
ΣΧΕΔΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  (Project) 
 

Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου,  υλοποιήθηκε  διαθεματικό 
Πρόγραμμα (Project)  από τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής: 
(Ηλίας  Κυρίος, Παναγιώτα Κωνσταντινίδη) τους 36 μαθητές των τμημάτων 
ΣΤ1 και ΣΤ2, τους Δασκάλους των τμημάτων (Γρηγορόπουλος Θεόδωρος-
Αποστολίδη Μαρία), κατά το Σχολικό έτος 2012-2013. 
Θέμα του Προγράμματος «Αθλητισμός και Φύση» .Σκοπός του 
Προγράμματος ήταν να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας του μαθητή με αθλητική παιδεία και αγωγή με οικολογική 
συνείδηση και σεβασμό στη φύση , καθώς και η προαγωγή του «Ευ 
αγωνίζεσθε» 
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία  να έρθουν σε επαφή με τη φύση να 
εκπαιδευτούν και εκτός της σχολικής αίθουσας (εκτός των τειχών) και να 
νοιώσουν πραγματικά ελεύθεροι.  Το φως του ήλιου, το νερό, ο καθαρός 
αέρας, το πράσινο που περιβάλλει τον μαθητή, ενισχύει τη θετική επίδραση 
της αθλητικής δραστηριότητας. 
Η επαφή με τη φύση έφερε τους μαθητές , σε επαφή με τον ίδιο τους τον 
εαυτό, το σώμα τους, τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Τους 
προσέφερε μια αίσθηση ελευθερίας και άμεσης ευεξίας. Τους δίνει την 
δυνατότητα να αναμετρηθούν με τις δυνάμεις τους και τα όριά τους. Κεντρίζει 
την φαντασία και προσφέρει γνώσεις και νέες εμπειρίες. Τους βοηθάει να 
ξεφύγουν από τις πιέσεις και τα άγχη της καθημερινότητας. 
Υπήρξε βιωματική μάθηση , κινητοποίησε τις αισθήσεις , το συναίσθημα , το 
σώμα του μαθητή, ξεδίπλωσε ταλέντα που παρέμεναν στην αφάνεια. Ήταν 
μια πραγματική πρόκληση για τους μαθητές , που θα τους οδηγήσει σε νέες 
κορυφαίες εμπειρίες. Θεωρούμε δεδομένο ότι άλλαξε στάσεις ζωής και 
συμπεριφορές των μαθητών,  που οδηγούν στη διαμόρφωση μιας 
προσωπικότητας με αθλητική παιδεία και οικολογική συνείδηση. 
Στόχοι του Προγράμματος ήταν: Να αναζωογονηθούν οι μαθητές και να 
αισθανθούν ψυχική ευεξία.  
Να κοινωνικοποιηθούν, και να ενισχυθεί το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία. 
Η βιωματική προσέγγιση του υγιούς συναγωνισμού μέσα στη φύση. 
Να μάθουν υπαίθρια παιχνίδια χωρίς συναγωνισμό με ανάπτυξη ορθών 
συμπεριφορών και υπακοή στους κανόνες του παιχνιδιού. 
Να καλλιεργηθούν οι αισθήσεις των μαθητών κοντά στη φύση και να 
βελτιωθούν οι φυσικές τους ικανότητες. 
Να γνωρίσουν καινούρια σπορ και σημαντικά οικοσυστήματα της περιοχής. 
Να αγαπήσουν τον Αθλητισμό και τη Φύση.  
Άνοιγμα του Σχολείου στην τοπική  κοινωνία. 
Για να υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος, πραγματοποιήσαμε τις 
παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις:   
Νοέμβριος :Σχολικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης μεταξύ των τμημάτων:Δ1-
Δ2-Ε1-Ε2-ΣΤ1-ΣΤ2 (χωρίς τελικό νικητή και με τη συμμετοχή των μαθητών 
στην οργάνωση των αγώνων)  
Δεκέμβριος: Οι Πρόσκοποι στο Σχολείο μας (εθελοντισμός, προσφορά στο 
συνάνθρωπο) 
Ιανουάριος: Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Δασύλλιο Αγίου Χριστοφόρου 
(πεζοπορία- παιχνίδια στη φύση) Θεατρικό παιχνίδι, Debate (αντιπαράθεση 
απόψεων) Σπορ του βουνού –Σπορ της θάλασσας. 



Φεβρουάριος: Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία-κοιτίδα  του 
Αθλητισμού. 
Μάρτιος: Ορειβασία στο Βελούχι Ευρυτανίας- Υπαίθριες δραστηριότητες στο 
Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου 
 Απρίλιος :Θαλάσσιο σκι στην Τεχνητή λίμνη Στράτου-πρώτη επαφή 
Μάιος: Κανόε-Καγιάκ στον Εύηνο ποταμό (γέφυρα Μπανιά) –πρώτη επαφή  
Η συνεργασία με τους παρακάτω φορείς ήταν άριστη: Σύλλογο Διδασκόντων 
Διευθυντή του Σχολείου, Σύλλογο Γονέων Ορειβατικό Σύλλογο Αγρινίου, Δήμο Αγρινίου, 
Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής, ΚΠΕ Καρπενησίου, Σώμα προσκόπων Αγρινίου 

  
Αθλητικούς Συλλόγους-Ναυτικό Όμιλο Αγρινίου.  
Εκτός από τη βιωματική μάθηση, χρησιμοποιήσαμε και τη μαθητοκεντρική 
μέθοδο διδασκαλίας, δώσαμε δηλαδή στους μαθητές την πρωτοβουλία να 
δράσουν , να σκεφτούν, να δημιουργήσουν και να εργασθούν ομαδικά 
(ομάδες εργασίας). Οι εκπαιδευτικοί συντόνιζαν , εμψύχωναν, συμβούλευαν. 
Επίσης με τη διαθεματική μέθοδο ,όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου , 
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, και έτσι έγινε μια διαθεματική, διεπιστημονική 
προσέγγιση του θέματος σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα όπως 
η Φυσική Αγωγή,  η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Φυσική, τα Αγγλικά, η 
Πληροφορική, η Μουσική, η Θεατρική Αγωγή, τα Εικαστικά, τα Θρησκευτικά, η 
Γεωγραφία.  
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του Προγράμματος ήταν αρκετά 
ικανοποιητικός. Υλοποιήθηκε όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Είχε απήχηση σε 
όλη τη Σχολική κοινότητα κ την τοπική κοινωνία. Υπήρξε ενθουσιασμός 
μεγάλη  συμμετοχή και συνεργασία των μαθητών. Η συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς ήταν άψογη. Το Πρόγραμμα άλλαξε συμπεριφορές και 
στάσεις ζωής των μαθητών. 
 
 
 
 
 
  


