
    Επιμορφωτική συνάντηση  
Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής 

7 & 8 Οκτωβρίου 2015 



Κάλυψη υποχρεωτικού ωραρίου 

Εκπαιδευτικών Φ.Α. 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 

 Φυσική Αγωγή 

 Ερευνητικές εργασίες λυκείου 

(projects) 

 Βιωματικές δράσεις γυμνασίου (Α΄, 

Β΄ & Γ΄ τάξης) 

 Οικιακή οικονομία (Β’ ανάθεση) 

 2 ώρες σε Προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων 

 Αθλητικές δραστηριότητες  (άρθρο 

25, παρ. 1, εδ. 6 του Ν. 4203/2013) 

 Προαιρετικά μαθήματα: 

Παραδοσιακοί χοροί (Π.Δ. 35/1991) 

 Μ.Ο. Πρότυπων-Πειραματικών 
(αρθρ. 45 του Ν. 3966/2011) 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Φυσική Αγωγή πρωινού 

κύκλου 

 Αθλητισμός – Χοροί 

προαιρετικού προγράμματος 

ολοημέρου 

 Προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων 

 Ευέλικτη Ζώνη 

 Ολοήμερο  

 Αθλητικές δραστηριότητες 
(άρθρο 25, παρ. 1, εδ. 6 του Ν. 

4203/2013) 

 Μ.Ο. Πρότυπων-Πειραματικών 
(αρθρ. 45 του Ν. 3966/2011) 



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

στο σχολείο 

 Αθλητικές δραστηριότητες που συντονίζονται από 

την Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ/νσης Δ.Ε. 
 Πανελλήνια ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 

 Σχολικοί αγώνες Λυκείων Α, Β και Γ φάσης 

 Αγώνες ΑθλοΠαιδείας Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων 

  

 Ενδοσχολικές Αθλητικές δραστηριότητες 
 Ενδοσχολικοί αγώνες και παιχνίδια  

 Προετοιμασία ομάδων αθλημάτων – Μαθητικοί όμιλοι 

αθλημάτων 

 Φυσική δραστηριότητα και άσκηση μαθητών  

 





 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 



ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ του 

μαθήματος Φυσικής Αγωγής 

 Στρατηγικός Προγραμματισμός μαθήματος 

Φυσικής Αγωγής (Α.Π.Σ.) 

 

 Προγραμματισμός διδακτικού έργου στη 

Φυσική Αγωγή (ετήσιος – τριμηνιαίος - 

εβδομαδιαίος προγραμματισμός) 

 

 Προγραμματισμός θεματικής ενότητας 

(διδακτικού αντικειμένου) 



Στρατηγικός Προγραμματισμός της 

Φυσικής Αγωγής 

 

 

   

 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της 
Φυσικής Αγωγής (21072β/Γ2/2003 υπ. απόφαση, ΦΕΚ 304 
τ.Β΄/13-3-2003, σελ. 4281-4306) 

 Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών 
αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία 
που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) – επανεξέταση και επικαιροποίηση των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά 
αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος 
(Φ.12/879/88413/Γ1/2010 υπ. απόφαση, ΦΕΚ 1139 τ.Β΄/28-7-
2010) 

 Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής Λυκείου (έκδοση 
1990, Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ) 

 Νέα Προγράμματα Σπουδών Νέου Σχολείου (Δημοτικού – 
Γυμνασίου – Λυκείου) 



Τα βιβλία εκπαιδευτικού είναι ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό  

και τα βιβλία μαθητή εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα 



Παρομοίως για το Γυμνάσιο 



Πριν τον προγραμματισμό του 

διδακτικού έργου  

ο εκπαιδευτικός Φ.Α.: 

 Επιθεωρεί τους χώρους του μαθήματος 
(αυλή, γήπεδα, γυμναστήριο, κλειστή 
αίθουσα, κλπ) 

 Καταγράφει το αθλητικό υλικό του σχολείου 
(μπάλες, κώνους, στεφάνια, σχοινάκια, 
στρώματα, κλπ) 

 Εισηγείται στον διευθυντή του σχολείου 
ενδεχόμενες επισκευές στον πάγιο 
εξοπλισμό, εργασίες συντήρησης και 
αγορές 

 Φροντίζει να διαμορφώσει τους χώρους και 
να αποκτήσει το υλικό που θα χρειασθεί 
στο μάθημά του 



Τι λαμβάνεται υπόψη στον 

ετήσιο προγραμματισμό 

 Αθλητική υποδομή του σχολείου 

 Αριθμός εκπαιδευτικών Φ.Α.  

 Επιρροή καιρικών συνθηκών 

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και 

του σχολείου 



Τι περιλαμβάνει ο ετήσιος 

προγραμματισμός 

 1 έως 3 αντικείμενα (ή 4 στο ΕΑΕΠ) που 
θα διδαχθούν σε κάθε τρίμηνο 

 τον αριθμό των διδακτικών ωρών για κάθε 
αντικείμενο 

 τους αγώνες στους οποίους θα πάρει 
μέρος το σχολείο 

 τα σχέδια εργασίας (projects) που θα 
υλοποιηθούν παράλληλα ή σε συνδυασμό 
με τη Φυσική Αγωγή 



Τι θα διδαχθεί 

 και πόσες 

ώρες 

στο Δημοτικό 

 

 σύμφωνα  

με το  

 

Αναλυτικό 

Πρόγραμμα 

Σπουδών  

του 2003 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γνωστικό περιεχόμενο Ώρες 

Α και Β Τάξη  

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Αίσθηση χώρου & χρόνου    (12) 

Οπτικοκινητικός συγχρονισμός & συντονισμός   (6) 

Ισορροπία  στατική & δυναμική   (3) 

Πλευρική κίνηση   (3) 

Ορθοσωματική αγωγή   (2) 

Αναπνευστική αγωγή   (2) 

Φαντασία & Δημιουργικότητα   (2) 

30 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 10 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 12 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 10 

Γ και Δ Τάξη  

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Κινητικές δεξιότητες   (5) 

Φυσικές ικανότητες   (4) 

Ορθοσωματική αγωγή   (3) 

Γυμναστική    (5) 

17 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 10 

ΜΥΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΒΟ 

Καλαθοσφαίριση   (3) 

Χειροσφαίριση   (3) 

Πετοσφαίριση   (3) 

Ποδόσφαιρο   (3) 

Στίβος   (8) 

20 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 10 

Ε και Στ Τάξη  

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ 

Καλαθοσφαίριση   (8) 

Χειροσφαίριση   (8) 

Πετοσφαίριση   (8) 

Ποδόσφαιρο   (8) 

32 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 12 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 8 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 12 

 



Τι θα διδαχθεί 

 και πόσες ώρες 

στο Δημοτικό 

(Α έως Δ τάξη) 

 

 που λειτουργεί  

με το  

 

Ενιαίο  

Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα 

του 2010  



Τι θα διδαχθεί 

 και πόσες 

ώρες            

στο Γυμνάσιο 

 

 σύμφωνα  

με το  

 

Αναλυτικό 

Πρόγραμμα 

Σπουδών 

του 2003 















Προγραμματισμός στο Λύκειο 
(Αναλυτικά Προγράμματα Φ.Α. Λυκείου 1990) 

 Οι μαθητές δηλώνουν 1 έως 3 αντικείμενα που θέλουν ν’ 
ασχοληθούν στη διάρκεια της χρονιάς. 

 Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. προγραμματίζει μέχρι 4 αντικείμενα 
σε κάθε τετράμηνο, ανάλογα με τις δηλώσεις των μαθητών 
και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. 

 Οργανώνει την παράλληλη εφαρμογή των αντικειμένων 
κάθε τετραμήνου. 

 Επεμβαίνει διδακτικά όπου κρίνει ότι χρειάζεται, χωρίς να 
διακόπτεται η «άσκηση» των μαθητών. 

 Προγραμματίζει και εκτός ωρολογίου προγράμματος την 
προετοιμασία των σχολικών ομάδων. 

 Προγραμματίζει Σχέδια Εργασίας (projects) σε θέματα που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον οι μαθητές. 



*  Στα ΕΠΑΛ ο προγραμματισμός γίνεται για 30 και 26 ώρες στην Α΄τάξη και για 15 και 13 ώρες στη 

Β΄και στη Γ΄τάξη (1ο και 2ο τετράμηνο) 



Νέα Προγράμματα Σπουδών  

ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Πρόγραμμα Σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

 Δημοτικού 

 Γυμνασίου 

(δομημένα σε 6 σκοπούς – έμφαση στην κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών – Σχεδιασμός μαθήματος βάση στόχων - 

ανοικτό στην επιλογή των περιεχομένων). 

 

 Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου 

(δομημένο σε 4 σκοπούς – ανοικτό στην επιλογή των περιεχομένων – 

οργανωτικό πλαίσιο σχεδίου εργασίας (project)) 



ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Projects) 

• Τα σχέδια εργασίας είναι θεματικές μελέτες στις οποίες καταργούνται τα 
διακριτά διδακτικά αντικείμενα. 

• Δεν προκαθορίζεται διδακτέα ύλη. 

• Τόσο τα θέματα όσο και ο τρόπος επεξεργασίας καθορίζονται από τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. 

• Η επεξεργασία των θεμάτων δεν περιορίζεται στην επιστημονική γνώση 
(ούτε την εξαντλεί), αλλά περιλαμβάνει κάθε τρόπο, όπως προκύπτει από 
τη φύση του θέματος και τη διαχείριση της καθημερινότητας. 

• Προωθείται η ομαδοσυνεργατική εργασία, η διαλογική και συλλογική 
διαχείριση της γνώσης-μάθσης. 

• Το αποτέλεσμα δεν προκαθορίζεται, ούτε διασφαλίζεται η επιτυχία. 
 



Σχέδια εργασίας στη Φ.Α. 

• Προσδιορισμός του θέματος 

• Συγκρότηση ομάδων εργασίας – ανάθεση 
αρμοδιοτήτων 

• Καθορισμός της εργασίας εντός & εκτός των 
διδακτικών ωρών Φ.Α. 

• Επεξεργασία / παρουσίαση δεδομένων κάθε 
ομάδας 

• Παρουσίαση & διάχυση αποτελεσμάτων 

• Αξιολόγηση   



Πηγές θεμάτων για σχέδια εργασίας  

• Προβληματισμοί, ερωτήματα, ενδιαφέροντα των 

μαθητών 

• Θέματα από τα βιβλία φυσικής αγωγής μαθητή 

(διευκολύνεται η αναζήτηση πληροφοριών) 

• Προσωπικά, τοπικά ή κοινωνικά προβλήματα που 

ενεργοποιούν και γονείς / τοπική αυτοδιοίκηση 

• Θέματα των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, 

συναφή με θέματα της φυσικής αγωγής (δικαιολογούν 2 

διδακτικές ώρες στο υποχρεωτικό ωράριο). 





Καταγραφή των διδαχθέντων σε 

ημερολόγιο 

  π.χ. Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 

 

8 Α1: Μπάσκετ (εξάσκ. πάσας, μονό) 

9 Γ1: Μπάσκετ (ατομική άμυνα, εξάσκηση) 

10    κενό 

11 Α2: Μπάσκετ (εξάσκ. πάσας, διπλό) 

12 κ.ο.κ. 

 

 Στο τέλος κάθε τριμήνου μεταφέρουμε τις ώρες που 
πραγματοποιήθηκαν ανά αντικείμενο στον τριμηνιαίο ή  
στον ετήσιο προγραμματισμό 

 



Καταγραφή στο βιβλίο ύλης 

 Υ.Α.  Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002  

 (άρθρο 36, παρ. 21) 

 

 Να αναγράφονται: 
– Το αντικείμενο του μαθήματος 

– Το θέμα της διδακτικής ώρας 
 

 Π.χ. Ποδόσφαιρο: προώθηση και μεταβίβαση 
μπάλας 

  ή  Παραδ. χοροί: συρτός, χασάπικος 

 

 

 



Περισσότερα για τον 

προγραμματισμό: 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ του μαθήματος 
Φυσικής Αγωγής 

 Σύνδεση με τον προγραμματισμό του διδακτικού 
έργου (διδακτικά αντικείμενα τριμήνου -> διδακτικό 
αντικείμενο σε διδασκαλία -> προγραμματισμός 
αντικειμένου -> θέμα μαθήματος) 

 Προσδιορισμός στόχων του ημερήσιου μαθήματος - 
προσδοκώμενα αποτελέσματα  

 Προσδιορισμός περιεχομένου του ημερήσιου 
μαθήματος 

 Σύνθεση στόχων & περιεχομένου  

 Οργάνωση στο χώρο και τον χρόνο 

 Διαδικασίες αξιολόγησης (μαθητών & μαθήματος) 



Σύνδεση του ετήσιου προγραμματισμού με 
το σχεδιασμό του ημερήσιου μαθήματος 



Απαραίτητα στοιχεία στο 
σχεδιασμό του μαθήματος Φ.Α. 

1. Το θέμα του μαθήματος 

2. Οι στόχοι του μαθήματος (και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα) 

3. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί  

4. Τα περιεχόμενα (οι κινητικές δραστηριότητες)  

5. Οι διδακτικές ενέργειες  

6. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων στο χρόνο και 
το χώρο 

7. Η αξιολόγηση 

 των μαθητών στο μάθημα 

 της διεξαγωγής του μαθήματος 



Στόχοι του μαθήματος                   
(και αναμενόμενα αποτελέσματα) 

    Διατυπώνονται: 

 Οι βασικοί στόχοι που συνδέονται με το θέμα του μαθήματος 
(εκμάθηση δεξιοτήτων & φυσικής δραστηριότητας) 

 Η έμφαση στο στόχο του μαθήματος 

 Οι επιμέρους στόχοι στις δραστηριότητες 
 
 Οι στόχοι καθορίζουν: πώς θα διαμορφωθούν οι διδακτικές 

ενέργειες & οι κινητικές δραστηριότητες στο μάθημα 

 Βάσει των στόχων, διατυπώνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
από τη διεξαγωγή του μαθήματος 

 

 Η διατύπωση στόχων είναι μια συνεχή διαδικασία στο μαθήματος 
της Φ.Α. :  

 γενικοί στόχοι του μαθήματος  έμφαση στόχων στο μάθημα  επιμέρους 
στόχοι στις δραστηριότητες  ομαδικοί και ατομικοί στόχοι στις διδακτικές 
ενέργειες  



Βασικοί στόχοι του μαθήματος 
Φυσικής Αγωγής 

 Εκμάθηση και βελτίωση κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων (βασικές, 
σύνθετες & περίπλοκες κινήσεις, αθλητικές κινήσεις, τακτική, αγώνας) 

 Βελτίωση φυσικών ικανοτήτων – Φυσικής κατάστασης (δύναμη, αντοχή, 
ευλυγισία, ταχύτητα, σωματική διάπλαση)  

 Απόκτηση και βελτίωση γνώσεων για τα αθλήματα και τη φυσική 
δραστηριότητα (γνώση της τεχνικής & τακτικής των αθλημάτων, των κανονισμών, των 
παραγόντων της απόδοσης, της αγωνιστικής & κοινωνικής δομής των αθλημάτων, των 
προβλημάτων στον αθλητισμό, των οφελών στην υγεία, κ.α.) 

 Ανάπτυξη των συναισθηματικών & κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών 
(προσπάθεια, επιμονή, αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, θετική αυτοεκτίμηση, αυτοέκφραση, 
ευχαρίστηση, υπευθυνότητα, επικοινωνία, συνεργασία, σεβασμός κανόνων, αποδοχή 
αποτελέσματος, αποδοχή διαφορετικότητας, ευγενής συναγωνισμός, αλληλοβοήθεια, κλπ) 

 Διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών στις φυσικές 
δραστηριότητες και τον αθλητισμό 



Αναμενόμενα αποτελέσματα -  
Αξιολόγηση της επίτευξής τους 

 Επίπεδα επίτευξης των κινητικών στόχων (επίπεδο κινητικής 
μάθησης, εμπέδωσης & εφαρμογής κινητικών δεξιοτήτων σε κινητικές 
καταστάσεις) 

 Επίπεδα επαρκούς φυσικής δραστηριότητας & άσκησης (επίπεδο 
κινητικότητας, ενεργητικός χρόνος φ.δ., συνδυασμοί κινητικών 
δραστηριοτήτων) 

 Κατανόηση & εφαρμογή των γνωστικών στοιχείων του 
μαθήματος (τεχνικής και τακτικών κινήσεων, κανονισμών, σχέσεις εννοιών, 
γενικότερες γνώσεις) 

 Επίπεδα επαρκούς διαχείρισης συναισθηματικών, κοινωνικών 
& ηθικών δεξιοτήτων (αυτοεκτίμηση, προσπάθεια, επικοινωνία και 
συνεργασία με όλους, υπεύθυνη συμπεριφορά, άρση της ρατσιστικής 
συμπεριφοράς, της βίας και του αποκλεισμού, εφαρμογή των κανόνων και 
καλής αθλητικής συμπεριφοράς, κλπ) 

 Επίπεδα ικανοποίησης αναγκών & διαθέσεων των μαθητών 



Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 
στο ημερήσιο μάθημα 

 Καθορίζεται από πριν, προκειμένου 
να βρίσκεται κατά την έναρξη στο 
χώρο του μαθήματος 

 

 Η ανάγκη οργάνωσης των δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τους στόχους, οδηγεί συχνά σε 
επινοήσεις εξοπλισμού (χάρτινες μπάλες, 
μαντήλια, μπαλόνια, χαρτοταινίες, κλπ) 



Τα περιεχόμενα (κινητικές δραστηριότητες) 

 Οι κινητικές δεξιότητες, που πρέπει να διδαχθούν βάσει του θέματος 
ή να γίνει εξάσκηση σ’ αυτές 

 Οι κινητικές δραστηριότητες που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκμάθηση και εξάσκηση των κινητικών δεξιοτήτων ή την 
επίτευξη του στόχου έμφασης ή επιμέρους στόχων  

 Οι προσαρμογές των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των 
στόχων «αθροιστικά» 

 Οι προσαρμοσμένες στους στόχους παιγνιώδεις δραστηριότητες 

 Το παιχνίδι σαν αυτούσια φυσική δραστηριότητα που περικλείει 
τους απώτερους στόχους του μαθήματος 



Σύνταξη σχεδίου μαθήματος 



Σύνταξη σχεδίου μαθήματος 



Παράδειγμα 
σχεδίου μαθήματος 

 

Κριτήρια:  

1. Προσαρμογή στις 
δυνατότητες και τις 
ανάγκες των μαθητών 

2. Σαφή διατύπωση 
στόχων και 
προσαρμογή των 
δραστηριοτήτων  

3. Περιγραφή διδακτικών 
ενεργειών και 
οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων 

 



Βασικό πλάνο σχεδιασμού 
 

 Να ξεκινάμε με τα απλά στοιχεία (διδασκαλία - 

μάθηση) 

 Να συνθέτουμε ασκήσεις που εμπεριέχουν το θέμα 

του μαθήματος (άσκηση - μάθηση) 

 Να εναλλάσσουμε τις κινητικές δραστηριότητες, 

εξασφαλίζοντας την κινητικότητα όλων των μαθητών 

(φυσική δραστηριότητα & άσκηση) 

 Να παρέχουμε γνωστικά στοιχεία και οδηγίες 

συμπεριφοράς σ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος 

(γνωστική μάθηση – συναισθηματικές & κοινωνικές 

δεξιότητες) 

 Να εντάσσουμε στο τέλος το παιχνίδι ή τον αγώνα 

(ολιστική & μεταγνωστική διαχείριση)  



ΟΡΓΑΝΩΣΗ του μαθήματος Φ.Α.   
βασικά στοιχεία 

 Προετοιμασία του εκπαιδευτικού (σχέδιο μαθήματος) 

 Διδακτική διαδικασία & ενέργειες των μαθητών 

 Φυσική δραστηριότητα & άσκηση των μαθητών 

 Ορθολογική αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου με 
σύνθεση των στόχων   

 Ασφάλεια μαθητών και μέτρα πρόληψης ατυχημάτων 

 Ελκυστικό περιβάλλον για συμμετοχή & μάθηση 

 Διαχείριση ιδιαιτεροτήτων μαθητών και καταστάσεων 



Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων 

 Αθλητική ενδυμασία (686/23-6-87 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ) 

 Εξαίρεση συμμετοχής στο μάθημα λόγω ασθένειας 

 Προσαρμογή των δραστηριοτήτων στις καιρικές συνθήκες και τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 

 Ορθή κατανομή & κινητικότητα των μαθητών στο χώρο 

 Οπτικός έλεγχος των μαθητών 

 Θέση των μαθητών σε σχέση με την κινητική δραστηριότητα 

 Αποτροπή σκληρού και επικίνδυνου παιχνιδιού 

 Ελεγχόμενες και ήπιες επιβαρύνσεις 

 Σωστή εκτέλεση ασκήσεων 

 Χρήση στρωμάτων και βοήθεια στην ενόργανη γυμναστική 

 Προσβασιμότητα μαθητών στα όργανα γυμναστικής και τον 

αθλητικό εξοπλισμό 



Δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για 

συμμετοχή & μάθηση 

 Διαμόρφωση των χώρων του μαθήματος 

 Χρήση διακριτικών ομάδων και ρόλων 

 Επαρκής εξοπλισμός για το μάθημα  

 Αξιοποίηση του χώρου στις δραστηριότητες του 
μαθήματος 

 Εναλλαγή δραστηριοτήτων και ροή μαθήματος 

 Ενθάρρυνση – κλίμα παρακίνησης 

 Καλή επικοινωνία με τους μαθητές 

 Το δέσιμο και η δυναμική της ομάδας 

 Διατύπωση ομαδικών και ατομικών στόχων 

 Αξιοποίηση του παιχνιδιού 

 Ενεργή παρουσία εκπαιδευτικού 



Διαχείριση ιδιαιτεροτήτων μαθητών 

και καταστάσεων 

 Ένταξη των μαθητών με ιδιαιτερότητες στις 
δραστηριότητες του μαθήματος. 

 Προσαρμογή δραστηριοτήτων του μαθήματος στο 
επίπεδο και τις δυνατότητες των μαθητών (στυλ του 
μη αποκλεισμού) 

 Τροποποίηση της μεθόδου, του περιεχομένου, των 
εκπαιδευτικών τεχνικών, ενδεχομένως και του 
θέματος, όταν διαπιστώνεται αποτυχία στην 
επικοινωνία και συνεργασία με τους μαθητές. 

 Ευαισθητοποίηση των μαθητών για αποδοχή της 
διαφορετικότητας, της συνεργασίας και της 
δημιουργικής συνύπαρξης.   



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ μαθητών 

στη Φυσική Αγωγή 

  «Η αξιολόγηση είναι βασικό στοιχείο της 
παιδαγωγικής διαδικασίας που λειτουργεί 
περισσότερο σαν μέσο ανατροφοδότησης 

του μαθητή και της διδασκαλίας και 
λιγότερο σαν μέσο ελέγχου της επίτευξης 
στόχων ή σύγκρισης με τους υπόλοιπους 

μαθητές» 

 



Αρχές αξιολόγησης του μαθητή 

στη Φυσική Αγωγή 

Η αξιολόγηση του μαθητή βασίζεται στην εκτίμηση:  
 

 της επίδοσης και της προόδου (βελτίωσης) του μαθητή στις βασικές 
κινητικές και αθλητικές δεξιότητες και γνώσεις, όπως προκύπτουν από 
τους μαθησιακούς στόχους 

 

 της ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, καθώς και 
της γενικότερης συμμετοχής και συμπεριφοράς στο μάθημα  

 της διαμόρφωσης θετικών στάσεων και αξιών για την άσκηση και τον 
αθλητισμό 
 

   
 

 Συνεκτιμούνται:  
 ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (υπέρβαροι, κινητικά προβλήματα, κλπ)  
 υλικοτεχνικές υποδομές  
 κοινωνικοοικονομικό και οικογενειακό περιβάλλον  
 αρχικό κινητικό και φυσικό επίπεδο του μαθητή 

 

 Πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία 
της αξιολογικής διαδικασίας, σαφή και ξεκάθαρη αιτιολόγηση από τον 
εκπαιδευτικό 

 



Τι αξιολογούμε στη Φυσική 

Αγωγή 

 Την επίδοση; 
 Tests φυσικών ικανοτήτων, κινητικών δεξιοτήτων και 

γνώσεων 
 (Ποσοτική αξιολόγηση βάση κριτηρίων – αντικειμενική) 
 

 Την πρόοδο (βελτίωση); 
 Διαφοροποίηση από το αρχικό επίπεδο (Διαφοροποίηση λόγω 

σωματικής ανάπτυξης;) 

 (Ποσοτική αξιολόγηση – αντικειμενική & υποκειμενική) 
 

 Την επίτευξη στόχων; 
 Ποσοτικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά (Σύνθεση παραγόντων 

στο μάθημα) 

 (Ποιοτική αξιολόγηση – υποκειμενική) 



Αξιολόγηση με βάση  

την επίδοση ή την πρόοδο 

 Η αξιολόγηση με βάση την επίδοση αποθαρρύνει πολλούς 
μαθητές, οι οποίοι αδυνατούν λόγω σωματικών 
προσόντων να έχουν καλές επιδόσεις και θα 
βιώσουν ενδεχομένως την απόρριψη.  

 Η αξιολόγηση με βάση την πρόοδο αδικεί τους μαθητές 
με καλές επιδόσεις, οι οποίοι λόγω των βιολογικών τους 
προσαρμογών δεν μπορούν να έχουν μεγάλη πρόοδο και 
θα βιώσουν προφανώς την αναξιοκρατία.  

 Έτσι, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται εναλλακτικά, 
με την επίδοση ή την πρόοδο, προσαρμοσμένη στο 
συμφέρον του μαθητή. 



Αξιολόγηση μαθητών στη Φυσική 

Αγωγή 

στις μικρές τάξεις του Δημοτικού  

Α΄& Β΄ Γ΄& Δ΄ 
Απόκτηση βασικών 

κινητικών δεξιοτήτων  
Περιγραφική  Α, Β, Γ, Δ 

Αφομοίωση εννοιών 

σχετικών με τη Φ.Α., 

ενδιαφέρον, 

προσπάθεια, 

συνεργασία, 

δημιουργικότητα 

 

Περιγραφική 

 

 

Α, Β, Γ, Δ 

 

 

Τελικός βαθμός π.χ. 

Α + Β -> Α 



Παράδειγμα περιγραφικής αξιολόγησης μαθητή   Α΄ 

δημοτικού 

 Βασικές κινητικές δεξιότητες 

 Ο Γιάννης Β. παρουσίασε καλή κινητική συμπεριφορά για την ηλικία του, 
έχει καλή συναρμογή σε βασικές δεξιότητες (περπάτημα, τρέξιμο, 
αναπηδήσεις) και σχετικά καλό επίπεδο στις συντονιστικές ικανότητες, με 
κάποιες δυσκολίες στην κιναίσθηση και τον προσανατολισμό στο χώρο. 
Χρειάζεται εξάσκηση στο πιάσιμο και στη ρίψη της μπάλας, καθώς και 
περισσότερη συμμετοχή σε κινητικά παιχνίδια με άλλα παιδιά. 

 

 Αφομοίωση εννοιών, ενδιαφέρον, προσπάθεια, συνεργασία, 
δημιουργικότητα 

 Έχει μάθει όλους τους όρους που χρησιμοποιούμε στο μάθημα, επικοινωνεί 
πολύ καλά στα παραγγέλματα και στις οδηγίες, δείχνει πάντα προσοχή στο 
μάθημα, ενδιαφέρον και προσπάθεια στις ατομικές δραστηριότητες. Στα 
παιχνίδια επιδιώκει να είναι στην ίδια ομάδα με συγκεκριμένα άτομα, και δεν 
συνεργάζεται όταν είναι με άλλα. Πρέπει να μάθει να αποδέχεται όλους τους 
συμμαθητές του. Διαθέτει φαντασία και δημιουργικότητα, χρειάζεται όμως 
αρκετή άσκηση για να εκφρασθεί πιο ελεύθερα.  



Ποσοτική βαθμολογία στη Φυσική Αγωγή 

  

 

  

 

  

 

  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
(Ε΄ & Στ΄) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

ΛΥΚΕΙΟ 

 
Φυσική 
 

κατάσταση 

 

 

2 βαθμοί 

 

 

4  βαθμοί 
  

 

 

-------- 

 
Εκμάθηση 

αθλητικών 

δεξιοτήτων 

 

 

4  βαθμοί 

 

 

8  βαθμοί 

  

 

 

10 Βαθμοί 

 

Συμμετοχή, 
προσπάθεια 
ενδιαφέρον, 
γνώσεις, 
γενικότερη 
συμπεριφορά 

 

 

4 βαθμοί 

 

 

8  βαθμοί 

 

 

10 Βαθμοί 

 

  

 
10 βαθμοί 

 

20 βαθμοί  

 

20 βαθμοί  

 



Αξιολόγηση της Φυσικής 

Κατάστασης 

 Μέτρηση κινητικών και μορφολογικών 
χαρακτηριστικών (μετρήσεις – κινητικά 
τεστ) 

 Ανταπόκριση στην εκτέλεση των 
κινητικών δεξιοτήτων και των φυσικών 
δραστηριοτήτων στο μάθημα 
(παρατήρηση) 

 



Αξιολόγηση κινητικών 

δεξιοτήτων 

 Εκτέλεση απλών κινητικών δεξιοτήτων 
(τεχνικών) που διδάχθηκαν (τεστ) 
 

 Εκτέλεση συνδυασμού κινητικών δεξιοτήτων 
από αντικείμενα που διδάχθηκαν (τεστ) 
 

 Συστηματική παρατήρηση της κινητικής 
συμπεριφοράς στη διδασκαλία των 
δεξιοτήτων (παρατήρηση) 

 



Αξιολόγηση της συμμετοχής, της 

προσπάθειας, του ενδιαφέροντος, 

των γνώσεων και της γενικότερης 

συμπεριφοράς 

 Παρατήρηση και καταγραφή κατά τη 
διδακτική διαδικασία (παρατήρηση) 
 

 Για τις γενικές γνώσεις ενδεχομένως 
προφορικό τεστ (τεστ) 



Εναλλακτικοί τρόποι 

αξιολόγησης 

 Αθλητικές συμμετοχές & διακρίσεις 

 Συμμετοχή σε σχέδια εργασίας (projects)  

 Συμμετοχή σε συνθετικές και 
δημιουργικές εργασίες 

 Αυτοαξιόλογηση μαθητών 

 Αξιολόγηση από άλλους μαθητές 

 Υλικό ατομικού φακέλου μαθητή 
(portfolio) 

 



Χαρακτηριστικά της Βιωματικής 

Δράσης Γυμνασίου (υποβάλλεται πρόταση για έγκριση) 

 Υλοποιείται εντός του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων με 1-2 ώρες την 

εβδομάδα (115475/Γ2/21-08-2013 υπ. απόφαση)  

 Στην Α τάξη (1 ώρα) υλοποιούνται θέματα της Σ.Κ.Ζ. από εκπαιδευτικούς 

όλων των ειδικοτήτων 

 Στην Β΄ τάξη (1 ώρα) επιλογή θεμάτων από τα διδακτικά αντικείμενα «Φύση & 

άσκηση» (ανάθεση ΠΕ11) και «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» 

(ανάθεση όλες οι ειδικότητες) 

 Στην Γ΄ τάξη (2 ώρες) επιλογή θεμάτων από τα διδακτικά αντικείμενα «Τοπική 

ιστορία», «Σ.Ε.Π.» και «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη» (ανάθεση όλες οι ειδικότητες) 

 Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει έως 2 θέματα 

 Δημιουργούνται τμήματα ενδιαφέροντος 16-20 μαθητών σε θέματα που 

προτείνουν οι καθηγητές (οι μαθητές δηλώνουν την 1η και 2η προτίμησή τους) 

 Το θέμα της Βιωματικής Δράσης υλοποιείται για όλο το σχολικό έτος. 

 

 



http://users.sch.gr/adanis/index.php/epimorfosi2/94-biodraseis 

http://users.sch.gr/adanis/Imerides/imerida_28&30_4_2014/Danis_BD_Nat&Exer.pdf 



Πλαίσιο εφαρμογής των projects στα 

ΓΕΛ / ΕΠΑΛ (υποβάλλεται πρόταση για έγκριση) 

 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί απ’ όλες τις ειδικότητες, αρκεί να υπάρχει συνάφεια με το 

θέμα (έως 2 θέματα σε κάθε εκπαιδευτικό). 

 Ένταξη του θέματος σε μία από τις κατηγορίες: α) Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 

Επιστήμες, β) Τέχνη και Πολιτισμός, γ) Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και 

Τεχνολογία, δ) Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και ε) επαγγελματικούς τομείς των 

ΕΠΑΛ, ή συνδυασμό αυτών. 

 Διάθεση 2 ωρών στην Α΄ τάξη, 1 ώρας στη Β΄ τάξη από το ωρολόγιο πρόγραμμα 

μαθημάτων. 

 Δημιουργία τμημάτων ενδιαφέροντος ανά θέμα (μέχρι 20 μαθητές) και συγκρότηση 

ομάδων εργασίας ανά τμήμα (4-6 μαθητές). 

 Δημόσια παρουσίαση των εργασιών από τους μαθητές στο σχολείο στο τέλος του 

τετραμήνου. 

 Παραδοτέα μαθητών: α) ερευνητική έκθεση, β) σχετικό με το θέμα τέχνημα, γ) 

συμπληρωματικό υλικό του project (αν υπάρχει). 

 Αξιολόγηση – βαθμολόγηση μαθητών: ερευνητική διαδικασία (30%), περιεχόμενο 

(30%), γλώσσα & δομή της έκθεσης (20%), δημόσια παρουσίαση (20%). 



     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ      

Δρ. Απόστολος Ντάνης 
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής  

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών και Ν. Κιλκίς 

 

Διεύθυνση : Κερασούντος 2, 62110 Σέρρες 

 

Τηλέφωνα: 

Γραφείο:  23210 47537, 47538 

Κινητό:    6945524532 

E-mail:  adanis@sch.gr 
 

Ενημέρωση: http://users.sch.gr/adanis      

Δίκτυο «Φυσική άσκηση και υγεία»: http://users.sch.gr/adanis/portal   

mailto:adanis@sch.gr
http://users.sch.gr/adanis
http://users.sch.gr/adanis/portal



