
ΗΗ φυσικήφυσική δραστηριότηταδραστηριότητα
τουτου παιδιούπαιδιού::

στοιχειοθεσίαστοιχειοθεσία, , στοχοθεσίαστοχοθεσία καικαι
εκπαιδευτικέςεκπαιδευτικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις

∆ρ. Απόστολος Ντάνης
Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.



ΤιΤι περιλαµβάνειπεριλαµβάνει ηη φυσικήφυσική
δραστηριότηταδραστηριότητα τωντων παιδιώνπαιδιών

Οργανωµένες µορφές φυσικής άσκησης
– Στο σχολείο (µάθηµα Φυσικής Αγωγής & αθλητισµός)

– Στο αθλητικό σωµατείο (προπόνηση σε κάποιο άθληµα)

– Στο γυµναστήριο (πρόγραµµα άσκησης)

– Σε χορευτικό τµήµα (παραδοσιακού, µοντέρνου, σύγχρονου ή κλασικού
χορού)

Ελεύθερο κινητικό παιχνίδι µε φίλους

Υπαίθριες φυσικές δραστηριότητες αναψυχής (στο δάσος, το βουνό, τα
ποτάµια, τη θάλασσα)

Μετακινήσεις (περπάτηµα, ανεβοκατέβασµα σκαλοπατιών, ποδήλατο, rollers, 
skateboard)

Σωµατική εργασία (στο σπίτι, τον κήπο, βοήθεια στο επάγγελµα των γονέων)



ΓιατίΓιατί γίνεταιγίνεται όλοόλο καικαι περισσότεροπερισσότερο λόγοςλόγος
γιαγια φυσικήφυσική δραστηριότηταδραστηριότητα τωντων παιδιώνπαιδιών

Βασικοί λόγοι
Η κίνηση και φυσική άσκηση προάγει την ισόρροπη και
αρµονική ανάπτυξη του παιδιού.
Το παιχνίδι και η κινητική δραστηριότητα παρέχουν
ψυχαγωγία, χαρά και εκτόνωση της «περίσσειας»
ενέργειας του παιδιού.
Με τη φυσική άσκηση προασπίζεται και προάγεται η
σωµατική & ψυχική υγεία του παιδιού.

κυρίως όµως
λόγω της αυξανόµενης υποκινητικότητας των νέων και
λόγω της ανησυχητικής αύξησης των ποσοστών παιδικής
& εφηβικής παχυσαρκίας.



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

0

10

20

30

40

50

60

70

ΥΠ
ΝΟ

Σ
ΜΕ

ΛΕ
ΤΗ TV

e-G
AMES

ΑΥ
ΤΟ

ΚΙΝ
ΗΤ

Ο

ΠΕ
ΡΠ

ΑΤ
ΗΜ

Α
ΣΚ

ΑΛ
ΟΠ

ΑΤ
ΙΑ

ΑΘ
ΛΗ

Τ-
ΠΑ

ΙΧΝ
Ι∆

Ι
ΣΧ

ΟΛ
ΕΙΟ

-Φ
ΑΓ

ΗΤ
ΥΠ

ΟΛ
ΟΙ

ΠΟ

Ω
ΡΕ

Σ 
ΕΒ

Ο
Μ
Α
∆
Ο
Σ

Μαθητές Μαθήτριες

*

*
*

**
*

**
*

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ

ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ & ΚΙΛΚΙΣ

ΠροφίλΠροφίλ διαβίωσηςδιαβίωσης τωντων µαθητώνµαθητών & & µαθητριώνµαθητριών
Στ΄Στ΄ τάξηςτάξης ∆ηµοτικού∆ηµοτικού ΣχολείουΣχολείου



ΟιΟι παθητικέςπαθητικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
τωντων µαθητώνµαθητών & & µαθητριώνµαθητριών
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Αύξηση των ποσοστών
παιδικής & εφηβικής παχυσαρκίας

Εξέλιξη των ποσοστών παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στις ΗΠΑ από το 1965 έως το
2002 (Larsson and Wolk 2006)

Ποσοστά παχυσαρκίας αγοριών και κοριτσιών σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ, κατά
το διάστηµα 1997-1998 (Lissau et al. 2004)



Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων
παιδιών & εφήβων στην Ευρώπη µετά το 1990



Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων
παιδιών στο Ν. Σερρών και Κιλκίς (2009)
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ΑίτιαΑίτια τηςτης παιδικήςπαιδικής καικαι εφηβικήςεφηβικής
παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας

Κληρονοµικότητα

Οικογενειακό
και κοινωνικό
περιβάλλον

∆ιατροφικές
συνήθειες

Φυσική
δραστηριότητα



Φυσική δραστηριότητα & διατροφή
στην πρόληψη της παχυσαρκίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
ενός µαθητή Ε΄ τάξης που ζυγίζει 35 κιλά
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ 
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Η πλούσια φυσική δραστηριότητα (3-4 ωρών την ηµέρα) διασφαλίζει την ισορροπία στο ενεργειακό
ισοζύγιο και αποτρέπει την αύξηση του σωµατικού λίπους



ΟιΟι φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες χαµηλήςχαµηλής καικαι
µέτριαςµέτριας έντασηςέντασης συστήνονταισυστήνονται ιδιαίτεραιδιαίτερα γιαγια
τηντην υγείαυγεία διότιδιότι::

Μπορούν να γίνονται για µεγάλη διάρκεια χωρίς
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εξάντλησης και ν’
αθροίζουν µεγάλη ενεργειακή δαπάνη.

Ενεργοποιούν σηµαντικά το µεταβολισµό των
λιπών, προάγουν την αποδόµηση του λίπους & την
κυκλοφορία των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο
αίµα και αποτρέπουν την άθροιση των λιπιδίων στα
αγγεία.

Προκαλούν ήπια συµπαθητική αντίδραση στον
οργανισµό.



ΈντονεςΈντονες δραστηριότητεςδραστηριότητες αυξάνουναυξάνουν τηντην κατανάλωσηκατανάλωση
ενέργειαςενέργειας, , περιορίζουνπεριορίζουν όµωςόµως τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης
δραστηριότηταςδραστηριότητας
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες µεµε χαµηλέςχαµηλές καικαι µέτριεςµέτριες εντάσειςεντάσεις ενεργοποιούνενεργοποιούν
σηµαντικάσηµαντικά τοτο µεταβολισµόµεταβολισµό τωντων λιπώνλιπών, , ενώενώ έντονεςέντονες δραστηριότητεςδραστηριότητες
ενεργοποιούνενεργοποιούν τοτο µεταβολισµόµεταβολισµό τωντων υδατανθράκωνυδατανθράκων καικαι αναστέλλουναναστέλλουν τητη
διάσπασηδιάσπαση τωντων τριγλυκεριδίωντριγλυκεριδίων

Η συµµετοχή του µεταβολισµού
των λιπών στην δαπάνη
ενέργειας είναι περίπου 50-50 % 
µε το µεταβολισµό των
υδατανθράκων σε φυσικές
δραστηριότητες χαµηλής έως
µέτριας έντασης (έως 50 % της
VO2 max ή έως 70 % της
µέγιστης καρδιακής συχνότητας).
Όσο µεγαλύτερη η διάρκεια της
φυσικής δραστηριότητας τόσο
µεγαλύτερη η δαπάνη ενέργειας
και τόσο σηµαντικότερη η καύση
λίπους.



Όσο πιο έντονη η φυσική
δραστηριότητα τόσο µεγαλύτερο το
stress και η συµπαθητική αντίδραση
στον οργανισµό.

(Keul 1982) Ντάνης 1997

∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες µεµε χαµηλέςχαµηλές εντάσειςεντάσεις δενδεν αυξάνουναυξάνουν ιδιαίτεραιδιαίτερα τατα
επίπεδαεπίπεδα τωντων κατεχολαµινώνκατεχολαµινών ((αδρεναλίνηςαδρεναλίνης & & νοραδρεναλίνηςνοραδρεναλίνης). ). 
ΗΗ αντίδρασηαντίδραση ταυτίζεταιταυτίζεται µεµε τηντην αύξησηαύξηση τουτου γαλακτικούγαλακτικού οξέοςοξέος



ΠοιεςΠοιες φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες συστήνονταισυστήνονται γιαγια τηντην
πρόληψηπρόληψη τηςτης παχυσαρκίαςπαχυσαρκίας καικαι τηντην προαγωγήπροαγωγή τηςτης
υγείαςυγείας

Αθλοπαιδιές
– Ποδόσφαιρο
– Μπάσκετ
– Χάντµπωλ
– Βόλεϊ
Τζόκινγκ
Γυµναστική
Κολύµπι
Χορός
Μετακινήσεις

– Περπάτηµα
– Ποδήλατο
– Skateboard
– Rollers
– Χρήση της σκάλας
Κινητικό παιχνίδι µε φίλους

Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής
– Περίπατος στο δάσος
– Προσανατολισµός (µε χάρτη και

πυξίδα) 
– Ορεινή πεζοπορία
– Χιονοδροµία
– Ιππασία
– ∆ράσεις περιπέτειας (τοξοβολία, 

αναρρίχηση, παιχνίδια στο δάσος)
– Κανόε-καγιάκ
– Ιστιοπλοΐα
– Ιστιοσανίδα
– Υποβρύχιες καταδύσεις
Εργασίες στον κήπο και το σπίτι



ΠόσηΠόση πρέπειπρέπει νανα είναιείναι ηη καθηµερινήκαθηµερινή
φυσικήφυσική δραστηριότηταδραστηριότητα τουτου παιδιούπαιδιού καικαι
τουτου εφήβουεφήβου;;

Συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας:

Children and youth aged 5–17 should accumulate
at least 60 minutes of moderate- to vigorous-
intensity physical activity daily. 

Amounts of physical activity greater than 60 
minutes provide additional health benefits. 

Most of the daily physical activity should be aerobic. 
Vigorous-intensity activities should be incorporated, 
including those that strengthen muscle and bone, at
least 3 times per week.



ΈτσιΈτσι λοιπόνλοιπόν φυσικήφυσική δραστηριότηταδραστηριότητα: : 

1. Για την προάσπιση και
προαγωγή της υγείας
του παιδιού & του εφήβου

2. Για την προαγωγή της ανάπτυξης
του παιδιού & του εφήβου



ΤιΤι σηµαίνεισηµαίνει προαγωγήπροαγωγή τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης::

Προαγωγή της ανάπτυξης σηµαίνει
«καθοδήγηση & ενίσχυση» των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων
του παιδιού & του εφήβου
µέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισµού.

Η προαγωγή της ανάπτυξης επιτελείται µε τη βοήθεια των
ενηλίκων, προκειµένου να επιτευχθούν στη συνέχεια ψηλότεροι
στόχοι από τον αναπτυσσόµενο.

Σε ευρύτερη έννοια, ενασχόληση µε την προαγωγή της ανάπτυξης
σηµαίνει ενασχόληση µε την υγεία του παιδιού & του εφήβου



ΦυσικήΦυσική δραστηριότηταδραστηριότητα καικαι ανάπτυξηανάπτυξη

Σωµατική ανάπτυξη
– Μυοσκελετικό σύστηµα
– Σωµατική σύσταση
– Εικόνα σώµατος

Κινητική ανάπτυξη
– Επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων
– Συντονιστικές ικανότητες
– Φυσικές ικανότητες

Συναισθηµατική – κοινωνική ανάπτυξη
– Θετική αυτοαντίληψη & αυτοπεποίθηση

– Θετική κοινωνικοποίηση

– Ηθικές αξίες

Γνωστική ανάπτυξη

Κινητική επάρκεια

Συναισθηµατική & κοινωνική
νοηµοσύνη

Σωµατική διάπλαση

Γνωστική µάθηση



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τηςτης σωµατικήςσωµατικής διάπλασηςδιάπλασης

τοίχο
ς

∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ)

∆ΜΣ = Βάρος (kg) / Ύψος (m) 2



Η ανάπτυξη των βασικών κινητικών
δεξιοτήτων – Ζώνη επικείµενης ανάπτυξης

• Εκµάθηση –
βελτίωση

• Βελτίωση
συντονιστικών
ικανοτήτων

• Βελτίωση
φυσικών
ικανοτήτων

• Φυσική
δραστηριότητα



Η ανάπτυξη περίπλοκων / αθλητικών
δεξιοτήτων – Ζώνη επικείµενης ανάπτυξης

• Εκµάθηση – βελτίωση –
τελειοποίηση της
κινητικής δεξιότητας

• Βελτίωση των
συντονιστικών
ικανοτήτων

• Βελτίωση των φυσικών
ικανοτήτων

• Αθλητική δραστηριότητα



Το µοντέλο των ευαίσθητων φάσεων στην κινητική
ανάπτυξη (ένα µοντέλο που αµφισβητείται)



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τηςτης κινητικήςκινητικής επάρκειαςεπάρκειας

Επίπεδο κινητικής µάθησης
Επίπεδο συντονιστικών
ικανοτήτων
Επίπεδο νευροµυϊκής ισχύος
(δύναµη + ταχύτητα)



ΦυσικέςΦυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες γιαγια τηντην προαγωγήπροαγωγή
τηςτης κινητικήςκινητικής καικαι σωµατικήςσωµατικής ανάπτυξηςανάπτυξης
((έντονηέντονη δραστηριότηταδραστηριότητα 3 3 φορέςφορές τηντην εβδοµάδαεβδοµάδα))

Τρέξιµο
Γυµναστική
Ασκήσεις δύναµης

– µε βάρη ή χωρίς
Ασκήσεις ευλυγισίας
Ενόργανη γυµναστική
Αθλοπαιδιές

– Ποδόσφαιρο
– Μπάσκετ
– Χάντµπωλ
– Βόλεϊ
Στίβος
Τένις
Μπάντµιντον

Υπαίθριες δραστηριότητες
αναψυχής

– Ορεινή πεζοπορία
– Ορειβασία
– Χιονοδροµία
– ∆ράσεις περιπέτειας

(τοξοβολία, αναρρίχηση, 
παιχνίδια στο δάσος)

– Κανόε-καγιάκ
– Ιστιοσανίδα
Κολύµπι
Ποδήλατο
Χορός
Εργασίες στον κήπο



ΣυναισθηµατικήΣυναισθηµατική, , κοινωνικήκοινωνική & & γνωστικήγνωστική
ανάπτυξηανάπτυξη

Η φυσική δραστηριότητα λόγω του ενδιαφέροντος που
δείχνουν παιδιά και έφηβοι πλεονεκτεί σαν εκπαιδευτική
διαδικασία στην ανάπτυξη θετικής αυτοαντίληψης, 
αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης. 

Η συµµετοχή και η ένταξη στις οµάδες φυσικής
δραστηριότητας διαµορφώνει θετικές βάσεις για ανάπτυξη
συνεργασίας, καλής επικοινωνίας, αποδοχής, ανεκτικότητας, 
υπευθυνότητας, ενσυναίσθησης, αξιών, κανόνων και ηθικής
συµπεριφοράς.

Η αντιληπτικοκινητική και γνωστική µάθηση βασικών και
σχετικών εννοιών µε τις φυσικές δραστηριότητες συµβάλλει
στην γενικότερη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και των
εφήβων.



ΕκπαιδευτικέςΕκπαιδευτικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις

∆ράσεις σε εθνικό επίπεδο

∆ράσεις σε επίπεδο σχολικής
µονάδας



ΑύξησηΑύξηση τηςτης φυσικήςφυσικής δραστηριότηταςδραστηριότητας τουτου
παιδιούπαιδιού & & τουτου εφήβουεφήβου::
∆ράσεις∆ράσεις σεσε εθνικόεθνικό επίπεδοεπίπεδο

Αύξηση των ωρών της Φυσικής Αγωγής σε
τουλάχιστον 3 την εβδοµάδα σε όλες τα επίπεδα
της εκπαίδευσης

Ενσωµάτωση σχετικών εκπαιδευτικών
περιεχοµένων στα Αναλυτικά Προγράµµατα

Προαγωγή αναπτυξιακών δοµών αθλητισµού στα
αθλητικά σωµατεία

Υποστήριξη προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού
από φορείς αυτοδιοίκησης, γονέων και από τα
σχολεία



ΗΗ ΦυσικήΦυσική ΑγωγήΑγωγή σταστα δηµοτικάδηµοτικά σχολείασχολεία µεµε
ΕνιαίοΕνιαίο ΑναµορφωµένοΑναµορφωµένο ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό ΠρόγραµµαΠρόγραµµα

Οι ώρες της Φυσικής Αγωγής

Στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ οι θεµατικές ενότητες της Φυσικής Αγωγής και η
κατανοµή των διδακτικών ωρών για την κάθε θεµατική ενότητα παραµένει
όπως έχει στο Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής.

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ από τις 4 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα η
µία διατίθεται για Χορούς. Στις υπόλοιπες 3 περιλαµβάνονται οι
παρακάτω θεµατικές ενότητες:

224444

Στ΄ ΤάξηΕ΄ Τάξη∆΄ ΤάξηΓ΄ ΤάξηΒ΄ ΤάξηΑ΄ Τάξη
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µέχρι
10 ώρεςΚολύµβησηµέχρι

10 ώρεςΚολύµβηση

µέχρι
10 ώρες

Εσωτερικές διοργανώσεις παιχνιδιών και
προσαρµοσµένων αθλοπαιδιών

µέχρι
4 ώρεςΠροετοιµασία εκδηλώσεων

6 ώρες
Καταγραφή δεικτών κινητικής και
σωµατικής ανάπτυξης6 ώρες

Καταγραφή δεικτών κινητικής και
σωµατικής ανάπτυξης

10-16
ώρες

Γνωριµία µε νέα ή µη διαδεδοµένα αθλήµατα
και αθλήµατα ΑµΕΑ

8-12
ώρες

Φυσικές δραστηριότητες & Σπορ υγείας και
αναψυχής (σχέδιο εργασίας)10-15

ώρες

Γνωριµία µε φυσικές δραστηριότητες
& Σπορ υγείας και αναψυχής

20 
ώρεςΜύηση στις Αθλοπαιδιές και το Στίβο

8-12
ώρες

Γυµναστική - Ενόργανη γυµναστική10-12
ώρες

Γυµναστικές κινήσεις και
προασκήσεις ενόργανης γυµναστικής

8-10
ώρες

Ψυχοκινητική Αγωγή: Ανάπτυξη φυσικών
ικανοτήτων (κινητικά παιχνίδια)25-30

ώρεςΚινητικά παιχνίδια

16-20
ώρες

Ψυχοκινητική Αγωγή: Εξάσκηση σε
σύνθετες κινητικές δεξιότητες
(κινητικά παιχνίδια)

28-30
ώρεςΨυχοκινητική Αγωγή

Γ΄ & ∆΄ ΤάξηΑ΄ & Β΄ Τάξη

Το αναλυτικό πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής Ε.Α.Ε.Π.



ΑύξησηΑύξηση τηςτης φυσικήςφυσικής δραστηριότηταςδραστηριότητας τουτου
παιδιούπαιδιού & & τουτου εφήβουεφήβου::
∆ράσεις∆ράσεις σεσε επίπεδοεπίπεδο σχολικήςσχολικής µονάδαςµονάδας

Φυσική δραστηριότητα στο µάθηµα της Φυσικής
Αγωγής
– Συνδυασµός δραστηριοτήτων φυσικής άσκησης

(βελτίωση φυσικής κατάστασης)

– Ενσωµάτωση του παιχνιδιού

– ∆ιαγνωστικές αξιολογήσεις (κινητική επάρκεια, 
φυσική δραστηριότητα, σωµατική διάπλαση)



ΑύξησηΑύξηση τηςτης φυσικήςφυσικής δραστηριότηταςδραστηριότητας τουτου
παιδιούπαιδιού & & τουτου εφήβουεφήβου::
∆ράσεις∆ράσεις σεσε επίπεδοεπίπεδο σχολικήςσχολικής µονάδαςµονάδας

Καινοτόµες δράσεις και σχέδια εργασίας
– ∆ιοργανώσεις πρωταθληµάτων (εντός της διδακτικής ώρας ή στα

διαλείµµατα)

– ∆ιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων ή παραστάσεων (µε
αυτοδύναµη προετοιµασία των µαθητών)

– Υπαίθριες φυσικές δραστηριότητες αναψυχής σαν
διδακτική/εκπαιδευτική επίσκεψη, πρόγραµµα σχολικών
δραστηριοτήτων ή αξιοποίηση εκδροµής

– Γνωριµία µε νέα ή µη διαδεδοµένα αθλήµατα

– ∆ράσεις ενίσχυσης των µετακινήσεων µε φυσική δραστηριότητα
(περπάτηµα, ποδήλατο, skateboard, rollers)

– Προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων που εµπεριέχουν φυσική
δραστηριότητα (π.χ. σχολικός κήπος, δράσεις εθελοντισµού, µουσική-
χορός-θέατρο, κατασκευές, κ.α.)



∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση θετικήςθετικής στάσηςστάσης καικαι
συµπεριφοράςσυµπεριφοράς
1. ∆ιαγνωστική αξιολόγηση µαθητών

(διάγνωση – καθορισµός στόχων – κίνητρα βελτίωσης)

2. Γνωστική ενίσχυση θετικής στάσης µαθητών
(αναφορές, ενηµερωτικές οµιλίες, προβολές, ερευνητικά projects, συνθετικές
εργασίες)

3. Συναισθηµατική ενίσχυση θετικής στάσης µαθητών
(ικανοποίηση, ευχαρίστηση, χαρά, ψυχαγωγία από τη συµµετοχή σε φυσικές
δραστηριότητες – ρόλος του παιχνιδιού, των αθλοπαιδιών & δραστηριοτήτων
αναψυχής)

4. Πρωτοβουλίες διοργάνωσης φυσικών δραστηριοτήτων
(εντός του σχολείου µε συντονιστικό ρόλο του εκπαιδευτικού)

5. Projects µε δραστηριότητες υγείας και αναψυχής
(σχέδια εργασίας µε διοργάνωση δραστηριότητας ή εκπαιδευτική επίσκεψη)

6. Συνεργασία µε φορείς και γονείς για τη δηµιουργία οργανωτικών
δοµών
(προγράµµατα άσκησης, εκδροµές, δράσεις ευαισθητοποίησης, συνδυασµός φυσικής
δραστηριότητας παιδιών-ενηλίκων, κ.α.)



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τηςτης φυσικήςφυσικής δραστηριότηταςδραστηριότητας

Άλλες κινητικές
δραστηριότητες

Περπάτηµα

Υπαίθριες φυσικές
δραστηριότητα

Χορός ή γυµναστήριο

Κινητικά παιχνίδια µε
φίλους

Αθλητισµός στο ολοήµερο
σχολείο

Αθλητισµός σε σύλλογο ή
ακαδηµία

Φυσική Αγωγή στο
σχολείο

ΚΥΡΙΑΚΗ
(σε min)

ΣΑΒΒΑΤΟ
(σε min)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(σε min)

ΠΕΜΠΤΗ
(σε min)

ΤΕΤΑΡΤΗ
(σε min)

ΤΡΙΤΗ
(σε min)

∆ΕΥΤΕΡΑ
(σε min)ΦΥΣΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Μέση ηµερήσια φυσική δραστηριότητα (ΜΗΦ∆)
ΜΗΦ∆ = ( Άθροισµα χρόνου φυσικής δραστηριότητας εβδοµάδας) / 7 




