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ΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµός του ασφαλούς του ασφαλούς 
περιβάλλοντος στο µάθηµα της Φ.Α.περιβάλλοντος στο µάθηµα της Φ.Α.

ΑσφαλέςΑσφαλές είναι το περιβάλλον, στο οποίο είναι το περιβάλλον, στο οποίο ελαχιστοποιούνταιελαχιστοποιούνται
τα εµπόδιατα εµπόδια διεξαγωγής του µαθήµατος καιδιεξαγωγής του µαθήµατος και ο κίνδυνοςο κίνδυνος
τραυµατισµού ή άλλων συνεπειών για την υγείατραυµατισµού ή άλλων συνεπειών για την υγεία των των 
µαθητών.µαθητών.

Η δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντοςΗ δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος περιλαµβάνει όλα περιλαµβάνει όλα 
τα τα προληπτικά µέτραπροληπτικά µέτρα και και τις ενέργειεςτις ενέργειες του εκπαιδευτικού, του εκπαιδευτικού, 
ώστε η µαθησιακή διαδικασία να εξελίσσεται οµαλά και ώστε η µαθησιακή διαδικασία να εξελίσσεται οµαλά και 
απρόσκοπτα. απρόσκοπτα. 



Η αθλητική ενδυµασίαΗ αθλητική ενδυµασία

ΕπιτρέπειΕπιτρέπει να γίνονται οι κινήσεις µε άνεσηνα γίνονται οι κινήσεις µε άνεση
Επιτρέπει µεγάλο εύρος κινήσεων µε σχετικά Επιτρέπει µεγάλο εύρος κινήσεων µε σχετικά 
µικρές αντιστάσειςµικρές αντιστάσεις
∆ιευκολύνει τη θερµορύθµιση του σώµατος∆ιευκολύνει τη θερµορύθµιση του σώµατος
Προάγει την υγιεινή του σώµατοςΠροάγει την υγιεινή του σώµατος
Το αθλητικό παπούτσι έχει ελαστικότητα και απορροφά τους Το αθλητικό παπούτσι έχει ελαστικότητα και απορροφά τους 
κραδασµούςκραδασµούς
Το αθλητικό παπούτσι είναι ελαφρύτερο και παρουσιάζει Το αθλητικό παπούτσι είναι ελαφρύτερο και παρουσιάζει 
µεγαλύτερη σταθερότηταµεγαλύτερη σταθερότητα
Το αθλητικό παπούτσι µειώνει τον κίνδυνο των κακώσεωνΤο αθλητικό παπούτσι µειώνει τον κίνδυνο των κακώσεων

Η αθλητική ενδυµασία των µαθητών στο µάθηµα της Φ.Α. Η αθλητική ενδυµασία των µαθητών στο µάθηµα της Φ.Α. 
είναι υποχρεωτική  (686/23είναι υποχρεωτική  (686/23--66--87 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ)87 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ)



ΕξαίρεσηΕξαίρεση συµµετοχής στο µάθηµα συµµετοχής στο µάθηµα 
λόγω ασθένειαςλόγω ασθένειας

ΣεΣε ιογενείςιογενείς λοιµώξειςλοιµώξεις
Εµπύρετο κρυολόγηµαΕµπύρετο κρυολόγηµα
ΓρίπηΓρίπη
Λοιµώδη µονοπυρήνωσηΛοιµώδη µονοπυρήνωση

Σε Σε βακτηριακέςβακτηριακές λοιµώξειςλοιµώξεις
ΩτίτιδαΩτίτιδα
ΑµυγδαλίτιδαΑµυγδαλίτιδα
ΒρογχίτιδαΒρογχίτιδα
ΠνευµονίαΠνευµονία

Σε κάθε γνωµάτευση ασθένειας από γιατρό και σύσταση Σε κάθε γνωµάτευση ασθένειας από γιατρό και σύσταση 
αποχής από το µάθηµα.αποχής από το µάθηµα.



ΠροσαρµογήΠροσαρµογή στις καιρικές στις καιρικές 
συνθήκες και τη θερµοκρασία συνθήκες και τη θερµοκρασία 

περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
ΑποφυγήΑποφυγή διεξαγωγής του µαθήµατος σε βροχή διεξαγωγής του µαθήµατος σε βροχή 
ή παγετόή παγετό
Σε χαµηλές θερµοκρασίες να εφαρµόζεται Σε χαµηλές θερµοκρασίες να εφαρµόζεται 
συνεχόµενη µορφή άσκησηςσυνεχόµενη µορφή άσκησης
Προσαρµογή της ενδυµασίας στη θερµοκρασία Προσαρµογή της ενδυµασίας στη θερµοκρασία 
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
Σε ψηλές θερµοκρασίες ελαφριά ενδυµασία και Σε ψηλές θερµοκρασίες ελαφριά ενδυµασία και 
συχνή λήψη υγρώνσυχνή λήψη υγρών
Σε έντονη ηλιοφάνεια χρήση καπέλου και Σε έντονη ηλιοφάνεια χρήση καπέλου και 
προφύλαξη του σώµατος µε φανελάκιπροφύλαξη του σώµατος µε φανελάκι



ΚατανοµήΚατανοµή & κινητικότητα των & κινητικότητα των 
µαθητών στο χώρο µαθητών στο χώρο 

ΣεΣε περιορισµένους χώρους να αποφεύγονται οι περιορισµένους χώρους να αποφεύγονται οι 
γρήγορες κινήσεις των µαθητώνγρήγορες κινήσεις των µαθητών

Η κινητικότητα των µαθητών σε µικρούς και κλειστούς Η κινητικότητα των µαθητών σε µικρούς και κλειστούς 
χώρους να γίνεται µε ελεγχόµενη επαφή, χωρίς χώρους να γίνεται µε ελεγχόµενη επαφή, χωρίς 
συγκρούσειςσυγκρούσεις

Η κατανοµή των οµάδων στα γήπεδα να επιτρέπει Η κατανοµή των οµάδων στα γήπεδα να επιτρέπει 
την άνετη κίνηση συµπαικτών και αντιπάλωντην άνετη κίνηση συµπαικτών και αντιπάλων

Σε ασκήσεις µε αντίθετες κινήσεις µαθητών να Σε ασκήσεις µε αντίθετες κινήσεις µαθητών να 
δίνονται σαφείς οδηγίες για την αποφυγή δίνονται σαφείς οδηγίες για την αποφυγή 
συγκρούσεωνσυγκρούσεων

Σε παρουσία 2 τµηµάτων στον ίδιο χώρο να ορίζεται Σε παρουσία 2 τµηµάτων στον ίδιο χώρο να ορίζεται 
ο χώρος για το κάθε τµήµα και να αποφεύγονται οι ο χώρος για το κάθε τµήµα και να αποφεύγονται οι 
µεταβιβάσεις µπάλας προς την κατεύθυνση του µεταβιβάσεις µπάλας προς την κατεύθυνση του 
άλλου τµήµατος άλλου τµήµατος 



ΟπτικόςΟπτικός έλεγχος των µαθητώνέλεγχος των µαθητών

ΑποφεύγονταιΑποφεύγονται δραστηριότητες κατά δραστηριότητες κατά 
οµάδες σε χώρους, που δεν οµάδες σε χώρους, που δεν 
βρίσκονται σε συνεχή οπτικό έλεγχοβρίσκονται σε συνεχή οπτικό έλεγχο

Ο εκπαιδευτικός σ’ όλη τη διάρκεια Ο εκπαιδευτικός σ’ όλη τη διάρκεια 
του µαθήµατος έχει οπτική επαφή µε του µαθήµατος έχει οπτική επαφή µε 
όλους τους µαθητές του τµήµατοςόλους τους µαθητές του τµήµατος

Σε περιπτώσεις αναγκαστικής χρήσης Σε περιπτώσεις αναγκαστικής χρήσης 
δύο χώρων (χωρίς οπτική επαφή) δύο χώρων (χωρίς οπτική επαφή) 
εφαρµόζεται περιοδική επίβλεψηεφαρµόζεται περιοδική επίβλεψη



ΘέσηΘέση των µαθητών σε σχέση µε των µαθητών σε σχέση µε 
την κινητική δραστηριότητα την κινητική δραστηριότητα 

ΣτιςΣτις ρίψεις όλοι οι µαθητές βρίσκονται πίσω από τη ρίψεις όλοι οι µαθητές βρίσκονται πίσω από τη 
βαλβίδα ή τη γραµµή ρίψης (ελεγχόµενη βαλβίδα ή τη γραµµή ρίψης (ελεγχόµενη 
επαναφορά οργάνων).επαναφορά οργάνων).
Στις ταχύτητες ελεύθερους διαδρόµους, όλοι οι Στις ταχύτητες ελεύθερους διαδρόµους, όλοι οι 
µαθητές να βρίσκονται πίσω από την αφετηρία ή µαθητές να βρίσκονται πίσω από την αφετηρία ή 
τον τερµατισµό.τον τερµατισµό.
Στα άλµατα ελεύθερο διάδροµο φοράς, όλοι οι Στα άλµατα ελεύθερο διάδροµο φοράς, όλοι οι 
µαθητές πίσω από την αφετηρία, επιστροφή εκτός µαθητές πίσω από την αφετηρία, επιστροφή εκτός 
διαδρόµου φοράς.διαδρόµου φοράς.
Στους συνδυασµούς ασκήσεων, µε ή χωρίς µπάλα, Στους συνδυασµούς ασκήσεων, µε ή χωρίς µπάλα, 
δίνεται σαφή περιγραφή της πορείας των δίνεται σαφή περιγραφή της πορείας των 
κινήσεων, προς αποφυγή των συγκρούσεων. κινήσεων, προς αποφυγή των συγκρούσεων. 



ΑποτροπήΑποτροπή σκληρού και επικίνδυνου σκληρού και επικίνδυνου 
παιχνιδιούπαιχνιδιού

ΕφαρµογήΕφαρµογή κανονισµών και κανόνων του κανονισµών και κανόνων του 
παιχνιδιού µε συνέπειαπαιχνιδιού µε συνέπεια

Εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης Εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης 
συµπεριφοράς (χρονικός αποκλεισµός, συµπεριφοράς (χρονικός αποκλεισµός, 
διακοπή για παρατήρηση, καθορισµός διακοπή για παρατήρηση, καθορισµός 
στόχων αθλητικής συµπεριφοράς, κλπ)στόχων αθλητικής συµπεριφοράς, κλπ)

Γνωστική διαχείριση των αξιών στον Γνωστική διαχείριση των αξιών στον 
αθλητισµό και το παιχνίδιαθλητισµό και το παιχνίδι



ΕλεγχόµενεςΕλεγχόµενες και ήπιες και ήπιες 
επιβαρύνσειςεπιβαρύνσεις

∆εν∆εν ενδείκνυνται οι µέγιστες αερόβιες επιβαρύνσεις στη ενδείκνυνται οι µέγιστες αερόβιες επιβαρύνσεις στη 
σχολική Φυσική Αγωγή.σχολική Φυσική Αγωγή.

Οι δροµικές ασκήσεις ταχύτητας να µην ξεπερνούν στο Οι δροµικές ασκήσεις ταχύτητας να µην ξεπερνούν στο 
δηµοτικό τα 20δηµοτικό τα 20--30 µέτρα και στο γυµνάσιο τα 50 µέτρα.30 µέτρα και στο γυµνάσιο τα 50 µέτρα.

Οι ασκήσεις δύναµης να περιλαµβάνουν κατά κανόνα το βάρος Οι ασκήσεις δύναµης να περιλαµβάνουν κατά κανόνα το βάρος 
του σώµατος. Όπου χρησιµοποιούνται όργανα, οι αντιστάσεις του σώµατος. Όπου χρησιµοποιούνται όργανα, οι αντιστάσεις 
να επιτρέπουν τουλάχιστον 12 επαναλήψεις.να επιτρέπουν τουλάχιστον 12 επαναλήψεις.

∆εν ενδείκνυνται οι συνδυασµοί έντονων ∆εν ενδείκνυνται οι συνδυασµοί έντονων διαλειµµατικώνδιαλειµµατικών
ασκήσεων µε µικρό διάλειµµα.ασκήσεων µε µικρό διάλειµµα.

Να αποφεύγεται η έντονη µορφή άσκησης και παιχνιδιού που Να αποφεύγεται η έντονη µορφή άσκησης και παιχνιδιού που 
προκαλεί µεγάλες συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος. προκαλεί µεγάλες συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος. 

Οι παθητικές διατάσεις να γίνονται αργά και ελεγχόµενα.Οι παθητικές διατάσεις να γίνονται αργά και ελεγχόµενα.



ΣωστήΣωστή εκτέλεση ασκήσεωνεκτέλεση ασκήσεων
ΝαΝα αποφεύγονται οι υπέρµετρες αποφεύγονται οι υπέρµετρες 
επιβαρύνσεις στους µεσοσπονδύλιους επιβαρύνσεις στους µεσοσπονδύλιους 
δίσκους (σελ.118δίσκους (σελ.118--121 βιβλίου µαθητή 121 βιβλίου µαθητή 
Γυµνασίου)Γυµνασίου)
Να εφαρµόζονται βασικοί κανόνες Να εφαρµόζονται βασικοί κανόνες 
ορθοσωµίαςορθοσωµίας
Να επιλέγονται ασκήσεις µε περιορισµένο Να επιλέγονται ασκήσεις µε περιορισµένο 
κίνδυνο κακώσεων ή τραυµατισµώνκίνδυνο κακώσεων ή τραυµατισµών
Οι Οι συνασκήσειςσυνασκήσεις να εκτελούνται αργά και να εκτελούνται αργά και 
ελεγχόµεναελεγχόµενα
Οι ανταγωνιστικές ασκήσεις και αγωνιστικές Οι ανταγωνιστικές ασκήσεις και αγωνιστικές 
προσπάθειες να γίνονται µε επίβλεψη και προσπάθειες να γίνονται µε επίβλεψη και 
συνεχή καθοδήγησησυνεχή καθοδήγηση



ΧρήσηΧρήση στρωµάτων και βοήθεια στρωµάτων και βοήθεια 
στην ενόργανη γυµναστικήστην ενόργανη γυµναστική

ΟρθολογικήΟρθολογική διάταξη των στρωµάτων και διάταξη των στρωµάτων και 
κατανοµή των µαθητώνκατανοµή των µαθητών

Η θέση του σώµατος στο στρώµα πρέπει να Η θέση του σώµατος στο στρώµα πρέπει να 
περιορίζει τον κίνδυνο πτώσης εκτός περιορίζει τον κίνδυνο πτώσης εκτός 
στρώµατοςστρώµατος

Αυστηρός έλεγχος της εναλλαγής των µαθητών Αυστηρός έλεγχος της εναλλαγής των µαθητών 
στην εκτέλεση των ασκήσεων και διατήρηση στην εκτέλεση των ασκήσεων και διατήρηση 
αποστάσεων ασφαλείαςαποστάσεων ασφαλείας

Αν οι βοηθοί δεν δείχνουν υπευθυνότητα και Αν οι βοηθοί δεν δείχνουν υπευθυνότητα και 
προσοχή αντικαθίστανται αµέσως (ενδεχόµενη προσοχή αντικαθίστανται αµέσως (ενδεχόµενη 
βοήθεια µόνο από τον εκπαιδευτικό)βοήθεια µόνο από τον εκπαιδευτικό)

Σε άλµατα (Σε άλµατα (πλινθίουπλινθίου, µε , µε τραµπολίνοτραµπολίνο, άλµα σε , άλµα σε 
ύψος) καλύπτεται επαρκή επιφάνεια από ύψος) καλύπτεται επαρκή επιφάνεια από 
στρώµατα (µεγαλύτερου πάχους αν υπάρχουν)στρώµατα (µεγαλύτερου πάχους αν υπάρχουν)



ΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµός του ελκυστικού του ελκυστικού 
περιβάλλοντος στο µάθηµα της Φ.Α.περιβάλλοντος στο µάθηµα της Φ.Α.

ΕλκυστικόΕλκυστικό είναι το περιβάλλον του µαθήµατος, στο οποίο είναι το περιβάλλον του µαθήµατος, στο οποίο 
δηµιουργούνταιδηµιουργούνται συνθήκες συνθήκες ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος, , παρακίνησηςπαρακίνησης, , 
προκλήσεωνπροκλήσεων και και ευχάριστων συναισθηµάτωνευχάριστων συναισθηµάτων στους στους 
µαθητές, που αυξάνουν την διάθεσή τους για συµµετοχή µαθητές, που αυξάνουν την διάθεσή τους για συµµετοχή 
και µάθηση (απόδοση).και µάθηση (απόδοση).

Η δηµιουργία ελκυστικού περιβάλλοντοςΗ δηµιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος µάθησης µάθησης 
περιλαµβάνει περιλαµβάνει τις ενέργειεςτις ενέργειες του εκπαιδευτικού που του εκπαιδευτικού που 
δηµιουργούν θετική διάθεση στους µαθητές για συµµετοχή δηµιουργούν θετική διάθεση στους µαθητές για συµµετοχή 
και για αυξηµένη απόδοση (µάθηση). και για αυξηµένη απόδοση (µάθηση). 



ΟΟ χώρος του µαθήµατοςχώρος του µαθήµατος
ΕπιδιώκεταιΕπιδιώκεται συχνά η αισθητική αναβάθµιση του συχνά η αισθητική αναβάθµιση του 
χώρου. Τα χρώµατα διεγείρουν τη διάθεσηχώρου. Τα χρώµατα διεγείρουν τη διάθεση των των 
µαθητώνµαθητών

Οι διαγραµµίσεις καθορίζουν τους χώρους Οι διαγραµµίσεις καθορίζουν τους χώρους 
δραστηριοτήτων και βοηθούν στην οργάνωσή δραστηριοτήτων και βοηθούν στην οργάνωσή 
τουςτους

Φροντίζουµε έγκαιρα για τη συντήρηση του Φροντίζουµε έγκαιρα για τη συντήρηση του 
αθλητικού εξοπλισµού αθλητικού εξοπλισµού 

Οι µαθητές εµπλέκονται στην αισθητική Οι µαθητές εµπλέκονται στην αισθητική 
αναβάθµιση του χώρου µε δηµιουργικές αναβάθµιση του χώρου µε δηµιουργικές 
δραστηριότητες δραστηριότητες 

Στους κλειστούς χώρους αναρτάται Στους κλειστούς χώρους αναρτάται 
πληροφοριακό υλικό σε πίνακες ανακοινώσεων πληροφοριακό υλικό σε πίνακες ανακοινώσεων 
ή στον τοίχο (ασκήσεων, αφισών, φωτογραφιών, ή στον τοίχο (ασκήσεων, αφισών, φωτογραφιών, 
αποτελεσµάτων, κ.α.) αποτελεσµάτων, κ.α.) 



ΤαΤα διακριτικά οµάδων & ρόλωνδιακριτικά οµάδων & ρόλων

ΟιΟι διακριτικές φανέλες βοηθούν διακριτικές φανέλες βοηθούν 
στη διάκριση των οµάδων και στη διάκριση των οµάδων και 
προκαλούν θετικό συναίσθηµα προκαλούν θετικό συναίσθηµα 
«ένταξης» στην οµάδα«ένταξης» στην οµάδα

Τα διακριτικά (αρχηγού, Τα διακριτικά (αρχηγού, 
συντονιστή, διαιτητή, καλύτερης συντονιστή, διαιτητή, καλύτερης 
συµπεριφοράς, κλπ) δηµιουργούν συµπεριφοράς, κλπ) δηµιουργούν 
ενδιαφέρον για τους ρόλους ενδιαφέρον για τους ρόλους 



ΟΟ επαρκής εξοπλισµός για το επαρκής εξοπλισµός για το 
µάθηµαµάθηµα

ΤοΤο «εποπτικό υλικό» του µαθήµατος (µπάλες, «εποπτικό υλικό» του µαθήµατος (µπάλες, 
στεφάνια, σχοινάκια, µαντήλια, κορδέλες, στεφάνια, σχοινάκια, µαντήλια, κορδέλες, 
σκυτάλες, κάρτες αξιολόγησης,  κλπ) πρέπει να σκυτάλες, κάρτες αξιολόγησης,  κλπ) πρέπει να 
διασφαλίζουν από άποψη ποσότητας τη συχνή διασφαλίζουν από άποψη ποσότητας τη συχνή 
χρήση και άσκηση των µαθητώνχρήση και άσκηση των µαθητών

Οι οριοθετήσεις του χώρου και των διαδροµών Οι οριοθετήσεις του χώρου και των διαδροµών 
(πέραν των  µόνιµων διαγραµµίσεων) (πέραν των  µόνιµων διαγραµµίσεων) 
καθορίζονται µε διακριτικά αντικείµενα (κώνους, καθορίζονται µε διακριτικά αντικείµενα (κώνους, 
κωνάκιακωνάκια, ράβδους, στρώµατα, κλπ.), ράβδους, στρώµατα, κλπ.)

Η εύκολη κατανόηση και η πυκνή συχνότητα  Η εύκολη κατανόηση και η πυκνή συχνότητα  
ενεργειών κάθε µαθητή επιδρούν θετικά στην ενεργειών κάθε µαθητή επιδρούν θετικά στην 
µαθησιακή του ετοιµότητα µαθησιακή του ετοιµότητα 



ΗΗ αξιοποίηση του χώρου στις αξιοποίηση του χώρου στις 
δραστηριότητες του µαθήµατοςδραστηριότητες του µαθήµατος

ΗΗ αξιοποίηση όλου του χώρου (γηπέδου ή αξιοποίηση όλου του χώρου (γηπέδου ή 
αίθουσας) επιτρέπει τη δηµιουργία αίθουσας) επιτρέπει τη δηµιουργία 
περισσοτέρων οµάδων δραστηριοτήτων και περισσοτέρων οµάδων δραστηριοτήτων και 
ασφαλέστερη κινητικότητα των µαθητώνασφαλέστερη κινητικότητα των µαθητών

Η κινητικότητα σε µεγαλύτερους χώρους Η κινητικότητα σε µεγαλύτερους χώρους 
διευκολύνει την αποφόρτιση της ενέργειας και τη διευκολύνει την αποφόρτιση της ενέργειας και τη 
φυσική δραστηριότητα των µαθητώνφυσική δραστηριότητα των µαθητών

Η διευκόλυνση της συχνότερης και ευρύτερης Η διευκόλυνση της συχνότερης και ευρύτερης 
κινητικότητας των µαθητών ικανοποιεί τις κινητικότητας των µαθητών ικανοποιεί τις 
ανάγκες των µαθητών για κίνηση και µάθηση, ανάγκες των µαθητών για κίνηση και µάθηση, 
δηµιουργώντας θετική εµπειρίαδηµιουργώντας θετική εµπειρία



ΕναλλαγήΕναλλαγή δραστηριοτήτων και ροή δραστηριοτήτων και ροή 
του µαθήµατοςτου µαθήµατος

ΟιΟι διδακτικές οδηγίες και ενέργειες πρέπει να είναι διδακτικές οδηγίες και ενέργειες πρέπει να είναι 
σύντοµες και να οι δραστηριότητες να εναλλάσσονται σύντοµες και να οι δραστηριότητες να εναλλάσσονται 

Η ροή και συνοχή της διδασκαλίας εξασφαλίζεται µε Η ροή και συνοχή της διδασκαλίας εξασφαλίζεται µε 
την κλιµάκωση των απαιτήσεων της κινητικής την κλιµάκωση των απαιτήσεων της κινητικής 
δραστηριότητας και την ενσωµάτωση συναφών δραστηριότητας και την ενσωµάτωση συναφών 
δραστηριοτήτων ή παιχνιδιών που εµπεριέχουν τους δραστηριοτήτων ή παιχνιδιών που εµπεριέχουν τους 
διδακτικούς στόχουςδιδακτικούς στόχους

Η Η στατικότηταστατικότητα και παρατεταµένη επανάληψη µιας και παρατεταµένη επανάληψη µιας 
δραστηριότητας δηµιουργεί δυσφορία και δραστηριότητας δηµιουργεί δυσφορία και 
αποδυναµώνει το ενδιαφέρον των µαθητώναποδυναµώνει το ενδιαφέρον των µαθητών



ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση –– κλίµα παρακίνησηςκλίµα παρακίνησης
ΗΗ συµµετοχή στις δραστηριότητες του συµµετοχή στις δραστηριότητες του 
µαθήµατος ενθαρρύνεται όταν οι κινητικές µαθήµατος ενθαρρύνεται όταν οι κινητικές 
απαιτήσεις προσαρµόζονται στις δυνατότητες απαιτήσεις προσαρµόζονται στις δυνατότητες 
του κάθε µαθητή (φάσµα µη αποκλεισµού)του κάθε µαθητή (φάσµα µη αποκλεισµού)

Οι οδηγίες και η ανατροφοδότηση έχουν Οι οδηγίες και η ανατροφοδότηση έχουν 
ενθαρρυντικό χαρακτήρα (αποφεύγονται οι ενθαρρυντικό χαρακτήρα (αποφεύγονται οι 
αποδοκιµασίες και οι υπερβολικές αποδοκιµασίες και οι υπερβολικές 
επιδοκιµασίες)επιδοκιµασίες)

Εφαρµόζονται κανόνες ολικής συµµετοχής των Εφαρµόζονται κανόνες ολικής συµµετοχής των 
µαθητών στις δραστηριότητες, αναπτύσσεται µαθητών στις δραστηριότητες, αναπτύσσεται 
κλίµα αλληλοβοήθειας και σεβασµού των κλίµα αλληλοβοήθειας και σεβασµού των 
διαφορετικών ικανοτήτων των µαθητώνδιαφορετικών ικανοτήτων των µαθητών

Μετριάζονται οι ανταγωνιστικοί στόχοι (βάσει Μετριάζονται οι ανταγωνιστικοί στόχοι (βάσει 
των ικανοτήτων)  των ικανοτήτων)  



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία µε τους µαθητέςµε τους µαθητές

ΗΗ λεκτική επικοινωνίαλεκτική επικοινωνία πρέπει να είναι πρέπει να είναι σύντοµη, κατανοητή και ακριβής σύντοµη, κατανοητή και ακριβής 
στις έννοιες του µαθήµατοςστις έννοιες του µαθήµατος. Ο εκπαιδευτικούς εξηγεί µε λίγα λόγια τους . Ο εκπαιδευτικούς εξηγεί µε λίγα λόγια τους 
στόχους και το περιεχόµενο του µαθήµατος, χρησιµοποιεί κατανοητάστόχους και το περιεχόµενο του µαθήµατος, χρησιµοποιεί κατανοητά
τους όρους του µαθήµατος, είναι σύντοµος στην ανατροφοδότηση καιτους όρους του µαθήµατος, είναι σύντοµος στην ανατροφοδότηση και
στις εναλλαγές των δραστηριοτήτωνστις εναλλαγές των δραστηριοτήτων

Είναι Είναι φιλικός και απλόςφιλικός και απλός µε τους µαθητές, τους ακούει, ενδιαφέρεται για µε τους µαθητές, τους ακούει, ενδιαφέρεται για 
τους προβληµατισµούς τους, συζητά και εκτός µαθήµατος (χωρίς να τους προβληµατισµούς τους, συζητά και εκτός µαθήµατος (χωρίς να 
εξισώνεται απόλυτα)εξισώνεται απόλυτα)

∆εν είναι ∆εν είναι απότοµος στο λόγο και τη συµπεριφοράαπότοµος στο λόγο και τη συµπεριφορά του, αυξοµειώνει τον του, αυξοµειώνει τον 
τόνο της φωνής του ανάλογα µε την περίσταση και φροντίζει να διατόνο της φωνής του ανάλογα µε την περίσταση και φροντίζει να διατηρεί τηρεί 
τον έλεγχο και την τάξη του τµήµατοςτον έλεγχο και την τάξη του τµήµατος

Αξιοποιεί την Αξιοποιεί την µη λεκτική επικοινωνίαµη λεκτική επικοινωνία µε παραστατικές κινήσεις και µε παραστατικές κινήσεις και 
εκφράσεις, για να τονίσει διαφορές στις κινητικές δεξιότητες, ναεκφράσεις, για να τονίσει διαφορές στις κινητικές δεξιότητες, να εφιστήσειεφιστήσει
την προσοχή, να παρακινήσει και να εκδηλώσει τη την προσοχή, να παρακινήσει και να εκδηλώσει τη ενσυναίσθησηενσυναίσθηση του.του.



∆έσιµο∆έσιµο & δυναµική της οµάδας& δυναµική της οµάδας

ΟιΟι σταθερές, ισοδύναµες οµάδεςσταθερές, ισοδύναµες οµάδες στις στις 
δραστηριότητες του µαθήµατος ευνοούν την δραστηριότητες του µαθήµατος ευνοούν την 
ανάπτυξη οµαδικότητας, αλληλοβοήθειας, ανάπτυξη οµαδικότητας, αλληλοβοήθειας, 
υποστήριξης, και της έντονης υποστήριξης, και της έντονης 
αλληλεπίδρασης των µαθητών στη µάθηση.αλληλεπίδρασης των µαθητών στη µάθηση.

Σε κάποιο βαθµό ενθαρρύνεται η διατήρηση Σε κάποιο βαθµό ενθαρρύνεται η διατήρηση 
σταθερών οµάδων και ο προσανατολισµός σταθερών οµάδων και ο προσανατολισµός 
στη βελτίωση όλων των µελών της  στη βελτίωση όλων των µελών της  

Αποθαρρύνεται όταν αναπτύσσεται έντονος Αποθαρρύνεται όταν αναπτύσσεται έντονος 
ανταγωνισµός µεταξύ των οµάδωνανταγωνισµός µεταξύ των οµάδων



ΚαθορισµόςΚαθορισµός ατοµικών και ατοµικών και 
οµαδικών στόχωνοµαδικών στόχων

ΕπιδιώκεταιΕπιδιώκεται κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος να κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος να 
καθορίζονται ατοµικοί και οµαδικοί στόχοι καθορίζονται ατοµικοί και οµαδικοί στόχοι 
(βραχυπρόθεσµοι και επιτεύξιµοι για όλους)(βραχυπρόθεσµοι και επιτεύξιµοι για όλους)

Οι στόχοι προσανατολίζουν το ενδιαφέρον των Οι στόχοι προσανατολίζουν το ενδιαφέρον των 
µαθητών και τους παρακινούν για προετοιµασία και µαθητών και τους παρακινούν για προετοιµασία και 
άσκηση εκτός µαθήµατοςάσκηση εκτός µαθήµατος

Οι στόχοι πρέπει να είναι προκλητικοί για τους Οι στόχοι πρέπει να είναι προκλητικοί για τους 
µαθητές (ζητείται να κατορθώσουν δεξιότητες, µαθητές (ζητείται να κατορθώσουν δεξιότητες, 
γνώσεις, οµαδικές επιδόσεις, των οποίων το γνώσεις, οµαδικές επιδόσεις, των οποίων το 
αποτέλεσµα προκαλεί συναισθηµατική ικανοποίηση αποτέλεσµα προκαλεί συναισθηµατική ικανοποίηση 
και ευφορία)και ευφορία)

Ο καθορισµός των στόχων προκύπτει από την Ο καθορισµός των στόχων προκύπτει από την 
αξιολογική διαδικασία που εφαρµόζεται στο µάθηµααξιολογική διαδικασία που εφαρµόζεται στο µάθηµα



ΑξιοποίησηΑξιοποίηση του παιχνιδιούτου παιχνιδιού

ΤοΤο παιχνίδι συγκεντρώνει όλους τους παιχνίδι συγκεντρώνει όλους τους 
στόχους της Φυσικής Αγωγήςστόχους της Φυσικής Αγωγής

Η µαθησιακή διαδικασία στο παιχνίδι είναι Η µαθησιακή διαδικασία στο παιχνίδι είναι 
κατά βάση κατά βάση µαθητοκεντρικήµαθητοκεντρική

Το παιχνίδι προκαλεί το συναίσθηµα των Το παιχνίδι προκαλεί το συναίσθηµα των 
µαθητών και ανάγει τη µάθηση σε µαθητών και ανάγει τη µάθηση σε 
ψυχαγωγίαψυχαγωγία

Το παιχνίδι ικανοποιεί (από φύση) τις Το παιχνίδι ικανοποιεί (από φύση) τις 
ανάγκες των µαθητών ανάγκες των µαθητών 

Το παιχνίδι δηµιουργεί το κατάλληλο Το παιχνίδι δηµιουργεί το κατάλληλο 
περιβάλλον περιβάλλον µεταγνωστικώνµεταγνωστικών διαδικασιών διαδικασιών 
µάθησης µάθησης 



ΣτοχευµένοΣτοχευµένο και ελεύθερο παιχνίδικαι ελεύθερο παιχνίδι

ΟιΟι στοχευµένεςστοχευµένες παιγνιώδεις δραστηριότητες και τα παιγνιώδεις δραστηριότητες και τα 
προσαρµοσµένα/ τροποποιηµένα παιχνίδιαπροσαρµοσµένα/ τροποποιηµένα παιχνίδια εξυπηρετούν εξυπηρετούν 
στρατηγικές µαθησιακών στόχων που θέτει ο εκπαιδευτικός. Η στρατηγικές µαθησιακών στόχων που θέτει ο εκπαιδευτικός. Η 
ένταξή τους στο µάθηµα εισάγει τα θετικά γνωρίσµατα του ένταξή τους στο µάθηµα εισάγει τα θετικά γνωρίσµατα του 
παιχνιδιούπαιχνιδιού

Το ελεύθερο παιχνίδι και η αθλοπαιδιάΤο ελεύθερο παιχνίδι και η αθλοπαιδιά στοχεύει στη βελτίωση/ στοχεύει στη βελτίωση/ 
απόδοση στο παιχνίδι αυτό καθ’ αυτό, σε ατοµικό και οµαδικό απόδοση στο παιχνίδι αυτό καθ’ αυτό, σε ατοµικό και οµαδικό 
επίπεδο. Η µάθηση επίπεδο. Η µάθηση αυτοκαθορίζεταιαυτοκαθορίζεται από τη δοµή, την από τη δοµή, την 
οργάνωση και τις απαιτήσεις του ίδιου του παιχνιδιού. Η οργάνωση και τις απαιτήσεις του ίδιου του παιχνιδιού. Η 
εισαγωγή τους στο µάθηµα είναι αναγκαία ενέργεια, που εισαγωγή τους στο µάθηµα είναι αναγκαία ενέργεια, που 
προκύπτει από τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής.προκύπτει από τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής.




