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Δείκτες κινητικής και σωματικής ανάπτυξης 

 Σκοπός 

      Σκοπός της καταγραφής δεικτών της κινητικής και σωματικής ανάπτυξης 
είναι ο έλεγχος της φυσιολογικής ανάπτυξης των μαθητών/-τριών.  

 Στόχοι 

1. Η εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία έγκυρης αξιόπιστης και 
αντικειμενικής αξιολόγησης της κινητικής και σωματικής τους ανάπτυξης, 
καθώς και η παροχή κινήτρων για βελτίωση των δεικτών τους. 

2. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων τους στον τομέα της 
φυσιολογικής κινητικής και σωματικής ανάπτυξης και η δημιουργία 
κινήτρων για ατομική βελτίωση και προληπτική φροντίδα υγείας. 

3. Η απόκτηση γνώσεων για την εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα 
των μετρήσεων, την αξιολόγηση των δεικτών με βάση τις τιμές αναφοράς 
(νόρμες) και τη σχέση των δεικτών με την υγεία. 

 Αναμενόμενα αποτελέσματα 

1. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαδικασία των μετρήσεων και της 
αξιολόγησης 

2. Δημιουργία ενδιαφέροντος για των βελτίωση των δεικτών και την 
προάσπιση της υγείας τους, μέσα από την αύξηση της φυσικής τους 
δραστηριότητας και την προσοχή της διατροφής τους 

 

 



Δείκτες κινητικής επάρκειας 

1. Άλμα σε μήκος χωρίς φορά 



Δείκτες κινητικής επάρκειας 

2.  Ευκαμψία ισχίων (δίπλωση σε εδραία 

θέση) 

30 15 0 

30            15            0 



Αποτύπωση & αξιολόγηση κινητικής επάρκειας 



Αποτύπωση & αξιολόγηση κινητικής επάρκειας 



Δείκτης σωματικής διάπλασης-σύστασης 

 Δείκτης Μάζας Σώματος  (ΔΜΣ) 

 ΔΜΣ = Βάρος (kg) / Ύψος (m) 2 

τοίχος 



Αποτύπωση & αξιολόγηση σωματικής σύστασης 



Δείκτης φυσικής δραστηριότητας 
Στόχος η ΜΗΦΔ να ξεπερνά τα 60 λεπτά 

 Μέση ημερήσια φυσική δραστηριότητα (ΜΗΦΔ) 

 ΜΗΦΔ = ( Άθροισμα χρόνου φυσικής δραστηριότητας εβδομάδας) / 7  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 

(σε min)  

ΤΡΙΤΗ 

(σε min) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

(σε min) 

ΠΕΜΠΤΗ 

(σε min) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥ

Η 

(σε min) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

(σε min) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

(σε min) 

Φυσική Αγωγή στο σχολείο  

Αθλητισμός σε σύλλογο ή 

ακαδημία 

Αθλητισμός στο ολοήμερο 

σχολείο  

Κινητικά παιχνίδια με φίλους  

Χορός ή γυμναστήριο 

Υπαίθριες φυσικές 

δραστηριότητα 

Περπάτημα 

Άλλες κινητικές 

δραστηριότητες  



Κατεβάστε τα αρχεία  excel για την  

καταγραφή και αξιολόγηση της κινητικής και 

σωματικής ανάπτυξης 

 

Για τα αγόρια 
http://users.sch.gr/adanis/portal/metriseis/PhysDev_Boys.xlsx  

 

Για τα κορίτσια 
http://users.sch.gr/adanis/portal/metriseis/PhysDev_Girls.xlsx  

http://users.sch.gr/adanis/portal/metriseis/PhysDev_Boys.xlsx
http://users.sch.gr/adanis/portal/metriseis/PhysDev_Boys.xlsx
http://users.sch.gr/adanis/portal/metriseis/PhysDev_Boys.xlsx
http://users.sch.gr/adanis/portal/metriseis/PhysDev_Girls.xlsx
http://users.sch.gr/adanis/portal/metriseis/PhysDev_Girls.xlsx

