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ΗΗ ένταξη µη διαδεδοµένων αθληµάτων ένταξη µη διαδεδοµένων αθληµάτων 
στον ετήσιο προγραµµατισµό της Φ.Α. στον ετήσιο προγραµµατισµό της Φ.Α. 
προβλέπεται:προβλέπεται:

ΣταΣτα δηµοτικά σχολεία που λειτουργούν µε δηµοτικά σχολεία που λειτουργούν µε 
Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραµµα (Ε.Α.Ε.Π.).Πρόγραµµα (Ε.Α.Ε.Π.).

Στα σχολεία πιλοτικής εφαρµογής των νέων Στα σχολεία πιλοτικής εφαρµογής των νέων 
Προγραµµάτων Σπουδών.Προγραµµάτων Σπουδών.

Στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛΣτα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, , όπου είναι επιλέξιµα όπου είναι επιλέξιµα 
αντικείµενα από τους µαθητές. αντικείµενα από τους µαθητές. 



ΣταΣτα ∆ηµοτικά σχολεία και Γυµνάσια που ∆ηµοτικά σχολεία και Γυµνάσια που 
λειτουργούν µε το Α.Π.Σ. του 2003:λειτουργούν µε το Α.Π.Σ. του 2003:

∆εν∆εν περιλαµβάνονται στα διδακτικά αντικείµενα περιλαµβάνονται στα διδακτικά αντικείµενα 
του Α.Π.Σ.του Α.Π.Σ.

Μπορούν να αποτελέσουν ελεύθερη φυσική Μπορούν να αποτελέσουν ελεύθερη φυσική 
δραστηριότητα κατά τα διαλείµµατα, δραστηριότητα κατά τα διαλείµµατα, 
περιπάτους, και κενά διδακτικών ωρών.περιπάτους, και κενά διδακτικών ωρών.

Μπορούν να ενταχθούν στα διδακτικά Μπορούν να ενταχθούν στα διδακτικά 
αντικείµενα του ετήσιου προγραµµατισµού αντικείµενα του ετήσιου προγραµµατισµού 
ΜΟΝΟΜΟΝΟ µε τη µορφή σχεδίων εργασίας µε τη µορφή σχεδίων εργασίας 
((projects).projects).



ΣχέδιαΣχέδια εργασίας µε θέµα τη γνωριµία εργασίας µε θέµα τη γνωριµία 
µη διαδεδοµένων αθληµάτωνµη διαδεδοµένων αθληµάτων

ΜπορούνΜπορούν να αξιοποιηθούν 8 έως 10 διδακτικές ώρες, οι οποίες να αξιοποιηθούν 8 έως 10 διδακτικές ώρες, οι οποίες 
αφαιρούνται αναλογικά από τα υποχρεωτικά διδακτικά αφαιρούνται αναλογικά από τα υποχρεωτικά διδακτικά 
αντικείµενα ή αναλογικά από συναφή διδακτικά αντικείµενα αντικείµενα ή αναλογικά από συναφή διδακτικά αντικείµενα 
της Φυσικής Αγωγής.της Φυσικής Αγωγής.

Ο προγραµµατισµός της διδασκαλίας µη διαδεδοµένου Ο προγραµµατισµός της διδασκαλίας µη διαδεδοµένου 
αθλήµατος ακολουθεί τον προγραµµατισµό διδασκαλίας των αθλήµατος ακολουθεί τον προγραµµατισµό διδασκαλίας των 
άλλων αθληµάτων που είναι υποχρεωτικά διδακτικά άλλων αθληµάτων που είναι υποχρεωτικά διδακτικά 
αντικείµενα στο Α.Π.Σ.αντικείµενα στο Α.Π.Σ.

Παράλληλα οι µαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες και Παράλληλα οι µαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες και 
ενηµερωτικό υλικό από αναζήτηση στο ενηµερωτικό υλικό από αναζήτηση στο διαδίκτυοδιαδίκτυο. Το υλικό . Το υλικό 
αυτό αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων ή εργασιών.αυτό αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων ή εργασιών.

Η γνωριµία και διδασκαλία του µη διαδεδοµένου αθλήµατος Η γνωριµία και διδασκαλία του µη διαδεδοµένου αθλήµατος 
ολοκληρώνεται µε τη διεξαγωγή ολοκληρώνεται µε τη διεξαγωγή ενδοτµηµατικώνενδοτµηµατικών ή/καιή/και
διατµηµατικώνδιατµηµατικών αγώνων.αγώνων.



ΗΗ επιλογή µη διαδεδοµένου αθλήµατος επιλογή µη διαδεδοµένου αθλήµατος 
σαν σχέδιο εργασίας στη σχολική σαν σχέδιο εργασίας στη σχολική 
Φυσική ΑγωγήΦυσική Αγωγή

ΈχειΈχει προαιρετικό χαρακτήρα.προαιρετικό χαρακτήρα.

Συνδυάζεται µε την ύπαρξη βασικού εξοπλισµού.Συνδυάζεται µε την ύπαρξη βασικού εξοπλισµού.

Συνδυάζεται µε τα ενδιαφέροντα και το Συνδυάζεται µε τα ενδιαφέροντα και το 
αναπτυξιακό επίπεδο των µαθητών.αναπτυξιακό επίπεδο των µαθητών.

∆ιατηρεί τα βασικά γνωρίσµατα της µεθόδου ∆ιατηρεί τα βασικά γνωρίσµατα της µεθόδου 
projectproject: : οµαδοσυνεργατικήοµαδοσυνεργατική αναζήτηση και αναζήτηση και 
παρουσίαση πληροφοριακού υλικού, παρουσίαση παρουσίαση πληροφοριακού υλικού, παρουσίαση 
των αποτελεσµάτων (σε µορφή αγώνων).των αποτελεσµάτων (σε µορφή αγώνων).

Επιτρέπει τη διδασκαλία και άλλων αθλητικών Επιτρέπει τη διδασκαλία και άλλων αθλητικών 
αντικειµένων στο σχολείο µε συνδυασµό αντικειµένων στο σχολείο µε συνδυασµό 
σύγχρονων διδακτικών µεθόδων.σύγχρονων διδακτικών µεθόδων.


