
    Επιμορφωτική συνάντηση  
Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής 

6 & 13 Οκτωβρίου 2016 



Αλλαγές στο Δημοτικό και το 

Γυμνάσιο 

σχολικό έτος 2016-17 



Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό 

Σχολείο 
Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1324 τ.Β΄/11-5-2016)  

• Α΄ έως Δ΄ τάξη:  3 ώρες Φ.Α. /εβδομάδα 

• Ε΄  &  Στ΄ τάξη:  2 ώρες Φ.Α. /εβδομάδα 
 

• Ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα  

–  1η ώρα (13.20 – 14.15): Σίτιση & Διάλειμμα 

–  2η ώρα (14.15 – 15.00): Μελέτη 

–  3η ώρα (15.15 – 16.00): Επιλογή διδακτικού αντικειμένου 
(Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, θεατρική Αγωγή 

και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) 



Ευέλικτη Ζώνη - Προγράμματα 

• 3 ώρες στις τάξεις Α΄ και Β΄ και  

• 2 ώρες στις τάξεις Γ΄ και Δ΄  

 

• Το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης μπορεί να 

διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 

και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων  



Διαλείμματα 

• 1ο :  20 λεπτά  (  9.40-10.00) 

• 2ο :  15 λεπτά  (11.30-11.45) 

• 3ο :  10 λεπτά  (12.25-12.35) 

 

• Λήξη πρωινού κύκλου:  13.15 



Από το σχολικό έτος  2013-14 
 



Η κολύμβηση υποχρεωτική στην 

Γ΄ τάξη του Δημοτικού  

• Η διδασκαλία επιδιώκεται να ολοκληρωθεί σε 10 

μαθήματα 

• Κάθε μάθημα πραγματοποιείται σε ένα συνεχόμενο 

δίωρο Φ.Α. την εβδομάδα 

• Τα μαθήματα γίνονται από εξειδικευμένους εκπ/κούς 

Φ.Α. στην κολύμβηση 

• Οι μαθητές κατά τη μετάβασή τους από το σχολείο στο 

κολυμβητήριο συνοδεύονται από τον εκπ/κό Φ.Α. του 

σχολείου 



Γυμνάσιο 
Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 

 93381/Δ2/7-6-2016  Υ.Α. (ΦΕΚ 1640 τ. Β΄/9-6-2016) 

• 2 ώρες Φ.Α. /εβδομάδα σε όλες τις τάξεις 

• Καταργούνται οι Βιωματικές Δράσεις σαν 

ώρες στο ΕΩΠ  

• Μειώνονται οι ώρες των μαθημάτων από 35 

σε 32 την εβδομάδα 

• Αναθεωρούνται οι Β΄ αναθέσεις – Δίνεται η 

οικιακή οικονομία σαν Γ΄ ανάθεση σε 

εκπ/κούς Φ.Α. 



Άλλες αλλαγές που εισάγονται από το 

σχολικό έτος 2016-17 στο Γυμνάσιο 

• Η διάρκεια των μαθημάτων παρατείνεται έως τις 

31 Μαΐου 

• Το σχολικό έτος λειτουργεί με 2 τετράμηνα 

• Οι γραπτές εξετάσεις περιορίζονται σε 4 

μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, 

Φυσική και Ιστορία) 

• Η Φυσική Αγωγή κατατάσσεται στην Τρίτη 

ομάδα μαθημάτων  

 



ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν: ΆΓΝΩΣΤΗ Η 

ΣΥΝΈΧΕΙΑ - ΧΡΉΣΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ 



Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου 

εκπ/κών Φ.Α. στην Α/θμια Εκπ/ση 

• Προηγούνται οι διδακτικές ώρες της Φ.Α.  

• Ακολουθούν οι ώρες Αθλητισμού στο ολοήμερο 

• Στη συνέχεια δυνατότητα συμπλήρωσης με: 
– Ώρες Ευέλικτης Ζώνης 

– Ώρες Μαθητικών ομίλων Π.Π.Σ. (αρθρ. 45 του Ν. 3966/2011) 

– Ώρες Πολιτιστικών ομίλων δραστηριοτήτων στο ολοήμερο 

– Γραμματειακή υποστήριξη (αρθρ. 33, παρ. 5 του Ν. 4386/2015) 

 



Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου 

εκπ/κών Φ.Α. στη Β/θμια Εκπ/ση 

• Προηγούνται οι διδακτικές ώρες της Φ.Α.  

• Ακολουθούν οι ώρες Γ΄ ανάθεσης (αν υπάρχουν) 

• Ερευνητική εργασία Λυκείου (Projects) 

• Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων 

• Στη συνέχεια δυνατότητα συμπλήρωσης με: 
– Προαιρετικό μάθημα Παραδοσιακών χορών (Π.Δ. 35/1991) 

– Πρόσθετη διδακτική στήριξη (47290/Δ2/21-03-2016 Υ.Α.) 

– Μαθητικοί όμιλοι Π.Π.Σ. (αρθρ. 45 του Ν. 3966/2011) 

– Γραμματειακή υποστήριξη (αρθρ. 33, παρ. 5 του Ν. 4386/2015) 

 

 

 



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  Υ.Α., 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  Υ.Α., ΦΕΚ 1139 τ.Β΄/28-7-2010) 

 Νέα Προγράμματα Σπουδών Νέου Σχολείου (Δημοτικού – 
Γυμνασίου) 

 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α΄, 
Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου (8561/Δ2/19-1-2015 Υ.Α., ΦΕΚ  197 
τ. Β΄/23-1-2015) 



Τα βιβλία εκπαιδευτικού είναι ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό  

και τα βιβλία μαθητή εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα 



Παρομοίως για το Γυμνάσιο 

Προτείνεται τα βιβλία μαθητή 

να βρίσκονται στην τάξη (σε 

ασφαλή χώρο), για να 

μπορούν να αξιοποιηθούν 

όποτε κρίνεται σκόπιμο 



Προγραμματισμός  

Διδακτικού Έργου στη Φ.Α. 



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 θα διδαχθεί 

 με ενδεικτική 

κατανομή 

ωρών 

στο Δημοτικό 

 

 σύμφωνα  

με το  

 

Α.Π.Σ. 

του 2003 

και το Π.Σ. του 

Ε.Α.Ε.Π. 

                                                 Διδακτικά αντικείμενα                                                               Ώρες 

Α΄ και Β΄ τάξη                                                                                                                                 96 

Ψυχοκινητική αγωγή 30 

Κινητικά Παιχνίδια 10 

Γυμναστική – Ενόργανη Γυμναστική 10 

Χοροί:   

 Μουσικοκινητική αγωγή (10) 

 Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί (10) 

 Λαϊκοί χοροί άλλων χωρών (4) 

 Σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης (6) 

30 

Φυσικές δραστηριότητες  & Σπορ Υγείας και Αναψυχής  10-16 

Προετοιμασία εκδηλώσεων μέχρι 6 

Κολύμβηση  όπου υπάρχουν οι δυνατότητες (*)  

Γ΄ και Δ΄ τάξη                                                                                                                                  96 

Ψυχοκινητική αγωγή – Κινητικά παιχνίδια 24 

Γυμναστική – Ενόργανη Γυμναστική 10 

Χοροί:   

 Μουσικοκινητική αγωγή (6) 

 Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί (8) 

 Λαϊκοί χοροί άλλων χωρών (3) 

 Σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης (3) 

20 

Μύηση στις Αθλοπαιδιές και το Στίβο: 

 Καλαθοσφαίριση (3) 

 Χειροσφαίριση (3) 

 Πετοσφαίριση (3)  

 Ποδόσφαιρο (3) 

 Στίβος (8) 

20 

Φυσικές δραστηριότητες  & Σπορ Υγείας και Αναψυχής  10-16 

Γνωριμία με Νέα ή μη διαδεδομένα Αθλήματα και Αθλήματα ΑμΕΑ 6 

Ενδοσχολικοί αγώνες παιχνιδιών ή προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών – 
Εκδηλώσεις  

6 

Κολύμβηση  όπου υπάρχουν οι δυνατότητες (*) 10 δίωρα 

Ε΄ και Στ΄ τάξη                                                                                                                                64 

Αθλοπαιδιές: 

 Καλαθοσφαίριση (8) 

 Χειροσφαίριση (8) 

 Πετοσφαίριση (8)  

 Ποδόσφαιρο (8) 

32 

Κλασικός αθλητισμός  12 

Γυμναστική – Ενόργανη γυμναστική  8 

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 12 

Κολύμβηση  όπου υπάρχουν οι δυνατότητες (*)  10 δίωρα 

 



Γυμναστική – Ενόργανη γυμναστική 

 Α΄ & Β΄ τάξη 

   Το περιεχόμενο εστιάζεται στις γενικές γυμναστικές 

κινήσεις και προασκήσεις ενόργανης γυμναστικής 

 

 Γ΄ & Δ΄ τάξη  

   Το περιεχόμενο επεκτείνεται σε ασκήσεις γενικής 

γύμνασης και ασκήσεις ενόργανης γυμναστικής 



Ενδεικτικό περιεχόμενο Α΄-Β΄ τάξης 

 Ελεύθερες κινήσεις των μελών του σώματος, μεμονωμένες ή σε συνδυασμούς, με ή χωρίς 
όργανα (οι κινήσεις αυτές συνδέονται με το περιεχόμενο της ψυχοκινητικής αγωγής). 

 Βασικές κινητικές δραστηριότητες σε στρώματα γυμναστικής (στροφές του κορμού στον 
επιμήκη άξονα, μετακινήσεις με χέρια και πόδια μιμούμενοι κινήσεις μωρού, πιθήκου, 
καμήλας, βατράχου, λαγού, σύρσιμο του σώματος, μετακινήσεις κάτω από τα πόδια των 
συμμαθητών,  μέσα από στεφάνια, πάνω και κάτω από εμπόδια, κύλισμα σε κεκλιμένο 
επίπεδο, κ.α.). 

 Εξοικείωση με όργανα πάγκους, σχοινιά (αναρριχήσεις σε πολύζυγα, σε πληνθία, σε 
κεκλιμένους πάγκους, σε κατασκευές από αυτά, συνδυασμοί αναρριχήσεων, αιωρήσεων, 
μετακινήσεων, υπερπηδήσεων εμποδίων, κ.α.)  

 Βασικές κινητικές δραστηριότητες με μεγάλες μπάλες, μεγάλα στρώματα και τραμπολίνο 
(μετακινήσεις με μπάλες καγκουρό, ισορρόπηση-μετατοπίσεις στα χέρια-πόδια σε μεγάλες 
μπάλες, αναπηδήσεις και πτώσεις σε μεγάλα στρώματα, αναπηδήσεις σε τραμπολίνο, κ.α.) 

 Βάδισμα, μικρές αναπηδήσεις, αλλαγές κατεύθυνσης, κουτσό, στροφές, ισορροπίες στο ένα 
πόδι, πάνω σε πάγκους, σε δοκό ή σε γραμμή γηπέδου. 

 Βασικές προασκήσεις ενόργανης γυμναστικής (ρολαρίσματα μπρος-πίσω-πλάι, στηρίξεις, 
ισορροπίες, προσγειώσεις, ποικιλία αλμάτων κ.α.) 



Ενδεικτικό περιεχόμενο Γ΄-Δ΄ τάξης 

 Γυμναστικές ασκήσεις χεριών, ποδιών, κορμού (αιωρήσεις, περιφορές, 
εκτάσεις, κάμψεις, διπλώσεις, στροφές, τάσεις, διατάσεις) με τη μορφή που 
γίνονται στην προθέρμανση. 

 Δραστηριότητες με  αλλαγές κατευθύνσεων και σχηματισμών στο χώρο με 
στοιχεία συγχρονισμού. 

 Ασκήσεις σε σταθμούς με όργανα ή χωρίς, για κυκλική γενική γύμναση 
(βιβλίο Γ΄& Δ΄ δημοτικού, σελ. 55) 

 Διαπεράσεις εμποδίων, σχοινιών, υπερπηδήσεις πάγκων, εμποδίων, 
γραμμών, αναρριχήσεις σε κεκλιμένα επίπεδα, πολύζυγα, σχοινιά, 
προσγειώσεις σε στρώματα από πληνθία, σχοινιά, πολύζυγα, κλπ. 

 Κυβιστήσεις και ανακυβιστήσεις στα στρώματα, σε κεκλιμένο ή οριζόντιο 
επίπεδο (βιβλίο Γ΄ & Δ΄ δημοτικού, σελ. 53-54) 

 Ασκήσεις ευλυγισίας (πλάγιο και μετωπικό σπαγκάτο, γέφυρα). 

 Ασκήσεις εδάφους σε στρώματα (κατακόρυφη στήριξη, τροχός). 



Φυσικές δραστηριότητες & Σπορ υγείας και αναψυχής 

 Η ενότητα εστιάζεται σε δράσεις & δραστηριότητες με 
επίκεντρο την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας 

 Δεν δίνεται ακριβής καθορισμός του περιεχομένου της 
θεματικής ενότητας, λόγω του πλήθους των δραστηριοτήτων 
και των διαφορετικών ευκαιριών κάθε σχολείου, παρά μόνο 
το πλαίσιο επιλογών, οι κατευθυντήριες οδηγίες και το 
πλαίσιο υλοποίησης.  

 Στις τάξεις Α΄-Β΄ το περιεχόμενο της ενότητας 
πραγματοποιείται κατά κανόνα στο σχολείο (εκτός αν 
ευνοούν οι συνθήκες, με παιδική χαρά, πάρκο, κέντρο 
αναψυχής κλπ, πλησίον του σχολείου) 

 Στις τάξεις Γ΄-Δ΄ το περιεχόμενο πραγματοποιείται τόσο εντός 
του σχολείου όσο και εκτός σχολείου, στα πλαίσια 
υλοποίησης σχεδίου εργασίας (project) 



Ενδεικτικό περιεχόμενο Α΄-Β΄ τάξης 

 Προσαρμοσμένα κατασκηνωτικά παιχνίδια μίμησης, γνωριμίας, ρόλων, θάρρους, 
κοινωνικότητας, συνεργασίας, κ.α. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης για το φυσικό περιβάλλον (προστασία χλωρίδας και πανίδας, 
μόλυνση, σκουπίδια, πυρκαγιές, επιπτώσεων της ανθρώπινης αλόγιστης δράσης κ.α.) με 
ομιλίες, προβολές, καλλιτεχνικές δημιουργίες, κ.α. 

 Δημιουργία και φροντίδα φυσικού περιβάλλοντος στο σχολείο (πότισμα και περιποίηση 
φυτών, ανάπτυξη προσωπικού φυτού/ δένδρου στη διάρκεια της χρονιάς, που θα φυτευτεί 
στο σχολείο ή σε πάρκο σε ειδική εκδήλωση). 

 Προεργασία/ προετοιμασία για διεξαγωγή περιπάτου (ετοιμασία περιεχομένων σακιδίου, 
αρχές ασφάλειας, ένδυση-υπόδηση, νερό, προστασία από τον ήλιο, κ.α.). 

 Προεργασία/ προετοιμασία για διεξαγωγή διαδρομής με ποδήλατο (ετοιμασία περιεχομένων 
σακιδίου, βασικές αρχές οδικής ασφάλειας, κράνος, ένδυση-υπόδηση, κ.α.). Επίδειξη ή 
βιωματική εφαρμογή ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις.  

 Διεξαγωγή απλών κατασκευών με σχοινιά, ξύλα, κούτες, κλπ. 

 Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων κατασκήνωσης (στήσιμο απλής σκηνής, διαδικασία ανάματος/ 
σβησίματος φωτιάς κ.α.)  

 Εκμάθηση βασικών κανόνων ασφάλειας σε υπαίθριες δραστηριότητες (για έντομα, ερπετά, 
ατυχήματα, κ.α.). 



Ενδεικτικό περιεχόμενο Γ΄-Δ΄ τάξης 

 Το περιεχόμενο Α΄-Β΄ τάξης προσαρμοσμένο στο επίπεδο ανάπτυξης, τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες που απόκτησαν οι μαθητές στις προηγούμενες τάξεις. 

 Σχέδιο εργασίας (project) για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής σε βουνό 
(πεζοπορία, χιονοδρομία, ποδηλασία, κατασκηνωτικές δράσεις, κυνήγι θησαυρού, 
orienteering/προσανατολισμός, κ.α.) 

 Σχέδιο εργασίας (project) για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής στη θάλασσα ή σε 
λίμνη (κανοε-καγιακ, ιστιοσανίδα,  ιστιοπλοϊα, κωπηλασία, κ.α.). 

 Σχέδιο εργασίας (project) για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής σε οργανωμένη 
κατασκήνωση (σπορ περιπέτειας, τοξοβολία, αναρρίχηση, σχοινοκατασκευές, 
κατασκευές, δεξιότητες επιβίωσης, κ.α.). 

 Σχέδιο εργασίας (project) για φυσικές δραστηριότητες αναψυχής στην πόλη με 
παιχνίδι  θησαυρού και προσανατολισμού με πυξίδα και χάρτη (orienteering), χρήση 
χαρτών για τη γνωριμία σημαντικών σημείων/ μνημείων ή της ευρύτερης περιοχής 
του σχολείου, κ.α. 

 Σχέδιο εργασίας (project) με επίσκεψη σε ιππικό όμιλο (γνωριμία με τα σπορ όπου 
πρωταγωνιστεί το άλογο, αρχές περιποίησης των αλόγων, ιππασία, κλπ). 



Γνωριμία με νέα ή λιγότερο διαδεδομένα 

αθλήματα & αθλήματα ΑμΕΑ 

 Οι επιλογές των αθλημάτων που θα πλαισιώσουν αυτή τη 
θεματική ενότητα συνδυάζονται: 

– με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των 
μαθητών και 

– με τα χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και τις υποδομές και που 
διαθέτει το σχολείο ή η περιοχή. 

 Προτείνεται η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και 
εξοπλισμού που τα σχολεία απέκτησαν με τα προγράμματα της 
«Ολυμπιακής παιδείας» και  «Καλλιπάτειρας». 

 Συνιστάται η επιλογή ενός αθλήματος κάθε σχολική χρονιά. 



Επιλογές αθλημάτων 

    Νέα ή λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα 
 

 Ατομικά και ομαδικά αθλήματα που δεν καλλιεργούνται 
συστηματικά στην Ελλάδα (για παράδειγμα το μπέιζ-μπολ, 
το κρίκετ, το ράγκμπυ, το σοφτ-μπολ, το σκουος, το χόκεϊ 
σε χόρτο, κ.α.)  

 Ατομικά και ομαδικά αθλήματα τα οποία είναι λιγότερο 
διαδεδομένα στην Ελλάδα, αλλά αναπτύσσονται κυρίως 
μέσω ομοσπονδιών ή άλλων φορέων στη χώρα μας 
(τέννις, πινγκ-πονγκ, μπάτμιντον, πάλη, τζούντο, πολεμικές 
τέχνες, σκοποβολή, τοξοβολία, κ.α.) 

 



Επιλογές αθλημάτων 

    Αθλήματα ΑμΕΑ 
 

 Αθλήματα που υπάρχουν στο επίσημο αγωνιστικό 
πρόγραμμα των παραολυμπιακών αγώνων (όσα 
μπορούν να υλοποιηθούν, όπως για παράδειγμα 
γκόλμπολ, μπότσια, βόλεϊ καθισμένων, κ.α.) 

 Υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης παραολυμπιακών 
αθλημάτων και η συμμετοχή των μαθητών σε αυτά.  

 Επίσης, μπορεί να γίνει τροποποίηση επιλεγμένων 
παραολυμπιακών αθλημάτων ώστε να είναι δυνατή η 
εφαρμογή τους στο περιβάλλον του σχολείου.  



Διδασκαλία – οργάνωση μαθήματος 

 Εφαρμόζεται η ολιστική διδακτική προσέγγιση, με τους μαθητές 
να συμμετέχουν ενεργά σε ταυτόχρονη εκμάθηση τεχνικών, 
τακτικών, αγωνιστικών δεξιοτήτων και κανονισμών του 
αθλήματος. 

 Ακολουθείται (σε συνοπτική μορφή) το πλαίσιο διδασκαλίας των 
αθλημάτων του Α.Π.Σ. για τη Γ΄-Δ΄ και για την Ε΄- Στ΄ τάξη. 

 Το σχολείο μπορεί να επιδιώκει συνεργασία με συγκεκριμένους 
αθλητικούς φορείς, όπως παράγοντες, προπονητές και αθλητές, 
οι οποίοι μπορεί να είναι οι βασικοί συντελεστές για την γνωριμία 
των μαθητών με λιγότερο γνωστά αθλήματα. Γι’ αυτό μπορεί να 
ζητείται η συνδρομή τους σε περιπτώσεις που μπορούν να 
βοηθήσουν με την παρουσία, τις γνώσεις ή τις δεξιότητές τους. 

 Επιδιώκεται η απόκτηση εμπειριών από μορφές παιχνιδιού και 
μορφές αγώνων στα νέα αθλήματα, ώστε οι μαθητές να 
αποκομίζουν ευχαρίστηση, ικανοποίηση και χαρά από τη 
συμμετοχή τους.  



Τι θα διδαχθεί 

με ενδεικτική 

κατανομή 

ωρών            

στο Γυμνάσιο 

 

 σύμφωνα  

με το  

 

Αναλυτικό 

Πρόγραμμα 

Σπουδών 

του 2003 



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: 



• Η εφαρμογή του ΠΣ σπουδών υλοποιείται μέσα από σχέδια 
δράσης. Κάθε σχέδιο δράσης εστιάζεται σε έναν ή περισσότερους 
σκοπούς και υποσκοπούς (καλό είναι να ενσωματώνονται 
περισσότεροι σκοποί και υποσκοποί) 

• Σε κάθε τετράμηνο υλοποιούνται ένα ή περισσότερα σχέδια 
δράσης 

• Εφαρμόζονται ως κατά το πλείστον ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι 
διδασκαλίας (όπως στα projects) με μικρές ομάδες  (4-6 ατόμων) 
ή και μεγαλύτερες (όταν συγκροτούνται ομάδες άσκησης) 

• Τηρείται (ατομικός ή ομαδικός) φάκελος μαθητών (portfolio) 
όπου καταχωρούνται τα έντυπα (ομαδικά και ατομικά) της 
δράσης, τα οποία λαμβάνονται υπόψη και στην αξιολόγηση των 
μαθητών   

Η εφαρμογή του νέου ΠΣ στο Γενικό Λύκειο  



Ετήσιος προγραμματισμός: 
 Σχέδια δράσης που θα υλοποιηθούν με τους 
σκοπούς, τα μαθησιακά αποτελέσματα και 

τις διδακτικές ώρες ανά σχέδιο δράσης  

Τετραμηνιαίος προγραμματισμός: 

Σχέδιο/-ια δράσης με τις ενέργειες 
υλοποίησης ανά εβδομάδα  

Προγραμματισμός σχεδίου δράσης:  

Κατανομή ενεργειών υλοποίησης                                      
ανά διδακτική ώρα 

Προγραμματισμός διδακτικού έργου 



Σχέδια δράσης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο 
Λύκειο (επιλογή από τα παραδείγματα του Οδηγού 

Εκπαιδευτικού - http://users.sch.gr/adanis/Diafora/OdigosEkpaid_PS_Lyk.pdf)  

http://users.sch.gr/adanis/Diafora/OdigosEkpaid_PS_Lyk.pdf
http://users.sch.gr/adanis/Diafora/OdigosEkpaid_PS_Lyk.pdf
http://users.sch.gr/adanis/Diafora/OdigosEkpaid_PS_Lyk.pdf


                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ στο ενδεικτικό σχέδιο δράσης:  

«Βελτιώνω τη φυσική κατάσταση,  προάγω και προασπίζω την υγεία μου»  



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ του μαθήματος 
Φυσικής Αγωγής 

 Σύνδεση με τον προγραμματισμό του διδακτικού 
έργου (διδακτικά αντικείμενα τριμήνου/τετραμήνου   
-> 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 βελτίωσης 



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 και ηθικών δεξιοτήτων  
(προσπάθεια και επιμονή για βελτίωση, αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, θετική 
αυτοεκτίμηση, αυτοέκφραση, ευχαρίστηση, υπευθυνότητα, αποτελεσματική επικοινωνία, 
συνεργασία, σεβασμός κανονισμών και κανόνων, αποδοχή της διαφορετικότητας, 
σεβασμός των αντιπάλων, ευγενής συναγωνισμός, αλληλοβοήθεια, κλπ) 

 Διαμόρφωση θετικής στάσης και συμπεριφοράς για τις 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 φυσικής δραστηριότητας, συνδυασμοί 
κινητικών δραστηριοτήτων) 

 Κατανόηση & εφαρμογή 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 ρατσιστικής 
συμπεριφοράς, άρση 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 



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 σε βασικές 
κινητικές & αθλητικές δεξιότητες, καθώς και φυσικές ικανότητες, όπως 
προκύπτουν από τους μαθησιακούς στόχους 

 

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

 
 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 

 



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 

 
Φυσική 
 

κατάσταση 

 

 

2 βαθμοί 

 

 

4  βαθμοί 
  

 

 

 

Εκμάθηση 

αθλητικών 

δεξιοτήτων 

 

 

4  βαθμοί 

 

 

8  βαθμοί 

  

 
Συμμετοχή, 
προσπάθεια 
ενδιαφέρον, 
γνώσεις, 
γενικότερη 
συμπεριφορά 

 

 

4 βαθμοί 

 

 

8  βαθμοί 

 

 

 

  

 
10 βαθμοί 

 

20 βαθμοί  

 

  

 



Κριτήρια βαθμολόγησης στο Λύκειο  



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)  

 Εκπόνηση συνθετικής και δημιουργικής 
εργασίας (2ο τετράμηνο στο γυμνάσιο) 

 Αυτοαξιόλογηση μαθητών 

 Αξιολόγηση από άλλους μαθητές 

 Υλικό ατομικού φακέλου μαθητή 
(portfolio) 

 



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 

 «Αθλητικές επισκέψεις» σχολείων σε άλλα σχολεία   

 



     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


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

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

