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ΘΕΜΑ:  Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο γυµνάσιο 
 
 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας εύχοµαι καλή σχολική χρονιά, θετική διάθεση, υγεία και επιµονή στο διδακτικό 
σας έργο. 
Σας αποστέλλω οδηγίες και παραδείγµατα ετήσιου, τριµηνιαίου κι εβδοµαδιαίου 
προγραµµατισµού της Φυσικής Αγωγής µαζί µε παράλληλες δραστηριότητες (σχέδια 
εργασίας και σχολικούς αγώνες), προκειµένου να βοηθηθείτε στην σύνταξη του 
ετήσιου και του τριµηνιαίου προγραµµατισµού σας, προσαρµοσµένου στις οδηγίες 
και στα δεδοµένα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  Φυσικής Αγωγής. Οι συνάδελφοι των 
Γυµνασίων της πιλοτικής εφαρµογής των νέων Προγραµµάτων Σπουδών θα 
προσαρµόσουν τον προγραµµατισµό τους στο πλαίσιο εφαρµογής των νέων 
Προγραµµάτων Σπουδών. 

Πριν τον προγραµµατισµό 
Με την ανάληψη υπηρεσίας, µετά τις θερινές διακοπές, ο/η εκπαιδευτικός Φ.Α.: 

• Επιθεωρεί τους χώρους του µαθήµατος (αυλή, γήπεδα, γυµναστήριο, κλειστή 
αίθουσα, κλπ). 

• Καταγράφει το αθλητικό υλικό του σχολείου (µπάλες, κώνους, στεφάνια, 
σχοινάκια, στρώµατα, κλπ). 

• Εισηγείται στον διευθυντή του σχολείου ενδεχόµενες επισκευές στον πάγιο 
εξοπλισµό, εργασίες συντήρησης και αγορές αθλητικού υλικού. 

• Φροντίζει να διαµορφώσει τους χώρους και να αποκτήσει το υλικό που θα 
χρειασθεί στο µάθηµά του. 

ΠΡΟΣ : 
Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής 
Β/θµιας Εκπαίδευσης  
Γυµνασίων Ν. Σερρών και Κιλκίς  
(δια των σχολικών µονάδων τους)

ΚΟΙΝ.: 
1. Περιφερειακή ∆/νση Εκπαίδευσης      

Κ. Μακεδονίας (Προϊσταµένη 
Παιδαγωγικής & Επιστηµονικής 
καθοδήγησης Β/θµιας Εκπαίδευσης) 

2. ∆/νσεις και Γραφεία ∆.Ε. Σερρών και 
Κιλκίς 



Συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
Η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη στον προγραµµατισµό 

του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας.  Για την κατάρτιση του ετήσιου 
προγραµµατισµού στη Φυσική Αγωγή ο εκπαιδευτικός Φ.Α. συνεργάζεται µε τους 
εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούν τους ίδιους χώρους, το υλικό και κοινές 
διαθεµατικές προσεγγίσεις ή συναφή προγράµµατα. Αν υπάρχουν στο σχολείο και 
άλλοι εκπαιδευτικοί Φ.Α. ο ετήσιος προγραµµατισµός γίνεται από κοινού, 
προκειµένου να µοιράζονται οι χώροι και το υλικό. 

Τι λαµβάνουµε υπόψη στη διαµόρφωση του ετήσιου προγραµµατισµού 
 Οι παρακάτω παράγοντες διαµορφώνουν τις επιλογές των αντικειµένων και 
την χρονική κατανοµή τους στον ετήσιο προγραµµατισµό: 

• Η αθλητική υποδοµή του σχολείου (οι χώροι και τα γήπεδα καθορίζουν ποια 
αντικείµενα θα διδαχθούν. Αν π.χ. δεν υπάρχουν σκάµµα ή στρώµατα στο 
σχολείο δεν µπορούν να διδαχθούν τα άλµατα στο στίβο). 

• Ο αριθµός των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο σχολείο (αν υπάρχει και δεύτερος 
εκπαιδευτικός Φ.Α. στο σχολείο τα αντικείµενα προγραµµατίζονται µε διαφορετική 
σειρά στον καθένα, προκειµένου να µην συµπίπτουν οι απαιτήσεις στους χώρους 
και στο υλικό). 

• Η επιρροή από τις καιρικές συνθήκες (αν το σχολείο διαθέτει µόνο ανοικτούς 
χώρους, θα πρέπει σε κάθε τρίµηνο να προγραµµατίζονται και θεωρητικά 
αντικείµενα σαν εναλλακτικές λύσεις). 

• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και του σχολείου (αν στον τόπο έχει 
αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο άθληµα ή δίπλα στο σχολείο υπάρχει στάδιο ή 
διαθέτουµε ιδιαίτερο εξοπλισµό στο σχολείο, το λαµβάνουµε υπόψη στη 
διαµόρφωση του προγραµµατισµού, αξιοποιώντας το). 

Τι περιλαµβάνει ο ετήσιος προγραµµατισµός 
• 1 έως 3 αντικείµενα που θα διδαχθούν σε κάθε τρίµηνο 

• Τον αριθµό των διδακτικών ωρών για κάθε αντικείµενο 

• Τους αγώνες στους οποίους θα πάρει µέρος το σχολείο 

• Τα σχέδια εργασίας (projects) που θα υλοποιηθούν παράλληλα ή σε συνδυασµό 
µε τη Φυσική Αγωγή 
Επιδιώκουµε κάθε αντικείµενο να ολοκληρώνεται σε ένα ή το πολύ σε δύο 

τρίµηνα και κάθε αντικείµενο να διδάσκεται σε συνέχεια, χωρίς µεγάλα χρονικά 
διαλείµµατα. Προγραµµατίζουµε τις ώρες που προβλέπει το Α.Π.Σ. για το κάθε 
αντικείµενο (βλέπε πίνακα 1). Για τη συµµετοχή στους σχολικούς αγώνες 
φροντίζουµε το αντικείµενο να έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα. Τα σχέδια εργασίας 
µπορούν να ενσωµατώνονται: εν µέρει σε ώρες Φ.Α. συναφούς αντικειµένου, εν 
µέρει σε εργασία για το σπίτι και εν µέρει σε ώρες προγράµµατος σχολικών 
δραστηριοτήτων ή άλλου µαθήµατος, εφόσον γίνονται σε συνεργασία µε άλλον 
εκπαιδευτικό. 

Προτείνεται ο ετήσιος προγραµµατισµός να γίνεται σε έντυπο µιας σελίδας, όπου 
θα περιλαµβάνονται όλα τα τµήµατα στα οποία διδάσκει ο εκπαιδευτικός της Φ.Α. 
Στη συνέχεια τα αντικείµενα µε τις ώρες κάθε τριµήνου µεταφέρονται στον τριµηνιαίο 



προγραµµατισµό, όπου αναλύονται οι ώρες σε εβδοµαδιαία βάση (ακολουθούν 
παραδείγµατα – πίνακες 2 και 3). 

Στις στήλες των ωρών που αντιστοιχούν σε κάθε αντικείµενο υπάρχει και δεύτερη 
κενή στήλη η οποία θα συµπληρώνεται στο τέλος κάθε τριµήνου µε τις ώρες που 
πραγµατοποιήθηκαν. Οι ώρες Φ.Α. στο Γυµνάσιο είναι περίπου 30 (Α και Β τάξη) και 
20 (Γ τάξη) σε κάθε τρίµηνο. 

 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Γνωστικό περιεχόµενο Ώρες 

 
Α  Τάξη  
 
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ 

Καλαθοσφαίριση   (13) 
Πετοσφαίριση   (13) 
Ποδόσφαιρο   (13) 
 

39 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 10 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 11 

 
Β Τάξη  
 
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ 

Καλαθοσφαίριση   (10) 
Πετοσφαίριση   (10) 
Ποδόσφαιρο   (10) 
Χειροσφαίριση   (10) 
 

40 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 10 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 10 

 
Γ Τάξη  
 
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ 

Καλαθοσφαίριση   (10) 
Πετοσφαίριση   (10) 
Χειροσφαίριση   (10) 
 

30 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 6 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΤΑΞΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΩΡΕΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΩΡΕΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΩΡΕΣ 

Μπάσκετ 13  Γυµναστική 10  Βόλεϊ 13  

Στίβος (δρόµοι) 7  Παραδοσιακοί χοροί 11  Ποδόσφαιρο 13  

Φυσική κατάσταση 10  Στίβος (άλµατα, ΦΚ) 9  Στίβος (άλµατα, ρίψεις) 4  Α 

Σ.Ε.: Σωµατική διάπλαση και 
ευεξία 6  Σ.Ε.: Ατοµικά – οµαδικά 

προγράµµατα άσκησης 5     

Μπάσκετ 10  Χάντµπολ 10  Ποδόσφαιρο 10  

Βόλεϊ 10  Παραδοσιακοί χοροί 10  Γυµναστική 10  

Φυσική κατάσταση 10  Στίβος (δρόµοι, Φκ) 10  Στίβος (ρίψεις, άλµατα, δρόµοι) 10  Β 

Σ.Ε.: Άσκηση και υγεία 6     Σ.Ε.:  Μουσικοκινητικά 
προγράµµατα 5  

Μπάσκετ 10  Χάντµπολ 10  Γυµναστική 6  

Στίβος  4  Παραδοσιακοί χοροί 6  Βόλεϊ 10  

Φυσική κατάσταση 6  Φυσική Κατάσταση 4  Στίβος 4  Γ 

   Σ.Ε.: Υγιεινές συνήθειες και 
ποιότητα ζωής 6  Σ.Ε.: Φυσικές δραστηριότητες 

αναψυχής 5  

Σχολικοί 
αγώνες 1.  Μπάσκετ        2,  Βόλεϊ          3.    Χάντµπολ      4.   ∆ρόµος ανωµάλου εδάφους        5.   Αγώνες στίβου                           

 
1. ένα έως τρία αντικείµενα  σε κάθε τρίµηνο 
2. στην πρώτη στήλη των ωρών: όσες καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραµµα, στη δεύτερη: όσες έγιναν (συµπληρώνεται στο τέλος του τριµήνου) 
3. κάθε αντικείµενο ολοκληρώνεται σε ένα ή το πολύ σε δύο τρίµηνα. 
4. Σ.Ε. :  Σχέδια Εργασίας 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

1ο  ΤΡΙΜΗΝΟ 
 

ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΜΗΝΑΣ 
Σεπτέµβριος 

ΜΗΝΑΣ 
Οκτώβριος 

ΜΗΝΑΣ 
Νοέµβριος 

ΩΡΕΣ 
που 
έγιναν

Μπάσκετ 13   2 2 2 2 2 1 1 1    

Στίβος (δρόµοι) 7        Π 1 1 2 2 /  

Φυσική κατάσταση 10  1 1 1 1 1 / / / / /   
Α 

Σ.Ε.: Σωµατική διάπλαση και ευεξία 6       1 1 1 1 1 1  

Μπάσκετ 10        Π 2 2 2 / 2 /  

Βόλεϊ 10   1 2 2 2 1 / /      

Φυσική κατάσταση 10  1 2 1 1 1 1 1 / /    
Β 

Σ.Ε.: Άσκηση και υγεία 6       1 1 1 1 1 1  

Μπάσκετ 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Στίβος   4        Π 1 1 1 1  

Φυσική κατάσταση  6  1 1 1 1 1 1       
Γ 

               

 
 /  :  δηλώνει την ώρα του αντικειµένου στην οποία ενσωµατώνεται το σχέδιο εργασίας 
 Π : κατά µέσο όρο ώρα που χάνεται για την παρέλαση. 
   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3 



Η ολοκληρωµένη εικόνα του ετήσιου προγραµµατισµού αποτελεί τη βάση για τη 
συστηµατική εφαρµογή του διδακτικού έργου. Στη συνέχεια, µε την τριµηνιαία και 
εβδοµαδιαία απεικόνιση, καταρτίζεται ο οδηγός της καθηµερινής εκπαιδευτικής 
εφαρµογής. Ο εκπαιδευτικός διευκολύνεται στο καθηµερινό διδακτικό του έργο και 
την πληρέστερη κάλυψη της διδακτέας ύλης. 

Καταγραφή διδακτικών ωρών και περιεχοµένου µαθηµάτων 
 Ο προγραµµατισµός του µαθήµατος της Φ.Α. δεν θα είχε αξία αν δε 
συνδεόταν µε την καταγραφή της εφαρµογής του, δηλαδή την καταγραφή των 
διδακτικών ωρών. Έτσι µόνο θα υπάρχει άµεση εικόνα της εξελικτικής φάσης του 
προγραµµατισµού, διδακτικών ωρών που χάνονται και της υλοποίησής του 
γενικότερα.  
 Με την καταγραφή, ο εκπαιδευτικός έχει µια συνεχή εικόνα υλοποίησης του 
προγραµµατισµού του για κάθε τµήµα στο οποίο διδάσκει (που βρίσκεται, τι έχει 
κάνει, τι υπολείπεται να κάνει). Η καταγραφή βοηθά ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό 
Φ.Α. στην οικοδόµηση των ηµερήσιων µαθηµάτων, προκειµένου να ολοκληρώσει 
κατά τάξη τη διδασκαλία των θεµατικών ενοτήτων. 
 Προτείνεται η χρήση ηµερολογίου από κάθε εκπαιδευτικό, όπου θα 
σηµειώνεται, σε κάθε εργάσιµη ηµέρα, στη συγκεκριµένη ώρα, το τµήµα που είχε 
Φ.Α. και (πολύ σύντοµα) το περιεχόµενο του µαθήµατος. Θα καταγράφονται 
επίσης οι µέρες και οι ώρες που δεν γίνονται µαθήµατα. Στο τέλος κάθε τριµήνου 
θα µεταφέρονται στον ετήσιο ή τον τριµηνιαίο προγραµµατισµό οι ώρες που 
πραγµατοποιήθηκαν σε κάθε αντικείµενο.   
 Σύµφωνα µε την Φ.353.1./324/105657/∆1/16-10-2002 υπ. Απόφαση (άρθρο 
36, παρ. 21) όλοι οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να συµπληρώνουν στο βιβλίο 
ύλης τη διδαχθείσα ύλη. Παρακαλείσθε να αναγράφετε κάθε φορά α) το αντικείµενο 
και β) το θέµα του µαθήµατος (π.χ. Ποδόσφαιρο: προώθηση και µεταβίβαση 
µπάλας). 
 

 Για την αναλυτικότερη ενηµέρωσή σας παρακαλείσθε να επισκέπτεστε την 
ιστοσελίδα του σχολικού συµβούλου: http://users.sch.gr/adanis . 
 
 
 

                                                
                                                                 Ο Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής 

 
 
 

                                                                         ∆ρ. Απόστολος Ντάνης  
                   

 
 
 
Επισυνάπτονται : 

1. Έντυπο συνοπτικού ετήσιου προγραµµατισµού 
2. Έντυπο τριµηνιαίου και εβδοµαδιαίου προγραµµατισµού                                        



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Εκπαιδευτικός Φ.Α. : ……………………………………………... 
 

ΤΑΞΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΩΡΕΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΩΡΕΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΩΡΕΣ 

         

         

         
 

         

         

         

         
 

         

         

         

         
 

         

Σχολ. αγώνες 1.                           2,                                3.                                   4.                                       5.                             
 

1. ένα έως τρία αντικείµενα σε κάθε τρίµηνο 
2. στην πρώτη στήλη των ωρών: όσες καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραµµα, στη δεύτερη: όσες έγιναν (συµπληρώνεται στο τέλος του τριµήνου) 
3. κάθε αντικείµενο ολοκληρώνεται σε ένα ή το πολύ σε δύο τρίµηνα 



 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 ……  ΤΡΙΜΗΝΟ              Εκπαιδευτικός Φ.Α. : ………………………………………… 

   

ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΜΗΝΑΣ 
…………………

ΜΗΝΑΣ 
…………………

ΜΗΝΑΣ 
………………… ΩΡΕΣ* 

               

               

               
 

               

               

               

               
 

               

               

               

               
 

               
 
 * Συµπληρώνονται οι ώρες που έγιναν (στο τέλος του τριµήνου)  


