
Φυςικό κατϊςταςη – Υγεύα – Δια βύου ϊςκηςη 
Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη:  τι ιςχύει ςτη 

ςχολικό Φυςικό Αγωγό; 

 

Απόςτολοσ Ντϊνησ 

Σχολικόσ Σύμβουλοσ Φυςικόσ Αγωγόσ 



Αξιακού Προςανατολιςμού ςτο 
μϊθημα τησ Φυςικόσ Αγωγόσ 

Προαγωγό τησ ςωματικόσ και κινητικόσ  

ανϊπτυξησ των μαθητών/-τριών 

Ενύςχυςη τησ υγεύασ των μαθητών/-τριών 

Προετοιμαςύα για την ομαλό ϋνταξη των μαθητών/-
τριών ςτην κοινωνύα 

Διαμόρφωςη φυςικϊ δραςτόριων πολιτών  -> δια βύου  
ϊςκηςη για την υγεύα και την ποιότητα ζωόσ   



Υγεύα:  η κυρύαρχη αντύληψη για το 
μϊθημα τησ Φυςικόσ Αγωγόσ 

Ανϋκαθεν όταν αποδεκτόσ ο θετικόσ ρόλοσ του μαθόματοσ 
τησ Φυςικόσ Αγωγό ςτην υγεύα των μαθητών/-τριών 

Όλεσ οι μορφϋσ κινητικόσ δραςτηριότητασ (γύμναςη, 
παιχνύδι, χορόσ, αθλοπαιδιϊ, αγώνεσ) θεωρεύται ότι ϋχουν 
θετικό επύδραςη ςτη ςωματικό και ψυχικό υγεύα των 
μαθητών/-τριών 

Θετικόσ επύςησ θεωρεύται ο ρόλοσ του  μαθόματοσ ςτην 
αντιμετώπιςη και ενςωμϊτωςη μαθητών/-τριών με 
κινητικϋσ δυςμορφύεσ, αναπηρύεσ, μαθηςιακϊ προβλόματα, 
αποκλύνουςεσ ςυμπεριφορϋσ, απομόνωςη, διαφορετικό 
προϋλευςη και διαφορετικϊ πιςτεύω. 



Σκοπού  
τησ ςχολικόσ Φυςικόσ Αγωγόσ 

Απόκτηςη 
γνώςεων  για 

τη Φυςικό 
Αγωγό και τον 

Αθλητιςμό 

Προαγωγό 
τησ Φυςικόσ 
κατϊςταςησ 

Εκμϊθηςη 
κινητικών 

δεξιοτότων 

Προαγωγό     
των κοινωνικών 

δεξιοτότων,   
των δεξιοτότων 

ζωόσ,                
των ςτϊςεων 
και των αξιών 

Οι ςκοπού τησ Φυςικόσ Αγωγόσ δηλώνουν μια εμφανό ςχϋςη με την υγεύα 



Οι διαςτϊςεισ τησ Υγεύασ και η 
ςυνειςφορϊ τησ ϊςκηςησ   

Υγεύα 

Πρόληψη –
προαγωγό – 
προϊςπιςη  

Σωματικό 
υγεύα 

Ψυχικό     
Υγεύα 

Διαταραχϋσ 
Υγεύασ & χρόνια 

νοςόματα 

Θεραπεύα 
Αποκατϊςταςη 

Συντόρηςη 

Φυςικό ϊςκηςη 



Σε πρακτικό επύπεδο … 
Οι διδακτικϋσ ενϋργειεσ και δραςτηριότητεσ ςτο μϊθημα τησ Φ.Α.: 

Οδηγούν ςε μϊθηςη/βελτύωςη κινητικών δεξιοτότων 

Υπαγορεύουν αλληλεπύδραςη και ςυνεργατικϋσ ςχϋςεισ  

Αναδύουν ςυναιςθόματα και προκαλούν ϋντονεσ ςυμπεριφορϋσ 

Περιϋχουν φυςικό δραςτηριότητα που ςυμβϊλει ςτην προαγωγό 
τησ φυςικόσ κατϊςταςησ 

Προκαλούν ευχαρύςτηςη και ςυμβϊλουν ςτη διαμόρφωςη 
θετικών ςτϊςεων για ςυμμετοχό και βελτύωςη 

Αθρούζουν και εποικοδομούν  γνώςεισ και δεξιότητεσ που 
επηρεϊζουν τισ αξύεσ και τισ πεποιθόςεισ για την υγεύα και τη ζωό 



Επιδρϊςεισ του μαθόματοσ τησ Φυςικόσ 
Αγωγόσ ςτην υγεύα: 
1. Κοινωνικοπούηςη - ψυχικό υγεύα 

Εκμϊθηςη 
κινητικών 

δεξιοτότων 

Προώπόθεςη για 
ςυμμετοχό ςε 

φυςικϋσ 
δραςτηριότητεσ 

Αναγνώριςη 
και αποδοχό 

από τουσ 
ϊλλουσ 

Συμμετοχό ςε 
ομαδικϋσ 

δραςτηριότητεσ 

Προαγωγό 
αυτοεκτύμηςησ 

και 
αυτοπεπούθηςησ 

Ζητούμενο:  να ενθαρρύνονται όλοι οι μαθητϋσ/-τριεσ για τη 
ςυμμετοχό τουσ ςτισ δραςτηριότητεσ του μαθόματοσ   και  να  
αποθαρρύνονται οι ςυμπεριφορϋσ απαξύωςησ ό αποκλειςμού. 



Επιδρϊςεισ του μαθόματοσ τησ Φυςικόσ 
Αγωγόσ ςτην υγεύα: 
2. Κοινωνικϋσ δεξιότητεσ - ψυχικό υγεύα 

Συμμετοχό ςε 
ομαδικϋσ 

δραςτηριό-
τητεσ 

Κανόνεσ 
επικοινωνύασ, 

ςυμπεριφορϊσ, 
παιχνιδιού, 

ςχϋςεων 

Αυτοϋλεγχοσ – 
υπευθυνότητα – 
ενςυναύςθηςη – 
αποδοχό διαφο-

ρετικότητασ – 
αλληλοβοόθεια  

Επικοινωνύα 
και καλϋσ 
ςχϋςεισ 

Ζητούμενα:   α) επιμονό ςτουσ κανόνεσ,  β) ςυμβουλϋσ για την 
επικοινωνύα & την ςυμπεριφορϊ και γ) παρεμβϊςεισ ςε ανεπιθύμητεσ 
ςυμπεριφορϋσ.  



Επιδρϊςεισ του μαθόματοσ τησ Φυςικόσ 
Αγωγόσ ςτην υγεύα: 
3. Συναιςθόματα - ψυχικό υγεύα 

Συμμετοχό ςε 
φυςικϋσ 

δραςτηριότητεσ 

Ικανοπούηςη, 
χαρϊ, 

ψυχαγωγύα, 
ευχαρύςτηςη 

Ζητούμενο:  το μϊθημα να εύναι ενδιαφϋρον, ευχϊριςτο, προςαρμοςμϋνο 
ςτο αναπτυξιακό επύπεδο και τισ ικανότητεσ των μαθητών/-τριών, με 
παιγνιώδεισ δραςτηριότητεσ και ελεγχόμενο  ςυναγωνιςμό.  



Επιδρϊςεισ του μαθόματοσ τησ Φυςικόσ 
Αγωγόσ ςτην υγεύα: 
4. Προαγωγό τησ κινητικόσ ανϊπτυξησ – ςωματικό  
και ψυχικό υγεύα 

Εκμϊθηςη κινητικών 
δεξιοτότων 

Βελτύωςη 
ςυντονιςτικών και 

φυςικών 
ικανοτότων 

Καλό κινητικό 
ανταπόκριςη, 

θετικό 
αυτοεκτύμηςη 

και αυτοεικόνα  

Ζητούμενο:  το μϊθημα να παρϋχει πολύπλευρεσ κινητικϋσ 
δραςτηριότητεσ και εμπειρύεσ, αξιοποιώντασ όλεσ τισ θεματικϋσ 
ενότητεσ του Αναλυτικού Προγρϊμματοσ Σπουδών ,  
ιδιαύτερα ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη. 



Επιδρϊςεισ του μαθόματοσ τησ Φυςικόσ 
Αγωγόσ ςτην υγεύα: 
5. Φυςικό δραςτηριότητα – ςωματικό υγεύα 

Εκμϊθηςη κινητικών 
δεξιοτότων – εξϊςκηςη – 

παιγνιώδεισ & αγωνιςτικϋσ 
δραςτηριότητεσ 

Συμμετοχό-βελτύωςη 
κινητικών δεξιοτότων και 

φυςικών ικανοτότων 

Εξιςορρόπηςη 
ενεργειακού ιςοζυγύου,  

φυςικό επϊρκεια και 
ευρωςτύα 

Ζητούμενο:  το μϊθημα να παρϋχει επαρκεύ φυςικό δραςτηριότητα, με 
περιοριςμό του παθητικού χρόνου (παρουςύεσ, οργϊνωςη, διϊθεςη 
εξοπλιςμού, επεξηγόςεισ, διακοπϋσ, αναμονό μαθητών). 



Επιδρϊςεισ του μαθόματοσ τησ Φυςικόσ 
Αγωγόσ ςτην υγεύα: 
6. Άςκηςη για φυςικό κατϊςταςη – ςωματικό υγεύα 

Εξϊςκηςη 
κινητικών 

δεξιοτότων – 
αςκόςεισ  φυςικόσ 

κατϊςταςησ 

Συντονιςμϋνεσ 
επαναλόψεισ με 

ελεγχόμενα 
διαλεύμματα και ϋνταςη 

τησ προςπϊθειασ  

Βελτύωςη των φυςικών 
παραμϋτρων: δύναμησ, 
ευλυγιςύασ, ταχύτητασ, 

αντοχόσ, ςωματικόσ 
ςύςταςησ 

Καλό επύπεδο 
φυςικόσ 

κατϊςταςησ  

Δομικϋσ και 
λειτουργικϋσ  

βιολογικϋσ 
προςαρμογϋσ ςτον 

οργανιςμό 

Ευρωςτύα, 
προαγωγό και 
προϊςπιςη τησ 

υγεύασ  

Ζητούμενα:  α) οι απαιτόςεισ να εύναι προςαρμοςμϋνεσ ςτισ ικανότητεσ 
των μαθητών/-τριών, β) το μϊθημα να μην προκαλεύ δυςφορύα και γ) να 
παρϋχονται επαρκεύσ γνώςεισ για τα οφϋλη τησ καλόσ φυςικόσ 
κατϊςταςησ και τησ αξύα τησ ςτην ενύςχυςη τησ υγεύασ  
Εκτεταμένη εφαρμογή ςτο Γυμνάςιο και το Λύκειο 



Επιδρϊςεισ του μαθόματοσ τησ Φυςικόσ 
Αγωγόσ ςτην υγεύα: 
7. Προαγωγό τησ ςωματικόσ ανϊπτυξησ– 
ςωματικό υγεύα 

Επαρκόσ φυςικό 
δραςτηριότητα  

και επϊρκεια 
φυςικόσ 

κατϊςταςησ 

Υγιεινό και 
ιςορροπημϋνη 

διατροφό 

Καλό 
μυοςκελετικό 

ανϊπτυξη    
και 

περιοριςμόσ 
ςωματικού 

λύπουσ 

Ζητούμενα:  α) η επαρκόσ φυςικό δραςτηριότητα ςτο μϊθημα τησ Φ.Α.,  β) 
πρόςθετη φυςικό δραςτηριότητα εντόσ και εκτόσ ςχολεύου και γ) επαρκεύσ 
ςυςτϊςεισ  και παρεμβϊςεισ ςτισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ των μαθητών/-
τριών  
Συνδυαςμόσ του μαθήματοσ Φυςικήσ Αγωγήσ με προγράμματα Αγωγήσ Υγείασ. 



Επιδρϊςεισ του μαθόματοσ τησ Φυςικόσ 
Αγωγόσ ςτην υγεύα: 
8. Μαθητϋσ με ςωματικϊ και κινητικϊ 
προβλόματα – ςωματικό και ψυχικό υγεύα 

• Σωματικϋσ 
δυςμορφύεσ 

• Σωματικϋσ 
αναπηρύεσ 

Ειδικϋσ αςκόςεισ 
ενδυνϊμωςησ, προαγωγόσ 
τησ κύνηςησ  - ενςωμϊτωςη 

των μαθητών/-τριών ςτο 
ςύνολο 

• Νευρολογικϋσ 
διαταραχϋσ 

• Διαταραχό 
νευρομυώκόσ 
ςυναρμογόσ 

Διαφοροποιημϋνεσ αςκόςεισ/ 
δραςτηρότητεσ – ενςωμϊτωςη 

των μαθητών/-τριών ςτο 
ςύνολο  

• Προαγωγό τησ 
κινητικόσ ικανότητασ 

• Προαγωγό τησ 
αυτοεκτύμηςησ  και 
τησ κοινωνικότητασ  

Διαχεύριςη τησ 
ιδιαιτερότητασ – αποδοχό – 

ενςωμϊτωςη - βελτύωςη  
ποιότητασ ζωόσ 

Ζητούμενο:  η επιλογό και ενςωμϊτωςη κατϊλληλων/ προςαρμοςμϋνων 
αςκόςεων και δραςτηριοτότων, ςτο ςύνολο των δραςτηριοτότων του 
μαθόματοσ.  



Τι δεν κϊνει επαρκώσ η Φυςικό 
Αγωγό για την υγεύα 

Στην προώθηςη του υγιεινού τρόπου ζωόσ: 

Διαχεύριςη θεμϊτων:  

διατροφόσ, ωρύμανςησ /ςεξουαλικόσ ςυμπεριφορϊσ,  πρόληψησ αςθενειών, χρόςησ ουςιών 
και εξαρτόςεων (θϋματα  Αγωγόσ Υγεύασ) 

Στη διαμόρφωςη θετικών ςτϊςεων και αξιών: 

Διαχεύριςη των γνώςεων: 

για τα οφϋλη τησ ϊςκηςησ, για την αξύα τησ υγεύασ ςτον ςυναιςθηματικό, τον κοινωνικό και 
τον ςωματικό τομϋα και  για την προληπτικό φροντύδα υγεύασ  

 

Στην μεταφορϊ/διϊχυςη των γνώςεων, εμπειριών, δεξιοτότων και 
ικανοτότων  ςτην καθημερινό ζωό:  

Παραλληλιςμούσ: 

από τη ςυμμετοχό, την προςπϊθεια, τουσ κανόνεσ και τη ςυμπεριφορϊ ςτισ δραςτηριότητεσ 
του μαθόματοσ ςτη ςυμμετοχό, την προςπϊθεια, τουσ κανόνεσ και τη ςυμπεριφορϊ ςτο 
ςχολεύο και ςτην κοινωνύα, από την φυςικό δραςτηριότητα ςτο μϊθημα ςτην φυςικό 
δραςτηριότητα, την ϊθληςη και την υπαύθρια ζωό για την υγεύα 



Προαγωγό τησ υγεύασ με το μϊθημα 
τησ Φ.Α. και αναπτυξιακϋσ ηλικύεσ 

 Μικρϋσ ηλικύεσ του δημοτικού: προτεραιότητα ςτην κινητικό 
ανϊπτυξη, την κοινωνικοπούηςη, τα ςυναιςθόματα και τισ κοινωνικϋσ 
δεξιότητεσ 

 Μεγϊλεσ ηλικύεσ του δημοτικού: προτεραιότητα ςτισ κινητικϋσ 
δεξιότητεσ, τη φυςικό δραςτηριότητα, τα ςυναιςθόματα, την 
κοινωνικοπούηςη, τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ, τισ ςτϊςεισ και αξύεσ 

 Ηλικύεσ του γυμναςύου: προτεραιότητα ςτισ κινητικϋσ δεξιότητεσ και τη 
φυςικό κατϊςταςη, τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ, τα ςυναιςθόματα, τισ 
ςτϊςεισ και αξύεσ 

 Ηλικύεσ Λυκεύου: προτεραιότητα ςτη φυςικό δραςτηριότητα  και τη 
φυςικό κατϊςταςη, τα ςυναιςθόματα, τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ, τισ 
ςτϊςεισ και αξύεσ 



Φυςικό κατϊςταςη 

 Με τον όρο Φυςικό κατϊςταςη (fitness) εννοούμε το επύπεδο τησ 
ςωματικόσ και ψυχικόσ ετοιμότητασ ενόσ ατόμου να 
ανταποκριθεύ  ςε αυξημϋνεσ απαιτόςεισ μυώκού ϋργου 

 Το επύπεδο τησ Φυςικόσ κατϊςταςησ καθορύζεται από το επύπεδο 
των φυςικών παραμϋτρων δύναμης, ταχύτητας, ευλυγισίας, 
αντοχής, σωματικής σύστασης και ςυνδϋεται με δομικϋσ και 
λειτουργικϋσ προςαρμογϋσ του οργανιςμού. Οι προςαρμογϋσ 
αυτϋσ: 

 χαρακτηρύζουν τη λειτουργικό κατϊςταςη του οργανιςμού, την αντοχό του ςε 
κακώςεισ  και την ικανότητϊ του για ϋργο 

 επηρεϊζουν την αντύςταςη του οργανιςμού ςε εκφυλιςτικϋσ, καρδιαγγειακϋσ και 
μεταβολικϋσ αςθϋνειεσ 

 προςδιορύζουν την ϊνεςη ςτισ κινόςεισ και το αύςθημα ευεξύασ 

 Η Φυςικό κατϊςταςη ςυνδϋεται ϊμεςα με την υγεύα. Η βελτύωςη 
τησ φυςικόσ κατϊςταςησ ταυτύζεται με προαγωγό τησ υγεύασ 



Παρϊμετροι τησ φυςικόσ κατϊςταςησ 

Ταχφτητα 

Ευλυγισία Αντοχή 

Δφναμη 
Σωματική 
σφσταση 

Ευλυγισία Αντοχή 

Δφναμη 

Φυςικό κατϊςταςη που 
ςχετύζεται με την επύδοςη 

Φυςικό κατϊςταςη που 
ςχετύζεται με την υγεύα 



Φυςικό δραςτηριότητα – ϊςκηςη – 
φυςικό κατϊςταςη 

Φυςικό 
δραςτηριότητα 

Άςκηςη 

Φυςικό 
κατϊςταςη 

 Φυςικό δραςτηριότητα 
ονομϊζουμε κϊθε μορφό 
κινητικόσ δραςτηριότητασ που 
προκαλεύ  πρόςθετη κατανϊλωςη 
ενϋργειασ. 

 Άςκηςη ονομϊζουμε τη 
ςχεδιαςμϋνη και ςκόπιμη φυςικό 
δραςτηριότητα. 

 Φυςικό κατϊςταςη ό ϊςκηςη για 
φυςικό κατϊςταςη ονομϊζουμε 
την ςτοχευμϋνη ϊςκηςη για τη 
βελτύωςη των φυςικών 
παραμϋτρων  (δύναμησ, 
ταχύτητασ, ευλυγιςύασ, αντοχόσ, 
ςωματικόσ ςύςταςησ) 

Επιδύωξη ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ:   
φυςικό επϊρκεια και ϋνα καλό 
επύπεδο Φυςικόσ κατϊςταςησ 



Η Φυςικό κατϊςταςη ςτο μϊθημα τησ 
Φυςικόσ Αγωγόσ 

Δημοτικό ςχολεύο: 

Μικρϋσ τϊξεισ: Ταύτιςη τησ φυςικόσ δραςτηριότητασ με τη φυςικό 
κατϊςταςη 

Μεγϊλεσ τϊξεισ: Φυςικό κατϊςταςη μϋςα από τη φυςικό 
δραςτηριότητα και ςποραδικϊ αςκόςεισ για φυςικό κατϊςταςη 

Γυμνϊςιο: 

Φυςικό κατϊςταςη μϋςα από τισ  δραςτηριότητεσ του μαθόματοσ 
(εξϊςκηςη κινητικών δεξιοτότων & ειδικό φυςικό κατϊςταςη)  

Στοχευμϋνεσ αςκόςεισ φυςικόσ κατϊςταςησ (θεματικό ενότητα 
«Φυςικό κατϊςταςη») 

Λύκειο: 

Φυςικό κατϊςταςη μϋςα από τη φυςικό δραςτηριότητα του μαθόματοσ 

Στοχευμϋνη ϊςκηςη για φυςικό κατϊςταςη (αςκόςεισ ενδυνϊμωςησ με ό 
χωρύσ όργανα, κυκλικό ϊςκηςη, pilates, yoga, step, aerobic, jogging , 
περπϊτημα) 



Οι ςυςτϊςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμού 
Υγεύασ (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 



Δια βύου ϊςκηςη:  
τι εύναι για τη Φυςικό Αγωγό; 

Ο γενικόσ ό απώτεροσ ςκοπόσ του μαθόματοσ;  

• Όλοι οι επιμϋρουσ ςκοπού και γενικού ςτόχοι του μαθόματοσ προςφϋρονται 
και ςυμβϊλουν  για την επύτευξό του   

ό  ϋνασ επιμϋρουσ ςκοπόσ υιοθϋτηςησ  υγιεινόσ ςυμπεριφορϊσ; 

•Ειδικό ςτοχοθεςύα για την διαμόρφωςη θετικών ςτϊςεων, κατανόηςη των 
αναγκών και οφελών, αναγνώριςη των αξιών, ςυναιςθηματικό ικανοπούηςη 
και ευχαρύςτηςη, διαμόρφωςη θετικού περιβϊλλοντοσ και υποςτηρικτικών 
δομών  για την επύτευξη 



Ζητούμενα ςτον ςκοπό τησ δια βύου 
ϊςκηςησ: 

1. Η δημιουργύα φυςικϊ δραςτόριων 
μαθητών/-τριών, που επιθυμούν τη δια 
βύου φυςικό δραςτηριότητα 

2. Οι φυςικϊ δραςτόριοι μαθητϋσ/-τριεσ 
θα ςυνεχύςουν να εύναι δραςτόριοι και 
ςτη μετϋπειτα ζωό τουσ 



Εύναι οι κινητικϋσ δεξιότητεσ προώπόθεςη 
για τη ςυμμετοχό ςε δια βύου ϊςκηςη; 

Σύμφωνα με τισ ϋρευνεσ: 

 Η προηγούμενη ςυμμετοχό παιδιών και εφόβων ςε φυςικϋσ 
δραςτηριότητεσ φαύνεται ότι επηρεϊζει θετικϊ τη μετϋπειτα 
ςυμμετοχό τουσ ς’ αυτϋσ 

 Η ςυμμετοχό ςτο μϊθημα τησ Φυςικόσ Αγωγόσ κατϊ την παιδικό και 
εφηβικό ηλικύα ϋχει ςτατιςτικϊ ςημαντικό αλλϊ αςθενό ςχϋςη με τη 
φυςικό δραςτηριότητα που θα ϋχουν ςαν ενόλικοι 

 Η φυςικό δραςτηριότητα των μαθητών/-τριών μειώνεται (ιδιαύτερα 
ςτα κορύτςια) από την εφηβεύα και μετϊ 

Προφανώσ οι εκμϊθηςη των διϊφορων κινητικών δεξιοτότων ςτο 
μϊθημα τησ Φ.Α. παύζει κϊποιο ρόλο, αλλϊ δεν εύναι καθοριςτικόσ  



Οι θετικϋσ ςτϊςεισ και εμπειρύεσ από 
ςυμμετοχό ςε φυςικϋσ δραςτηριότητεσ 

Σύμφωνα με τισ ϋρευνεσ  

 Οι θετικϋσ ςτϊςεισ  (όπωσ απόλαυςη, προτύμηςη φυςικόσ 

δραςτηριότητασ, προςϋλκυςη ς’ αυτό και αξύα τησ φυςικόσ 

δραςτηριότητασ) ςχετύζονται με τα επύπεδα τησ φυςικόσ 

δραςτηριότητασ των νϋων 

 Οι θετικϋσ ςτϊςεισ και η ευχαρύςτηςη από το μϊθημα τησ 

Φυςικόσ Αγωγόσ επηρεϊζουν θετικϊ τη φυςικό 

δραςτηριότητα των παιδιών και των εφόβων 

Προφανώσ οι θετικϋσ ςτϊςεισ και οι ευχϊριςτεσ εμπειρύεσ  
αποτελούν ενιςχυτικούσ παρϊγοντεσ για τη δια βύου ϊςκηςη 



Η εναςχόληςη με τον αθλητιςμό 

 

 Η φυςικό δραςτηριότητα όςων παιδιών και εφόβων 
αςχολούνται με τον αθλητιςμό εύναι δεδομϋνη, λόγω τησ 
τακτικόσ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην προπόνηςη 

 Η ςυμμετοχό των μαθητών/-τριών ςτισ ςχολικϋσ αθλητικϋσ 
δραςτηριότητεσ φαύνεται ότι δημιουργεύ θετικϊ κύνητρα για 
τη ςυμμετοχό τουσ ςτισ δραςτηριότητεσ του μαθόματοσ τησ 
Φυςικόσ Αγωγόσ 

 Ενώ λοιπόν η εναςχόληςη με τον αθλητιςμό των παιδιών 
και των εφόβων οδηγεύ ςε φυςικϊ δραςτόριουσ μαθητϋσ/-
τριεσ και νϋουσ, δεν φαύνεται να καθορύζει ςτη ςυνϋχεια 
τη μετϋπειτα δια βύου ϊςκηςό τουσ 



Τι κϊνει περιςςότερο δραςτόριουσ τουσ 
μαθητϋσ/-τριεσ ςτο μϊθημα τησ Φ.Α. 

Το ανταγωνιςτικό παιχνύδι 

Κινητικϊ ςυν/αντ/-αγωνιςτικϊ 
παιχνύδια ςτισ μικρϋσ ηλικύεσ  

Αθλοπαιδιϋσ ςτισ μεγαλύτερεσ ηλικύεσ  

Οι παιγνιώδεισ δραςτηριότητεσ 

Εύκολα επιτεύξιμοι ατομικού και 
ομαδικού ςτόχοι 

Απαιτόςεισ δεξιοτότων και ικανοτότων 
ςτισ δυνατότητεσ των μαθητών/-τριών 

Καθοδηγούμενεσ δραςτηριότητεσ 

Ελϋγχεται η ςυμμετοχό όλων των 
μαθητών/-τριών 

Συμμετϋχουν  εξ ύςου και οι λιγότερο 
ικανού  



… κϊποια περιεχόμενα του Προγρϊμματοσ 
Σπουδών ύςωσ να ςυμβϊλουν περιςςότερο ςτην 
προώθηςη τησ δια βύου ϊςκηςησ για την υγεύα 

Οι προτιμητϋεσ φυςικϋσ και 
αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ 
ςτισ τϊξεισ του Λυκεύου 

Η γνωριμύα με μη διαδεδομϋνα 
αθλόματα ςτισ Γ και Δ τϊξη του 
δημοτικϊ και ςτισ τϊξεισ του 
γυμναςύου 

Οι φυςικϋσ δραςτηριότητεσ 
υγεύασ και αναψυχόσ  (Α ϋωσ 
Δ τϊξη του δημοτικού) 



Η ϊλλη εκδοχό για την προώθηςη τησ δια 
βύου ϊςκηςησ: ςυνεχεύσ ςυςτϊςεισ … 




