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Η βασική ιδέα της δράσης 

Να οργανωθούν ομάδες άσκησης από μαθητές 
που έχουν τις ίδιες προτιμήσεις ως προς τις 
φυσικές/αθλητικές δραστηριότητες, με στόχο τη 
βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης (ΦΚ).  

Οι ομάδες θα εφαρμόζουν το δικό τους 
πρόγραμμα άσκησης στις ώρες του 
μαθήματος και θα ελέγχουν την πρόοδό 
τους με επιλεγμένα τεστ ΦΚ.  

Οι γνώσεις που συνδέονται με τη 
ΦΚ και την προαγωγή/προάσπιση 
της υγείας θα επεξεργασθούν σε 
ημέρες με δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, με τη βοήθεια φύλλων 
εργασίας. 



Σκοπός του σχεδίου δράσης 

Το σχέδιο δράσης εστιάζει στον επιμέρους σκοπό 3:  

«Κάθε μαθητής/-τρια είναι σε θέση να αναπτύξει και 
να διατηρήσει ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης για 
υγεία, μέσα από τη συστηματική συμμετοχή του σε 
ένα εύρος σωματικών δραστηριοτήτων»  

και ειδικότερα στους υποσκοπούς: 

3.1  Ακολουθεί ένα πρόγραμμα 
συστηματικής άσκησης που έχει 
αναπτύξει ο ίδιος ή σε συνεργασία με 
άλλους 

3.3  Αξιολογεί αποτελεσματικά την 
πρόοδό του ως προς την τακτική 
συμμετοχή σε φυσικές 
δραστηριότητες καθώς και 
αποτελέσματα δοκιμασιών της 
φυσικής κατάστασής του  

Ενσωματώνει και τους 
υπόλοιπους 3 επιμέρους 

σκοπούς::  

α) με τις επιλογές 
κινητικών και αθλητικών 
δεξιοτήτων με τις οποίες 
θ’ ασχοληθούν οι 
μαθητές,  

β) με την κατανόηση 
γνώσεων και εννοιών που οι 
μαθητές καλούνται να 
διαχειρισθούν συνδυαστικά 
με την φυσική τους 
κατάσταση και τα οφέλη στην 
υγεία και  

γ) με την συνεργατική, 
υπεύθυνη και συλλογική 
συμπεριφορά στη λήψη 
αποφάσεων και την 
υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων που 
ζητούνται από τους μαθητές 



Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  1 

Μετά το τέλος της δράσης οι μαθητές θα:  

• γνωρίζουν ποιες μορφές άσκησης προσφέρονται για τη βελτίωση και διατήρηση 

σε καλό επίπεδο των επιμέρους παραμέτρων της ΦΚ 

• γνωρίζουν ποια είναι η ελάχιστη και ποια η βέλτιστη διάρκεια, ένταση και 

συχνότητα άσκησης, προκειμένου να αναμένονται θετικά αποτελέσματα στις 

παραμέτρους της ΦΚ 

• γνωρίζουν με ποια τεστ πεδίου θα μπορούν να ελέγχουν και να αξιολογούν το 

επίπεδο της ΦΚ 

• γνωρίζουν πως συνδέεται η καλή ΦΚ με την σωματική υγεία (λειτουργική 

κατάσταση του αναπνευστικού και καρδιοαγγειακού συστήματος, μυϊκή δύναμη, 

νευρομυϊκός συντονισμός, ευκινησία, σωματική σύσταση και κινητικές επιδόσεις, 

πρόληψη αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, μεταβολικών και σκελετικών 

νοσημάτων) και την ευεξία (κινητική ευχέρεια και άνεση, καλή και θετική διάθεση, 

θετικά συναισθήματα) 

• γνωρίζουν ποια στοιχεία της ΦΚ έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην προαγωγή και 

προάσπιση της υγείας 



Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  2 

Μετά το τέλος της δράσης οι μαθητές θα: 

• είναι σε θέση να διαμορφώνουν κατά ομάδες  ένα πρόγραμμα άσκησης με 

φυσικές δραστηριότητες και μορφές άσκησης της επιλογής τους, που μπορούν 

κατά βάση να γίνουν στους χώρους του σχολείου, με στόχο τη βελτίωση της ΦΚ 

για την υγεία και να το εφαρμόζουν υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού  

• είναι σε θέση να αξιολογούν δείκτες της ΦΚ (με κινητικά τεστ πεδίου) που 

σχετίζονται με την υγεία και να αναπροσαρμόζουν ή να διαφοροποιούν το 

πρόγραμμα άσκησής τους, προκειμένου τελικά να πετυχαίνουν βελτίωση της 

ΦΚ 

• είναι σε θέση να εμπλουτίζουν το πρόγραμμά τους με νέες ΦΔ ή σπορ 

εναλλακτικής μορφής άσκησης (περπάτημα, ποδήλατο, σωματική εργασία), 

αναψυχής (υπαίθριες δραστηριότητες) και αυτό-έκφρασης (κίνηση/γυμναστική 

με μουσική,  χορός, χορογραφία) στο ευρύτερο πλαίσιο της σχολικής ζωής 

(διδακτικές επισκέψεις, σχολικοί περίπατοι, προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων, σχολικές εκδηλώσεις), εντός και εκτός του ωρολογίου 

προγράμματος μαθημάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η παρακίνησή τους για 

συμμετοχή και προσήλωση στην άσκηση, αλλά και να αποκομίσουν πρόσθετα 

οφέλη στην ψυχική τους υγεία 



Βασικό ερώτημα της δράσης 

Πως οι μαθητές θα προσαρμόσουν τη φυσική 
τους άσκηση σε ένα πρόγραμμα, με επιλογές 

της αρεσκείας τους και σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους, στοχεύοντας και πετυχαίνοντας 

βελτίωση της ΦΚ για την υγεία τους; 



Περιγραφή της ιδέας 

Διάρκεια: Ένα σχολικό τετράμηνο ή ολόκληρο το σχολικό έτος 

Ομάδες: των 3-5 μαθητών (εργασίας) και 6-15 μαθητών (άσκησης) 

Διαδικασίες - δραστηριότητες:  

• Καθορισμός ομάδων εργασίας και κοινών ομάδων άσκησης 

• Σύναψη «συμβολαίου» και ανάπτυξη «πλάνου εργασίας ομάδας» 

• Επιλογές μαθητών: 

– Ατομικές και ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες  συγκρότηση ομάδων άσκησης  

– Ανάπτυξη «εβδομαδιαίου ημερολογίου δράσης» 

• Επιλογές δεικτών και δοκιμασιών ελέγχου και αξιολόγησης της ΦΚ 

• Προγραμματισμός ενεργειών και δραστηριοτήτων άσκησης  

• Προγραμματισμός δοκιμασιών αξιολόγησης δεικτών φυσικής κατάστασης  

• Εμπλουτισμός προγράμματος με εναλλακτικές φυσικές δραστηριότητες εντός και 

εκτός του σχολείου 

• Αθλητικές διοργανώσεις ή εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου  

Πηγές πληροφόρησης: Γνώσεις εκπαιδευτικού και μαθητών,  

http://www.topendsports.com/testing/tests/#,  

http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Teachers/Teachers_ArticlesSV.aspx?ArticleID=7#.V

LQIzNKsUfI  

 



Προτεινόμενα υλικά ή/και κατασκευές 

• Οι διαθέσιμοι αθλητικοί χώροι, ο διαθέσιμος εξοπλισμός του σχολείου και 

πιθανόν οι διαθέσιμες αθλητικές εγκαταστάσεις στο κοντινό περιβάλλον 

του σχολείου  

• Φύλλα εργασίας σχετικά με  

– α) αντιστοιχήσεις μεταβολών στις παραμέτρους της ΦΚ, βιολογικών 

προσαρμογών στον οργανισμό και οφελών στην υγεία, ως προς τη 

λειτουργική ικανότητα και ως προς την πρόληψη ασθενειών,  

– β) την ελάχιστη και βέλτιστη διάρκεια, ένταση και συχνότητα της άσκησης για 

βελτίωση της ΦΚ, καθώς και τις συστάσεις ελάχιστης φυσικής δραστηριότητας 

των εφήβων και ενηλίκων,  

– γ) τους δείκτες της ΦΚ που σχετίζονται με την υγεία και τις δοκιμασίες (τεστ 

πεδίου) που προσφέρονται για την αξιολόγησή τους. Αντί φύλλων εργασίας 

μπορούν να υλοποιηθούν σύντομα σχέδια εργασίας 2-3 ωρών με αντίστοιχα 

θέματα. 

• Έντυπο αυτοαξιολόγησης μαθητή/-τριας  

• Οδηγός αξιολόγησης δεικτών ΦΚ που σχετίζονται με την υγεία 



Συμβουλές για τη διδασκαλία 

Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. καταβάλει προσπάθεια να συμπεριλάβει 
κατά το δυνατόν όλες τις φυσικές και αθλητικές 
δραστηριότητες που οι μαθητές επιθυμούν και να 
προσαρμόσει τον προγραμματισμό κάθε ομάδας άσκησης 
στις μορφές άσκησης της αρεσκείας της. 

Συντονίζει τον καταιγισμό ιδεών και τη λήψη αποφάσεων από 
τους μαθητές και εφαρμόζει τις παρακάτω μεθόδους 
διδασκαλίας:  εξάσκηση σε σταθμούς, αυτό-ελέγχου, αυτό-
αξιολόγησης, πρωτοβουλίας και σχεδιασμού από τους 
μαθητές. 

Συντονίζει και εποπτεύει την έγκυρη, αξιόπιστη και 
αντικειμενική αξιολόγηση των δεικτών ΦΚ, την εξαγωγή 
συμπερασμάτων, το σχεδιασμό και προγραμματισμό 
πρόσθετων ΦΔ και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. 



Σύνθεση και εφαρμογή 1 

• Οι μαθητές στην πρώτη συνάντηση με τον εκπαιδευτικό Φ.Α. 

ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος και για το σχέδιο 

δράσης. Γίνονται σαφείς οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα 

με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Καλούνται να σχηματίσουν 

ομάδες εργασίας των 3-5 ατόμων και να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους 

για φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες με τις οποίες θέλουν να 

ασχοληθούν κατά τη διάρκεια του τετραμήνου. Σε συζήτηση, με 

συντονιστή τον εκπαιδευτικό, ιεραρχούνται οι φυσικές και αθλητικές 

δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο στην 

βελτίωση της ΦΚ. Η πρώτη συνάντηση ολοκληρώνεται με το σχηματισμό 

των ομάδων άσκησης (6-15 ατόμων), με  κοινές όσο γίνεται προτιμήσεις 

των μελών τους στις ιεραρχημένες φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες.  





Σύνθεση και εφαρμογή 2 

• Στη δεύτερη συνάντηση ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει τον 

προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για την κάθε ομάδα άσκησης, τον 

προγραμματισμό των δοκιμασιών αξιολόγησης των δεικτών ΦΚ και, αφού 

γίνει σαφές το έργο της κάθε ομάδας εργασίας, οι μαθητές 

συμπληρώνουν το συμβόλαιο και το πλάνο εργασίας των ομάδων.  







Σύνθεση και εφαρμογή 3 

• Στη συνέχεια και για τις επόμενες δυο συναντήσεις εφαρμόζεται κοινή 

μορφή άσκησης  στο τμήμα, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού ΦΑ, 

με έμφαση στο εισαγωγικό μέρος (προθέρμανση) και σε ειδικές ασκήσεις 

ευκινησίας, ευλυγισίας, δύναμης και αντοχής.  Οι μαθητές θα πρέπει να 

συμπεριλάβουν τις ασκήσεις αυτές στο πρόγραμμα άσκησης των 

επιμέρους ομάδων τους. Στο τέλος αυτών των συναντήσεων οι μαθητές 

συμπληρώνουν το εβδομαδιαίο πλάνο άσκησής τους, περιλαμβάνοντας 

τόσο την άσκηση στις ομάδες τους στο μάθημα της ΦΑ όσο και την 

άσκησή τους εκτός σχολείου. 





Σύνθεση και εφαρμογή 4 

• Στις επόμενες συναντήσεις, μέχρι το τέλος του τετραμήνου, οι ομάδες 

άσκησης πραγματοποιούν τις φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες, 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό κάθε ομάδας (μπορούν να 

ενσωματώνουν και άλλες δραστηριότητες με απόφασή τους). Οι ομάδες 

εργασίας εργάζονται ομαδοσυνεργατικά σε αναζητήσεις πληροφοριών, σε 

φύλλα εργασίας (σε ημέρες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και τη 

διεξαγωγή των τεστ αξιολόγησης των δεικτών ΦΚ. Οι ομάδες εργασίας 

εισηγούνται αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα άσκησης που εφαρμόζεται 

στις ομάδες άσκησης, αλλά και πρόσθετες φυσικές/αθλητικές 

δραστηριότητες, εντός και εκτός σχολείου, σύμφωνα με τα συμπεράσματά 

τους από την εξέλιξη των εργασιών τους 





Σύνθεση και εφαρμογή 5 

• Στα μαθητικά χαρτοφυλάκια καταχωρίζονται το πληροφοριακό υλικό, τα 

συμπληρωμένα φύλλα εργασίας, τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση 

των δεικτών ΦΚ, τα συμπεράσματα, οι προτάσεις και οι παρουσιάσεις 

των ομάδων εργασίας.   



Παρουσίαση και διάχυση της δράσης 

Στην τελευταία συνάντηση του 
τετραμήνου οι ομάδες εργασίας 
παρουσιάζουν την τελική τους 
αξιολόγηση, τα συμπεράσματά τους και 
τις προτάσεις τους για την άσκησή τους 
και για τη ΦΚ τους. 

Κάθε ομάδα άσκησης ετοιμάζει μια 
αναφορά/έκθεση για το πρόγραμμα που 
ακολούθησε, με περιγραφή των 
δραστηριοτήτων, στατιστικά στοιχεία της 
άσκησης και βελτίωσης των δεικτών ΦΚ και 
τα τελικά τους συμπεράσματα. Η 
αναφορά/έκθεση της κάθε ομάδας θα 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου. 



Αξιολόγηση 

Ατομική αξιολόγηση 

• Παρατήρηση-αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό της πορείας υλοποίησης 

του σχεδίου δράσης από κάθε μαθητή/-τρια (ενεργή και αποτελεσματική 

συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις μορφές και 

διαδικασίες άσκησης, στις διαδικασίες αξιολόγησης και στις εργασίες της 

ομάδας). 

• Αυτοαξιολόγηση μαθητή/-τριας 

• Υλικό ατομικού χαρτοφυλακίου 





Αξιολόγηση 

Ομαδική αξιολόγηση 

• Παρατήρηση-αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό της επικοινωνίας, 

συνεργασίας, εκπλήρωσης ομαδικού έργου από τις ομάδες εργασίας και 

της αρμονικής διεξαγωγής των φυσικών και αθλητικών δραστηριοτήτων 

από τις ομάδες άσκησης, με συμμετοχή όλων των μελών, χωρίς 

αποκλεισμούς, σε πνεύμα μαθησιακής υποστήριξης και αλληλοβοήθειας.  

• Αυτοαξιολόγηση μαθητή/-τριας 

• Υλικό χαρτοφυλακίου και παρουσιάσεις ομάδων εργασίας 

• Αναφορές/εκθέσεις και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου των 

ομάδων άσκησης. 

 




























