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Σχολικόσ Σφμβουλοσ Φυςικισ Αγωγισ 



Η Προαγωγι τθσ Υγείασ ςτθ ςχολικι 
Φυςικι Αγωγι  

Η προαγωγι ι ενίςχυςθ τθσ υγείασ ςτθ 

Φυςικι Αγωγι αναφζρεται ςτθν προαγωγι 

τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ και ψυχικισ 

ευεξίασ των μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ και 

ςτθν προάςπιςθ τουσ από τθν εμφάνιςθ 

νοςθρϊν καταςτάςεων ι νοςθμάτων 



Οι διαςτάςεισ τθσ Υγείασ και θ 
ςυνειςφορά τθσ φυςικισ άςκθςθσ   

Τγεία 

Προαγωγι – 
προάςπιςθ - 

πρόλθψθ  

Σωματικι 
υγεία 

Ψυχικι     
Υγεία 

Διαταραχζσ 
Τγείασ & χρόνια 

νοςιματα 

Θεραπεία 
Αποκατάςταςθ 

Συντιρθςθ 

Φυςικι άςκθςθ 



Η κυρίαρχθ αντίλθψθ για το μάκθμα 
τθσ Φυςικισ Αγωγισ ωσ προσ τθν υγεία 

 Ανζκακεν ιταν αποδεκτόσ ο κετικόσ ρόλοσ του μακιματοσ τθσ 
Φυςικισ Αγωγι ςτθν υγεία των μακθτϊν/-τριϊν 

 Όλεσ οι μορφζσ κινθτικισ δραςτθριότθτασ (γφμναςθ, παιχνίδι, 
χορόσ, ακλοπαιδιά, αγϊνεσ) κεωρείται ότι ζχουν κετικι 
επίδραςθ ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των μακθτϊν/-τριϊν 

 Θετικόσ επίςθσ κεωρείται ο ρόλοσ του  μακιματοσ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ και ενςωμάτωςθ μακθτϊν/-τριϊν με κινθτικζσ 
δυςμορφίεσ, αναπθρίεσ, μακθςιακά προβλιματα, 
αποκλίνουςεσ ςυμπεριφορζσ, απομόνωςθ, διαφορετικι 
προζλευςθ και διαφορετικά πιςτεφω. 



Η προαγωγι τθσ υγείασ  μζςα από διάφορα 
επίπεδα των Προγραμμάτων Σπουδϊν τθσ 
Φυςικισ Αγωγισ 

Προςανατολιςμόσ Προγράμματοσ Σπουδϊν  

Επιμζρουσ ςκοποί τθσ Φυςικισ Αγωγισ 

Στόχοι του μακιματοσ 

Θεματικζσ ενότθτεσ και περιεχόμενα 

Διδακτικζσ ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ 



Οι επιμζρουσ ςκοποί  
τθσ ςχολικισ Φυςικισ Αγωγισ 

Απόκτθςθ & 
αξιοποίθςθ 

γνϊςεων  ςτθ 
Φυςικι Αγωγι 

και τον 
Ακλθτιςμό 

Προαγωγι 
τθσ Φυςικισ 
Κατάςταςθσ 

Εκμάκθςθ & 
αξιοποίθςθ 
κινθτικϊν 

δεξιοτιτων 

Προαγωγι των 
κοινωνικϊν & 

νοθτικϊν 
δεξιοτιτων, των 

αξιϊν και 
ςτάςεων για τθ 
φυςικι άςκθςθ 

Οι ςκοποί τθσ Φυςικισ Αγωγισ δθλϊνουν μια εμφανι ςχζςθ με τθν υγεία 



Η προαγωγι τθσ 
κινθτικισ ανάπτυξθσ 
ςυνδζεται με τθν 
προαγωγι τθσ υγείασ  



Επιδράςεισ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ 
ςτθν υγεία:  
Προαγωγι τθσ κινθτικισ ανάπτυξθσ  προαγωγι τθσ 
ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ 

Εκμάκθςθ 
κινθτικϊν 

δεξιοτιτων 

Βελτίωςθ 
ςυντονιςτικϊν και 

φυςικϊν ικανοτιτων  

υμμετοχι ςτισ 
κινθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ και το 
παιχνίδι  

Αποδοχι από τουσ 
άλλουσ 

Βελτίωςθ κινθτικισ 
ανταπόκριςθσ & 
ςυμπεριφοράσ  

 Προαγωγι 
αυτοεκτίμθςθσ & 
αυτοπεποίκθςθσ  

Προαγωγι 
κοινωνικότθτασ   

Ζθτοφμενο:  το μάκθμα να παρζχει πολφπλευρεσ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ και 
εμπειρίεσ, αξιοποιϊντασ όλεσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ του Αναλυτικοφ 
Προγράμματοσ Σπουδϊν,  
ιδιαίτερα ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (Α – Δ  τάξθ). 



Η εκμάκθςθ 
κινθτικϊν και 
ακλθτικϊν 
δεξιοτιτων 
ςυμβάλει εμμζςωσ 
ςτθν προαγωγι 
τθσ υγείασ 



Επιδράςεισ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ ςτθν υγεία: 
Κοινωνικοποίθςθ  προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ 

Εκμάκθςθ 
κινθτικϊν 

δεξιοτιτων 

Προχπόκεςθ 
για ςυμμετοχι 
ςε φυςικζσ & 

ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Αναγνϊριςθ 
και αποδοχι 

από τουσ 
άλλουσ 

υμμετοχι ςε 
ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

Προαγωγι 
αυτοεκτίμθςθσ & 
αυτοπεποίκθςθσ 

Προαγωγι 
κοινωνικότθτασ 

& ςχζςεων 

Ζθτοφμενο:  να ενκαρρφνονται όλοι οι μακθτζσ/-τριεσ για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ   και  να  
αποκαρρφνονται οι ςυμπεριφορζσ απαξίωςθσ ι αποκλειςμοφ. 



Επιδράςεισ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ ςτθν υγεία: 
Συναιςκιματα  προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ 

υμμετοχι ςε 
φυςικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

Ικανοποίθςθ, 
χαρά, 

ψυχαγωγία, 
ευχαρίςτθςθ 

Ζθτοφμενο:  το μάκθμα να είναι ενδιαφζρον, ευχάριςτο, προςαρμοςμζνο 
ςτο αναπτυξιακό επίπεδο και τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν, με 
παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ και ελεγχόμενο  ςυναγωνιςμό.  



Η φυςικι 
δραςτθριότθτα 
ςυμβάλει ευκζωσ 
ςτθν προαγωγι 
τθσ υγείασ 



Επιδράςεισ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ ςτθν υγεία: 
Φυςικι δραςτθριότθτα  προαγωγι τθσ ςωματικισ 
υγείασ 

Εκμάκθςθ κινθτικϊν 
δεξιοτιτων – εξάςκθςθ – 

παιγνιϊδεισ & αγωνιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Συμμετοχι-βελτίωςθ 
κινθτικϊν δεξιοτιτων και 

φυςικϊν ικανοτιτων 

Εξιςορρόπθςθ 
ενεργειακοφ ιςοηυγίου,  

φυςικι επάρκεια και 
ευρωςτία 

Ζθτοφμενο:  το μάκθμα να παρζχει επαρκι φυςικι δραςτθριότθτα, με 
περιοριςμό του πακθτικοφ χρόνου (παρουςίεσ, οργάνωςθ, διάκεςθ 
εξοπλιςμοφ, επεξθγιςεισ, διακοπζσ, αναμονι μακθτϊν). 



Επιδράςεισ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ ςτθν υγεία: 
Άςκθςθ για φυςικι κατάςταςθ  προαγωγι τθσ 
ςωματικισ υγείασ 

Εξάςκθςθ κινθτικϊν 
δεξιοτιτων – 

αςκιςεισ  φυςικισ 
κατάςταςθσ 

Συντονιςμζνεσ 
επαναλιψεισ με 

ελεγχόμενα διαλείμματα 
και ζνταςθ τθσ 
προςπάκειασ  

Βελτίωςθ των φυςικϊν 
παραμζτρων: δφναμθσ, 
ευλυγιςίασ, ταχφτθτασ, 

αντοχισ, ςωματικισ 
ςφςταςθσ 

Καλό επίπεδο 
φυςικισ κατάςταςθσ  

Δομικζσ και λειτουργικζσ  
βιολογικζσ προςαρμογζσ 

ςτον οργανιςμό 

Ευρωςτία, 
προαγωγι και 
προάςπιςθ τθσ 

υγείασ  

Ζθτοφμενα:  α) οι απαιτιςεισ να είναι προςαρμοςμζνεσ ςτισ ικανότθτεσ 
των μακθτϊν/-τριϊν, β) το μάκθμα να μθν προκαλεί δυςφορία και γ) να 
παρζχονται επαρκείσ γνϊςεισ για τα οφζλθ τθσ καλισ φυςικισ 
κατάςταςθσ και τθσ αξία τθσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ υγείασ  
Εκτεταμζνη εφαρμογή ςτο Γυμνάςιο και το Λφκειο 



Επιδράςεισ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ ςτθν υγεία: 
Προαγωγι τθσ ςωματικισ ανάπτυξθσ  προαγωγι 
τθσ ςωματικισ υγείασ 

Επαρκισ φυςικι 
δραςτθριότθτα  
και επάρκεια 

φυςικισ 
κατάςταςθσ 

Τγιεινι και 
ιςορροπθμζνθ 

διατροφι 

Καλι 
μυοςκελετικι 

ανάπτυξθ    και 
περιοριςμόσ 
ςωματικοφ 

λίπουσ 

Ζθτοφμενα:  α) θ επαρκισ φυςικι δραςτθριότθτα ςτο μάκθμα τθσ Φ.Α.,   
β) πρόςκετθ φυςικι δραςτθριότθτα εντόσ και εκτόσ ςχολείου και  
γ) επαρκείσ ςυςτάςεισ  και παρεμβάςεισ ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των 
μακθτϊν/-τριϊν  
Συνδυαςμόσ του μαθήματοσ Φυςικήσ Αγωγήσ με προγράμματα Αγωγήσ Υγείασ. 



Η κοινωνικι και 
θκικι ανάπτυξθ 
ςυμβάλει ςτθν 
προαγωγι τθσ 
ψυχικισ υγείασ 



Επιδράςεισ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ ςτθν υγεία: 
Στάςεισ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ  προαγωγι τθσ 
ψυχικισ υγείασ 

υμμετοχι ςε 
ομαδικζσ 

δραςτθριό-
τθτεσ 

Κανόνεσ 
επικοινωνίασ, 

ςυμπεριφοράσ, 
παιχνιδιοφ, 

ςχζςεων 

Αυτοζλεγχοσ – 
υπευκυνότθτα – 
ενςυναίςκθςθ – 
αποδοχι διαφο-

ρετικότθτασ – 
αλλθλοβοικεια  

Επικοινωνία 
και καλζσ 
ςχζςεισ 

Ζθτοφμενα:   α) επιμονι ςτουσ κανόνεσ,  β) ςυμβουλζσ για τθν 
επικοινωνία & τθν ςυμπεριφορά και γ) παρεμβάςεισ ςε ανεπικφμθτεσ 
ςυμπεριφορζσ.  



Επιδράςεισ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ ςτθν υγεία: 
Συμπερίλθψθ μακθτϊν με ςωματικά και κινθτικά 
προβλιματα  προαγωγι  τθσ ςωματικισ και ψυχικισ 
τουσ υγείασ 

•Σωματικζσ 
δυςμορφίεσ 

•Σωματικζσ 
αναπθρίεσ 

Ειδικζσ αςκιςεισ 
ενδυνάμωςθσ, προαγωγισ 
τθσ κίνθςθσ  - ενςωμάτωςθ 

των μακθτϊν/-τριϊν ςτο 
ςφνολο 

•Νευρολογικζσ 
διαταραχζσ 

•Διαταραχι 
νευρομυϊκισ 
ςυναρμογισ 

Διαφοροποιθμζνεσ αςκιςεισ/ 
δραςτθρότθτεσ – 

ενςωμάτωςθ των μακθτϊν/-
τριϊν ςτο ςφνολο  

•Προαγωγι τθσ 
κινθτικισ ικανότθτασ 

•Προαγωγι τθσ 
αυτοεκτίμθςθσ  και 
τθσ κοινωνικότθτασ  

Διαχείριςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ 
– αποδοχι – ενςωμάτωςθ - 
βελτίωςθ  ποιότθτασ ηωισ 

Ζθτοφμενο:  θ επιλογι και ενςωμάτωςθ κατάλλθλων/ προςαρμοςμζνων 
αςκιςεων και δραςτθριοτιτων, ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων του 
μακιματοσ.  



Προτεραιότθτεσ ςτουσ τρόπουσ προαγωγισ 
τθσ υγείασ ςτισ  αναπτυξιακζσ θλικίεσ 

• Μικρζσ θλικίεσ του δθμοτικοφ: προτεραιότθτα ςτθν κινθτικι ανάπτυξθ, 
τθν κοινωνικοποίθςθ, τα ςυναιςκιματα και τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 

• Μεγάλεσ θλικίεσ του δθμοτικοφ: προτεραιότθτα ςτισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ, 
τθ φυςικι δραςτθριότθτα, τα ςυναιςκιματα, τθν κοινωνικοποίθςθ, τισ 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, τισ ςτάςεισ και αξίεσ 

• Ηλικίεσ του γυμναςίου: προτεραιότθτα ςτισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ και τθ 
φυςικι κατάςταςθ, τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, τα ςυναιςκιματα, τισ 
ςτάςεισ και αξίεσ 

• Ηλικίεσ Λυκείου: προτεραιότθτα ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα  και  φυςικι 
κατάςταςθ, τα ςυναιςκιματα, τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, τισ ςτάςεισ και 
αξίεσ 



Τι δεν κάνει επαρκϊσ θ ςχολικι Φυςικι 
Αγωγι για τθν υγεία   

τθν προϊκθςθ του υγιεινοφ τρόπου ηωισ: 

•Διαχείριςθ κεμάτων: διατροφισ, ωρίμανςθσ /ςεξουαλικισ 
ςυμπεριφοράσ,  πρόλθψθσ αςκενειϊν, χριςθσ ουςιϊν και εξαρτιςεων 
(κζματα  Αγωγισ Υγείασ) 

τθ διαμόρφωςθ κετικϊν ςτάςεων και αξιϊν: 

•Διαχείριςθ των γνϊςεων: για τα οφζλθ τθσ άςκθςθσ και για τθν αξία 
προαγωγισ τθσ υγείασ ςτον ςυναιςκθματικό, τον κοινωνικό και τον 
ςωματικό τομζα 

τθν μεταφορά/διάχυςθ των γνϊςεων, εμπειριϊν, δεξιοτιτων και ικανοτιτων  
ςτθν κακθμερινι ηωι:  

•Παραλλθλιςμοφσ: από τθ ςυμμετοχι, τθν προςπάκεια, τουσ κανόνεσ και 
τθ ςυμπεριφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ ςτθ ςυμμετοχι, τθν 
προςπάκεια, τουσ κανόνεσ και τθ ςυμπεριφορά ςτο ςχολείο και ςτθν 
κοινωνία 



Η Φυςικι 
Κατάςταςθ 
ςτθ ςχολικι 
Φυςικι 
Αγωγι 



Φυςικι κατάςταςθ 
 Με τον όρο Φυςικι κατάςταςθ (fitness) εννοοφμε το επίπεδο τθσ 

ςωματικισ και ψυχικισ ετοιμότθτασ ενόσ ατόμου να ανταποκρικεί  
ςε αυξθμζνεσ απαιτιςεισ μυϊκοφ ζργου 

 Σο επίπεδο τθσ Φυςικισ κατάςταςθσ κακορίηεται από το επίπεδο 
των φυςικϊν παραμζτρων δφναμης, ταχφτητας, ευλυγισίας, 
αντοχής, σωματικής σφστασης και ςυνδζεται με δομικζσ και 
λειτουργικζσ προςαρμογζσ του οργανιςμοφ. Οι προςαρμογζσ αυτζσ: 

 χαρακτθρίηουν τθ λειτουργικι κατάςταςθ του οργανιςμοφ, τθν αντοχι του ςε κακϊςεισ  
και τθν ικανότθτά του για ζργο 

 επθρεάηουν τθν αντίςταςθ του οργανιςμοφ ςε εκφυλιςτικζσ, καρδιαγγειακζσ και 
μεταβολικζσ αςκζνειεσ 

 προςδιορίηουν τθν άνεςθ ςτισ κινιςεισ και το αίςκθμα ευεξίασ 

 Η Φυςικι κατάςταςθ ςυνδζεται άμεςα με τθν υγεία. Η βελτίωςθ τθσ 
φυςικισ κατάςταςθσ ταυτίηεται με προαγωγι τθσ υγείασ 



Παράμετροι τθσ φυςικισ κατάςταςθσ 

Ταχφτθτα 

Ευλυγιςία Αντοχι 

Δφναμθ 
Σωματικι 
ςφςταςθ 

Ευλυγιςία Αντοχι 

Δφναμθ 

Φυςικι κατάςταςθ που 
ςχετίηεται με τθν επίδοςθ 

Φυςικι κατάςταςθ που 
ςχετίηεται με τθν υγεία 



Φυςικι δραςτθριότθτα – άςκθςθ – 
φυςικι κατάςταςθ 

Φυςικι 
δραςτθριότθτα 

Άςκθςθ 

Φυςικι 
κατάςταςθ 

• Φυςικι δραςτθριότθτα 
ονομάηουμε κάκε μορφι κινθτικισ 
δραςτθριότθτασ που προκαλεί  
πρόςκετθ κατανάλωςθ ενζργειασ. 

• Άςκθςθ ονομάηουμε τθ 
ςχεδιαςμζνθ και ςκόπιμθ φυςικι 
δραςτθριότθτα. 

• Φυςικι κατάςταςθ ι άςκθςθ για 
φυςικι κατάςταςθ ονομάηουμε τθν 
ςτοχευμζνθ άςκθςθ για τθ 
βελτίωςθ των φυςικϊν 
παραμζτρων  (δφναμθσ, ταχφτθτασ, 
ευλυγιςίασ, αντοχισ, ςωματικισ 
ςφςταςθσ) 

Επιδίωξθ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ:   
φυςικι επάρκεια και ζνα καλό 
επίπεδο Φυςικισ κατάςταςθσ 



Η Φυςικι κατάςταςθ ςτο μάκθμα τθσ 
Φυςικισ Αγωγισ 

Δθμοτικό ςχολείο: 

Μικρζσ τάξεισ: Ταφτιςθ τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ με τθ φυςικι 
κατάςταςθ 

Μεγάλεσ τάξεισ: Φυςικι κατάςταςθ μζςα από τθ φυςικι 
δραςτθριότθτα και ςποραδικά αςκιςεισ για φυςικι κατάςταςθ 

Γυμνάςιο: 

Φυςικι κατάςταςθ μζςα από τισ  δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ 
(εξάςκθςθ κινθτικϊν δεξιοτιτων & ειδικι φυςικι κατάςταςθ)  

Στοχευμζνεσ αςκιςεισ φυςικισ κατάςταςθσ (κεματικι ενότθτα 
«Φυςικι κατάςταςθ») 

Λφκειο: 

Φυςικι κατάςταςθ μζςα από τθ φυςικι δραςτθριότθτα του μακιματοσ 

Στοχευμζνθ άςκθςθ για φυςικι κατάςταςθ (αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ με ι 
χωρίσ όργανα, κυκλικι άςκθςθ, pilates, yoga, step, aerobic, jogging , 
περπάτθμα) 



Η δια βίου 
άςκθςθ για 
τθν υγεία  



Ζθτοφμενα ςτον ςκοπό τθσ δια βίου 
άςκθςθσ: 

1. Η δθμιουργία φυςικά δραςτιριων 
μακθτϊν/-τριϊν, που επικυμοφν τθ δια 
βίου φυςικι δραςτθριότθτα 

2. Οι φυςικά δραςτιριοι μακθτζσ/-τριεσ κα 
ςυνεχίςουν να είναι δραςτιριοι και ςτθ 
μετζπειτα ηωι τουσ 



Τι κάνει περιςςότερο δραςτιριουσ τουσ 
μακθτζσ/-τριεσ ςτο μάκθμα τθσ Φ.Α. 

Σο ανταγωνιςτικό παιχνίδι 

Κινθτικά ςυν/αντ/-αγωνιςτικά παιχνίδια 
ςτισ μικρζσ θλικίεσ  

Ακλοπαιδιζσ ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ  

Οι παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ 

Εφκολα επιτεφξιμοι ατομικοί και 
ομαδικοί ςτόχοι 

Απαιτιςεισ δεξιοτιτων και ικανοτιτων 
ςτισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν 

Κακοδθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ 

Ελζγχεται θ ςυμμετοχι όλων των 
μακθτϊν/-τριϊν 

Συμμετζχουν  εξ ίςου και οι λιγότερο 
ικανοί  



Οι ςυςτάςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Υγείασ (WHO) 

Recommendations:  

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

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

3. 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 

World Health Organization 2011 



Είναι οι κινθτικζσ δεξιότθτεσ προχπόκεςθ για 
τθ ςυμμετοχι ςε δια βίου άςκθςθ; 

φμφωνα με τισ ζρευνεσ: 

• Η προθγοφμενθ ςυμμετοχι παιδιϊν και εφιβων ςε φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ φαίνεται ότι επθρεάηει κετικά τθ μετζπειτα ςυμμετοχι 
τουσ ς’ αυτζσ (Daley 2002, Maina 2001, Sallis et al. 2000, Biddle et al. 
1995)  

• Η ςυμμετοχι ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ κατά τθν παιδικι και 
εφθβικι θλικία ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικι αλλά αςκενι ςχζςθ με τθ 
φυςικι δραςτθριότθτα που κα ζχουν ςαν ενιλικοι (Beunen et al. 2004, 
Kraut et al. 2003, Malina 2001, Telana et al. 2006, Trudeau et al. 2004) 

• Η φυςικι δραςτθριότθτα των μακθτϊν/-τριϊν μειϊνεται (ιδιαίτερα 
ςτα κορίτςια) από τθν εφθβεία και μετά 

Προφανϊσ οι εκμάκθςθ των διάφορων κινθτικϊν δεξιοτιτων ςτο 
μάκθμα τθσ Φ.Α. παίηει κάποιο ρόλο, αλλά δεν είναι κακοριςτικόσ  



Συμβάλουν οι κετικζσ ςτάςεισ και οι εμπειρίεσ 
από ςυμμετοχι ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ 
δια βίου άςκθςθ; 

φμφωνα με τισ ζρευνεσ  

• Οι κετικζσ ςτάςεισ  (όπωσ απόλαυςθ, προτίμθςθ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ, προςζλκυςθ ς’ αυτι και αξία τθσ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ) ςχετίηονται με τα επίπεδα τθσ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ των νζων (Downs et al. 2006, Hagger et al. 2007, 
Martin et al. 2007, Mummery et al. 2000) 

• Οι κετικζσ ςτάςεισ και θ ευχαρίςτθςθ από το μάκθμα τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ επθρεάηουν κετικά τθ φυςικι δραςτθριότθτα των παιδιϊν και 
των εφιβων (Chung and Phillips 2002, Dishman et al. 2005, Sallis et al. 
1999) 

Προφανϊσ οι κετικζσ ςτάςεισ και οι ευχάριςτεσ εμπειρίεσ  
αποτελοφν ενιςχυτικοφσ παράγοντεσ για τθ δια βίου άςκθςθ 



Η εναςχόλθςθ με τον ακλθτιςμό; 

 

• Η φυςικι δραςτθριότθτα όςων παιδιϊν και εφιβων 
αςχολοφνται με τον ακλθτιςμό είναι δεδομζνθ, λόγω τθσ 
τακτικισ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν προπόνθςθ 

• Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/-τριϊν ςτισ ςχολικζσ ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ φαίνεται ότι δθμιουργεί κετικά κίνθτρα για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ τθσ 
Φυςικισ Αγωγισ 

• Ενϊ λοιπόν θ εναςχόλθςθ με τον ακλθτιςμό των παιδιϊν και 
των εφιβων οδθγεί ςε φυςικά δραςτιριουσ μακθτζσ/-τριεσ 
και νζουσ, δεν φαίνεται να κακορίηει ςτθ ςυνζχεια τθ 
μετζπειτα δια βίου άςκθςι τουσ 



… κάποια περιεχόμενα του Προγράμματοσ 
Σπουδϊν ίςωσ να ςυμβάλουν περιςςότερο ςτθν 
προϊκθςθ τθσ δια βίου άςκθςθσ για τθν υγεία 

Οι προτιμθτζεσ φυςικζσ και 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςτισ τάξεισ του Λυκείου 

Η γνωριμία με μθ διαδεδομζνα 
ακλιματα ςτισ Γ και Δ τάξθ του 
δθμοτικά και ςτισ τάξεισ του 
γυμναςίου 

Οι φυςικζσ δραςτθριότθτεσ 
υγείασ και αναψυχισ  (Α ζωσ 
Δ τάξθ του δθμοτικοφ) 



Η προϊκθςθ τθσ δια βίου άςκθςθσ βαςίηεται 
ςε ςυςτάςεισ … 



ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΧΗ Α 


