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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Ο οδθγόσ αυτόσ παρουςιάηει με ςυνοπτικό τρόπο το πλαίςιο εφαρμογισ
του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτο ςχολείο. Ο ςκοπόσ τθσ ςυγγραφισ του
είναι να αποτελζςει ζνα ςθμαντικό βοικθμα για κάκε εκπαιδευτικό Φ.Α. που
παςχίηει για ζνα καλφτερο μάκθμα Φυςικισ Αγωγισ. Καλφπτει τόςο τθ βαςικι
κεωρεία τθσ ςχολικισ Φυςικισ Αγωγισ όςο και τα πρακτικά ηθτιματα του
φάςματοσ εφαρμογισ τθσ.
Στον οδθγό αυτό γίνεται αρχικά αναφορά ςτθ φφςθ, τουσ ςκοποφσ, τουσ
ςτόχουσ και τισ επιδιώξεισ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ. Στθ ςυνζχεια
ακολουκεί μια περιεκτικι παρουςίαςθ των περιεχομζνων τθσ Φυςικισ Αγωγισ
ςτισ βακμίδεσ του δθμοτικοφ, του γυμναςίου και το λυκείου. Οι κεματικζσ
ενότθτεσ των περιεχομζνων ςυνδζονται με οδθγίεσ και ενδεικτικά παραδείγματα
για τον προγραμματιςμό του διδακτικοφ ζργου. Ακολουκεί θ αναφορά ςτο
ςχεδιαςμό του μακιματοσ, με ενδεικτικά παραδείγματα ςχεδίου μακιματοσ,
κακώσ επίςθσ και μια εκτεταμζνθ περιγραφι των ςθμαντικότερων ςτοιχείων
οργάνωςθσ και διεξαγωγισ του μακιματοσ. Τζλοσ γίνεται μια διεξοδικι αναφορά
ςτθν αξιολόγθςθ των μακθτών/-τριών ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ.
Για τθ διευκόλυνςθ τθσ χριςθσ του οδθγοφ θ πλθροφόρθςθ δομείται ςε
δφο επίπεδα. Το ζνα επίπεδο αφορά τθν γριγορθ πλθροφόρθςθ του
εκπαιδευτικοφ, θ οποία πραγματοποιείται μελετώντασ τισ ςθμαντικότερεσ
επιςθμάνςεισ που αναγράφονται ςτο πλαϊνό μζροσ των ςελίδων. Το άλλο μζροσ
αφορά τθν εκτενι πλθροφόρθςθ που παρζχεται μζςα από το κείμενο και τουσ
πίνακεσ. Η γριγορθ αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ διευκολφνεται επίςθσ με τθ
χριςθ του ευρετθρίου αναηιτθςθσ ςτθ ςελίδα 7, που ςκοπίμωσ προθγείται των
περιεχομζνων του οδθγοφ.
Εφχομαι ο οδθγόσ αυτόσ να αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο για όλουσ
τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν τθ Φυςικι Αγωγι ςτο ςχολείο.
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κεματικισ ενότθτασ 58
Προετοιμαςία εκδθλϊςεων ςτθν Α-Β
δθμοτικοφ 27
Προετοιμαςία εκδιλωςθσ ςτθν Α-Β-Γ
λυκείου 44
Προκζρμανςθ ςτο λφκειο 55
Προκλθτικοί ατομικοί και ομαδικοί
ςτόχοι 77
Προςαρμογζσ ςτο ςχεδιαςμό του
μακιματοσ 65
Προςαρμογι ςτισ ατομικζσ διαφορζσ των
μακθτϊν/-τριϊν 80
Προςαρμογι ςτισ προχπάρχουςεσ
εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ 79
Προςαρμογι ςτο επίπεδο επικοινωνίασ
78
Προςαρμογι ςτο επίπεδο κινθτικισ
ανάπτυξθσ 79
Προςαρμογι ςτο επίπεδο των φυςικϊν
ικανοτιτων 79
Προςδοκϊμενα μακθςιακά
αποτελζςματα 21
Προτεραιότθτεσ ςτο μάκθμα τθσ Φ.Α. 15

Στόχοι βελτίωςθσ, ατομικοί και ομαδικοί
21
Στόχοι γνωςτικοφ τομζα 20
Στόχοι ςτο μάκθμα τθσ Φ.Α. 19
Στόχοι ςυναιςκθματικοφ τομζα 19
Στόχοι του μακιματοσ 64
Στόχοι ψυχοκινθτικοφ τομζα 19
Συγκεκριμζνεσ επιδιϊξεισ ςτθ Φ.Α. 22
Συναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ 14
Σφνδεςθ ετιςιου προγραμματιςμοφ με
τον προγραμματιςμό κεματικισ
ενότθτασ 58
Σφνκεςθ ςτόχων ςτο ςχεδιαςμό του
μακιματοσ 65
Συντονιςτικζσ ικανότθτεσ 14
Σχεδιαςμόσ μακιματοσ 63
Σχζδιο εργαςίασ ςτθ Β & Γ γυμναςίου
40
Σχζδιο εργαςίασ ςτθν Α-Β-Γ λυκείου 44
Σχζδιο μακιματοσ 65
Σωςτι εκτζλεςθ αςκιςεων 74
Τ
Ταυτοποίθςθ του μακιματοσ 63
Υ
Υλοποίθςθ του μακιματοσ 64
Φ
Φυςικζσ ικανότθτεσ 14
Χ
Χειροςφαίριςθ ςτθν Α-Β-Γ γυμναςίου 37
Χειροςφαίριςθ ςτθν Ε-Στ δθμοτικοφ 33
Χορόσ, παιχνίδια, άλλα ακλιματα ςτθν
Α-Β-Γ λυκείου 43
Χριςθ ςτρωμάτων – αςφάλεια 74
Ψ
Ψυχοκινθτικι αγωγι ςτθν Α-Β
δθμοτικοφ 24
Ψυχοκινθτικι αγωγι ςτθ Γ-Δ δθμοτικοφ
28

Σ
Σκλθρό και επικίνδυνο παιχνίδι –
αποτροπι 73
Σκοποί τθσ Φ.Α. 17
Στοχευμζνο και ελεφκερο παιχνίδι 77
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Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ παρουςιάηει μια
ιδιαιτερότθτα ωσ προσ υλοποίθςι του ςε ςχζςθ με τα άλλα
μακιματα του ωρολογίου προγράμματοσ. Βαςίηεται ςτθν κινθτικι
ενεργοποίθςθ των μακθτϊν/-τριϊν και ςτθ βιωματικι ανάπτυξθ
γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, κατά κανόνα μζςα από τισ
κινθτζσ δραςτθριότθτεσ. Εκτόσ ελάχιςτων εξαιρζςεων, διεξάγεται
ςτον αφλειο χϊρο, ςε κλειςτό γυμναςτιριο, ςε αίκουςα γυμναςτικισ
ι αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. Ζθτοφμενο είναι να παρζχει επαρκι
φυςικι δραςτθριότθτα ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ και ταυτόχρονα να
τουσ ενεργοποιεί μακθςιακά ςτα γνωςτικά περιεχόμενα και ςτουσ
επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ.
Το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςυνδυάηει τθ φυςικι
δραςτθριότθτα και άςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ και τθν
εκπαίδευςι τουσ ςε κινθτικζσ, γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσκοινωνικζσ δεξιότθτεσ και αξίεσ. Οι αξιακοί προςανατολιςμοί του
μακιματοσ, τα περιεχόμενα που χρθςιμοποιοφνται, οι προςδοκίεσ
των μακθτϊν/ εκπαιδευτικϊν/ γονζων και τθσ κοινωνίασ γενικότερα
από το μάκθμα, οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν, οι
ανάγκεσ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ και το αναλυτικό πρόγραμμα
ςπουδϊν, κακορίηουν τθν ιεράρχθςθ και τθ βαρφτθτα των ςτόχων
ψυχοκινθτικοφ, γνωςτικοφ και ςυναιςκθματικοφ-κοινωνικοφ τομζα.
Βάςει του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν (2003), ςτο
μάκθμα τθσ Φυςικισ αγωγισ «προτεραιότητα ζχει η ανάπτυξη των
κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μζςω αυτών η καλλιζργεια
των φυςικών τουσ ικανοτήτων και η ενίςχυςη τησ υγείασ τουσ» (Υ.Α.
21072β/Γ2, Φ.Ε.Κ. 304 τ.Βϋ/13-03-2003). Η ραγδαία και εκτεταμζνθ
ειςαγωγι τθσ τεχνολογίασ ςτθ ηωι μασ και ςτθν κακθμερινότθτα των
μακθτϊν/-τριϊν κάνει
αναγκαία μια προτεραιότθτα ςτον
ψυχοκινθτικό τομζα, που ςυνδυάηεται με τισ ςυςτάςεισ του
Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ για τουλάχιςτον 60 λεπτά
κακθμερινι φυςικι δραςτθριότθτα ςτα παιδιά και τουσ νζουσ,
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ΈΝΑ ΒΑΙΚΟ ΔΡΧΣΗΜΑ:
το μάκθμα τθσ Φυςικισ
Αγωγισ αποςκοπεί ςτθ
φυςικι άςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ι
ςτθν
εκμάκθςθ κινθτικϊν δεξιοτιτων;
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ Α.Π..
(2003):
κατά προτεραιότθτα απόςκοπεί ςτθν εκμάκθςθ κινθτικϊν δεξιοτιτων με
ταυτόχρονθ φυςικι άςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν
μζςω των κινθτικϊν δραςτθριοτιτων του μακιματοσ.
ΜΙΑ ΠΙΟ ΤΓΥΡΟΝΗ
ΑΠΟΦΗ:
το μάκθμα τθσ Φυςικισ
Αγωγισ αξιοποιεί κινθτικζσ
δραςτθριότθτεσ
για τθν
ανάπτυξθ/βελτίωςθ
των
κινθτικϊν, γνωςτικϊν, ςυναιςκθματικϊν/κοινωνικϊν
δεξιοτιτων, κακϊσ και των
φυςικϊν ικανοτιτων των
μακθτϊν/-τριϊν.
Επίςθσ
παρζχει γνϊςεισ και καλλιεργεί ςτάςεισ και αξίεσ
για τθ φυςικι άςκθςθ και
τον ακλθτιςμό, με απϊτερο ςκοπό τθ δια βίου
άςκθςθ για τθν υγεία.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ

Φ.Α.:

διδακτικζσ ενζργειεσ και
δραςτθριότθτεσ για:










τθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ βαςικϊν & ςφνκετων κινθτικϊν και ακλθτικϊν δεξιοτιτων οριςμζνων ακλθμάτων.
τθν ανάπτυξθ/ βελτίωςθ των φυςικϊν ικανοτθτων.
τθν απόκτθςθ γνϊςεων που ςυνδζονται με
τα κινθτικά περιεχόμενα του μακιματοσ και
γενικότερα με τθ φυςικι άςκθςθ και τον
ακλθτιςμό.
τθν ανάπτυξθ/καλλιζργεια ςυναιςκθματικϊν
και κοινωνικϊν δεξιοτιτων.
τθν καλλιζργεια κετικϊν ςτάςεων και των
αξιϊν για τθ φυςικι
άςκθςθ και τον ακλθτιςμό.

προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ υγιισ και αρμονικι ανάπτυξι τουσ
(WHO 2011). Η άποψθ ότι θ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ
Αγωγισ εξαςφαλίηει ςε κάποιο βακμό τθ φυςικι άςκθςθ των
μακθτϊν/-τριϊν, με κετικό αντίκτυπο ςτθν υγεία τουσ, είναι διάχυτθ
ςτουσ γονείσ και ςτθν κοινωνία, διαμορφϊνοντασ προςδοκίεσ για το
κετικό ρόλο τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτθν υγεία και τθν ανάπτυξθ των
παιδιϊν.
Οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτθ Φυςικι Αγωγι ςε ςυνδυαςμό με
τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ εκπαίδευςθσ υπαγορεφουν μια διεφρυνςθ
των διδακτικϊν ςτόχων του μακιματοσ, που αφοροφν ςτθν
καλλιζργεια των ςυνεργατικϊν δεξιοτιτων, ςτθν άρςθ των
κοινωνικϊν διακρίςεων και ςτθν ιςότιμθ ςυμμετοχι ανεξαρτιτωσ
ικανοτιτων, ςτθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, ςτθν καλλιζργεια
τθσ υπεφκυνθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ
κριτικισ ςκζψθσ, ςτθν προαγωγι τθσ υγιοφσ διαβίωςθσ και ςτθν
καλλιζργεια αξιϊν και κετικϊν ςτάςεων για τακτικι ςυμμετοχι ςε
φυςικζσ/ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ ςχολείου. Αυτι θ
διεφρυνςθ αφορά ςτθν προαγωγι τθσ ψυχικισ και κοινωνικισ
υγείασ των μακθτϊν/-τριϊν. Δεν περιορίηεται ςτα μακθςιακά
αποτελζςματα που προκφπτουν «ζμμεςα», δθλαδι μόνο μζςα από
τθν ενεργθτικι εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςτισ κινθτικζσ
δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ, αλλά
απαιτεί και λεκτικι
επικοινωνία κατά τθ διδακτικι διαδικαςία, θ οποία ςαφϊσ ενεργεί
ςε βάροσ του ενεργθτικοφ χρόνου φυςικισ δραςτθριότθτασ των
μακθτϊν/-τριϊν.
Συνοψίηοντασ λοιπόν, ο/θ εκπαιδευτικόσ Φ.Α. καλείται να
ςχεδιάςει και να οργανϊςει το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ
περιλαμβάνοντασ ςτθ διδαςκαλία τθ μετάδοςθ-ανάπτυξθκαλλιζργεια-διαχείριςθ των παρακάτω γνϊςεων, δεξιοτιτων,
ικανοτιτων και αξιϊν:
Γνϊςεισ
1. Γνϊςεισ που ςυνδζονται με τα κινθτικά περιεχόμενα του μακιματοσ,
όπωσ π.χ. οι όροι-ζννοιεσ των κινιςεων, θ τεχνικι των ακλθτικϊν
κινιςεων, ο ρυκμόσ ςτισ κινιςεισ, θ κινθτικι εκφραςτικότθτα, θ
κινθτικι αιςκθτικι, θ κινθτικι επικοινωνία, οι τρόποι άςκθςθσ και
βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων του οργανιςμοφ, θ ςωςτι εκτζλεςθ των
αςκιςεων, θ ζνταςθ-διάρκεια-ςυχνότθτα τθσ άςκθςθσ, θ αξιολόγθςθ
τθσ φυςικισ κατάςταςθσ, θ τακτικι των παιχνιδιϊν και ακλθμάτων, οι
κανόνεσ/κανονιςμοί των παιχνιδιϊν και των ακλθμάτων, οι κανόνεσ
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ευγενοφσ ςυναγωνιςμοφ/ανταγωνιςμοφ, οι κανόνεσ ςυνεργαςίασ &
ομαδικότθτασ, οι κανόνεσ καλισ επικοινωνίασ και υπεφκυνθσ
ςυμπεριφοράσ, θ διαδικαςία τθσ ακλθτικισ ςυμμετοχισ, θ οργάνωςθ
& διεξαγωγι αγϊνων/εκδθλϊςεων, οι τρόποι εκδιλωςθσ και ελζγχου
των ςυναιςκθμάτων, κ.α.
2. Γενικζσ γνϊςεισ που ςχετίηονται με τθ Φυςικι Αγωγι και τον
Ακλθτιςμό, όπωσ π.χ. ιςτορικά ςτοιχεία τθσ φυςικισ αγωγισ και του
ακλθτιςμοφ, οι αξίεσ του ολυμπιςμοφ και οι ολυμπιακοί αγϊνεσ, τα
οφζλθ του οργανιςμοφ από τθν άςκθςθ/άκλθςθ, θ ιςορροπθμζνθ και
υγιεινι διατροφι, ο ρόλοσ τθσ φυςικισ άςκθςθσ ςτθν υγεία, θ φυςικι
δραςτθριότθτα ςτον ελεφκερο χρόνο, θ αξία τθσ «δια βίου άςκθςθσ»,
θ βία ςτον ακλθτιςμό, το doping, οι παράγοντεσ που κακορίηουν τθ
φυςικι απόδοςθ, θ υγιεινι τθσ άςκθςθσ, θ αντιμετϊπιςθ
τραυματιςμϊν - πρϊτεσ βοικειεσ, θ ιςότιμθ ςυμμετοχι ατόμων με
αναπθρίεσ, κ.α.

ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ ΔΝΝΟΙΧΝ:


Γνϊςεισ: θ αφομοίωςθ
πλθροφοριϊν μζςω τθσ
μάκθςθσ (π.χ. θ γνϊςθ
τθσ τεχνικισ του ςουτ)



Δεξιότθτεσ: οι γνϊςεισ
ςε ςυνδυαςμό με τθν
ικανότθτα
αποτελεςματικισ εφαρμογισ ι
αξιοποίθςισ τουσ (π.χ. θ
αποτελεςματικι εκτζλεςθ του ςουτ)



Ικανότθτεσ: θ αξιοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε νζεσ κατάςταςεισ, αποτελεςματικά
και με υψθλζσ επιδόςεισ (π.χ. θ εκτζλεςθ
δυνατοφ ι εφςτοχου
ςουτ μετά από πάςα εν
κινιςει)



Αξίεσ: όλα όςα κεωροφμε ςθμαντικά ςτθ
ηωι μασ (π.χ. θ τιμιότθτα και θ εφαρμογι τθσ
ςτο παιχνίδι)



Στάςεισ: οι κετικζσ ι
αρνθτικζσ προδιακζςεισ
για κάτι (π.χ. θ προδιάκεςθ για τθ ςυμμετοχι
ςε ζνα πρόγραμμα φυςικισ κατάςταςθσ)

Δεξιότθτεσ
1. Κινθτικζσ δεξιότθτεσ:









Βαςικζσ κινητικζσ δεξιότητεσ
Δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ: βάβιςμα, τρζξιμο, αναπθδιςεισ, ανεβοκατζβαςμα ςκάλασ, ςκαρφάλωμα, πλάγιεσ μετακινιςεισ, αλλαγζσ
κατεφκυνςθσ, κλπ.
Δεξιότθτεσ χειριςμοφ: λαβισ, υποδοχισ και ρίψθσ.
Δεξιότθτεσ ςτακεροποίθςθσ: ιςορροπία, ςτροφζσ, διπλϊςεισ,
αιωριςεισ, κλπ.
φνθετεσ κινητικζσ δεξιότητεσ
Συνδυαςμοί βαςικϊν κινθτικϊν δεξιοτιτων: εναλλαγζσ τρεξίματοσ και
αναπθδιςεων ς’ ζνα πόδι, βαδίςματοσ και πλάγιων μετατοπίςεων,
ςτροφισ και δίπλωςθσ, αλλαγι κατεφκυνςθσ και υποδοχισ,
ιςορροπίασ ςτο ζνα πόδι και ρίψθσ, τρεξίματοσ και ελιγμϊν, αλλαγζσ
κατεφκυνςθσ και πλάγιων αναπθδιςεων, κλπ.
Στοχευμζνοι ςυνδυαςμοί αντιλθπτικισ και ςυντονιςτικισ ικανότθτασ:
εκφραςτικζσ κινιςεισ, κινιςεισ επικοινωνίασ, ρυκμικζσ κινιςεισ,
κινιςεισ με μουςικι, κινιςεισ ακρίβειασ, γριγορεσ κινιςεισ,
εκλεπτυςμζνεσ κινιςεισ, αιςκθτικοί ςυνδυαςμοί κινιςεων, βαςικζσ
κινιςεισ-αςκιςεισ, απλοποιθμζνεσ τεχνικζσ ακλθμάτων, απλζσ μορφζσ
παιχνιδιϊν, κλπ.
Περίπλοκεσ κινητικζσ δεξιότητεσ
Συνδυαςμοί κινιςεων αυξθμζνων απαιτιςεων αντιλθπτικισ και
ςυντονιςτικισ ικανότθτασ: ςυνδυαςμοί κινιςεων ακρίβειασ,
ςυνδυαςμοί κινιςεων υπό πίεςθ χρόνου, διαφοροποιιςεισ κινθτικισ
ανταπόκριςθσ,
κλειςτζσ
(προκακοριςμζνεσ)
και
ανοικτζσ
(ανταποκρινόμενεσ) κινιςεισ ακλθμάτων, κινθτικζσ αντιδράςεισ
πρόβλεψθσ, ςυγχρονιςμζνεσ ομαδικζσ κινιςεισ, ςυντονιςμζνεσ
ςυνεργατικζσ κινιςεισ, ευρφτθτα κινθτικισ ανταπόκριςθσ, κλπ.

2. Ακλθτικζσ δεξιότθτεσ
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Ώριμεσ κινθτικζσ δεξιότθτεσ υψθλϊν-αγωνιςτικϊν επιδόςεων (βάδθν,
τρζξιμο, άλμα, ρίψθ, υποδοχι, προςγείωςθ, αιϊρθςθ, αναρρίχθςθ,
ιςορροπία, χτφπθμα, κλπ),
Δεξιότθτεσ ομαδικϊν ακλθμάτων (ςυνδυαςμόσ δεξιοτιτων τεχνικισ,
ατομικισ και ομαδικισ τακτικισ, δεξιοτιτων λιψθσ αποφάςεων,
ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, κλπ),
Αγωνιςτικζσ δεξιότθτεσ (αγωνιςτικότθτα, προςιλωςθ ςε ςτόχουσ,
προςπάκεια και επιμονι ςτθν προετοιμαςία, αγωνιςτικζσ εμπειρίεσ,
κλπ).

3. Συναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ
Θετικι αυτοαντίλθψθ, αυτοπεποίκθςθ, κάρροσ, τόλμθ, ευχαρίςτθςθ
από τθ φυςικι δραςτθριότθτα/άςκθςθ, εκδιλωςθ ςυναιςκθμάτων,
αυτοζλεγχοσ, αυτορρφκμιςθ, προςπάκεια, επιμονι και υπομονι,
ςυνζπεια, κ.α.
4. Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ
Αποτελεςματικι λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία, ςυνεργατικι
διάκεςθ και ςυνεργαςία, ομαδικό πνεφμα, τιρθςθ κανόνων/
κανονιςμϊν, προςαρμογι ςε οδθγίεσ, ςυλλογικι υπευκυνότθτα,
ενςυναίςκθςθ, αλλθλοβοικεια, ιςότιμθ ςυμμετοχι, διεκδίκθςθ,
ελεφκερθ ζκφραςθ, τιρθςθ δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, κ.α.
5. Γνωςτικζσ δεξιότθτεσ - δεξιότθτεσ ηωισ
Νοθτικζσ δεξιότθτεσ λογικισ ςφνδεςθσ, αξιοποίθςθσ και μεταφοράσ
των γνϊςεων, κριτικι ςκζψθ,
επίλυςθ προβλθμάτων, λιψθ
αποφάςεων, κακοριςμόσ ςτόχων, διαχείριςθ ςυγκροφςεων, κλπ.
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Όλεσ οι γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και αξίεσ
αφοροφν ςτισ δραςτθριότθτεσ και τα περιεχόμενα
του μακιματοσ.
Παραλλθλιςμοί και επεκτάςεισ ςτουσ υπόλοιπουσ
τομείσ τθσ ηωισ και τθσ
κακθμερινότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν γίνονται ςαν
ςυνζχεια τθσ διδακτικισ
διαδικαςίασ.

Ικανότθτεσ
1. Συντονιςτικζσ ικανότθτεσ ιςορροπίασ, ταχφτθτασ αντίδραςθσ, ρυκμοφ,
προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο, κιναιςκθτικισ διαφοροποίθςθσ.
2. Φυςικζσ ικανότθτεσ δφναμθσ, ταχφτθτασ, αντοχισ, ευλυγιςίασ.
3. Νοθτικζσ ικανότθτεσ λογικισ, ςυνκετικισ, αναλυτικισ, ςυνδυαςτικισ
ςκζψθσ και μάκθςθσ.

Αξίεσ
Τιμιότθτα, ειλικρίνεια, δικαιοςφνθ, αξιοκρατία, ιςότθτα, ευγενισ
ςυναγωνιςμόσ/ ανταγωνιςμόσ, ςεβαςμόσ τθσ προςωπικότθτασ των άλλων,
ςεβαςμόσ των κανόνων, αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων, μετριοφροςφνθ,
ςυνετι αντιμετϊπιςθ τθσ νίκθσ και τθσ ιττασ, κ.α

Οι παραπάνω ενδεικτικζσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και
αξίεσ ενςωματϊνονται ςτο μάκθμα ζχοντασ πάντα ςαν πεδίο
αναφοράσ και εφαρμογισ τισ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Κατϋ
εξαίρεςθ, μπορεί να γίνεται διδακτικι διαχείριςθ μζςα ςτθν τάξθ
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Η ΦΤΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(χωρίσ κινθτικι δραςτθριότθτα), όταν δεν υπάρχουν κλειςτοί χϊροι
γφμναςθσ/άκλθςθσ και οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν επιτρζπουν τθ
διεξαγωγι του μακιματοσ ςε ανοικτό χϊρο. Πζρα όμωσ από τθν
εξειδικευμζνθ εφαρμογι των παραπάνω γνϊςεων, δεξιοτιτων,
ικανοτιτων και αξιϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ πρζπει να
επιχειρείται μια διαςφνδεςθ και επζκταςι τουσ ςτθν ευρφτερθ ηωι
και τθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν/-τριϊν.
Δφο προτεραιότθτεσ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ
Η πρϊτθ προτεραιότθτα αφορά ςτθ διαςφάλιςθ του
κινθτικοφ χαρακτιρα του μακιματοσ και ςτθν επαρκι φυςικι
δραςτθριότθτα των μακθτϊν/-τριϊν. Ο πακθτικόσ χρόνοσ του
μακιματοσ (ςυγκζντρωςθ, παρουςίεσ, οργάνωςθ χϊρου &
εξοπλιςμοφ, ενθμερϊςεισ-επεξθγιςεισ) πρζπει να ελαχιςτοποιείται
και να μθν ξεπερνά το 10% τθσ διάρκειασ του μακιματοσ. Να
υπάρχει μζριμνα για περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ με κίνθςθ ςτο
χϊρο και περιοριςμό των δραςτθριοτιτων ςε ςτάςθ ι με
περιοριςμζνθ κινθτικι δραςτθριότθτα. Οι οδθγίεσ και θ
ανατροφοδότθςθ να είναι ςφντομεσ, χωρίσ να διακόπτεται θ
δραςτθριότθτα των μακθτϊν. Να εναλλάςςονται οι κινθτικζσ
δραςτθριότθτεσ μεταξφ τουσ και να περιορίηεται θ αναμονι των
μακθτϊν/-τριϊν, με αφξθςθ των ομαδικϊν δραςτθριοτιτων και των
ομάδων.
Η δεφτερθ προτεραιότθτα αφορά ςτθν εκμάκθςθ των
κινθτικϊν δεξιοτιτων ζναντι των άλλων διδακτικϊν ςτόχων του
μακιματοσ. Τόςο θ φυςικι άςκθςθ για τθ βελτίωςθ των φυςικϊν
ικανοτιτων όςο και θ διαχείριςθ των δεξιοτιτων ςυναιςκθματικοφ,
και γνωςτικοφ τομζα επιδιϊκεται να γίνονται ταυτόχρονα με τθν
εκμάκθςθ/βελτίωςθ των κινθτικϊν δεξιοτιτων, με κατάλλθλθ
προςαρμογι κάκε φορά των κινθτικϊν δραςτθριοτιτων. Η
προαγωγι και προάςπιςθ τθσ υγείασ των μακθτϊν/-τριϊν βαςίηεται
ςτθ ςυνολικι φυςικι τουσ δραςτθριότθτα και τθ ςυναιςκθματικι
ικανοποίθςι τουσ. Στο Λφκειο αυτι θ προτεραιότθτα μετατοπίηεται
ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα, κεωρϊντασ ότι θ διδαςκαλία των
κινθτικϊν δεξιοτιτων ζχει ολοκλθρωκεί ςτο γυμνάςιο.
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ΓΤΟ ΑΦΔΙ
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ:

1. Διαςφάλιςθ του κινθτικοφ χαρακτιρα του
μακιματοσ, με όςο το
δυνατόν περιςςότερθ
φυςικι δραςτθριότθτα
των μακθτϊν/-τριϊν.

2. Προτεραιότθτα
ςτθ
διδαςκαλία/ εκμάκθςθ
κινθτικϊν δεξιοτιτων
και μζςω αυτϊν εξάςκθςθ των φυςικϊν
ικανοτιτων και διαχείριςθ των ςυναιςκθματικϊν, κοινωνικϊν και
γνωςτικϊν δεξιοτιτων.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
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ΚΟΠΟΙ – ΣΟΧΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ

ΣΚΟΠΟΙ–ΣΤΟΧΟΙ–ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι ζννοιεσ ςκοποί, ςτόχοι, επιδιϊξεισ χρθςιμοποιοφνται
ςυνικωσ ςαν ςυνϊνυμοι όροι (π.χ. ςκοπόσ/ ςτόχοσ/ επιδίωξθ του
μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ είναι θ προαγωγι τθσ υγείασ των
μακθτϊν/-τριϊν). Ωςτόςο ςτα προγράμματα ςπουδϊν και ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία ακολουκείται μια διάκριςθ μεταξφ των
όρων, χρθςιμοποιϊντασ τισ ζννοιεσ ωσ εξισ: ςκοποί ςε γενικευμζνεσ
διατυπϊςεισ προςανατολιςμϊν, ςτόχοι ςε ηθτοφμενα παρατθριςιμα
ι μετριςιμα επιτεφγματα και επιδιϊξεισ ςε προςδοκϊμενα
μακθςιακά αποτελζςματα.
Οι ςκοποί τθσ Φυςικισ Αγωγισ κακορίηουν τον
προςανατολιςμό και τθ γενικι κατεφκυνςθ του μακιματοσ.
Προςδιορίηουν τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ το μάκθμα πρόκειται να
ςυμβάλει κετικά και ςτουσ οποίουσ αναμζνεται ζνα κετικό
εκπαιδευτικό αποτζλεςμα για τουσ μακθτζσ/-τριεσ, κακϊσ και για
τθν κοινωνία.
Ο γενικόσ ςκοπόσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ, ςφμφωνα με το
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδϊν (2003), είναι «να ςυμβάλει κατά
προτεραιότητα ςτη ςωματική ανάπτυξη των μαθητϊν και παράλληλα
να βοηθήςει ςτην ψυχική και πνευματική τουσ καλλιζργεια καθϊσ
και ςτην αρμονική τουσ ζνταξη ςτην κοινωνία». Ο ςκοπόσ λοιπόν του
μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ εςτιάηεται ςτθν προαγωγι τθσ
ςωματικισ και κινθτικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν/-τριϊν, ςτθν
ιςόρροπη και αρμονική ςωματικι, ψυχικι και πνευματικι τουσ
καλλιζργεια και ςτθν ομαλι και αρμονικι τουσ ζνταξθ ςτθν
κοινωνία. Η προαγωγι τθσ υγείασ εμπεριζχεται ςτο γενικό ςκοπό,
ςτθ διάςταςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ ςωματικισ υγείασ μζςω τθσ φυςικισ
δραςτθριότθτασ και ςτθ διάςταςθ τθσ προαγωγισ τθσ ψυχικισ
υγείασ μζςω τθσ κοινωνικότθτασ, τθσ κετικισ αυτοεκτίμθςθσ, των
κετικϊν ςυναιςκθμάτων και τθσ ικανοποίθςθσ.
Στα μετζπειτα Προγράμματα Σπουδϊν τθσ Φυςικισ Αγωγισ
του «Νζου Σχολείου» ο βαςικόσ προςανατολιςμόσ ςτρζφεται ςτθ
διαμόρφωςθ του αυριανοφ πολίτθ, με τθν ζννοια του
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ΟΗ ΚΟΠΟΗ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ
ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ
ΚΑΗ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Ο γενικόσ ςκοπόσ τθσ
Φυςικισ Αγωγισ είναι θ
προαγωγι τθσ ςωματικισ
και κινθτικισ ανάπτυξθσ
των μακθτϊν/-τριϊν, θ
ιςόρροπθ ψυχοςωματικι
και πνευματικι τουσ καλλιζργεια, κακϊσ και θ
ομαλι τουσ ζνταξθ ςτθν
κοινωνία, ςαν ςωματικά
δραςτιριοι και ενεργοί
πολίτεσ.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
«εκπαιδευμζνου μακθτι» ςε κζματα Φυςικισ Αγωγισ και του
«ςωματικά δραςτιριου» ατόμου, που κα υιοκετιςει τθ δια βίου
άςκθςθ για τθν υγεία και τθν ποιότθτα ηωισ του. Στα προγράμματα
αυτά για το Δθμοτικό (2011), το Γυμνάςιο (2011) και το Λφκειο (Υ.Α.
8561/Δ2/2015) ειςάγονται διακριτοί επιμζρουσ ςκοποί, οι οποίοι
εςτιάηονται:
ΟΗ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΚΟΠΟΗ
ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑΗ ΣΟΤ
ΔΞΖ ΣΟΜΔΗ :

 Κινθτικόσ τομζασ:
Εκμάκθςθ/ανάπτυξθ
κινθτικϊν & ακλθτικϊν
δεξιοτιτων.
 Γνωςτικόσ τομζασ:
Απόκτθςθ γνϊςεων
από τισ ακλθτικζσ
επιςτιμεσ.
 Τομζασ Φυςικισ
κατάςταςθσ:
Ανάπτυξθ/διατιρθςθ
ενόσ καλοφ επιπζδου
φυςικισ κατάςταςθσ
για τθν υγεία και για
τθν ποιότθτα ηωισ.

 Συναιςκθματικόσκοινωνικόσ τομζασ:
Ανάπτυξθ δεξιοτιτων
διαχείριςθσ τθσ επικοινωνίασ και των ςχζςεων με τουσ άλλουσ,
των ςυναιςκθμάτων
και των ςτάςεων.

1. Στον κινθτικό τομζα: Η εκμάκθςθ/ανάπτυξθ κινθτικϊν
δεξιοτιτων που κα εξαςφαλίηει ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ τθν
απρόςκοπτθ ςυμμετοχι τουσ ςε φυςικζσ και ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
2. Στον γνωςτικό τομζα: Η απόκτθςθ γνϊςεων για τθ φυςικι
άςκθςθ και τον ακλθτιςμό, τισ οποίεσ οι μακθτζσ/-τριεσ κα
μποροφν να εφαρμόηουν ςε ςυνκικεσ φυςικισ δραςτθριότθτασ
και άςκθςθσ.
3. Στον τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ: Η ανάπτυξθ/διατιρθςθ
ενόσ καλοφ επιπζδου φυςικισ κατάςταςθσ για τθν υγεία και για
τθν ποιότθτα ηωισ μζςα από τθ ςυςτθματικι ςυμμετοχι ςε
φυςικζσ/ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ.
4. Στο ςυναιςκθματικό-κοινωνικό τομζα: Η ανάπτυξθ δεξιοτιτων
αυτοδιαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων και των ςχζςεων με τουσ
άλλουσ ςε επικοινωνιακζσ, ςυνεργατικζσ και ανταγωνιςτικζσ
κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ, που προάγουν τθ ςυμμετοχι, τθν
αυτοπεποίκθςθ, τθν προςπάκεια, τθν επιμονι, τθν
υπευκυνότθτα, τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, τθν ιςότθτα,
τθν αξιοκρατία, τον ςεβαςμό των κανόνων, τον αλλθλοςεβαςμό
και τθν αναγνϊριςθ των αξιϊν τθσ φυςικισ άςκθςθσ και του
ακλθτιςμοφ.
Μια ιεράρχθςθ ωσ προσ τουσ ςκοποφσ είναι κεμιτό να γίνει
(και ωσ ζνα ςθμείο αναγκαίο), χωρίσ όμωσ αυτό να οδθγεί ςε
μονομερι προςανατολιςμό του μακιματοσ. Σαν παραδοχι μπορεί
να εκλθφκεί, ότι ο κφριοσ προςανατολιςμόσ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ
Αγωγισ διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τισ φάςεισ τθσ θλικιακισ ανάπτυξθσ:

1. Στισ μικρζσ θλικίεσ θ βαρφτθτα ςτρζφεται ςτισ ανάγκεσ του
μακθτι και ςτα εφόδια υποςτιριξθσ και προαγωγισ τθσ
ανάπτυξισ του.
2. Στισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ θ βαρφτθτα ςτρζφεται ςτα εφόδια για
τθν ομαλι και δθμιουργικι του ζνταξθ ςτθν κοινωνία, κακϊσ και
για τθν δια βίου προάςπιςθ τθσ υγείασ του.
Ζτςι εκτόσ από τισ προτεραιότθτεσ που αναφζρκθκαν ςτο
προθγοφμενο κεφάλαιο, μια βαρφτθτα δίνεται και ςτουσ ςκοποφσ,

18

ΚΟΠΟΙ – ΣΟΧΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ
με τα περιςςότερα μακιματα να επικεντρϊνονται ςε κάποιον ι
κάποιουσ από τουσ επιμζρουσ ςκοποφσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ (π.χ.
ςτισ μικρζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ ςτθν εκμάκθςθ/ανάπτυξθ
κινθτικϊν δραςτθριοτιτων, ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του δθμοτικοφ και
ςτισ τάξεισ του Γυμναςίου ςτθν παράλλθλθ ανάπτυξθ των φυςικϊν
ικανοτιτων, των κοινωνικϊν/ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων και των
γνϊςεων και ςτισ τάξεισ του Λυκείου ςτθ φυςικι κατάςταςθ ςτισ
γνϊςεισ και ςτισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ).
Οι ςτόχοι αναφζρονται ςε ηθτοφμενεσ επιδράςεισ τθσ
διδαςκαλίασ ςτθ μάκθςθ/επίδοςθ των μακθτϊν/-τριϊν, όπου
αναμζνονται
ςυγκεκριμζνα
μετριςιμα
ι
παρατθριςιμα
αποτελζςματα. Οι ςτόχοι διακρίνονται: α) ςε γενικοφσ ςτόχουσ τθσ
Φυςικισ Αγωγισ (ταυτόςθμοι με τουσ ειδικοφσ ςκοποφσ), β) ςε
βαςικοφσ και επιμζρουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, γ) ςε διδακτικοφσ
ςτόχουσ ςτισ διδακτικζσ ενζργειεσ και δραςτθριότθτεσ του
μακιματοσ και δ) ςε ατομικοφσ και ομαδικοφσ ςτόχουσ βελτίωςθσ
των μακθτϊν/-τριϊν. Οι ςτόχοι ςυνκζτουν το φάςμα τθσ
διδαςκαλίασ και προςδιορίηουν τθν αλλθλουχία των ηθτοφμενων
επιτευγμάτων ςτο μάκθμα. Στθν ουςία θ διδακτικι διαδικαςία είναι
μια ςυνεχι διατφπωςθ γενικϊν, βαςικϊν, επιμζρουσ, διδακτικϊν,
ατομικϊν και ομαδικϊν ςτόχων.
Οι γενικοί ςτόχοι ι ειδικοί ςκοποί τθσ Φυςικισ Αγωγισ,
ςφμφωνα με το Α.Π.Σ. του 2003 περιλαμβάνουν:
Α) Στον ψυχοκινθτικό τομζα
• Ανάπτυξθ των αντιλθπτικϊν ικανοτιτων μζςω των αιςκθτθρίων
οργάνων (τθσ κιναίςκθςθσ, τθσ όραςθσ, τθσ ακοισ, τθσ αφισ, τθσ
ιςορροπίασ)
• Ανάπτυξθ των ςυντονιςτικϊν ικανοτιτων (τθσ ταχφτθτασ αντίδραςθσ,
του ρυκμοφ, τθσ ιςορροπίασ, του προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο, τθσ
κιναιςκθτικισ διαφοροποίθςθσ)
• Ανάπτυξθ κινθτικϊν δεξιοτιτων (βαςικϊν, ςφνκετων και περίπλοκων)
• Ανάπτυξθ τθσ εκφραςτικισ και τθσ δθμιουργικισ κίνθςθσ (μθ λεκτικι
επικοινωνία)
• Καλλιζργεια του ρυκμοφ
• Ανάπτυξθ των φυςικϊν ικανοτιτων (δφναμθ, ταχφτθτα, αντοχι,
ευλυγιςία)
• Προαγωγι τθσ υγείασ και ευεξίασ

Β) Στο ςυναιςκθματικό τομζα
• Ανάπτυξθ/καλλιζργεια ςυναιςκθματικϊν - κοινωνικϊν δεξιοτιτων
(επικοινωνία, ςυνεργαςία, ομαδικό πνεφμα, τιρθςθ των κανόνων,
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ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΗΑΚΡΗΝΟΝΣΑΗ Δ:
 Γενικοφσ ςτόχουσ τθσ
Φυςικισ Αγωγισ (ποιεσ
γενικζσ επιδράςεισ τθσ
Φυςικισ Αγωγισ επιδιϊκουμε να πετφχουμε).
 Βαςικοφσ & επιμζρουσ
ςτόχουσ του ωριαίου
μακιματοσ (τι κζλουμε
να πετφχουμε ςε κάκε
ωριαίο μάκθμα).
 Διδακτικοφσ
ςτόχουσ
ςτθ διδαςκαλία και τισ
δραςτθριότθτεσ
του
μακιματοσ (τι ηθτάμε να
πετφχουν οι μακθτζσ /τριεσ ςτισ επιμζρουσ
ενζργειεσ ςτο μάκθμα).
 Ατομικοφσ & ομαδικοφσ
ςτόχουσ βελτίωςθσ των
μακθτϊν/-τριϊν (ποια
αποτελζςματα/ επιδόςεισ επιδιϊκουν να
πετφχουν οι μακθτζσ/τριεσ ςτο μάκθμα τθσ
Φ.Α.).

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

 του ψυχοκινθτικοφ

ιςότιμθ
ςυμμετοχι,
διεκδίκθςθ,
αυτοπεικαρχία,
κζλθςθ,
υπευκυνότθτα, υπομονι, επιμονι, κάρροσ, αυτοεκτίμθςθ, κετικι
αυτοαντίλθψθ, αυτοπεποίκθςθ, αυτοζλεγχοσ, ελεφκερθ και
δθμοκρατικι ζκφραςθ)
• Ανάπτυξθ/καλλιζργεια θκικϊν αξιϊν (τιμιότθτα, δικαιοςφνθ,
αξιοκρατία, αποδοχι διαφορετικότθτασ, ευγενισ ςυναγωνιςμόσ,
ςεβαςμόσ των κανόνων, ςεβαςμόσ αντιπάλων, αυτοςεβαςμόσ,
μετριοφροςφνθ, ςυνετι αντιμετϊπιςθ τθσ νίκθσ και τθσ ιττασ)

 του ςυναιςκθματικοφ

Γ) Στο γνωςτικό τομζα

ΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΄Ζ
ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ ΣΖ

ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
καλφπτουν ςτόχουσ:

 του γνωςτικοφ τομζα

ΟΗ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ
ΧΡΗΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ςυνδζονται με τθν κεματικι ενότθτα που διδάςκεται, με το κζμα ι το
ειδικό περιεχόμενο του
μακιματοσ και τισ ιδιαίτερεσ επιδιϊξεισ που κζτει
ο εκπαιδευτικόσ.

• Κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ φυςικισ αγωγισ
• Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικϊν με τθ φυςικι αγωγι και τον ακλθτιςμό
• Απόκτθςθ γνϊςεων των κανονιςμϊν διαφόρων ακλθμάτων και
αγωνιςμάτων
• Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικϊν με τθν ολυμπιακι ιδζα και κίνθςθ
• Απόκτθςθ γνϊςεων που ςχετίηονται με τον παραδοςιακό χορό, τθ
μουςικι και το τραγοφδι ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο
• Απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων υγιεινισ και πρϊτων βοθκειϊν
• Ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ
• Εκτίμθςθ των αιςκθτικϊν ςτοιχείων των κινιςεων
• Απόκτθςθ ςυνθκειϊν άςκθςθσ ι άκλθςθσ για εραςιτεχνικι εναςχόλθςθ
με τον ακλθτιςμό (hobbies)
• Διαμόρφωςθ κετικισ ςτάςθσ για «δια βίου» άςκθςθ ι άκλθςθ και
ςυνειδθτοποίθςθ των οφελϊν που προκφπτουν απ’ αυτι.

Οι βαςικοί και οι επιμζρουσ ςτόχοι περιλαμβάνουν τουσ
ςτόχουσ κάκε ωριαίου μακιματοσ Φυςικισ Αγωγισ, οι οποίοι
ςυνδζονται άμεςα με τθ κεματικι ενότθτα (αντικείμενο) που
διδάςκεται, το κζμα ι ειδικό περιεχόμενο και τισ ιδιαίτερεσ
επιδιϊξεισ που κζτει ο εκπαιδευτικόσ.
Αν για παράδειγμα ςε ζνα μάκθμα Φ.Α. διδάςκεται μια
ακλοπαιδιά (λ.χ. μπάςκετ) με ζμφαςθ ςτα είδθ ντρίπλασ, τότε ο
βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ κα είναι: «οι μακθτζσ/-τριεσ να
κατανοιςουν, να εκτελζςουν και να εξαςκθκοφν ςτα είδθ ντρίπλασ».
Ζνασ δεφτεροσ βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ κα μποροφςε να
είναι: «οι μακθτζσ/-τριεσ να επιδείξουν επαρκι κινθτικι
δραςτθριότθτα (ςε ζνταςθ/διάρκεια/επαναλιψεισ) που κα
επιδράςει κετικά ςτθ φυςικι τουσ κατάςταςθ».
Σαν επιμζρουσ ςτόχοι κα μποροφςαν να τεκοφν:
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ΚΟΠΟΙ – ΣΟΧΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ
1. «θ ςυντονιςμζνθ ςυμμετοχι και επίδειξθ προςπάκειασ όλων των
μακθτϊν/-τριϊν για μάκθςθ/βελτίωςθ των δεξιοτιτων τουσ ςτθν
ντρίπλα, ανάλογα με το επίπεδο του κακενόσ»
2. «θ ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν να
εφαρμόηουν τα είδθ ντρίπλασ ςε ανοικτζσ ςυνκικεσ παιχνιδιοφ,
προκειμζνου να διατθροφν ςτθν κατοχι τουσ τθν μπάλα»
3. «θ προαγωγι των δεξιοτιτων αλλθλοβοικειασ και αλλθλουποςτιριξθσ τθσ μάκθςθσ/βελτίωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν με
δραςτθριότθτεσ αμοιβαίασ διδαςκαλίασ», κ.ο.κ.
Σε άλλο παράδειγμα λ.χ. με τθν ψυχοκινθτικι αγωγι ςτθ Βϋ
τάξθ του δθμοτικοφ οι βαςικοί ςτόχοι κα μποροφςαν να είναι:
1. «θ ανάπτυξθ/βελτίωςθ των δεξιοτιτων χειριςμοφ (υποδοχισ και
ρίψθσ) τθσ μπάλασ των μακθτϊν/-τριϊν μζςα από κινθτικά
παιχνίδια με μπάλα»
2. «θ επαρκι κινθτικι δραςτθριότθτα των μακθτϊν/-τριϊν για τθν
προαγωγι των φυςικϊν και ςυντονιςτικϊν τουσ ικανοτιτων»
3. «θ ςυναιςκθματικι ικανοποίθςθ των μακθτϊν/-τριϊν μζςω τθσ
ςυμμετοχισ τουσ ςε ςυναγωνιςτικά/ ανταγωνιςτικά παιχνίδια».
Επιμζρουσ ςτόχοι κα μποροφςαν να είναι:
1. «θ διαχείριςθ/ζλεγχοσ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/-τριϊν
ςε ςυνκικεσ μθ ανταγωνιςτικϊν και ςε ςυνκικεσ
ανταγωνιςτικϊν παιχνιδιϊν»
2. «θ διαχείριςθ/ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ τθσ αξίασ του δίκαιου
παιχνιδιοφ και τθσ καλισ ακλθτικισ ςυμπεριφοράσ (fair play)»,
κ.ο.κ.
Οι διδακτικοί ςτόχοι ςτισ ενζργειεσ και ςτισ δραςτθριότθτεσ
του μακιματοσ είναι αυτό που ηθτείται να πετφχουν κάκε φορά οι
μακθτζσ/-τριεσ με τισ ενζργειζσ τουσ ςτο μάκθμα. Οι διδακτικοί
ςτόχοι είναι ςυγκεκριμζνεσ διατυπϊςεισ από τον εκπαιδευτικό και
αποτελοφν τον οδθγό των ενεργειϊν και τθσ διδαςκαλίασ κατά τθ
διεξαγωγι του μακιματοσ. Οι διδακτικοί ςτόχοι μπορεί να είναι
ατομικοί ι/και ομαδικοί.
Διαφζρουν ωςτόςο από τουσ ατομικοφσ και ομαδικοφσ
ςτόχουσ βελτίωςησ, τουσ οποίουσ ηθτείται να κζςουν οι μακθτζσ/τριεσ, για να βελτιϊςουν το επίπεδο μάκθςθσ και επιδόςεϊν τουσ
ςτα περιεχόμενα τθσ Φυςικισ Αγωγισ γενικότερα, από τα
αποτελζςματα των οποίων και κα αξιολογθκοφν.
Οι επιδιϊξεισ ςτθ Φυςικι Αγωγι προςδιορίηουν τα
προςδοκϊμενα αποτελζςματα, προκειμζνου να κεωριςουμε ότι οι

21

ΟΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ
ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΗ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ

διατυπϊνονται με ςφντομο
και ςαφι τρόπο από τον
εκπαιδευτικό κατά τθ διεξαγωγι του μακιματοσ.

ΑΣΟΜΗΚΟΤ ΚΑΗ
ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΣΟΥΟΤ
ΒΔΛΣΗΧΖ

ηθτείται να κζςουν οι μακθτζσ/-τριεσ, προκειμζνου
να βελτιωκοφν ςτο μάκθμα.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΟΗ ΔΠΗΓΗΧΞΔΗ
προςδιορίηουν τα μακθςιακά αποτελζςματα που
πρζπει να επιδείξουν οι
μακθτζσ/-τριεσ, για να
κεωρθκεί ότι οι ςτόχοι ι οι
ςκοποί ζχουν επιτευχκεί.

ςκοποί και οι ςτόχοι ζχουν επιτευχκεί. Οι επιδιϊξεισ μπορεί να είναι
γενικζσ (όταν προςδιορίηουν τουσ ςκοποφσ) ι ςυγκεκριμζνεσ (όταν
προςδιορίηουν τουσ ςτόχουσ). Ουςιαςτικά, θ διατφπωςι τουσ
απαρικμεί τα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα και οφζλθ
που κα αποκομίςουν οι μακθτζσ/-τριεσ, γενικά από το μάκθμα τθσ
Φυςικισ Αγωγισ και ειδικά από τθν επίτευξθ των ςτόχων κάκε
ωριαίου μακιματοσ.
Ζτςι για παράδειγμα ςτον επιμζρουσ ςκοπό τθσ Φυςικισ
Αγωγισ «ανάπτυξθ/διατιρθςθ ενόσ καλοφ επιπζδου φυςικισ
κατάςταςθσ» θ διατφπωςθ τθσ επιδίωξθσ κα είναι γενικι: «οι
μακθτζσ/-τριεσ κα βελτιϊνουν και κα διατθροφν ςε καλό επίπεδο τισ
φυςικζσ τουσ ικανότθτεσ και τθ γενικι τουσ φυςικι κατάςταςθ, ϊςτε
να ανταποκρίνονται με ευκολία ςτισ απαιτιςεισ του μακιματοσ και
ςτισ κινιςεισ/μετακινιςεισ τουσ, ενιςχφοντασ παράλλθλα τθν υγεία
τουσ».
Αντίκετα θ διατφπωςθ τθσ επιδίωξθσ ςτον βαςικό ςτόχο του
μακιματοσ «θ εκμάκθςθ/ βελτίωςθ τθσ κινθτικισ δεξιότθτασ του
ςουτ ςτο μπάςκετ» κα είναι ςυγκεκριμζνθ: «οι μακθτζσ/-τριεσ κα
μποροφν να εκτελοφν ςουτ ςτο καλάκι ζχοντασ κατανοιςει και
εφαρμόηοντασ τθ βαςικι τεχνικι του ςουτ από ςτάςθ και με
μπάςιμο».
Οι επιδιϊξεισ κάνουν πιο ςυγκεκριμζνουσ τουσ ςτόχουσ, ωσ
προσ τα επίπεδα κατάκτθςισ τουσ, δθλαδι ωσ προσ τα
προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα: α) από το μάκθμα τθσ
Φυςικισ Αγωγισ γενικά, β) από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςε
κάκε τάξθ, γ) από το κάκε μάκθμα ι από τισ διδακτικζσ
ενζργειεσ/δραςτθριότθτεσ κάκε μακιματοσ. Στισ περιπτϊςεισ α) και
β) οι διατυπϊςεισ των επιδιϊξεων γίνονται ςτα προγράμματα
ςπουδϊν, ενϊ ςτθν περίπτωςθ γ) γίνονται από το εκπαιδευτικό.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΗ
ΦΟΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν και των ςτόχων τθσ Φυςικισ
Αγωγισ χρθςιμοποιοφνται κατά βάςθ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ από
κακοριςμζνα κεματικά περιεχόμενα. Σο είδοσ και θ φφςθ των
περιεχομζνων δεν είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ των
ςκοπϊν/ςτόχων, ωςτόςο θ επιλογι κάποιων από αυτά δθμιουργεί
ευνοϊκότερο περιβάλλον για τθν επίτευξι τουσ. Σα περιεχόμενα ςτο
μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ εξυπθρετοφν τθ διαμόρφωςθ τθσ
«διδακτζασ φλθσ» και διευκολφνουν τον προγραμματιςμό του
διδακτικοφ ζργου.
Σα περιεχόμενα τθσ Φυςικισ Αγωγισ για το δθμοτικό και το
γυμνάςιο κακορίηονται επακριβϊσ ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα
πουδϊν τθσ Φυςικισ Αγωγισ (Τ.Α. 21072β/Γ2/2003), κακϊσ και
ςτθν «επικαιροποίθςι τουσ – προςκικθ νζων διδακτικϊν
αντικείμενων» για τα δθμοτικά ςχολεία με Ε.Α.Ε.Π. (Τ.Α.
Φ.12/620/61531/2010). το ενιαίου τφπου ολοιμερο δθμοτικό
ςχολείο εφαρμόηεται ζνασ ςυνδυαςμόσ των περιεχομζνων του Α.Π..
και του Προγράμματοσ του Ε.Α.Ε.Π. Σο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το
Λφκειο (Τπ.Ε.Π.Θ 1990) απαρικμεί τα περιεχόμενα, που
προςφζρονται για επιλογζσ από τουσ μακθτζσ/-τριεσ.
τα μετζπειτα Προγράμματα πουδϊν «ανοικτοφ τφπου» του
«Νζου χολείου» για το δθμοτικό (2011), γυμνάςιο (2011) και
Λφκειο (2015), τα περιεχόμενα δεν προςδιορίηονται, αλλά οφτε
περιορίηονται, δίνοντασ ελευκερία επιλογισ τουσ ςτον/ςτθν
εκπαιδευτικό Φ.Α. ανάλογα με τουσ ςκοποφσ – ςτόχουσ του
μακιματόσ του/τθσ.
Γενικά θ επιλογι των περιεχομζνων βαςίηεται: α) ςτουσ
αξιακοφσ προςανατολιςμοφσ και τουσ ςκοποφσ τθσ ςχολικισ
Φυςικισ Αγωγισ, β) ςτθν κυρίαρχθ αντίλθψθ του «τι πρζπει
περιλαμβάνει θ εκπαίδευςθ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ», γ)
ςτο αναπτυξιακό επίπεδο τθσ κάκε βακμίδασ εκπαίδευςθσ, δ) ςτισ
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ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ:

o Στο Ενιαίου Τφπου
Δθμοτικό Σχολείο
εφαρμόηονται τα
περιεχόμενα του Α.Π.Σ.
(2003) και του Π.Σ. του
Ε.Α.Ε.Π. (2010)
o Στο Γυμνάςιο
εφαρμόηονται τα
περιεχόμενα του Α.Π.Σ.
(2003) με δυνατότθτα
προςκικθσ και άλλων
(ςφμφωνα με το Π.Σ.
του 2011)
o Στο Λφκειο
εφαρμόηονται επιλογζσ
περιεχομζνων από
ομαδοποιθμζνεσ
κεματικζσ ενότθτεσ, με
απϊτερο ςκοπό τθ δια
βίου άςκθςθ για τθν
υγεία και τθν ποιότθτα
ηωισ (ςφμφωνα με το
Π.Σ. του 2015)

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
υπάρχουςεσ υποδομζσ των ςχολείων και ε) ςτο ωρολόγιο
πρόγραμμα των μακθμάτων. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ Φ.Α. καλείται να
περιλάβει ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ, κατά το δυνατόν, όλα τα
περιεχόμενα που κακορίηονται ςτο Α.Π.., με διαφοροποιιςεισ/
προςαρμογζσ που κα αιτιολογοφνται ςτον προγραμματιςμό του
διδακτικοφ του ζργου. Οι προςκικεσ επιπλζον περιεχομζνων ςτον
ετιςιο προγραμματιςμό γίνονται ςυνικωσ με τθ μορφι ςχεδίων
εργαςίασ (projects).
Σα περιεχόμενα (κεματικζσ ενότθτεσ ι επιμζρουσ διδακτικά
αντικείμενα) ανά αναπτυξιακι βακμίδα εκπαίδευςθσ και θ
κατανομι τουσ ςτισ διδακτικζσ ϊρεσ του ςχολικοφ ζτουσ είναι:
ΣΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ Φ.Α.
ΣΗΝ Α & Β ΣΑΞΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

Α – Β τάξθ Δθμοτικοφ
Θεματικζσ ενότθτεσ

κακορίηονται ςαν κεματικζσ ενότθτεσ, με ενδεικτικι
κατανομι των διδακτικϊν
ωρϊν τουσ ςτο ςχολικό
ζτοσ (βλ. πίνακα) και
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά κεματικι ενότθτα.

Ώρεσ

ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ
Αίςκθςθ χϊρου & χρόνου (12)
Οπτικοκινθτικόσ ςυγχρονιςμόσ & ςυντονιςμόσ (6)
Ιςορροπία ςτατικι & δυναμικι (4)
Πλευρικι κίνθςθ (3)
Ορκοςωματικι αγωγι (3)
Αναπνευςτικι αγωγι (2)
Φανταςία & Δθμιουργικότθτα (2)
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ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ - ΧΟΡΟΙ
Μουςικοκινθτικι Αγωγι (10)
Παραδοςιακοί Χοροί (8)
φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ - άλλοι χοροί (8)

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ»

διδάςκεται μζςα από παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ
και παιχνίδια.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Ομαδικά, ατομικά, παραδοςιακά

12

ΓΤΜΝΑΣΙΚH – ΕΝΟΡΓΑΝΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

10

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΦΤΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΠΟΡ ΤΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΨΤΧΘ

8

Καταγραφι Δεικτϊν ωματικισ και Κινθτικισ Ανάπτυξθσ

4

Προετοιμαςία Εκδθλϊςεων

4

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά κεματικι ενότθτα
1. Ψυχοκινθτικι Αγωγι ςτθν Α - Β δθμοτικοφ (32 ϊρεσ)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 Παιχνίδια κυνθγθτοφ με περιοριςμοφσ ι χωρίσ περιοριςμοφσ ςτο χϊρο και ςτο
χρόνο
 Κινθτικά παιχνίδια με τισ ζννοιεσ: ςωματικά ςχιματα, επίπεδα χϊρου,
κατευκφνςεισ, ευκείεσ-καμπφλεσ διαδρομζσ, μακριά-κοντά, ςυμμετρικάαςφμμετρα, αργά-γριγορα, ταυτόχρονα-διαδοχικά, επιτάχυνςθ-επιβράδυνςθ
 Παιχνίδια χρόνου
 Παιχνίδια οπτικοκινθτικοφ ςυγχρονιςμοφ και ςυντονιςμοφ (κυνθγθτό με
μπάλεσ, παιχνίδια με ςτόχο π.χ. μπόουλινγκ, κλπ)
 Παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ (ιςορροπίεσ ςτο ζνα πόδι, περπάτθμα ςε δοκό,
μιμθτικζσ κινιςεισ ηϊων, πουλιϊν, εντόμων, κλπ)
 Παιχνίδια μετακινιςεων με τισ ζννοιεσ: μπροσ, πίςω, δεξιά, αριςτερά, πάνω,
κάτω, μζςα, ζξω, κλπ.
 κυταλοδρομίεσ με περιοριςμοφσ
 Ορκοςωμικζσ αςκιςεισ (ςτάςθσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, ανφψωςθσ βάρουσ,
μεταφοράσ ςχολικισ τςάντασ, κοιλιακϊν, ραχιαίων, οςφυϊκϊν και κωρακικϊν
μυϊν)
 Αςκιςεισ αναπνοισ (ιρεμεσ αναπνοζσ με το διάφραγμα, βακιζσ αναπνοζσ,
ρυκμικι αναπνοι, χαλαρωτικζσ αναπνοζσ)
 Δθμιουργικζσ κινιςεισ και δραςτθριότθτεσ (ανακαλφψεισ ςτάςεων,
μετακινιςεων, χειριςμϊν, εναλλακτικζσ επιλογζσ, κ.α.)
 Επινοιςεισ δραςτθριοτιτων
 Δθμιουργίεσ παιχνιδιϊν

2. Μουςικοκινθτικι Αγωγι – Χοροί ςτθν Α - Β δθμοτικοφ (26 ϊρεσ)
 Ρυκμικζσ κινιςεισ με ςυνοδεία ιχων
 Μικρά τραγοφδια με ρυκμικι ποικιλία (παλαμάκια ι χτφπθμα ποδιϊν ςτο
πάτωμα ςε κάκε τονιηόμενθ ςυλλαβι του ςτίχου)
 Εναλλαγζσ κινιςεων ςτο χϊρο, ςε κατευκφνςεισ, ςε ςωματικά ςχιματα, ςε
επίπεδα χϊρου, ςε πορείεσ, ςε κζςεισ, ςε ταχφτθτα, ςε δυναμικι, κλπ με τθ
διαφοροποίθςθ του ιχου
 Μικρά, απλά τραγοφδια με κινθτικι απόδοςθ του περιεχομζνου των ςτίχων
 Μικρά τραγοφδια με κινθτικι απόδοςθ τθσ ζνταςθσ του ιχου (το «μαλακά» και
το «δυνατά»)
 Απλζσ κινθτικζσ επενδφςεισ ςε γνωςτά τραγοφδια (όλοι μαηί ι κατά ομάδεσ με
εναλλαγζσ)
 Κινθτικοί αυτοςχεδιαςμοί ςε επιλεγμζνεσ μουςικζσ (με φανταςτικά κζματα ι
χωρίσ κζμα)
 Παιχνίδια με μιμιςεισ των κινιςεων ηϊων, πουλιϊν ι εντόμων με διάφορα
ρυκμικά μοτίβα
 Παραδοςιακά παιχνιδοτράγουδα
 Παραδοςιακά μουςικοκινθτικά δρϊμενα
 Παραδοςιακόσ χορόσ «υρτόσ ςτα τρία»
 Παραδοςιακόσ χορόσ «Γριγοροσ χαςάπικοσ»
 Παραδοςιακόσ χορόσ «Αι-Γιϊργθσ»
 Σοπικοί χοροί
 Μοτίβα δθμιουργικοφ χοροφ
 Δθμιουργία μουςικοκινθτικϊν ςυνκζςεων και απλϊν χορογραφιϊν

3. Παιχνίδια: Ομαδικά, ατομικά, παραδοςιακά ςτθν Α - Β
δθμοτικοφ (12 ϊρεσ)
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Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ
ΑΓΧΓΗ – ΥΟΡΟΙ»
διδάςκεται ενοποιθμζνα,
ςαν ενιαία κεματικι ενότθτα. Τα μακιματα ξεκινοφν
από τα απλά ςτοιχεία τθσ
μουςικοκινθτικισ αγωγισ
και καταλιγουν ςτουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ ι/και
άλλεσ μορφζσ χοροφ.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ»
διδάςκεται ςαν ξεχωριςτι
ενότθτα (εκμάκθςθ των
παιχνιδιϊν), αλλά μπορεί
να αξιοποιείται ι να ενςωματϊνεται και ςε άλλεσ
κεματικζσ ενότθτεσ.

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ-ΔΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ»
διδάςκεται ςαν ξεχωριςτι
ενότθτα, αλλά μπορεί να
ενςωματϊνεται και ςτισ
δραςτθριότθτεσ άλλων ενοτιτων ι να πλαιςιϊνει
τθν προκζρμανςθ ςτο ειςαγωγικό μζροσ του μακιματοσ.

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΓΝΧΡΙΜΙΑ ΜΔ ΦΤΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ & ΠΟΡ
ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ»
περιλαμβάνει τισ φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ (ςε αςτικό
ι φυςικό περιβάλλον) που
επιδροφν κετικά ςτθν
υγεία ι κεωροφνται ςπορ
περιπζτειασ και αναψυχισ.
Στθν Α & Β τάξθ διδάςκονται αποκλειςτικά ςαν δράςεισ ςτουσ χϊρουσ του
ςχολείου.

 Παιχνίδια με διάφορουσ τφπουσ κυνθγθτοφ (με ζναν, περιςςοτζρουσ ι όλουσ
κυνθγοφσ)
 Παιχνίδια που προςομοιάηουν τθ ςυμπεριφορά ηϊων, πουλιϊν, εντόμων φυτϊν
 Παιχνίδια που περιζχουν ζνα βαςικό ςενάριο
 Παιχνίδια με μπάλα
 Δρομικά παιχνίδια με μορφι ςκυταλοδρομιϊν
 Παραδοςιακά παιχνίδια (τυφλόμυγα, μαντιλάκι, περνά-περνά θ μζλιςςα, γφρωγφρω όλοι, μιλα, κρυφτό, κ.α.)
 Παιχνίδια που παιηόταν παλιότερα
 Παιχνίδια άλλων χωρϊν

4. Γυμναςτικι – Ενόργανθ γυμναςτικι ςτθν Α - Β δθμοτικοφ (10
ϊρεσ)
Γυμναςτικζσ κινιςεισ και προαςκιςεισ Ενόργανθσ Γυμναςτικισ
 Ελεφκερεσ κινιςεισ των μελϊν του ςϊματοσ, μεμονωμζνεσ ι ςε ςυνδυαςμοφσ,
με ι χωρίσ όργανα (οι κινιςεισ αυτζσ ςυνδζονται με το περιεχόμενο τθσ
ψυχοκινθτικισ αγωγισ)
 Βαςικζσ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςτρϊματα γυμναςτικισ (ςτροφζσ του
κορμοφ ςτον επιμικθ άξονα, μετακινιςεισ με χζρια και πόδια μιμοφμενοι
κινιςεισ μωροφ, πικικου, καμιλασ, βατράχου, λαγοφ, ςφρςιμο του ςϊματοσ,
μετακινιςεισ κάτω από τα πόδια των ςυμμακθτϊν, μζςα από ςτεφάνια, πάνω
και κάτω από εμπόδια, κφλιςμα ςε κεκλιμζνο επίπεδο, κ.α.)
 Εξοικείωςθ με όργανα πάγκουσ, ςχοινιά (αναρριχιςεισ ςε πολφηυγα, ςε
πλθνκία, ςε κεκλιμζνουσ πάγκουσ, ςε καταςκευζσ από αυτά, ςυνδυαςμοί
αναρριχιςεων, αιωριςεων, μετακινιςεων, υπερπθδιςεων εμποδίων, κ.α.)
 Βαςικζσ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ με μεγάλεσ μπάλεσ, μεγάλα ςτρϊματα και
τραμπολίνο (μετακινιςεισ με μπάλεσ καγκουρό, ιςορρόπθςθ-μετατοπίςεισ ςτα
χζρια-πόδια ςε μεγάλεσ μπάλεσ, αναπθδιςεισ και πτϊςεισ ςε μεγάλα
ςτρϊματα, αναπθδιςεισ ςε τραμπολίνο, κ.α.)
 Βάδιςμα, μικρζσ αναπθδιςεισ, αλλαγζσ κατεφκυνςθσ, κουτςό, ςτροφζσ,
ιςορροπίεσ ςτο ζνα πόδι, πάνω ςε πάγκουσ, ςε δοκό ι ςε γραμμι γθπζδου
 Βαςικζσ προαςκιςεισ ενόργανθσ γυμναςτικισ (ρολαρίςματα μπροσ-πίςω-πλάι,
ςτθρίξεισ, ιςορροπίεσ, προςγειϊςεισ, ποικιλία αλμάτων κ.α.)

5. Γνωριμία με φυςικζσ δραςτθριότθτεσ και ςπορ υγείασ και
αναψυχισ ςτθν Α - Β δθμοτικοφ (8 ϊρεσ)
 Σρόποσ ςωςτισ τοποκζτθςθσ και μεταφοράσ τθσ ςχολικισ τςάντασ ςτθν πλάτθ
 υςτάςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για προτίμθςθ των μετακινιςεων με τα πόδια
(ανζβαςμα ςκαλιϊν, αςφαλι μετακίνθςθ ςτα πεηοδρόμια και διαβάςεισ πεηϊν,
μετακίνθςθ από και προσ το ςχολείο)
 Προςαρμοςμζνα καταςκθνωτικά παιχνίδια μίμθςθσ, γνωριμίασ, ρόλων,
κάρρουσ, κοινωνικότθτασ, ςυνεργαςίασ, κ.α.
 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για το φυςικό περιβάλλον (προςταςία χλωρίδασ και
πανίδασ, μόλυνςθ, ςκουπίδια, πυρκαγιζσ, επιπτϊςεων τθσ ανκρϊπινθσ
αλόγιςτθσ δράςθσ κ.α.) με ομιλίεσ, προβολζσ, καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ, κ.α.
 Δθμιουργία και φροντίδα φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτο ςχολείο (πότιςμα και
περιποίθςθ φυτϊν, ανάπτυξθ προςωπικοφ φυτοφ/ δζνδρου ςτθ διάρκεια τθσ
χρονιάσ, που κα φυτευτεί ςτο ςχολείο ςε ειδικι εκδιλωςθ)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 Προεργαςία/ προετοιμαςία για διεξαγωγι περιπάτου (ετοιμαςία περιεχομζνων
ςακιδίου, αρχζσ αςφάλειασ, ζνδυςθ-υπόδθςθ, νερό, προςταςία από τον ιλιο,
κ.α.)
 Επίδειξθ ι βιωματικι εφαρμογι αςφαλοφσ χριςθσ του ποδθλάτου ςτισ
κακθμερινζσ μετακινιςεισ
 Προεργαςία/ προετοιμαςία για διεξαγωγι διαδρομισ με ποδιλατο (ετοιμαςία
περιεχομζνων ςακιδίου, βαςικζσ αρχζσ οδικισ αςφάλειασ, κράνοσ, ζνδυςθυπόδθςθ, κ.α.)
 Διεξαγωγι απλϊν καταςκευϊν με ςχοινιά, ξφλα, κοφτεσ, κλπ.
 Ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων καταςκινωςθσ (ςτιςιμο απλισ ςκθνισ,
περιγραφι διαδικαςίασ ανάματοσ/ ςβθςίματοσ φωτιάσ, κ.α.)
 Εκμάκθςθ βαςικϊν κανόνων αςφάλειασ ςε υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ (για
ζντομα, ερπετά, ατυχιματα, κ.α.).

Η ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΓΔΙΚΣΧΝ
ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

6. Καταγραφι δεικτϊν ςωματικισ και κινθτικισ ανάπτυξθσ ςτθν Α Β δθμοτικοφ (4 ϊρεσ)
 Μζτρθςθ του βάρουσ και φψουσ και καταγραφι του Δείκτθ Μάηασ ϊματοσ
[ΔΜ= Βάροσ (kg) / Υψοσ (m) ²+
 Μζτρθςθ και καταγραφι επιδόςεων ςε αξιόπιςτα κινθτικά τεςτ, όπωσ:
o Άλμα ςε μικοσ χωρίσ φόρα
o Ευκαμψία ιςχφων – δίπλωςθ ςε εδραία κζςθ
 Καταγραφι τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ ςε εβδομαδιαία βάςθ και
υπολογιςμόσ τθσ Μζςθσ Θμεριςιασ Φυςικισ Δραςτθριότθτασ (min)
 Αξιολόγθςθ των δεικτϊν ςε ςχζςθ με τισ νόρμεσ και ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ
καταγραφζσ

Εφαρμόηεται μια φορά
ανά ςχολικό ζτοσ, κοινοποιείται ςτουσ γονείσ και
δεν επθρεάηει τθν αξιολόγθςθ του μακθτι/-τριασ
ςτο μάκθμα.

7. Προετοιμαςία Εκδθλϊςεων (4 ϊρεσ)
 Παρουςιάςεισ ι δρϊμενα που ςυνδυάηονται με τισ ςχολικζσ γιορτζσ
 Κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια για το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ
 Μουςικοκινθτικζσ, χορευτικζσ ι κεατρικζσ παρουςιάςεισ

Γ – Δ τάξθ Δθμοτικοφ
Θεματικζσ ενότθτεσ

Ώρεσ

ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ
Κινθτικζσ δεξιότθτεσ (7)
Φυςικζσ ικανότθτεσ (7)
Ορκοςωματικι αγωγι (4)

18

ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ -ΧΟΡΟΙ
Μουςικοκινθτικι Αγωγι (6)
Παραδοςιακοί Χοροί (8)
φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ - άλλοι χοροί (6)

27

Παρζχει
ςυγκεκριμζνα
ςτοιχεία που ςυνοδεφουν
τουσ μακθτζσ/-τριεσ ςτο
μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. Χρθςιμεφει ςαν ανατροφοδότθςθ για τθν υγιι
ανάπτυξθ των παιδιϊν και
ςαν ςτοχοκεςία για τθ φυςικι δραςτθριότθτά τουσ.

20

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΣΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ Φ.Α.
ΣΗΝ Γ & Γ ΣΑΞΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
κακορίηονται ςαν κεματικζσ ενότθτεσ, με ενδεικτικι
κατανομι των διδακτικϊν
ωρϊν τουσ ςτο ςχολικό
ζτοσ (βλ. πίνακα) και με
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά κεματικι ενότθτα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Ομαδικά, ατομικά, παραδοςιακά

8

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ - ΕΝΟΡΓΑΝΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

10

ΜΤΘΘ ΣΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ ΚΑΙ ΣΟ ΣΙΒΟ
Ποδόςφαιρο (3)
Καλακοςφαίριςθ (3)
Πετοςφαίριςθ (3)
Χειροςφαίριςθ (3)
τίβοσ (8)

20

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΦΤΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΠΟΡ ΤΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΨΤΧΘ

8

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΜΘ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΘΛΘΜΑΣΑ ΚΑΙ
ΑΘΛΘΜΑΣΑ ΑμΕΑ

4

Καταγραφι Δεικτϊν ωματικισ και Κινθτικισ Ανάπτυξθσ

4

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ παιχνιδιϊν

4

ΚΟΛΤΜΒΘΘ

20*

* Όταν υλοποιείται θ κολφμβθςθ παραλείπονται ϊρεσ από τισ υπόλοιπεσ
κεματικζσ ενότθτεσ αναλογικά.

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά κεματικι ενότθτα
1. Ψυχοκινθτικι αγωγι ςτθ Γ - Δ δθμοτικοφ (18 ϊρεσ)
Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ»
διδάςκεται μζςα από παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ
και παιχνίδια, που εςτιάηονται αφ ενόσ ςτθ βελτίωςθ των κινθτικϊν δεξιοτιτων και αφετζρου
ςτθ βελτίωςθ των φυςικϊν
ικανοτιτων.

 Παιχνίδια κυνθγθτοφ με περιοριςμοφσ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο
 Κινθτικά παιχνίδια με τισ ζννοιεσ: ςωματικά ςχιματα, επίπεδα χϊρου,
κατευκφνςεισ, ευκείεσ-καμπφλεσ διαδρομζσ, μακριά-κοντά, ςυμμετρικάαςφμμετρα, αργά-γριγορα, ταυτόχρονα-διαδοχικά, επιτάχυνςθ-επιβράδυνςθ
 Κινθτικά παιχνίδια με πίεςθ χρόνου χωρίσ ψθλζσ εντάςεισ
 Δρομικζσ αςκιςεισ
 Ορκοςωμικζσ αςκιςεισ (ςτάςθσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, ανφψωςθσ βάρουσ,
μεταφοράσ ςχολικισ τςάντασ, κοιλιακϊν, ραχιαίων, οςφυϊκϊν και κωρακικϊν
μυϊν)
 Γυμναςτικζσ κινιςεισ
 Κινθτικά παιχνίδια με μπάλεσ, ςτεφάνια, ςχοινάκια, κϊνουσ, εμπόδια, κλπ.
 κυταλοδρομίεσ με ι χωρίσ όργανα

2. Μουςικοκινθτικι αγωγι – Χοροί ςτθ Γ - Δ δθμοτικοφ (20 ϊρεσ)
 Σραγοφδια με κίνθςθ και ςυνοδεία μικρϊν κρουςτϊν
 Εναλλαγζσ κινιςεων ςτο χϊρο, ςε κατευκφνςεισ, ςε ςωματικά ςχιματα, ςε
επίπεδα χϊρου, ςε πορείεσ, ςε κζςεισ, ςε ταχφτθτα, ςε δυναμικι, κλπ με
διαφοροποίθςθ τθσ οξφτθτασ, τθσ διάρκειασ, τθσ ζνταςθσ ι τθσ χροιάσ του ιχου
 Σραγοφδια με κινθτικι απόδοςθ του περιεχομζνου των ςτίχων
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 Απλζσ κινθτικζσ επενδφςεισ ςε γνωςτά τραγοφδια (όλοι μαηί ι κατά ομάδεσ με
εναλλαγζσ)
 Κινθτικοί αυτοςχεδιαςμοί ςε επιλεγμζνεσ μουςικζσ (με φανταςτικά κζματα ι
χωρίσ κζμα)
 Εναλλαγζσ ρυκμικϊν κινιςεων ςε πορείεσ ευκείεσ-καμπφλεσ, ςε κατευκφνςεισ,
κλπ με εναλλαγζσ μζτρων 3/4, 2/4
 Παιχνίδια με διάφορεσ κινιςεισ ςτθ ςυνοδεία μουςικισ και επιλογι κάποιασ
κζςθσ ι ςτάςθσ ςτθ διακοπι (π.χ. μουςικζσ καρζκλεσ ι άλλεσ παραλλαγζσ)
 Παραδοςιακά παιχνιδοτράγουδα
 Παραδοςιακά μουςικοκινθτικά δρϊμενα
 Παραδοςιακόσ χορόσ «Καραγκοφνα»
 Παραδοςιακόσ χορόσ «Παλαμάκια»
 Παραδοςιακόσ χορόσ «Ποδαράκι»
 Παραδοςιακόσ χορόσ «υρτόσ νθςιϊτικοσ»
 Παραδοςιακόσ χορόσ «Σςακϊνικοσ»
 Σοπικοί χοροί
 φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ των νζων, όπωσ hip-hop, RnΒ, Break
dance, funky jazz, κ.α.
 Δθμιουργία μουςικοκινθτικϊν προγραμμάτων και χορογραφιϊν

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ
ΑΓΧΓΗ – ΥΟΡΟΙ»
διδάςκεται ςαν ενιαία κεματικι ενότθτα, ξεκινϊντασ με μουςικοκινθτικι
αγωγι και καταλιγοντασ
ςτουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ ι/και άλλεσ μορφζσ
χοροφ.

3. Παιχνίδια: Ομαδικά, ατομικά, παραδοςιακά ςτθ Γ - Δ δθμοτικοφ
(8 ϊρεσ)
 Παιχνίδια με διάφορουσ τφπουσ κυνθγθτοφ (με ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ
κυνθγοφσ)
 Παιχνίδια που προςομοιάηουν τθ ςυμπεριφορά ηϊων, πουλιϊν, εντόμων φυτϊν
 Παιχνίδια που περιζχουν ζνα βαςικό ςενάριο
 Παιχνίδια με μπάλα
 Δρομικά παιχνίδια με μορφι ςκυταλοδρομιϊν
 Παραδοςιακά παιχνίδια (τυφλόμυγα, μαντιλάκι, γφρω-γφρω όλοι, μιλα,
κρυφτό, κ.α.)
 Παιχνίδια αντίδραςθσ
 Παιχνίδια ακρίβειασ ςτόχου
 Παιχνίδια εξάςκθςθσ φυςικϊν ικανοτιτων
 Παιχνίδια που παιηόταν παλιότερα
 Παιχνίδια άλλων χωρϊν

4. Γυμναςτικι – Ενόργανθ Γυμναςτικι ςτθ Γ - Δ δθμοτικοφ (10
ϊρεσ)
 Γυμναςτικζσ αςκιςεισ χεριϊν, ποδιϊν, κορμοφ (αιωριςεισ, περιφορζσ,
εκτάςεισ, κάμψεισ, διπλϊςεισ, ςτροφζσ, τάςεισ, διατάςεισ) με τθ μορφι που
γίνονται ςτθν προκζρμανςθ
 Δραςτθριότθτεσ με αλλαγζσ κατευκφνςεων και ςχθματιςμϊν ςτο χϊρο με
ςτοιχεία ςυγχρονιςμοφ
 Αςκιςεισ ςε ςτακμοφσ με όργανα ι χωρίσ, για κυκλικι γενικι γφμναςθ
 Διαπεράςεισ εμποδίων, ςχοινιϊν, υπερπθδιςεισ πάγκων, εμποδίων, γραμμϊν,
αναρριχιςεισ ςε κεκλιμζνα επίπεδα, πολφηυγα, ςχοινιά, προςγειϊςεισ ςε
ςτρϊματα από πλθνκία, ςχοινιά, πολφηυγα, κλπ.
 Κυβιςτιςεισ και ανακυβιςτιςεισ ςτα ςτρϊματα, ςε κεκλιμζνο ι οριηόντιο
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Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ»
διδάςκεται ςαν ξεχωριςτι
ενότθτα (εξάςκθςθ ςτα
παιχνίδια), αλλά μπορεί να
ενςωματϊνεται
ι
να
αξιοποιείται και ςτισ δραςτθριότθτεσ άλλων κεματικϊν ενοτιτων

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ-ΔΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ»
διδάςκεται ςαν ξεχωριςτι
ενότθτα, αλλά μπορεί να
ενςωματϊνεται και ςτισ
δραςτθριότθτεσ άλλων ενοτιτων ι να πλαιςιϊνει
τθν προκζρμανςθ ςτθν
ειςαγωγι του μακιματοσ.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
επίπεδο
 Αςκιςεισ ευλυγιςίασ (πλάγιο και μετωπικό ςπαγκάτο, γζφυρα)
 Αςκιςεισ εδάφουσ ςε ςτρϊματα (κατακόρυφθ ςτιριξθ, τροχόσ)

5. Μφθςθ ςτισ ακλοπαιδιζσ και τον ςτίβο ςτθ Γ - Δ δθμοτικοφ (20
ϊρεσ)

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΜΤΗΗ ΣΙ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΔ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΙΒΟ»
περιλαμβάνει μια πρϊτθ
ολιςτικι γνωριμία των
ακλοπαιδιϊν (ςτα βαςικά
γνωρίςματά τουσ) και τθν
ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ δεξιότθτεσ/ δραςτθριότθτεσ
των δρόμων, αλμάτων και
ρίψεων ςτο ςτίβο.

Ποδόςφαιρο
 Αςκιςεισ εξάςκθςθσ πάςασ με διάφορα μζρθ του ποδιοφ
 Αςκιςεισ ντρίπλασ με διάφορα μζρθ του ποδιοφ
 Αςκιςεισ κοντρόλ (οδιγθμα μπάλασ)
 Αςκιςεισ ςτο ςουτ από διάφορεσ αποςτάςεισ και γωνίεσ
 Παιχνίδι χωρίσ αυςτθρι τιρθςθ των κανονιςμϊν
Καλαθοςφαίριςη
 Εξάςκθςθ ςτο χειριςμό τθσ μπάλασ (ντρίπλα)
 Παιγνιϊδθ εξάςκθςθ ςε διάφορα είδθ πάςασ
 Παιγνιϊδθ εξάςκθςθ ςε διάφορα είδθ ςουτ
 Παιχνίδι με απλοποιθμζνουσ, βαςικοφσ κανόνεσ
Πετοςφαίριςη
 Εξάςκθςθ ςτθν πάςα με δάκτυλα
 Εξάςκθςθ ςτθ μανςζτα
 Εξάςκθςθ ςτο ςερβίσ
 Παιχνίδι με μεικτζσ ομάδεσ (χωρίσ πολλζσ διακοπζσ και εμμονι ςτουσ
κανονιςμοφσ)
Χειροςφαίριςη
 Αςκιςεισ χειριςμοφ και εξοικείωςθσ με τθ μπάλα
 Αςκιςεισ παιγνιϊδουσ μορφισ για εκμάκθςθ τθσ πάςασ και του ςουτ
 Πάςα ςε ηευγάρια
 ουτ προσ μια κατεφκυνςθ
 Παιχνίδι με μεικτζσ ομάδεσ χωρίσ πολλζσ διακοπζσ και διορκϊςεισ
τίβοσ
 Σαχφτθτεσ: ςκυταλοδρομίεσ 10-20 μζτρων με ςυναγωνιςμό
 Εκκινιςεισ από διάφορεσ κζςεισ (όρκιοι, κακιςτοί, μπροφμυτα, ανάςκελα)
 υνεχόμενο τρζξιμο αντοχισ 400 – 600 μζτρων (διδαςκαλία διατιρθςθσ
ρυκμοφ τρεξίματοσ χωρίσ εγκατάλειψθ)
 Εξάςκθςθ ςτισ ρίψεισ με πλαςτικό μπαλάκι
 Προαςκιςεισ για τθ μφθςθ ςτα άλματα (μικοσ και φψοσ) με παιγνιϊδθ μορφι

6. Γνωριμία με φυςικζσ δραςτθριότθτεσ και ςπορ υγείασ και
αναψυχισ ςτθ Γ - Δ δθμοτικοφ (8 ϊρεσ)
 Περιεχόμενα Αϋ-Βϋ τάξθσ προςαρμοςμζνα ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ, τισ γνϊςεισ
και τισ εμπειρίεσ που απόκτθςαν οι μακθτζσ ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ
 χζδιο εργαςίασ για φυςικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο αςτικό περιβάλλον ςαν
παιχνίδι κθςαυροφ και προςανατολιςμοφ με πυξίδα και χάρτθ (orienteering),
με χριςθ χαρτϊν για τθ γνωριμία ςθμαντικϊν ςθμείων/ μνθμείων ι τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ του ςχολείου, κ.α.
 χζδιο εργαςίασ για τθν αξιοποίθςθ των κακθμερινϊν μετακινιςεων με τα
πόδια ςαν φυςικι δραςτθριότθτα για τθν υγεία
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 χζδιο εργαςίασ για τθ χριςθ του ποδθλάτου (ςαν κινθτικι δεξιότθτα, ςαν
οικολογικό μζςο μετακίνθςθσ, ςαν δραςτθριότθτα αναψυχισ, ςαν μζςο
κυκλοφοριακισ αγωγισ, κλπ)
 χζδιο εργαςίασ για φυςικζσ δραςτθριότθτεσ αναψυχισ ςε βουνό (πεηοπορία,
χιονοδρομία, ποδθλαςία, καταςκθνωτικζσ δράςεισ, κυνιγι κθςαυροφ,
orienteering/προςανατολιςμόσ, κ.α.)
 χζδιο εργαςίασ για φυςικζσ δραςτθριότθτεσ αναψυχισ ςε οργανωμζνθ
καταςκινωςθ (ςπορ περιπζτειασ, τοξοβολία, αναρρίχθςθ, ςχοινοκαταςκευζσ,
καταςκευζσ, δεξιότθτεσ επιβίωςθσ, κ.α.)
 χζδιο εργαςίασ με επίςκεψθ ςε ιππικό όμιλο (γνωριμία με τα ςπορ όπου
πρωταγωνιςτεί το άλογο, αρχζσ περιποίθςθσ των αλόγων, ιππαςία, κλπ)
 χζδιο εργαςίασ για φυςικζσ δραςτθριότθτεσ αναψυχισ ςτθ κάλαςςα ι ςε
λίμνθ (κανοε-καγιακ, ιςτιοςανίδα, ιςτιοπλοϊα, κωπθλαςία, κ.α.)

7. Γνωριμία με μθ διαδεδομζνα ακλιματα και ακλιματα ΑμΕΑ ςτθ
Γ - Δ δθμοτικοφ (4 ϊρεσ)
 Ατομικά και ομαδικά ακλιματα που δεν καλλιεργοφνται ςυςτθματικά ςτθν
Ελλάδα (π.χ. μπζιη-μπολ, κρίκετ, ράγκμπυ, ςοφτ-μπολ, ςκουοσ, χόκεϊ ςε χόρτο,
κ.α.)
 Ατομικά και ομαδικά ακλιματα τα οποία είναι λιγότερο διαδεδομζνα ςτθν
Ελλάδα, αλλά αναπτφςςονται κυρίωσ μζςω ομοςπονδιϊν ι άλλων φορζων ςτθ
χϊρα μασ (π.χ. τζνισ, πινγκ-πονγκ, μπάτμιντον, πάλθ, τηοφντο, πολεμικζσ τζχνεσ,
ςκοποβολι, τοξοβολία, κ.α.)
 Ακλιματα που υπάρχουν ςτο επίςθμο αγωνιςτικό πρόγραμμα των παραολυμπιακϊν αγϊνων (όςα μποροφν να υλοποιθκοφν, όπωσ π.χ. γκόλμπολ,
μπότςια, βόλεϊ κακιςμζνων, κ.α.)
 Επίςθσ, μπορεί να γίνει τροποποίθςθ επιλεγμζνων παραολυμπιακϊν
ακλθμάτων ϊςτε να είναι δυνατι θ εφαρμογι τουσ ςτο περιβάλλον του
ςχολείου

8. Καταγραφι δεικτϊν ςωματικισ και κινθτικισ ανάπτυξθσ ςτθ Γ Δ δθμοτικοφ (4 ϊρεσ)
 Μζτρθςθ του βάρουσ και φψουσ και καταγραφι του Δείκτθ Μάηασ ϊματοσ
*ΔΜ= Βάροσ (kg) / Υψοσ (m) ²+
 Μζτρθςθ και καταγραφι επιδόςεων ςε αξιόπιςτα κινθτικά τεςτ, όπωσ:
o Άλμα ςε μικοσ χωρίσ φόρα
o Ευκαμψία ιςχφων – δίπλωςθ ςε εδραία κζςθ
o Παλίνδρομο τρζξιμο 20 μ
 Καταγραφι τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ ςε εβδομαδιαία βάςθ και
υπολογιςμόσ τθσ Μζςθσ Θμεριςιασ Φυςικισ Δραςτθριότθτασ (min)
 Αξιολόγθςθ των δεικτϊν ςε ςχζςθ με τισ νόρμεσ και ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ
καταγραφζσ

9. Ενδοςχολικοί αγϊνεσ παιχνιδιϊν και προςαρμοςμζνων
ακλοπαιδιϊν ςτθ Γ - Δ δθμοτικοφ (4 ϊρεσ)
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Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΓΝΧΡΙΜΙΑ ΜΔ ΦΤΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ & ΠΟΡ
ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ»
περιλαμβάνει τισ φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ (ςε αςτικό
ι φυςικό περιβάλλον) που
επιδροφν κετικά ςτθν
υγεία ι κεωροφνται ςπορ
περιπζτειασ και αναψυχισ.
Στθν Γ & Δ τάξθ διδάςκονται με τθ μορφι ςχεδίου
εργαςίασ.

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΓΝΧΡΙΜΙΑ ΜΔ ΜΗ ΓΙΑΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΜΑΣΑ ΑΜΔΑ»

περιλαμβάνει μια πρϊτθ
ολιςτικι γνωριμία των εν
λόγω ακλθμάτων ςτα
βαςικά γνωρίςματά τουσ.

Η ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΓΔΙΚΣΧΝ
ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

παρζχει
ςυγκεκριμζνα
ςτοιχεία που ςυνοδεφουν
τουσ μακθτζσ/-τριεσ ςτο
μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. Χρθςιμεφει ςαν ανατροφοδότθςθ για τθν υγιι
ανάπτυξθ των παιδιϊν και
ςαν ςτοχοκεςία για τθ φυςικι δραςτθριότθτά τουσ.
Εφαρμόηεται μια φορά
ανά ςχολικό ζτοσ, κοινοποιείται ςτουσ γονείσ και
δεν επθρεάηει τθν αξιολόγθςθ του μακθτι/-τριασ
ςτο μάκθμα.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ



Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΚΟΛΤΜΒΗΗ»
περιλαμβάνει ζναν κφκλο
10 περίπου μακθμάτων για
τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με το νερό και
τθν απόκτθςθ των βαςικϊν
δεξιοτιτων επίπλευςθσ και
προϊκθςθσ ςτο νερό. Η
διδαςκαλία εςτιάηεται ςτα
μακθςιακά αποτελζςματα,
γίνεται ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ (πιςίνα ι κάλαςςα),
με αναλογία εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν 1:10

ΣΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ Φ.Α.
ΣΗΝ Δ & Σ ΣΑΞΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
κακορίηονται ςαν κεματικζσ ενότθτεσ, με ενδεικτικι
κατανομι των διδακτικϊν
ωρϊν τουσ ςτο ςχολικό
ζτοσ (βλ. πίνακα) και με
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά κεματικι ενότθτα.
(Ενςωματϊνουν, ςε ςυνζχεια των προθγοφμενων
τάξεων: τθν καταγραφι των
δεικτϊν ςωματικισ και
κινθτικισ ανάπτυξθσ και τισ
ςφγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ).

Ενδοςχολικζσ διοργανϊςεισ διεξαγωγισ ανταγωνιςτικϊν παιχνιδιϊν μεταξφ
μεικτϊν ομάδων αγοριϊν-κοριτςιϊν τθσ ίδιασ τάξθσ ι από τθ Γ & Δ τάξθ
Ενδοςχολικοί αγϊνεσ μεταξφ ολιγομελϊν ομάδων αγοριϊν-κοριτςιϊν τθσ ίδιασ
τάξθσ ι μικτϊν ομάδων Γ & Δ τάξθσ ςε προςαρμοςμζνεσ ακλοπαιδιζσ

10. Κολφμβθςθ ςτθ Γ - Δ Δθμοτικοφ (10 δίωρα)
 Ενθμζρωςθ/εφαρμογι των κανόνων χριςθσ των χϊρων του κολυμβθτθρίου,
αςφάλειασ και υγιεινισ
 Παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ εξοικείωςθσ με το νερό (είςοδοσ, μετακινιςεισ,
πλατςουρίςματα, βυκίςεισ, πθδιματα, περιςτροφζσ, κλπ. ςε ρθχι πιςίνα)
 Αςκιςεισ εκμάκθςθσ τθσ αναπνοισ ςτο νερό
 Δραςτθριότθτεσ επίπλευςθσ ςτο νερό, με και χωρίσ βοθκθτικά μζςα
 Δραςτθριότθτεσ προϊκθςθσ ςτο νερό, με και χωρίσ βοθκθτικά μζςα, με
κινιςεισ ποδιϊν θ/και χεριϊν (υπτίου-ελεφκερου-προςκίου)
 Είςοδοσ ςτο νερό με τα πόδια και με το κεφάλι από τθν επιφάνεια τθσ πιςίνασ,
από βατιρα εκκίνθςθσ και από υπερυψωμζνο βατιρα
 Δραςτθριότθτεσ άπνοιασ και προϊκθςθσ κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ
 Οδθγίεσ και ενζργειεσ αυτοπροςταςίασ και βοικειασ άλλων ατόμων ςτο νερό

Ε – Στ τάξθ Δθμοτικοφ
Θεματικζσ ενότθτεσ

Ώρεσ

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ
Καλακοςφαίριςθ (8)
Πετοςφαίριςθ (8)
Ποδόςφαιρο (8)
Χειροςφαίριςθ (8)
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ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΘΣΙΜΟ – Καταγραφι δεικτϊν ςωματικισ
και κινθτικισ ανάπτυξθσ

12

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

8

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ & φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ
ζκφραςθσ

12

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ Προςαρμοςμζνων Ακλοπαιδιϊν

4

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά κεματικι ενότθτα
1. Καλακοςφαίριςθ ςτθν Ε - τ δθμοτικοφ ( 8 ϊρεσ)
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Εξάςκθςθ ςτάςθσ ετοιμότθτασ και αμυντικισ ςτάςθσ
Εξάςκθςθ ντρίπλασ ςε ςτάςθ και προωκθτικι
Εξάςκθςθ ςτα είδθ πάςασ
Εξάςκθςθ ςτο ςταμάτθμα με άλμα και με βθματιςμό
Εξάςκθςθ ςτθ μετωπιαία και ραχιαία ςτροφι (πίβοτ)
Εξάςκθςθ ςτο ςουτ από ςτάςθ και ςε κίνθςθ
Αςκιςεισ προςποίθςθσ με και χωρίσ μπάλα
Παιχνίδι με βαςικοφσ κανονιςμοφσ χωρίσ διακοπζσ

2. Πετοςφαίριςθ ςτθν Ε - τ δθμοτικοφ (8 ϊρεσ)








Χτυπιματα τθσ μπάλασ με το ζνα χζρι
Μετακινιςεισ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ
Εξάςκθςθ των βαςικϊν ςτάςεων
Εξάςκθςθ τθσ απλισ πάςασ εμπρόσ
Εξάςκθςθ τθσ μανςζτασ
Εξάςκθςθ ςτο ςερβίσ (χαμθλό, μετωπικό)
Παιχνίδι με βαςικοφσ κανονιςμοφσ

3. Ποδόςφαιρο ςτθν Ε - τ δθμοτικοφ (8 ϊρεσ)
 Αςκιςεισ ςτο ςταμάτθμα τθσ μπάλασ με τα πόδια και άλλα μζρθ του ςϊματοσ
 Αςκιςεισ μεταβίβαςθσ τθσ μπάλασ με εςωτερικό και εξωτερικό μζροσ του
ποδιοφ
 Αςκιςεισ προϊκθςθσ τθσ μπάλασ με το εςωτερικό και εξωτερικό μζροσ του
ποδιοφ
 Αςκιςεισ ςτα ςουτ με διάφορα μζρθ του ποδιοφ
 Αςκιςεισ κεφαλιάσ
 Επαναφορά τθσ μπάλασ «αράουτ»
 Εξάςκθςθ ςτισ λαβζσ τθσ μπάλασ από τον τερματοφφλακα
 Αςκιςεισ απόκρουςθσ τθσ μπάλασ από τον τερματοφφλακα
 Παιχνίδι με βαςικοφσ κανονιςμοφσ

4. Χειροςφαίριςθ ςτθν Ε - τ δθμοτικοφ (8 ϊρεσ)











Αςκιςεισ ςτθν υποδοχι τθσ μπάλασ (λαβζσ)
Αςκιςεισ μεταβίβαςθσ τθσ μπάλασ (πάςα)
Εξάςκθςθ ςτο ςουτ
Αςκιςεισ ςτθ ντρίπλα
Αςκιςεισ ςτθν ατομικι άμυνα
Εξάςκθςθ του τερματοφφλακα ςτισ διάφορεσ κζςεισ του τζρματοσ και ςτισ
αποκροφςεισ τθσ μπάλασ
Εξάςκθςθ ςτα ςουτ από πλάγια κζςθ
Εξάςκθςθ ςτθν απλι διάταξθ τθσ άμυνασ – επίκεςθσ
Επίδειξθ απλοφ αιφνιδιαςμοφ
Παιχνίδι με βαςικοφσ κανονιςμοφσ
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Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΔ»
περιλαμβάνει τθν διδαςκαλία των βαςικϊν κινθτικϊν και ακλθτικϊν δεξιοτιτων (βαςικι τεχνικι
και τακτικι) κάκε μιασ από
τισ τζςςερισ ακλοπαιδιζσ,
ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ να παίηουν
τισ ακλοπαιδιζσ εφαρμόηοντασ τουσ βαςικοφσ κανονιςμοφσ του αγϊνα.
Οι ακλοπαιδιζσ αξιοποιοφνται επίςθσ για τθν
βελτίωςθ των φυςικϊν
ικανοτιτων των μακθτϊν/τριϊν και ιδιαίτερα για τθν
προαγωγι των δεξιοτιτων
ςυνεργαςίασ,
επικοινωνίασ, ςεβαςμοφ/ τιρθςθσ
των κανόνων, αποδοχισ
τθσ διαφορετικότθτασ, αλλθλοβοικειασ, αλλθλοςεβαςμοφ, αυτοελζγχου, κ.α.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ»
περιλαμβάνει τθ διδαςκαλία τθσ βαςικισ τεχνικισ
των δρόμων (ταχφτθτασ,
αντοχισ & ςκυταλοδρομιϊν), των αλμάτων (μικοσ
& φψοσ) και των ρίψεων
(ςφαίρα & μπαλάκι), κακϊσ
και τθν βελτίωςθ των
φυςικϊν ικανοτιτων μζςω
τθσ εξάςκθςθσ ςτθν τεχνικι.
Ενςωματϊνει επίςθσ τθν
ενότθτα τθσ καταγραφισ
δεικτϊν ςωματικισ και
κινθτικισ ανάπτυξθσ, ςε
ςυνζχεια τθσ καταγραφισ
των προθγοφμενων τάξεων.
Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ»
διδάςκεται ςαν ξεχωριςτι
ενότθτα, αλλά μπορεί να
ενςωματϊνεται και ςτισ
δραςτθριότθτεσ άλλων ενοτιτων ι να πλαιςιϊνει
τθν προκζρμανςθ ςτο ειςαγωγικό μζροσ του μακιματοσ.

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟΙ ΥΟΡΟΙ
& ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΟΡΦΔ
ΥΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΚΦΡΑΗ»

περιλαμβάνει τθ διδαςκαλία ελλθνικϊν παραδοςιακϊν χορϊν (ενδεικτικοί
χοροί), αλλά μπορεί να επεκτείνεται ςτθν εκμάκθςθ
και άλλων μορφϊν χοροφ
ι/και ςτθ δθμιουργία ςφγχρονων μουςικοκινθτικϊν
προγραμμάτων.

5. Κλαςςικόσ ακλθτιςμόσ – Καταγραφι δεικτϊν ςωματικισ και
κινθτικισ ανάπτυξθσ ςτθν Ε - τ δθμοτικοφ (12 ϊρεσ)










Εξάςκθςθ ςτισ εκκινιςεισ από όρκια και ςυςπειρωτικι κζςθ
Αςκιςεισ ςτο διαςκελιςμό δρόμων ταχφτθτασ και αντοχισ
Αςκιςεισ ςυντονιςμοφ κίνθςθσ χεριϊν – ποδιϊν
κυταλοδρομίεσ (αλλαγι ςκυτάλθσ ςε ςτάςθ και ςε κίνθςθ)
Εκμάκθςθ τθσ τεχνικισ του άλματοσ ςε μικοσ (ςυςπειρωτικι ι/και εκτατικι)
Εκμάκθςθ τεχνικισ άλματοσ ςε φψοσ (ψαλίδι ι/και φλοπ)
Εκμάκθςθ τθσ τεχνικισ Οϋ Μπράιαν ςτθ ςφαιροβολία
Εξάςκθςθ τθσ τεχνικισ ακοντιςμοφ με μπαλάκι
Μζτρθςθ του βάρουσ και φψουσ και καταγραφι του Δείκτθ Μάηασ ϊματοσ
*ΔΜ= Βάροσ (kg) / Υψοσ (m) ²+
 Μζτρθςθ και καταγραφι επιδόςεων ςε αξιόπιςτα κινθτικά τεςτ, όπωσ:
o Άλμα ςε μικοσ χωρίσ φόρα
o Ευκαμψία ιςχφων – δίπλωςθ ςε εδραία κζςθ
o Παλίνδρομο τρζξιμο 20 μ
 Καταγραφι τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ ςε εβδομαδιαία βάςθ και
υπολογιςμόσ τθσ Μζςθσ Θμεριςιασ Φυςικισ Δραςτθριότθτασ (min)
 Αξιολόγθςθ των δεικτϊν ςε ςχζςθ με τισ νόρμεσ και ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ
καταγραφζσ

6. Γυμναςτικι ςτθν Ε - τ δθμοτικοφ (8 ϊρεσ)
 Γυμναςτικζσ αςκιςεισ χωρίσ όργανα (αναπθδιςεισ, περιφορζσ, κάμψεισ,
ςτροφζσ, διπλϊςεισ, εκτάςεισ, κακίςματα, ςτθρίξεισ, διατάςεισ, κλπ)
 Γυμναςτικζσ αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ, ορκοςωμίασ, ιςορροπίασ και ευλυγιςίασ
 Αςκιςεισ ςε ηευγάρια, τριάδεσ ι τετράδεσ
 Αςκιςεισ ςε ςτακμοφσ (κυκλικι άςκθςθ)
 Αςκιςεισ ςυγχρονιςμοφ ςε ςχθματιςμοφσ ι/και με βθματιςμό
 Αςκιςεισ με όργανα (ςχοινάκια, ςτεφάνια, μπάλεσ, κ.α.)
 Αςκιςεισ ςε όργανα (πολφηυγα, πάγκουσ, πλινκία, εφαλτιρια, ςχοινιά
αναρρίχθςθσ, κλπ)
 Αςκιςεισ ενόργανθσ γυμναςτικισ ςε ςτρϊματα (κυβιςτιςεισ, κατακόρυφθ
ςτιριξθ, τροχόσ)
 Διαπεράςεισ πλινκίου με χριςθ βατιρα ι μικροφ τραμπολίνου

7. Παραδοςιακοί χοροί & ςφγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ
ςτθν Ε - τ δθμοτικοφ (12 ϊρεσ)










Καλαματιανόσ
Σςάμικοσ
Ζντεκα
Πεντοηάλθ
Σικ (μονό)
Ηωναράδικοσ
Σοπικοί χοροί
υγκζντρωςθ και παρουςίαςθ πλθροφοριϊν για τουσ ςυγκεκριμζνουσ χοροφσ
φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ των νζων, όπωσ hip-hop, RnΒ, Break
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dance, funky jazz, κ.α.
Δθμιουργία μουςικοκινθτικϊν προγραμμάτων και χορογραφιϊν

8. Ενδοςχολικοί αγϊνεσ προςαρμοςμζνων ακλοπαιδιϊν ςτθν Ε - τ
δθμοτικοφ (4 ϊρεσ)
 Ενδοςχολικοί αγϊνεσ μεταξφ ολιγομελϊν, μεικτϊν κατά προτίμθςθ ομάδων, ςε
προςαρμοςμζνεσ ακλοπαιδιζσ
 Ενδοςχολικοί αγϊνεσ μεταξφ αντιπροςωπευτικϊν ομάδων των τμθμάτων Ε και
τ τάξθσ

ΣΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ Φ.Α.
ΣΗΝ Α, Β & Γ ΣΑΞΗ

Α – Β – Γ τάξθ Γυμναςίου

ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Θεματικζσ ενότθτεσ

Ώρεσ

Αϋ Τάξθ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ
Καλακοςφαίριςθ (9)
Πετοςφαίριςθ (9)
Ποδόςφαιρο (9)

27

ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΘΣΙΜΟ – ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ – Καταγραφι
δεικτϊν Φ.Κ. για τθν υγεία

21

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

6

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

6

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ προςαρμοςμζνων Ακλοπαιδιϊν

4

Βϋ Τάξθ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ
Καλακοςφαίριςθ (7)
Πετοςφαίριςθ (7)
Ποδόςφαιρο (7)
Χειροςφαίριςθ (7)

28

ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΘΣΙΜΟ – ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ – Καταγραφι
δεικτϊν Φ.Κ. για τθν υγεία

14

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

6

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

6

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ προςαρμοςμζνων Ακλοπαιδιϊν

4

χζδιο Εργαςίασ: π.χ. «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΘΛΘΜΑΣΑ»

6
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κακορίηονται ςαν κεματικζσ ενότθτεσ, με ενδεικτικι
κατανομι των διδακτικϊν
ωρϊν τουσ ςτο ςχολικό
ζτοσ (βλ. πίνακα) και με
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά κεματικι ενότθτα.
Οι κεματικζσ ενότθτεσ δεν
διαφοροποιοφνται
από
τάξθ ςε τάξθ, αλλά επαναλαμβάνονται, ακολουκϊντασ τθ ςπειροειδι μορφι μάκθςθσ, που βαςίηεται ςτθν επανάλθψθ και
εμβάκυνςθ τθσ διδαςκαλίασ.
τθν κεματικι ενότθτα του
κλαςικοφ ακλθτιςμοφ ενςωματϊνονται θ φυςικι
κατάςταςθ και θ κατάγραφι δεικτϊν φυςικισ
κατάςταςθσ για τθν υγεία.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
Γϋ Τάξθ
ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
επιτρζπει τθν ζνταξθ ςτον
ετιςιο
προγραμματιςμό
τθσ διδαςκαλίασ και άλλων
ακλθμάτων (που δεν περιλαμβάνονται ςτο Α.Π.Σ.) ι
φυςικϊν δραςτθριοτιτων
υγείασ και αναψυχισ.

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ
Καλακοςφαίριςθ (7)
Πετοςφαίριςθ (7)
Χειροςφαίριςθ (7)
Ποδόςφαιρο (7)

28

ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΘΣΙΜΟ – ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ – Καταγραφι
δεικτϊν Φ.Κ. για τθν υγεία

14

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

6

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

6

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ προςαρμοςμζνων Ακλοπαιδιϊν

4

χζδιο Εργαςίασ: π.χ. «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΠΟΡ ΑΝΑΨΤΧΘ»

6

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά κεματικι ενότθτα
1. Καλακοςφαίριςθ ςτθν Α,Β,Γ γυμναςίου
Αϋ τάξθ (9 ϊρεσ)
 τάςεισ του παίκτθ (ετοιμότθτασ, αμυντικι) και μετακινιςεισ (τρζξιμο,
γλίςτρθμα)
 Όλα τα είδθ πάςασ
 Διάφοροι ςυνδυαςμοί ντρίπλασ
 Διάφοροι ςυνδυαςμοί ςουτ
 ταματιματα (με άλμα και βθματιςμό)
 τροφζσ (μετωπιαίο και ραχιαίο πίβοτ)
 Εμπζδωςθ με παιχνίδι και εφαρμογι των βαςικϊν κανονιςμϊν
Βϋ τάξθ (7 ϊρεσ)
 Επανάλθψθ κεμάτων Αϋτάξθσ
 Διάφορεσ μορφζσ προςποίθςθσ
 Μορφζσ προπετάςματοσ (εςωτερικό και εξωτερικό ςκριν)
 Επανάκτθςθ τθσ μπάλασ από το ταμπλό (επικετικό, αμυντικό ριμπάουντ και
μπλοκ άουτ)
 Εμπζδωςθ με παιχνίδι
Γϋ τάξθ (7 ϊρεσ)
 Επανάλθψθ κεμάτων Αϋ και Βϋ τάξθσ
 Απλζσ μορφζσ άμυνασ ηϊνθσ (2-3, 3-2, 2-1-2)
 Ατομικι άμυνα (μαν το μαν)
 Απλζσ μορφζσ επίκεςθσ και αιφνιδιαςμοφ
 Παιχνίδι με πλιρθ εφαρμογι των κανονιςμϊν

2. Πετοςφαίριςθ ςτθν Α,Β,Γ γυμναςίου
Αϋ τάξθ (9 ϊρεσ)
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 Πάςα με δάκτυλα και μανςζτα
 ερβίσ χαμθλό και μετωπικό
 Εκμάκθςθ φοράσ και κτυπιματοσ καρφί
 Εκμάκθςθ του μπλοκ
 Εμπζδωςθ με παιχνίδι και εφαρμογι των βαςικϊν κανονιςμϊν
Βϋ τάξθ (7 ϊρεσ)
 Επανάλθψθ κεμάτων Αϋτάξθσ
 Θζςεισ παικτϊν με 2 παςαδόρουσ (4-2)
 Θζςεισ παικτϊν ςε υποδοχι ςερβίσ
 Θζςεισ παικτϊν ςε υποδοχι επίκεςθσ (μπλοκ – καρφί)
 Θζςεισ των παικτϊν ςτο ςερβίσ και τθν επίκεςθ τθσ ομάδοσ
 Εμπζδωςθ με παιχνίδι
Γϋ τάξθ (7 ϊρεσ)
 Επανάλθψθ κεμάτων Αϋκαι Βϋτάξθσ
 Εκμάκθςθ των πτϊςεων, χωρίσ και με περιςτροφι, χωρίσ και με μπάλα
 Παιχνίδι με πλιρθ εφαρμογι κανονιςμϊν

3. Ποδόςφαιρο ςτθν Α,Β,Γ γυμναςίου
Αϋ τάξθ (9 ϊρεσ)
 Διάφορα είδθ πάςασ με εςωτερικό, εξωτερικό πόδι, «κουντουπιζ», κ.α.
 Τποδοχι «ςταμάτθμα» τθσ μπάλασ με το πζλμα, το εςωτερικό του ποδιοφ, τθσ
κνιμθσ, το μθρό, κλπ
 Προϊκθςθ και ζλεγχοσ τθσ μπάλασ «κοντρόλ» με ευκφγραμμθ κίνθςθ
 Ντρίπλα «μετακίνθςθ τθσ μπάλασ με ελιγμοφσ
 Κεφαλιά με το μζτωπο
 Διάφορα είδθ ςουτ με το εςωτερικό και εξωτερικό μζροσ του ποδιοφ και
«κουτουπιζ»
 Επαναφορά τθσ μπάλασ «αράουτ»
 Διάφορα είδθ λαβϊν τθσ μπάλασ από τον τερματοφφλακα ςε ψθλι μπαλιά, ςτο
φψοσ του κορμοφ, ςε χαμθλι μπαλιά, κλπ
 Εμπζδωςθ με παιχνίδι
Βϋ τάξθ (7 ϊρεσ)
 Επανάλθψθ κεμάτων Αϋτάξθσ
 υνδυαςμοί μεταβίβαςθσ και υποδοχισ τθσ μπάλασ ςε ηευγάρια, αντιμζτωποι,
από διάφορεσ αποςτάςεισ
 υνδυαςμοί μεταβίβαςθσ και υποδοχισ τθσ μπάλασ ςε ηευγάρια με διάφορεσ
κινιςεισ ςτο γιπεδο
 Παιχνίδι «κατοχισ μπάλασ»
 Κινιςεισ παικτϊν με μεταβίβαςθ και υποδοχι μπάλασ ςτθν επίκεςθ
 Κινιςεισ παικτϊν – κάλυψθ κενοφ χϊρου ςτθν άμυνα
 Εμπζδωςθ με παιχνίδι
Γϋ τάξθ (7 ϊρεσ)
 Επανάλθψθ κεμάτων Αϋκαι Βϋτάξθσ
 Θζςεισ και κινιςεισ παικτϊν ςτθν άμυνα και τθν επίκεςθ
 Θζςεισ και ςυνεργαςία των παικτϊν μζςα ςτο γιπεδο - ςυςτιματα
 Εμπζδωςθ με παιχνίδι

4. Χειροςφαίριςθ ςτθν Β, Γ γυμναςίου
Βϋ τάξθ (7 ϊρεσ)
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Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΔ»
περιλαμβάνει τθ διδαςκαλία των βαςικϊν κινθτικϊν και ακλθτικϊν δεξιοτιτων (τεχνικι και τακτικι), κακϊσ και των
κανονιςμϊν κάκε μιασ από
τισ τζςςερισ ακλοπαιδιζσ.
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/τριεσ να αποκτιςουν τισ
απαραίτθτεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ,
ϊςτε να μποροφν να παίηουν και να ευχαριςτιοφνται τισ ακλοπαιδιζσ με τουσ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ,
εντόσ και εκτόσ ςχολείου.
Οι ακλοπαιδιζσ αξιοποιοφνται επίςθσ για τθν
ζμμεςθ βελτίωςθ των
φυςικϊν ικανοτιτων των
μακθτϊν/-τριϊν και ιδιαίτερα για τθν προαγωγι
των δεξιοτιτων ςυνεργαςίασ, επικοινωνίασ, ςεβαςμοφ/ τιρθςθσ των κανόνων, αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ,
αλλθλοβοικειασ,
αλλθλοςεβαςμοφ, αυτοελζγχου, κ.α.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ






τάςεισ του παίκτθ – υποδοχι τθσ μπάλασ
Είδθ πάςασ: βαςικι πάςα πάνω από κεφάλι, πλάγια περιςτροφικι, ςκαςτι, κλπ
Επιτρεπόμενα βιματα με κράτθμα τθσ μπάλασ από ςτάςθ και ςε κίνθςθ
Ντρίπλα: ςυνδυαςμόσ ντρίπλασ, βθμάτων και πάςασ
Είδθ ςουτ: βαςικό «ρίψθ πάνω από το κεφάλι», χαμθλό «ρίψθ κάτω από το
φψοσ του ιςχίου», με άλμα «με ζνα, δφο ι τρία βιματα» από πάςα και από
ντρίπλα
 Μπλόκ
 Διάταξθ άμυνασ – επίκεςθσ
 Θζςεισ και τρόποι απόκρουςθσ του τερματοφφλακα
Γϋ τάξθ (7 ϊρεσ)
 Επανάλθψθ κεμάτων Βϋ τάξθσ
 Απλζσ μορφζσ άμυνασ: κζςεισ και μετακινιςεισ παικτϊν
 Απλζσ μορφζσ επίκεςθσ: κζςεισ και μετακινιςεισ παικτϊν
 Παιχνίδι με πλιρθ εφαρμογι των κανονιςμϊν

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ – ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΓΔΙΚΣΧΝ Φ.Κ. ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΓΔΙΑ»
περιλαμβάνει τθ διδαςκαλία και εξάςκθςθ των
κινθτικϊν και αγωνιςτικϊν
δεξιοτιτων βαςικϊν αγωνιςμάτων (δρόμων, αλμάτων, ρίψεων) του κλαςικοφ
ακλθτιςμοφ. Η διδαςκαλία
εμβακφνει ςτθν τεχνικι και
αγωνιςτικι από τάξθ ςε
τάξθ.
Παράλλθλα θ κεματικι
ενότθτα αξιοποιείται εναλλακτικά ςαν άςκθςθ για τθ
φυςικι κατάςταςθ, αξιοποιϊντασ βαςικζσ μορφζσ
βελτίωςθσ τθσ Φ.Κ. που
εφαρμόηονται ςτον κλαςικό ακλθτιςμό.
Η καταγραφι δεικτϊν Φ.Κ.
για τθν υγεία γίνεται για
τον ζλεγχο τθσ επάρκειασ
ι/και βελτίωςθσ τθσ Φ.Κ.,
κακϊσ και ςαν ςτοχοκεςία
προαγωγισ τθσ υγείασ.

5. Κλαςικόσ ακλθτιςμόσ – Φυςικι κατάςταςθ – Καταγραφι δεικτϊν
Φ.Κ. για τθν υγεία ςτθν Α,Β,Γ γυμναςίου
Αϋ τάξθ (21 ϊρεσ), Βϋ τάξθ (14 ϊρεσ), Γϋ τάξθ (14 ϊρεσ)
 Βαςικι τεχνικι διαςκελιςμοφ ςτουσ δρόμουσ ταχφτθτασ (δρομικζσ επιταχφνςεισ
10 - 20 μζτρων: τοποκζτθςθ ποδιοφ, κίνθςθ χεριϊν, ϊκθςθ ποδιοφ, κζςθ
κορμοφ, ρυκμόσ)
 Εκκινιςεισ από όρκια και ςυςπειρωτικι κζςθ
 Αγϊνεσ δρόμου ταχφτθτασ μζχρι 80 μζτρων
 Μεταβίβαςθ ςκυτάλθσ με αλλαγι χεριοφ
 Αλλαγι ςκυτάλθσ ςε ηϊνθ 20 μζτρων
 Αγϊνεσ ςκυταλοδρομίασ με αποςτάςεισ μζχρι 60 μζτρων
 Βαςικι τεχνικι διαςκελιςμοφ ςτουσ δρόμουσ αντοχισ (δρομικζσ αςκιςεισ
διάρκειασ 2 – 10 λεπτϊν για εμπζδωςθ τθσ τεχνικισ: τοποκζτθςθ ποδιοφ,
κίνθςθ χεριϊν, κζςθ κορμοφ, ρυκμόσ τρεξίματοσ, αναπνοι)
 Αγϊνεσ δρόμου αντοχισ ςε ομαλό ι ανϊμαλο ζδαφοσ (1500 μζτρα για κορίτςια
και 2000 για αγόρια)
 Άλμα ςε μικοσ: ολοκλθρωμζνθ ςυςπειρωτικι τεχνικι (φορά, πάτθμα, αιϊρθςθ,
προςγείωςθ)
 Σεχνικι άλματοσ ςε μικοσ με διαςκελιςμό ςτον αζρα ι ζκταςθ
 Αγϊνεσ άλματοσ ςε μικοσ ςε ςκάμα
 Σεχνικι του άλματοσ ςε φψοσ με ψαλίδι και φλοπ
 Αγϊνεσ άλματοσ ςε φψοσ
 Σεχνικι ρίψθσ ςφαίρασ με μετακίνθςθ (τεχνικι Οϋ Μπράιαν) ι/και περιςτροφι
 Αγϊνεσ ςφαιροβολίασ
 Σεχνικι ρίψθσ ακοντίου με ελαςτικό μπαλάκι (φορά, ρίψθ)
 Φ.Κ.: Μορφζσ διαλειμματικισ εξάςκθςθσ τθσ τεχνικισ ςτουσ δρόμουσ
(ταχφτθτασ και αντοχισ)
 Φ.Κ.: Εναλλαγζσ ρυκμοφ ςε τρζξιμο (αντοχισ) ι ςε τρζξιμο – περπάτθμα
 Φ.Κ.: Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ δφναμθσ και βελτίωςθσ τθσ αλτικισ ικανότθτασ
 Φ.Κ.: Μορφζσ κυκλικισ άςκθςθσ με ςτακμοφσ
 Μζτρθςθ του βάρουσ και φψουσ και καταγραφι του Δείκτθ Μάηασ ϊματοσ
*ΔΜ= Βάροσ (kg) / Υψοσ (m) ²+
 Μζτρθςθ και καταγραφι επιδόςεων ςε αξιόπιςτα κινθτικά τεςτ, όπωσ:
o Άλμα ςε μικοσ χωρίσ φόρα
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o Ευκαμψία ιςχφων – δίπλωςθ ςε εδραία κζςθ
o Παλίνδρομο τρζξιμο 20 μ
 Αξιολόγθςθ των δεικτϊν ςε ςχζςθ με τισ νόρμεσ και ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ
καταγραφζσ

6. Γυμναςτικι ςτθν Α,Β,Γ γυμναςίου
Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ»

Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξθ (6 ϊρεσ)











Γυμναςτικζσ αςκιςεισ χωρίσ όργανα (αναπθδιςεισ, περιφορζσ, κάμψεισ,
ςτροφζσ, διπλϊςεισ, εκτάςεισ, κακίςματα, ςτθρίξεισ, διατάςεισ, κλπ)
Γυμναςτικζσ αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ, ορκοςωμίασ, ιςορροπίασ και ευλυγιςίασ
υναςκιςεισ ςε ηευγάρια, τριάδεσ ι τετράδεσ
Αςκιςεισ ςε ςτακμοφσ (κυκλικι άςκθςθ)
Αςκιςεισ ςυγχρονιςμοφ ςε ςχθματιςμοφσ ι/και με βθματιςμό
Αςκιςεισ ςε όργανα (πολφηυγα, πάγκουσ, πλινκία, εφαλτιρια, ςχοινιά
αναρρίχθςθσ, κλπ)
Αςκιςεισ ενόργανθσ γυμναςτικισ ςε ςτρϊματα (κυβιςτιςεισ, ανεςτραμζνεσ
ςτθρίξεισ, κατακόρυφθ ςτιριξθ, τροχόσ, ςυνδυαςμοί)
Κυβίςτθςθ ςε πλινκίο ι απλά άλματα ςε εφαλτιριο με ι χωρίσ βατιρα
Απλζσ κινιςεισ ρυκμικισ γυμναςτικισ με ςχοινάκια, μπάλεσ, ςτεφάνια,
κορδζλεσ και κορφνεσ (για κορίτςια)
Γυμναςτικζσ κινιςεισ με μουςικι (αεροβικι, ςτεπ, αςκιςεισ με μπάλεσ,
διατάςεισ)

7. Παραδοςιακοί χοροί και άλλεσ μορφζσ χοροφ ςτθν Α,Β,Γ
γυμναςίου
Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξθ (6 ϊρεσ)
 Γριγοροσ χαςάπικοσ (Μακελάρικοσ)
 υρτόσ-καλαματιανόσ
 αμαρίνασ
 Σςάμικοσ
 Σικ (μονό)
 Πεντοηάλθσ
 Χαςάπικοσ
 Ηεϊμπζκικοσ
 Σοπικοί χοροί
 Αναηιτθςθ και παρουςίαςθ πλθροφοριϊν για τουσ παραπάνω χοροφσ
 φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ των νζων, όπωσ hip-hop, RnΒ, Break
dance, funky jazz, κ.α.
 Δθμιουργία μουςικοκινθτικϊν προγραμμάτων και χορογραφιϊν

8. Ενδοςχολικοί αγϊνεσ προςαρμοςμζνων ακλοπαιδιϊν ςτθν Α,Β,Γ
γυμναςίου (4 ϊρεσ)
 Ενδοςχολικοί αγϊνεσ μεταξφ ολιγομελϊν μικτϊν ομάδων αγοριϊν-κοριτςιϊν
τθσ ίδιασ τάξθσ ι μικτϊν ομάδων Α, Β, Γ τάξθσ ςε προςαρμοςμζνεσ ακλοπαιδιζσ
 Ενδοςχολικοί αγϊνεσ μεταξφ αντιπροςωπευτικϊν ομάδων των τμθμάτων Α, Β, Γ
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διδάςκεται ςαν ξεχωριςτι
ενότθτα (προςαρμοςμζνθ
ςτισ
δυνατότθτεσ
των
μακθτϊν/-τριϊν),
αλλά
μπορεί να ενςωματϊνεται
και ςτισ δραςτθριότθτεσ
άλλων κεματικϊν ενοτιτων ι να πλαιςιϊνει τθν
προκζρμανςθ ςτο ειςαγωγικό μζροσ του μακιματοσ.

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟΙ ΥΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΜΟΡΦΔ
ΥΟΡΟΤ»

περιλαμβάνει τθ διδαςκαλία ελλθνικϊν παραδοςιακϊν χορϊν (ενδεικτικοί
χοροί), αλλά μπορεί να επεκτείνεται ςτθν εκμάκθςθ
και άλλων μορφϊν χοροφ
ι/και ςτθ δθμιουργία ςφγχρονων μουςικοκινθτικϊν
προγραμμάτων.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
τάξθσ

ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
οι μακθτζσ/-τριεσ ςυγκεντρϊνουν ομαδοςυνεργατικά πλθροφορίεσ και υλικό,
εκτελοφν (μακαίνουν) τισ
ςχετικζσ δεξιότθτεσ και αποκτοφν βιωματικι εμπειρία.

ΈΝΑ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ
ΓΡΑΗ ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ:

Στθν Αϋ τάξθ θ χριςθ των
περιεχομζνων μπορεί να
αποςκοπεί ςτθν αφξθςθ
τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ και ςτθ βελτίωςθ
τθσ φυςικισ κατάςταςθσ
(με περιοδικό ζλεγχο μζςω
των δεικτϊν Φ.Κ. για τθν
υγεία).
Στθν Βϋ τάξθ θ χριςθ των
περιεχομζνων μπορεί να
αποςκοπεί ςτθν αξιοποίθςθ τθσ άςκθςθσ ςτθν
προαγωγι τθσ υγείασ και
τθσ ποιότθτασ ηωισ (ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ των
οφελϊν τθσ άςκθςθσ και
τθσ αξίασ του υγιεινοφ
τρόπου ηωισ).
Στθν Γϋ τάξθ θ χριςθ των
περιεχομζνων μπορεί να
αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ
τθσ κετικισ ςτάςθσ για δια
βίου άςκθςθ και των
κετικϊν ςυναιςκθμάτων
από τισ δραςτθριότθτεσ
του μακιματοσ (με επιμονι ςτισ ςυςτάςεισ για
άςκθςθ εντόσ και εκτόσ
ςχολείου).

9. χζδιο εργαςίασ ςτθν Β & Γ γυμναςίου (6 ϊρεσ)
 Γνωριμία με κάποιο νζο ι μθ διαδεδομζνο άκλθμα ι άκλθμα ΑμΕΑ
 Φυςικζσ δραςτθριότθτεσ υγείασ (εναλλακτικοί τρόποι άςκθςθσ)
 Φυςικι δραςτθριότθτα ι ςπορ αναψυχισ (υπαίκρια δραςτθριότθτα) με
βιωματικι εμπειρία

Α – Β – Γ τάξθ Λυκείου
ε κάκε τάξθ μπορεί να ορίηεται ζνασ ιδιαίτεροσ
προςανατολιςμόσ των δράςεων του μακιματοσ ωσ εξισ:
Αϋ Τάξθ: Φυςικι δραςτθριότθτα – Φυςικι κατάςταςθ για τθν υγεία:
Επιδιϊκεται μζςα από τθν εφαρμογι των περιεχομζνων να
βελτιωκοφν παράμετροι τθσ Φ.Κ. για τθν υγεία, όπωσ
βελτίωςθ τθσ μυϊκισ δφναμθσ, τθσ αερόβιασ αντοχισ, τθσ
ευλυγιςίασ και τθσ ςωματικισ ςφςταςθσ. Καταγράφονται οι
επιδόςεισ ςε επιλεγμζνα τεςτ Φ.Κ. ςτθν ζναρξθ, ςτο τζλοσ
του 1ου τετραμινου και ςτο τζλοσ του 2ου τετραμινου. Οι
ςτόχοι επίτευξθσ για τουσ μακθτζσ/-τριεσ είναι να
επιδείξουν ζνα καλό επίπεδο ι/και να βελτιϊςουν τθ Φ.Κ.
(ςτα επιλεγμζνα τεςτ).
Βϋ Τάξθ: Φυςικι άςκθςθ, Τγεία και Ποιότθτα ηωισ: Επιδιϊκεται οι
μακθτζσ/-τριεσ να κατανοιςουν και να βιϊςουν τα οφζλθ
τθσ φυςικισ άςκθςθσ ςτθ ςωματικι και ψυχικι τουσ υγεία.
Οι ειδικότερεσ επιλογζσ των περιεχομζνων ςτισ κεματικζσ
ενότθτεσ πρζπει να είναι ευχάριςτεσ και ςφμφωνεσ με τισ
δυνατότθτεσ και προτιμιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν. Οι
ςτόχοι επίτευξθσ για τουσ μακθτζσ/-τριεσ είναι να
προςκολλθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, να
επιδεικνφουν κετικι διάκεςθ μζςα από τθ φυςικι
δραςτθριότθτα και να μποροφν να κατονομάςουν τα οφζλθ
τθσ άςκθςθσ ςτθν υγεία.
Γϋ Τάξθ: Δια βίου άςκθςθ για τθν υγεία και τθν ποιότθτα ηωισ: Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςωματικά δραςτιριοι
ςτο μάκθμα και να ζχουν διάκεςθ να αξιοποιιςουν κάκε
ευκαιρία για φυςικι άςκθςθ. Οι επιλογζσ των περιεχομζνων
πρζπει να ςυνδυάηονται με κετικά ςυναιςκιματα που
απορρζουν από αυτά, να ςυνδζονται με προςωπικοφσ ι
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ομαδικοφσ ςτόχουσ, να εμπλζκουν το ενδιαφζρον για τουσ
ςχολικοφσ αγϊνεσ και να προςφζρουν χαλάρωςθ από το
άγχοσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων. Οι ςτόχοι επίτευξθσ
για τουσ μακθτζσ/-τριεσ είναι να ακολουκοφν το πρόγραμμα
άςκθςισ τουσ, και να μποροφν να αναγνωρίηουν τισ κετικζσ
επιδράςεισ ςτθν υγεία και ςτθν ποιότθτα ηωισ τουσ.

Θεματικζσ ενότθτεσ

Ώρεσ

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΘ (10-15 λεπτϊν)
ΑΚΘΘ & ΤΓΕΙΑ (Θεωρία)
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ (Καλακοςφαίριςθ, Πετοςφαίριςθ, Ποδόςφαιρο,
Χειροςφαίριςθ)
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ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ – ΑΚΘΘ ΓΙΑ ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ – Καταγραφι
δεικτϊν Φ.Κ. για τθν υγεία

12

ΧΟΡΟ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ , ΑΛΛΑ ΑΘΛΘΜΑΣΑ

7

χζδιο εργαςίασ: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΦΕ ΑΚΘΘ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΤΧΘ ι Προετοιμαςία Εκδιλωςθσ

7

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ Ακλοπαιδιϊν ι Προςαρμοςμζνων
Ακλοπαιδιϊν

4

ΟΙ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ
ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ
είναι ομαδοποιθμζνεσ με
τρόπο που να μπορεί ο/θ
εκπαιδευτικόσ να τισ εντάξει ςτον ετιςιο προγραμματιςμό του και παράλλθλα να επιτρζπει ςτουσ
μακθτζσ/-τριεσ να επιλζγουν δραςτθριότθτεσ από
τα ειδικότερα περιεχόμενα
κάκε ενότθτασ.
Εφαρμόηονται και ςτισ
τρεισ τάξεισ, ςφμφωνα με
τθν ενδεικτικι κατανομι
των διδακτικϊν ωρϊν ανά
ζτοσ,
προςαρμοςμζνεσ
ςτον ιδιαίτερο προςανατολιςμό τθσ κάκε τάξθσ.

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά κεματικι ενότθτα
1. Δραςτθριότθτα προκζρμανςθσ (10-15 λεπτϊν) ςτθν Α, Β, Γ
λυκείου
 Χαλαρό jogging με ι χωρίσ κινιςεισ των χεριϊν (περιφορζσ, εκτάςεισ, εναλλάξ
ανατάςεισ)
 Διάφορεσ μορφζσ μετακινιςεων (skipping, αναπιδθςθ ςτο ζνα και ςτο άλλο
πόδι, πλάγιεσ μετατοπίςεισ, ψαλιδάκια, άρςεισ ποδιϊν πίςω, κλπ)
 Επιτόπιεσ αναπθδιςεισ, ςυνδυαςμοί αναπθδιςεων και κινιςεων των άκρων με
ι χωρίσ μικρζσ μετατοπίςεισ
 Μικρζσ επιταχφνςεισ με τρζξιμο
 Γυμναςτικζσ κινιςεισ ςε ςτάςθ (ςτροφζσ, κάμψεισ, διπλϊςεισ και εκτάςεισ του
κορμοφ, περιφορζσ, ανατάςεισ, υπερεκτάςεισ χεριϊν, ςυνδυαςμοί κινιςεων
κορμοφ και άκρων)
 Ενεργθτικζσ ι/και πακθτικζσ διατάςεισ

2. Θεωρία: Άςκθςθ και Τγεία ςτθν Α, Β, Γ λυκείου
Αϋ τάξθ (κατά τθ διάρκεια των κινθτικϊν δραςτθριοτιτων του μακιματοσ)
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Η ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΗ»
είναι υποχρεωτικι για
όλουσ τουσ μακθτζσ/-τριεσ,
ςαν θ ελάχιςτθ κοινι φυςικι δραςτθριότθτα και
γίνεται ςε κάκε μάκθμα
ομαδικά ςτα πρϊτα 10-15
λεπτά πριν από κάκε άλλθ
φυςικι δραςτθριότθτα.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ



Η ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΑΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ»
διδάςκεται
κατά
τθ
διάρκεια των κινθτικϊν
δραςτθριοτιτων του μακιματοσ ι ςε μζρεσ που οι
καιρικζσ ςυνκικεσ δεν
επιτρζπουν τθ διεξαγωγι
του μακιματοσ με φυςικι
δραςτθριότθτα. Τα επιμζρουσ κζματα κατανζμονται
ενδεικτικά ςτισ τρεισ τάξεισ, ςε αντιςτοιχία με τον
ιδιαίτερο προςανατολιςμό
των δράςεων ςε κάκε
τάξθ.





Αςκιςεισ και τρόποι βελτίωςθσ των παραμζτρων τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που
ςχετίηεται με τθν υγεία (δφναμθσ, ευλυγιςίασ, αντοχισ, ςωματικισ ςφςταςθσ)
Φυςικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, φυςικι επάρκεια και καλό επίπεδο
φυςικισ κατάςταςθσ
Μετριςεισ και κινθτικά τεςτ για τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ φυςικισ
κατάςταςθσ, όπωσ
o Για τθ ςωματικι ςφςταςθ: Μζτρθςθ του βάρουσ και φψουσ και καταγραφι
του Δείκτθ Μάηασ ϊματοσ *ΔΜ= Βάροσ (kg) / Υψοσ (m) ²+
o Για τθ δφναμθ: Άλμα ςε μικοσ ι φψοσ χωρίσ φόρα, κοιλιακοφσ ι push ups
o Για τθν ευλυγιςία: Ευκαμψία ιςχφων – δίπλωςθ ςε εδραία κζςθ, ευλυγιςία
ϊμων ι ευλυγιςία ιςχίων
o Για τθν αερόβια αντοχι: Παλίνδρομο τρζξιμο 20 μ ι ςυνεχόμενο τρζξιμο
1200 μζτρων
Αξιολόγθςθ των δεικτϊν ςε ςχζςθ με τισ νόρμεσ και ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ
καταγραφζσ

Βϋ τάξθ (κατά τθ διάρκεια των κινθτικϊν δραςτθριοτιτων του μακιματοσ)









Οφζλθ τθσ άςκθςθσ ςτθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ (κοινωνικζσ ςχζςεισ,
αυτοεκτίμθςθ, εικόνα ςϊματοσ, ρφκμιςθ του ςτρεσ, διάκεςθ και ευεξία)
Οφζλθ τθσ άςκθςθσ ςτθν προαγωγι τθσ ςωματικισ υγείασ (ορκοςωμία,
ςωματικι διάπλαςθ, νευρομυϊκι επάρκεια/ικανότθτα και άνεςθ ςτισ κινιςεισ,
ευκινθςία των αρκρϊςεων, αερόβια επάρκεια/ικανότθτα, καρδιαγγειακι
παροχι)
Προάςπιςθ τθσ υγείασ από κακϊςεισ και αςκζνειεσ (ενίςχυςθ του
ανοςοποιθτικοφ, ελαςτικότθτα μυϊν - αντοχι ςτισ μυοςκελετικζσ κακϊςεισ και
τραυματιςμοφσ, αντιςτάκμιςθ τθσ ςυςςϊρευςθσ λίπουσ, μείωςθ τθσ
χολθςτερόλθσ και των τριγλυκεριδίων, μείωςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ, αφξθςθ
τθσ διαπερατότθτασ τθσ ινςουλίνθσ, ελαςτικότθτα αγγείων, κ.α.)
Πρόλθψθ εμφάνιςθσ χρόνιων νοςθμάτων (παχυςαρκία, ςακχαρϊδθ διαβιτθ
τφπου ΙΙ, υπζρταςθ, αρτθριοςκλιρυνςθ, πνευμονοπάκειεσ, οςτεοπόρωςθ,
Alzheimer, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, καρκίνουσ)
Τγιεινόσ τρόποσ ηωισ – κακθμερινι φυςικι δραςτθριότθτα – είδθ φυςικισ
δραςτθριότθτασ – ςυςτάςεισ Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ

Γϋ τάξθ (κατά τθ διάρκεια των κινθτικϊν δραςτθριοτιτων του μακιματοσ)








Τγιεινόσ τρόποσ ηωισ – κακθμερινι φυςικι δραςτθριότθτα – ςυςτάςεισ
Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ
Είδθ φυςικισ δραςτθριότθτασ: ευκαιρίεσ και επιλογζσ (άκλθςθ, τακτικι
άςκθςθ, εναλλακτικζσ μορφζσ άςκθςθσ, υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ αναψυχισ)
Δραςτιριοσ τρόποσ ηωισ, περιοριςμόσ τθσ υποκινθτικότθτασ
και τθσ χριςθσ βλαβερϊν ουςιϊν (κακιςτικζσ ςυνικειεσ, κάπνιςμα, αλκοόλ,
doping, εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο)
Επίδραςθ τθσ άςκθςθσ ςτο ςτρεσ, τθν κατάκλιψθ και τθ διάκεςθ
Προλθπτικι φροντίδα υγείασ μζςω τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ/άςκθςθσ
Προαγωγι τθσ ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ δραςτθριότθτασ ςε μορφζσ άςκθςθσ
και ςτα ςπορ.

3. Ακλοπαιδιζσ ςτθν Α, Β, Γ λυκείου (30 ϊρεσ)
Κατανομι μακθτϊν/-τριϊν ςτισ ακλοπαιδιζσ (ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ τουσ)
Καλακοςφαίριςθ:
 Εξάςκθςθ τθσ τεχνικισ και τακτικισ μζςω του παιχνιδιοφ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 Παιχνίδι με δφο αντίπαλεσ ομάδεσ ςε ζνα καλάκι (ομάδεσ ζωσ 4 παικτϊν), με
αυτοδιαχείριςθ κανόνων και κανονιςμϊν
 Παιχνίδι με δφο αντίπαλεσ ομάδεσ ςε κανονικό γιπεδο (ομάδεσ 5-6 παικτϊν),
με αυτοδιαχείριςθ κανόνων και κανονιςμϊν ι παρουςία διαιτθτι και πλιρθ
εφαρμογι κανονιςμϊν
Πετοςφαίριςθ:
 Εξάςκθςθ τθσ τεχνικισ και τακτικισ μζςω του παιχνιδιοφ
 Παιχνίδι με δφο αντίπαλεσ ομάδεσ ςτο μιςό γιπεδο (ομάδεσ ζωσ 4 παικτϊν), με
αυτοδιαχείριςθ κανόνων και κανονιςμϊν
 Παιχνίδι με δφο αντίπαλεσ ομάδεσ ςε κανονικό γιπεδο (ομάδεσ 5-6 παικτϊν),
με αυτοδιαχείριςθ κανόνων και κανονιςμϊν ι παρουςία διαιτθτι και πλιρθ
εφαρμογι κανονιςμϊν
Ποδόςφαιρο:
 Εξάςκθςθ τθσ τεχνικισ και τακτικισ μζςω του παιχνιδιοφ
 Παιχνίδι με δφο αντίπαλεσ ομάδεσ ςε μικρό γιπεδο, π.χ. μπάςκετ (ομάδεσ ζωσ 4
παικτϊν), με αυτοδιαχείριςθ κανόνων και κανονιςμϊν
 Παιχνίδι με δφο αντίπαλεσ ομάδεσ ςε μεγαλφτερο γιπεδο, π.χ. 5Χ5 ι χάντμπολ
(ομάδεσ 5-6 παικτϊν), με αυτοδιαχείριςθ κανόνων και κανονιςμϊν ι παρουςία
διαιτθτι και πλιρθ εφαρμογι κανονιςμϊν
Χειροςφαίριςθ:
 Εξάςκθςθ τθσ τεχνικισ και τακτικισ μζςω του παιχνιδιοφ
 Παιχνίδι με δφο αντίπαλεσ ομάδεσ, με αυτοδιαχείριςθ κανόνων και κανονιςμϊν
ι παρουςία διαιτθτι και πλιρθ εφαρμογι κανονιςμϊν

Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΔ»
προςφζρεται για τθν φυςικι άςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν (ςε ςυνκικεσ
παιχνιδιοφ) και τθν παράλλθλθ εξάςκθςθ τθσ
τεχνικισ και τακτικισ τουσ
ςτθν/ςτισ ακλοπαιδιά/-ιζσ
επιλογισ τουσ. Αμζςωσ
μετά τθν προκζρμανςθ
ςχθματίηονται αντίπαλεσ
ομάδεσ και ξεκινάει το
παιχνίδι.
Οι επιλογζσ των ακλοπαιδιϊν ςυνδυάηονται και με
τθν προετοιμαςία των
ομάδων για τουσ ςχολικοφσ αγϊνεσ.

4. Γυμναςτικι – Άςκθςθ για φυςικι κατάςταςθ – Καταγραφι
δεικτϊν Φ.Κ. για τθν υγεία ςτθν Α, Β, Γ λυκείου (12 ϊρεσ)
Κατανομι μακθτϊν/-τριϊν ςε ομάδεσ άςκθςθσ (ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ τουσ)
 Μορφζσ ςυντονιςμζνων γυμναςτικϊν αςκιςεων (fitness gymnastic, pilates,
aerobic, step, yoga, κλπ)
 ετ επαναλιψεων αςκιςεων ενδυνάμωςθσ (κοιλιακϊν, ραχιαίων, τρικεφάλων,
δικεφάλων, τετρακεφάλων, γαςτροκνθμίων, κλπ)
 Μορφζσ κυκλικισ άςκθςθσ ςε ςτακμοφσ
 Αςκιςεισ δφναμθσ με βάρθ, ςε πολφηυγα ι με όργανα
 Αςκιςεισ με ςχοινάκια, λάςτιχα, μπάλεσ, ςτεφάνια
 Περπάτθμα ι εναλλαγζσ jogging με περπάτθμα.
 Μετριςεισ και κινθτικά τεςτ για τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ φυςικισ
κατάςταςθσ, όπωσ
o Για τθ ςωματικι ςφςταςθ: Μζτρθςθ του βάρουσ και φψουσ και καταγραφι
του Δείκτθ Μάηασ ϊματοσ *ΔΜ= Βάροσ (kg) / Υψοσ (m) ²+
o Για τθ δφναμθ: Άλμα ςε μικοσ ι φψοσ χωρίσ φόρα, κοιλιακοφσ ι push ups
o Για τθν ευλυγιςία: Ευκαμψία ιςχφων – δίπλωςθ ςε εδραία κζςθ, ευλυγιςία
ϊμων ι ευλυγιςία ιςχίων
o Για τθν αερόβια αντοχι: Παλίνδρομο τρζξιμο 20 μ ι ςυνεχόμενο τρζξιμο
1200 μζτρων
 Αξιολόγθςθ των δεικτϊν ςε ςχζςθ με τισ νόρμεσ και ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ
καταγραφζσ

5. Χορόσ, παιχνίδια, άλλα ακλιματα ςτθν Α, Β, Γ λυκείου (7 ϊρεσ)
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Η ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
«ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ – ΆΚΗΗ
ΓΙΑ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ»
προζθέρεηαη γηα ηε δηαηήρεζε ή βειηίωζε ηες
θσζηθής
θαηάζηαζες,
θαζώς θαη γηα ηελ εθκάζεζε ηωλ αζθήζεωλ ή/θαη
ηες ζύλζεζες ηωλ προγρακκάηωλ άζθεζες γηα
ηε θσζηθή θαηάζηαζε θαη
ηελ σγεία.
Η ζεκαηηθή ελόηεηα πιαηζηώλεηαη (όποσ απαηηείηαη)
από θαηαγραθή δεηθηώλ
Φ.Κ. ποσ ζτεηίδοληαη κε
ηελ σγεία.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΔΝΟΣΗΣΑ «ΥΟΡΟ, ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ,
ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ»
προςφζρεται για τθν εναλλακτικι εναςχόλθςθ των
μακθτϊν/-τριϊν με τον
χορό ι άλλεσ μορφζσ
φυςικισ δραςτθριότθτασ,
όπωσ τα παιχνίδια και
άλλα μθ διαδεδομζνα ακλιματα. Οι επιμζρουσ
επιλογζσ των μακθτϊν/τριϊν ςυνδυάηονται με
εκμάκθςθ/βελτίωςθ κινθτικϊν τουσ δεξιοτιτων και
με φυςικι δραςτθριότθτα.

Κατανομι μακθτϊν/-τριϊν ςε ομάδεσ άςκθςθσ (ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ τουσ)
Χορόσ
 Παραδοςιακοί χοροί (με διδακτικι ι φκίνουςα κακοδιγθςθ), όπωσ π.χ.
o υρτόσ-Καλαματιανόσ
o Σςάμικοσ
o Χαςάπικοσ γριγοροσ
o Χαςάπικοσ
o Ηεϊμπζκικοσ
o Σοπικοί χοροί
 φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ (με αλλθλοςυνεργατικι ι
ομαδοςυνεργατικι ςφνκεςθ χορογραφιϊν), όπωσ π.χ. μουςικοκινθτικά
προγράμματα, hip-hop, Break dance, Zumba, κ.α.
 Άλλα είδθ χοροφ
Παιχνίδια
 Κινθτικά παιχνίδια με μπάλα
 Ανταγωνιςτικά παιχνίδια με μπάλεσ, ςκυτάλεσ, κλπ, με ι χωρίσ εμπόδια
 Παραδοςιακά παιχνίδια
 Θεατρικό κινθτικό παιχνίδι
Άλλα ακλιματα
 Επιτραπζηια αντιςφαίριςθ
 Αντιπτζριςθ
 Αντιςφαίριςθ, κ.α.

6. χζδιο εργαςίασ: Εναλλακτικζσ μορφζσ άςκθςθσ και αναψυχισ ι
προετοιμαςία εκδιλωςθσ ςτθν Α, Β, Γ λυκείου (7 ϊρεσ)
ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ
ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ
«ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΜΟΡΦΧΝ
ΑΚΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ»
Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ
ΔΚΓΗΛΧΗ

παρζχει τθ δυνατότθτα να
διδαχκοφν ομαδοςυνεργατικά κάποιεσ από τισ εν
λόγω δραςτθριότθτεσ και
να ςυνοδεφονται από
βιωματικι εμπειρία, είτε
με κινθτικι δραςτθριότθτα
εντόσ και εκτόσ ςχολείου,
είτε με διδακτικι επίςκεψθ
ςτο πεδίο, για τθν εμπειρία
ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ.
Η προετοιμαςία εκδιλωςθσ (π.χ. παράςταςθ με
χοροφσ) επιτρζπει τθν ομαδοςυνεργατικι προετοιμαςία/φυςικι δραςτθριότθτα, προςθλωμζνθ ςτον
ςτοχο τθσ εκδιλωςθσ.

Κατανομι μακθτϊν/-τριϊν ςε ομάδεσ (ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ τουσ)
Εναλλακτικζσ μορφζσ άςκθςθσ και αναψυχισ
 Εναλλακτικοί τρόποι άςκθςθσ:
o Μετακινιςεισ με περπάτθμα, ανζβαςμα από τα ςκαλοπάτια
o Χριςθ του ποδθλάτου (ςτισ μετακινιςεισ ι/και για βόλτα/αναψυχι)
o Περιποίθςθ κιπου και χειρονακτικζσ εργαςίεσ ςτο ςπίτι
 Τπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ – ςπορ αναψυχισ:
o Πεηοπορία ςε φυςικό περιβάλλον – Ορεινι πεηοπορία
o Ορειβαςία
o Χιονοδρομία
o Αναρρίχθςθ
o Ορεινι ποδθλαςία
o Ιππαςία
o Κολφμπι
o Τποβρφχιεσ καταδφςεισ
o Ιςτιοπλοΐα
o Ιςτιοςανίδα
o Κανόε καγιάκ κ.α.
Προετοιμαςία εκδιλωςθσ
 Χορευτικι παράςταςθ (παραδοςιακοί χοροί ι άλλεσ μορφζσ χοροφ)
 Διαγωνιςμόσ χοροφ ι δεξιοτεχνίασ
 Επίδειξθ γυμναςτικϊν προγραμμάτων ι αγωνιςτικϊν δεξιοτιτων
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7. Ενδοςχολικοί αγϊνεσ ακλοπαιδιϊν ι προςαρμοςμζνων
ακλοπαιδιϊν ςτθν Α, Β, Γ λυκείου (4 ϊρεσ)
 Ενδοςχολικοί αγϊνεσ μεταξφ ολιγομελϊν μικτϊν ομάδων αγοριϊν-κοριτςιϊν
τθσ ίδιασ τάξθσ ι μικτϊν ομάδων Α, Β, Γ τάξθσ ςε προςαρμοςμζνεσ ακλοπαιδιζσ
 Ενδοςχολικοί αγϊνεσ ςτισ ακλοπαιδιζσ μεταξφ αντιπροςωπευτικϊν ομάδων των
τμθμάτων Α, Β, Γ τάξθσ
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ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΥΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ο/θ εκπαιδευτικόσ Φ.Α.
οφείλει να ςυντάξει τον ετιςιο και τριμθνιαίο (δθμοτικό) ι
τετραμθνιαίο (γυμνάςιο και λφκειο) προγραμματιςμό του διδακτικοφ
του ζργου. τθ ςυνζχεια, για τθν διδαςκαλία τθσ κάκε κεματικισ
ενότθτασ, πρζπει να προγραμματίηει τα κζματα ι/και τισ
δραςτθριότθτεσ κάκε διδακτικισ ϊρασ. Ο προγραμματιςμόσ γίνεται
επί των περιεχομζνων (κεματικϊν ενοτιτων) τθσ Φυςικισ Αγωγισ και
αποςκοπεί ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ φυςικισ εκπαίδευςθσ ςτουσ
μακθτζσ/-τριεσ, με όλα τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται ςτο
Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν.

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ
ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

1. τον Ετιςιο & Σριμθνιαίο ι Σετραμθνιαίο
προγραμματιςμό τθσ
διδακτζασ φλθσ (γραπτι ςφνταξθ από τον/
τθν εκπαιδευτικό Φ.Α.)
2. τον προγραμματιςμό
διδαςκαλίασ των επιμζρουσ κεματικϊν ενοτιτων .

Ετιςιοσ & τριμθνιαίοσ/τετραμθνιαίοσ προγραμματιςμόσ
Για τθν ςφνταξθ του ετιςιου προγραμματιςμοφ ςτο μάκθμα
τθσ Φυςικισ Αγωγισ λαμβάνονται υπόψθ:








Θ ακλθτικι υποδομι του ςχολείου: παραλείπονται αντικείμενα
που δεν μποροφν να διδαχκοφν λόγω ζλλειψθσ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων ι προςτίκενται επιπλζον αντικείμενα με τθ μορφι
ςχεδίου εργαςίασ.
Ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν Φ.Α. ςτο ςχολείο: γίνεται
διαφορετικι κατανομι των κεματικϊν ενοτιτων για να μθν
ςυμπίπτει θ χριςθ των χϊρων ι/και ςυνδυαςμόσ κοινϊν δράςεων
τμθμάτων/τάξεων.
Θ επιρροι από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ: καταγράφονται εναλλακτικά
περιεχόμενα για διδαςκαλία ςτθν τάξθ ι αντικείμενα που
μποροφν να διδαχκοφν ςε μικρό κλειςτό χϊρο.
Σα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του τόπου ι του ςχολείου:
αξιοποιείται θ παράδοςθ ςε κάποιο άκλθμα ι θ φπαρξθ ειδικοφ
γυμναςτθρίου και ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ.
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ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ:


οι ακλθτικζσ υποδομζσ



ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν που ςυνυπθρετοφν ςτο ςχολείο



θ επιρροι από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ



τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του τόπου ι
του ςχολείου.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
Ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ περιλαμβάνει:
Ο ΔΣΗΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:



Σισ κεματικζσ ενότθτεσ
που κα διδαχκοφν



Σισ ϊρεσ για κάκε κεματικι ενότθτα



Σα ςχζδια εργαςίασ
που κα υλοποιθκοφν



Σουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ που κα ςυμμετάςχει το ςχολείο



Κάκε άλλθ δράςθ.

1. Σισ κεματικζσ ενότθτεσ που κα περιλθφκοφν ςτθ διδαςκαλία του
μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ κατά το ςχολικό ζτοσ.
2. Σον αρικμό των διδακτικϊν ωρϊν για κάκε κεματικι ενότθτα.
3. Σα ςχζδια εργαςίασ που κα υλοποιθκοφν ςτο μάκθμα (ςε
αποκλειςτικζσ ϊρεσ ι ςε ςυνδυαςμό με κάποια κεματικι ενότθτα
ι με άλλο μάκθμα).
4. Σουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ ςτουσ οποίουσ κα πάρει μζροσ το
ςχολείο.
5. Όποια άλλθ ενζργεια ι δράςθ γίνει ςτο μάκθμα ι ςε ςυνδυαςμό
με κάποιο άλλο μάκθμα.
Ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ προςαρμόηεται ςτισ οδθγίεσ των
προγραμμάτων ςπουδϊν και των ςχετικϊν εγκυκλίων για το μάκθμα
τθσ Φυςικισ Αγωγισ, όςον αφορά τθν ενδεικτικι κατανομι των
διδακτικϊν ωρϊν ανά κεματικι ενότθτα.
τθ ςυνζχεια, προκειμζνου ο/θ εκπαιδευτικόσ Φ.Α. να
βοθκθκεί ςτθ ςφνταξθ του ετιςιου & τριμθνιαίου/τετραμθνιαίου
προγραμματιςμοφ του, παρουςιάηονται για το δθμοτικό, το γυμνάςιο
και το λφκειο αντίςτοιχα:
 Οι κεματικζσ ενότθτεσ με τθν ενδεικτικι κατανομι τουσ ςε
διδακτικζσ ϊρεσ (ςφμφωνα με τα ΑΠ).
 Ζνα ενδεικτικό παράδειγμα ετιςιου προγραμματιςμοφ τθσ
διδακτζασ φλθσ.
 Ζνα ενδεικτικό παραδείγματα τριμθνιαίου/ τετραμθνιαίου
προγραμματιςμοφ τθσ διδακτζασ φλθσ, ςε αντιςτοιχία του ετιςιου
προγραμματιςμοφ.
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ
Θεματικζσ ενότθτεσ

Ϊρεσ
Α – Β τάξθ

ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ
Αίςκθςθ χϊρου & χρόνου (12)
Οπτικοκινθτικόσ ςυγχρονιςμόσ & ςυντονιςμόσ (6)
Ιςορροπία ςτατικι & δυναμικι (4)
Πλευρικι κίνθςθ (3)
Ορκοςωματικι αγωγι (3)
Αναπνευςτικι αγωγι (2)
Φανταςία & Δθμιουργικότθτα (2)

ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ - ΧΟΡΟΙ

32

26

Μουςικοκινθτικι Αγωγι (10)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Παραδοςιακοί Χοροί (8)
φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ - άλλοι χοροί (8)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Ομαδικά, ατομικά, παραδοςιακά

12

ΓΤΜΝΑΣΙΚH – ΕΝΟΡΓΑΝΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

10

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΦΤΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ & ΠΟΡ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΤΧΘ

8

Καταγραφι Δεικτϊν ωματικισ και Κινθτικισ Ανάπτυξθσ

4

Προετοιμαςία Εκδθλϊςεων

4
Γ – Δ τάξθ

ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ
Κινθτικζσ δεξιότθτεσ (7)
Φυςικζσ ικανότθτεσ (7)
Ορκοςωματικι αγωγι (4)

18

ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ -ΧΟΡΟΙ
Μουςικοκινθτικι Αγωγι (6)
Παραδοςιακοί Χοροί (8)
φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ - άλλοι χοροί (6)

20

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Ομαδικά, ατομικά, παραδοςιακά

8

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ - ΕΝΟΡΓΑΝΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

10

ΜΤΘΘ ΣΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ ΚΑΙ ΣΟ ΣΙΒΟ
Ποδόςφαιρο (3)
Καλακοςφαίριςθ (3)
Πετοςφαίριςθ (3)
Χειροςφαίριςθ (3)
τίβοσ (8)

20

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΦΤΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ & ΠΟΡ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΤΧΘ

8

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΜΘ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΘΛΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΘΛΘΜΑΣΑ ΑμΕΑ

4

Καταγραφι Δεικτϊν ωματικισ και Κινθτικισ Ανάπτυξθσ

4

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ προςαρμοςμζνων παιχνιδιϊν

4

ΚΟΛΤΜΒΘΘ

20*
Ε – τ τάξθ

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ
Καλακοςφαίριςθ (8)
Πετοςφαίριςθ (8)
Ποδόςφαιρο (8)
Χειροςφαίριςθ (8)

32

ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΘΣΙΜΟ – Καταγραφι δεικτϊν ςωματικισ και κινθτικισ
ανάπτυξθσ

12

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

8

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ & φγχρονεσ μορφζσ χορευτικισ ζκφραςθσ

12

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ Προςαρμοςμζνων Ακλοπαιδιϊν

4

* Όταν υλοποιείται θ κολφμβθςθ παραλείπονται ϊρεσ από τισ υπόλοιπεσ κεματικζσ ενότθτεσ αναλογικά.
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ΟΙ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ

είναι κοινζσ ανά δφο τάξεισ (Α-Β, Γ-Δ, Ε-τ), ο
προγραμματιςμόσ ωςτόςο
γίνεται για κάκε τάξθ
χωριςτά.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ:

Οι κεματικζσ ενότθτεσ κάκε
τριμινου ςτον ετιςιο προγραμματιςμό (με τισ ϊρεσ
που τισ αντιςτοιχοφν) μεταφζρονται ςτον τριμθνιαίο προγραμματιςμό και
αναλφονται περαιτζρω ςε
εβδομαδιαία βάςθ.
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ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
ΓΤΜΝΑΙΟ

ΟΙ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ

Θεματικζσ ενότθτεσ
Α τάξθ

ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ

δίνονται για κάκε τάξθ με
τθν ενδεικτικι κατανομι
των ωρϊν τουσ.

Ϊρεσ

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ
Καλακοςφαίριςθ (9)
Πετοςφαίριςθ (9)
Ποδόςφαιρο (9)

27

ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΘΣΙΜΟ – ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ – Καταγραφι
δεικτϊν Φ.Κ. για τθν υγεία

21

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

6

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

6

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ προςαρμοςμζνων Ακλοπαιδιϊν

4

Β τάξθ

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ
Καλακοςφαίριςθ (7)
Πετοςφαίριςθ (7)
Ποδόςφαιρο (7)
Χειροςφαίριςθ (7)

28

ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΘΣΙΜΟ – ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ – Καταγραφι
δεικτϊν Φ.Κ. για τθν υγεία

14

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

6

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

6

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ προςαρμοςμζνων Ακλοπαιδιϊν

4

χζδιο Εργαςίασ: π.χ. «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΘΛΘΜΑΣΑ»

6

Γ τάξθ

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ
Καλακοςφαίριςθ (7)
Πετοςφαίριςθ (7)
Χειροςφαίριςθ (7)
Ποδόςφαιρο (7)

28

ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΘΣΙΜΟ – ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ – Καταγραφι
δεικτϊν Φ.Κ. για τθν υγεία

14

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ

6

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

6

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ προςαρμοςμζνων Ακλοπαιδιϊν

4

χζδιο Εργαςίασ: π.χ. «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΠΟΡ ΑΝΑΨΤΧΘ»

6
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

53

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΣΔΣΡΑΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ:

οι κεματικζσ ενότθτεσ κάκε
τετραμινου ςτον ετιςιο
προγραμματιςμό (με τισ
ϊρεσ που τισ αντιςτοιχοφν)
μεταφζρονται ςτον τετραμθνιαίο προγραμματιςμό
και αναλφονται περαιτζρω
ςε εβδομαδιαία βάςθ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΛΤΚΕΙΟ
Θεματικζσ ενότθτεσ

Ϊρεσ
Α – Β – Γ τάξθ

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΘ (10-15 λεπτϊν)
ΑΚΘΘ & ΤΓΕΙΑ (Θεωρία)
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ (Καλακοςφαίριςθ, Πετοςφαίριςθ, Ποδόςφαιρο,
Χειροςφαίριςθ)

32

ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ – ΑΚΘΘ ΓΙΑ ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ – Καταγραφι
δεικτϊν Φ.Κ. για τθν υγεία

12

ΧΟΡΟ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ , ΑΛΛΑ ΑΘΛΘΜΑΣΑ

7

χζδιο εργαςίασ: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΦΕ ΑΚΘΘ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΤΧΘ ι Προετοιμαςία Εκδιλωςθσ

7

Ενδοςχολικοί Αγϊνεσ Ακλοπαιδιϊν ι Προςαρμοςμζνων
Ακλοπαιδιϊν

4

Θ δραςτθριότθτα τθσ προκζρμανςθσ ζχει υποχρεωτικι εφαρμογι
ςτο ειςαγωγικό μζροσ του μακιματοσ και γίνεται με το ςφνολο των
μακθτϊν/-τριϊν του τμιματοσ. Αποτελεί τθν ελάχιςτθ φυςικι
δραςτθριότθτα, αποςκοπεί ςτθν φυςικι ενεργοποίθςθ των μακθτϊν/-τριϊν
και ςτθ διατιρθςθ τθσ φυςικισ τουσ επάρκειασ.
Θ ενότθτα «Άςκθςθ και υγεία» προτείνεται να καλυφκεί διδακτικά
κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ των φυςικϊν δραςτθριοτιτων του
μακιματοσ ι ςε μζρεσ που οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν επιτρζπουν τθν
διεξαγωγι του μακιματοσ με φυςικι δραςτθριότθτα. Αποςκοπεί ςτθ
διαςφνδεςθ τθσ τακτικισ ςυμμετοχισ ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ με τθν
υιοκζτθςι ενόσ υγιεινοφ τρόπου ηωισ, ςυμβάλλοντασ ςτθν κατανόθςθ και
ςτθν ενίςχυςθ των ςτάςεων και αξιϊν για τθ φυςικι άςκθςθ, τθν υγεία και
τθν ποιότθτα ηωισ.
τισ λοιπζσ ομαδοποιθμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ παρζχεται θ
δυνατότθτα οι μακθτζσ/τριεσ να επιλζξουν μια επιμζρουσ ενότθτα (π.χ. μια
ακλοπαιδιά) ι μια επιμζρουσ δραςτθριότθτα (π.χ. γυμναςτικι με μπάλεσ
ιςορροπίασ), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι επικυμίεσ και προτιμιςεισ τουσ, να
αςχολοφνται με δραςτθριότθτεσ που γνωρίηουν, τουσ αρζςουν περιςςότερο
και τουσ δθμιουργοφν καλι διάκεςθ.
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ΟΙ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ
ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ:
1. ομαδοποιοφνται
ςε
ενότθτεσ, ςτισ οποίεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να επιλζγουν επιμζρουσ ενότθτα/ δραςτθριότθτα
2. κακορίηεται θ προκζρμανςθ ενιαία και υποχρεωτικι για το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν του τμιματοσ
3. κακορίηεται κεματικι
ενότθτα με κεωρθτικά
κζματα, που κα καλφπτεται ταυτόχρονα με
τθ διεξαγωγι των φυςικϊν δραςτθριοτιτων
του μακιματοσ.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
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ΣΟΝ ΣΔΣΡΑΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ:
μεταφζρονται από το κάκε
τετράμθνο του ετιςιου
προγραμματιςμοφ οι κεματικζσ ενότθτεσ (με τισ
διδακτικζσ τουσ ϊρεσ) και
αναλφονται
περαιτζρω
ςτισ διδακτικζσ ϊρεσ κάκε
εβδομάδασ.
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ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

Προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ (κάλυψθσ) κεματικισ
ενότθτασ
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ
ΘΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ:

περιλαμβάνει τθν κατανομι του διδακτικοφ περιεχομζνου κάκε κεματικισ
ενότθτασ ςτισ διδακτικζσ
ϊρεσ που τθσ αντιςτοιχοφν.

Ο επιμζρουσ προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ ι κάλυψθσ
των κεματικϊν ενοτιτων περιλαμβάνει τθν κατανομι του διδακτικοφ
περιεχομζνου κάκε κεματικισ ενότθτασ ςτισ διδακτικζσ ϊρεσ που τθσ
αντιςτοιχοφν. Ο/θ εκπαιδευτικόσ Φ.Α. δεν υποχρεϊνεται ςτθν ζντυπθ
ςφνταξθ των επιμζρουσ προγραμματιςμϊν, ωςτόςο θ αποτφπωςθ
τουσ αποτελεί μια ουςιαςτικι βοικεια για τθν ολιςτικι κάλυψθ των
κεματικϊν ενοτιτων. Ο προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ των
κεματικϊν ενοτιτων είναι θ ενδιάμεςθ διαδικαςία ανάμεςα ςτον
ετιςιο προγραμματιςμό και ςτον ςχεδιαςμό του θμεριςιου
μακιματοσ, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα:

ΕΣΘΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ

Θεματικζσ ενότθτεσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ
Διδακτικζσ ϊρεσ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ

φνδεςη του ετήςιου προγραμματιςμοφ διδακτζασ φλησ με τον προγραμματιςμό
διδαςκαλίασ των θεματικών ενοτήτων και τον ςχεδιαςμό του ημερήςιου μαθήματοσ
(Ντάνησ 2011).

Ο προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ κάκε κεματικισ ενότθτασ
προςαρμόηεται κατά βάςθ ςτισ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ του Α.Π..
για τθν κάκε τάξθ. Ωςτόςο κάκε εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζγει ι
να επεκτείνεται και να εντάςςει περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε φορά το επίπεδο των μακθτϊν/-τριϊν.
τον εν λόγω προγραμματιςμό τθροφνται οι βαςικζσ αρχζσ:
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«από τα εφκολα ςτα δφςκολα»
«από τα απλά ςτα ςφνκετα»
«από τα γνωςτά ςτα άγνωςτα»
«από τα γενικά ςτα ειδικά»
«από τα λίγα ςτα πολλά»

τισ κεματικζσ ενότθτεσ που απαιτείται διδακτικι ςυνζχεια των
μακθμάτων (π.χ. ακλοπαιδιζσ) προγραμματίηονται «κζματα» με
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ. τισ ενότθτεσ που δεν απαιτείται
διδακτικι ςυνζχεια (π.χ. ψυχοκινθτικι αγωγι) προγραμματίηονται
μόνο «ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ». τθ ςυνζχεια δίνονται μερικά
παραδείγματα προγραμματιςμοφ διδαςκαλίασ κεματικισ ενότθτασ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΨΤΧΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ Α - Β ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Διδ.
ϊρα
1θ
2θ
3θ

Διδ.
ϊρα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ

Θζςεισ και μετακινιςεισ ςτο χϊρο 17θ Ορκοςωμικζσ αςκιςεισ
Δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ του
ςϊματοσ (ςθμεία & επιφάνειεσ)
Δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ του
ςϊματοσ (κινθτικζσ δυνατότθτεσ)

18θ

Γυμναςτικζσ και ορκοςωμικζσ
κινιςεισ/αςκιςεισ

19θ Αναπνευςτικζσ αςκιςεισ

4θ

ωματικά ςχιματα

20θ

5θ

Αςυνικιςτα ςωματικά ςχιματα

21θ

Δραςτθριότθτεσ ςε διαφορετικά
επίπεδα και κατευκφνςεισ
Δραςτθριότθτεσ ςε ευκείεσ και
7θ
καμπφλεσ
υνδυαςμοί ςχθμάτων, επιπζδων,
8θ
κατευκφνςεων, κίνθςθσ ςτο χϊρο
Προθγοφμενοι ςυνδυαςμοί με
9θ
ςτεφάνια και ςχοινάκια
Δραςτθριότθτεσ ςτισ ζννοιεσ
10θ
«αργά – γριγορα»
Δραςτθριότθτεσ ςτισ ζννοιεσ
11θ
«επιτάχυνςθ – επιβράδυνςθ»
6θ

12θ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ

Δραςτθριότθτεσ ςτισ ζννοιεσ
«ταυτόχρονα – διαδοχικά»

22θ
23θ
24θ

υνδυαςμόσ ορκοςωμικϊν και
αναπνευςτικϊν αςκιςεων
Γυμναςτικζσ κινιςεισ – ορκοςωμία
– αναπνοι
Δραςτθριότθτεσ ιςορροπίασ ςε
βαςικζσ κινθτικζσ δεξιότθτεσ
υγχρονιςμζνεσ κινιςεισ –
αναπθδιςεισ – το ςχοινάκι
Παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ
χειριςμοφ μπάλασ

25θ Παιχνίδια με μπάλεσ & μπαλόνια
26θ
27θ
28θ

υντονιςμζνεσ κινιςεισ – αςκιςεισ
– μετακινιςεισ με ςτεφάνια
Πολφπλευρεσ κινθτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςτα ςτρϊματα
Παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ με
μεγάλεσ μπάλεσ, αναρριχιςεισ,
κλπ.
Δραςτθριότθτεσ κινθτικισ
επικοινωνίασ & ζκφραςθσ
Δραςτθριότθτεσ κινθτικϊν
μιμιςεων

Βαςικζσ δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ
29θ
(διάφορεσ δραςτθριότθτεσ)
Βαςικζσ δεξιότθτεσ χειριςμοφ
14θ
30θ
(διάφορεσ δραςτθριότθτεσ)
Βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτακεροπ/ςθσ
Μικρά κινθτικά ςενάρια (ατομικά
15θ (διάφορεσ δραςτθριότθτεσ)
31θ
και ομαδικά)
13θ

16θ Κινιςεισ και ςτάςεισ ιςορροπίασ

32θ Θεατρικοί κινθτικοί ρόλοι
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ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ
ΘΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΝΟΣΗΣΧΝ

κακορίηονται τα κζματα
των μακθμάτων με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ι
μόνο ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά διδακτικι
ϊρα.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΣΗΝ Ε-τ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Διδ.
ϊρα

ΘΕΜΑ
ΜΑΘΘΜΑΣΟ

1θ

Βαςικζσ ςτάςεισ μετακινιςεισ

2θ

Χειριςμόσ μπάλασ ντρίπλα

3θ

Πάςα και υποδοχι
τθσ μπάλασ

4θ

ταμάτθμα –
ςτροφζσ «πίβοτ»

5θ

ουτ από ςτάςθ –
ςουτ με άλμα

6θ

Μπάςιμο ςουτ

7θ

Προςποιιςεισ

8θ

Άμυνα - επίκεςθ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
 Επίδειξθ – εκτζλεςθ βαςικϊν ςτάςεων
 Διάφοροι ςυνδυαςμοί των μετακινιςεων ςτο
γιπεδο
 υνδυαςμζνεσ μετακινιςεισ ανά 2 άτομα
 Επιτόπια ντρίπλα με διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ
και αλλαγζσ χεριϊν
 Διάφορεσ δραςτθριότθτεσ προωκθτικισ
ντρίπλασ
 υνδυαςμοί μετακινιςεων και ντρίπλασ ανά 2
άτομα
 Διάφορα είδθ πάςασ και υποδοχισ ανά 2 άτομα
 Μετακινιςεισ με διάφορα είδθ πάςασ ανά 2
άτομα
 υνδυαςμοί μετακινιςεων ςτο γιπεδο με
πάςεσ ανά 2 και 3 άτομα
 Εκτζλεςθ του ςταματιματοσ και των ςτροφϊν
δεξιά – αριςτερά
 υνδυαςμοί ςταματιματοσ και ςτροφισ από
ντρίπλα και υποδοχι πάςασ
 υνδυαςμοί μετακινιςεων, ςταματιματοσ και
ςτροφισ ανά 2 άτομα (ντρίπλα πάςα)
 Εκτζλεςθ του ςουτ από ςτάςθ από διάφορεσ
αποςτάςεισ ςτο καλάκι
 Εκτζλεςθ του ςουτ με άλμα από διάφορεσ
αποςτάςεισ ςτο καλάκι
 υνδυαςμοί ςταματιματοσ από ντρίπλα ι
υποδοχι πάςασ και ςουτ με άλμα
 Εκτζλεςθ του ςουτ με βιμα-άλμα δεξιά και
αριςτερά από το καλάκι
 Εκτζλεςθ του ςουτ με 1 και 2 βιματα κάτω από
το καλάκι
 υνδυαςμοί εκτζλεςθσ μπάςιμου ςουτ από
ςτάςθ, ντρίπλα και υποδοχι πάςασ
 Εκτζλεςθ διαφόρων ειδϊν προςποίθςθσ ςε
κακοριςμζνα ςθμεία του γθπζδου
 υνδυαςμοί κινιςεων ςτο γιπεδο με
προςποιιςεισ ςε κακοριςμζνα ςθμεία
 υνδυαςμοί κινιςεων ςτο γιπεδο ανά δφο
άτομα με προςποιιςεισ αποφυγισ
 Εκτζλεςθ των βαςικϊν κινιςεων άμυνασ και
επίκεςθσ ςτο γιπεδο
 Εκτζλεςθ βαςικισ κζςθσ άμυνασ
 Εκτζλεςθ ατομικισ άμυνασ ςε ντρίπλα
 Εκτζλεςθ επίκεςθσ – άμυνασ ανά 2 άτομα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ ΣΗΝ Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Διδ.
ϊρα

ΘΕΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ

1θ

Βαςικζσ ςτάςεισ -μετακινιςεισ

2θ

Πάςα με τα δάκτυλα - μανςζτα

3θ

υνδυαςμόσ πάςασ δάκτυλα &
μανςζτασ

4θ

ερβίσ (από κάτω & από πάνω)

5θ

ερβίσ - υποδοχι

 υνδυαςμοί ςερβίσ και υποδοχισ

6θ

Σο επικετικό χτφπθμα

 Μεκοδολογία & εξάςκθςθ επικ.
κτυπιματοσ

7θ

Μπλοκ - άμυνα

 Δραςτθριότθτεσ με μπλοκ και άμυνα

8θ

ερβίσ-υποδοχι -επίκεςθ

 υνδυαςμζνθ εφαρμογι κατά ομάδεσ

9θ

Εφαρμογι κανονιςμϊν

 Παιχνίδι με εφαρμογι βαςικϊν
κανονιςμϊν

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
 Διάταξθ - βαςικζσ ςτάςεισ - αλλαγζσ
κζςεων
 Δραςτθριότθτεσ πάςασ με δάκτυλα
και δραςτθριότθτεσ με μανςζτα
 Δραςτθριότθτεσ ςυνδυαςμϊν πάςασ
δάκτυλα & μανςζτασ
 Εξάςκθςθ ςτο ςερβίσ από κάτω &
πάνω

ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ ΓΔ ΓΙΝΔΣΑΙ
ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΙ ΔΝΟΣΗΣΔ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΛΑΙΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ – ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ –
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΣΩΝ Φ.Κ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ Β ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Διδ.
ϊρα
1θ

2θ

3θ

Διδ.
ϊρα

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
Δρομικζσ αςκιςεισ ςυντονιςμοφ
εναλλαγισ ποδιϊν & χεριϊν –
Δρομικζσ επιταχφνςεισ
Εκκινιςεισ από όρκια και
ςυςπειρωτικι κζςθ –
Επιταχφνςεισ
Δρομικζσ αςκιςεισ ςυντονιςμοφ
– ταχφτθτεσ 30-50 μ. με
ανταγωνιςμό

8θ

9θ

10θ

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
Καταγραφι δεικτϊν αλτικισ
δφναμθσ και μυϊκισ αντοχισ
κοιλιακϊν μυϊν
Άλματα ςε μικοσ
ςυςπειρωτικά με ςταδιακά
αυξανόμενθ φόρα
Άλματα ςε μικοσ εκτατικά
χωρίσ και με ςταδιακά
αυξανόμενθ φόρα

4θ

Δρομικζσ αςκιςεισ ςτακερισ
χαμθλισ ταχφτθτασ – Αναπνοι

11θ

Προαςκιςεισ και άλματα ςε
φψοσ (τεχνικι ψαλιδιοφ)

5θ

Καταγραφι Δείκτθ Μάηασ
ϊματοσ και ευκαμψίασ ιςχίων

12θ

Προαςκιςεισ και άλματα ςε
φψοσ (τεχνικι Φόλςπερι-φλοπ)

13θ

Ρίψεισ ςφαίρασ χωρίσ και με
φόρα

14θ

Ρίψεισ με ελαςτικό μπαλάκι
(τεχνικι ακοντιςμοφ) χωρίσ και
με φόρα

6θ

7θ

υνεχόμενο τρζξιμο χαμθλισ
ταχφτθτασ 5-10 min ι 800-1200
m
κυταλοδρομίεσ ςτο γιπεδο του
μπάςκετ – Ηϊνθ αλλαγισ
ςκυτάλθσ
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εκτόσ αν κάποια ομάδα
μακθτϊν/-τριϊν ι ολόκλθρο το τμιμα ηθτιςει μια
κακοδθγοφμενθ
μορφι
φυςικισ άςκθςθσ.

ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
Θ διδαςκαλία των κινθτικϊν δεξιοτιτων κεωρείται ότι ζχει
ολοκλθρωκεί με τθν αποφοίτθςθ των μακθτϊν από το Γυμνάςιο. το
Λφκειο οι μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται να μάκουν να αξιοποιοφν τισ
ευκαιρίεσ για φυςικι άςκθςθ (τζτοιεσ είναι και οι ϊρεσ Φ.Α.), με
επιλογζσ δραςτθριοτιτων τθσ αρεςκείασ τουσ, από ομαδοποιθμζνεσ
κεματικζσ ενότθτεσ.
υνεπϊσ ςτο Λφκειο δεν γίνεται προγραμματιςμόσ από τον/τθν
εκπαιδευτικό ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ, εκτόσ αν κάποια ομάδα
μακθτϊν/-τριϊν ι ολόκλθρο το τμιμα ηθτιςει μια κακοδθγοφμενθ
μορφι φυςικι άςκθςθσ (π.χ. ενδυνάμωςθ με γυμναςτικζσ αςκιςεισ
και αςκιςεισ με βάρθ) ι ςυγκεκριμζνεσ κακοδθγοφμενεσ
δραςτθριότθτεσ από τον εκπαιδευτικό (π.χ. ζνα πρόγραμμα για
φυςικι κατάςταςθ). τθν περίπτωςθ αυτι ο/θ εκπαιδευτικόσ
προγραμματίηει ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για κάκε διδακτικι ϊρα.
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

τθρείται προςωπικό θμερολόγιο
από
τον/τθν
εκπαιδευτικό. τθν λιξθ
κάκε διδακτικισ ϊρασ,
καταγράφεται: το τμιμα, θ
κεματικι ενότθτα και το
κζμα ι θ κφρια δραςτθριότθτα του μακιματοσ.

Καταγραφι υλοποίθςθσ του προγραμματιςμοφ
Κάκε εκπαιδευτικόσ Φ.Α. πρζπει να τθρεί ζνα θμερολόγιο
καταγραφισ τθσ υλοποίθςθσ του προγραμματιςμοφ του. Αυτό τον
διευκολφνει να ζχει μια ακριβι εικόνα, κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ
ζτουσ και ςτο τζλοσ, ποια διδακτικι φλθ ζχει καλφψει, πόςεσ
διδακτικζσ ϊρεσ ζχουν χακεί και ςε ποιο βακμό υλοποιικθκε ο
προγραμματιςμόσ.
Αυτό το θμερολόγιο εκπαιδευτικοφ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται
με τθν λιξθ κάκε διδακτικισ ϊρασ, παράλλθλα με τθ ςυμπλιρωςθ του
βιβλίου φλθσ που προβλζπεται ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
(άρκρο 36, παρ. 21 τθσ υπ. Απ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002).
Καταγράφεται το τμιμα, θ κεματικι ενότθτα και το κζμα ι θ κφρια
δραςτθριότθτα του μακιματοσ. Ο αρικμόσ των διδακτικϊν ωρϊν που
πραγματοποιικθκαν για κάκε κεματικι ενότθτα μεταφζρονται ςτο
τζλοσ κάκε τριμινου/τετραμινου ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ του
τριμθνιαίου/τετραμθνιαίου προγραμματιςμοφ, κακϊσ και του
ετιςιου προγραμματιςμοφ.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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Ο ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ Φ.Α.

Γενικά ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ είναι κάτι απαραίτθτο
ςτθ διδακτικι διαδικαςία. Φυςικά, λόγω του πλικουσ των ωριαίων
μακθμάτων ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ μπορεί να περιορίηεται ςε νοθτικό
επίπεδο (χωρίσ ζντυπθ ι ψθφιακι αποτφπωςθ). Σε κάκε περίπτωςθ
όμωσ θ φπαρξθ ενόσ βαςικοφ ςχεδίου είναι αναγκαία προχπόκεςθ
για τθν πραγματοποίθςθ του μακιματοσ.
Ωςτόςο, μόνο ο γραπτόσ ςχεδιαςμόσ παρζχει μια ςυνολικι
και ςαφι προεπιςκόπθςθ του μακιματοσ. Ο/θ εκπαιδευτικόσ Φ.Α.
δεν υποχρεϊνεται ςε γραπτό ςχεδιαςμό κάκε μακιματοσ,
απαιτείται όμωσ να διακζτει ετοιμότθτα για γραπτό ςχεδιαςμό όπου
και όποτε χρειαςκεί.

είναι αναγκαίοσ για τθν
πραγματοποίθςθ του μακιματοσ. Δεν απαιτείται
γραπτόσ ςχεδιαςμόσ για
κάκε διδακτικι ώρα, αλλά
ζνα νοθτικό ςχζδιο για το
μάκθμα και θ ετοιμότθτα
για γραπτό ςχεδιαςμό,
όποτε ηθτθκεί.

Ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ γίνεται ςε ακολουκία του
ετιςιου προγραμματιςμοφ (ποια κεματικι ενότθτα διδάςκεται) και
του προγραμματιςμοφ διδαςκαλίασ τθσ κεματικισ ενότθτασ (τι
περιλαμβάνει θ ϊρα διδαςκαλίασ ι υλοποίθςθσ τθσ κεματικισ
ενότθτασ). Τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το ςχεδιαςμό του μακιματοσ,
είτε είναι νοθτικόσ είτε είναι γραπτόσ, μποροφν να ομαδοποιθκοφν
ςτα εξισ:

Ταυτοποίθςθ μακιματοσ: Θζμα – Στόχοι – Επιδιώξεισ
(αναμενόμενα αποτελζςματα)
1. Θζμα ι κφρια δραςτθριότθτα του μακιματοσ

Ο ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ

Προκφπτει από τον προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ του κάκε
διδακτικοφ αντικειμζνου, δθλ. τι αντιςτοιχεί ςε κάκε διδακτικι ϊρα
τθσ κεματικισ ενότθτασ (π.χ. ψυχοκινθτικι αγωγι: Δραςτθριότθτεσ
ςε ευκείεσ και καμπφλεσ ι παραδοςιακοί χοροί: χορόσ «ΣυρτόσΚαλαματιανόσ»).
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2. Στόχοι του μακιματοσ
ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΣΟΝ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΝΑΙ:

ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ
1. Το κζμα ι θ κφρια δραςτθριότθτα του μακιματοσ
2. Οι ςτόχοι του μακιματοσ
3. Οι επιδιώξεισ (αναμενόμενα αποτελζςματα)
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
4. Ο εξοπλιςμόσ που κα
χρθςιμοποιθκεί
5. Τα περιεχόμενα (κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ)
6. Οι διδακτικζσ ενζργειεσ
7. Η οργάνωςθ των περιεχομζνων ςτο χώρο
και ςτο χρόνο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
8. Η αξιολόγθςθ των μακθτών ςτο μάκθμα και
τθσ διεξαγωγισ του
μακιματοσ

Διατυπϊνονται με βάςθ:
α) τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ και τθσ διδαςκαλίασ
των επιμζρουσ κεματικϊν ενοτιτων, ι/και τθν ζμφαςθ ςε κάποιουσ
ςτόχουσ που επιλζγει ο εκπαιδευτικόσ (π.χ. εκμάκθςθ τθσ κινθτικισ
δεξιότθτασ…, ι βελτίωςθ τθσ φυςικισ ικανότθτασ…, ι κατανόθςθ
των βαςικϊν κανόνων/κανονιςμϊν…, ι αποδοχι τθσ ιςότιμθσ
ςυμμετοχισ των δφο φφλων ςε…, κλπ.) και
β) τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ που ενςωματϊνει ο εκπαιδευτικόσ ςτισ
δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ (π.χ. βελτίωςθ των δεξιοτιτων
ςυνεργαςίασ ςτθν μεταβίβαςθ τθσ μπάλασ…, ι προαγωγι τθσ
αλλθλοβοικειασ ςτισ δραςτθριότθτεσ…, ι/και ειδικότεροι ςτόχοι
που κζτει ο εκπαιδευτικόσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ,
όπωσ π.χ. ζνα καλφτερο αποτζλεςμα μζςα από ςυγκεκριμζνεσ
επαναλιψεισ…).
Οι ςτόχοι κακορίηουν ποιεσ δραςτθριότθτεσ και με ποιο τρόπο κα
εφαρμοςκοφν ςτο μάκθμα, αλλά και αντίςτροφα, εφαρμόηοντασ
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, ποιοι ςτόχοι επιδιϊκεται να
επιτευχκοφν.
3. Επιδιϊξεισ (αναμενόμενα αποτελζςματα)
Σε αντιςτοιχία με τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ διατυπϊνονται τα
αναμενόμενα αποτελζςματα, προκειμζνου να κεωρθκεί ότι οι
ςτόχοι ζχουν επιτευχκεί (π.χ. οι μακθτζσ/-τριεσ κα μποροφν να
εκτελοφν ικανοποιθτικά τθν κινθτικι δεξιότθτα… ι οι μακθτζσ/-τριεσ
κα ζχουν αςκθκεί επαρκϊσ για τθν φυςικι ικανότθτα…, ι οι
μακθτζσ/-τριεσ κα ζχουν κατανοιςει και κα εφαρμόηουν τουσ
κανόνεσ/κανονιςμοφσ…, κ.ο.κ).

Υλοποίθςθ μακιματοσ: Εξοπλιςμόσ – Περιεχόμενα –
Διδακτικζσ ενζργειεσ - Οργάνωςθ
4. Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί
Κακορίηεται, προκειμζνου να βρίςκεται κατά τθν ζναρξθ ςτον χϊρο
του μακιματοσ (π.χ. 12 κϊνοι, 8 μπάλεσ, ςφυρίχτρα, 10 ςτεφάνια).
5. Τα περιεχόμενα (κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ)
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Κακορίηονται οι δραςτθριότθτεσ και θ ςειρά με τθν οποία κα
εκτελεςκοφν από τουσ μακθτζσ. Συνικωσ ακολουκείται κλιμάκωςθ
των δραςτθριοτιτων: εκτζλεςθ απλϊν κινθτικϊν δεξιοτιτων
(εκμάκθςθ/εξάςκθςθ), ςτθ ςυνζχεια ςφνδεςθ ι ςυνδυαςμοί
κινθτικϊν δεξιοτιτων (εξάςκθςθ), ςτθ ςυνζχεια προςαρμοςμζνεσ ι
παιγνιϊδεισ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ (άςκθςθ), ςτο τζλοσ κινθτικό
παιχνίδι ι ακλοπαιδιά (άςκθςθ/ εφαρμογι).
6. Οι διδακτικζσ ενζργειεσ
Κακορίηονται οι διδακτικζσ ενζργειεσ:
α) από μζρουσ του εκπαιδευτικοφ: με ποια διδακτικι μεκοδολογία
κα διδάξει τα κινθτικά περιεχόμενα και
β) από μζρουσ των μακθτϊν: με ποια διαδικαςία κα ενεργοφν και κα
εκτελοφν τισ δραςτθριότθτεσ οι μακθτζσ. Ταυτόχρονα επιςθμαίνονται τυχόν διαφοροποιιςεισ τθσ διδαςκαλίασ ανάλογα με τισ
δυνατότθτεσ ι ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν και τα ςθμεία
ζμφαςθσ ςτθ διδαςκαλία.
7. Η οργάνωςθ των περιεχομζνων ςτο χϊρο και το χρόνο
Κακορίηεται θ διάταξθ, θ κατανομι των ομάδων, οι διαδρομζσ και οι
εναλλαγζσ των μακθτϊν και των ρόλων ςτο χϊρο για κάκε
δραςτθριότθτα. Εκτιμάται θ διάρκεια τθσ κάκε δραςτθριότθτασ και
κατανζμεται ςτο χρόνο του μακιματοσ. Τα γραφικά ςχιματα
διευκολφνουν και απλοποιοφν τθν παρουςίαςθ τθσ οργάνωςθ των
περιεχομζνων.

Αξιολόγθςθ: Μακθτών – Μακιματοσ
8. Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν ςτο μάκθμα και
Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν κακορίηονται (ςε
ςυνδυαςμό με τα ςθμεία ζμφαςθσ ςτθ διδαςκαλία) τα ςτοιχεία
αξιολογικισ ανατροφοδότθςθσ, κακϊσ και ενδεχόμενεσ διαδικαςίεσ
αυτοαξιολόγθςθσ ι ετεροαξιολόγθςθσ των μακθτϊν.
9. Η αξιολόγθςθ τθσ διεξαγωγισ του μακιματοσ
Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ του μακιματοσ κακορίηονται τα
βαςικά κριτιρια αξιολόγθςθσ του μακιματοσ (π.χ. γενικι
ικανοποίθςθ και πρόοδοσ ςτα αναμενόμενα μακθςιακά
αποτελζςματα, βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων, εξζλιξθ και
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διαχείριςθ του διδακτικοφ χρόνου, επίπεδο ικανοποίθςθσ τθσ
οργάνωςθσ του μακιματοσ και διαχείριςθσ του απρόοπτου).

Άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία ςτον ςχεδιαςμό
Ο ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΠΟΡΔΙ
ΝΑ ΔΥΔΙ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΔ
ΑΦΔΣΗΡΙΔ:

είτε από το κζμα και τα
περιεχόμενα (διατυπώνοντασ τουσ ςτόχουσ), είτε από
τουσ ςτόχουσ (δομώντασ τα
περιεχόμενα).

Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΥΩΝ ΣΟ
ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

διευκολφνει τθν επίτευξθ
όλων των ςκοπών τθσ Φυςικισ Αγωγισ και προάγει
τθν ποιότθτα του μακιματοσ.

ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΙ

προςαρμογζσ ι/και διαφοροποιιςεισ ανάλογα με το
αναπτυξιακό επίπεδο και
τισ διαφορζσ των μακθτών/-τριών του κάκε
τμιματοσ.

Η πορεία που ακολουκείται ςτο ςχεδιαςμό μπορεί να ζχει
διαφορετικζσ αφετθρίεσ. Μπορεί κανείσ να ξεκινά από το κζμα του
μακιματοσ και να ςυνκζτει περιεχόμενα διατυπϊνοντασ ςτόχουσ ι
να ξεκινά από τουσ ςτόχουσ και να δομεί ανάλογα τα περιεχόμενα,
πλαιςιωμζνα ςτο κζμα του μακιματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ
διατφπωςθ ςτόχων είναι μια ςυνεχι διαδικαςία ςτο ςχεδιαςμό και
τθν υλοποίθςθ του μακιματοσ (βαςικοί ςτόχοι μακιματοσ →
επιμζρουσ ςτόχοι ςτισ δραςτθριότθτεσ → διδακτικοί ςτόχοι ςτισ
ενζργειεσ → ομαδικοί και ατομικοί ςτόχοι επίδοςθσ).
Για τθν επίτευξθ όλων των επιμζρουσ ςκοπϊν τθσ Φυςικισ
Αγωγισ είναι αναγκαίο το μάκθμα να ςχεδιάηεται ςτθν προοπτικι
τθσ ςφνκεςθσ ςτόχων, δθλαδι με τθν ίδια ενζργεια να πετυχαίνονται
περιςςότεροι από ζναν ςτόχοι. Η ςυνειδθτι ενςωμάτωςθ και
ςφνκεςθ περιςςοτζρων ςτόχων ςτο μάκθμα (ςτόχων κινθτικισ
μάκθςθσ, ςτόχων φυςικισ άςκθςθσ, ςτόχων απόκτθςθσ γνϊςεων,
ςτόχων ςυμμετοχισ και κετικισ εμπειρίασ, ςτόχων ςυμπεριφοράσ
και θκικισ ανάπτυξθσ) οδθγεί ςτθ δόμθςθ ενόσ «ποιοτικά»
αποτελεςματικότερου μακιματοσ.
Στο ςχεδιαςμό του μακιματοσ λαμβάνεται επίςθσ υπόψθ το
αναπτυξιακό επίπεδο και οι διαφορζσ των μακθτϊν (ποιεσ
δεξιότθτεσ ζχουν αναπτφξει οι μακθτζσ και ποιεσ διαφορζσ
παρατθροφνται μεταξφ των μακθτϊν/-τριϊν του κάκε τμιματοσ).
Οπότε,
προβλζπονται
και
επιλζγονται
προςιτζσ
ι/και
προςαρμοςμζνεσ ενζργειεσ για τουσ μακθτζσ, οι διακζςιμοι χϊροι
και ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ.

Σχζδιο μακιματοσ: Παραδείγματα
Το ςχζδιο του μακιματοσ καλό είναι να αποτυπϊνεται ςε μια
ςελίδα χαρτιοφ, προκειμζνου να είναι άμεςθ θ επιςκόπθςθ όλων
των ςτοιχείων του μακιματοσ. Όλα τα ςτοιχεία που περιγράφτθκαν
παραπάνω πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο ςχζδιο μακιματοσ. Η
δομι που υιοκετείται ςτα παραδείγματα που ακολουκοφν είναι
ενδεικτικι, χωρίσ να απορρίπτονται άλλεσ μορφζσ δόμθςθσ του

66

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ςχεδίου μακιματοσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα βιβλία Φυςικισ
Αγωγισ για τον εκπαιδευτικό.
Κάκε εκπαιδευτικόσ αναπτφςςει τον δικό του κϊδικα
ςυντομεφςεων και ςυμβόλων ςτθν αποτφπωςθ των περιεχομζνων
του ςχεδίου μακιματοσ και ενδείκνυται να τον χρθςιμοποιεί χάριν
ςυντομίασ. Όταν ωςτόςο το ςχζδιο μακιματοσ προορίηεται για κοινι
χριςθ, κα πρζπει οι διατυπϊςεισ και τα ςχιματα να είναι κατανοθτά
και ςαφι για τον κάκε αναγνϊςτθ.
Ο περιοριςμόσ των
διατυπϊςεων ςτα απολφτωσ απαραίτθτα και ςθμαντικά είναι
ηθτοφμενο για τθν γριγορθ πλθροφόρθςθ.
Το ςχζδιο μακιματοσ γίνεται για να καλφψει κατά κανόνα
μια διδακτικι ϊρα 45 λεπτϊν, παρ’ όλο που αρκετζσ διδακτικζσ ϊρεσ
ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι μικρότερθσ διάρκειασ. Πρζπει να
είναι ςε γνϊςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, ότι ο ςχεδιαςμόσ γίνεται για
45 λεπτά μακιματοσ, αλλά θ υλοποίθςι του πάντα προςαρμόηεται
ςτθν πραγματικι χρονικι διάρκεια, ςτισ ςυνκικεσ και το απρόοπτο
τθσ εξζλιξθσ του μακιματοσ.
Ακολουκοφν ενδεικτικά παραδείγματα ςχεδίου μακιματοσ:
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καλό είναι να αποτυπώνεται ςε μια ςελίδα για τθν
άμεςθ επιςκόπθςθ όλων
των ςτοιχείων του μακιματοσ.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Επόμενο βιμα μετά τον ςχεδιαςμό είναι θ υλοποίθςθ του
μακιματοσ. Στθν υλοποίθςθ λαμβάνονται υπόψθ κζματα
οργάνωςθσ του μακιματοσ (χριςθ εξοπλιςμοφ, αξιοποίθςθ χϊρου,
αςφάλεια μακθτϊν/-τριϊν, ςχθματιςμόσ ομάδων, κλπ.) και κζματα
διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ και των δραςτθριοτιτων του
μακιματοσ (διδακτικζσ διαδικαςίεσ, διδακτικοί ςτόχοι, μακθςιακζσ
ενζργειεσ, ανατροφοδότθςθ, παρακίνθςθ, αξιολογικζσ διαδικαςίεσ,
κλπ.).
Για τα κζματα οργάνωςθσ και διεξαγωγισ του μακιματοσ τθσ
Φυςικισ Αγωγισ υπάρχει πλθκϊρα προςεγγίςεων από τθν πλευρά
τθσ διδακτικισ, τθσ παιδαγωγικισ και τθσ ψυχολογίασ ςτθν
εκπαίδευςθ. Εδϊ γίνεται μια ςυνοπτικι επιςκόπθςθ των ςτοιχείων
που αφοροφν ςτθ δθμιουργία αςφαλοφσ και ελκυςτικοφ
περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, ςτθν προςαρμογι του μακιματοσ ςτο
αναπτυξιακό επίπεδο των μακθτϊν/-τριϊν και ςτθ διαφοροποίθςθ
τθσ διδαςκαλίασ και των μακθςιακϊν ενεργειϊν ανάλογα με τισ
ατομικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν.

Δθμιουργία αςφαλοφσ και ελκυςτικοφ περιβάλλοντοσ
μάκθςθσ
Αςφαλζσ είναι το περιβάλλον, ςτο οποίο ελαχιςτοποιοφνται
τα εμπόδια διεξαγωγισ του μακιματοσ και ο κίνδυνοσ
τραυματιςμϊν ι άλλων αρνθτικϊν ςυνεπειϊν ςτθν υγεία των
μακθτϊν/-τριϊν. Θ δθμιουργία αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ
περιλαμβάνει όλα τα προλθπτικά μζτρα και τισ ενζργειεσ από
πλευράσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, ϊςτε θ μακθςιακι διαδικαςία να
εξελίςςεται ομαλά και απρόςκοπτα.
Ελκυςτικό είναι το περιβάλλον του μακιματοσ, ςτο οποίο
δθμιουργοφνται
ςυνκικεσ
ενδιαφζροντοσ,
παρακίνθςθσ,
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αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ με τθν
κατά το δυνατόν καλφτερθ
οργανωτικι και διδακτικι
διαδικαςία.
το κεφάλαιο αυτό γίνεται
αναφορά:
 ςτθ δθμιουργία αςφαλοφσ και ελκυςτικοφ
περιβάλλοντοσ μάκθςθσ


ςτθν προςαρμογι του
μακιματοσ ςτο αναπτυξιακό επίπεδο των
μακθτϊν/-τριϊν και



ςτθ
διαφοροποίθςθ
τθσ διδαςκαλίασ αναλογα με τισ ατομικζσ
δυνατότθτεσ των μακθτων/-τριϊν.

ΑΦΑΛΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
είναι το περιβάλλον, ςτο
οποίο ελαχιςτοποιοφνται
τα εμπόδια διεξαγωγισ του
μακιματοσ και ο κίνδυνοσ
τραυματιςμϊν ι αρνθτικϊν ςυνεπειϊν ςτθν υγεία
των μακθτϊν/-τριϊν.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΛΚΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
είναι ηο πεπιβάλλον ηος
μαθήμαηορ, ζηο οποίο
δημιοςπγούνηαι ζςνθήκερ
ενδιαθέπονηορ, παπακίνηζηρ, πποκλήζεων και εςσάπιζηων ζςναιζθημάηων
ζηοςρ μαθηηέρ/-ηπιερ, πος
αςξάνοςν ηην διάθεζή
ηοςρ για ζςμμεηοσή και
μάθηζη (απόδοζη).

προκλιςεων και ευχάριςτων ςυναιςκθμάτων ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ,
που αυξάνουν τθν διάκεςι τουσ για ςυμμετοχι και μάκθςθ
(απόδοςθ). Θ δθμιουργία ελκυςτικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ
περιλαμβάνει όλεσ τισ ενζργειεσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, οι οποίεσ
δθμιουργοφν κετικι διάκεςθ ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ για ςυμμετοχι
και για αυξθμζνθ απόδοςθ (μάκθςθ).
Σε ότι αφορά το αςφαλζσ περιβάλλον ςυμμετοχισ και
μάκθςθσ αναφζρονται ενδεικτικά:
Θ ακλθτικι ενδυμαςία:

Επιτρζπει να γίνονται οι κινιςεισ µε άνεςθ, ςε μεγάλο εφροσ και µε
ςχετικά μικρζσ αντιςτάςεισ. Διευκολφνει τθ κερμορφκμιςθ και
προάγει τθν υγιεινι του ςϊματοσ. Το ακλθτικό παποφτςι ζχει
ελαςτικότθτα και απορροφά τουσ κραδαςμοφσ, είναι ελαφρφτερο,
παρουςιάηει μεγαλφτερθ ςτακερότθτα και μειϊνει εν γζνει τον
κίνδυνο των κακϊςεων. Θ ακλθτικι ενδυμαςία των μακθτϊν/-τριϊν
ςτο μάκθμα τθσ Φ.Α. είναι υποχρεωτικι (686/23-6-87 εγκφκλιοσ του
ΥΡΕΡΘ).
Εξαίρεςθ ςυμμετοχισ λόγω αςκζνειασ:
Σε περιπτϊςεισ ιογενϊν λοιμϊξεων (όπωσ εμπφρετο κρυολόγθμα,
γρίπθ και λοιμϊδθ μονοπυρινωςθ) ι βακτθριακϊν λοιμϊξεων
(όπωσ ωτίτιδα, αμυγδαλίτιδα, βρογχίτιδα και πνευμονία), κακϊσ και
ςε οποιαδιποτε ιατρικι γνωμάτευςθ με ςφςταςθ αποχισ από το
μάκθμα δικαιολογείται εξαίρεςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτο μάκθμα. Σε
τζτοια περίπτωςθ ο μακθτισ/-τρια παρακολουκεί το μάκθμα και δεν
καταλογίηεται απουςία.
Ρροςαρμογι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτθ κερμοκραςία του
περιβάλλοντοσ:
Αποφεφγεται θ διεξαγωγι του μακιματοσ ςε βροχι ι παγετό. Σε
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ εφαρμόηεται ςυνεχόμενθ μορφι άςκθςθσ
(χωρίσ εκτεταμζνεσ διακοπζσ για εξθγιςεισ), με ανάλογθ
προςαρμογι τθσ ενδυμαςίασ ςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ.
Αντίκετα ςε ψθλζσ κερμοκραςίεσ ςυςτινεται ελαφριά ενδυμαςία
και θ ςυχνι λιψθ υγρϊν. Σε ζντονθ θλιοφάνεια ςυςτινεται οι
μακθτζσ/-τριεσ να φοροφν καπζλο και να προφυλάςςουν το ςϊμα
τουσ με κλειςτό φανελάκι.
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Θ κατανομι και θ κινθτικότθτα των μακθτϊν/-τριϊν ςτο χϊρο:
Σε περιοριςμζνουσ χϊρουσ αποφεφγονται οι γριγορεσ κινιςεισ/
μετακινιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν. Θ κινθτικότθτα των μακθτϊν ςε
μικροφσ και κλειςτοφσ χϊρουσ να ςυνοδεφεται από ελεγχόμενθ
επαφι, χωρίσ ςυγκροφςεισ. Θ δθμιουργία και κατανομι των ομάδων
ςτα γιπεδα να επιτρζπει τθν άνετθ κίνθςθ ςυμπαικτϊν και
αντιπάλων. Ππου οι μακθτζσ/-τριεσ κινοφνται αντίκετα δίνονται
ςαφείσ οδθγίεσ για τθν αποφυγι ςυγκροφςεων. Κατά τθν παρουςία
δφο τμθμάτων ςτον ίδιο χϊρο ορίηεται ο χϊροσ για το κάκε τμιμα
και αποφεφγονται οι μεταβιβάςεισ μπάλασ προσ τθν κατεφκυνςθ του
άλλου τμιματοσ.

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΑΦΑΛΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΑΘΖΖ:


Η ακλθτικι ενδυμαςία



Εξαίρεςθ ςυμμετοχισ
λόγω αςκζνειασ



Προςαρμογι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτθ
κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ



Η κατανομι και θ
κινθτικότθτα
των
μακθτϊν/-τριϊν ςτο
χϊρο



Ο οπτικόσ ζλεγχοσ των
μακθτϊν/-τριϊν



Η κζςθ των μακθτϊν
ςε ςχζςθ με τθν κινθτικι δραςτθριότθτα



Αποτροπι του ςκλθροφ και επικίνδυνου
παιχνιδιοφ



Ελεγχόμενεσ και ιπιεσ
επιβαρφνςεισ



ωςτι εκτζλεςθ των
αςκιςεων



Χριςθ
ςτρωμάτων,
αςφαλοφσ εξοπλιςμοφ
και ςωςτισ βοικειασ
ςτισ αςκιςεισ



Επικάλυψθ επικίνδυνων επιφανειϊν και
ςυντιρθςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων

Ο οπτικόσ ζλεγχοσ των μακθτϊν/-τριϊν:
Αποφεφγονται οι δραςτθριότθτεσ ςε χϊρουσ, ςτουσ οποίουσ ο/θ
εκπαιδευτικόσ δεν ζχει οπτικι επαφι. Σε όλθ τθ διάρκεια του
μακιματοσ ο/θ εκπαιδευτικόσ διατθρεί ςυνεχι οπτικό ζλεγχο όλων
των μακθτϊν/-τριϊν. Σε περιπτϊςεισ αναγκαςτικισ χριςθσ δφο
χϊρων (χωρίσ οπτικι επαφι) εφαρμόηεται θ περιοδικι επίβλεψθ.
Θ κζςθ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθν κινθτικι δραςτθριότθτα:
Στισ ρίψεισ όλοι οι μακθτζσ/-τριεσ βρίςκονται πίςω από τθ βαλβίδα ι
τθ γραμμι ρίψθσ, ενϊ γίνεται ελεγχόμενθ επαναφορά των οργάνων.
Στισ ταχφτθτεσ διατθροφνται ελεφκεροι διάδρομοι και όλοι οι
μακθτζσ/-τριεσ βρίςκονται πίςω από τθν αφετθρία ι τον
τερματιςμό. Στα άλματα διατθρείται ελεφκεροσ ο διάδρομοσ φοράσ,
όλοι οι μακθτζσ/-τριεσ πρζπει βρίςκονται πίςω από τθν αφετθρία
και θ επιςτροφι γίνεται εκτόσ διαδρόμου φοράσ. Στουσ
ςυνδυαςμοφσ αςκιςεων µε ι χωρίσ µπάλα, δίνεται ςαφισ
περιγραφι τθσ πορείασ των κινιςεων, προσ αποφυγι των
ςυγκροφςεων.
Αποτροπι του ςκλθροφ και επικίνδυνου παιχνιδιοφ:
Οι κανονιςμοί και οι κανόνεσ εφαρμόηονται με ςυνζπεια. Σε
περιπτϊςεισ παρεκτροπϊν εφαρμόηονται τεχνικζσ διαχείριςθσ
ςυμπεριφοράσ, όπωσ χρονικόσ αποκλειςμόσ από το παιχνίδι,
διακοπι για ςυςτάςεισ ι για εξωτερικι παρατιρθςθ του παιχνιδιοφ,
ςτόχοι καλισ ακλθτικισ ςυμπεριφοράσ, κλπ. Γενικά, ςε κάκε
ευκαιρία γίνονται αναφορζσ ςτισ αξίεσ του ακλθτιςμοφ και τθσ
ευγενοφσ άμιλλασ.
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Ελεγχόμενεσ και ιπιεσ επιβαρφνςεισ:
Στο μάκθμα τθσ Φ.Α. δεν ενδείκνυνται οι μζγιςτεσ αερόβιεσ
επιβαρφνςεισ, κακϊσ και ζντονεσ μορφζσ άςκθςθσ και παιχνιδιοφ
που προκαλοφν μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ γαλακτικοφ οξζοσ. Οι
δρομικζσ αςκιςεισ μζγιςτθσ ταχφτθτασ να μθν ξεπερνοφν τα 20-30
μζτρα ςτο δθμοτικό και τα 50 μζτρα ςτο γυμνάςιο. Οι αςκιςεισ για
ενδυνάμωςθ να γίνονται κατά κανόνα με το βάροσ του ςϊματοσ και
όπου χρθςιμοποιοφνται όργανα ι αντιςτάςεισ να επιτρζπουν
τουλάχιςτον 12 επαναλιψεισ. Δεν ενδείκνυνται ςυνδυαςμοί ζντονων
αςκιςεων με μικρό διάλειμμα.
Σωςτι εκτζλεςθ των αςκιςεων:
Αποφεφγονται οι υπζρμετρεσ επιβαρφνςεισ ςτουσ μεςοςπονδφλιουσ
δίςκουσ και εφαρμόηονται οι βαςικοί κανόνεσ ορκοςωμίασ.
Επιλζγονται αςκιςεισ με περιοριςμζνο κίνδυνο κακϊςεων ι
τραυματιςμϊν. Οι ςυναςκιςεισ εκτελοφνται αργά και ελεγχόμενα.
Οι αγωνιςτικζσ προςπάκειεσ και οι ανταγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ
να γίνονται με επίβλεψθ και ςυνεχι κακοδιγθςθ.
Χριςθ ςτρωμάτων, αςφαλοφσ εξοπλιςμοφ και ςωςτισ βοικειασ ςτισ
αςκιςεισ:
Ορκολογικι διάταξθ των ςτρωμάτων και αντίςτοιχθ κατανομι των
μακθτϊν/-τριϊν. Θ κζςθ του ςϊματοσ ςτο ςτρϊμα πρζπει να
περιορίηει τον κίνδυνο πτϊςθσ εκτόσ ςτρϊματοσ. Ο
χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να ελζγχεται τακτικά ωσ
προσ τθν αςφάλειά του. Αυςτθρόσ ζλεγχοσ κατά τθν εναλλαγι των
μακθτϊν/-τριϊν ςτθν εκτζλεςθ των αςκιςεων και διατιρθςθ
αποςτάςεων αςφαλείασ. Πταν οι βοθκοί δεν δείχνουν τθν
απαραίτθτθ υπευκυνότθτα αντικακιςτοφνται ι θ βοικεια δίνεται
από τον/τθν εκπαιδευτικό. Σε άλματα (πλινκίου, ςε τραμπολίνο, ςε
φψοσ) καλφπτεται επαρκισ επιφάνεια με ςτρϊματα (μεγαλφτερου
πάχουσ αν υπάρχουν).
Επικάλυψθ επικίνδυνων επιφανειϊν και ςυντιρθςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων:
Οι επικίνδυνεσ επιφάνειεσ (κολϊνεσ, προεξζχουςεσ γωνίεσ,
ςτθρίγματα μπαςκετϊν, ορκοςτάτεσ φιλζ, κ.α.) πρζπει να
επικαλφπτονται με αφρϊδθ υλικό, προσ αποφυγι τραυματιςμϊν
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από πτϊςεισ ςε αυτζσ. Ο ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ ελζγχεται ςτθν
ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, αλλά και όποτε παρατθροφνται
φκορζσ, γίνονται οι ςχετικζσ ςυντθριςεισ προσ αποφυγι
ατυχθμάτων και τραυματιςμϊν.
Σε ότι αφορά το ελκυςτικό περιβάλλον για ςυμμετοχι και
μάκθςθ αναφζρονται ενδεικτικά:

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΛΚΤΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΜΑΘΖΖ:

Οι χϊροι του μακιματοσ:
Επιδιϊκεται ςυχνά θ αιςκθτικι αναβάκμιςθ των χϊρων. Τα χρϊματα
διεγείρουν τθ διάκεςθ των μακθτϊν, ενϊ οι διαγραμμίςεισ
κακορίηουν τουσ χϊρουσ δραςτθριοτιτων και βοθκοφν ςτθν
οργάνωςι τουσ. Οι μακθτζσ εμπλζκονται ςτθν αιςκθτικι
αναβάκμιςθ του χϊρου µε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ. Στουσ
κλειςτοφσ χϊρουσ αναρτάται πλθροφοριακό υλικό ςε πίνακεσ
ανακοινϊςεων ι ςτον τοίχο (αςκιςεων αφιςϊν, φωτογραφιϊν,
αποτελεςμάτων, κ.α.).
Τα διακριτικά των ομάδων ι/και των ρόλων:
Οι διακριτικζσ φανζλεσ βοθκοφν ςτθν ενιαία εμφάνιςθ των ομάδων
και τθ διάκριςθ μεταξφ τουσ, ενϊ παράλλθλα προκαλοφν κετικά
ςυναιςκιματα «ζνταξθσ» και «ανικειν» ςτθν ομάδα. Τα διακριτικά
ρόλων (αρχθγοφ, ςυντονιςτι, διαιτθτι, καλισ ςυμπεριφοράσ, κλπ)
δθμιουργοφν ενδιαφζρον για τουσ ρόλουσ.



Οι χϊροι του μακιματοσ



Σα διακριτικά
ομάδων ι/και
ρόλων



Ο επαρκισ εξοπλιςμόσ
για το μάκθμα



Η αξιοποίθςθ του χϊρου για τισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ



Η εναλλαγι δραςτθριοτιτων και θ ροι του
μακιματοσ



Ενκάρρυνςθ και κλίμα
παρακίνθςθσ



Η επικοινωνία με τουσ
μακθτζσ/-τριεσ



Σο δζςιμο και θ δυναμικι τθσ ομάδασ



Οι ατομικοί και ομαδικοί ςτόχοι



Η αξιοποίθςθ του παιχνιδιοφ



Σο ςτοχευμζνο και το
ελεφκερο παιχνίδι

Ο επαρκισ εξοπλιςμόσ για το μάκθμα:
Το «εποπτικό υλικό» του μακιματοσ (μπάλεσ, ςτεφάνια, ςχοινάκια,
κορδζλεσ, ςκυτάλεσ, κλπ) πρζπει να διαςφαλίηουν από άποψθ
ποςότθτασ ςυχνι χριςθ και επαρκι εξάςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν.
Οι οριοκετιςεισ του χϊρου και των διαδρομϊν (πζραν των μονίμων
διαγραμμίςεων) κακορίηονται με διακριτικά αντικείμενα (κϊνουσ,
κωνάκια, ράβδουσ, ςτρϊματα κλπ.). Θ διευκόλυνςθ τθσ κατανόθςθσ
και θ πυκνι ςυχνότθτα ενεργειϊν επιδροφν κετικά ςτθν μακθςιακι
ετοιμότθτα των μακθτϊν/-τριϊν.
Θ αξιοποίθςθ του χϊρου για τισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ:
Θ αξιοποίθςθ όλου του χϊρου (γθπζδου ι αίκουςασ) επιτρζπει τθ
δθμιουργία
περιςςοτζρων
ομάδων
δραςτθριοτιτων
και
αςφαλζςτερθ κινθτικότθτα των μακθτϊν/-τριϊν. Θ κινθτικότθτα ςε
μεγαλφτερουσ χϊρουσ διευκολφνει τθν αποφόρτιςθ τθσ ενζργειασ
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και τθ φυςικι δραςτθριότθτα των μακθτϊν/-τριϊν. Θ διευκόλυνςθ
τθσ ςυχνότερθσ και ευρφτερθσ κινθτικότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν
ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τουσ για κίνθςθ και μάκθςθ, προκαλϊντασ
κετικι εμπειρία.
Θ εναλλαγι δραςτθριοτιτων και θ ροι του μακιματοσ:
Οι διδακτικζσ οδθγίεσ πρζπει να είναι ςφντομεσ και οι
δραςτθριότθτεσ να εναλλάςςονται. Θ ροι και θ ςυνοχι τθσ
διδαςκαλίασ εξαςφαλίηεται με τθν κλιμάκωςθ των απαιτιςεων ςτισ
κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν ενςωμάτωςθ ςυναφϊν
δραςτθριοτιτων ι παιχνιδιϊν που εμπεριζχουν τουσ ίδιουσ
διδακτικοφσ ςτόχουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ παρατεταμζνθ
επανάλθψθ μιασ δραςτθριότθτασ δθμιουργεί δυςφορία και
αποδυναμϊνει το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν.
Ενκάρρυνςθ και κλίμα παρακίνθςθσ:
Οι μακθτζσ/-τριεσ ενκαρρφνονται διαρκϊσ για ςυμμετοχι και
προςπάκεια, προςαρμόηοντασ τισ απαιτιςεισ ςτισ ατομικζσ τουσ
δυνατότθτεσ (ςτυλ διδαςκαλίασ μθ αποκλειςμοφ). Οι οδθγίεσ και θ
ανατροφοδότθςθ ζχουν ενκαρρυντικό χαρακτιρα και αποφεφγονται
οι αποδοκιμαςίεσ, κακϊσ και οι υπερβολικζσ επιδοκιμαςίεσ.
Εφαρμόηονται κανόνεσ ολικισ ςυμμετοχισ των μακθτϊν/-τριϊν ςτο
μάκθμα, αναπτφςςεται κλίμα αλλθλοβοικειασ και ςεβαςμοφ τθσ
διαφορετικότθτασ και των διαφορετικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν/τριϊν, Μετριάηονται οι ανταγωνιςτικοί ςτόχοι και εςτιάηονται
περιςςότερο ςτθν ατομικι βελτίωςθ.
Θ επικοινωνία με τουσ μακθτζσ/-τριεσ:
Θ λεκτικι επικοινωνία πρζπει να είναι ςφντομθ, κατανοθτι και
ακριβισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ ζννοιεσ του μακιματοσ. Ο/θ
εκπαιδευτικόσ εξθγεί με λίγα λόγια τουσ ςτόχουσ και το
περιεχόμενο, χρθςιμοποιεί κατανοθτά τουσ όρουσ, είναι ςφντομοσ
ςτθν ανατροφοδότθςθ και ςτισ εναλλαγζσ των δραςτθριοτιτων.
Είναι φιλικόσ και απλόσ με τουσ μακθτζσ/-τριεσ, τουσ ακοφει,
ενδιαφζρεται για τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, ςυηθτά μαηί τουσ και
εκτόσ μακιματοσ (χωρίσ όμωσ να εξιςϊνεται μαηί τουσ). Δεν είναι
απότομοσ ςτο λόγο και ςτθ ςυμπεριφορά του, αυξομειϊνει τον τόνο
τθσ φωνισ του ανάλογα με τθν περίςταςθ και φροντίηει να τον
ζλεγχο και τθν τάξθ ςτο τμιμα. Αξιοποιεί τθ μθ λεκτικι επικοινωνία
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με παραςτατικζσ κινιςεισ και εκφράςεισ, για να τονίςει διαφορζσ
ςτισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ, να επιςτιςει τθν προςοχι, να παρακινιςει
και να εκδθλϊςει τθν ενςυναίςκθςι του.
Το δζςιμο και θ δυναμικι τθσ ομάδασ:
Οι ςτακερζσ και ιςοδφναμεσ ομάδεσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του
μακιματοσ ευνοοφν τθν ανάπτυξθ ομαδικότθτασ, αλλθλοβοικειασ,
υποςτιριξθσ και ζντονθσ αλλθλεπίδραςθσ των μακθτϊν ςτθ μάκθςθ.
Ωσ ζνα βακμό ενκαρρφνεται θ διατιρθςθ ςτακερϊν ομάδων και ο
προςανατολιςμόσ ςτθ βελτίωςθ όλων των μελϊν τουσ. Αντίκετα
αποκαρρφνεται όταν αναπτφςςεται ζντονοσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ
των ομάδων.
Οι ατομικοί και ομαδικοί ςτόχοι:
Κατά τθ διεξαγωγι του μακιματοσ επιδιϊκεται να κακορίηονται
ατομικοί και ομαδικοί ςτόχοι (βραχυπρόκεςμοι και επιτεφξιμοι). Οι
ςτόχοι διεγείρουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν και τουσ
παρακινοφν για προετοιμαςία και άςκθςθ, ακόμθ και εκτόσ
μακιματοσ. Οι ςτόχοι πρζπει να είναι προκλθτικοί (ηθτείται να
κατορκϊςουν δεξιότθτεσ, να επιδείξουν γνϊςεισ, ομαδικζσ
επιδόςεισ, κλπ) των οποίων θ επίτευξθ προκαλεί ικανοποίθςθ και
ευφορία. Θ επίτευξθ των ςτόχων ςυνδζεται και με τθν αξιολογικι
διαδικαςία που εφαρμόηεται ςτο μάκθμα.
Θ αξιοποίθςθ του παιχνιδιοφ:
Το παιχνίδι ενςωματϊνεται πάντα ςτο μάκθμα διότι:
 ςυγκεντρϊνει όλουσ τουσ ςτόχουσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ
 θ μακθςιακι διαδικαςία ςτο παιχνίδι είναι κατά βάςθ
μακθτοκεντρικι
 προκαλεί το ςυναίςκθμα και ανάγει τθ μάκθςθ ςε διαςκζδαςθ
και ψυχαγωγία
 από φφςθ, ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν
 δθμιουργεί κατάλλθλο περιβάλλον μεταγνωςτικϊν διαδικαςιϊν
μάκθςθσ.
Το ςτοχευμζνο και το ελεφκερο παιχνίδι:
Οι ςτοχευμζνεσ παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ και τα προςαρμοςμζνα
ι τροποποιθμζνα παιχνίδια που επινοεί ο/θ εκπαιδευτικόσ,
εξυπθρετοφν μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Θ ζνταξι τουσ ςτο μάκθμα
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ειςάγει ςε ςθμαντικό βακμό τα κετικά ςτοιχεία του παιχνιδιοφ ςτο
μάκθμα.
Το ελεφκερο παιχνίδι και θ ακλοπαιδιά ςτοχεφουν ςτθ
βελτίωςθ/απόδοςθ ςτο παιχνίδι αυτό κακ’ αυτό, ςε ατομικό και
ομαδικό επίπεδο. Θ μάκθςθ ς’ αυτι τθν περίπτωςθ αυτοκακορίηεται
από τθ δομι, τθν οργάνωςθ και τισ απαιτιςεισ του ίδιου του
παιχνιδιοφ. Θ ειςαγωγι τουσ ςτο μάκθμα είναι επιβεβλθμζνθ και
προβλζπεται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν.
Ζ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ/-ΣΡΗΩΝ

αναφζρεται ςτθν προςαρμογι των περιεχομζνων
και των απαιτιςεων τθσ
διδαςκαλίασ ςτισ επίκαιρεσ
δυνατότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν κάκε τμιματοσ.

Προςαρμογι ςτο αναπτυξιακό επίπεδο των μακθτϊν/τριϊν
Ραρόλο που θ προςαρμογι των περιεχομζνων του
μακιματοσ ςτο αναπτυξιακό επίπεδο των μακθτϊν/-τριϊν
περιλαμβάνεται ςτο ςχεδιαςμό του μακιματοσ και ςτα ενδεικτικά
περιεχόμενα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ κάκε θλικιακισ
βακμίδασ, κατά τθν εφαρμογι του μακιματοσ, ςυχνά «επιβάλλεται»
μια αναπροςαρμογι των ςχεδιαςμζνων δραςτθριοτιτων ςτο
αναπτυξιακό επίπεδο του κάκε τμιματοσ (δθλ. ςτισ εκτιμοφμενεσ
κατά τθν ζναρξθ του μακιματοσ μακθςιακζσ δυνατότθτεσ, κινθτικζσ
εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ ι ικανότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν του
τμιματοσ).
Για να αποφφγει ο/θ εκπαιδευτικόσ μια πικανι μείωςθ του
ενδιαφζροντοσ ι απογοιτευςθ των προςδοκιϊν των μακθτϊν/τριϊν πρζπει ενδεχομζνωσ να αναπροςαρμόςει τον ςχεδιαςμό του
και τισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ ςτο αναπτυξιακό επίπεδο
που παρατθρεί ςτο τμιμα. Τζτοιεσ προςαρμογζσ είναι:
Στο επίπεδο επικοινωνίασ:
Θ μετάβαςθ των μακθτϊν/-τριϊν από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό
υπαγορεφει μια φάςθ προςαρμογισ (1ο τρίμθνο ι και περιςςότερο)
ςτισ απλζσ ζννοιεσ του μακιματοσ και ςτον τρόπο επικοινωνίασ με
τον/τθν εκπαιδευτικό Φ.Α. Αφιερϊνεται αρκετόσ διδακτικόσ χρόνοσ
για επεξθγιςεισ των βαςικϊν όρων και εννοιϊν που
χρθςιμοποιοφνται ςτο μάκθμα, για τον τρόπο ςυγκζντρωςθσ και
κατανομισ ςτισ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και για τουσ βαςικοφσ
κανόνεσ του μακιματοσ. Θ προςαρμογι αυτι αποτελεί
προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με τα κινθτικά περιεχόμενα του μακιματοσ
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και εφαρμόηεται και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται
ζλλειμμα επικοινωνίασ.

Ζ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟ

Στο επίπεδο τθσ κινθτικισ ανάπτυξθσ:

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ

Ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ θλικίεσ του δθμοτικοφ ςχολείου (Α – Γ τάξθ),
αλλά και ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ του δθμοτικοφ, του γυμναςίου και
του λυκείου μπορεί να διαπιςτϊςει κανείσ ζνα διαφορετικό επίπεδο
κινθτικισ ανάπτυξθσ από το αναμενόμενο για τισ θλικίεσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ μπορεί να υςτεροφν ι να υπερτεροφν ςτισ
ςυντονιςτικζσ τουσ ικανότθτεσ (με ςυνζπειεσ ςτθν εκτζλεςθ των
κινθτικϊν δεξιοτιτων), κυρίωσ λόγω τθσ διαφορετικισ
προθγοφμενθσ εναςχόλθςθσ και εκπαίδευςισ τουσ ςε ςτοχευμζνεσ
ι/και πολφπλευρεσ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Κατά τθ διεξαγωγι
του μακιματοσ, οι κινθτικζσ απαιτιςεισ των διδακτικϊν ενεργειϊν
και των δραςτθριοτιτων επιβάλλεται να προςαρμόηονται ςτο
επίπεδο που μποροφν να ανταποκρικοφν οι μακθτζσ και οι
μακιτριεσ του τμιματοσ.

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ:

Στο επίπεδο των φυςικϊν ικανοτιτων:
Το επίπεδο και θ επάρκεια των φυςικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν/τριϊν είναι ςυνάρτθςθ τθσ φυςικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ηθτοφμενο είναι να διακζτουν επάρκεια και να μποροφν να
ανταποκρίνονται ςτισ φυςικζσ δραςτθριότθτεσ που ενδείκνυνται για
τθν θλικία τουσ. Πταν αυτό δεν είναι δεδομζνο, προςαρμόηονται οι
δραςτθριότθτεσ ςε χαμθλότερεσ απαιτιςεισ, είτε μειϊνοντασ τθν
ταχφτθτα των κινιςεων, είτε περιορίηοντασ τον χϊρο τθσ
δραςτθριότθτασ, είτε χρθςιμοποιϊντασ ελαφρφτερο εξοπλιςμό, είτε
παρεμβάλλοντασ ςυχνότερα διαλείμματα. Αντίκετα ςτθν περίπτωςθ
που διαπιςτϊνεται ζνα καλό επίπεδο φυςικϊν ικανοτιτων οι
αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ προςαρμόηονται ςε υψθλότερο επίπεδο.
Σε ςχζςθ με προχπάρχουςεσ κινθτικζσ εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ:
Βάςει του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν θ διδαςκαλία των
κεματικϊν ενοτιτων κλιμακϊνεται ςτισ διάφορεσ τάξεισ του
δθμοτικοφ και του γυμναςίου με μια ςπειροειδι μορφι: τα
αντικείμενα διδαςκαλίασ επαναλαμβάνονται από τάξθ ςε τάξθ,
αυξάνοντασ τισ απαιτιςεισ και εμβακφνοντασ ςτα περιεχόμενα.
Συμβαίνει ωςτόςο οι μακθτζσ/-τριεσ μιασ τάξθσ να μθν ζχουν
διδαχτεί κάποιο αντικείμενο ςτθν προθγοφμενθ τάξθ ι να το
γνωρίηουν αρκετά καλά, λόγω εναςχόλθςισ τουσ με αυτό και εκτόσ
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ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ/-ΣΡΗΩΝ



πποζαπμογή ζηο επίπεδο επικοινωνίαρ



πποζαπμογή ζηο επίπεδο κινηηικήρ ανάπηςξηρ



πποζαπμογή ζηο επίπεδο θςζικών ικανοηήηων



πποζαπμογή ζηιρ πποϋπάπσοςζερ κινηηικέρ
εμπειπίερ και δεξιόηηηερ



πποζαπμογή ζηιρ διαθοπέρ ανάπηςξηρ ηων
μαθηηών/-ηπιών μέζα
ζηο ημήμα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ςχολείου. Σ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ διδαςκαλία προςαρμόηεται ςτο
επίπεδο τθσ τάξθσ, είτε ξεκινϊντασ από τα πολφ απλά, είτε
εμβακφνοντασ περιςςότερο ςτα διδακτικά αντικείμενα.
Σε ςχζςθ με τισ διαφορζσ ςτο αναπτυξιακό επίπεδο των μακθτϊν/τριϊν:
Κάκε μακθτισ/-τρια είναι μια διαφορετικι προςωπικότθτα με δικά
τθσ χαρακτθριςτικά ανάπτυξθσ. Σε όλα τα τμιματα διδαςκαλίασ
παρατθροφνται μικρζσ ι μεγάλεσ διαφορζσ ςτο αναπτυξιακό
επίπεδο των μακθτϊν/-τριϊν, τισ οποίεσ ο/θ εκπαιδευτικόσ πρζπει
να λαμβάνει υπόψθ και να διαφοροποιεί κατάλλθλα τθ διδαςκαλία
του. Θ διαφοροποίθςθ αφορά ςτισ απαιτιςεισ δεξιοτιτων και
ικανοτιτων από κάκε μακθτι/-τρια, ςτισ ενζργειεσ των μακθτϊν/τριϊν κατά ομάδεσ και ςε εξατομικευμζνεσ ενδεχομζνωσ διδακτικζσ
ενζργειεσ και οδθγίεσ. Το ςτιλ διδαςκαλίασ του «μθ αποκλειςμοφ»
ςτο φάςμα διδαςκαλίασ του Mosston, αναφζρεται χαρακτθριςτικά
ςτθ διαφοροποίθςθ ςφμφωνα με τισ ατομικζσ ικανότθτεσ κάκε
μακθτι/-τριασ. Ρεριςςότερα για τθ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ
και ενδεικτικά παραδείγματα δίνονται ςτθ ςυνζχεια.

Η διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ και των διδακτικϊν
ενεργειϊν
Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΖ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

αναφζρεται ςτθν «εςωτερικι» διαφοροποίθςθ των
απαιτιςεων των διδακτικϊν ενεργειϊν και τθσ
οργάνωςθσ του μακιματοσ γενικότερα, ϊςτε να
μποροφν όλοι οι μακθτζσ/τριεσ να ανταποκρικοφν,
ςφμφωνα με τισ ατομικζσ
τουσ δυνατότθτεσ.

Ο όροσ διαφοροποίθςθ περιλαμβάνει κάκε οργανωτικι και
διδακτικι προςπάκεια να διαχειριςτοφμε διαφοροποιθμζνα τισ
ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν, μεμονωμζνα ι κατά ομάδεσ,
επιδιϊκοντασ το καλφτερο αποτζλεςμα γι’ αυτοφσ. Οι ιδιαιτερότθτεσ
περιλαμβάνουν τόςο κινθτικζσ και μακθςιακζσ ελλείψεισ,
προβλιματα και αναπθρίεσ, όςο και υπερζχουςεσ ικανότθτεσ,
κλίςεισ, ταλζντα και ιδιαίτερα ενδιαφζροντα.
Ρρόκειται για μια «εςωτερικι» διαφοροποίθςθ τθσ
διδαςκαλίασ ςε κάκε τμιμα μακθτϊν/-τριϊν (προςαρμοςμζνεσ
διδακτικζσ ενζργειεσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν), θ
οποία προκφπτει ςαν αναγκαία διαδικαςία κατόπιν των
«διαγνωςτικϊν» διδακτικϊν ενεργειϊν ςτθν ζναρξθ του μακιματοσ.
Άμεςα ο/θ εκπαιδευτικόσ εφαρμόηει διαφοροποιθμζνουσ τρόπουσ
διεξαγωγισ των ενεργειϊν του μακιματοσ, μεμονωμζνα ςε
μακθτζσ/-τριεσ, κατά ηεφγθ ι κατά ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν.
Διαφοροποίθςθ ωσ προσ τισ ατομικζσ απαιτιςεισ εκτζλεςθσ των
διδακτικϊν ενεργειϊν:
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Θ διαφοροποίθςθ ςτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να περιλαμβάνει για
κάκε μακθτι/-τρια :









Διαφοροποίθςθ ςτον τρόπο (τεχνικι) εκτζλεςθσ των αςκιςεων ι
των δραςτθριοτιτων
Διαφοροποίθςθ ςτθ δυςκολία εκτζλεςθσ των αςκιςεων ι των
δραςτθριοτιτων
Διαφοροποίθςθ ςτθν απόςταςθ εκτζλεςθσ μιασ δραςτθριότθτασ
Διαφοροποίθςθ ςτο επίπεδο (ταχφτθτα, πλθρότθτα, δφναμθ)
εκτζλεςθσ των κινθτικϊν δεξιοτιτων
Διαφοροποίθςθ ςτο βακμό πολυπλοκότθτασ (ςυνδυαςμϊν) των
κινθτικϊν δεξιοτιτων
Διαφοροποίθςθ ςτθ διδακτικι μεκοδολογία για κάποιουσ
μακθτζσ/-τριεσ
Διαφοροποίθςθ ςτον χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό
Διαφοροποίθςθ-προςαρμογι ςτισ κινθτικζσ και μακθςιακζσ
ιδιαιτερότθτεσ κάποιων μακθτϊν/-τριϊν.

Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα για τθν κατανόθςθ τθσ «εςωτερικισ»
διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ:

Επιτόπιεσ αςκιςεισ προκζρμανςθσ ι γυμναςτικζσ αςκιςεισ όπωσ ο
κακζνασ μπορεί
Εκτελοφν όλοι αραιωμζνοι ταυτόχρονα με τον εκπαιδευτικό ι με
κάποιον μακθτι «πρότυπο». Κακζνασ εκτελεί όπωσ μπορεί.
Ταυτόχρονα ο/θ εκπαιδευτικόσ δίνει οδθγίεσ για τθ ςωςτι εκτζλεςθ,
χωρίσ παρατθριςεισ ςε προςωπικό επίπεδο. Θ εκμάκθςθ τθσ
ςωςτισ εκτζλεςθσ βαςίηεται ςτθ βελτίωςθ μζςω τθσ επανάλθψθσ.

Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ Ω
ΠΡΟ ΣΗ ΑΣΟΜΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ

μπορεί να περιλαμβάνει
ενδεικτικά:


διαφοροποίθςθ ςτον
τρόπο (τεχνικι) εκτζλεςθσ των αςκιςεων ι
των δραςτθριοτιτων



διαφοροποίθςθ
ςτθ
δυςκολία
εκτζλεςθσ
των αςκιςεων ι των
δραςτθριοτιτων



διαφοροποίθςθ ςτθν
απόςταςθ εκτζλεςθσ
μιασ δραςτθριότθτασ



διαφοροποίθςθ
ςτο
επίπεδο
(ταχφτθτα,
πλθρότθτα,
δφναμθ)
εκτζλεςθσ των κινθτικϊν δεξιοτιτων



διαφοροποίθςθ
ςτο
βακμό πολυπλοκότθτασ (ςυνδυαςμϊν) των
κινθτικϊν δεξιοτιτων



διαφοροποίθςθ
ςτθ
διδακτικι μεκοδολογία
για κάποιουσ μακθτζσ/-τριεσ



διαφοροποίθςθ ςτον
χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό



διαφοροποίθςθ-προςαρμογι ςτισ κινθτικζσ
και μακθςιακζσ ιδιαιτερότθτεσ κάποιων μακθτϊν/-τριϊν.

Ρίψθ και λαβι μπάλασ ςτο φψοσ που ο κακζνασ μπορεί
Στισ μικρζσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου ηθτάμε από
τουσ μακθτζσ/-τριεσ να πετάξουν 5 φορζσ τθν μπάλα
ςτον αζρα και να τθν πιάςουν. Ο ςτόχοσ είναι να
πετάξουν τθν μπάλα όςο ποιο ψθλά μποροφν και να τθν
πιάςουν χωρίσ να πζςει κάτω. Αν δεν καταφζρνουν να
πιάςουν τθν μπάλα τθν πετοφν ςε μικρότερο φψοσ. Κάκε
μακθτισ/-τρια δίνει τόςουσ πόντουσ ςτθν ομάδα του όςεσ είναι οι
επιτυχθμζνεσ λαβζσ τθσ μπάλασ.
Ρίψθ μπάλασ ςε τοίχο από τθν απόςταςθ που ο κακζνασ μπορεί
Στισ μικρζσ τάξεισ του δθμοτικοφ ηθτάμε κάκε μακθτισ/-τρια να
μετακινείται με τθν μπάλα προσ τον απζναντι τοίχο με ςτόχο να
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πετάξει τθν μπάλα ςτον τοίχο και τθν πιάςει για να τθν
επιςτρζψει ςτθν ομάδα του. Κακζνασ επιλζγει (ι
προτρζπεται να επιλζξει) τθν απόςταςθ από τθν οποία
μπορεί να κάνει τθν ρίψθ ςτον τοίχο.
Κακζνασ ςτο επίπεδο των δεξιοτιτων του
Δείχνουμε τθν πάςα με τα δάκτυλα ςτο βόλεϊ. Ηθτάμε ο
κακζνασ να εκτελεί όπωσ μπορεί, είτε από λαβι πάνω
από το μζτωπο, είτε με πζταγμα τθσ μπάλασ από κάτω,
είτε με ςυνεχόμενεσ πάςεσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι όλοι
να καταφζρουν τθ ςυνεχόμενθ πάςα-δάκτυλα πάνω από
το κεφάλι.
Όλοι μζχρι τθν απόςταςθ που μποροφν να φκάςουν
Οι μακθτζσ κατανζμονται ςε 2-4 ομάδεσ. Κάκε ομάδα ζχει μια
μπάλα του μπάςκετ. Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να
κινοφνται προσ τθν απζναντι γραμμι του γθπζδου
με ντρίπλα, με ρυκμό που ο κακζνασ μπορεί.
Ξεκινοφν οι πρϊτοι κάκε ομάδασ με το ςιμα του
εκπαιδευτικοφ. Με το επόμενο ςιμα (ςφφριγμα)
πρζπει όλοι, από τθ κζςθ που ζχουν φκάςει, να
επιςτρζψουν ςτθν γραμμι τθσ αφετθρίασ.
Κακζνασ με το επίπεδο τθσ τεχνικισ και φυςικισ κατάρτιςθσ
Δείχνουμε τθν εκτζλεςθ του ςουτ ςτο χάντμπολ από ςτάςθ και με
άλμα. Ηθτάμε οι μακθτζσ/-τριεσ να εκτελοφν ζνα ςουτ κάκε φορά
από τθν απόςταςθ που μποροφν, αργά ι γριγορα, από ςτάςθ ι με
άλμα. Ο ςτόχοσ είναι να πετφχουν τθν εςτία ι ζνα μικρότερο
πλαίςιο-ςτόχο ςτον τοίχο.
Κακζνασ ςτο επίπεδο των τεχνικϊν και φυςικϊν ικανοτιτων του
Στθ διδαςκαλία του ποδοςφαίρου ηθτάμε από τουσ
μακθτζσ/-τριεσ,
από απόςταςθ 20-30 μζτρων να
εκτελοφν οδιγθμα τθσ μπάλασ και να επιχειροφν ςουτ
ςτθν εςτία, από όποια απόςταςθ μποροφν να φκάςουν
τθν μπάλα ςτο τζρμα. Πςοι ζχουν δυνατό ςουτ
επιχειροφν από μεγαλφτερθ απόςταςθ και όςοι ζχουν
αδφνατο ςουτ από μικρότερθ.
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Με ςτόχο να βελτιϊςουν τθν ατομικι τουσ επίδοςθ
Οι μακθτζσ εκτελοφν ςε ςειρά π.χ. ζνα οριηόντιο άλμα, μια ρίψθ ι
ζνα ςπριντ. Ο εκπαιδευτικόσ μετράει και ανακοινϊνει ςτον κάκε
μακθτι/μακιτρια τθν επίδοςι του/τθσ. Πλοι ζχουν ςτόχο ςτισ
επόμενεσ προςπάκειεσ να πετφχουν καλφτερθ επίδοςθ.
Διαφοροποίθςθ ςτθ διδακτικι μεκοδολογία ανάλογα με τθν
πρόοδο τθσ μάκθςθσ
Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να εκτελοφν ςουτ του χάντμπολ με
ντρίπλα, φορά και άλμα. Πςοι μακθτζσ/-τριεσ δεν εκτελοφν ςωςτά,
οδθγοφνται ςε μια δεφτερθ ομάδα, θ οποία εκτελεί το ςουτ με τθ
μερικι μζκοδο, ξεκινϊντασ από το τελικό μζροσ.
Διαφοροποίθςθ-προςαρμογι τθσ κινθτικισ δραςτθριότθτασ ςε
περιπτϊςεισ κινθτικισ αδεξιότθτασ
Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να εκτελοφν μπάςιμο ι ςταμάτθμα ςουτ
ςτο καλάκι του μπάςκετ. Οι μακθτζσ/-τριεσ με κινθτικι αδεξιότθτα ι
κινθτικι ανεπάρκεια επιχειροφν το ςουτ με οποιοδιποτε τρόπο, με
μπάλα του μπάςκετ ι ελαφρφτερθ μπάλα.
Διαφοροποίθςθ-προςαρμογι τθσ κινθτικισ δραςτθριότθτασ ςτισ
ιδιαιτερότθτεσ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ
Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να περνοφν τθν μπάλα πάνω από το φιλζ
ςτο απζναντι γιπεδο του βόλεϊ, με πάςα-δάκτυλα, μανςζτα ι
κτφπθμα-παλάμθ. Ο μακθτισ με αποκλίνουςα ςυμπεριφορά
αναλαμβάνει ρόλο βοθκοφ εκπαιδευτικοφ, εκτελεί όταν ζρχεται θ
ςειρά του και ςτθ ςυνζχεια είναι κοντά ςτον εκπαιδευτικό.
Διαφοροποίθςθ-προςαρμογι τθσ κινθτικισ δραςτθριότθτασ ςτισ
ιδιαιτερότθτεσ κινθτικϊν προβλθμάτων
Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να μετακινοφνται ςτθν
εξωτερικι γραμμι του γθπζδου μπάςκετ με ντρίπλα.
Ο μακθτισ ςε αναπθρικό αμαξίδιο κάνει τθν ντρίπλα
ςτο εςωτερικό του γθπζδου χωρίσ μετακίνθςθ ι με
αργι μετακίνθςθ με τθ βοικεια άλλου μακθτι ι του
εκπαιδευτικοφ.
Διαφοροποίθςθ-προςαρμογι τθσ κινθτικισ δραςτθριότθτασ ςε
ειδικά ςωματικά προβλιματα
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Μετά τθν ειςαγωγικι προκζρμανςθ ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να
εκτελζςουν ελεφκερα κάποιεσ κινθτικζσ αςκιςεισ και διατάςεισ. Θ
μακιτρια με εμφανι ςκολίωςθ ακολουκεί ζνα ολιγόλεπτο
εξατομικευμζνο πρόγραμμα εξαρτιςεων ςτα πολφηυγα με τθν
κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ.
Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΗ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Δ
ΕΔΤΓΑΡΗΑ

μπορεί να περιλαμβάνει
ενδεικτικά:

• διαθοποποίηζη ζηιρ
απαιηήζειρ θςζικών
ικανοηήηων

Διαφοροποίθςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ ςε ηευγάρια:
Θ διαφοροποίθςθ ςτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να περιλαμβάνει για
κάκε ηευγάρι μακθτϊν/-τριϊν:




Διαφοροποίθςθ ςτισ απαιτιςεισ φυςικϊν ικανοτιτων
Διαφοροποίθςθ ςτθν ταχφτθτα των κινιςεων
Διαφοροποίθςθ ςτθν μεταξφ τουσ απόςταςθ και ςυνεργατικι
μετακίνθςθ
Διαφοροποίθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ (ςυνδυαςμϊν) των
κινθτικϊν δεξιοτιτων
Διαφοροποίθςθ ςτισ μακθςιακζσ ενζργειεσ

• διαθοποποίηζη ζηην
ηασύηηηα ηων κινήζεων



• διαθοποποίηζη ζηην
μεηαξύ ηοςρ απόζηαζη και ζςνεπγαηική
μεηακίνηζη

Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα για τθν κατανόθςθ τθσ
«εςωτερικισ» διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ:

• διαθοποποίηζη ηηρ
πολςπλοκόηηηαρ
(ζςνδςαζμών) ηων
κινηηικών δεξιοηήηων
• διαθοποποίηζη ζηιρ
μαθηζιακέρ ενέπγειερ.



Κατανομι μακθτϊν/-τριϊν με παρόμοιεσ ικανότθτεσ/δεξιότθτεσ ςε
ηευγάρια
Ο/θ εκπαιδευτικόσ γνωρίηοντασ τουσ μακθτζσ/-τριεσ ι βλζποντασ
τθν πρϊτθ εκτζλεςθ, προτρζπει ι/και κατανζμει τα ηευγάρια, με
τζτοιο τρόπο ϊςτε τα μζλθ κάκε ηευγαριοφ να ζχουν περίπου ίδιεσ
ικανότθτεσ/ δεξιότθτεσ.
Αυτό δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ που το ζνα μζλοσ του
ηευγαριοφ πρόκειται να βοθκιςει ι να κακοδθγεί το άλλο μζλοσ
(π.χ. ςε αναπθρίεσ και ειδικά προβλιματα).
Αυξομείωςθ τθσ απόςταςθσ ςτισ πάςεσ/μεταβιβάςεισ
Εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ μορφζσ πάςασ/
μεταβίβαςθσ ςτισ ακλοπαιδιζσ ι ςε παιχνίδια με
μπάλα. Οι πάςεσ εκτελοφνται ςε ηευγάρια και
ανάλογα με το επίπεδο ικανοτιτων/ δεξιοτιτων,
κάκε ηευγάρι αυξομειϊνει τθν απόςταςθ μεταξφ των
δφο μελϊν του.
Απλοποίθςθ ςυνδυαςμϊν των κινθτικϊν δεξιοτιτων
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Ηθτάμε να ςυνδυαςτεί θ πάςα ςτο χάντμπολ με
κίνθςθ αλλαγισ πλευράσ γθπζδου με βιματα και
ντρίπλα. Τα ηευγάρια που υςτεροφν κινθτικά ςτθν
εκτζλεςθ του ςυνδυαςμοφ, περιορίηουν τθν κίνθςθ
προσ το εςωτερικό του γθπζδου, δίνουν πάςα και
επιςτρζφουν ςτθν πλάγια γραμμι.
Διαφοροποίθςθ των μακθςιακϊν ενεργειϊν
Τα ηευγάρια είναι αντιμζτωπα ςε απόςταςθ 10-12 μζτρων με μία
μπάλα ποδοςφαίρου. Ηθτάμε κάκε μζλοσ
ηευγαριοφ να οδθγεί κάποια μζτρα τθν μπάλα, να
δίνει πάςα απζναντι και να επιςτρζφει ςτθ
αρχικι του κζςθ. Πςα ηευγάρια διακζτουν
αναπτυγμζνεσ δεξιότθτεσ χειριςμοφ τθσ μπάλασ,
εφαρμόηουν τθν άςκθςθ ςε μεγαλφτερθ
απόςταςθ με ψθλι πάςα.
Αλλθλοβοικεια ςτθν εκτζλεςθ – ςτυλ αμοιβαίασ διδαςκαλίασ
Δείχνουμε μια κινθτικι δεξιότθτα (χοροφ, ρίψθσ πάνω από τον ϊμο,
άλματοσ, γυμναςτικισ άςκθςθσ, κλπ) και ηθτάμε να τθν εκτελζςουν
οι μακθτζσ/-τριεσ. Εντοπίηοντασ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ, ηθτάμε ςε
ηευγάρια, ο ζνασ μακθτισ να βοθκάει και να κακοδθγεί τον άλλο.
Τποςτιριξθ μακθτϊν με αναπθρίεσ και κινθτικά προβλιματα
Στισ δραςτθριότθτεσ που εφαρμόηονται ςτο μάκθμα ζνασ μακθτισ/τρια εκ περιτροπισ αναλαμβάνει ρόλο υποςτιριξθσ του μακθτι με
αναπθρία ι με κινθτικό πρόβλθμα. Θ διαφοροποίθςθ των
δραςτθριοτιτων για το ηευγάρι περιλαμβάνει απλοποίθςθ,
προςαρμογι ςτισ κινθτικζσ δυνατότθτεσ και εφικτοφσ τρόπουσ
ζνταξθσ ςτισ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ.
Διαφοροποίθςθ ςτισ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτο παιχνίδι:
Θ διαφοροποίθςθ ςτισ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτο παιχνίδι
μπορεί να περιλαμβάνει:



Ρροςαρμογι των ομαδικϊν δραςτθριοτιτων ςτισ δυνατότθτεσ
και τισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν
Αλλαγζσ τρόπου και κανόνων παιχνιδιοφ ςε ςχζςθ με τισ
ατομικζσ δυνατότθτεσ ι ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν
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ΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ:

Διαφοροποίθςθ των περιεχομζνων ςε 2 παράλλθλεσ ομαδικζσ
δραςτθριότθτεσ ι παιχνίδια
Ανάκεςθ διαφορετικϊν ρόλων ςτουσ μακθτζσ ανάλογα με τα
ενδιαφζροντα και τισ προτιμιςεισ τουσ

μπορεί να περιλαμβάνει
ενδεικτικά:

Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα για τθν κατανόθςθ τθσ «εςωτερικισ»
διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ:

• πποζαπμογή ηων ομαδικών δπαζηηπιοηήηων ζηιρ δςναηόηηηερ και ηιρ ιδιαιηεπόηηηερ ηων μαθηηών/-ηπιών

Διαφοροποιιςεισ ςτον τρόπο παιχνιδιοφ

Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΗ
ΟΜΑΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟ-

• αλλαγέρ ηπόπος και
κανόνων παισνιδιού
ζε ζσέζη με ηιρ αηομικέρ δςναηόηηηερ
ή/και ιδιαιηεπόηηηερ
ηων μαθηηών/-ηπιών
• διαθοποποίηζη ηων
πεπιεσομένων ζε δύο
παπάλληλερ ομαδικέρ δπαζηηπιόηηηερ
ή παισνίδια
• ανάθεζη διαθοπεηικών πόλων ζηοςρ
μαθηηέρ ανάλογα με
ηα ενδιαθέπονηα και
ηιρ πποηιμήζειρ ηοςρ



Στισ μορφζσ κυνθγθτοφ ςτισ μικρζσ τάξεισ του δθμοτικοφ: όταν αργεί ο
μακθτισ/-τρια που κυνθγά να πετφχει το ςτόχο προςκζτουμε ζναν ι
περιςςότερουσ βοθκοφσ, μζχρι να επιτευχκεί ο ςτόχοσ και να αλλάξουν οι
ρόλοι.
Διαφορετικοί ρόλοι ςτο παιχνίδι ανάλογα με τισ προτιμιςεισ
Στα κινθτικά παιχνίδια δίνουμε τθ δυνατότθτα οι μακθτζσ να επιλζγουν
τουσ ρόλουσ τουσ ςτο παιχνίδι, ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ τουσ. Ο
εκπαιδευτικόσ παρεμβαίνει όταν κεωρεί ότι κάποιοι μακθτζσ πρζπει να
περάςουν και από άλλουσ ρόλουσ.
Κανόνασ επαφισ όλων με τθν μπάλα
Στα παιχνίδια με μπάλα ι τισ ακλοπαιδιζσ εφαρμόηεται ο κανόνασ επαφισ
τθσ μπάλασ από όλουσ τουσ παίκτεσ μιασ ομάδασ πριν θ ομάδα επιχειριςει
να φτάςει ςτον τελικό ςτόχο. Ο κανόνασ υποχρεϊνει όλουσ τουσ παίκτεσ
τθσ ομάδασ να ςυμμετζχουν ενεργά και να ςυνεργαςκοφν.
Διαφορετικό παιχνίδι με μικρότερεσ ομοιογενείσ αντίπαλεσ ομάδεσ
Δίνουμε τθ δυνατότθτα ςε κάποιουσ μακθτζσ/-τριεσ που δεν μποροφν να
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του παιχνιδιοφ να ςχθματίςουν δφο άλλεσ
μικρότερεσ ομάδεσ, που κα παίηουν παράλλθλα, με πιο απλοφσ κανόνεσ ι
με άλλθ μορφι παιχνιδιοφ.
Διαφορετικζσ κζςεισ παικτϊν ανάλογα με τα προςόντα και τισ
προτιμιςεισ
Στισ ακλοπαιδιζσ ο κακζνασ επιλζγει ςε ποια κζςθ κα παίξει (άμυνα,
επίκεςθ, τζρμα, διαιτθτισ), ςτθν πρϊτθ, τθ δεφτερθ, τθν τρίτθ ι τθν
τζταρτθ ομάδα. Ο εκπαιδευτικόσ επεμβαίνει όταν χρειάηεται να
κατανεμθκοφν οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ιςοδφναμεσ ομάδεσ.
Σροποποιθμζνα παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ ΑμΕΑ για τθν ζνταξθ
μακθτϊν με αναπθρίεσ ι κινθτικά προβλιματα
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κατά περίπτωςθ χρθςιμοποιοφνται μερικά ι ολικά τροποποιθμζνα
παιχνίδια για τθν ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/-τριϊν, με όςο το
δυνατόν ιςότιμεσ απαιτιςεισ. Ανάλογα με τθ μορφι τθσ αναπθρίασ ι των
κινθτικϊν προβλθμάτων χρθςιμοποιοφνται αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ
από τα ακλιματα των ΑμΕΑ.

Διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθ ςτοχοκεςία:
Θ διαφοροποίθςθ ς’ αυτι τθν περίπτωςθ αναφζρεται ςτθ ςυνικθ
ςτοχοκεςία που επικρατεί ςτα ανταγωνιςτικά παιχνίδια και τθ
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. Από τουσ ςτόχουσ «τθσ νίκθσ» ι του «ποιοσ
είναι καλφτεροσ» θ διδαςκαλία διαφοροποιείται ςε ςτόχουσ «να το
καταφζρουμε μαηί», με τθ ςυνειςφορά όλων, «να βελτιωκοφμε
όλοι», όςο μπορεί ο κακζνασ ι «να βοθκιςουμε ο ζνασ τον άλλον»
ςτθ μάκθςθ. Ζτςι θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ εςτιάηεται:






Στθ μείωςθ των ανταγωνιςτικϊν ςτόχων και του ςτόχου τθσ
νίκθσ, «ποιοσ είναι καλφτεροσ» ι «ποια ομάδα κα κερδίςει».
Εναλλακτικά οι ςτόχοι μπορεί να είναι: τθσ ατομικισ βελτίωςθσ
«ποιοσ κα βελτιωκεί περιςςότερο», τθσ ςυνεργατικισ απόδοςθσ
«ποια ομάδα κα φκάνει ςτο ςτόχο αφοφ αξιοποιιςει όλα τα
μζλθ τθσ» και τθσ υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ «ποια ομάδα κα
κάνει τα λιγότερα λάκθ και δεν κα παραβεί τουσ κανόνεσ».
Στθν ζμφαςθ των ςτόχων ςυνεργαςίασ και ομαδικοφ
αποτελζςματοσ, «να κάνουμε όλοι μαηί/ όλθ θ ομάδα…», «να
κάνουμε με τθ ςυμμετοχι όλων…».
Στθν ζμφαςθ ςτόχων αλλθλοβοικειασ και υποςτιριξθσ, «να
κάνουμε μαηί τα ηευγάρια…», «να βοθκιςουμε να το
καταφζρουν όλοι».
Στθν ζμφαςθ ςτόχων αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ
ιςότιμθσ ςυμμετοχισ όλων, «μαηί μασ ο Γιάννθσ με τθν αναπθρία
και ο Αλι και θ φατμζ …».

Συνοψίηοντασ ειδικά για τισ περιπτϊςεισ αναπθριϊν, κινθτικϊν
προβλθμάτων και προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ:
 Στισ μορφζσ αναπθρίασ αναηθτοφνται διαφοροποιθμζνεσ
αςκιςεισ και τροποποιιςεισ των ομαδικϊν δραςτθριοτιτων ι
των παιχνιδιϊν, ϊςτε να ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ να
ςυμμετζχει ενεργά μαηί με τουσ άλλουσ μακθτζσ/-τριεσ του
τμιματοσ.
 Στα κινθτικά προβλιματα θ διαφοροποίθςθ εςτιάηεται κυρίωσ
ςτθν απλοποίθςθ των κινθτικϊν απαιτιςεων (ςε δφναμθ,
ταχφτθτα, απόςταςθ, εξοπλιςμό, πολυπλοκότθτα κλπ.).
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Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ Ω
ΠΡΟ ΣΖ ΣΟΥΟΘΔΗΑ

αναφζρεται κυρίωσ:

• ηη μείωζη ηων ανηαγωνιζηικών ζηόσων και ηος ζηόσος
ηηρ νίκηρ
• ζηην έμθαζη ηων
ζηόσων ζςνεπγαζίαρ
και ομαδικού αποηελέζμαηορ
• ζηην έμθαζη ζηοσων αλληλοβοήθειαρ
και ςποζηήπιξηρ
• ζηην έμθαζη ζηοσων αποδοσήρ ηηρ
διαθοπεηικόηηηαρ
και ηηρ ιζόηιμηρ
ζςμμεηοσήρ όλων

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 Στα προβλιματα ςυμπεριφοράσ θ διαφοροποίθςθ κυμαίνεται
ςτθν εφαρμογι των κανόνων, ςτουσ υπεφκυνουσ ρόλουσ, ςτθν
επιτιρθςθ και ςτθν επιβράβευςθ.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν είναι ζνα βαςικό μζροσ
τθσ παιδαγωγικισ διαδικαςίασ. Λειτουργεί περιςςότερο ςαν
ανατροφοδότθςθ για τθ μακθςιακι τουσ πορεία και λιγότερο ςαν
μζςο ελζγχου τθσ επίτευξθσ ςτόχων ι ςαν μζςο ςφγκριςισ τουσ με
τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ.
Η αξιολόγθςθ του μακθτι είναι μια ευρφτερθ διαδικαςία από
τθ βακμολόγθςθ και αναφζρεται ςε ποιοτικά και ςε ποςοτικά
χαρακτθριςτικά. Η βακμολογία του μακθτι περιορίηεται ςτθν
ποςοτικι απεικόνιςθ τθσ αξιολόγθςθσ, βάςει κάποιων κεντρικϊν
κριτθρίων που κακορίηονται ςτο μάκθμα.

Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ
ΜΑΘΖΣΧΝ/-ΣΡΗΧΝ
o λειτουργεί ςαν ανατροφοδότηςη για την μαθηςιακή τουσ πορεία
και
o είναι ευρφτερη διαδικαςία ςε ςχζςη με την
βαθμολόγηςη.

Γενικά για την αξιολόγηςη των μαθητϊν/-τριϊν ςτη
Φυςική Αγωγή
Η αξιολόγθςθ του μακθτι/-τριασ ςτθ Φυςικι Αγωγι
αναφζρεται ςτθν πρόοδο και ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ βαςικϊν
κινθτικϊν-ακλθτικϊν δεξιοτιτων και ςχετικϊν γνϊςεων, όπωσ
προκφπτουν από τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Ειδικότερα,
περιλαμβάνει τθν πρόοδο και τθν επίδοςθ ςε κινθτικζσ-ακλθτικζσ
δεξιότθτεσ, φυςικζσ ικανότθτεσ και γνϊςεισ που διδάςκονται ςτο
μάκθμα, αλλά και τθν ανάπτυξθ των ςυναιςκθματικϊν-θκικϊνκοινωνικϊν δεξιοτιτων, τθ γενικότερθ ςυμμετοχι και μακθςιακι
ςυμπεριφορά ςτο μάκθμα, τθ διαμόρφωςθ κετικϊν ςτάςεων και
ςυμπεριφορϊν για τθ φυςικι άςκθςθ και άκλθςθ.




Συνεκτιμοφνται:
οι ατομικζσ ιδιαιτερότθτεσ (όπωσ κινθτικά και ςωματικά
προβλιματα, παχυςαρκία, μακθςιακζσ δυςκολίεσ, κλπ)
οι υλικοτεχνικζσ υποδομζσ
το κοινονικοοικονομικό περιβάλλον
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Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ
ΜΑΘΖΣΧΝ/-ΣΡΗΧΝ
ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
αναφζρεται ςτην πρόοδο
και ςτο επίπεδο ανάπτυξησ
κινητικϊν-αθλητικϊν δεξιοτήτων, ςχετικϊν γνϊςεων, φυςικϊν ικανοτήτων,
ςυναιςθηματικϊνηθικϊν- κοινωνικϊν δεξιοτήτων, θετικϊν ςτάςεων
και ςυμπεριφορϊν για
φυςική άςκηςη/άθληςη.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ςυνδζεται αφ’ ενόσ με την
περιγραφική αξιολόγηςη
του μαθητή/-τριασ και αφ’
ετζρου με τη βαθμολόγηςή
του.

το αρχικό επίπεδο κινθτικϊν και φυςικϊν ικανοτιτων του/τθσ
μακθτι/-τριασ.

Η αξιολογικι διαδικαςία από τον/τθν εκπαιδευτικό πρζπει να
χαρακτθρίηεται από εγκυρότθτα, αντικειμενικότθτα, αξιοπιςτία και
να ςυνοδεφεται από ςαφι και ξεκάκαρθ αιτιολόγθςθ. Ζτςι το ζνα
μζροσ τθσ αφορά ςτθν περιγραφικι αξιολόγθςθ και το άλλο μζροσ
τθσ ςτθ βακμολόγθςθ του μακθτι/-τριασ.
Περιγραφικι αξιολόγθςθ

ΣΖΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ

Είναι βαςικι και ουςιαςτικι μορφι αξιολόγθςθσ.
Περιλαμβάνει τα ςθμαντικότερα ποιοτικά και ποςοτικά
χαρακτθριςτικά τθσ μακθςιακισ πορείασ και τθσ γενικότερθσ
παρουςίασ του μακθτι ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. Στο
ελλθνικό ςχολείο παρζχεται μόνο προφορικά ςτο γονζα και ςτο
μακθτι, όταν ηθτθκεί. Είναι κακιερωμζνθ ςτθν Αϋ και Βϋ τάξθ του
δθμοτικοφ ςχολείου, ενϊ ςτισ άλλεσ τάξεισ (Α/κμιασ και Β/κμιασ
εκπαίδευςθσ) ςυνοδεφει τθ βακμολογία.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Στθν περιγραφικι αξιολόγθςθ ακολουκείται θ παρακάτω πορεία:
1. περιγράφονται τα θετικά χαρακτηριςτικά
του μαθητή/-τριασ
2. επιςημαίνονται ενδεχόμενεσ ελλείψεισ του
μαθητή/-τριασ
3. δίνονται οδηγίεσ για τη
γενικότερη βελτίωςη
του μαθητή/-τριασ.

 Περιγράφονται τα κετικά χαρακτθριςτικά του μακθτι/-τριασ,
όπωσ ζχουν αποτυπωκεί από ςυςτθματικι παρατιρθςθ του
διδάςκοντα ι τθ διεξαγωγι τεςτ ι κριτθρίων ελζγχου.
 Επιςθμαίνονται ενδεχόμενεσ ελλείψεισ του μακθτι/-τριασ που
χριηουν βελτίωςθσ, προςοχισ ι ιδιαίτερθσ μεταχείριςθσ.
 Δίνονται οδθγίεσ για τθ γενικότερθ βελτίωςθ του μακθτι/-τριασ
ςτθ Φυςικι Αγωγι και τθν ειδικι διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ
πικανϊν ελλείψεων ι ιδιαιτεροτιτων.
Με αυτι τθ ςειρά πρζπει να γίνεται και θ ενθμζρωςθ του γονζα ι να
αιτιολογείται θ βακμολογία του μακθτι από τον/τθν εκπαιδευτικό.
Βακμολογία μακθτι/-τριασ

Ζ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΖΣΖ/-ΣΡΗΑ
υπαγορεφεται από τη νομοθεςία και είναι απόκλειςτική αρμοδιότητα και
υποχρζωςη του/τησ εκπαιδευτικοφ Φ.Α.

Η βακμολογία του μακθτι/-τριασ υπαγορεφεται από τθ
νομοκεςία του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ και βαςίηεται ςτα
κριτιρια αξιολόγθςθσ που κακορίηονται ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδϊν. Η βακμολογία ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ είναι
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα και υποχρζωςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ
Φ.Α. Προςαρμόηεται ωςτόςο ςτισ οδθγίεσ του Α.Π.Σ. και ςτισ οδθγίεσ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
των εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείασ. Η εφαρμογι των οδθγιϊν
ελζγχεται από τον ςχολικό ςφμβουλο Φ.Α.
Η ποςοτικι αξιολόγθςθ των κριτθρίων ψυχοκινθτικοφ τομζα
ςτθ Φυςικι Αγωγι δθμιουργεί ςυχνά παιδαγωγικό προβλθματιςμό
και αντιπαρακζςεισ. Η αξιολόγθςθ με βάςθ τθν επίδοςθ των
μακθτϊν/-τριϊν αποκαρρφνει πολλοφσ μακθτζσ/-τριεσ, οι οποίοι
αδυνατοφν λόγω ςωματικϊν προςόντων να ζχουν καλζσ επιδόςεισ.
Οι εν λόγω μακθτζσ/-τριεσ κα βιϊςουν ενδεχομζνωσ τθν απόρριψθ.
Η αξιολόγθςθ με βάςθ τθν πρόοδο των μακθτϊν/-τριϊν αδικεί τουσ
μακθτζσ/-τριεσ με καλζσ επιδόςεισ, οι οποίοι λόγω του
αναπτυξιακοφ τουσ επιπζδου και των βιολογικϊν προςαρμογϊν
υπερζχουν, αλλά δεν μποροφν να επιδείξουν ιδιαίτερα μεγάλθ
πρόοδο. Οι εν λόγω μακθτζσ/-τριεσ κα βιϊςουν προφανϊσ τθν
αναξιοκρατία. Συνεπϊσ, ζνα δίκαιο μζτρο είναι:

Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ
ΜΑΘΖΣΧΝ/-ΣΡΗΧΝ ΣΑ
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ

προτείνεται να γίνεται
εναλλακτικά
με
την
πρόοδο ή με την επίδοςη,
ανάλογα με το ςυμφζρον
του μαθητή/-τριασ

θ βακμολόγθςθ να γίνεται εναλλακτικά (με τθν επίδοςθ ι τθν
πρόοδο) ανάλογα με το ςυμφζρον του μακθτι ι τθσ μακιτριασ.

Αξιολόγηςη ςτο δημοτικό ςχολείο
Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν δθμοτικοφ ςχολείου ςτθ
Φυςικι Αγωγι προςδιορίηεται διαφορετικά ςτισ τάξεισ Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ
και ςτισ τάξεισ Εϋ και Στϋ. Η διαφοροποίθςθ αφορά ςτθ διαδικαςία
και ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ.
Τάξεισ Α, Β, Γ και Δ
Διαδικαςία: Συςτθματικι παρατιρθςθ κατά τθ διάρκεια του
μακιματοσ.
Ο/θ εκπαιδευτικόσ Φ.Α. παρατθρεί τουσ μακθτζσ/-τριεσ και
αποτυπϊνει (καταγράφοντασ αν χρειάηεται) υπερζχοντα ι
υπολειπόμενα χαρακτθριςτικά τουσ.
Κριτιρια:
1. Η ανάπτυξθ των βαςικϊν κινθτικϊν δεξιοτιτων (αξιολογείται
εναλλακτικά, θ πρόοδοσ ι θ επίδοςθ, ανάλογα με το ςυμφζρον
του μακθτι/-τριασ)
2. Η κατανόθςθ και αφομοίωςθ των βαςικϊν εννοιϊν ςτο μάκθμα
τθσ Φυςικισ αγωγισ
3. Η
μακθςιακι ςυμπεριφορά (ενδιαφζρον, προςπάκεια,
ςυνεργαςία, δθμιουργικότθτα).
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Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΗ
ΣΑΞΔΗ Α, Β, Γ ΚΑΗ Γ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

γίνεται μζςα από τη
ςυςτηματική παρατήρηςη
ςτο μάθημα και αφορά
αφϋ ενόσ ςτην ανάπτυξη
των βαςικϊν κινητικϊν
δεξιοτήτων και αφ’ ετζρου
ςτην κατανόηςη και αφομοίωςη των εννοιϊν του
μαθήματοσ, ςτο ενδιαφζρον, ςτην προςπάθεια ςτη
ςυνεργαςία και δημιουργικότητα ςτο μάθημα.
Η αξιολόγηςη ςτην Α και Β
τάξη είναι μόνο περιγραφική, ενϊ ςτη Γ και Δ ςυνοδεφεται από χαρακτηριςμό
Α, Β, Γ, Δ ή Ε.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αξιολόγθςθ - Βακμολόγθςθ:
Κριτήρια

Α & Β τάξη

Γ & Δ τάξη

Ανάπτυξθ των βαςικϊν
κινθτικϊν δεξιοτιτων

Περιγραφικι

Βακμολογία Α, Β, Γ ι Δ

Αφομοίωςθ εννοιϊν ςχετικϊν
με τθ Φυςικι Αγωγι,
ενδιαφζρον, προςπάκεια,
ςυνεργαςία, δθμιουργικότθτα

Περιγραφικι

Βακμολογία Α, Β, Γ ι Δ

Τελικόσ βακμόσ
Α + Β -> Α, ...

Ζ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ

προκειμζνου να αξιολογηθοφν θετικά ςτοιχεία των
μαθητϊν/-τριϊν με ιδιαιτερότητεσ ή προςθετικά
ςτα κριτήρια αξιολόγηςησ.

Εναλλακτικι αξιολόγθςθ:
Σε περιπτϊςεισ ατομικϊν ιδιαιτεροτιτων μακθτϊν/-τριϊν, οι
οποίεσ (όπωσ αναφζρκθκε) ςυνεκτιμϊνται ςτθν αξιολόγθςθ, είναι
δυνατόν να εφαρμόηεται εναλλακτικι αξιολόγθςθ, προκειμζνου να
λθφκοφν υπόψθ τα κετικά ςτοιχεία του μακθτι/-τριασ, αναφορικά
με τθν ιδιαιτερότθτα, τθ μακθςιακι ςυμπεριφορά και τθν πρόοδο
του/τθσ. Η εναλλακτικι αξιολόγθςθ μπορεί να περιλαμβάνει οτιδιποτε
χαρακτθρίηει μακθςιακό ενδιαφζρον,
εναςχόλθςθ με κζματα φυςικισ αγωγισ.

ιδιαίτερθ

προςπάκεια

και

Τάξεισ Ε και Στ
Διαδικαςία:
 Συςτθματικι παρατιρθςθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ
 Σφντομα κινθτικά τεςτ δεξιοτιτων – ικανοτιτων
 Προφορικζσ ερωτιςεισ
Ο/θ εκπαιδευτικόσ Φ.Α. παρατθρεί τουσ μακθτζσ/-τριεσ και
αποτυπϊνει (καταγράφοντασ αν χρειάηεται) υπερζχοντα ι
υπολειπόμενα χαρακτθριςτικά ςτθν επίδοςθ και τθν πρόοδό τουσ,
μπορεί να πραγματοποιεί τεςτ κινθτικϊν ικανοτιτων ι αξιολόγθςθσ
κινθτικϊν δεξιοτιτων που διδάχκθκαν και να υποβάλει προφορικζσ
ερωτιςεισ για τθν αξιολόγθςθ των γνϊςεων ι τθν κατανόθςθ
εννοιϊν.
Κριτιρια:

92

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ






Η εκμάκθςθ κινθτικϊν και ακλθτικϊν δεξιοτιτων (αξιολογείται
εναλλακτικά, θ πρόοδοσ ι θ επίδοςθ, ανάλογα με το ςυμφζρον
του μακθτι/-τριασ)
Η φυςικι κατάςταςθ (αξιολογείται εναλλακτικά, θ πρόοδοσ ι θ
επίδοςθ, ανάλογα με το ςυμφζρον του μακθτι/-τριασ)
Η μακθςιακι ςυμπεριφορά (προςπάκεια, ενδιαφζρον,
ςυνεργαςία, προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ και τουσ κανόνεσ)
Οι γνϊςεισ ςε ακλθτικά κζματα.

Αξιολόγθςθ - Βακμολόγθςθ:
Κριτήρια

Βαθμολογία

Φυςικι κατάςταςθ

2 μονάδεσ (20%)

Εκμάκθςθ κινθτικϊν/ακλθτικϊν
δεξιοτιτων

4 μονάδεσ (40%)

Προςπάκεια, ενδιαφζρον, γνϊςεισ και
γενικότερθ ςυμπεριφορά

4 μονάδεσ (40%)

Τελικόσ βακμόσ 10

Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΗ
ΣΑΞΔΗ Δ ΚΑΗ Σ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

γίνεται μζςα από τη
ςυςτηματική παρατήρηςη
ςτο μάθημα, από ςφντομα
κινητικά τεςτ και προφορικζσ ερωτήςεισ. Αφορά α)
ςτο επίπεδο τησ φυςικήσ
κατάςταςησ, β) ςτην εκμάθηςη κινητικϊν/αθλητικϊν
δεξιοτήτων και γ) ςτο ενδιαφζρον, ςτην προςπάθεια ςτισ γνϊςεισ για
θζματα Φ.Α. και ςτη
γενικότερη ςυμπεριφορά
ςτο μάθημα.
Η βαθμολογία ςτην Ε και
Στ τάξη είναι αριθμητική με
μζγιςτο τισ 10 μονάδεσ.

Εναλλακτικι αξιολόγθςθ:
Σε περιπτϊςεισ ατομικϊν ιδιαιτεροτιτων μακθτϊν/-τριϊν, οι
οποίεσ (όπωσ αναφζρκθκε) ςυνεκτιμϊνται ςτθν αξιολόγθςθ, είναι
δυνατόν να εφαρμόηεται εναλλακτικι αξιολόγθςθ, προκειμζνου να
αξιολογθκοφν τα κετικά ςτοιχεία του μακθτι/-τριασ, αναφορικά με
τθν ιδιαιτερότθτα, τθ μακθςιακι ςυμπεριφορά και τθν πρόοδο
του/τθσ. Η εναλλακτικι αξιολόγθςθ μπορεί να αξιοποιείται και ςτθν
αξιολόγθςθ του ςυνόλου των μακθτϊν/-τριϊν, με προςκετικά
οφζλθ ςτθ βακμολογία τουσ.
Ενδεικτικά τα ςτοιχεία τθσ εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ μπορεί
να είναι:
o Η ςυμμετοχι ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ι/και οι ακλθτικζσ
διακρίςεισ
o Η ςυμμετοχι ςε ςχζδια εργαςίασ (projects)
o Το υλικό του ατομικοφ φακζλου μακθτι (portfolio)
o Οτιδιποτε άλλο χαρακτθρίηει μακθςιακό ενδιαφζρον, ιδιαίτερθ
προςπάκεια και εναςχόλθςθ με κζματα φυςικισ αγωγισ.
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Ζ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ

προκειμζνου να αξιολογηθοφν θετικά ςτοιχεία των
μαθητϊν/-τριϊν με ιδιαιτερότητεσ ή προςθετικά
ςτα κριτήρια αξιολόγηςησ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αξιολόγηςη ςτο γυμνάςιο
Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν γυμναςίου αφορά ςτθν
αφομοίωςθ των περιεχομζνων του μακιματοσ και ςτθν απόκτθςθ
των ςχετικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων που ςυνδζονται
με αυτά, επιδεικνφοντασ τθν ηθτοφμενθ μακθςιακι ςυμπεριφορά.

Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ
ΜΑΘΖΣΧΝ/-ΣΡΗΧΝ ΣΟ
ΓΤΜΝΑΗΟ

γίνεται μζςα από τη
ςυςτηματική παρατήρηςη
ςτο μάθημα, από ςφντομα
κινητικά τεςτ και προφορικζσ ερωτήςεισ. Αφορά α)
ςτο επίπεδο τησ φυςικήσ
κατάςταςησ, β) ςτην εκμάθηςη κινητικϊν/αθλητικϊν
δεξιοτήτων και γ) ςτο ενδιαφζρον, ςτην προςπάθεια ςτισ γνϊςεισ για
θζματα Φ.Α. και ςτη
γενικότερη ςυμπεριφορά
ςτο μάθημα.
Η βαθμολογία ςτο γυμνάςιο είναι αριθμητική με
μζγιςτο τισ 20 μονάδεσ.

Διαδικαςία:
 Συςτθματικι παρατιρθςθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ
 Σφντομα κινθτικά τεςτ δεξιοτιτων - ικανοτιτων
 Προφορικζσ ερωτιςεισ
Ο εκπαιδευτικόσ Φ.Α. παρατθρεί τουσ μακθτζσ και αποτυπϊνει
(καταγράφοντασ αν χρειάηεται) υπερζχοντα ι υπολειπόμενα
χαρακτθριςτικά ςτθν επίδοςθ και τθν πρόοδό τουσ, μπορεί
να πραγματοποιεί τεςτ κινθτικϊν ικανοτιτων ι αξιολόγθςθσ
κινθτικϊν δεξιοτιτων που διδάχκθκαν και να υποβάλει προφορικζσ
ερωτιςεισ για τθν αξιολόγθςθ των γνϊςεων ι τθν κατανόθςθ
εννοιϊν.
Κριτιρια:






Η εκμάκθςθ ακλθτικϊν δεξιοτιτων (αξιολογείται εναλλακτικά, θ
πρόοδοσ ι θ επίδοςθ, ανάλογα με το ςυμφζρον του μακθτι/τριασ)
Η φυςικι κατάςταςθ (αξιολογείται εναλλακτικά, θ πρόοδοσ ι θ
επίδοςθ, ανάλογα με το ςυμφζρον του μακθτι/-τριασ)
Η προςπάκεια, το ενδιαφζρον και γενικά θ ςυμπεριφορά ςτο
μάκθμα
Οι γνϊςεισ ςε ακλθτικά κζματα.
Αξιολόγθςθ - Βακμολόγθςθ:
Κριτήρια

Βαθμολογία

Φυςικι κατάςταςθ

4 μονάδεσ (20%)

Εκμάκθςθ κινθτικϊν/ακλθτικϊν
δεξιοτιτων

8 μονάδεσ (40%)

Προςπάκεια, ενδιαφζρον, γνϊςεισ και
γενικότερθ ςυμπεριφορά

8 μονάδεσ (40%)
Τελικόσ βακμόσ 20
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εναλλακτικι αξιολόγθςθ:
Σε περιπτϊςεισ ατομικϊν ιδιαιτεροτιτων μακθτϊν/-τριϊν, οι
οποίεσ (όπωσ αναφζρκθκε) ςυνεκτιμϊνται ςτθν αξιολόγθςθ, είναι
δυνατόν να εφαρμόηεται εναλλακτικι αξιολόγθςθ, προκειμζνου να
αξιολογθκοφν τα κετικά ςτοιχεία του μακθτι/-τριασ, αναφορικά με
τθν ιδιαιτερότθτα, τθ μακθςιακι ςυμπεριφορά και τθν πρόοδο
του/τθσ. Η εναλλακτικι αξιολόγθςθ μπορεί να αξιοποιείται και ςτθν
αξιολόγθςθ του ςυνόλου των μακθτϊν/-τριϊν, με προςκετικά
οφζλθ ςτθ βακμολογία τουσ.
Ενδεικτικά τα ςτοιχεία τθσ εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ μπορεί
να είναι:
o Η ςυμμετοχι ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ι/και οι ακλθτικζσ
διακρίςεισ
o Η ςυμμετοχι ςε ςχζδια εργαςίασ (projects)
o Η εκπόνθςθ ςυνκετικϊν και δθμιουργικϊν εργαςιϊν
o Το υλικό του ατομικοφ φακζλου μακθτι (portfolio)
o Η αυτοαξιόλογθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ι/και θ αξιολόγθςθ από
άλλουσ μακθτζσ/-τριεσ
o Οτιδιποτε άλλο χαρακτθρίηει μακθςιακό ενδιαφζρον, ιδιαίτερθ
προςπάκεια και εναςχόλθςθ με κζματα φυςικισ αγωγισ.

Αξιολόγηςη ςτο λφκειο
Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν Λυκείου περιλαμβάνει α) τθν
επίτευξθ των ςτόχων και μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, όπωσ
κακορίηονται ςτισ επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ που αξιοποιοφνται
ςτο μάκθμα και β) τθ μακθςιακι και κοινωνικι τουσ ςυμπεριφορά,
που αναφζρεται ςτο ενδιαφζρον, τθ ςυμμετοχι, τθν προςπάκεια και
τθ γενικότερθ ςυμπεριφορά τουσ ςτο μάκθμα.
Διαδικαςία:
 Συςτθματικι παρατιρθςθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ
 Σφντομα τεςτ φυςικϊν ικανοτιτων και κινθτικϊν/ακλθτικϊν
δεξιοτιτων
 Προφορικζσ ερωτιςεισ.
Ο εκπαιδευτικόσ παρατθρεί τουσ μακθτζσ και αποτυπϊνει
(καταγράφοντασ αν χρειάηεται) τθ φυςικι τουσ δραςτθριότθτα,
υπερζχοντα ι υπολειπόμενα χαρακτθριςτικά ςτισ κινθτικζσ/
ακλθτικζσ τουσ δεξιότθτεσ, μπορεί να πραγματοποιεί ςφντομα τεςτ
αξιολόγθςθσ φυςικϊν ικανοτιτων ι/και κινθτικϊν/ακλθτικϊν
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Ζ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΟ
ΓΤΜΝΑΗΟ

προκειμζνου να αξιολογηθοφν θετικά ςτοιχεία των
μαθητϊν/-τριϊν με ιδιαιτερότητεσ ή προςθετικά
ςτα κριτήρια αξιολόγηςησ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
δεξιοτιτων και να υποβάλει προφορικζσ ερωτιςεισ για τθν
αξιολόγθςθ των γνϊςεϊν τουσ.
Κριτιρια:

Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ
ΜΑΘΖΣΧΝ/-ΣΡΗΧΝ ΣΟ

Α. Επίτευξη ςτόχων και μαθηςιακών αποτελεςμάτων: αξιολογοφνται
θ πρόοδοσ και οι επιδόςεισ που πετυχαίνει ο/θ μακθτισ/-τρια ςτον
ψυχοκινθτικό, γνωςτικό και ςυναιςκθματικό τομζα, αλλά και θ
προςπάκεια που καταβάλει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ.

ΛΤΚΔΗΟ

γίνεται μζςα από τη
ςυςτηματική παρατήρηςη
ςτο μάθημα, από ςφντομα
κινητικά τεςτ και προφορικζσ ερωτήςεισ. Αφορά
αφ’ ενόσ ςτην επίτευξη
ςτόχων και μαθηςιακϊν
αποτελεςμάτων και εφ’
ετζρου ςτη μαθηςιακή και
κοινωνική ςυμπεριφορά
ςτο μάθημα.
Η βαθμολογία ςτο λφκειο
είναι αριθμητική με μζγιςτο τισ 20 μονάδεσ.

Β. Μαθηςιακή και κοινωνική ςυμπεριφορά: αν ο/θ μακθτισ/-τρια
πλθροί αναλογικά τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
 Μακθςιακι ςυμπεριφορά: είναι κατάλλθλα ενδεδυμζνοσ/θ,
ςυμμετζχει ενεργά, ακοφει με προςοχι, ακολουκεί τισ οδθγίεσ,
μζνει ςυγκεντρωμζνο/θ ςε ότι κάνει, παίρνει πρωτοβουλίεσ,
δείχνει διάκεςθ για μάκθςθ, καταβάλει προςπάκεια, επιδεικνφει
υπευκυνότθτα, ςζβεται τουσ κανόνεσ.
 Κοινωνικι ςυμπεριφορά: δουλεφει, παίηει ςυνεργάηεται κετικά,
ελζγχει τα ςυναιςκιματά του/τθσ, επιδεικνφει αυτοζλεγχο,
δείχνει ςεβαςμό ςτουσ άλλουσ, δίνει/λαμβάνει κατάλλθλθ
ανατροφοδότθςθ.
Αξιολόγθςθ - Βακμολόγθςθ:

Κριτήρια

Βαθμολογία

Επίτευξθ ςτόχων και μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
(πρόοδοσ ι επιδόςεισ ςτον ψυχοκινθτικό, γνωςτικό
και ςυναιςκθματικό τομζα)

10 μονάδεσ (50%)

Μακθςιακι και κοινωνικι ςυμπεριφορά ςτο
μάκθμα

10 μονάδεσ (50%)

Τελικόσ βακμόσ 20

Εναλλακτικι αξιολόγθςθ:
Σε περιπτϊςεισ ατομικϊν ιδιαιτεροτιτων μακθτϊν/-τριϊν, οι
οποίεσ (όπωσ αναφζρκθκε) ςυνεκτιμϊνται ςτθν αξιολόγθςθ, είναι
δυνατόν να εφαρμόηεται εναλλακτικι αξιολόγθςθ, προκειμζνου να
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
αξιολογθκοφν τα κετικά ςτοιχεία του μακθτι/-τριασ, αναφορικά με
τθν ιδιαιτερότθτα, τθ μακθςιακι ςυμπεριφορά και τθν πρόοδο
του/τθσ. Η εναλλακτικι αξιολόγθςθ μπορεί να αξιοποιείται και ςτθν
αξιολόγθςθ του ςυνόλου των μακθτϊν/-τριϊν, με προςκετικά
οφζλθ ςτθ βακμολογία τουσ.
Ενδεικτικά τα ςτοιχεία τθσ εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ μπορεί
να είναι:
o Η ςυμμετοχι ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ι/και οι ακλθτικζσ
διακρίςεισ
o Η ςυμμετοχι ςε ςχζδια εργαςίασ (projects)
o Η εκπόνθςθ ςυνκετικϊν/δθμιουργικϊν εργαςιϊν
o Το υλικό του ατομικοφ φακζλου μακθτι (portfolio)
o Η αυτοαξιόλογθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ι/και θ αξιολόγθςθ από
άλλουσ μακθτζσ/-τριεσ
o Οτιδιποτε άλλο χαρακτθρίηει μακθςιακό ενδιαφζρον, ιδιαίτερθ
προςπάκεια και εναςχόλθςθ με κζματα φυςικισ αγωγισ.
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Ζ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΟ
ΛΤΚΔΗΟ

προκειμζνου να αξιολογηθοφν θετικά ςτοιχεία των
μαθητϊν/-τριϊν με ιδιαιτερότητεσ ή προςθετικά
ςτα κριτήρια αξιολόγηςησ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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