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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 Η καινοτομία προέρχεται από το λατινικό 
innovare: που σημαίνει “να κάνεις κάτι 
καινούριο”. 

 Καινοτομία στη Φυσική Αγωγή είναι κάθε 
τι νέο, μη συνηθισμένο στον 
προγραμματισμό και το σχεδιασμό του 
μαθήματος. 

 Καινοτομία μπορεί να υπάρξει στο είδος 
της φυσικής δραστηριότητας, στη 
διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, στην 
οργάνωση και στον τρόπο ένταξής της 
στη σχολική εκπαίδευση. 

 



ΤΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗ 

 Μια καινοτόμος δράση 
διαφοροποιείται από τη συνηθισμένη 
εκπαιδευτική πρακτική,  

 Υπερβαίνει τα πλαίσια που θέτει το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

 Διαφοροποιείται από τη συνηθισμένη 
μορφή των αθλητικών 
δραστηριοτήτων που συντονίζονται 
από τις Δ/νσεις της Δ.Ε. 

 Παρουσιάζει οργανωτική αυτοτέλεια. 

 Εντάσσεται με συμβατό ή πρωτότυπο 
τρόπο στο λειτουργικό πλαίσιο του 
σχολείου.  

 



ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 Εφαρμογή μιας πρωτότυπης διδακτικής 
διαδικασίας στο μάθημα. 

 Υλοποίηση μιας παράλληλης 
δράσης/δραστηριότητας με τις ώρες της 
Φυσικής Αγωγής. 

 Διδασκαλία ενός νέου αθλήματος ή μιας 
μη συνηθισμένης φυσικής 
δραστηριότητας. 

 Διεξαγωγή μιας υπαίθριας φυσικής 
δραστηριότητας ή δραστηριότητας σε 
αστικό περιβάλλον. 

 Διεξαγωγή αθλητικής διοργάνωσης στο 
σχολείο ή μεταξύ όμορων σχολείων, κ.α. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

 Προγραμματισμός φυσικών 
δραστηριοτήτων από τμήματα/τάξεις 
στους χώρους του σχολείου.   

 Θέσπιση κανόνων λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων, υπευθύνων προμήθειας 
και επιστροφής αθλητικού υλικού και της 
συμμετοχής μαθητών. 

 Εναλλαγή των χώρων στα διαλείμματα και 
τις ημέρες προκειμένου να δίνονται ίσες 
ευκαιρίες σε όλα τα τμήματα. 

 Οργανωτικό πλαίσιο με αυτοδιαχείριση από 
τους μαθητές. 

 Ένταξη στον προγραμματισμό: project στη 
Φ.Α. ή Δράση σχολείου με φυσική  
δραστηριότητα στα διαλείμματα. 





Παράδειγμα δράσης «Μαζί στο παιχνίδι, 
όχι στη βία και στον εκφοβισμό» 

• Φυσική δραστηριότητα: 
παιχνίδια στα 
διαλείμματα 

• Κοινωνική 
αλληλεπίδραση: πλαίσιο 
αυτοδιαχείρισης  με 
κανόνες 

• Γνωστική και 
συναισθηματική 
ενίσχυση: ενημέρωση & 
παρέμβαση 

• Υιοθέτηση υγιεινών 
στάσεων και 
συμπεριφορών 



ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECTS) ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 Τα projects στην εκπαίδευση είναι θεματικές μελέτες χωρίς προκαθορισμένο 
γνωστικό περιεχόμενο. 

 Η μάθηση δεν περιορίζεται στο γνωστικό ή τον ψυχοκινητικό τομέα, ούτε 
εξαντλείται  στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά επεκτείνεται σε 
όλους τους τομείς, εντός και εκτός σχολείου, όπως προκύπτει από τη φύση του 
θέματος και τη διαχείριση της καθημερινότητας. 

 Τα projects περικλείουν διεπιστημονική διερεύνηση, διαθεματική διασύνδεση, 
ομαδοσυνεργατική λειτουργία, σχεδιασμό ενεργειών, διαχείριση χρόνου, 
εξαγωγή συμπερασμάτων και παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

 Στη Φυσική Αγωγή τα projects μπορούν να αντλούν θέματα από: 

 Ειδικά γνωστικά περιεχόμενα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 

 Με στόχο την οργάνωση και διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων και 
αθλητικών εκδηλώσεων εντός και εκτός του σχολείου 

 Από μη διαδεδομένα αθλήματα και σπορ αναψυχής ή αθλήματα ΑμΕΑ 



ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ PROJECTS ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 



ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ & 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΜΕΑ 

 Η ένταξη των λιγότερο διαδεδομένων 
αθλημάτων και αθλημάτων ΑμΕΑ στον 
ετήσιο προγραμματισμό της Φ.Α. 
προβλέπεται: 

 στα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν με 
Ε.Α.Ε.Π. 

 στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όπου είναι επιλέξιμα 
αντικείμενα από τους μαθητές 

 Στα υπόλοιπα σχολεία μπορούν να 
ενταχθούν στον ετήσιο προγραμματισμό 
σαν project «γνωριμία με το άθλημα» (8 – 
10 ώρες). Ο προγραμματισμός διδασκαλίας 
του αθλήματος γίνεται όπως στα αθλήματα 
του Α.Π.Σ. 

 



Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 Διάθεση τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικών 
ειδικευμένων στην κολύμβηση 
(αναλογία εκπαιδευτικών – μαθητών 
1/10). 

 Εξασφάλιση ωρών & διαδρομών στο 
κολυμβητήριο. 

 Δήλωση ενδιαφέροντος σχολείων για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

 Αλλαγή του εβδομαδιαίου ωρολογίου 
προγράμματος των σχολείων. 

 Προγραμματισμός εκμάθησης 
κολύμβησης σε ένα κύκλο ~10 
διδακτικών ωρών.  



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

 Διδάσκουν 2 εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών. Οι 
ώρες τους δηλώνονται στα σχολεία που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο 
μαθημάτων. 

 Τα δημοτικά σχολεία συμμετέχουν με ένα τμήμα μαθητών σε κάθε 
κύκλο μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται 11:30 – 12:30 και 12:30 – 
13:30. 

 Κάθε σχολείο δηλώνει συμμετοχή στην αρχή της χρονιάς για τον κύκλο 
μαθημάτων που επιθυμεί. Το πρόγραμμα εκμάθησης καταρτίζεται από 
τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. 

 Για την περίοδο συμμετοχής στο πρόγραμμα της κολύμβηση το 
μάθημα Φ.Α. διδάσκεται σε συνεχόμενο δίωρο. Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. 
συνοδεύει το τμήμα του σχολείου του στο κολυμβητήριο. 

  Η καθαρή διάρκεια κάθε μαθήματος κολύμβησης είναι 60΄. 



ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Εντάσσονται στον ετήσιο 

προγραμματισμό σαν projects. 

 Συνδυάζονται με διδακτική επίσκεψη, 

περίπατο ή εκδρομή. 

 Διεξάγονται κυρίως σε φυσικό 

περιβάλλον. 

 Στο project εντάσσονται διαδικασίες 

διερευνητικής και βιωματικής 

μάθησης, καθώς και προκαταρκτικές 

δραστηριότητες προετοιμασίας. 

 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KIDS’ATHLETICS ΤΗΣ IAAF 

 Μια παιγνιώδη 
μορφή γνωριμίας 
των βασικών 
δραστηριοτήτων 
του στίβου 
(ταχύτητες, δρόμος 
αντοχής, άλματα 
και ρίψεις), σε κάθε 
προσφερόμενο 
χώρο (στάδιο, 
γυμναστήριο, αυλή 
σχολείου, πάρκο 
κλπ) 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KIDS’ATHLETICS ΤΗΣ IAAF 

 Ένταξη στον προγραμματισμό της Φυσικής 

Αγωγής  

1. σαν project στον ετήσιο προγραμματισμό της Φ.Α. 

2. σαν διδακτική επίσκεψη ή εκδρομή στο χώρο του 

σταδίου (όπου το πρόγραμμα εφαρμόζεται από 

κλιμάκιο προπονητών του στίβου) 

3. σαν διοργάνωση αθλητικής δραστηριότητας στο 

χώρο του σχολείου (μπορούν να καλεστούν και 

προπονητές του στίβου) 



Project: Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης:  

ποδόσφαιρο 5Χ5 μεταξύ τριών σχολείων 
 Ανακοινώνεται στους μαθητές τουλάχιστον έναν μήνα πριν. 

Δημιουργείται αναστάτωση (προβληματισμός) για το «πως». 
Ακούγονται διάφορες απόψεις (καταιγισμός ιδεών). 

 Παίρνονται αποφάσεις για δημιουργία αγωνιστικών ομάδων, 
ορίζοντας τους αρχηγούς (συντονιστές), την οργανωτική επιτροπή 
με τον πρόεδρό της (συντονιστή) και την ομάδα προβολής και 
τεκμηρίωσης με τον πρόεδρό της (συντονιστή). 

 Όλες οι ομάδες καθορίζουν και προγραμματίζουν τις δράσεις τους: 

 Η οργανωτική επιτροπή αναλαμβάνει να γράψει την προκήρυξη-
πρόσκληση της αθλητικής γιορτής και να τη στείλει άμεσα με e-mail 
στα άλλα δύο σχολεία. Παράλληλα καταγράφει τις συνθέσεις των 
ομάδων και ότι άλλο σχετικό με την οργάνωση. 

 Η αγωνιστικές ομάδες καθορίζουν την ταυτότητά τους (όνομα, χρώμα, 
σήμα, τέχνημα για το ποδόσφαιρο, αντιρατσιστικό μήνυμα) και 
προγραμματίζουν τις προπονήσεις τους. 

 Η ομάδα προβολής συγκεντρώνει τα διακριτικά της ταυτότητας των 
ομάδων, φροντίζει να γίνουν γνωστά στο περιβάλλον του σχολείου και 
ευρύτερα στα άλλα σχολεία μέσω e-mail ή μέσω της ιστοσελίδας του 
σχολείου. 



Project: Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης: 

ποδόσφαιρο 5Χ5 μεταξύ τριών σχολείων 

 Ορίζονται εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες για την ελλανόδικο 
επιτροπή των διαιτητών και γίνονται ολομέλειες για τους 
κανονισμούς των αγώνων. 

 Οι ομάδες πραγματοποιούν τις προπονήσεις τους στα διαλείμματα 
και μετά τα μαθήματα, κάνοντας και φιλικούς αγώνες μεταξύ τους. 

 Η αθλητική γιορτή πραγματοποιείται σε μια κοινή διδακτική 
επίσκεψη των τριών σχολείων στο δημοτικό στάδιο ή στο αθλητικό 
κέντρο γηπέδων 5Χ5.  

 Οι οργανωτικές επιτροπές σε κοινή σύσκεψη βγάζουν πρόγραμμα 
αγώνων και «ουδέτερης» διαιτησίας. 

 Οι ομάδες προβολής και τεκμηρίωσης φροντίζουν κατά τη διάρκεια 
των αγώνων να συγκεντρώνουν φωτογραφικό υλικό, 
αποτελέσματα, συνεντεύξεις κλπ, για την παρουσίασή τους μετά τη 
γιορτή στα σχολεία τους (παρουσίαση αποτελεσμάτων). 

 Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων οι μαθητές μπορούν να 
δηλώνουν (υπό μορφή συνέντευξης), ο ένας μετά τον άλλο, τι 
εντυπώσεις και γνώσεις αποκόμισαν από την αθλητική γιορτή 
(αξιολόγηση).   



Αυτά είναι μερικά παραδείγματα,  

 

οι καινοτόμες δράσεις δεν 

περιορίζονται σ’ αυτά … 


