
Δρ. Απόστολος Ντάνης 
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 



 Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ – Δ/νση Φυσικής 
Αγωγής, Αθήνα 1990) 

 Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική 
δραστηριότητα της αρεσκείας τους, στην οποία θα 
επιδίδονται σε ένα ή περισσότερα τετράμηνα. 

 Δημιουργούνται ομάδες μαθητών (έως 4 σε κάθε 
τμήμα) με τις ίδιες επιλογές, οι οποίες ασκούνται στο 
μάθημα παράλληλα. 

 Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. εποπτεύει και συντονίζει την 
άσκηση στις ομάδες, επεμβαίνει και δίνει διδακτικές 
ή οργανωτικές οδηγίες χωρίς να διακόπτει την 
άσκηση των μαθητών. 



 Σύμφωνα με το ΑΠΣ του Λυκείου από τους επιμέρους σκοπούς 
της Φυσικής Αγωγής προτεραιότητα δίνεται στον βιωματικό 
σκοπό. 

 Ο βιωματικός σκοπός εστιάζεται στη συνειδητοποίηση της 
ωφέλειας και της ανάγκης για φυσική άσκηση δια βίου, καθώς 
και στην απόκτηση αθλητικών συνηθειών (χόμπι). Ο σκοπός 
αυτός επιδιώκεται να εκπληρωθεί με την επιλογή και 
ενασχόληση κάθε μαθητή με την αθλητική/φυσική 
δραστηριότητα της αρεσκείας του. 

 Έπεται ο βιολογικός σκοπός, δηλαδή η διατήρηση και βελτίωση 
των φυσικών ικανοτήτων των μαθητών, που επιδιώκεται να 
επιτευχθεί μέσα από τις κοινές δραστηριότητες της 
προθέρμανσης και της άσκησης στο αντικείμενο επιλογής των 
μαθητών. 



 Σε εξέλιξη: Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 
21ου αιώνα)– Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 
8 Π.Σ.,  3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 
Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 295450 

 Φυσική Αγωγή Λυκείου: Συγγραφή Νέου 
Προγράμματος Σπουδών που θα συνοδεύεται 
από 1 ή 3 (έναν για κάθε τάξη) Οδηγούς για τον 
εκπαιδευτικό. 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών και οι Οδηγοί 
εκπαιδευτικού πρέπει να ολοκληρωθούν τον 
Ιανουάριο του 2015. 



 Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών έχει σαν κύριο 
τελικό σκοπό την δια βίου άσκηση για την 
υγεία και την ποιότητα ζωής. 

 Τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης αυτού σκοπού 
θα εστιάζονται στην τακτική άθληση και 
φυσική δραστηριότητα, στη βελτίωση της 
φυσικής κατάστασης και στις γνώσεις και 
πρακτικές που χρησιμοποιεί ο μαθητής ώστε 
να ασκείται τακτικά. 

 Ο τελικός σκοπός συνδέεται και υποστηρίζεται 
από επιμέρους σκοπούς. 

 



 Σκοπός 1.: Οι μαθητές να επιδεικνύουν ικανότητα σε ένα εύρος 
αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του 
χορού) που είναι χρήσιμες για την επίτευξη του στόχου της δια βίου 
άσκησης για υγεία και ποιότητα ζωής. 

 Σκοπός 2.: Να κατανοούν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν γνώσεις 
και έννοιες των επιστημών που συμβάλουν στη δια βίου άσκηση για 
την υγεία και την ποιότητα ζωής. 

 Σκοπός 3.: Να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ένα 
επίπεδο φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με την υγεία, μέσα από τη 
συστηματική συμμετοχή του σε ένα εύρος κινητικών/ φυσικών/ 
αθλητικών δραστηριοτήτων. 

 Σκοπός 4.: Να επιδεικνύουν υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά, 
σεβασμό στη διαφορετικότητα, κατανόηση του άλλου φύλου και να 
έχουν αναπτύξει κατάλληλες κοινωνικές και συναισθηματικές 
δεξιότητες που συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και 
ποιότητα ζωής. 



 Οι μαθητές αναμένεται να επιδεικνύουν έμπρακτα πρακτικές και 
θετικές συμπεριφορές στην εφαρμογή μορφών φυσικής άσκησης και 
ελέγχου επίτευξης στόχων για την υγεία και την ποιότητα ζωής τους, 
με προοπτική τη δια βίου άσκηση. 

 Να αποκτήσουν εμπειρία στον έλεγχο και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της φυσικής τους άσκησης σε δείκτες της 
σωματικής και ψυχικής τους υγείας και σε παραμέτρους της ποιότητας 
ζωής τους. 

 Να είναι σε θέση να αναζητούν και να συνδυάζουν με κριτική σκέψη 
επιστημονικές γνώσεις και εφαρμογές καθημερινής φυσικής άσκησης, 
καθώς και γενικότερες συμπεριφορές για την προαγωγή της υγείας και 
της ποιότητας ζωής. 

 Να επιδεικνύουν επάρκεια σε κινητικές δεξιότητες και φυσικές 
ικανότητες σε κινητικές/ φυσικές/ αθλητικές δραστηριότητες επιλογής 
τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή διάθεση και ικανότητα να τις 
αποκτήσουν, σαν βασική προϋπόθεση της εθελούσιας φυσικής 
άσκησής τους εκτός σχολείου και δια βίου. 



 Να επιδεικνύουν θετική στάση και συμπεριφορά σε θέματα ισότιμης 
συμμετοχής, αποδοχής της διαφορετικότητας, υπευθυνότητας και 
αλληλεγγύης, δημοκρατικότητας, ομαδικού  πνεύματος και τήρησης 
των κανόνων. 

 Να επιδεικνύουν επάρκεια σε συναισθηματικές και κοινωνικές 
δεξιότητες κατά τη συμμετοχή τους στις φυσικές/ αθλητικές του 
μαθήματος, ώστε να μην συναντούν εσωτερικά ή εξωτερικά εμπόδια 
στην εμπλοκή τους σε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες εκτός 
σχολείου  ή δια βίου. 

 Να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να καθορίζουν τους στόχους για την 
προαγωγή της υγείας τους ή της ποιότητας της ζωής τους και να τους 
συνδέουν με τη φυσική τους άσκηση εκτός σχολείου και τη δια βίου 
άσκηση. 

 Να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα 
άσκησης για την προαγωγή της υγεία τους και της ποιότητας της ζωής 
τους, με χρήση των ΤΠΕ και να το εφαρμόσουν. 

 



 Στην έναρξη κάθε τετραμήνου θέτονται οι ατομικοί και 
ομαδικοί στόχοι για τους μαθητές.  

 Καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου της προόδου των 
μαθητών στους στόχους. 

 Ορίζονται οι χρονικοί περίοδοι του αρχικού, του 
ενδιάμεσου και του τελικού ελέγχου της προόδου στους 
στόχους. 

 Καθορίζονται τα τεκμήρια (στοιχεία) αξιολόγησης της 
ενεργής συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία:  
«στοχοθεσία/έλεγχος  –> φυσική άσκηση –> 
έλεγχος/ανατροφοδότηση  –> φυσική άσκηση –> 
έλεγχος/αξιολόγηση» 



 Ο προγραμματισμός του μαθήματος γίνεται βάση των επιλογών των 
φυσικών/ αθλητικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές κάθε 
τμήματος.  

 Οι μαθητές καλούνται βάση των ατομικών και ομαδικών τους στόχων 
να επιλέξουν φυσικές/ αθλητικές δραστηριότητες που θα 
πραγματοποιούν στη διάρκεια κάθε τετραμήνου. 

 Καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα θεματικό project κατά 
ομάδες 4 ατόμων από ενδεικτικά θέματα που ορίζονται σε κάθε τάξη. 

 Καλούνται (σε προαιρετική βάση) να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε 
αθλητική ομάδα του σχολείου για τη συμμετοχή στο σχολικό 
πρωτάθλημα Λυκείων. 

 Ο ετήσιος προγραμματισμός του μαθήματος περιλαμβάνει στην 
διάρθρωση των παραπάνω ενεργειών και διαδικασιών υλοποίησης 
εντός του διδακτικού χρόνου του μαθήματος (ή και εκτός διδακτικού 
χρόνου) στη διάρκεια του σχολικού έτους. 



 Για την εκπλήρωση των επιμέρους σκοπών που αφορούν στη σύνδεση 
του τελικού σκοπού με απαραίτητες γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες 
εκπονούνται από τους μαθητές θεματικά projects παράλληλα με τις 
δραστηριότητες του μαθήματος. 

 Τα projects θα εκπονούνται κατά ομάδες 4 ατόμων στη διάρκεια του 
τετραμήνου ή του σχολικού έτους με θέματα που επιλέγονται από τις 
ομάδες.  

 Για την εκπόνηση των projects θα αξιοποιούνται διδακτικές ώρες της 
Φ.Α. με άσχημες καιρικές συνθήκες, χρόνος εκτός ωρολογίου 
προγράμματος, ή σε συνδυασμό με τα προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων ή σε συνδυασμό με τις ερευνητικές εργασίες. 

 Κάθε ομάδα θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται το υλικό του 
θέματός της στον ομαδικό φάκελό της (portfolio). Θα ολοκληρώνει την 
εκπόνηση του project με τη συγγραφή της ομαδικής εργασίας και την 
παρουσίαση σε power point.  



 Κάθε μαθητές/-τρια θα αξιολογείται και θα 
βαθμολογείται βάση της στοχοθεσίας σε κάθε τετράμηνο 

1. από την ενεργή συμμετοχή του στις διαδικασίες καθορισμού 
και επίτευξης των στόχων (δείκτες βελτίωσης - 
δραστηριότητες άσκησης – έλεγχος και αξιολόγηση των 
δεικτών) 

2. από τον βαθμό επίτευξης των στόχων, όπως προκύπτει από 
την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση κάθε τετραμήνου. 

3. από  τη συνεργατική συμμετοχή του στις διερευνητικές 
διαδικασίες του project και στην ομαδική εργασία και 
παρουσίασή της (σαν ομαδική επίδοση). 



 Η βαρύτητα στην βαθμολόγηση του μαθητή/-τριας καθορίζει το ενδιαφέρον 
και την δραστηριοποίησή του, ιδιαίτερα όταν οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι. 

 Η συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες του μαθήματος είναι ένας εφικτός στόχος 
για όλους τους μαθητές και θα πρέπει να καθορίζει τη βαθμολογία τουλάχιστον 
κατά 50%. 

 Η πρόοδος που διαπιστώνεται σε επιλεγμένους δείκτες σαν μαθησιακό 
αποτέλεσμα της διαδικασίας του μαθήματος θα πρέπει σαφώς να καθορίζει τη 
βαθμολογία σε ένα ποσοστό γύρω στο 20%. 

 Η συνεργατική συμμετοχή και η συνεισφορά στην ομαδική εργασία του project 
πρέπει επίσης να καθορίζει τη βαθμολογία σε ποσοστό επίσης γύρω στο 20%. 

 Το επίπεδο των κινητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 
όπως αυτές παρατηρούνται στην συμπεριφορά του μαθητή στο μάθημα, σαν 
μακροπρόθεσμο μαθησιακό αποτέλεσμα που ανάγεται στην ευρύτερη 
εκπαίδευσή του στη Φυσική Αγωγή, θα πρέπει προφανώς να καθορίζει τη 
βαθμολογία σε ένα ποσοστό γύρω στο 10% (σαν κίνητρο της σχετικής 
συμπεριφοράς). 



 Διαφοροποίηση ως προς τη στοχοθεσία ή ως προς το επίπεδο 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων; 

 Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα είναι κοινά για κάθε τάξη θα 
διαφοροποιούνται ως προς το επίπεδο – δυσκολία ανταπόκρισης 
από τάξη σε τάξη.  

Ο προσανατολισμός αυτός προσκρούει στις ατομικές διαφορές και διαφορετικές 
ικανότητες των μαθητών, με αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική μια 
τέτοια διαφοροποίηση από τάξη σε τάξη. Επιπρόσθετα, σε κάθε τάξη 
επαναλαμβάνεται η ίδια στοχοθεσία. 

 Αν διαφοροποιείται η στοχοθεσία από τάξη σε τάξη (π.χ. στην Α΄ 
τάξη στόχοι βελτίωσης δεικτών που σχετίζονται με τη σωματική και 
ψυχική υγεία, στη Β΄ τάξη στόχοι που σχετίζονται με δεξιότητες 
ζωής και συνδέονται με την κοινωνική υγεία και την ποιότητα ζωής, 
στην Γ΄ τάξη στόχοι που σχετίζονται με την αυτοδιαχείριση της 
φυσικής άσκησης σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες των μαθητών 
κατά τη στοχοθεσία των προηγουμένων τάξεων)  τότε 
διαμορφώνεται μια κατανοητή διαφοροποίηση για τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  



 Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. στο Λύκειο έχει κυρίως καθοδηγητικό και 
συντονιστικό ρόλο.  

 Οι διδακτικές του ενέργειες εστιάζονται κυρίως στην 
ανταπόκρισή του σε ανάγκες που προκύπτουν στη διεξαγωγή 
του μαθήματος και όχι τόσο σε σχεδιασμένες ενέργειες. 

 Διδακτικές ενέργειες μπορούν να σχεδιασθούν και να 
υλοποιηθούν στο μάθημα σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται 
βασικές ελλείψεις σε μαθητές ή σε φυσικές δραστηριότητες 
χωρίς προηγούμενη εμπειρία των μαθητών. 

 Οι διδακτικές ενέργειες του εκπαιδευτικού προσαρμόζονται 
και διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις 
ανάγκες των μαθητών, έχουν εναλλαγή μεθόδων διδασκαλίας 
και δεν πρέπει να περιορίζουν την κινητική δραστηριότητα 
των μαθητών. 



 Όλες οι μαθησιακές διαδικασίες των μαθητών πρέπει να 
συνδέονται συνειρμικά με τον τελικό σκοπό της δια βίου 
άσκησης για την υγεία και την ποιότητα ζωής. 

 Συγκεκριμένη στοχοθεσία σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο σε κάθε τετράμηνο διευκολύνει την παραπάνω 
σύνδεση. 

 Η εκπόνηση παράλληλων projects σε θέματα που 
σχετίζονται με την άσκηση, την υγεία και την ποιότητα 
ζωής, παρέχουν διασυνδέσεις και συσχετισμούς της 
παραπάνω σύνδεσης σε γνωστικό κυρίως επίπεδο. 

 




