητας 50μ, Άλμα σε μήκος, άλμα σε ύψος, 
Ρίψη μπαλάκι και Σφαιροβολία.  

o Έκαναν 2 προσπάθειες σε κάθε αγώνισμα. Η 
καλύτερη προσπάθεια διαμόρφωσε την ατομική 
κατάταξη των μαθητών. 

o Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης ανά 
αγώνισμα. 



(ΙΙΙ) Αγώνες στίβου “Iaaf kids athletics”: 

o Συμμετείχαν όλα τα σχολεία. 

o Ομαδικά παιχνίδια στίβου. 

o Συμπεριλήφθηκαν οι 6 παρακάτω σταθμοί 
αγωνισμάτων-δοκιμασιών ομάδων: Άλμα σε μήκος, 
Ρίψη σφαιροβολίας, Σταυρωτό άλμα, Ρίψη ρουκετάκι, 
Σκυταλοδρομία κυκλική & Σκυταλοδρομία Σλάλομ. 

o Όλες οι ομάδες πέρασαν από όλους τους σταθμούς 
αγωνισμάτων. 

o Συλλογή βαθμών σε ομαδικό επίπεδο ανάλογα με το 
αποτέλεσμα σε κάθε αγώνισμα. 

o Έγινε κατάταξη ομάδων με βάση τη συνολική 
βαθμολογία τους.  

o Δόθηκαν διπλώματα σε όλους τους μαθητές. 

 



 



 



 



 



o  Μετρήσεις: 

- Έγιναν 2 μετρήσεις (1η μετά τη λήξη του προγράμματος 
διδασκαλίας, και τη πραγματοποίηση ενδοσχολικών 
αγώνων στίβου ατομικού χαρακτήρα & 2η μέτρηση 
μετά το αγωνιστικό κομμάτι “Iaaf Kids athletics”). 

- Στις μετρήσεις συμμετείχαν μόνο οι μαθητές της Β 
ομάδας. 

- Μετρήθηκαν: 

I)  Η αντιλαμβανόμενη προσπάθεια και ευχαρίστηση στο 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής : Χρήση 2 υποκλιμάκων 
του Ερωτηματολογίου Intrinsic Motivation Battery 
(ΙΜΙ)( Ryan, Connell, & Plant, 1990). Εγκυροποιήθηκε  
στην Ελλάδα από Papaioannou & McDonald, 1993. 
Περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις (5 σε κάθε υποκλίμακα – 
βαθμολόγηση στη κλίμακα Lickert 1-5)  



II) Πρόθεση συμμετοχής σε εξωσχολική Δραστηριό-
τητα (Στίβος): Χρήση 2 ερωτημάτων που απαντούν 
στη πρόθεση και απόφαση συμμετοχής στο στίβο 
στους επόμενους 12 μήνες. Βαθμολόγηση με 7-
βάθμια κλίμακα (Έλεγχος αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας από Παπαϊωάννου και Θεοδωράκης , 
1996).  

-  Απάντησαν στα ερωτηματολόγια 77 από τα 84 
παιδιά που ξεκίνησαν το πρόγραμμα για τη Β 
ομάδα  (39 αγόρια και 38 κορίτσια). 

 



o Αξιολόγηση: ΄Εγινε  στατιστική ανάλυση και 
αξιολόγηση με t-tests για να διαπιστωθεί: 

 

- Η συμβολή του αγωνιστικού κομματιού του «Iaaf 
Kids athletics” στη μεταβολή της καταβολής 
προσπάθειας, της συμμετοχής και της 
ευχαρίστησης από το μάθημα της ΦΑ. 

 

- Η συμβολή του στη μεταβολή της πρόθεσης για 
ενασχόληση με τον κλασικό αθλητισμό. 

 



o Αποτελέσματα: 

  Πίνακας 2: Διαφορές στις τιμές του ΙΜΙ, της πρόθεσης και απόφασης 

ενασχόλησης με το στίβο στην ομάδα Β του αγωνιστικού μέρους. 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΟ, Μέσος όρος; Τα, Τυπική απόκλιση; t, στατιστικός δείκτης διαφορών 
;  **  Στατιστική σημαντικότητα; IMI1, ΙΜΙ πριν; ΙΜΙ2, ΙΜΙ μετά;  ΠΡΟΘΕΣΗ1, Πρόθεση πριν; 
ΠΡΟΘΕΣΗ2, πρόθεση μετά; ΑΠΟΦΑΣΗ1, Απόφαση πριν; ΑΠΟΦΑΣΗ 2, Απόφαση μετά; p=.05 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΟ Τ.Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ  % 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ   
ΔΕΙΚΤΗΣ    t 

 

ΙΜΙ1 3.24 .38 

ΙΜΙ2 3.22 .39 

-6/1000 .38 

ΠΡΟΘΕΣΗ 1 4.88 1.97 

ΠΡΟΘΕΣΗ2 5.44 1.52 

11% 1.97** 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 
 

4.55 2.04 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 5.23 1.68 

15% 2.24** 



- Για το αγωνιστικό μέρος του “Iaaf kids athletics” 
διαπιστώθηκαν οι εξής μεταβολές: 

(Ι) Καμία μεταβολή στο ΙΜΙ  -6/1000 
(αντιλαμβανόμενη προσπάθεια και ευχαρίστηση 
από συμμετοχή στο μάθημα ΦΑ)(t=.38, p˃.05) 

(Πίνακας 2). 

(ΙΙ) +11%  βελτίωση στη πρόθεση συμμετοχής στο 
στίβο. Στατιστικά σημαντική διαφορά (t=1,97 
p˂.05) (Πίνακας 2) και 

(ΙΙΙ) +15% βελτίωση στην απόφαση ενασχόλησης με 
το στίβο (t=2.24, p˂.05) (Πίνακας 2)   

 



o Συμπεράσματα: 

- Το κομμάτι της διδασκαλίας του “Ιaaf Kids Athletics” 
συμβάλλει στη βελτίωση της αντιλαμβανόμενης 
προσπάθειας και ευχαρίστησης από τη συμμετοχή στο 
μάθημα της ΦΑ (στατιστικά μη σημαντική μεταβολή). 

-  Το κομμάτι της διδασκαλίας του “Ιaaf Kids Athletics” 
συμβάλλει στη βελτίωση της πρόθεσης και της 
απόφασης των παιδιών να ασχοληθούν με το στίβο. 

- Το αγωνιστικό μέρος του “Ιaaf Kids Athletics” δε 
συμβάλλει στη βελτίωση της αντιλαμβανόμενης 
προσπάθειας και ευχαρίστησης από τη συμμετοχή στο 
μάθημα της ΦΑ  

- Συμβάλλει στη βελτίωση της πρόθεσης και της 
απόφασης να ασχοληθούν τα παιδιά με το στίβο. 



 ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΔΑΦΝΕΣ 

  

 ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ: 

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. 

 ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. 


