
Δρ. Απόστολος Ντάνης  
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο 



Η μετάβαση από το Πρόγραμμα Σπουδών του 
1990 στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2015 

Αξιολόγηση του 
προηγούμενου ΠΣ για 
τη ΦΑ στο Λύκειο & 
κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη 
σύνταξη νέου ΠΣ  

Σύνταξη του νέου ΠΣ 
για τη ΦΑ στο Λύκειο 

Σύνταξη Οδηγού 
Εκπαιδευτικού για τη 
ΦΑ στο Λύκειο 



Βιωματικός στόχος 

Κινητικός-Εκφραστικός 
στόχος 

Κοινωνικός-Ηθικός 
στόχος 

Πνευματικός-Γνωστικός 
στόχος 

Βιολογικός-Υγιεινός 
στόχος 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου του 1990 
Κύριος σκοπός και επιμέρους στόχοι 



• Ιδιαίτερη βαρύτητα: 

A. Στον Βιωματικό στόχο (για ν’ αποκτήσουν οι μαθητές αθλητικές 
συνήθειες – χόμπι) 

B. Στον Βιολογικό στόχο (για ν’ αναπληρώσουν οι μαθητές την έλλειψη 
κίνησης-άσκησης) 

 

1. Επιλογή από τους μαθητές ενός αθλήματος ή μιας κινητικής 
δραστηριότητας της αρεσκείας τους 

2. Ένταξη των μαθητών κάθε τμήματος σε ομάδες της ίδιας 
επιλογής αθλήματος/δραστηριότητας (έως 4) 

3. Περιεχόμενο ωριαίας διδασκαλίας: α) ασκήσεις προθέρμανσης 
– φυσικής κατάστασης, β) τεχνική και τακτική στο 
άθλημα/δραστηριότητα επιλογής και γ) εμπέδωση με αγώνες 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου του 1990 
Υλοποίηση στόχων – Εφαρμογή ΑΠΣ 



• Τα αθλήματα/δραστηριότητες που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές στις τρεις 
τάξεις του Λυκείου είναι: 

– Βόλεϊ 

– Μπάσκετ 

– Χάντμπωλ 

– Ποδόσφαιρο 

– Στίβος 

– Γυμναστική (ενόργανη ή ρυθμική) 

– Χοροί 

– Άλλα αθλήματα (εφ’ όσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την οργάνωση του μαθήματος) 

• Στα παραπάνω αθλήματα καθορίζονται οι δεξιότητες που θα διδαχθούν 

• Σε κάθε άθλημα/δραστηριότητα επιλογής καθορίζονται οι δεξιότητες στις 
οποίες θα εξεταστούν οι μαθητές που επέλεξαν το άθλημα/δραστηριότητα 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου του 1990 
Διδακτέα και εξεταστέα ύλη κατά τάξεις 



Εξεταστέα 
θέματα 

(δεξιότητες) της 
δραστηριότητας 

επιλογής 

(έως 10 βαθμοί) 

Συμμετοχή, 
προσπάθεια , 
ενδιαφέρον, 

συμπεριφορά 

(έως 10 βαθμοί) 

Συνολική 
βαθμολογία  

(έως 20 βαθμοί) 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου του 1990 
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση των μαθητών 



• Απουσία συνεκτικού σχεδίου για την προαγωγή της 
άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας μέσω της 
Φυσικής Αγωγής 

• Η μόνη υπόθεση που υπήρχε στον ελληνικό χώρο (και όχι 
μόνο) ήταν ότι βάζοντας κυρίως αθλοπαιδιές σε όλο το 
φάσμα του σχολείου και συνδέοντας τον αθλητισμό με τη 
Φυσική Αγωγή θα προάγονταν και ο βιωματικός σκοπός, 
δηλαδή η δια βίου άσκηση για υγεία 

• Σταθερή μειούμενη παρακίνηση των μαθητών για τη 
Φυσική Αγωγή στο Λύκειο, ιδιαίτερα στα κορίτσια 

• Σταθερή μειούμενη φυσική δραστηριότητα, τόσο κατά τη 
διάρκεια του σχολείου όσο και στη συνέχεια… 
 

Αξιολόγηση και πρόταση αλλαγής του ΠΣ στο 
Λύκειο 



 
Υπ. απόφαση 8562/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 197 τ. Β΄/23-1-2015) 
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α΄, Β΄, Γ΄ 
τάξης Γενικού Λυκείου 

 
Συνοδεύεται από ενιαίο Οδηγό Εκπαιδευτικού για τις 
τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ 
(http://users.sch.gr/adanis/Diafora/OdigosEkpaid_PS_Lyk.pdf) 

 
Εγκύκλιος 159298/Δ2/9-10-2015 
«Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις Α΄ και Β΄ τάξεις 
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου για το σχ. Έτος 2015-2016» 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών  
για το Λύκειο 



«δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ο σκοπός αυτός καθορίζει τη φιλοσοφία του μαθήματος, τους 
επιμέρους σκοπούς, τα παραδείγματα για την υλοποίηση του ΠΣ, 
καθώς και τους δείκτες επίτευξης για την αξιολόγηση του μαθητή» 

Κύριος σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο 
Λύκειο 

Δια βίου άσκηση 

Υγεία 

Ποιότητα 
ζωής 



Η συστηματική άσκηση έχει πολλά και σημαντικά οφέλη για την υγεία και την 
ποιότητα ζωής των ατόμων όταν γίνεται σωστά και σύμφωνα με κάποιες αρχές. 
Συμβάλει:  
 

• Στην προαγωγή της ψυχικής ευεξίας. 

• Στην αύξηση της θετικής διάθεσης και μείωση της αρνητικής. 

• Στον έλεγχο του στρες. 

• Στην πρόληψη μιας σειράς ψυχικών και σωματικών ασθενειών. 

• Στην ενίσχυση της αυτογνωσίας, του αυτοσυναισθήματος και της εικόνας του 
σώματος. 

• Στη διατήρηση υψηλών επιπέδων ψυχικής και σωματικής δύναμης, αντοχής 
και ευκινησίας. 

• Στον έλεγχο και διατήρηση του ιδανικού βάρους. 

• Στην αύξηση των ορίων της ζωής και μείωση των προβλημάτων των ατόμων 
της τρίτης ηλικίας. 
 

Δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής; 



• Όταν προσπαθεί κάποιος να απαντήσει στην 
ερώτηση «Πως αισθάνεται για τη ζωή του 
συνολικά», τότε περιγράφει ουσιαστικά την 
ποιότητα ζωής του. 

  
• Η ποιότητα ζωής αντικατοπτρίζει την αρμονική 

ικανοποίηση των προσωπικών στόχων και 
επιθυμιών του ατόμου, εκφράζει υποκειμενικές 
εμπειρίες, αντιλήψεις και ανάγκες, προσωπική 
ευεξία, χαρά και ικανοποίηση από τη ζωή. 

 

Ποιότητα ζωής 



Μεθοδολογία ανάλυσης του κεντρικού σκοπού 
της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο 



Μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής κάθε μαθητής/-τρια: 

Επιδεικνύει ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών 
δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την επίτευξη του στόχου της δια βίου 
άσκησης για υγεία και ποιότητα ζωής 

Κατανοεί  και είναι σε θέση να εφαρμόσει γνώσεις και έννοιες των 
επιστημών που συμβάλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα 
ζωής 

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 

Επιδεικνύει υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά, σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, κατανόηση του άλλου φύλου και έχει αναπτύξει 
κατάλληλες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που 
συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής  

Επιμέρους σκοποί του νέου ΠΣ για το Λύκειο 



• Οι επιμέρους σκοποί, που συνδέονται αρμονικά με 
τον κύριο σκοπό της Φυσικής Αγωγής και τον 
υποστηρίζουν, εκφράζονται με βάση τις προσδοκίες 
σχετικά με το τι περιμένουμε ότι θα έχει μάθει ή θα 
έχει πετύχει ένα άτομο που έχει διδαχθεί Φυσική 
Αγωγή στις τρεις τελευταίες τάξεις του Σχολείου. 

• Κάθε επιμέρους σκοπός, που μπορεί να αναλυθεί σε 
περαιτέρω υποσκοπούς, αποτελεί τη βάση για το 
σχεδιασμό και προγραμματισμό του διδακτικού 
έργου του εκπαιδευτικού. 

Πως συνδέονται οι επιμέρους σκοποί με τον κύριο σκοπό 
«δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής» 



Υποσκοποί και ενδεικτικά θέματα/ 
δραστηριότητες στον επιμέρους σκοπό 1 



Υποσκοποί και ενδεικτικά θέματα/ 
δραστηριότητες στον επιμέρους σκοπό 2 



Υποσκοποί και ενδεικτικά θέματα/ 
δραστηριότητες στον επιμέρους σκοπό 3 



Υποσκοποί και ενδεικτικά θέματα/ 
δραστηριότητες στον επιμέρους σκοπό 4 



Κεντρικές ιδέες: Ποιες είναι οι σημαντικές έννοιες, ιδέες, 
αρχές που  χρειάζεται να έχουν γίνει κατανοητές από τον 
μαθητή μέσω της συμμετοχής του στις δράσεις και τα 
περιεχόμενα του μαθήματος  

Ενδεικτικά προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Ποιες γνώσεις, δεξιότητες ή/και ικανότητες επιδιώκεται να 
αναπτύξει ο μαθητής για την επίτευξη των επιμέρους 
σκοπών ή των υποσκοπών τους 

Δράσεις και παραδείγματα:  Τι χρειάζεται να κάνει ο 
εκπαιδευτικός ώστε να διευκολύνει τον μαθητή στην 
επίτευξη των επιμέρους σκοπών ή των υποσκοπών τους 

Με βάση τους επιμέρους σκοπούς και τους 
υποσκοπούς τους, στο ΠΣ παρέχονται: 



Παράδειγμα  για 
τον επιμέρους 
σκοπό 1 και τον 
υποσκοπό του 1.1 



• 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  



Σχέδια δράσης στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής στο Λύκειο  (αντίστροφος σχεδιασμός) 



• Πώς μπορώ να βελτιώσω την απόδοσή μου σε ότι κάνω; 

• Τι παρακινεί τους ανθρώπους να είναι δραστήριοι για όλη τους τη ζωή; 

• Ποια είδη μουσικής με εμπνέουν να γυμνάζομαι τακτικά; 

• Πώς η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα σχετίζονται με την υγεία και την 
ποιότητα ζωής; 

• Πώς μπορώ να διατηρήσω τον έλεγχο του βάρους μου; 

• Τι χρειάζεται να προσέχω στη διατροφή μου όταν γυμνάζομαι; 

• Πώς μπορώ να φτιάξω το δικό μου προσωπικό πρόγραμμα άσκησης; 

• Γιατί να ακολουθήσω ένα υγιεινό τρόπο ζωής; 

• Πώς η άσκηση και οι φυσικές δραστηριότητες βοηθούν σε μια καλύτερη ψυχική 
υγεία; 

• Ποιες αποφάσεις εξαρτώνται από μένα και πώς αυτές επηρεάζουν την ποιότητα 
ζωής; 

• Πώς οι καλές κοινωνικές σχέσεις σχετίζονται με την ποιότητα ζωής; 

• Ποιο είναι το νόημα του «ευ αγωνίζεσθαι» για αθλητές και φιλάθλους; 

Σχέδια δράσης στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής στο Λύκειο (ενδεικτικά ερωτήματα) 



Προγραμματισμός  (ενέργειες/ διδακτική ώρα) 

Δραστηριοποίηση των μαθητών (διαδικασίες, ομάδες, ρόλοι, ενέργειες)  

Επιλογή περιεχομένων και τρόπων διδασκαλίας 

Τεκμήρια μάθησης/επίτευξης στόχων  (πως θα αξιολογηθούν) 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ενσωμάτωση περισσοτέρων 
σκοπών ή υποσκοπών) 

Επιμέρους σκοπός στον οποίο θα εστιάσει το σχέδιο δράσης 

Σχέδια δράσης στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής στο Λύκειο (σχεδιασμός βήμα-βήμα) 



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



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



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



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 



• Η αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη αξία ως μέσο ανατροφοδότησης για 
την προσπάθεια  ως προς την επίτευξη των στόχων και όχι ως 
μέσο σύγκρισης των μαθητών/μαθητριών μεταξύ τους 

• Η επίδοση αφορά το μετρήσιμο αποτέλεσμα μιας προσπάθειας, 
ενώ η επίτευξη αναφέρεται στην πραγμάτωση ενός σκοπού 

• Η αξιολόγηση βασίζεται στην επίτευξη μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που έχουν σημαντική αξία για τον ίδιο το μαθητή 
και άρα πάνω σ’ αυτή την κατεύθυνση δίνονται οι οδηγίες για την 
αξιολόγηση. 

Αξιολόγηση μαθητών 



• Οι βαθμοί προτείνεται να αποτελούν σύνθεση πολλών 
παραγόντων 

• Οι βαθμοί προτείνεται να συνδέονται με την επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων, και ιδιαίτερα με την προσπάθεια που 
καταβάλλεται από το μαθητή για την επίτευξή τους ή την 
πρόοδο κατά τη διάρκεια του τετραμήνου.  

• Οι βαθμοί προτείνεται να παρέχουν πληροφόρηση στους 
μαθητές/μαθήτριες και γονείς για περαιτέρω βελτίωση. 

Βαθμολόγηση των μαθητών 



Κριτήρια βαθμολόγησης  



Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει Φυσική Αγωγή 
στο Λύκειο, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών, 
δεσμεύεται ότι: 

• Μπορεί να διασφαλίσει ένα θετικό και 
ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον για 
όλους τους μαθητές/μαθήτριες. 

• Με τις οργανωτικές του/της 
ικανότητες διευκολύνει τη μάθηση. 

• Διδάσκει μια ποικιλία δραστηριοτήτων 
που κάνουν τη Φυσική Αγωγή 
ευχάριστη και διασκεδαστική. 

• Δημιουργεί ευκαιρίες για άσκηση για 
όλους τους μαθητές/μαθήτριες 
ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους. 

• Προάγει αξίες όπως τιμιότητα, 
ακεραιότητα, αθλητικό πνεύμα, 
αλληλοσεβασμός. 

• Διευκολύνει την ανάπτυξη της 
κινητικής επιδεξιότητας των 
μαθητών/μαθητριών. 

• Διευκολύνει την ανάπτυξη και διατήρηση 
ενός ελάχιστου επιπέδου φυσικής 
κατάστασης για όλους τους 
μαθητές/μαθήτριες, αλλά κυρίως τη γνώση 
για το πώς να τα καταφέρουν. 

• Βοηθά τους μαθητές/μαθήτριες να 
αναπτύξουν τις κοινωνικές και 
συναισθηματικές τους δεξιότητες. 

• Βοηθά τους μαθητές/μαθήτριες να θέτουν 
προσωπικούς στόχους για βελτίωση και να 
τους επιτυγχάνουν. 

• Δίνει συγκεκριμένη και εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση προκειμένου να βοηθήσει 
τους μαθητές/μαθήτριες να αναπτυχθούν και 
να πετύχουν τους στόχους τους. 

• Ενθαρρύνει τους μαθητές/μαθήτριες να 
ασκούνται δια βίου, εντός και εκτός σχολείου, 
δίνοντας πρωτίστως το δικό του παράδειγμα. 


