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Την ιδέα για τη συγγραφή των βιβλίων είχε ο Ευθύμης Κιου-
μουρτζόγλου, Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 
Θράκης, που αυτοχρίστηκε και ‘αρχηγός’ της ομάδας. Κατά την 
άποψή του, το σύνολο των μελών της ομάδας είναι οι καλύτε-
ροι  στην επιστημονική τους περιοχή στην Ελλάδα και όχι μό-
νον.  Όλοι δε έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και οι περισσότε-
ροι από αυτούς τον ανώτερο.

Η αναγκαιότητα οργάνωσης του μαθήματος της φυσικής αγω-
γής με στόχο την αποτελεσματική μάθηση οδήγησε την εν 
λόγω ομάδα εθελοντικής εργασίας να εξετάσει διεξοδικά την 
παγκόσμια βιβλιογραφία, να συνυπολογίσει την Ελληνική πραγ-
ματικότητα και να προτείνει συγκεκριμένους Σκοπούς οι οποί-
οι θα πρέπει επιτευχθούν, δια μέσου του μαθήματος, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον αυτών, και για 
την επιτυχία της στοχευμένης μάθησης, προτάθηκαν εξειδικευ-
μένοι Στόχοι και αναλυτικές Επιδιώξεις για κάθε τάξη. Σε αυτή 
τη βάση δημιουργήθηκε μία σειρά ολοκληρωμένων ενδεικτικών 
ωριαίων πλάνων μαθημάτων για να υποστηριχθεί το δύσκολο 
έργο του εκπαιδευτικού. 

Αφού λοιπόν ο υπογράφων μοίρασε τις εργασίες είχε και την 
υποχρέωση της επίβλεψης των πεπραγμένων γενικά. Επιπλέον 
αυτών, έγραψε τα ‘Περί μάθησης’ καθώς και τις ενότητες 1.1 
ως 1.6 από το πρώτο κεφάλαιο.

Ο Ανδρέας Αυγερινός ήταν η καρδιά της δουλειάς διότι συνέλε-
γε το υλικό, το ομογενοποιούσε και παράλληλα συμπλήρωνε, 
όπου χρειαζόταν, σε κάθε ενότητα. O ίδιος έγραψε επίσης τις 
ενότητες 1.7 ως 1.13 από το πρώτο κεφάλαιο και το παράρτη-
μα «Άσκηση για Υγεία στο Σχολικό Περιβάλλον».

Ο Θανάσης Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, ηγήθηκε της υπο-ομάδας που διαπραγ-
ματεύτηκε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, συ-
ντόνισε, ήλεγξε συστηματικά και επέβαλε ένα εξαντλητικό 
ρυθμό εργασίας με στόχο τις κρίσιμες ημερομηνίες. Η ομάδα 
αυτή αποτελούνταν από τους Νίκο Διγγελίδη, Όλγα Κούλη, Δη-
μήτρη Μηλώση και Τριαντάφυλλο Χριστοδουλίδη. 

Η Βασιλική Δέρρη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης, συνέβαλε στο σχεδιασμό του περιε-
χομένου καθώς και στον τρόπο εξειδικευμένης ανάπτυξης και 
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ολοκλήρωσης των βιβλίων. Επίσης, ηγήθηκε της υπο-ομάδας 
που ασχολήθηκε με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μέλη της 
οποίας ήταν οι Όλγα Βασιλειάδου, Γιώργος Οικονομόπουλος, 
Μαριάννα Φραγκούλη και Μαρία Πάχτα. Φυσικά, όλοι τους εί-
ναι εξαντλημένοι από το μεθοδικό και εξαντλητικό έλεγχο που 
υπέστησαν από την επικεφαλή τους. 

Η Έρη Ζαχοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλο-
νίκης, είχε την τύχη ή την ατυχία να γράψει η ίδια ολόκληρη 
την ενότητα της προσχολικής ηλικίας. 

Ο Γιώργος Τζέτζης, Επίκουρος Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, έγραψε, παρομοίως, εξολοκλήρου την 
ενότητα για την αξιολόγηση των διαστάσεων της εκπαίδευσης.

Ο Θωμάς Κουρτέσης, Επίκουρος Καθηγητής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης και ο Παναγιώτης Αντωνίου, Επίκουρος 
Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, κάλυψαν 
τις περιοχές της κινητικής αδεξιότητας και των νέων τεχνολογιών 
στη Φυσική Αγωγή αντίστοιχα, μόνοι τους και χωρίς συντροφιά. 

Μόνος του δούλεψε όπως μπορούμε να φανταστούμε και ο 
σκιτσογράφος Απόστολος Παπαδημητρίου ο οποίος με τα σκί-
τσα του δίνει μία εύθυμη νότα στα κείμενα και  καθιστά ευκο-
λότερη την κατανόηση τους. 

Αυτή η υπέροχη παρέα που δούλεψε εξαντλητικά και εθελοντι-
κά για δύο χρόνια είχε την τύχη να στηριχθεί τεχνικά από τον 
Νίκο Βερναδάκη που μετέτρεψε τα κείμενα και δημιούργησε 
τρία υπέροχα ποιοτικά βιβλία με τη συνεργασία της Έφης Κου-
τρουμάνη.

Τέλος, το θετικό είναι ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι αποφασι-
σμένα να προσαρμόζουν τα κείμενα των βιβλίων ανάλογα με τις 
εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες. Αυτό είναι το κυρίαρχο θετικό 
των e-book που βλέπετε και πιθανόν διαβάζετε αυτή τη στιγμή. 

Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου
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Η σειρά των τριών ηλεκτρονικών βιβλίων Η Φυσική Αγωγή 
στην Αρχή του 21ου Αιώνα είναι μία πλήρης, συγκροτημένη και 
αναλυτική πρόταση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής που 
καλύπτει όλο το εύρος της αναπτυξιακής ηλικίας  ενός ατόμου 
από την Προσχολική ηλικία ως το Λύκειο. Αποτελεί ένα  βοήθη-
μα για τον καθηγητή φυσικής αγωγής (ΚΦΑ) παρέχοντας συ-
γκεκριμένες κατευθύνσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών 
μαθημάτων. Εισάγει την λογική κτισίματος της μάθησης και 
άρα της γνώσης δια μέσου των Σκοπών, των Στόχων και των 
Επιδιώξεων της Φυσικής Αγωγής, όπως  θα πρέπει να ορίζονται 
σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθη-
τών αλλά και τις επίκαιρες διεθνείς τάσεις στην Εκπαίδευση.

Η κυρίαρχη επιδίωξη της Φυσικής Αγωγής σήμερα είναι όχι 
απλά να καταστούν οι μαθητές/τριες εκπαιδευμένοι «κατανα-
λωτές» της φυσικής δραστηριότητας και του υγιεινού τρόπου 
ζωής, αλλά και να ενστερνιστούν  αξίες και να αναπτύξουν συ-
μπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν αρμονι-
κά και να λειτουργήσουν παραγωγικά στη σύγχρονη κοινωνία. 
Οι μαθητές στις μέρες μας μέσα από την εμπειρία της σχολικής 
ζωής πρέπει να αναπτύσσονται πολύπλευρα και να είναι ικα-
νοί να ανταποκριθούν με επιτυχία και διαχρονικά στις ετερόκλι-
τες προκλήσεις ενός κόσμου που βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή. 
Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο από το γεγο-
νός ότι σήμερα ο κυρίαρχος  σκοπός της μάθησης είναι η με-
ταφορά της σε πραγματικές συνθήκες. Μπορεί από πάντοτε 
να υπήρχε αυτή η διάσταση στους γενικότερους στόχους αλλά 
μόνο πρόσφατα έχει γίνει ο κυρίαρχος σκοπός.

Η μέχρι σήμερα αδυναμία του μαθήματος να ανταποκριθεί στις 
υπάρχουσες ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας σε συν-
δυασμό με τα ξεπερασμένα περιεχόμενα και πρακτικές διδα-
σκαλίας δημιουργούν σχετική αμφισβήτηση του ρόλου και 
της αναγκαιότητας της ύπαρξης της σχολικής φυσικής αγω-
γής. Αν στα παραπάνω συνεκτιμηθούν και οι μη καλές, σε γενι-
κές γραμμές, εγκαταστάσεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι  
η απλή, μη οργανωμένη και περιορισμένου εύρους συμμετο-
χή σε φυσικές δραστηριότητες που παρατηρείται σήμερα στα 
σχολεία, δεν πληροί σε καμία περίπτωση την επίκαιρη διάστα-
ση της «εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή» ούτε εξυπηρετεί τις 
ευρύτερη καλλιέργεια και ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

αντί προλόγου
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παιδιών. Επειδή οι διδάσκοντες δεν μπορούν να μαντεύουν τη 
σημασία των σκοπών του μαθήματος, ούτε να σχεδιάζουν τη 
διδασκαλία χωρίς την απαραίτητη καθοδήγηση, οφείλουμε να 
δημιουργήσουμε ένα σταθερό, λογικά δομημένο, εύκολα κατα-
νοητό και λειτουργικό πλαίσιο δράσεων και ενεργειών τους με 
συγκεκριμένες γραμμές πλεύσης που θεωρητικά οδηγούν στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι γνωστό εξάλλου ότι πορεία χωρίς 
συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης και ορισμένο τελικό προορισμό 
οδηγεί στο πουθενά. 

Η σειρά Φυσική Αγωγή στον 21ο Αιώνα  είναι ουσιαστικά ένα 
ενιαίο εγχειρίδιο που για λειτουργικούς λόγους παρουσιάζε-
ται σε τρία αυτόνομα βιβλία, ένα για την Προσχολική Αγωγή, 
ένα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ένα για τη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο & Λύκειο). Ωστόσο, παρά το 
ότι κάθε βιβλίο είναι αυτόνομο, έχει διασφαλιστεί η αναπτυξι-
ακή και η μαθησιακή συνέχεια από τάξη σε τάξη και από βαθ-
μίδα σε βαθμίδα, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και τις ανάγκες των παιδιών κάθε ηλικίας. Παράλληλα, τα συ-
γκεκριμένα κριτήρια απόδοσης που προτείνονται για κάθε τάξη 
και αφορούν τους Σκοπούς  διασφαλίζουν την προσχεδιασμένη 
πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών. 

Όλα τα βιβλία έχουν κοινή δομή και περιεχόμενα στα τέσσε-
ρα πρώτα κεφάλαια. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο  κάθε βι-
βλίου παρουσιάζεται μια γενικότερη πληροφορία για τη μάθη-
ση, το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής 
στον 21ο αιώνα και οδηγίες προς το διδάσκοντα που αφορούν 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών μαθημάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσι-
ο αντιμετώπισης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές και κινη-
τικές δυσκολίες στο τυπικό σχολικό περιβάλλον και δίνονται 
πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπισή τους στο μάθημα της 
Φυσικής  Αγωγής. 

Το τρίτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται το θέμα της αξιολόγησης 
στη σχολική ΦΑ και περιέχει εναλλακτικούς τρόπους που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν από το διδάσκοντα για την αξιολό-
γηση των επιμέρους επιδιώξεων όλων των Σκοπών. 
Το τέταρτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται επίκαιρα ζητήματα 
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στην εκπαίδευση όπως η πολυ-πολιτισμικότητα και ο ρόλος 
του σχολείου και του μαθήματος, η χρήση των νέων τεχνολο-
γιών στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος και η διαθεμα-
τική διδασκαλία. 

Το πέμπτο κεφάλαιο είναι αυτό που ουσιαστικά διαφοροποι-
εί τα τρία βιβλία μεταξύ τους. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πα-
ρουσιάζονται εξελικτικά κατά τάξη οι Σκοποί, οι Στόχοι και οι 
Επιδιώξεις, για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Ακολουθεί μια συ-
νοπτική περιγραφή και αιτιολόγηση των Σκοπών και παρατίθε-
νται παραδείγματα αξιολόγησης των επιμέρους Στόχων και Επι-
διώξεων καθώς και δείκτες επίτευξης κατά στόχο. Στη συνέχεια 
σημειώνονται ορισμένες πρακτικές οδηγίες και σημεία προσο-
χής για την οργάνωση της διδασκαλίας. Στο τέλος του κεφα-
λαίου παρατίθεται ένας μεγάλος αριθμός αναλυτικά αναπτυγμέ-
νων ωριαίων πλάνων μαθημάτων τα οποία έχουν καταχωρηθεί 
σε συνεχή σειρά κατά Σκοπό, Στόχο κάθε Σκοπού (4-5 Στόχοι 
αντιστοιχούν σε κάθε σκοπό) και Επιδίωξη κάθε Στόχου (1-2 
επιδιώξεις αντιστοιχούν σε κάθε Στόχο). 

Το βιβλίο ολοκληρώνεται παραθέτοντας ενδεικτική βιβλιογρα-
φία. Τέλος, υπάρχει ένας αριθμός παραρτημάτων που αφορούν 
στην οργάνωση σχετικών με νέα αθλήματα εκδηλώσεων, στην 
παροχή ιδεών και συμβουλών για την οργάνωση σχολικών εκ-
δηλώσεων, ιδεών για διαθεματική διδασκαλία, υποδειγμάτων 
και φορμών για την οργάνωση και αξιολόγηση του μαθήματος 
και χρήσιμων ιστοσελίδων. 

Ο σκοπός της εθελοντικής αλλά επίπονης προσπάθειας δεκαεν-
νέα διακεκριμένων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων επί δι-
ετία ήταν να συμβάλουν όσο μπορούσαν στα τάχιστα εξελισ-
σόμενα γεγονότα στο χώρο. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ 
καλό και δίνει μια νέα ώθηση στην διαδικασία εκπαίδευσης στη 
Φυσική Αγωγή με παράλληλο άνοιγμα νέων δρόμων για την 
υλοποίησή της.

Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου
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Άσκηση

Σχεδιασμένη, δομημένη και επαναλαμβα-
νόμενη κίνηση του σώματος που εκτε-
λείται με σκοπό να βελτιώσει ή να διατη-
ρήσει ένα ή περισσότερα συνθετικά της 
φυσικής κατάστασης (Caspersen, Powell 
and Christensen, 1985).

Υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε 
την υγεία ως «την κατάσταση της πλή-
ρους φυσικής, διανοητική και κοινωνικής 
ευεξίας και όχι απλά την απουσία ασθέ-
νειας ή αναπηρίας (WHO, 1948). 

Άσκηση για 
Υγεία

Η έννοια άσκηση για υγεία ορίστηκε ως 
«η γνώση, η κατανόηση, οι δεξιότητες 
και οι στάσεις που σχετίζονται με την 
καλή υγεία και την ευεξία και είναι απο-
τέλεσμα της μεσο- μακροπρόθεσμης 
συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες.

Φυσική 
κατάσταση για 
υγεία

Περιλαμβάνει τα συνθετικά α) καρδιοα-
ναπνευστική αντοχή, β) αντοχή στη δύ-
ναμη, γ) μυική δύναμη, δ) σύνθεση σώ-
ματος, ε) ευκαμψία (Caspersen, Powell 
and Christensen, 1985).

Τρόπος ζωής 
(lifestyle)

Ο τρόπος ζωής είναι κατανοητός ως ένα 
σχετικά σταθερό πρότυπο από συμπε-
ριφορές, συνήθειες, στάσεις και αξίες οι 
οποίες είναι τυπικές για μια ομάδα ατό-
μων στην οποία ανήκει κάποιος ή για μια 
ομάδα ατόμων που επιθυμεί να ενταχθεί 
κάποιος (Veal, 1993).

Μέτριας 
έντασης φυσική 
δραστηριότητα 

Δραστηριότητα συνήθως ισοδύναμη με 
το γρήγορο βάδισμα που αναμένεται να 
οδηγήσει σε λαχάνιασμα ή ελαφρό ίδρω-
μα. Δραστηριότητες τέτοιας έντασης 
είναι αυτές που αντιστοιχούν σε ένα εύ-
ρος ενεργειακής δαπάνης  3 ως 6 METs 
(DHHS, 1996).

Φυσική 
δραστηριότητα

Κάθε κίνηση του σώματος που παράγε-
ται από τους σκελετικούς μυς και έχει 
ως αποτέλεσμα την δαπάνη ενέργειας 
(Caspersen, Powell and Christensen, 
1985).

Α.4 Αποσαφήνιση Λειτουργικών Ορισμών
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Φυσική 
κατάσταση

Μία δέσμη από ιδιότητες τις οποίες 
έχουν οι άνθρωποι ή αναπτύσσουν στην 
πορεία της ζωής τους και σχετίζονται 
με την ικανότητα να επιχειρούν φυσική 
δραστηριότητα (Caspersen, Powell and 
Christensen, 1985).

Οδηγίες φυσικής 
δραστηριότητας 
για νέους 
ανθρώπους

Σ’ αυτό το βιβλίο υιοθετήθηκαν οι πρό-
σφατες ευρωπαϊκές οδηγίες φυσικής 
δραστηριότητας για τους νέους ανθρώ-
πους, όπως: α) Όλοι οι νέοι άνθρωποι 
θα πρέπει να συμμετέχουν σε φυσική 
δραστηριότητα καθημερινά για μία ώρα 
που να εκτελείται τουλάχιστον με μέ-
τρια ένταση, β) Τουλάχιστον δύο φορές 
τη βδομάδα, ορισμένες από αυτές τις 
δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται 
έτσι ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση 
και διατήρηση της μυϊκής δύναμης, της 
ευκαμψίας και της υγείας των οστών 
(Cavill, Biddle and Sallis, 2001).

Αξιοπιστία

Είναι η σταθερότητα με την οποία μια 
δοκιμασία ή ένας παρατηρητής μετρά 
ότι προτίθεται να μετρήσει και ο βαθμός 
στον οποίο οι μετρήσεις είναι επαναλαμ-
βανόμενες (Baumgartner and Jackson, 
1982). 

Σπορ (Sport)

Ο όρος περιλαμβάνει τακτική συμμετοχή 
σε οργανωμένες φυσικές δραστηριότη-
τες με ή χωρίς αγωνιστική έκφραση που 
διεξάγονται στο περιβάλλον του σχολεί-
ου ή έξω απ’ αυτό.

Εγκυρότητα 
Είναι ο βαθμός στον οποίο ένα όργανο 
μετρά αυτό που προτίθεται να μετρήσει 
(Nunnally, 1967).

Υψηλής 
ένταση φυσική 
δραστηριότητα 

Δραστηριότητα που είναι συνήθως ισο-
δύναμη με το αργό τρέξιμο που αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε έντονο λαχάνιασμα 
και ίδρωμα. Δραστηριότητες τέτοιας 
έντασης είναι αυτές που αντιστοιχούν σε 
ενεργειακή δαπάνη μεγαλύτερη από  6 
METs (DHHS, 1996). 

Νέοι άνθρωποι Περιλαμβάνει τις ηλικίες 5-18 ετών.
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Στα τρία βιβλία η Φυσική Αγωγή αντιμετωπίζεται σαν ένα πο-
λυδιάστατο γνωστικό αντικείμενο, πολύ σημαντικό για την μα-
θητική ζωή των νέων άλλα και την μετέπειτα λειτουργία τους 
στην κοινωνικά πραγματική συνθήκη διαβίωσης πέραν του 
σχολικού περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαίο 
να μην περιοριστούν τα κείμενα αποκλειστικά στα περιεχόμενα  
που αφορούν τη γνώση και την εφαρμογή της στα στενά πλαί-
σια του συγκεκριμένου μαθήματος. Εκτιμήθηκε ότι είναι καλό 
να γίνει και κάποια «επιδερμική» αναφορά στον παράγοντα μά-
θηση και στον τρόπο που αυτός διευκολύνεται αφού εξάλλου 
αυτή είναι η βάση για το κτίσιμο της γνώσης αλλά και την προ-
σαρμογή και εφαρμογή αυτής σε πραγματικές συνθήκες όταν 
επιδιώκεται το ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Έχει αποδειχτεί πως η μάθηση αποτελεί γενικά αναπόσπαστο 
και συγγενές χαρακτηριστικό κάθε ύπαρξης, ακόμα και των πιο 
απλών οργανισμών. Η μάθηση λοιπόν, η οποία είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την έννοια της επιβίωσης και της ουσιαστικής 
ένταξης στο περιβάλλον, αποτελεί βασική λειτουργία προσαρ-
μογής του ανθρώπου, ο οποίος περισσότερο από κάθε άλλο 
έμβιο όν, είναι ευέλικτος, εκπαιδεύσιμος και ικανός να αποκτά 
γνώση και δεξιότητες.

Με τον όρο μάθηση εννοούμε στην αλλαγή συμπεριφοράς 
του ατόμου σε μια δοθείσα περίπτωση σε σχέση με τις εμπει-
ρίες που αποκτά. Δεν προέρχεται δε από τις φυσικές τάσεις 
του ατόμου, δεν είναι προϊόν εξέλιξης, ούτε αποτέλεσμα πα-
ροδικών καταστάσεων (π.χ. κούραση, μέθη (Hilgard & Bower, 
1981). Kατά τον Magill (1989), ως μάθηση στη φυσική αγωγή 
ορίζεται η αλλαγή της ικανότητας ενός ατόμου να εκτελεί μια 
κινητική δεξιότητα. Αυτή η αλλαγή συνάγεται από τη σχετικά 
μόνιμη βελτίωση της απόδοσής του και είναι προϊόν εξάσκησης 
ή εμπειρίας. Η μάθηση μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χα-
ρακτηρίζεται από την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο μαθη-
τής βλέπει ή βιώνει τον κόσμο γύρω του. Υπάρχουν δύο από-
ψεις, άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, που αφορούν την 
μάθηση: το ‘τι’ που αφορά στο περιεχόμενο της μάθησης και 
το ‘πώς’ που αφορά στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνεται κάτι. 
Επίσης, υπάρχουν δύο τουλάχιστον προσεγγίσεις για την κάθε 

Α.5.1 Περί μάθησης
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δεξιότητα προς μάθηση. Μια επιφανειακή και μία βαθύτερη. Με 
τη βαθύτερη ο μαθητής προσπαθεί να βρει νόημα στο περιεχό-
μενο της άσκησης ενώ με την επιφανειακή στοχεύει στην εκ-
πλήρωση των απαιτήσεων της άσκησης. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος της μάθησης στη ζωή ενός ανθρώπου προέρχεται από μη 
οργανωμένη διδασκαλία αλλά η συστηματική και οργανωμέ-
νη πληροφορία που οδηγεί ταχύτερα  στη μάθηση παρέχεται 
στο σχολείο. Με την πάροδο του χρόνου, η συνθετότητα και ο 
όγκος των μαθημάτων και των επιστημών δημιούργησε όπως 
ήταν φυσικό νέα προβλήματα στις διαδικασίες μάθησης. Επι-
πλέον όλων αυτών, έχει φτάσει η εποχή να  αμφισβητείται η 
αξία της γνώσης που διδάσκεται στο σχολείο, κύρια λόγω της 
αδυναμίας προσαρμογής και μεταφοράς της σε πραγματικές 
συνθήκες εκτός σχολείου. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά στη δη-
μιουργία νέων αρχών μάθησης  και ουσιαστικά μπρος σε μια 
νέα επιστήμη της μάθησης.

Εξετάζοντας το μεγάλο αριθμό στρατηγικών  διδασκαλίας δια-
πιστώνει κανείς μια σημαντική δυσκολία ακόμη και στο να δη-
μιουργηθεί ένα σωστό περιβάλλον μάθησης. Υπάρχει διδα-
σκαλία βασισμένη  α) στις  διαλέξεις,  β) στα βιβλία, γ) στις 
ερωτο-απαντήσεις,  δ) στη επικουρική τεχνολογία σε μεγά-
λο βαθμό,  ε) γύρω από το άτομο, στ) στην συνεργασία των 
ατόμων κ.λ.π. Βέβαια η άποψη «θα χρησιμοποιηθούν ίσως και 
όλες οι στρατηγικές» δεν είναι σωστή διότι αμέσως τίθεται το 
ερώτημα σε τι ποσοστό  και αν  αυτό θα είναι αποτελεσματικό 
στο τέλος. Εάν, ωστόσο, αντί  τέτοιων προβληματισμών η σκέ-
ψη οργανωνόταν με πυρήνα την ερώτηση «πώς μαθαίνουν οι 
άνθρωποι;» τότε ίσως παρουσιάζονταν διαφορετικές προοπτι-
κές. 
Κάτω από αυτή τη λογική δημιουργείται το ερώτημα αν στο 
σχολείο πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά τα «βασικά» ή να διδά-
σκονται τον τρόπο σκέψης και την «λύση των προβλημάτων» 
καθώς και κάποιες εκπαιδευτικές πρακτικές. Η επιτροπή της 
έρευνας για τη μάθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες (How People 
Learn, 2000) απέδειξε ότι αν τα παιδιά  μάθουν να απαντούν 
στις ερωτήσεις γιατί, πότε και πώς, τότε είναι σε σαφώς καλύ-
τερο και αποτελεσματικότερο δρόμο. Για να επιτευχθεί αυτό, ο 

Α.5.2  Μπορεί να υπάρ-
ξει μια σχετική 
τάξη; 
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καθηγητής θα πρέπει να καταφέρει να συνδυάσει και να διαχει-
ριστεί τέσσερις αλληλένδετες διαστάσεις στο μαθησιακό περι-
βάλλον:
•  Το περιβάλλον του σχολείου και της τάξης  να έχει επίκεντρο 

τον μαθητή.
•  Να είναι ταυτόχρονα ένα περιβάλλον επικεντρωμένο στη 

γνώση. Τι θα διδαχθεί, γιατί θα διδαχθεί και τι γνώση πρέπει 
να αποκτηθεί.

•  Να υπάρχει μια σταθερή ροή αξιολόγησης στην τάξη και τους 
μαθητές. Η σταθερή και ουσιαστική αξιολόγηση βοηθά τον 
διδάσκοντα και τον μαθητή να βελτιώνουν την προσπάθεια 
τους και 

•  Να υπάρχει ένα περιβάλλον βασισμένο και σε κοινωνικά δε-
δομένα. Να υπάρχει δηλαδή άμεση σύνδεση του εξωτερικού-
πραγματικού κόσμου με την διδασκαλία.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί νέες αντιλήψεις για 
την μάθηση οι οποίες επικεντρώνονται σε πέντε περιοχές. Οι 
νέες πληροφορίες και οι έρευνες για την ανθρώπινη μάθηση 
οδήγησαν σε μια στροφή με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
μάθηση. Έτσι,  από την εξάσκηση για μάθηση περάσαμε στην 
κατανόηση και τη δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης. 

Οι πέντε διαστάσεις που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα είναι:
α.  Η μνήμη και το κτίσιμο της γνώσης
  Η δυνατότητα αντίληψης για το πώς οι μαθητές αναπτύσ-

σουν σταθερές δομές στις πληροφορίες είναι πολύ χρήσιμη 
για την οργάνωση της προσφερόμενης γνώσης έτσι ώστε να 
υπάρχει αποτελεσματική κατανόηση και σκέψη.

β. Η Ανάλυση και η αιτιολόγηση της λύσης του προβλήματος
  Οι θεωρίες της μάθησης μπορούν σήμερα να εξηγήσουν πώς 

οι μαθητές αποκτούν τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν 
να διερευνήσουν ένα πρόβλημα και στη συνέχεια να χρησι-
μοποιούν τις γενικές αυτές στρατηγικές για τη λύση άλλων 
προβλημάτων. 

γ.  Οι αρχικές γνώσεις
  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους 

για το ρόλο που παίζουν οι δεξιότητες που έχουν ήδη ανα-
πτύξει τα παιδιά και τις μεταφέρουν στο σχολείο. Έτσι, θα 

Α.5.3  Πέντε διαστάσεις 
που επηρεάζουν 
τη μάθηση
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προσπαθούν να τις ‘εκμεταλλεύονται’ αντί να τις αγνοούν 
για την  μάθηση που  επιδιώκεται στο σχολείο.

δ. Η ικανότητα αυτοπροσαρμογής
  Τα άτομα πρέπει να διδαχθούν δραστηριότητες ρύθμισης 

της συμπεριφοράς τους. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμ-
βάνουν την πρόβλεψη του αποτελέσματος, τον μελλοντικό 
σχεδιασμό, την κατανομή του χρόνου, τη δυνατότητα αυτό-
επεξήγησης με στόχο την βαθύτερη κατανόηση, την κατα-
γραφή των αποτυχιών και την ενεργοποίηση της γνώσης 
από το παρελθόν.

ε. Κοινωνική εμπειρία και συμμετοχή στα κοινά
  Η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή αποτελεί βασική προϋπό-

θεση για τη μάθηση. Η μάθηση περιλαμβάνει την εναρμό-
νιση του ατόμου με τις αντιθέσεις, τις δυσκολίες, τους πε-
ριορισμούς και τις όποιες δυνατότητες ή συστατικά που 
εμπεριέχονται στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Οι διαδικασίες μάθησης και η μεταφορά της μάθησης αποτε-
λούν κεντρικά ζητήματα στην κατανόηση του πως οι άνθρωποι 
αναπτύσσουν κάποιες σημαντικές δεξιότητες.

Τελευταία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει επικρατήσει η άπο-
ψη πως οι εκπαιδευτικοί οφείλουν και είναι έξυπνο να χτίζουν 
πάνω σε αυτά που τα παιδιά ήδη γνωρίζουν και να επεκτεί-
νουν τις δεξιότητές τους χρησιμοποιώντας διάφορες πρακτικές 
όπως:
•  Αυξάνοντας το ενδιαφέρον του παιδιού για το αντικείμενο 

της μάθησης.
•  Μειώνοντας τα βήματα που απαιτούνται για την επίλυση ενός 

προβλήματος.
• Απλοποιώντας το προς μάθηση αντικείμενο.
•  Διατηρώντας το στόχο των παιδιών και αυξάνοντας την πα-

ρακίνησή τους.
•  Σημειώνοντας βασικά χαρακτηριστικά των αντιφάσεων μετα-

ξύ της επίλυσης του προβλήματος και των προτάσεων των 
παιδιών. 

•  Ελέγχοντας την πίεση και τα ρίσκα στην επίλυση των προ-
βλημάτων.

•  Παρουσιάζοντας μια ιδανική εκτέλεση της προς μάθηση δεξι-
ότητας.
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Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατανοηθούν τα είδη της μάθη-
σης και οι λειτουργίες που οδηγούν στη μεταφορά της. Μετα-
φορά είναι η δυνατότητα επέκτασης όσων έχουν διδαχθεί, από 
το αρχικό περιβάλλον, σε καινούργιες περιβαλλοντικές συνθή-
κες. Επιστημονικές απόψεις σχετικά με την μεταφορά συμφω-
νούν πως είναι προτιμότερο οι άνθρωποι να αποκτούν αρχικά 
μία πλατειά μόρφωση η οποία να τους βοηθάει στη συνέχει-
α  να εκτελούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Σήμερα, πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει  γίνει κατανοητό πως η 
γνώση που αποκτάται στο σχολείο πρέπει και οφείλει να μπο-
ρεί να μεταφέρεται στην καθημερινότητα. Αυτό ίσως να είναι ο 
κυρίαρχος στόχος της προσπάθειας των εκπαιδευτικών. Πρέπει 
οι μαθητές να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να μπορούν να επιλέ-
γουν, να προσαρμόζονται και να ανακαλύπτουν τρόπους για να 
λύσουν τα «προβλήματα» που μπορεί να τους παρουσιασθούν 
σε πραγματικές συνθήκες διαβίωσης. 

Η όσο το δυνατόν περιληπτική παρουσίαση του προς επίλυση 
«προβλήματος» είναι μια από τις τεχνικές που πραγματικά ευ-
νοεί την μεταφορά. Άλλη διάσταση που πρέπει να ληφθεί σο-
βαρά υπόψη είναι ο χρόνος αφιερώνεται για την μάθηση με 
σκοπό την κατανόηση. Όλα τα παραπάνω και αρκετά άλλα εί-
ναι παράμετροι που συντελούν στην ποιότητα της μεταφοράς 
της αποκτηθείσας από τα σχολικά χρόνια γνώσης, στην καθη-
μερινότητα.

Η μέτρηση της δυνατότητας μεταφοράς αυτών που έχουν μα-
θευτεί παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της ποι-
ότητας των διαδικασιών μάθησης. Διαφορετικές διαδικασίες 
μάθησης μπορεί να φανούν ισότιμες όταν η αξιολόγηση εστιά-
ζεται απλά στην αναγνώριση και παρουσίαση της γνώσης, ενώ 
μπορεί να φανούν εξαιρετικά διαφορετικές όταν χρησιμοποιού-
νται αξιολογήσεις οι οποίες εκτιμούν τη μεταφορά της μάθη-
σης. Η έρευνα σχετικά με τη μεταφορά μάθησης έχει ξεκινήσει 
από τις αρχές του 20ου αιώνα. Πρόσφατες όμως έρευνες σχε-
τικά με το συγκεκριμένο προβληματισμό  καθοδηγήθηκαν από 
θεωρίες που δίνουν έμφαση στην ομοιότητα μεταξύ των κατα-
στάσεων μάθησης και μεταφοράς.

Α.5.4  Η μεταφορά της 
μάθησης
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Η μεταφορά μάθησης μπορεί να χαρακτηρισθεί ως οριζόντια 
(π.χ. από τη γραφή των γραμμάτων της αλφαβήτου στην γρα-
φή μιας επιστολής), κοντινή (από μια σχολική δραστηριότη-
τα σε μια άλλη παρεμφερή σχολική δραστηριότητα και μακρινή 
(από μια σχολική δραστηριότητα σε ένα ζήτημα εκτός σχολι-
κού περιβάλλοντος). Η μεταφορά από το σχολικό περιβάλλον 
σε ένα περιβάλλον της καθημερινής ζωής είναι βασικός σκοπός 
της εκπαίδευσης. Καθήκον λοιπόν και υποχρέωση των εκπαι-
δευτικών είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να επιλέξουν, να 
υιοθετήσουν και να βρουν τρόπους που θα τους διευκολύνουν 
να λύσουν προβλήματα καθημερινών καταστάσεων.  Αυτός εί-
ναι ο μοναδικός δρόμος για να βελτιωθεί η μεταφορά, ενώ πα-
ράλληλα ενθαρρύνεται η ευελιξία.

Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχημένη μετα-
φορά είναι ο βαθμός γνώσης του βασικού αντικειμένου προς 
μάθηση. Χωρίς ένα επαρκές επίπεδο αρχικής μάθησης, δεν 
μπορεί να αναμένεται μεταφορά.

α. κατανόηση αντί απομνημόνευση
Η μεταφορά επηρεάζεται από το βαθμό με τον οποίο τα άτο-
μα κατανοούν τα όσα μαθαίνουν αντί να  απομνημονεύουν σει-
ρά γεγονότων ή να ακολουθούν τυποποιημένες διαδικασίες. Οι 
μαθητές, ειδικά στο σχολικό περιβάλλον, συχνά καλούνται να 
ασχοληθούν με δραστηριότητες που δεν έχουν φανερή σημα-
σία και λογική. Αυτό τους δυσκολεύει να κατανοήσουν από την 
αρχή τα αντικείμενα προς διδασκαλία. 
Επίσης, προσπάθειες να καλυφθεί πολλή ύλη σε μικρό χρονικό 
διάστημα μπορεί να εμποδίσουν και τη μάθηση και τη μεταφο-
ρά. Επιπλέον, πολλές φορές οι  μαθητές πρέπει να  μάθουν με-
μονωμένες δεξιότητες (που δεν είναι συνδεδεμένες ή οργανω-
μένες μεταξύ τους) ή  πρέπει να οργανώσουν δραστηριότητες  
που ουσιαστικά δεν τις κατέχουν επειδή δεν έχουν την ειδική 
γνώση που θα τις καθιστούσε χρήσιμες. Παρέχοντας στους μα-
θητές το χρόνο για να μάθουν, ουσιαστικά τους δίνουμε τη δυ-
νατότητα για τη σύνθετη γνωστική δραστηριότητα συλλογής 
και επεξεργασίας των πληροφοριών. Γενικά λοιπόν η γνώση 
δεν πρέπει να είναι βιαστική και πιεστική.

Α.5.5  Τι προάγει την 
αρχική μάθηση
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β. Δραστηριότητες πέραν της κύριας
Η ανατροφοδότηση έχει αναγνωρισθεί ως εξαιρετικά σημαντι-
κή για μια επιτυχημένη εκμάθηση. Οι μαθητές χρειάζονται ανα-
τροφοδότηση, ανάλογη με το βαθμό στον οποίο γνωρίζουν 
πότε, που και πως θα χρησιμοποιήσουν τη γνώση. Να βοηθη-
θούν δηλαδή για να μάθουν πώς να ανακαλούν γνώσεις σχε-
τικές με την προς ολοκλήρωση δεξιότητα από άλλα πεδία που 
γνωρίζουν ή έμαθαν στο παρελθόν. Κατανοώντας αυτά, ο εκ-
παιδευτικός οφείλει να καλλιεργεί τόσο την αισθητηριακή όσο 
και τη γενική (αφηρημένη) μάθηση. Σειρά ερευνών έχουν κα-
ταλήξει ότι η μεταφορά της μάθησης βελτιώνεται όταν οι μα-
θητές βοηθούνται να εκτιμήσουν τις αφανείς συνέπειες της με-
ταφοράς όσων μαθαίνουν.

γ. Μεταφορά και πολιτισμικές πρακτικές
Η πρότερή μας γνώση περιλαμβάνει σε κάποιο βαθμό και το εί-
δος της γνώσης που αποκτάται ως αποτέλεσμα των κοινωνι-
κών ρόλων όπως αυτοί  συνδέονται με τη φυλή, την τάξη, το 
φύλο και τις πολιτισμικές και εθνολογικές καταβολές. Ειδικότε-
ρα, ο βασικός στόχος της σχολικής εκπαίδευσης είναι η μετα-
φορά και εφαρμογή της γνώσης από το σχολείο στην καθημε-
ρινή ζωή.  

δ. Τρόποι παρατήρησης και καταγραφής της μάθησης
Παρατήρηση εξάσκησης / καμπύλη απόδοσης. Ο εκπαιδευτικός 
καθορίζει το σημείο ή κριτήριο αναφοράς της προόδου (π.χ. 
εύστοχα σουτ στο μπάσκετ, σερβίς στο τένις) και στη συνέχει-
α καταγράφει την κάθε προσπάθεια του ατόμου ή το μέσο όρο 
της ομάδας. Η καμπύλη απόδοσης αποτελεί δείκτη προόδου 
και δεν αποδεικνύει τη μάθηση. Τα αποτελέσματα καταγράφο-
νται σε δύο άξονες. Στον οριζόντιο άξονα (χ) καταγράφονται 
οι προσπάθειες ή ο χρόνος, η ανεξάρτητη δηλαδή μεταβλη-
τή, ενώ ο κάθετο άξονα (ψ) καταγράφεται το σκορ, δηλαδή, η 
εξαρτημένη μεταβλητή. 
Τεστ διατήρησης. Είναι το τεστ ελέγχου για το τι πραγματικά 
αποκομίστηκε από τον ασκούμενο κατά τη διάρκεια της εξά-
σκησης. Αφορά αυτή καθεαυτή τη μάθηση και εφαρμόζεται 
μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος από το τέλος 
της περιόδου εξάσκησης. 
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Τεστ μεταφοράς. Είναι αυτό που συνήθως περιλαμβάνει κά-
ποια παραλλαγή της αρχικής δεξιότητας είτε στα χαρακτηριστι-
κά της, εάν πρόκειται για ανοιχτή δεξιότητα, 
είτε στις συνθήκες τέλεσής της, εάν πρόκειται για κλειστή δεξι-
ότητα {π.χ. α) συνθήκες αγώνα, β) κοινό που παρακολουθεί}. 
Το τεστ μεταφοράς δηλώνει όχι μόνο το τι μαθεύτηκε αλλά και 
το κατά πόσο αυτό που μαθεύτηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μελλοντικά και να μεταφερθεί σε παρεμφερείς μαθησιακές κα-
ταστάσεις.

Η προσέγγιση του «τι», του «πως» και για «ποιόν» τελικό σκο-
πό θα διδαχθεί κάτι και όλες οι θεωρίες που πλαισιώνουν αυτές 
τις λογικές καταλήγουν σε μια συντεταγμένη, αυτή της αποτε-
λεσματικής διδασκαλίας. Την έννοια αποτελεσματική διδασκα-
λία όπως είναι αντιληπτό την ολοκληρώνουν πάρα πολλοί πα-
ράγοντες. Αν υποθέσουμε ότι θα καταφέρναμε να ελέγξουμε 
όλους αυτούς τους παράγοντες, πάλι θα υπήρχαν κενά για το 
τελικό αποτέλεσμα. Απλούστερη αιτία και λόγος είναι ότι  άν-
θρωποι διδάσκουν και άνθρωποι διδάσκονται. Επομένως, πά-
ντοτε εμπλέκονται άγνωστες παράμετροι, παράμετροι δηλαδή 
οι οποίες διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο αλλά και από 
το μέσο όρο συμπεριφοράς.

Επιπρόσθετη δυσκολία αποτελεί το γεγονός ότι σήμερα έχει 
γίνει αποδεκτό ότι ο κυρίαρχος  σκοπός της μάθησης εί-
ναι η μεταφορά της σε πραγματικές συνθήκες. Μπορεί ανέ-
καθεν να υπήρχε αυτή η διάσταση στους γενικότερους στό-
χους αλλά μόνο πρόσφατα έχει γίνει ο κυρίαρχος σκοπός. 
Όλα τα τεστ λοιπόν που αξιολογούν την μάθηση είναι τυπικά  
(standardized) αλλά η δυνατότητα μεταφοράς, όπως αυτή σή-
μερα ενδιαφέρει, παρουσιάζεται κύρια μετά τη λήξη της σχολι-
κής περιόδου ενώ παράλληλα εκλείπουν  και οι τρόποι  αξιολό-
γησης της ύπαρξής της.

Η διδασκαλία οφείλει και πρέπει να προσανατολιστεί απολύτως 
στη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων (problem solving). 
Έχοντας ο καθηγητής  μαθητές που έχουν την δυνατότητα να 
λύνουν προβλήματα (problem solvers) και παράλληλα μέσα 

Α.5.6  Αποτελεσματική 
διδασκαλία
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από αυτήν την διαδικασία να δημιουργούν, με την καλή του 
όρου έννοια, προβλήματα (problem generators) χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσει μια πολύπλοκη προσέγγιση στη διδασκαλία. 

Έτσι θα πρέπει: 
1.  Να έχει σοβαρά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα για τις 

όποιες θέσεις και προτάσεις του και παράλληλα πρέπει να 
μπορεί να αναπτύσσει συζητήσεις.  

2.  Να έχει τη δυνατότητα να συζητά τις λύσεις που προκύ-
πτουν και, αν κρίνεται αναγκαίο, να είναι ικανός να τις ιεραρ-
χεί και να ποσοτικοποιεί την αξία των αποτελεσμάτων.

3.  Να μπορεί να προβλέψει τις πιθανές εξελίξεις σαν αποτέλε-
σμα της δεδομένης μάθησης και να καθοδηγεί το μαθητή 
έτσι ώστε να είναι έτοιμος να προσαρμοστεί κατάλληλα σ΄ 
αυτές.

Τα παραπάνω θα ήταν εφικτά αν κατά την διδασκαλία ο εκπαι-
δευτικός προσπαθούσε και πετύχαινε, επιπλέον της γνώσης, 
τον καταμερισμό εμπειριών στους μαθητές. 
Αυτό γίνεται πιο πραγματοποιήσιμο ακολουθώντας τα παρακά-
τω βήματα:  
•  Εντοπίζοντας τα σημαντικά σημεία (πρακτικά και θεωρητικά) 

της/των προς μάθηση δεξιότητας /ων.
•  Αναλύοντας τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, μέσα από 

την δημιουργία ερωτήσεων και προβληματισμών οι οποίοι 
όμως ακολουθούνται από πολλαπλές τοποθετήσεις.

•  Παρουσιάζοντας και εξηγώντας εναλλακτικές λύσεις και πρα-
κτικές.

•  Καταλήγοντας σε σχετικές γενικεύσεις της ανάγκης, των λό-
γων και της χρησιμότητας των προς μάθηση  γνωστικών 
αντικειμένων. 

•  Δημιουργώντας αρχές που θα μπορούσαν να ισχύουν με μι-
κρές παραλλαγές και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Επιθυμώντας  να γίνουν οι μαθητές από «φίλαθλοι» πραγματι-
κοί συμμετέχοντες και να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα, όποιο και όπως είναι δυνατόν να αξιολογηθεί αυτό, 
ο εκπαιδευτικός οφείλει να βάλει στην φαρέτρα του σαν όπλα 
και μερικές ακόμη απλές κινήσεις όπως:
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1.  Να φροντίσει με κάθε τρόπο να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των παιδιών με οποιοδήποτε τρόπο.

2.  Να ελαττώσει και να περιορίσει στα απαραιτήτως αναγκαία 
τα βήματα που πρέπει να γίνουν και που θα βοηθήσουν στη 
λύση του «προβλήματος».

3.  Να προσπαθήσει και να καταφέρει να διατηρήσει την παρα-
κίνηση που απαιτείται από τους  μαθητές για την πιθανή επί-
τευξη του στόχου.

4.  Να παρουσιάσει έξυπνα με το λιγότερο «επώδυνο» τρόπο τη 
διαφορά του τι έπρεπε να παραχθεί σαν επιθυμητό αποτέλε-
σμα και του τι παρήχθη στην ουσία και

5.  Να καταφέρει με διαφόρους τρόπους  να ελέγξει την πιθα-
νή δυσαρέσκεια που μπορεί να δημιουργηθεί, για διαφόρους 
λόγους μεταξύ των εκπαιδευομένων μαθητών.

Όλα αυτά ουσιαστικά θα φτιάξουν ένα ιδανικό περιβάλλον για 
μάθηση. Βέβαια σήμερα δεν υπάρχουν έρευνες, παρά τη μεγά-
λη προσπάθεια στο πεδίο αυτό, που να απαντούν ξεκάθαρα και 
οροθετημένα ποιο θα ήταν ένα ιδανικό περιβάλλον για αποτε-
λεσματική μάθηση. Σίγουρα όμως, όλα τα προαναφερθέντα πε-
ριλαμβάνονται μέσα σ΄ αυτό.
 

Από πολλά χρόνια τώρα και ειδικότερα από την έναρξη του 
20ου αιώνα αναπτύσσονται συνεχώς θεωρίες μάθησης που θα 
λέγαμε πως είναι προσαρμοσμένες σε κάποιο βαθμό και στην 
εποχή  τους και στις γενικότερες επικρατούσες συνθήκες. Επει-
δή ο σκοπός των συγκεκριμένων βιβλίων δεν είναι σε καμιά πε-
ρίπτωση η ανάπτυξη θεωριών μάθησης γίνεται μια μικρή και 
επιγραμματική αναφορά σε τρεις από αυτές που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
   
α. Η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης
«Νοημοσύνη είναι η ικανότητα κάποιου να επιλύει προβλήμα-
τα ή να παράγει δημιουργική σκέψη, και τα προϊόντα αυτής να 
έχουν ισχύ και χρησιμότητα σε ένα  ή περισσότερα κοινωνι-
κά συστήματα». O Gardner υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουν πολλαπλές νοημοσύνες. 

Α.5.7  Θεωρίες για τη 
μάθηση
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Αυτές μπορούν είτε να καλλιεργηθούν και να ισχυροποιηθούν 
είτε να αγνοηθούν και να αδρανήσουν. Πιστεύει ότι υπάρχουν 
εννέα είδη νοημοσύνης:

1.  Γλωσσική νοημοσύνη: καλά ανεπτυγμένες δεξιότητες γλώσ-
σας και ευαισθητοποίηση στον ήχο, την σημασία και τον 
ρυθμό των λέξεων.

2.  Μαθηματική-λογική νοημοσύνη: ικανότητα εννοιολογικής και 
αφαιρετικής σκέψης και δυνατότητα διάκρισης λογικών και 
αριθμητικών συμβόλων.

3.  Μουσική νοημοσύνη: ικανότητα παραγωγής και εκτίμησης 
του ρυθμού, του τονισμού και του ύψους των ήχων.

4.  Οπτική-χωρική νοημοσύνη: ικανότητα σκέψης με απεικόνι-
ση, οπτικοποίηση με σαφήνεια και αφαιρετικότητα.

5.  Σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη: ικανότητα ελέγχου κινή-
σεων και χειρισμού αντικειμένων.

6.  Διαπροσωπική νοημοσύνη: ικανότητα διάκρισης και κατάλ-
ληλης ανταπόκρισης στις διαθέσεις, τα κίνητρα και τις επιθυ-
μίες των άλλων.

7.  Προσωπική νοημοσύνη: ικανότητα αυτεπίγνωσης των βαθύ-
τερων συναισθημάτων, αξιών, πεποιθήσεων και διαδικασιών 
σκέψης.

8.  Νατουραλιστική (φυσιοκρατική) νοημοσύνη: ικανότητα ανα-
γνώρισης και κατηγοριοποίησης φυτών, ζώων και άλλων 
στοιχείων της φύσης.

9.  Υπαρξιακή νοημοσύνη: ευαισθητοποίηση και  ικανότητα 
αντιμετώπισης βαθύτερων ερωτημάτων για την ανθρώπι-
νη ύπαρξη, όπως για παράδειγμα ποιο είναι το μήνυμα της 
ζωής, γιατί πεθαίνουμε ή πώς ήρθαμε στη ζωή κά.

Ο Gardner προσδιόρισε τα πρώτα επτά είδη της νοημοσύνης 
το 1983 στο Frame of Mind και πρόσθεσε τα άλλα δύο το 1999 
στο Intelligence Reframed. Σύμφωνα με αυτόν, η νοημοσύ-
νη είναι προϊόν παραγωγικής διαδικασίας με χρησιμότητα στην 
επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, ενταγμένων στο 
κοινωνικό σύνολο. Η άποψη της πολλαπλής  νοημοσύνης έχει 
υποστεί θετική και αρνητική κριτική όπως εξάλλου είναι φυσικό 
για κάθε καινούργια και σχετικά «επαναστατική» άποψη. 
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Μερικές από τις θετικές προοπτικές παρουσιάζονται παρακάτω:

Πλεονέκτημα 1ο
Έχει αποδειχθεί ότι παιδιά με χαμηλή απόδοση στα παραδο-
σιακά μαθήματα και τεστ στράφηκαν προς την μάθηση όταν 
στη διδασκαλία συμπεριλήφθηκαν καλλιτεχνικές, αθλητικές και 
μουσικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, ένα μουσικό κομ-
μάτι μπορεί να μεταδώσει καλύτερα από την απλή περιγραφή 
με λέξεις, τη διάθεση που αποπνέει μια συγκεκριμένη εποχή 
που διδάσκεται στην ιστορία. Η ανάλυση του ρυθμού μπορεί 
να βοηθήσει στην κατανόηση της έννοιας των κλασμάτων ενώ 
η παρατήρηση των ήχων που βγαίνουν από κάθε όργανο μπο-
ρεί να διδάξει τις παλμικές κινήσεις που αναλύονται στη φυσι-
κή. Φανταστείτε πόσα ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία μπορεί να 
προκύψουν αν το αντικείμενο προς μάθηση ειδωθεί από πολ-
λές οπτικές γωνίες.

Πλεονέκτημα 2ο
Παρέχονται στους μαθητές ευκαιρίες για αυθεντική μάθηση 
που βασίζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις 
τους. Σε μια τάξη που στοχεύει στην ανάπτυξη της πολλαπλής 
νοημοσύνης των παιδιών, η διδασκαλία παίρνει ρεαλιστικές δι-
αστάσεις και τα παιδιά παίζουν ενεργό ρόλο. Είναι σαν τον 
συγγραφέα και τον εικονογράφο ενός βιβλίου να μοιράζονται 
εξίσου την ευθύνη για την έκδοση ενός βιβλίου.

Πλεονέκτημα 3ο
Οι γονείς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον συμμετέχει 
ενεργά και συνεισφέρει στο έργο των διδασκόντων. Αυτό συμ-
βαίνει όταν διαπιστώνονται τα αποτελέσματα της μάθησης που 
αποκόμισαν τα παιδιά με εκδηλώσεις που γίνονται ενώπιον κοι-
νού. Τότε γονείς και κηδεμόνες γίνονται κοινωνοί και ενεργά 
συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία.

Πλεονέκτημα 4ο
Οι μαθητές είναι σε θέση να επιδείξουν και να μοιραστούν τις 
δυνατότητές τους. Η συσσώρευση των δυνατοτήτων ευνοεί τη 
δημιουργία της εξειδίκευσης και αυξάνει στη συνέχεια την αυ-
τοπεποίθηση του ατόμου. Όταν η διδασκαλία αποβλέπει στην 
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βαθύτερη κατανόηση, τα παιδιά αποκομίζουν θετικές εμπειρίες 
μάθησης που τους δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκουν λύσεις 
για θέματα ζωής. 

Η κύρια κριτική στην θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης εί-
ναι το γεγονός της δυσκολίας να εντοπισθούν ακριβώς και να 
καθορισθούν οι δυνατότητες που παρουσιάζει  ο κάθε μαθη-
τής ξεχωριστά. Επιπλέον αυτών, η δυσκολία να δημιουργη-
θούν προγράμματα που να περιλαμβάνουν το προς διδασκα-
λία γνωστικό αντικείμενο σε συνδυασμό με τις ικανότητες που 
έχει ο κάθε μαθητής δείχνει αρκετά δύσκολο. Για να γίνει κατα-
νοητό αυτό σκεφτείτε ένα γνωστικό προς μάθηση αντικείμενο 
της φυσικής αγωγής (π.χ. σουτ στο μπάσκετ) και φανταστείτε 
πως αυτό θα διδαχθεί με σκοπό την μάθησή του από μαθητή -
τρια του οποίου η σωματική – κιναισθητική νοημοσύνη, κατά 
Gardner, δεν είναι από τις αναπτυγμένες του.

β. Θεωρία της κοινωνικής μάθησης.
Κεντρική ιδέα της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης είναι 
ότι και για την απόδοση και για την απόκτηση μιας κίνησης 
(performance και acquisition αντίστοιχα) μεσολαβεί η νόηση. 
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν κάποιες ενδιάμεσες διαδικασίες 
που διέπουν την απόκτηση των δεξιοτήτων. Αυτές είναι η προ-
σοχή, η διατήρηση, η κινητική αναπαραγωγή και το κίνητρο. 
Ο παρατηρητής- μαθητής αποκομίζει την δυναμική της κίνη-
σης στα χωρικά και χρονικά σημεία της με την επιλεκτική προ-
σοχή. Στη συνέχεια αυτή η πληροφορία μετατρέπεται σε νο-
ητική αναπαράσταση. O ασκούμενος χρησιμοποιεί αυτή την 
αναπαράσταση στις πρώτες προσπάθειες αναπαραγωγής της 
κίνησης, η οποία βοηθά επίσης και στη διόρθωση των λαθών. 
Επιπλέον αυτών, υπάρχουν οι μηχανισμοί των κινήτρων που 
αυξάνουν την προσοχή, διευκολύνουν την αρχική μεθόδευση 
της πληροφορίας και συμβάλλουν στη διατήρησή της (Caroll & 
Bandura,1982, 1985,1990).

γ. Θεωρία της μάθησης μέσω της ανακάλυψης.
Για τα πρώτα στάδια της μάθησης φαίνεται πως η ύπαρξη μο-
ντέλου είναι αρκετά αποτελεσματική. Κάποιοι ερευνητές υπο-
στηρίζουν πως υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για τη διάρθρω-
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ση του μαθησιακού περιβάλλοντος (Pikler, 1968, Van Emmerik, 
Den Brinker, Vereijken & Whiting, 1989,Vereijken & Whiting, 
1988). Σύμφωνα με την εναλλακτική θεωρία της μάθησης 
μέσω της ανακάλυψης, ο ασκούμενος αναγκάζεται να ανακαλύ-
ψει μόνος του την καταλληλότερη λύση για το ζητούμενο κινη-
τικό πρόβλημα. Σε αντίθεση με τη χρήση μοντέλων και προφο-
ρικών οδηγιών, ο διδάσκων διαμορφώνει με τέτοιο τρόπο το 
μαθησιακό περιβάλλον, ώστε ο ασκούμενος μπορεί να δοκιμά-
σει λύσεις μέσα από μια πληθώρα πιθανών παραλλαγών και να 
βρει την πιο κατάλληλη. Πρακτικές έρευνες που έγιναν πάνω 
στην συσκευή προσομοίωσης του σκι απέδειξαν ότι τα άτομα 
στα οποία δεν δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή τεχνική της κίνη-
σης (για παράδειγμα μεγάλο εύρος, υψηλή συχνότητα και ομα-
λές κινήσεις) απέδωσαν καλύτερα από εκείνα στα οποία δινό-
ταν ανατροφοδότηση.

Έτσι, ο διδάσκων ουσιαστικά παρουσιάζει προφορικά τη δεξι-
ότητα προς μάθηση, δίνει μια σύντομη επεξήγηση του στόχου 
και αφήνει τους ασκούμενους να πειραματιστούν. Αν η δεξι-
ότητα προς εκμάθηση είναι η  ντρίπλα στο ποδόσφαιρο, ο δι-
δάσκων εξηγεί ότι η μπάλα πρέπει να φτάσει από τη μια άκρη 
του γηπέδου στην άλλη χωρίς να την κλέψουν οι αντίπαλοι και 
αφήνει τους ασκούμενους να προσπαθήσουν. Ο διδάσκων επί-
σης βοηθάει τον μαθητή απλουστεύοντας το περιβάλλον μά-
θησης (ελαττώνοντας τους βαθμούς ελευθερίας που πρέπει να 
ελέγξει ο ασκούμενος). Για παράδειγμα στο ποδήλατο, αντί να 
του εξηγήσει την τεχνική (πράγμα ούτως ή άλλως δύσκολο) 
ο διδάσκων μπορεί να διευκολύνει την κατάσταση κρατώντας 
ισορροπημένο το ποδήλατο ενώ ο ασκούμενος κάνει πεντάλ.

Συμπερασματικά…

Βασικός σκοπός της σχολικής εκπαίδευσης είναι η προετοιμα-
σία των μαθητών για ευέλικτη προσαρμογή σε νέα προβλήμα-
τα και καταστάσεις. Οι διαφορές στην καθοδήγηση γίνονται πιο 
εμφανείς όταν αξιολογούνται από την σκοπιά του πόσο καλά 
μεταφέρεται η γνώση σε νέα προβλήματα και καταστάσεις. Το 
επίπεδο και το είδος της αρχικής γνώσης είναι το κλειδί για τον 
καθορισμό της ανάπτυξης, της εξειδίκευσης και της ικανότητας 
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για μεταφορά της γνώσης.
Ο χρόνος που δαπανάται για την κατανόηση έχει διαφορετικά 
αποτελέσματα στη μεταφορά από το χρόνο που δαπανάται για 
την απλή εκτέλεση δεξιοτήτων ή διαδικασιών μάθησης από βι-
βλία ή διαλέξεις.
Η συχνή ανατροφοδότηση είναι βασική. Οι μαθητές χρειάζο-
νται να εξετάζουν τη μάθησή τους και να αξιολογούν ενεργητι-
κά τις στρατηγικές τους και τα επίπεδα κατανόησης όσων διδά-
σκονται.
Το περιβάλλον στο οποίο μαθαίνει κάποιος είναι σημαντικό για 
την ανάπτυξη της μεταφοράς. Γνώση που διδάσκεται σε ένα 
απλό περιβάλλον εφαρμογής έχει μικρή πιθανότητα να οδηγή-
σει σε μια ευέλικτη μεταφορά της γνώσης.
Κάθε νέα γνώση περιλαμβάνει τη μεταφορά. Προηγούμενη 
γνώση μπορεί να βοηθήσει ή να δυσκολέψει την κατανόηση 
της νέας πληροφορίας.
Η αποτελεσματική διδασκαλία βοηθά τη θετική μεταφορά, 
αναγνωρίζοντας ενεργητικά τη σχετική γνώση και τις δυνάμεις 
των μαθητών πάνω στις οποίες θα «χτίσουν» και θα δημιουρ-
γήσουν νέες καταστάσεις.
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Το εμφανές πρόβλημα των υπαρχόντων αναλυτικών προγραμ-
μάτων φυσικής αγωγής στη χώρα μας είναι η ύπαρξη πολλών, 
αόριστων και μη τεκμηριωμένων σκοπών και στόχων, η απου-
σία συγκεκριμένων επιδιώξεων, η ανακολουθία μεταξύ στόχων 
και περιεχομένων και η απουσία κατευθύνσεων αναφορικά με 
το σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και την αξιολόγηση του μαθήμα-
τος, των μαθητών και του διδάσκοντα. Παράλληλα, η έμφαση 
που δίνεται στη διδασκαλία συγκεκριμένων ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων και ομαδικών αθλημάτων δεν καλύπτει τις 
ανάγκες πολλών μαθητών που έχουν διαφορετικές ικανότητες 
και προτιμήσεις.

Το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα περιορίζει το ρόλο του μα-
θητή στα πιθανά οφέλη που θα αποκομίσει έμμεσα από τη 
συμμετοχή του στο μάθημα και που κύρια  σχετίζονται με την 
εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα  εγκλωβίζει 
τον διδάσκοντα σε στρατηγικές διδασκαλίας που η αποτελεσμα-
τικότητά τους μπορεί να αξιολογηθεί από τη βελτίωση της κινη-
τικής απόδοσης των μαθητών, αλλά όχι και από τη βελτίωση 
των  γνωστικών, αντιληπτικών, συναισθηματικών και κοινωνι-
κών στοιχείων που θα έπρεπε να διδάσκονται στο μάθημα. Επι-
πλέον, οι λίγες ώρες του μαθήματος εβδομαδιαίως, η απουσία 
δραστηριοτήτων εκτός σχολικού προγράμματος, οι ελλείψεις 
σε υποδομή, η μη σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα, η 
πλημμελής επιμόρφωση των διδασκόντων και η έλλειψη επικοι-
νωνιακής πολιτικής για την αναγκαιότητα της φυσικής δραστη-
ριότητας επιδεινώνουν δραματικά την κατάσταση και οδηγούν 
τη σχολική φυσική αγωγή σε μαρασμό, αφού μοιραία κατατάσ-
σεται ως παραπληρωματικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας και θεωρείται οργανωμένος ελεύθερος χρόνος ή ώρα 
για παιχνίδι.

1.1 Τι ισχύει σήμερα          

Αρχές οργάνωσης, 
σχεδιασμού και υλοποίησης 
του μαθηήματος της 
Φυσικής Αγωγής

1.0  Φυσική Αγωγή στην Ελλάδα σήμερα
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Ο ρόλος, η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα της φυσικής αγω-
γής και της φυσικής δραστηριότητας είναι σήμερα πιο ορατά 
και ξεκάθαρα από ποτέ. Η αποφυγή της όποιας φυσικής εργασί-
ας, η ελαχιστοποίηση των επαγγελμάτων που απαιτούν φυσική 
δραστηριότητα, η μετακίνηση με μηχανικά μέσα ακόμη και για 
τις κοντινότερες αποστάσεις, καθώς και ο καθιστικός τρόπος 
αναψυχής σε συνδυασμό με την εποχή των bytes (τηλεόραση, 
διαδίκτυο, video-games) καθιστούν τη σχολική φυσική αγωγή 
την πλέον κατάλληλη και οργανωμένη δομή για την ανάπτυξη 
της γνώσης και για την διαμόρφωση  της νοοτροπίας και της 
βούλησης για φυσική δραστηριότητα. 

Στα σημαντικότερα διεθνή forum σε θέματα εκπαίδευσης και 
σχολικής φυσικής αγωγής έχει αναγνωριστεί η ισχυρή σχέση με-
ταξύ  ψυχοσωματικής υγείας  και  ακαδημαϊκής  απόδοσης  των 
μαθητών (HEA, 1997; USDHHS, 2000). Κατά τους ειδικούς, η 
εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα γίνονται υγιή 
και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας υλοποιείται μόνο μέσα από 
ένα συντονισμένο και διαχρονικό σχολικό πρόγραμμα υγείας το 
οποίο  έχει ως βασικά συνθετικά την αγωγή υγείας δια μέσου 
της  φυσικής αγωγής (Johnson & Deshpande, 2000). Στις μέρες 
μας υπογραμμίζεται η ανάγκη συντονισμού της δράσης των φο-
ρέων που ευθύνονται για την  κύρια αγωγή των νέων ατόμων 
(σχολείο, κοινότητα και οικογένεια) προς μια κοινή κατεύθυνση, 
ώστε η γνώση που αποκτάται στο σχολείο να βοηθά τους νέους 
να λαμβάνουν ενημερωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες 
αποφάσεις που θα οδηγούν σε μια δια βίου παραγωγική ζωή, 
υγεία και ευεξία (McKenzie, 2001; Sallis, Bauman & Pratt, 1998). 

Αυτή η άποψη υποστηρίζεται από το γεγονός ότι: α) τα σπου-
δαιότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας οι νέοι 
μπορούν να προληφθούν σε μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη 
εκπαίδευση (Sallis & Owen, 1999) και β) ότι τα προβλήματα 
αυτά αποδίδονται σε συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς που 
καταλήγουν σε ατυχήματα ή σχετίζονται με τη χρήση επιβλα-
βών ουσιών, με τη φτωχή διατροφή και την ανεπαρκή φυσική 
δραστηριότητα (Johnson & Deshpande, 2000). 
Αυτές οι αλληλοσυσχετιζόμενες συμπεριφορές συμβάλλουν 
σημαντικά στη χειροτέρευση  της υγείας και στη χαμηλή ακα-
δημαϊκή και κοινωνική απόδοση των νέων. Επειδή αυτές οι 
συμπεριφορές εδραιώνονται στην παιδική και την εφηβική 

1.2  Τι επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες  
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ηλικία, είναι σημαντικό να τις προλάβουμε στα πρώτα χρόνια 
της εκπαίδευσης των νέων εφαρμόζοντας κατάλληλα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα (Janz, Dawson & Mohoney, 1999; Telama, 
1998). Με αυτήν την απλή αναφορά καταδεικνύεται ότι, εκ 
των πραγμάτων και των καθημερινών κοινωνικών απαιτήσε-
ων, η φυσική αγωγή έχει εξελιχθεί και πρέπει να αποτελεί το 
κυρίαρχο και βασικό γνωστικό αντικείμενο της σχολικής ζωής. 
Η απλή, μη οργανωμένη και περιορισμένου εύρους συμμετοχή 
σε φυσικές δραστηριότητες που παρατηρείται σήμερα στα σχο-
λεία της χώρας μας, δεν πληροί σε καμιά περίπτωση την έννοια 
εκπαίδευση στη φυσική αγωγή. 

Είναι χρέος μας, επομένως, να δώσουμε μια νέα, προσαρμο-
σμένη στις δημιουργηθείσες συνθήκες, διάσταση στη Φυσική 
αγωγή, εστιάζοντας τις προσπάθειές μας σε θεμελιώδεις αρχές 
της κίνησης και του fitness, της ευεξίας και ενισχύοντας πα-
ράλληλα τη γνώση για την εκτέλεση δεξιοτήτων που διευκο-
λύνουν την επίλυση «προβλημάτων» και την κινητική δράση 
στην καθημερινή ζωή. Η απόκτηση θεωρητικής γνώσης για 
διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη φυσική αγωγή και τις 
αρχές άσκησης θα ενίσχυε τη συνέχιση της συμμετοχής σε φυ-
σικές δραστηριότητες και κατά τη διάρκεια της εφηβείας αλλά 
κύρια κατά την ενηλικίωση. Ένα ποιοτικό πρόγραμμα φυσικής 
αγωγής πρέπει να προωθεί την κινητική, κοινωνική, συναισθη-
ματική, αντιληπτική και γνωστική ανάπτυξη του μαθητή, μέσα 
από την ανάπτυξη δεξιοτήτων πολλές από τις οποίες όμως θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως στη διάρκεια της 
ζωής. Η οργανωμένη διδασκαλία και άσκηση κρίνεται απαραί-
τητη για την παροχή ανάλογων πληροφοριών στους νέους 
ώστε να αναπτύξουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης της πρό-
κλησης της μάθησης, της ανάπτυξης και της σωστής καθημερι-
νής διαβίωσης στο παρόν και στο μέλλον (Elias et al., 1997). 

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής πρέπει σήμε-
ρα να χαρακτηρίζεται  τουλάχιστον από τα εξής:

• Ανάπτυξη βασικών και αθλητικών δεξιοτήτων.
•  Επικέντρωση σε βασικές για τη ζωή δεξιότητες, όπως καθορι-

σμό στόχων, αυτό- αξιολόγηση και αυτό-διαχείριση.
•  Βελτίωση της φυσικής κατάστασης που προάγει την υγεία 

(health related fitness).
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• Βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
• Ενσωμάτωση ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων.
•  Έμφαση σε δραστηριότητες συνεργασίας και περιορισμό των 

αντιστοίχων ανταγωνιστικών.
•   Ενίσχυση της συμμετοχής και της ευχαρίστησης.
•  Ενθάρρυνση της επίλυσης ‘προβλημάτων’ και της κριτικής 

σκέψης.
•  Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στον εαυτό και στις ικανότητες 

του καθενός.
•  Πρόνοια για μαθητές με ιδιαιτερότητες.
•  Παροχή ίσων ευκαιριών σε αγόρια και κορίτσια και επικέ-

ντρωση στο τι μπορούν να κάνουν.
•  Χρησιμοποίηση δραστηριοτήτων και μεθόδων διδασκαλίας 

προσαρμοσμένων στις διάφορες ηλικίες και τα αναπτυξιακά 
στάδια.

•  Διαχωρισμό μεταξύ εκπαίδευσης, ελεύθερου παιχνιδιού και 
αθλητισμού.

•  Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις και προσαρμογές στις διάφορες 
πολιτισμικές κουλτούρες.

•  Διαθεματικές προσεγγίσεις και χρήση πολλαπλών θεωριών 
μάθησης.

•  Έμφαση στα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της 
φυσικής δραστηριότητας.

•  Εμπλοκή γονέων, μελών της κοινότητας, επιχειρήσεων κ.λ.π. 
στη διαδικασία της μάθησης.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι διαστάσεις ενός σύγ-
χρονου προγράμματος φυσικής αγωγής υπερβαίνουν κατά 
πολύ τη σημερινή, ουσιαστικά μονοδιάστατη, προσέγγιση του 
μαθήματος  σ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
Εν ολίγοις, οι σημερινές κοινωνικές συνθήκες και οι επίκαιρες 
ανάγκες των μαθητών απαιτούν έναν ολιστικό επαναπροσδιο-
ρισμό της φυσικής αγωγής, ξεκινώντας από το βασικό επίπεδο 
της φιλοσοφίας της, της αποστολής της και της θέσης της στο 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της χώρας μας. 
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Κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί αλλά και να 
οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα αν δεν έχει ορισθεί 
εξαρχής ο σκοπός, ο στόχος του αλλά και ο τρόπος με τον 
οποίο θα εφαρμοσθεί και θα αξιολογηθεί. Ένα τόσο σημαντικό 
μάθημα για την ανθρώπινη ανάπτυξη, ύπαρξη και επιβίωση 
αλλά και πολυδάπανο ταυτόχρονα, όπως η φυσική αγωγή, δεν 
μπορεί να κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό που δικαι-
ούται από τους συμμετέχοντες σε αυτήν, τους διακονούντες 
αυτήν αλλά και τους συνεισφέροντες σε αυτήν με διαφόρους 
τρόπους (για παράδειγμα οι φορολογούμενοι), αν δεν είναι 
πολύ καθαρά προκαθορισμένοι οι σκοποί του, οι στόχοι του και 
οι τρόποι υλοποίησής τους. 

Για να ανατρέψουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση αλλά και για 
να αντιμετωπίσουμε με ελπίδα επιτυχίας τις νέες προκλήσεις 
και συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στον 21ο αιώνα, οφεί-
λουμε να προβούμε σε προσαρμοσμένες και κατάλληλα στο-
χευμένες ενέργειες. Να ορίσουμε δηλαδή πολύ συγκεκριμένα 
τους σκοπούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις αλλά και τον 
τρόπο (τη διδασκόμενη ύλη) με τον οποίο θα επιτευχθούν αυ-
τοί. Οι διδάσκοντες δεν πρέπει να μαντεύουν τη σημασία των 
σκοπών, των στόχων και των επιδιώξεων του προγράμματος 
ούτε να ορίζουν και να σχεδιάζουν τα επίκαιρα, για τη διδασκα-
λία, θέματα χωρίς την απαραίτητη καθοδήγηση.

Είναι γεγονός ότι σήμερα, οι στόχοι του σχολείου είναι κατά 
πολύ συνθετότεροι από την απλή μετάδοση γνώσεων ή την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Fox, 1996). Επομένως, τα σχο-
λικά προγράμματα υψηλής ποιότητας πρέπει να καλλιεργούν 
το άτομο ως σύνολο, παρέχοντας επίκαιρη ακαδημαϊκή γνώση 
η οποία όμως ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και επιδρά 
θετικά στη συμπεριφορά των νέων ατόμων, στις στάσεις τους 
και στην κοινωνική τους δράση (Johnson & Deshpande, 2000). 
Μέσα από την εμπειρία της σχολικής ζωής οι μαθητές πρέπει 
να επωφεληθούν διαχρονικά σε όλους τους τομείς της ανθρώ-
πινης διάστασης. Σ’ αυτή την επιδίωξη πρέπει να συμπεριλαμ-
βάνονται γνώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις ανά-
γκες του σώματος, τη βελτίωση της υγείας  σε μακροπρόθεσμη 
βάση και την ανάπτυξη στοιχείων του χαρακτήρα και της προ-

1.3   Η σημερινή πραγματικότητα  στη χώρα μας και οι διεθνείς τάσεις



32 33

σωπικότητας όπως αυτό-εκτίμηση, κουράγιο, επιμονή, κοινω-
νικότητα και θετική κοινωνική συμπεριφορά (Almond, 1997). 
Η φυσική αγωγή διαδραματίζει το δικό της ρόλο σ’ αυτές τις 
επιδιώξεις καθότι είναι το μοναδικό συστατικό του σχολικού 
προγράμματος το οποίο συνδέεται άμεσα με την κατάσταση 
της υγείας (Stone, McKenzie, Welk & Booth, 1998), στοχεύει 
στη διαμόρφωση συμπεριφορών (Baranowski, Anderson & 
Carmack, 1998), βελτιώνει την αυτό-εκτίμηση (Theeboom, 
Knop & Weiss, 1995) καθώς επίσης επιδρά θετικά σ΄ ένα 
πλήθος παραμέτρων του χαρακτήρα και της προσωπικότητας 
(Berger, 1996).

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίστηκαν διάφορα μοντέλα 
προγράμματος για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής όπως για 
παράδειγμα το μοντέλο των δραστηριοτήτων, των κινητικών 
δεξιοτήτων, του fitness, της κίνησης (Madison School District 
1986), της περιπέτειας, της αθλητικής εκπαίδευσης (Siedentop 
1994), της κοινωνικής και ηθικής ανάπτυξης (Hellison 1996), 
της άσκησης για υγεία (U.S. Public Health Service 1990), των 
δεξιοτήτων ζωής, κά. Σαν συνέπεια των εξελίξεων της καθημε-
ρινότητας, όλα τα παραπάνω μοντέλα περιελάμβαναν, με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, και διαπραγματεύονταν ζητήματα όπως 
η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η αύξηση των γνώσεων, η 
διαπολιτισμικότητα, η κοινωνική ανάπτυξη, η ανάπτυξη δεξιο-
τήτων ζωής, η υγεία κ.α.

Όλα αυτά βέβαια αναπτύχθηκαν πριν το 1995, χρονιά που η 
Εθνική Εταιρεία για τα Σπορ και τη Φυσική Αγωγή των ΗΠΑ 
παρουσίασε τα Εθνικά Κριτήρια για τη Φυσική Αγωγή (National 
Standards for Physical Education, 1995). Αυτό το πρόγραμμα 
Φυσικής Αγωγής είναι ουσιαστικά ένα νέο μοντέλο που περι-
λαμβάνει επτά επιμέρους σκοπούς οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι 
για την πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και την κάλυψη των 
απαιτήσεων που επιτάσσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής και διαβί-
ωσης. Το 1992 ο παραπάνω φορέας όρισε μια επιτροπή για να 
απαντήσει στο ερώτημα «Τι πρέπει να ξέρουν οι μαθητές και τι 
πρέπει να είναι ικανοί να εκτελούν». Η αρχική θέση της επιτρο-
πής αυτής ήταν να ορίσει ποιο πρέπει να θεωρείται σήμερα ως 
φυσικά εκπαιδευμένο άτομο. 
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Σαν τέτοιο, λοιπόν, ορίσθηκε εκείνο το άτομο που μπορεί να 
ανταποκριθεί σε πέντε κύρια σημεία:
1.  Να έχει μάθει τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για να 

εκτελεί μια ποικιλία φυσικών δραστηριοτήτων.
2. Να είναι σε καλή φυσική κατάσταση.
3. Να συμμετέχει ενεργά σε φυσικές δραστηριότητες.
4.  Να γνωρίζει τη σημασία και τα οφέλη από την συμμε-

τοχή σε φυσικές δραστηριότητες.
5.  Να κατανοεί την αξία της φυσικής δραστηριότητας και 

τη συμβολή της στην υγιεινή διαβίωση ώστε να την 
επιδιώκει δια βίου.     
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Με τα δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω και με βάση το 
δρόμο που έδειξαν άλλοι, οφείλουμε και εμείς να διαπιστώσου-
με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, τις προοπτικές και τους τελικούς 
προορισμούς της εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή. Τι πρέπει να 
μάθουν και να γνωρίζουν τα παιδιά ώστε να προετοιμαστούν 
κατάλληλα για το μέλλον; Σύμφωνα με τον Tannehil (2001), 
ο καθηγητής ΦΑ πρέπει να πληροφορήσει τους μαθητές τι 
είναι σπουδαίο να ξέρουν και να εκτελούν και τι θα πρέπει να 
μάθουν. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες δρα-
στηριότητες που θα τους επιτρέπουν να εξασκούνται σε αυτό 
που πρέπει να μάθουν και να αξιολογούνται σε ό,τι εξασκού-
νται. Η ύπαρξη συγκεκριμένων σκοπών και στόχων στη φυσική 
αγωγή ουσιαστικά επιβεβαιώνει την ακαδημαϊκή υπόσταση 
του μαθήματος. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες είναι σημαντικοί 
παράγοντες για να πετύχουμε κάτι, ενώ η απλή επιθυμία για 
συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες δεν συνιστά σαφώς 
εκπαίδευση.

Οι προκαθορισμένοι σκοποί και οι στόχοι δείχνουν ότι η συμπε-
ριφορά κατά την φυσική αγωγή μπορεί να αξιολογηθεί ποσο-
τικά και ποιοτικά, παρότι οι καθηγητές ΦΑ αρκετές φορές αμ-
φισβητούν την αποτελεσματικότητα ή την δυνατότητα εφαρ-
μογής κάποιων τεστ αξιολόγησης. Η αξιολόγηση  πρέπει να 
είναι μία δυναμική και συνεχόμενη διαδικασία η οποία θα δίνει 
πληροφορίες για την πρόοδο και τις επιτεύξεις των μαθητών. 
Η δημιουργία κοινών σκοπών αλλά και εξειδικευμένων στόχων 
για όλη τη βασική εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία έως 
την αποφοίτηση από το λύκειο εξασφαλίζει τη καλύτερη γνώ-
ση για τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και την μάθηση. 

Οι προτεινόμενοι σε αυτό το βιβλίο σκοποί και στόχοι θα μπο-
ρούσαν να αντιμετωπισθούν από δύο οπτικές γωνίες:  
α) περιεχομένων και  β) απόδοσης.

A. Με τους σκοπούς και τους  στόχους περιεχομένου διευκρι-
νίζεται και αποσαφηνίζεται το «τι πρέπει να μάθει ο μαθητής 
ώστε να μπορεί να το εκτελέσει».  Παρουσιάζονται ουσιαστικά,  
οι γνώσεις και οι δεξιότητες που περιμένουμε να μάθουν οι μα-
θητές.

1.4  Προετοιμάζοντας τους νέους μας για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα
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B. Με τους  σκοπούς και τους στόχους απόδοσης προσδιορίζε-
ται το «ποια απόδοση είναι ικανοποιητική». Το επίπεδο απόδο-
σης δηλαδή σε σχέση με το περιεχόμενο που διδάχθηκε ο μα-
θητής. Είναι φυσικό αυτή η οπτική γωνία να σχετίζεται με την 
αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή. Αυτόματα, το γεγονός 
αυτό κάνει αναγκαία την περιοδική αξιολόγηση όλων των δια-
στάσεων του μαθήματος. 

Σε άλλο κεφάλαιο γίνεται εκτενέστερη αναφορά στους τρό-
πους ενέργειας στον τομέα της αξιολόγησης. Σήμερα για να 
θεωρήσουμε ένα πρόγραμμα Φυσικής αγωγής ποιοτικό θα πρέ-
πει να βοηθά στην ανάπτυξη της πνευματικής ικανότητας των 
παιδιών, στη βελτίωση της ακαδημαϊκής τους απόδοσης και 
στην αύξηση του ενθουσιασμού και της ετοιμότητας για μάθη-
ση. Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση για τα Σπορ και τη Φυσική 
Αγωγή (National Association for Sport and Physical Education, 
1997) των Η.Π.Α. , για να είναι το μάθημα της φυσικής αγωγής 
ποιοτικό πρέπει να συνυπάρχουν τα παρακάτω:

Α. Ευκαιρίες για μάθηση.
1.  Εκατόν πενήντα λεπτά εβδομαδιαίας διδασκαλίας στο δη-

μοτικό και διακόσια είκοσι πέντε λεπτά στο γυμνάσιο και το 
λύκειο.

2. Αναπτυξιακά κατάλληλο πρόγραμμα.
3.  Ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή για υποστήριξη του 

μαθήματος.

Β. Υψηλής ποιότητας περιεχόμενο.
1.  Διδασκαλία μεγάλης ποικιλίας κινητικών δεξιοτήτων οι οποί-

ες έχουν σχεδιασθεί με σκοπό να εμπλουτίσουν τη φυσική, 
πνευματική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του 
κάθε παιδιού.

2.  Εκπαίδευση για τη φυσική κατάσταση ώστε να βοηθηθεί 
κάθε παιδί να καταλάβει και να διατηρήσει ένα φυσικό τρό-
πο διαβίωσης.

3.  Ανάπτυξη γνωστικών πληροφοριών για τις κινητικές δεξιό-
τητες και τη φυσική κατάσταση.

4.  Ευκαιρίες βελτίωσης των κοινωνικών και συνεργατικών δεξι-
οτήτων σε συνδυασμό με την πολυ-πολιτισμική διάσταση.

5.  Προαγωγή της ιδέας για ένα δια βίου δραστήριο τρόπο 
ζωής.
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Γ.  Κατάλληλη διδασκαλία.
1. Συμμετοχή όλων των μαθητών.
2.  Καλοσχεδιασμένα μαθήματα που να διευκολύνουν τη μά-

θηση.
3.  Αναθέσεις ή σχεδιασμοί δράσεων και εκτός σχολείου ώστε 

να διευκολυνθεί και να επιτευχθεί η  μάθηση.
4.  Η φυσική δραστηριότητα ή  το fitness να μη χρησιμοποιεί-

ται ως τιμωρία.
5.  Συχνή αξιολόγηση της απόδοσης η οποία θα λειτουργεί και 

παρακινητικά για να επιτευχθεί η  μάθηση.
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Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν πάντα σε έναν κυρίαρχο στόχο 
που είναι η μεταφορά της μάθησης σε  πραγματικές συνθήκες 
εφαρμογής. Με τον όρο Σκοποί στη Φυσική Αγωγή ορίζουμε 
τους άξονες στους οποίους κτίζεται η γνώση και η μάθηση. 
Αυτοί καθορίζουν και περιγράφουν ΤΙ πρέπει να ξέρουν και ΤΙ 
θα πρέπει να μπορούν να κάνουν οι μαθητές σε μια συγκεκρι-
μένη περιοχή κατά την μαθητική τους ζωή αλλά και αργότερα. 
Οι Σκοποί παρουσιάζουν επίσης επιγραμματικά κάποιες πλατιές 
θεωρήσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για ένα 
ουσιαστικό μέρος του καθημερινού προγράμματος των σημερι-
νών μαθητών και των μελλοντικών ενηλίκων. Κάτω από αυτή 
την πρακτική θα μπορούσαμε να δούμε ως ένα ολοκληρωμένο 
σύνολο Σκοπών της φυσικής αγωγής που καλύπτουν τις ση-
μερινές απαιτήσεις στη χώρα μας και που η γνώση και κατοχή 
τους θα ικανοποιούσε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευ-
σης στη φυσική αγωγή, τους παρακάτω (βλ. Σχήμα 1):

Σχήμα 1: Η επίδραση της Φ.Α. σε τομείς που συμβάλλουν στη φυσική εκπαί-

δευση και ανθρώπινη συμπεριφορά.

1.5 Σκοποί, στόχοι και επιδιώξεις στη Φυσική Αγωγή

1.5.1   Οι Σκοποί στη 
Φυσική Αγωγή
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Για την επίτευξη αυτού του σκοπού οι μαθητές θα πρέπει να 
αναπτύξουν κινητικές έννοιες και βασικές κινητικές και αθλητι-
κές δεξιότητες έτσι ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε 
φυσικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής στο 
παρόν και το μέλλον. Επομένως, το περιεχόμενο αυτού του 
σκοπού εστιάζεται στην ανάπτυξη των φυσικών δεξιοτήτων 
της κίνησης. Η απόκτηση των βασικών της κίνησης θα δημι-
ουργήσει ένα υπόβαθρο το οποίο στη συνέχεια θα διευκολύνει 
την απόκτηση πιο σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων, θα δώσει 
τη δυνατότητα επιτυχίας και υψηλού επιπέδου απόδοσης και 
θα αυξήσει την πιθανότητα συνεχούς συμμετοχής σε καθημε-
ρινή βάση. Επιπλέον αυτών, η πολύ καλή εκτέλεση ορισμένων 
αθλητικών δεξιοτήτων ή δεξιοτήτων αναψυχής αυξάνει ακόμη 
περισσότερο την απόλαυση, την ευχαρίστηση και την ευκολία 
συμμετοχής ενώ μειώνει ή εξαλείφει τον κίνδυνο απομάκρυν-
σης από τη φυσική δραστηριότητα λόγω χαμηλής ικανότητας.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού οι μαθητές θα πρέπει να 
γνωρίζουν α) έννοιες επιδεξιότητας (το σωστό τρόπο εκτέλε-
σης των δεξιοτήτων) και συγκεκριμένα τα σημαντικά σημεία 
στην εκτέλεση των βασικών (στις πρώτες τάξεις) και των 
αθλητικών δεξιοτήτων (στις επόμενες τάξεις), β) κινητικές έν-
νοιες (έννοιες του χώρου, της προσπάθειας και των σχέσεων) 
και συγκεκριμένα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
κινείται το σώμα (π.χ. σε χαμηλό επίπεδο, γρήγορα, με συνα-
σκούμενο), γ) έννοιες δραστηριοτήτων (που μπορεί να κινείται 
το σώμα) και πιο συγκεκριμένα κανόνες, στρατηγικές, σχηματι-
σμούς. Εκτός των παραπάνω, οι μαθητές, κυρίως στις μεγαλύ-
τερες τάξεις, θα πρέπει να γνωρίζουν βασικές αρχές της αθλη-
τικής επιστήμης (το γιατί) για την αποτελεσματική συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικά και αθλητικά παιχνίδια στο παρόν και το μέλ-
λον. Στις γνωστικές έννοιες που σχετίζονται με τη φυσική δρα-
στηριότητα περιλαμβάνονται επίσης οι έννοιες φυσικής κατά-
στασης (π.χ. γνώση για τις αρχές εξάσκησης, την ανατομία, τη 
διατροφή) και οι ακαδημαϊκές έννοιες, οι έννοιες δηλαδή από 
άλλα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (π.χ. 
μαθηματικά, μητρική γλώσσα), οι οποίες ενισχύονται μέσω 
της κίνησης (Gallahue, 1996). Στα παρόντα βιβλία, ωστόσο, οι 

1.  Ανάπτυξη κινητικών δε-
ξιοτήτων και ικανοποι-
ητική εκτέλεση ορισμέ-
νων από αυτές

2.  Απόκτηση γνώσεων από 
την αθλητική επιστή-
μη (πώς και γιατί) και 
παράλληλη εφαρμογή 
τους για την αποτελε-
σματική συμμετοχή σε 
παρούσες και μελλοντι-
κές συνθήκες φυσικής 
δραστηριότητας 
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δύο τελευταίες κατηγορίες εννοιών αναπτύσσονται στο Σκοπό 
3 που αφορά στη γνώση και την ανάπτυξη της φυσικής κατά-
στασης που προάγει την υγεία και μέσω των προτεινόμενων 
διαθεματικών προσεγγίσεων, αντίστοιχα.

Επομένως, το περιεχόμενο αυτού του σκοπού σχετίζεται με 
την ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί τις 
γνωστικές πληροφορίες για την κατανόηση και βελτίωση των 
κινητικών δεξιοτήτων. Το τελικό αποτέλεσμα όμως, πέραν της 
απόκτησης της γνώσης, θα είναι και η πολύ καλή απόδοση ως 
αποτέλεσμα της σωστής εκτέλεσης και εφαρμογής των δεξιο-
τήτων. Η γνώση προέρχεται από την αθλητική επιστήμη αφο-
ρά στις περιοχές της κινητικής μάθησης, της αθλητικής ψυχο-
λογίας, της κοινωνιολογίας, της βιομηχανικής και της αθλητικής 
φυσιολογίας. 

Σαν παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις ακόλουθες 
έννοιες: 
•  την αύξηση της τελικής δύναμης  σαν αποτέλεσμα της άθροι-

σης των δυνάμεων 
•  την επίδραση του άγχους στην απόδοση και της αρχές της 

εξειδίκευσης στην εξάσκηση. 

Η γνώση των εννοιών αυτών και η εφαρμογή τους στην πράξη 
επηρεάζει την απόδοση στο παρόν ενώ παράλληλα αυξάνει την 
πιθανότητα της ανεξάρτητης μάθησης  και ως εκ τούτου την 
πιο συστηματική και αποτελεσματική συμμετοχή στις φυσικές 
δραστηριότητες (Sallis & Owen, 1999). Στις μικρότερες τάξεις 
δίνεται έμφαση στη δημιουργία μίας πλατιάς βάσης γνώσης  και 
στην απλή εφαρμογή των επιστημονικών εννοιών. Στις μεγα-
λύτερες τάξεις το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εφαρμογή και 
τη γενίκευση των γνώσεων σε πραγματικές καταστάσεις (π.χ. 
επίδραση της ανάπτυξης στην απόδοση). Στο γυμνάσιο στόχος 
είναι η εφαρμογή και τη συνεχή χρήση ενός σημαντικού αριθ-
μού σύνθετων εννοιών (π.χ. η εξέλιξη της απόδοσης κατά την 
μάθηση των δεξιοτήτων). Με την αποφοίτηση οι μαθητές πρέπει 
να έχουν αναπτύξει ικανοποιητική γνώση και ικανότητα να χρη-
σιμοποιούν ανεξάρτητα τις γνώσεις που απέκτησαν, με σκοπό 
να μάθουν νέες δεξιότητες ή να βελτιώσουν ήδη γνωστές.
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Βάσει του εν λόγω σκοπού, οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύ-
ξουν αλλά και να γνωρίζουν (έννοιες φυσικής κατάστασης που 
προάγει την υγεία) πώς θα πετύχουν και θα διατηρήσουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης που προάγει την 
υγεία σε παρούσες και μελλοντικές καταστάσεις. Μέσω του 
περιεχομένου της φυσικής αγωγής θα πρέπει να ενισχυθεί η 
επιθυμία των μαθητών α) να αποδεχτούν την ευθύνη για την 
προσωπική τους φυσική κατάσταση που οδηγεί σε έναν ενερ-
γό και υγιεινό τρόπο διαβίωσης και β) να ανταποκριθούν στις 
πρόσφατες προτεινόμενες οδηγίες φυσικής δραστηριότητας για 
υγεία (ACSM, 1996). Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα ανα-
πτύξουν υψηλό κριτήριο διαβίωσης το οποίο είναι απαραίτητο 
για τη μείωση των αρνητικών επιδράσεων του σύγχρονου τρό-
που ζωής. Επίσης, θα αποκτήσουν υψηλό επίπεδο φυσικής κα-
τάστασης και ικανότητας το οποίο είναι απαραίτητο για αρκε-
τές εργασίες αλλά και για τη συμμετοχή σε δράσεις αναψυχής.  
Η φυσική κατάσταση που σχετίζεται με την υγεία περιλαμβάνει 
την καρδιαγγειακή αντοχή, τη μυϊκή δύναμη και αντοχή, την 
ευλυγισία και τη σύσταση σώματος. 

Οι απαιτήσεις από τους μαθητές πρέπει να είναι ατομικές, αφού 
προηγουμένως συνεκτιμηθεί το σημείο εκκίνησης του καθενός. 
Η εξατομίκευση είναι σαφώς πιο αποτελεσματική από την υιο-
θέτηση ενός κοινού παρανομαστή για όλους τους μαθητές της 
τάξης ή τη σύγκριση μεταξύ τους. Επιπλέον, μπορεί να εκτιμη-
θεί η βελτίωση των μαθητών κατά τη συμμετοχή σε μέτριας 
και υψηλής έντασης δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
υγεία όπως και η βελτίωσή τους στο σχεδιασμό, την εκτέλεση 
και την προσαρμογή δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της 
φυσικής δραστηριότητας. 

Κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται έμ-
φαση στην ευαισθητοποίηση προς το fitness που προάγει την 
υγεία, στην απόλαυση της συμμετοχής σε δραστηριότητες 
βελτίωσης της υγείας, στην απόκτηση γνώσης για βασικές λει-
τουργίες του σώματος σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής στην 
άσκηση, στην αύξηση της αυτό-αποτελεσματικότητας και στη 
δημιουργία θετικών στάσεων προς κατάλληλες συμπεριφορές 
υγείας. Στη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκτά-

3.  Γνώση και ανάπτυξη 
ενός επιπέδου φυσικής 
κατάστασης για την 
υγεία
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ται σταδιακά βαθύτερη γνώση των στοιχείων του fitness για 
υγεία και για απόδοση, του τρόπου με τον οποίο το κάθε ένα 
αναπτύσσεται και διατηρείται και της σπουδαιότητας του κα-
θενός για το τελικό αποτέλεσμα. Οι μεγαλύτεροι μαθητές (δη-
λαδή οι μαθητές λυκείου) πρέπει να μπορούν να σχεδιάσουν, 
να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν προσωπικά προγράμματα 
που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τα επιθυμητά επίπεδα 
φυσικής κατάστασης που προάγει την υγεία αλλά και να γνωρί-
ζουν πώς να υπερνικούν στοιχεία που εμποδίζουν την τακτική 
συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες.

Η σπουδαιότητα αυτού του σκοπού έγκειται στο γεγονός ότι 
οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εμπειρίες επιτυχίας από την 
ατομική και ομαδική συμμετοχή στις φυσικές δραστηριότητες. 
Επίσης, θα πρέπει να δημιουργούν ποικίλους και πρωτότυπους 
τρόπους κίνησης, να εκφράζουν, μέσω αυτών, συναισθήματα, 
σκέψεις και προβληματισμούς και παράλληλα να αναπτύσσουν 
δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικής συναναστροφής με άλ-
λους. Η γνώση αναπτύσσει μια αρχική ευαισθητοποίηση για τη 
σχέση αιτίας και αποτελέσματος ανάμεσα στη φυσική δραστη-
ριότητα και το σώμα. Στη συνέχεια, βοηθάει στην κατανόηση 
του ρόλου της φυσικής δραστηριότητας στην ψυχική υγεία, 
στις κοινωνικές σχέσεις και ευκαιρίες και στην ποιότητα ζωής 
γενικότερα. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες ευχάριστες, ατο-
μικές, ή ομαδικές, μη ανταγωνιστικές, που βοηθούν τα παιδιά 
να εκτονωθούν και να αποκτήσουν μια θετική εικόνα για τον 
εαυτό τους, συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του 
σκοπού. Οι νέοι, πέραν της ευχαρίστησης από τη συμμετοχή, 
μαθαίνουν για τα ψυχοκοινωνικά οφέλη της συμμετοχής. 

Εξάλλου, η πιθανότητα συμμετοχής αυξάνεται όταν οι ασκού-
μενοι δημιουργούν ενδιαφέροντα με νόημα γι΄ αυτούς. Έτσι, ο 
σκοπός αυτός έχει σημασία για την ανάπτυξη των εξωτερικών 
αξιών και κερδών από την συμμετοχή σε φυσικές δραστηριό-
τητες με προσωπική σημασία. Η συμμετοχή, παράλληλα με την 
ευχαρίστηση, δίνει την ευκαιρία για αυτό-έκφραση και κοινω-
νική αλληλεπίδραση, αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και ουσι-
αστικά ενθαρρύνει τη δια βίου τακτική συμμετοχή. Συνοπτικά, 

4.  Απόκτηση θετικής 
εμπειρίας από τη φυσι-
κή δραστηριότητα και 
ανάπτυξη της αυτό-έκ-
φρασης  και της κοινω-
νικότητας 



42 43

τα μικρά παιδιά νοιώθουν ικανοποίηση από την αίσθηση της 
κίνησης αλλά και πρόκληση καθώς αναπτύσσεται η κινητική 
τους ικανότητα ενώ τα μεγαλύτερα, παράλληλα με την συνεχή 
φυσική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, βρίσκουν 
την ευκαιρία για συνθετότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 
Η εφαρμογή αυτών σε πραγματικές καταστάσεις υποστηρίζει 
και τη δυνατότητα της αυτό-έκφρασης. Γενικά, η απόκτηση 
θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα συμβάλλει 
καθοριστικά στην υιοθέτηση ενός δια βίου δραστήριου τρόπου 
ζωής.
 
 
Η σπουδαιότητα αυτού του σκοπού έγκειται στο γεγονός ότι 
οι μαθητές θα πρέπει να κατανοούν, να σέβονται τις όποιες 
διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και να επιθυμούν να συμ-
μετέχουν με όλους σε κάθε είδους δραστηριότητες. Αυτό 
συμπεριλαμβάνει την ασφαλή εξάσκηση, την εφαρμογή των 
κανονισμών, των κανόνων, και της διαδικασίας, τις συνεργα-
σίες και την ομαδική δουλειά, την ηθική στον αθλητισμό και 
την παραγωγική αλληλεπίδραση. Το κλειδί στην επιτυχία αυ-
τού του σκοπού  είναι η ανάπτυξη σεβασμού για τις ατομικές 
ομοιότητες και διαφορές καθώς και η θετική αλληλεπίδραση 
μεταξύ συμμετεχόντων στις φυσικές δραστηριότητες. Ο όρος 
ομοιότητες και διαφορές αφορά στα χαρακτηριστικά διαφόρων 
«πολιτισμών» ή εθνών, την κινητική απόδοση, την ικανότητα, 
τα φυσικά στοιχεία (δύναμη, ταχύτητα, αντοχή), το γένος, τη 
φυλή και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Στις μικρές τάξεις 
του Δημοτικού δίνεται έμφαση στην αναγνώριση, την αποδοχή 
και την ασφαλή συμμετοχή στις δραστηριότητες. 

Στις μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές μαθαίνουν, εκτός από την 
ανεξάρτητη συμμετοχή, να ασκούνται σε μικρές ομάδες. Τελει-
ώνοντας το δημοτικό, οι μαθητές έχουν αρχίσει να αναγνωρί-
ζουν τις ατομικές ομοιότητες και διαφορές και να συμμετέχουν 
συνεργατικά σε φυσικές δραστηριότητες. Στο Γυμνάσιο οι 
έφηβοι πλέον μαθητές πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν 
τους σκοπούς και τους στόχους των κανονισμών, να παίρνουν 
αποφάσεις για τη δημιουργία κανόνων σε ορισμένες φυσικές 
δραστηριότητες και να συμμετέχουν συνεργατικά με άτομα 

5.  Κατανόηση και  σεβα-
σμός  της διαφορετικό-
τητας των ατόμων και  
συνεργασία με όλους
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διαφορετικής υποδομής και χαρακτηριστικών. Τα μεγαλύτερα 
παιδιά δείχνουν ότι μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και 
υπεύθυνα και να επηρεάζουν θετικά άλλους προς την φυσική 
δραστηριότητα. Αναμένεται λοιπόν να μπορούν να συμμετέ-
χουν με όλους τους ανθρώπους, να αναγνωρίζουν την αξία της 
διαφορετικότητας και να αναπτύσσουν στρατηγικές για να συ-
μπεριληφθούν όλοι, αν είναι δυνατόν, σε κάθε δραστηριότητα. 
Η συνεργασία δεν νοείται ως η απλή παροχή βοήθειας, αλλά 
ως κοινή προσπάθεια για επίτευξη κάποιου σκοπού.

 
Η σπουδαιότητα αυτού του σκοπού έγκειται στο γεγονός ότι οι 
μαθητές θα πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται υπεύθυνα 
και πολιτισμένα καθώς συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριό-
τητες εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Αυτό θα τους 
βοηθήσει να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες συμπερι-
φοράς που απαιτούνται για να γίνουν ολοκληρωμένοι πολίτες 
και να λειτουργήσουν παραγωγικά στο πλαίσιο του κοινωνικού 
συνόλου στην ενήλικη ζωή. Ο συγκεκριμένος σκοπός συνδέει 
ό,τι έχει γίνει στην τάξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με 
τη ζωή των μαθητών πέρα από την τάξη. Αν και η συμμετοχή 
στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι σημαντική, 
το τι κάνει ο μαθητής εκτός τάξης, εκτός  μαθήματος και ίσως 
εκτός του σχολείου είναι σημαντικότερο για την ανάπτυξη ενός 
δραστήριου και υγιούς τρόπου ζωής, ο οποίος θα μπορούσε 
να βοηθήσει στο να προληφθεί ένας μεγάλος αριθμός προ-
βλημάτων και ανεπιθύμητων καταστάσεων στις μελλοντικές 
γενιές των ενηλίκων. Επομένως, οι μαθητές πρέπει να μάθουν 
και να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γνώση και τις δεξιότητες 
που απέκτησαν στην τάξη κατά την ενασχόληση με τη Φυσική 
αγωγή για την εμπλοκή τους σε συστηματική φυσική δραστη-
ριότητα εκτός τάξης. 

Παρά το ότι οι Σκοποί, όπως αυτοί αναπτύσσονται στα τρία 
βιβλία, είναι ισοβαρείς στην αξία τους για την εκπαίδευση ενός 
νέου ατόμου, θα ήταν χρήσιμο να δοθεί διαφορετική έμφα-
ση σε κάθε έναν από αυτούς κατά τάξη και σχολική βαθμίδα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 
κάθε ηλικίας. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται διαγραμματικά η έμ-

6.  Επίδειξη υπεύθυνης 
αθλητικής και κοινωνι-
κής συμπεριφοράς ως 
αποτέλεσμα της συμμε-
τοχής στη φυσική δρα-
στηριότητα
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φαση που πρέπει να δίνεται σε κάθε Σκοπό κατά αναπτυξιακή 
περίοδο. Συγκεκριμένα, φαίνεται το ποσοστό του χρόνου που 
μπορεί να αφιερωθεί για την εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων 
πλάνων για κάθε σκοπό, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Νηπιαγω-
γείο

Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση

Τάξεις 
Α-Β’-Γ΄

Τάξεις 
Δ’-Ε’-ΣΤ’ Γυμνάσιο Λύκειο

Σκοπός 1: Ανά-
πτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων και  
ικανοποιητική εκτέ-
λεση ορισμένων από 
αυτές.

77% 75% 65% 30% 20%

Σκοπός 2: Από-
κτηση γνώσεων 
από την αθλητική 
επιστήμη και παράλ-
ληλη εφαρμογή τους 
για την αποτελεσμα-
τική συμμετοχή σε 
παρούσες και μελ-
λοντικές συνθήκες 
φυσικής δραστηριό-
τητας. 

3% 5% 10% 20%      30%

Σκοπός 3: Γνώση 
και ανάπτυξη ενός 
επιπέδου φυσικής 
κατάστασης για την 
υγεία.

4% 4% 6% 10% 25%

Σκοπός 4: Απόκτη-
ση θετικής εμπειρίας 
από τη φυσική 
δραστηριότητα και 
ανάπτυξη της αυ-
τοέκφρασης και της 
κοινωνικότητας. 

10% 5% 6% 8% 10%

Σκοπός 5: Κατανό-
ηση και  σεβασμός 
της διαφορετικό-
τητας των ατόμων 
και  συνεργασία με 
όλους. 

4% 8% 8% 12% 10%

Σκοπός 6: Επίδειξη 
υπεύθυνης αθλητι-
κής και κοινωνικής 
συμπεριφοράς ως 
αποτέλεσμα της 
συμμετοχής στη φυ-
σική δραστηριότητα. 

2% 3% 5% 15% 15%

Σχήμα 2: Ποσοστά (χρόνος) έμφασης σε κάθε σκοπό ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
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Επίσης, ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι τις περισσότερες 
φορές για την επίτευξη των διαφόρων Σκοπών η κίνηση και η 
άσκηση χρησιμοποιείται ως μέσο (το ιδανικότερο σύμφωνα με 
τη διεθνή βιβλιογραφία) και όχι ως αυτοσκοπός. Επιπρόσθετα, 
στα σύγχρονα αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμματα υιοθετεί-
ται η ενοποίηση των θεμάτων της φυσικής αγωγής (κινητικών, 
γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών) και ορίζεται ως 
διαθεματικότητα εντός του γνωστικού αντικειμένου. Το γεγο-
νός αυτό αποδεικνύει την  αλληλεξάρτηση των θεμάτων των 
Σκοπών κατά τη διάρκεια ενός ωριαίου μαθήματος. Για παρά-
δειγμα, όταν δίνεται έμφαση σε θέματα του κινητικού Σκοπού 
(Σκοπός 1), κατά την εξάσκηση αθλητικών δεξιοτήτων μπορεί 
να αναπτυχθούν δευτερευόντως και θέματα του Σκοπού 2 
εφόσον παράλληλα οι μαθητές λαμβάνουν γνώσεις για το σω-
στό τρόπο εκτέλεσης των δεξιοτήτων, για την κίνηση γενικότε-
ρα κ.ά. αλλά και του Σκοπού 4 ή 5 κ.λ.π., αρκεί το μάθημα να 
είναι αναλόγως σχεδιασμένο. 

Συμπερασματικά, οι Σκοποί είναι ο κορμός στη διαδικασία που 
χρειάζεται να ακολουθηθεί για την ανάπτυξη των παιδιών μέσω 
της φυσικής αγωγής, ανεξάρτητα από το επίπεδο ή την ηλικία 
τους. Αυτό, όμως, από μόνο του δεν είναι αρκετό για τη δια-
μόρφωση αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων φυσικής 
αγωγής ούτε για την αξιολόγησή τους με σκοπό τη διαπίστωση 
του επιπέδου των μαθητών σύμφωνα με τις σύγχρονες απαι-
τήσεις. Επιπλέον, από μόνο του το γεγονός του ορισμού των 
σκοπών δεν αρκεί για να υποβοηθηθεί το έργο των διδασκό-
ντων. Επομένως, η γενική ιδιότητα των Σκοπών καθιστά ανα-
γκαία τη δημιουργία και τον καθορισμό αναλυτικότερων στό-
χων και στη συνέχεια πιο εξειδικευμένων επιδιώξεων ώστε να 
αποδοθεί μεγαλύτερη ακρίβεια στο τι σημαίνει κάθε σκοπός για 
κάθε τάξη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, η σειρά περι-
γραφής των Σκοπών δεν προσδίδει αναγκαστικά προτεραιότη-
τα στη σημαντικότητά τους. Ακόμη, οι Στόχοι και οι Επιδιώξεις 
(θα αναλυθούν στη συνέχεια) που αντιστοιχούν σε κάθε έναν 
από τους Σκοπούς και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
οργάνωσης της σύγχρονης φυσικής αγωγής, δε χαρακτηρίζουν 
άσχετες μεταξύ τους γνώσεις, επιδεξιότητες, στάσεις και συ-
μπεριφορές (βλ. επιδιώξεις στα  αναλυτικά πλάνα μαθημάτων).
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Ως Στόχους ορίζουμε την εξειδίκευση και τον προσδιορισμό 
των σκοπών ανά τάξη (με έμφαση στον κινητικό, κοινωνικό, 
γνωστικό, αντιληπτικό και το συναισθηματικό τομέα). Οι στό-
χοι ορίζουν το ΠΟΥ πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή 
σε κάθε τάξη. Σαν φυσικό επακόλουθο έχουμε τον καθορισμό 
Στόχων οι οποίοι διαφοροποιούνται ανά τάξη ή τάξεις και αφο-
ρούν στην αναλυτικότερη περιγραφή των σκοπών. Η απουσία 
συγκεκριμένων Στόχων ανά τάξη δεν επιτρέπει στους διδά-
σκοντες να διδάσκουν βάσει του αναπτυξιακού επιπέδου των 
παιδιών και συχνά δεν επιτυγχάνεται κανένα ουσιαστικό αποτέ-
λεσμα αλλά πολύ περισσότερο το επιθυμητό.

Οι Επιδιώξεις περιγράφουν αναπτυξιακά κατάλληλες συμπε-
ριφορές, αντιπροσωπευτικές της προόδου επίτευξης των 
σκοπών-στόχων. Μέσω των Επιδιώξεων καθίστανται ιδιαίτερα 
σαφείς πλέον οι προσδοκίες που έχουμε από τους μαθητές σε 
κάθε τάξη, βάσει των οποίων διαμορφώνουμε το πρόγραμμα 
διδασκαλίας, το μαθησιακό περιβάλλον, την αξιολόγηση της 
απόδοσης. Οι Επιδιώξεις που αντιστοιχούν στους Στόχους διευ-
κρινίζουν – απεικονίζουν μία προοδευτική διαδοχή του περιεχο-
μένου που οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και επιδεξιοτήτων 
όπως ορίζονται από τους Σκοπούς και τους Στόχους.
   

1.5.2  Οι Στόχοι στη φυσική 
αγωγή

1.5.3  Οι Επιδιώξεις στη Φυ-
σική Αγωγή
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Η διδασκόμενη ύλη είναι ένας αναλυτικός χάρτης για τους 
διδάσκοντες και χρησιμοποιείται με κύριο στόχο να βοηθήσει 
τους μαθητές να μάθουν και να εμπεδώσουν τους προκαθο-
ρισμένους Σκοπούς. Είναι το ΠΩΣ θα μαθευτεί το ΤΙ πρέπει 
να μαθευτεί που καλύπτουν οι Σκοποί.  Η διδασκόμενη ύλη 
πρέπει να είναι περιεκτική και να καλύπτει μεγάλο εύρος θε-
μάτων, χωρίς να είναι περιοριστική. Να δίνει παραδείγματα και 
να επιτρέπει την ευελιξία. Πρέπει, εν ολίγοις, να είναι η βάση 
επάνω στην οποία ο διδάσκων θα αναπτύξει την προσωπική 
του επαγγελματική γνώση και κρίση. Για να είναι ολοκληρωμέ-
νη μεθοδολογικά η διδασκόμενη ύλη θα πρέπει να είναι σωστά 
δομημένη και κατανεμημένη ανά τάξη, αλλά και μέσα στο πρό-
γραμμα της κάθε τάξης ξεχωριστά. 

Η διδασκόμενη ύλη πρέπει να χαρακτηρίζεται οπωσδήποτε τις 
παρακάτω βασικές ενότητες:

α) Μαθησιακή συνέχεια. Η σύνδεση του ΤΙ έχει ήδη μαθευτεί 
με το ΤΙ θα μαθευτεί στη συνέχεια είναι βασική προϋπόθεση 
στη σωστή και καλά οργανωμένη διδασκαλία. Είναι απαραίτητο 
επομένως να υπάρχει προοδευτική συνέχεια τόσο μέσα στην 
ίδια τάξη (πλάνα μαθημάτων) όσο και από τάξη σε τάξη (ενό-
τητες ύλης). 

β) Πηγές πληροφοριών-εκπαίδευσης. Ο καθορισμός και η ανα-
φορά των βοηθητικών πηγών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. 
Θα πρέπει να αναφέρονται οι πηγές (βιβλία, άρθρα, σχετικά 
λογισμικά, ιστοσελίδες) που σχετίζονται με τη θεματολογία και 
τα μαθήματα ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να προστρέξει 
σε αυτές για να ολοκληρώσει πληροφόρησή του, την άποψή 
του,  και να προσαρμόσει τις όποιες προσεγγίσεις του.

γ) Διδακτικές στρατηγικές. Θα πρέπει να γίνονται προβλέψεις 
για όλα τα πιθανά σενάρια, τα επίπεδα των μαθητών και τις 
επικρατούσες  συνθήκες ώστε να αισθάνονται την πρόκληση οι 
πολύ ικανοί μαθητές αλλά και να μην απογοητεύονται οι λιγό-
τερο ικανοί.

1.6 Η διδασκόμενη ύλη
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δ) Δείκτες απόδοσης και αξιολόγησης. Πρέπει να ορίζεται το 
επίπεδο και ο τρόπος αξιολόγησης της γνώσης που θα αποκτή-
σουν οι μαθητές. Οι δείκτες που πρέπει να υπάρχουν καθορί-
ζουν το επίπεδο της γνώσης σε κάθε δεδομένη στιγμή. Έτσι, 
διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης και δι-
ευκολύνεται ο σχεδιασμός. 

ε) Πλάνα μαθημάτων. Η δημιουργία ολοκληρωμένων πλάνων 
μαθημάτων που δίνουν έμφαση σε διαφορετικούς Σκοπούς του 
μαθήματος της φυσικής αγωγής και ενισχύουν την προοδευτι-
κότητα στη διδασκαλία είναι απαραίτητη για το διδάσκοντα.  

Κάθε πλάνο μαθήματος πρέπει να περιέχει απαραίτητα:
•  Σαφείς επιδιώξεις, σχετικές με τους Στόχους και τους Σκο-

πούς της Φυσικής Αγωγής.
•  Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (στον κινητικό – γνωστικό 

–συμπεριφορικό τομέα/είς), που θα προκύπτει στο τέλος της 
διδακτικής ώρας ως συνέπεια της συμμετοχής των μαθητών 
στο συγκεκριμένο μάθημα.

•  Μια διαδικασία αξιολόγησης του επιδιωκόμενου αποτελέσμα-
τος.

•  Αναπτυξιακή καταλληλότητα ως προς τα περιεχόμενά του και 
να αντανακλά μια αποτελεσματική μεθοδολογία για την επί-
τευξη των επιδιώξεων που τίθενται  αρχικά.

•  Παραλλαγές στα περιεχόμενα που θα αντανακλούν στις ικα-
νότητες όλων των μαθητών.
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Τα βιβλία που καλύπτουν τη Φυσική Αγωγή στην Αρχή του 
21ου Αιώνα συντάχθηκαν πιστεύοντας ότι τα σπουδαιότερα 
κέρδη από τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυ-
σικής Αγωγής είναι: α) η υιοθέτηση ενός δια βίου δραστήριου 
τρόπου ζωής  και β)  η καλλιέργεια αξιών, η  δημιουργία στά-
σεων και η ανάπτυξη κουλτούρας που θα επιτρέψουν στους 
νέους να ενταχθούν αρμονικά και να λειτουργήσουν παραγωγι-
κά στη σύγχρονη κοινωνία. 

Παρά το ότι η υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής δια 
βίου αποτελεί στις μέρες μας καθολική σχεδόν επιδίωξη στα 
προγράμματα Φυσικής Αγωγής στα κράτη του ανεπτυγμένου 
κόσμου, σήμερα δε γνωρίζουμε παρά ελάχιστα για το πώς θα 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο.  Αρκετά θεωρητικά μοντέλα για την αν-
θρώπινη συμπεριφορά ενεπλάκησαν στην έρευνα για τους πα-
ράγοντες που καθορίζουν τη φυσική δραστηριότητα των παιδι-
ών και των νέων. Το επικρατέστερο μοντέλο είναι η Κοινωνική 
Γνωστική Θεωρία (Social Cognitive Theory, Bandura, 1986) η 
οποία ισχυρίζεται ότι προσωπικοί (γνώση, αυτό-αποτελεσματι-
κότητα, απόψεις, προθέσεις), περιβαλλοντικοί (κοινωνικοί και 
φυσικοί) και συμπεριφορικοί (αντίδραση, αιτιολόγηση, παρα-
τήρηση) παράγοντες αλληλεπιδρούν δυναμικά και καθορίζουν 
την τελική δράση του ατόμου. 

Κεντρικό σημείο αυτής της θεωρίας είναι η αυτό-αποτελεσματι-
κότητα. Η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Theory 
of Planned Behavior) χρησιμοποιήθηκε επίσης για να ερμηνεύ-
σει τη συμπεριφορά των νέων ανθρώπων ως προς τη φυσική 
δραστηριότητα και τη συμμετοχή τους στα σπορ. Γενικά, οι 
έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις  της 
φυσικής δραστηριότητας με όλες τις κατηγορίες μεταβλητών 
όπως είναι οι δημογραφικές, οι βιολογικές, οι ψυχολογικές-συ-
ναισθηματικές, οι κοινωνικές, οι πολιτισμικές και οι σχετικές  με 
το φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
διεξαχθεί τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα στις  περισσότε-
ρες από τις παραπάνω μεταβλητές, που να αφορά όλο το χρο-
νικό εύρος της νεανικής ηλικίας, για την εξαγωγή ασφαλών συ-
μπερασμάτων. Οι ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στα παιδι-
ά κατά την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο άμεσο 

1.7 Κατευθύνσεις οργάνωσης του Προγράμματος 

Η δια βίου άσκηση και η 
καλλιέργεια αξιών χαρακτή-
ρα
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περιβάλλον τους (σπίτι, σχολείο, εκτός σχολείου περιβάλλον), 
δεν επιτρέπουν την ακριβή μελέτη πολλών μεταβλητών. Οι πα-
ραπάνω θεωρίες ερμηνεύουν και προβλέπουν σε περιορισμένο 
βαθμό την τελική συμπεριφορά των ατόμων καθότι οι πράξεις 
είναι τελικά η συνισταμένη μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης 
πολλών μεταβλητών, ανάλογης  των χαρακτηριστικών του 
ατόμου, της ηλικίας του και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει 
και εξελίσσεται. 

Πρόσφατα, εμφανίστηκε ένα νέο μοντέλο πρόβλεψης της 
συμπεριφοράς των παιδιών και των νέων ως προς τη φυσική 
δραστηριότητα (Pate & Sirard, 2002). Το συγκεκριμένο μοντέ-
λο (Youth PA Promotion Model) «συνθέτει» την υπάρχουσα 
έρευνα σε ένα πιο πρακτικό και κριτικό μοντέλο (βλ. Εικόνα 1)

Εικόνα 1: Η αλληλεπίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμετοχή σε Φ.Δ. 

και σπορ.

Με βάση αυτό το μοντέλο, φαίνεται ότι η φυσική δραστη-
ριότητα είναι σύνθετη και πολυδιάστατη συμπεριφορά που 
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες ικανότητας 
(π.χ.  κληρονομικότητα, ταλέντο, περιβάλλον, πρόσβαση σε 
υποδομή), από παράγοντες προδιάθεσης (π.χ. αυτό-αποτελε-
σματικότητα, αυτό-εκτίμηση, στάσεις, αξίες, κά), από παράγο-
ντες ενίσχυσης (π.χ. σημαντικοί  άλλοι) και από συγκεκριμένα 
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δημογραφικά στοιχεία (π.χ.  φύλο, οικονομική κατάσταση και 
μόρφωση). Είναι φανερό ότι ένα παιδί έχει πολύ περισσότερες 
πιθανότητες να παραμείνει δια βίου δραστήριο αν στην παιδική 
και νεανική ηλικία οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν - και εί-
ναι δυνατό να τροποποιηθούν - αλλάξουν προς την επιθυμητή 
κατεύθυνση. 

Ειδικότερα, η Φυσική Αγωγή στον 21ο Αιώνα συντάχθηκε με 
μοναδικό σκοπό και στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, 
έχοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά, αναφορικά με τη δια 
βίου υιοθέτηση ενός δραστήριου και υγιεινού τρόπου ζωής από 
τους μαθητές. 
Έτσι:
•  Δίνει στους μαθητές/τριες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να 

συμμετάσχουν σ’ ένα σημαντικό αριθμό φυσικών και αθλητι-
κών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στα πλαίσια του μα-
θήματος αλλά και εκτός σχολείου. Αυτό θα τους/τις επιτρέψει 
να αξιολογήσουν, να εντοπίσουν και να εμπλακούν σ’ εκείνες 
τις φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες που τους ευχαρι-
στούν και είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και τις ικανότη-
τές τους. 

•  Βασίζεται στη δημιουργία ενός ισχυρού θεωρητικού υπόβα-
θρου σε θέματα της αθλητικής επιστήμης. Οι μαθητές μαθαί-
νουν να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις για να επιλύσουν πρα-
κτικά προσωπικά ζητήματα που θα τους επιτρέψουν τη συμμε-
τοχή σε  μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας. 

•  Η διδασκαλία σχεδιάζεται και υλοποιείται με τέτοιο τρόπο 
ώστε ο κάθε μαθητής να αισθάνεται την ικανοποίηση που 
προσφέρει η συμμετοχή σε φυσικές και αθλητικές δραστηρι-
ότητες, να αυξάνει προοδευτικά την αυτο-αποτελεσματικό-
τητά του και να βελτιώνει την εικόνα που έχει για τον εαυτό  
και τις ικανότητές του.

•  Χρησιμοποιεί διδακτικές μεθόδους με επίκεντρο το μαθητή, 
ενώ ο διδάσκων διαδραματίζει με την πάροδο του χρόνου 
όλο και περισσότερο το ρόλο του συντονιστή και καθοδη-
γητή ώστε οι μαθητές να καταστούν προοδευτικά «κινητικά 
ανεξάρτητοι». Στη μακρόχρονη μαθησιακή διαδικασία ο μα-
θητής καθοδηγείται ν’ αναπτύξει τις στάσεις και τις ικανότη-
τες που θα τον βοηθήσουν να επιλύει ατομικά προβλήματα 
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σχετικά με την άσκηση και να προβαίνει σε τεκμηριωμένες 
επιλογές για τον τρόπο ζωής του. Η απόκτηση γνώσεων μέσα 
από ατομική και ομαδική εργασία, διαλέξεις και οργάνωση 
εκδηλώσεων εντός και εκτός του μαθήματος διασφαλίζουν 
την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των μαθητών, βοηθά 
στη διαμόρφωση θετικών στάσεων προς την άσκηση και τον 
υγιεινό τρόπο ζωής και δίνει παράλληλα τη δυνατότητα ανά-
ληψης πρωτοβουλιών.

•  Ο βιωματικός τρόπος προσέγγισης των διδακτικών περιε-
χομένων (π.χ. κινητικές και εικαστικές δραστηριότητες, η 
έρευνα στο διαδίκτυο, η χρήση τετραδίου για το μάθημα, η 
ανάπτυξη πλάνου για την επίτευξη ατομικών στόχων κ.ά.) 
διασφαλίζει αξιόλογη πρακτική γνώση, συμβάλλει στην ανά-
πτυξη της δημιουργικότητας και βοηθά στην απόκτηση βα-
θιάς εμπειρίας. 

•  Η φιλοσοφία και η οργάνωση των μαθημάτων σε όλες τις 
τάξεις είναι τέτοιες που βοηθούν στη δημιουργία ενός υπο-
στηρικτικού προς τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών πε-
ριβάλλοντος και στην ενίσχυση του ρόλου του σχολείου ως 
φορέα υγείας, άθλησης και πολιτισμού. 

Η διαρκής συνεργασία με τους γονείς και τους τοπικούς πα-
ράγοντες άσκησης και υγείας, διευρύνει το ρόλο του σχολείου 
και συμβάλλει στη δημιουργία διόδων που θα επιτρέψουν 
την απρόσκοπτη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα 
άσκησης (αθλητικά ή μη) της κοινότητας. Έτσι το σχολείο 
καθίσταται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ γονέων, μαθητών και 
κοινωνίας. 

Παράλληλα με την προσπάθεια υιοθέτησης ενός δια βίου δρα-
στήριου τρόπου ζωής (Σκοπός 3), η οποία αποτελεί μια διαχρο-
νική επιδίωξη στα σύγχρονα προγράμματα Φυσικής Αγωγής, 
για πρώτη φορά στα πλαίσια του μαθήματος εντάσσονται 
έμπρακτα ως ίσης σπουδαιότητας με την κινητική ανάπτυξη, 
Σκοποί, Στόχοι, Επιδιώξεις και Περιεχόμενα που αποβλέπουν 
στη ανάπτυξη γνωστικών στοιχείων αλλά και της προσωπικό-
τητας που θα επιτρέψουν στους νέους να ενταχθούν αρμονικά 
και να λειτουργήσουν παραγωγικά στη σύγχρονη κοινωνία. 
Μέσα από τους Σκοπούς 2, 4, 5 και 6 δίνεται η ευκαιρία στους 
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διδάσκοντες να αναπτύξουν τον αυτοσεβασμό των μαθητών 
και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά λεπτά ζητήματα που 
όλο και συχνότερα εμφανίζονται ως προβλήματα στην καθη-
μερινή ζωή εντός και εκτός σχολείου και αφορούν στις σχέσεις 
των μαθητών, στη διαφορετικότητα των ατόμων  και τη βία. 
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Στην εκπαίδευση παιδιών και εφήβων σε κεφαλαιώδη ζητήμα-
τα που αφορούν την υγεία, τον τρόπο ζωής και τη συμπερι-
φορά, επιβάλλεται να μην γίνεται τίποτα στην τύχη. Τα παιδιά 
δεν αναπτύσσουν αυτόματα τη γνώση, την κατανόηση, τις δε-
ξιότητες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που οδηγούν στον 
επιδιωκόμενο στόχο. Όλα αυτά πρέπει να διδαχθούν μέσα από 
καλά σχεδιασμένα και κατάλληλα μαθήματα. Τις παραπάνω κα-
τευθύνσεις οργάνωσης του Προγράμματος πρέπει να υποστη-
ρίζουν οι αρχές υλοποίησης της διδασκαλίας που συνοψίζονται 
στον επόμενο πίνακα  (βλ. Πίνακα 1) και πρέπει να διέπουν την 
εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης σε κάθε αναπτυξια-
κή και εκπαιδευτική βαθμίδα:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Επιθυμητή πρακτική Ανεπιθύμητη πρακτική

Κατάσταση Σαφής, προσφιλής, 
σχεδιασμένη, αξιολογημένη  

Ασαφής, χαμηλής εκτίμησης, 
συμπτωματική, χωρίς 
να καταγράφεται και να 
αξιολογείται.

Ευρύτητα & 
σχετικότητα

Κατανοητή, με συγκεκριμένο 
Σκοπό, Στόχο (-ους) και 
Επιδιώξεις.

Περιορισμένης ευρύτητας, 
ρηχή σε Στόχους και με 
ασαφείς Επιδιώξεις

Συνάφεια

Συναφής και συντονισμένη 
με το αντικείμενο 
– αναπτυξιακά 
κατάλληλη (ανάλογη των 
χαρακτηριστικών και των 
αναγκών των μαθητών).

Τυχαία και άσχετη με το 
αντικείμενο – Αναπτυξιακά 
ακατάλληλη (δυσανάλογη με 
τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα 
και τη γνωστική/κινητική 
ανάπτυξη των μαθητών). 

Σύνδεσμος

Ισχυροί σύνδεσμοι με 
άλλα μαθήματα (π.χ. με 
την Αγωγή Υγείας με τις 
νέες τεχνολογίες,  με την 
Ολυμπιακή Παιδεία, με την 
Ιστορία, με τα Μαθηματικά 
κ.α..) – Πρέπει να αποτελεί 
μέρος ενιαίου συνόλου των 
δράσεων του σχολείου. 

Ελάχιστη σύνδεση με τα 
διδακτικά αντικείμενα άλλων 
μαθημάτων – Απομονωμένη 
από τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες του σχολικού 
προγράμματος.

Επικέντρωση

Επίτευξη – Θετική Εμπειρία 
- Υγεία – Δραστηριότητα 
– Συμμετοχή – Κοινωνική 
Αλληλεπίδραση

Αποσπασματική - Έμφαση 
σε fitness για απόδοση και 
σε μετρήσεις απόδοσης – 
Προπόνηση – Επίδοση  βάσει 
νορμών απόδοσης

Επιδίωξη & 
Ένταξη

Περιεκτική: να εμπλέκει 
όλα τα παιδιά και αυτά με 
κινητικές ή μαθησιακές 
δυσκολίες. Να ενσωματώνει 
στο πνεύμα και τις δράσεις 
της τάξης τα παιδιά με 
διαφορετική κουλτούρα, 
φυλή, θρησκεία κ.ά.

Αποκλειστική – να απομονώνει 
παιδιά με μειωμένες 
ικανότητες, με ειδικές ανάγκες 
ή αυτά που προέρχονται 
από διαφορετικό κοινωνικο-
οικονομικό περιβάλλον. 

Δράση - 
Υλοποίηση

Απαιτεί καθοδήγηση 
– Υποστήριξη – Αξιολόγηση

Γίνεται χωρίς καθοδήγηση ή 
υποστήριξη – Δεν υπόκειται 
σε εσωτερική/εξωτερική 
αξιολόγηση 

1.8 Κατευθύνσεις οργάνωσης της διδασκαλίας
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Για την επίτευξη των Σκοπών του προγράμματος Φυσικής 
Αγωγής είναι σημαντικό όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν, να 
ανήκουν σε ομάδες εργασίας και να δραστηριοποιούνται τόσο 
στο μάθημα όσο και εκτός σχολείου. Κάθε μαθητής πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα, να εμπλέκεται 
σε δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν και να αισθάνεται ότι 
μπορεί να αποδώσει με επιτυχία. Στην πορεία της διδασκαλίας 
πρέπει να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε όλα 
τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και εμπειρίες 
επιτυχίας ανεξάρτητα από το φύλο και τις ατομικές τους ικα-
νότητες. Επίσης πρέπει να προωθείται το ομαδικό πνεύμα, η 
συνεργασία και ο δίκαιος αγώνας. 

Τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα σωματομετρικά 
χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος, αναλογία σε λιπώδη ιστό κά.), 
το  σωματότυπο, και είναι πολύ πιθανό μαθητές με την ίδια 
χρονολογική ηλικία να έχουν σημαντική διαφορά στο βαθμό 
ωρίμανσης και στο επίπεδο ανάπτυξης. Στη φυσική αγωγή εί-
ναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται κατάλληλες πρακτικές που 
αναγνωρίζουν τις διαφοροποιημένες ικανότητες απόδοσης των 
παιδιών. Η συγκεκριμένη πρόταση για τη Φυσική Αγωγή είναι 
«αναπτυξιακά κατάλληλη» επειδή: α) Σχεδιάστηκε με σκοπό 
να διευκολύνει κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την ικανότητά του, 
και β) Λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές όπως το στάδιο 
ανάπτυξης, την προηγούμενη κινητική εμπειρία, το επίπεδο 
φυσικής κατάστασης, τις διαφορές σε επιδεξιότητα, τα  σωμα-
τομετρικά χαρακτηριστικά και την ηλικία.

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής δεν πρέπει να προσδοκούν ότι 
όλα τα παιδιά μιας τάξης θα αποδώσουν την ίδια άσκηση με 
τον ίδιο τρόπο στον ίδιο χρόνο. Αυτή η προσδοκία  δεν είναι 
ρεαλιστική λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που μπορεί να 
υπάρχουν τόσο μεταξύ χρονολογικής και βιολογικής ηλικίας 
στα παιδιά της ίδιας τάξης όσο και τις διαφορές που οφείλο-
νται στην κληρονομικότητα. Επειδή δεν είναι δυνατόν όλοι οι 
μαθητές μιας τάξης να αποδίδουν το ίδιο σε όλες τις δραστηρι-
ότητες, η διαφοροποίηση είναι η έννοια-κλειδί για την αποτελε-
σματική διδασκαλία. Ο διδάσκων πρέπει να παρεμβαίνει όπου 
απαιτείται στην πορεία της διδασκαλίας ώστε να υποβοηθείται 
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η απόδοση όλων των μαθητών. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αυ-
τές σχετίζονται με διαφοροποίηση στις εξής παραμέτρους  (βλ. 
Πίνακα 2) :

Πίνακας 2. Παράμετροι διαφοροποίησης.

Σε σχέση με τη 
διδασκαλία 

• Στην παρουσίαση των επιδιώξεων στην αρχή του 
μαθήματος, να ανακοινώνουμε στους μαθητές τι 
περιμένουμε να εκτελέσουν, να τους επιδεικνύουμε 
(όποτε χρειάζεται)  τη δραστηριότητα και να τους 
βοηθούμε να την εξασκήσουν. 

• Να χρησιμοποιούμε ελκυστικά μέσα παρουσίασης, 
σκεπτόμενοι από πριν τις τυχόν δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσουν οι λιγότερο ικανοί μαθητές.

Σε σχέση με τη 
δραστηριότητα

• Να ενσωματώνουμε διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται τόσο στη 
φιλοσοφία του μαθήματος και της εκπαίδευσης, όσο και 
στις επίκαιρες δυνατότητες και ανάγκες των μαθητών.

Σε σχέση με την 
εκτέλεση

• Να προσφέρονται παραλλαγές στις κινητικές εκτελέσεις 
σε σχέση με τη συνθετότητα των ασκήσεων.

• Να υπάρχουν διαβαθμίσεις στο βαθμό δυσκολίας.
• Να επιλέγει ο μαθητής την παραλλαγή που 
ανταποκρίνεται στις ικανότητές του.

• Να επιτρέπεται στους μαθητές να κινηθούν ή να 
ανταποκριθούν στην άσκηση με διαφορετικούς ρυθμούς 
εκτέλεσης.

Σε σχέση με τα 
διδακτικά μέσα

• Να χρησιμοποιούνται διαφορετικά όργανα που 
διευκολύνουν την εκτέλεση όλων των μαθητών 
ανεξαρτήτου επιπέδου.

•Να διαφοροποιούνται οι αποστάσεις.
•Να διαφοροποιούνται οι κανονισμοί εκτέλεσης. 

Σε σχέση με την 
ανατροφοδότηση 
και την 
παρακίνηση

• Να δίνεται εποικοδομητική, ευγενική και θετική ατομική 
κριτική.

•Να δίνονται λίγες και σαφείς  διορθωτικές οδηγίες.
• Να εστιάζεται στο άτομο και όχι στη σύγκριση της  
απόδοσης /επίδοσης με άλλους.

• Να δίνεται έμφαση στην ατομική πρόοδο και στην 
επίτευξη ατομικών στόχων.

•Να ενθαρρύνονται ιδιαίτερα  οι λιγότερο ικανοί μαθητές.

Σε σχέση με 
την οργάνωση 
ομάδων

• Να ενθαρρύνεται η εργασία σε μικρές ομάδες χωρίς 
όμως να γίνεται σύγκριση μεταξύ των παιδιών.

• Να επιλέγονται παιδιά διαφορετικών ή ανάλογων 
ικανοτήτων ανάλογα με το σκοπό και τους στόχους του 
εκάστοτε μαθήματος.

Με σκοπό την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας στο πα-
ρόν και το μέλλον, οι κινητικές εμπειρίες πρέπει να δίνονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες 
και προτιμήσεις. Για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας, 
είναι επιτακτική υποχρέωση να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε 
πλάνο μαθήματος δράσεις για τα λιγότερο ικανά παιδιά, τα 
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παιδιά με ειδικές ανάγκες και προβλήματα υγείας. Η ατομική 
δέσμευση και η προσπάθεια για βελτίωση πρέπει να ενθαρ-
ρύνονται και να επιδοκιμάζονται. Με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής και τη δημιουργία θετικού κλίματος μάθησης, ο δι-
δάσκων θα πρέπει να εκτιμά την προσπάθεια και την επίτευξη 
ατομικών στόχων και να μην εστιάζει  αποκλειστικά στο αποτέ-
λεσμα της κίνησης.

Συχνά, το κύριο εμπόδιο στη συμμετοχή των ανθρώπων με 
μειονεξίες σε φυσική δραστηριότητα δεν είναι η ιατρική τους 
κατάσταση ή η μειονεξία τους, αλλά τα υποκειμενικά, οικονο-
μικά και περιβαλλοντολογικά εμπόδια που βρίσκονται μπροστά 
τους και οφείλονται κύρια στην κοινωνική δομή. Για να βελ-
τιωθεί η πρόσβαση των παιδιών που μειονεκτούν (φυσικά ή 
κοινωνικά) σε φυσικές δραστηριότητες, είναι απαραίτητο να 
αλλάξει το «περιβάλλον δραστηριότητας». Η ικανότητα των 
διδασκόντων να εφαρμόζουν πιο «ευέλικτες» προσεγγίσεις 
στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής και η δημιουργία περισ-
σοτέρων ευκαιριών για συμμετοχή και ένταξη είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά στοιχεία. Κάθε προσπάθεια πρέπει να εξετάζει 
τρόπους ένταξης παρά απομόνωσης των νεαρών ατόμων που 
χαρακτηρίζονται από κάποια μειονεξία ή προέρχονται από ένα 
μειονεκτικό κοινωνικό περιβάλλον. Η διαδικασία ένταξης πρέπει 
να εμπλέκει ενεργά τα ίδια τα άτομα, τους γονείς τους και  την 
τοπική κοινωνία.

Οι διδάσκοντες πρέπει να επιλέξουν διδακτικές μεθόδους που 
διασφαλίζουν την «ένταξη» και επιτρέπουν στο κάθε παιδί να 
εμπλακεί δραστήρια. Αυτό δε σημαίνει εστίαση στις αδυναμίες 
των παιδιών αλλά εστίαση στις αλλαγές της ίδιας της δραστη-
ριότητας ώστε η εκτέλεσή της να είναι εφικτή από παιδιά δια-
φορετικής ικανότητας. Οι κινητικές δεξιότητες πρέπει επομένως 
να  μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να είναι προκλητικές 
στην εκτέλεση για όλους τους μαθητές. Εξάλλου, η  επιτυχής 
συμμετοχή στο αρχικό στάδιο μάθησης μιας δραστηριότητας 
αποτελεί το βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της εμπι-
στοσύνης και τη διατήρηση του ενθουσιασμού. Κάθε έλλειψη 
ικανότητας για εκτέλεση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας 
μπορεί, γενικά, να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργική φαντασία 
του καθηγητή και την εκτέλεση από το μαθητή. 
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Παραδειγματικές διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για παιδι-
ά με διαφορετικές ικανότητες συμπεριλαμβάνουν:

•  Δραστηριότητες που δεν χρειάζονται αλλαγές ή προσαρμογές 
και είναι κατάλληλες για τον καθένα (για παράδειγμα ασκήσεις 
κατάληψης χώρου, χορός ή ρυθμικές δραστηριότητες κά).

•  Δραστηριότητες που έχουν τροποποιηθεί (για παράδειγμα 
αλλαγές στους κανονισμούς, στην περιοχή εκτέλεσης και στα 
χρησιμοποιούμενα όργανα ώστε να είναι δυνατή και η ένταξη 
μαθητών με μειονεκτήματα).

•  Δραστηριότητες στις οποίες όλοι λαμβάνουν μέρος αλλά 
εκτελούν με διαφορετικές απαιτήσεις. 

•  Ξεχωριστές δραστηριότητες όπου τα παιδιά με μειονεκτήμα-
τα εξασκούνται σε μια δραστηριότητα μόνοι τους ή με άτομα 
που έχουν ανάλογα προβλήματα (π.χ. παιδιά με κινητική αδε-
ξιότητα).
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Για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη 
σημασία στις εξής παραμέτρους :

• Στον ακριβή και αναλυτικό σχεδιασμό του μαθήματος. 

•  Στην επιλογή καινοτόμων και ευχάριστων δραστηριοτήτων 
για τα παιδιά.

•  Στην επίτευξη συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθε-
σμων και μακροπρόθεσμων στόχων.

•  Στην τακτική αξιολόγηση των μαθητών και των διδασκό-
ντων.

•  Στη συνεργασία με άλλους συναφείς φορείς για συντονισμέ-
νη δράση εντός και εκτός του σχολείου για την προώθηση 
των ειδικότερων σκοπών του μαθήματος και των γενικότε-
ρων επιδιώξεων της εκπαίδευσης.

•  Στον διαρκή και πολυδιάστατο έλεγχο για τη συνεχή βελτίω-
ση του προγράμματος και τον επαναπροσδιορισμό των διδα-
κτικών μεθόδων.

•  Στη διαρκή προσπάθεια των διδασκόντων οι οποίοι θα εγ-
γυηθούν την επιτυχία του προγράμματος με τη συνεργασία 
του διδακτικού προσωπικού, της διεύθυνσης, του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων και τους αθλητικούς φορείς της κοι-
νότητας.

• Στην ανάπτυξη αθλητικής κουλτούρας σε κάθε σχολείο.

•  Στην σύνδεση του μαθήματος με την αθλητική παράδοση 
κάθε περιοχής και τα προγράμματα αθλητισμού των δήμων 
και των σωματείων. 

•  Στην διεύρυνση του προγράμματος με τη συνεργασία δι-
δασκόντων άλλων γνωστικών αντικειμένων εντός και εκτός 
σχολικού προγράμματος για οργάνωση δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τους σκοπούς του μαθήματος.

1.9 Παράμετροι για την επίτευξη των Σκοπών του μαθήματος 
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Η Φυσική Αγωγή δεν θα πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει στα 
πλαίσια της διδακτικής ώρας ή του επίσημου προγράμματος 
του τυπικού σχολείου. Τα μηνύματα που δέχονται οι μαθητές 
γύρω από συγκεκριμένες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της 
καθημερινής ζωής στο σχολικό περιβάλλον είναι το ίδιο σημα-
ντικά μ’ αυτά που δέχονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
στην τάξη. Κατά συνέπεια, προτείνεται μια συνολική σχολική 
προσέγγιση για τις δράσεις της Φυσικής Αγωγής ώστε να δια-
σφαλιστεί συνοχή και διάρκεια στην επίδραση που ασκεί στους 
μαθητές. Αυτό συνεπάγεται τη διερεύνηση κάθε πιθανότητας 
σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής με στόχο την προώθη-
ση των αξιών, των γνώσεων, των στάσεων και της τακτικής 
εμπλοκής των μαθητών σε φυσικές και αθλητικές δραστηριό-
τητες. Στο σχήμα 3  είχε και παραπάνω παρουσιάζονται οι δια-
στάσεις του μαθήματος και του σχολείου που μπορούν να βοη-
θήσουν στην επίτευξη των Σκοπών της Φυσικής Αγωγής και να 
συμβάλλουν στη δημιουργία «Αθλητικής Κουλτούρας».  

Σχήμα 3. Διαστάσεις του μαθήματος & του σχολείου που μπορούν να προω-

θήσουν τους Σκοπούς της Φυσικής Αγωγής και να συμβάλλουν στη δημιουρ-

γία «Αθλητικής Κουλτούρας»

Οι βασικές αρχές που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
επιτυχία των επιμέρους επιδιώξεων της Φυσικής Αγωγής στην 
Αρχή του 21ου Αιώνα, όπως αυτές αναπτύσσονται αναλυτικά 
στα βιβλία κατά τάξη, παρουσιάζονται τους Πίνακες 3 και 4 :
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Πίνακας 3. Βασικές αρχές σε σχέση με τη διδασκαλία

ΜΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Όλοι οι μαθητές – ανεξάρτητα από το επίπεδο ικα-
νότητας - πρέπει να συμμετέχουν, να ανήκουν σε 
ομάδες εργασίας και να δραστηριοποιούνται. Οι μα-
θητές πρέπει να μάθουν να επιλέγουν ένα επίπεδο 
δυσκολίας στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν και 
να μάθουν να αξιολογούν την απόδοση και την επί-
δοσή τους. Ο ρόλος του ΚΦΑ είναι να σχεδιάσει τις 
δραστηριότητες και να ορίσει τα κριτήρια που ορίζουν 
το επίπεδο δυσκολίας τους, να προτείνει παραλλαγές  
διαφοροποιώντας τις  συνθήκες εκτέλεσης και να απα-
ντήσει σε ερωτήσεις που θα υποβάλλουν οι μαθητές. 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Κάθε μαθητής πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται σαν ξεχω-
ριστή περίπτωση, να εμπλέκεται σε δραστηριότητες 
που τον ενδιαφέρουν, να μπορεί να επιλέξει το βαθμό 
δυσκολίας των ασκήσεων που θα εκτελέσει, να θέτει 
ατομικούς στόχους απόδοσης και να αισθάνεται ότι 
μπορεί να αποδώσει με επιτυχία.

ΙΣΟΝΟΜΙΑ
Να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σ’ όλα τα παιδιά ανε-
ξαρτήτως φύλου, πολιτισμικών διαφορών, κοινωνικής 
προέλευσης, ή σωματικών ιδιαιτεροτήτων.

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ -
ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

Να προωθείται πνεύμα ομάδας και τίμιου παιχνιδιού 
μέσα από ατομική και συλλογική δράση τόσο στο 
μάθημα και στη ζωή εντός του σχολείου όσο και στην 
καθημερινή πρακτική εκτός σχολείου. 

Πίνακας 4. Βασικές αρχές σε σχέση με τις δραστηριότητες, τη 
διαχείριση του χρόνου, τις μεθόδους διδασκαλίας και την αξιο-
λόγηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΑ

• Πώς αιτιολογείται η επιλογή της; Πόσο χρήσιμη είναι η συ-
γκεκριμένη δραστηριότητα; 

• Πόσο ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα /ικανότητες των 
μαθητών; 

•Πόσο συμβάλλει στους Σκοπούς, τους Στόχους και τις Επι-
διώξεις του μαθήματος;

•Τι προάγει; Στοιχεία και αξίες προσωπικότητας, ήθος, υγεία, 
γνώση μέσα από κινητικές εμπειρίες, κοινωνική συνοχή κά

• Πόσο συμβάλλει στην αλλαγή συμπεριφοράς, στην αυτο-
εκτίμηση, στη διαμόρφωση θετικών στάσεων προς την 
άσκηση, στην ανάπτυξη αθλητικής κουλτούρας, στην 
προαγωγή των γνώσεων, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
στην κατανόηση της διαφορετικότητας των ατόμων, στην 
αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά;
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ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΔΙΔΑΣΚΑ-
ΛΙΑΣ  - 
ΜΕΣΑ

• Χρησιμοποιούνται μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας 
ώστε να προωθείται η ομαδική εργασία, η συνεργασία, η 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και να βελτιώνεται 
η κριτική τους ικανότητά (κατάλληλη παρακίνηση, δημι-
ουργία κινήτρων, επίτευξη ατομικών στόχων, δημιουργία 
θετικού κλίματος μάθησης κά); 

• Οι κινητικές δραστηριότητες και τα διδακτικά μέσα είναι 
προσαρμοσμένα στην ηλικία, τις ανάγκες και τα ενδιαφέ-
ροντα των παιδιών; Είναι ευχάριστα και προκλητικά στην 
εκτέλεση;

ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

• Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ΦΑ πρέπει να επι-
διώκεται οι μαθητές να δραστηριοποιούνται κινητικά με 
μέτρια προς υψηλή ένταση για τουλάχιστον 50% του δια-
θέσιμου χρόνου. 

• Στα διαστήματα του μαθήματος που τα παιδιά δεν εκτε-
λούν (π.χ. σε διαστήματα αναμονής) πρέπει να εμπλέκο-
νται σε δράσεις που βοηθούν τη μάθηση, την κατανόηση 
(πχ. να ακούν περιεκτικές εξηγήσεις, να παρατηρούν συ-
ναφείς εκτελέσεις να απαντούν σε ερωτήσεις), το σχεδια-
σμό και την ικανότητα αξιολόγησης (π.χ. να αποφασίσουν 
πώς θα συνδέσουν ορισμένες κινήσεις σε συνέχεια – πώς 
θα δώσουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα εκτέλε-
σης στο ζευγάρι τους κά). Όπου είναι δυνατό, οι μαθητές 
πρέπει ν’ αξιολογούνται σε γνώσεις και κατανόηση μέσα 
από πρακτικές, εφαρμοσμένες εργασίες (π.χ. εκτελώντας 
μέρος της προθέρμανσης - διαιτητεύοντας ένα παιχνίδι 
- εκτελώντας ασκήσεις δύναμης για συγκεκριμένες μυϊκές 
ομάδες κά). 

•  Στους μαθητές μπορούν να δίνονται ορισμένες 
δραστηριότητες/ασκήσεις που δεν έχουν σχέση με πρα-
κτική εκτέλεση για να τις ολοκληρώσουν στο σπίτι. Αυτές 
οι δραστηριότητες έχουν τον χαρακτήρα της εργασίας σε 
θέματα σχολικής φυσικής αγωγής και μπορεί για παράδειγ-
μα να περιλαμβάνουν «την καταγραφή δυνατοτήτων για 
άσκηση στην τοπική κοινωνία» ή την προετοιμασία ενός 
μεταγενέστερου μαθήματος ΦΑ στο σχολείο κ.ά.     

ΑΞΙΟΛΟΓΗ-
ΣΗ

Να αξιολογείται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας ο βαθ-
μός επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων/επιδιώξεων και να 
καταγράφονται τόσο οι δυνατότητες όσο και οι  αδυναμίες 
των μαθητών και του μαθήματος, καθώς και τα καινοτόμα 
στοιχεία που παρατηρήθηκαν στην πορεία. 

Σε σχέση με τις στρατηγικές και τα στυλ διδασκαλίας 

Για την οργάνωση του μαθήματος και τη διδασκαλία των πε-
ριεχομένων του βιβλίου Φυσική Αγωγή στην Αρχή του 21ου 
Αιώνα πρέπει να χρησιμοποιείται ποικιλία  στρατηγικών ή στυλ 
διδασκαλίας.  Η ποικιλία στην προσέγγιση και διαχείριση της 
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διδασκαλίας ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές, 
αποτελεί κίνητρο για συμμετοχή των μαθητών και αυξάνει το 
ενδιαφέρον των διδασκόντων για τη δουλειά τους. 

Τα κριτήρια επιλογής ενός στυλ διδασκαλίας (δηλαδή ΠΩΣ θα 
διδαχθεί) εξαρτώνται από:
• Το Στόχο και τις Επιδιώξεις του μαθήματος.
• Το αντικείμενο της διδασκαλίας (δηλαδή, ΤΙ θα διδαχθεί).
•  Την ηλικία των μαθητών και την εμπειρία να λαμβάνουν απο-

φάσεις σχετικά με το μάθημα.
•  Τον αριθμό των αποφάσεων που θα αναλάβει ο μαθητής 

σχετικά με την πορεία της διδασκαλίας. 

Τα στυλ διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ΚΦΑ 
εξαρτάται κυρίως από τις γνώσεις και τις εμπειρίες του στο 
συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Η προετοιμασία ενός μαθήμα-
τος, ανεξάρτητα από το στυλ, απαιτεί αρκετό χρόνο. Ο ΚΦΑ, 
εμπλουτίζοντας την εμπειρία στο σχεδιασμό του ημερήσιου 
πλάνου μπορεί να αναπτύξει,  με το πέρασμα του χρόνου, ένα 
πλούσιο αρχείο με νέα πλάνα μαθήματος, χρησιμοποιώντας 
προοδευτικά περισσότερα στιλ διδασκαλίας.

Οι Στόχοι και οι Επιδιώξεις που προτείνονται στα βιβλία για 
κάθε σχολική βαθμίδα, μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα 
εάν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα στυλ διδασκαλίας τα οποία 
καλλιεργούν το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών όσο και των 
καθηγητών. Εκτός από το στυλ του παραγγέλματος που είναι 
χρήσιμο κύρια για το Σκοπό 1, το στυλ της πρακτικής άσκη-
σης, το αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας, το στυλ του μη αποκλει-
σμού, τα στυλ της καθοδηγούμενης και συγκλίνουσας εφευ-
ρετικότητας και το στυλ της αποκλίνουσας παραγωγικότητας 
αποτελούν σπουδαία παιδαγωγικά εργαλεία για την επίτευξη 
των άλλων Σκοπών και των Στόχων της Φυσικής Αγωγής που 
παρουσιάστηκαν προηγουμένως. 

Ειδικότερα:



64 65

Πίνακας 5. Στυλ διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή

ΣΤΥΛ ΠΡΑ-

ΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗ-

ΣΗ

Οι μαθητές ασκούνται χωρισμένοι σε ομάδες των 

4-6 ατόμων σε σταθμούς (3-6) που έχει εκ των 

προτέρων ετοιμάσει ο διδάσκων. Τα κινητικά κα-

θήκοντα σε κάθε σταθμό, τα σημεία προσοχής και 

οι παραλλαγές στην εκτέλεση των ασκήσεων ανα-

γράφονται αναλυτικά σε ειδική καρτέλα. Ο μαθητής 

έχει τη δυνατότητα επιλογής του βαθμού δυσκολί-

ας της άσκησης που θα εκτελέσει. Όλοι οι μαθητές 

ασκούνται συγχρόνως, εκτελώντας όμως διαφορε-

τικά καθήκοντα. Κάθε ομάδα εξασκείται διαδοχικά 

σε κάθε σταθμό. Το πλεονέκτημα του στιλ είναι ότι 

αυξάνεται δραστικά ο πραγματικός χρόνος εργασί-

ας και το ενδιαφέρον των μαθητών, βελτιώνεται η 

συνεργασία και η επικοινωνία και οι μαθητές επιλέ-

γουν το επίπεδο δυσκολίας εκτέλεσης της δραστη-

ριότητας. Το στιλ Πρακτική Άσκηση είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλο για τους σκοπούς 1, 2 και 3.  

ΑΜΟΙΒΑΙΟ 

ΣΤΥΛ ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ

Οι μαθητές αλληλο-διδάσκονται με ένα μαθητή ο 

οποίος είναι βοηθός (π.χ. σε ζευγάρια ή μικρές ομά-

δες) και ο οποίος παρέχει ανατροφοδότηση σύμ-

φωνα με τα κριτήρια που έχει προετοιμάσει ο ΚΦΑ 

σε  ειδικό έντυπο (φύλλο κριτηρίων). Ο  ρόλος 

του ΚΦΑ είναι να καθοδηγεί τη συμπεριφορά, να 

παρέχει ανατροφοδότηση σε αυτούς που παρατη-

ρούν και να απαντά στις ερωτήσεις. Αυτό το στυλ 

χρησιμοποιείται όταν α) τίθεται σαν παιδαγωγικός 

στόχος του μαθήματος η ανάπτυξη της συνεργα-

σίας και αλληλεπίδρασης των μαθητών, β) στόχος 

είναι η διδασκαλία της σωστής ανατροφοδότησης 

του ενός μαθητή προς τον άλλον και γ) επιθυμούμε 

να αξιοποιήσουμε κάποιους μαθητές, οι οποίοι λόγω 

κάποιας συστηματικής ενασχόλησής τους, ενδεχο-

μένως να γνωρίζουν σε κάποιο συγκεκριμένο αντι-

κείμενο περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το μέσο 

μαθητή. Αυτό το στυλ θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

σε όλους τους Σκοπούς, ιδιαίτερα όμως αφορά τους 

Σκοπούς 3, 4 και 5. 
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Στυλ Μη Απο-

κλεισμού

Χρησιμοποιείται προκειμένου να συμμετάσχουν 

όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο ικανό-

τητας, να μάθουν να επιλέγουν ένα επίπεδο δυσκο-

λίας στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν και να 

μάθουν να αξιολογούν την εκτέλεσή τους. Ο ρόλος 

του ΚΦΑ είναι να προετοιμάσει τα κριτήρια από-

δοσης στις διάφορες κινητικές δραστηριότητες για 

κάθε επίπεδο δυσκολίας και να απαντήσει σε ερω-

τήσεις που θα υποβάλλει ο μαθητής. Αυτό το στυλ 

θα μπορούσε για παράδειγμα να εφαρμοστεί στη 

διδασκαλία όλων των κινητικών δραστηριοτήτων 

που έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης. Το 

συγκεκριμένο στυλ διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα χρή-

σιμο στους Σκοπούς 1 και 3.

Στυλ Καθο-

δηγούμενης 

Εφευρετικό-

τητας

Ο μαθητής εισάγεται σε μια διαδικασία ανακάλυψης 

και μάθησης όπου ο ΚΦΑ δε δίνει έτοιμες λύσεις, 

αλλά αντίθετα ορίζει προβλήματα και καθοδηγεί 

το μαθητή να ανακαλύψει τη λύση. Η ουσία αυτού 

του στυλ είναι μια ειδική σχέση μεταξύ του δασκά-

λου και του μαθητή, κατά τη διάρκεια της οποίας 

η σειρά των ερωτήσεων που υποβάλλονται από το 

δάσκαλο προκαλεί μια σειρά αντιδράσεων από το 

μαθητή. Κάθε προσχεδιασμένη ερώτηση από τον 

ΚΦΑ προκαλεί μια μεμονωμένη σωστή αντίδραση 

που την επινοεί ο μαθητής. Το αθροιστικό αποτέλε-

σμα αυτής της σειράς των αντιδράσεων οδηγεί το 

μαθητή να ανακαλύψει την έννοια που ζητούσε ο 

δάσκαλος. Αυτό το στιλ θα μπορούσε για παράδειγ-

μα να εφαρμοστεί στο δημοτικό για τους Σκοπούς 

1, 2, 3, 5 και 6 (για παράδειγμα σε δράσεις σχετικές 

με επίλυση κινητικών προβλημάτων στις πρώτες 

τάξεις του δημοτικού ή με τα ηθικά ζητήματα στον 

αθλητισμό ή τα κοινωνικά ζητήματα που σχετίζο-

νται με τον αποκλεισμό ατόμων από την κοινωνική 

δράση στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού).
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Στυλ  συγκλι-

νουσα ΕΦΕΥ-

ΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το στυλ τους συγκλίνουσας εφευρετικότητας είναι 
το δεύτερο στυλ που εισάγει το μαθητή στη λογική 
της ανακάλυψης. Ειδικότερα, ο μαθητής πρέπει να 
ανακαλύψει τη λύση σε ένα πρόβλημα και να κα-
ταλήξει σε ένα συμπέρασμα χρησιμοποιώντας τη 
λογική και την κρίση του. Ο δάσκαλος υποβάλλει 
την ερώτηση, η οποία έχει μόνο μια σωστή απά-
ντηση. Η διαφορά αυτού του στυλ από το στυλ της 
‘καθοδηγούμενης εφευρετικότητας’ είναι ότι τώρα 
ο μαθητής προχωρεί για να ανακαλύψει τη λύση 
του προβλήματος χωρίς υποδείξεις από το δάσκα-
λο. Αυτό το στυλ θα μπορούσε για παράδειγμα να 
εφαρμοστεί στους Σκοπούς 1, 2, 5 και 6 στο δημο-
τικό και το γυμνάσιο (για παράδειγμα σε δράσεις 
σχετικές με τα ηθικά ζητήματα στον αθλητισμό, το 
ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού, την ένταξη 
ατόμων με μειονεξίες κά). 

ΣΤΥΛ ΑΠΟ-

ΚΛΙΝΟΥΣΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙ-

ΚΟΤΗΤΑ

Αυτός που παράγει τη μάθηση είναι πλέον ο μαθη-

τής. Οι μαθητές σ’ αυτό το στυλ δημιουργούν πολ-

λαπλές πιθανές εναλλακτικές απαντήσεις ή λύσεις 

σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Σκοπός του στιλ εί-

ναι να προτρέψει το μαθητή να δημιουργήσει πολ-

λαπλές απαντήσεις σε μια συγκεκριμένη ερώτηση 

ή ένα κινητικό πρόβλημα. Ο ρόλος του δασκάλου 

είναι να αποφασίσει το είδος του ερωτήματος που 

θα υποβάλλει, να αξιολογήσει τις προτεινόμενες 

λύσεις και να λειτουργήσει ως πηγή επιβεβαίωσης. 

Αυτό το στιλ θα μπορούσε να εφαρμοστεί σχεδόν 

σε όλους τους Σκοπούς (εκτός από τις περιπτώσεις 

διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών ή συγκεκρι-

μένων δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα στις αθλο-

παιδιές) και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο γυμνάσιο 

και το λύκειο. 
Σε σχέση με τις συνθήκες του σχολείου 

Η υλοποίηση των Σκοπών και των Στόχων του μαθήματος θα 
είναι επιτυχής μόνο εάν η Φυσική Αγωγή αντιμετωπιστεί σαν 
συλλογική ευθύνη του σχολείου και της κοινότητας. Θα ήταν 
επομένως σημαντικό  ο διδάσκων προβεί στις ακόλουθες ενέρ-
γειες στην έναρξη κάθε σχολικού έτους (βλ. Πίνακα 6):
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Πίνακας 6 . Ενέργειες διδάσκοντα για αύξηση της αποτελε-
σματικότητας της Φυσικής Αγωγής

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Να εξετάζεται η  υπάρχουσα σχολική υποδομή (πχ. 

ανοιχτοί και κλειστοί χώροι, αποδυτήρια, κατάστα-

ση γυμναστικών οργάνων, αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, TV-Video, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

βιβλιοθήκες, μηχανήματα προβολής και ήχου, 

ποσότητα και ποιότητα αθλητικού υλικού κά). 

Παράλληλα πρέπει: α) να οργανώνονται οι τομείς 

που χρειάζονται βελτίωση και β) να εξετάζονται οι 

πιθανοί τρόποι  βελτίωσής τους. 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙ-

ΚΟΤΗΤΩΝ

Να γίνεται προσέγγιση του υπόλοιπου διδακτικού 

προσωπικού ώστε στα πλαίσια του μαθήματος να 

αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν 

τους Σκοπούς και τους Στόχους του μαθήματος 

(π.χ. στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας να αναπτυ-

χθεί θεωρητικά και πρακτικά το ενεργειακό ισοζύ-

γιο, στο πλαίσιο των φιλολογικών μαθημάτων να 

γραφεί μία έκθεση με θέμα τη διαπολιτισμικότητα, 

στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών να οργανωθεί η 

διατροφική πυραμίδα, στα πλαίσια του μαθήματος 

της ιστορίας να γίνει κριτική προσέγγιση στο ‘ευ 

αγωνίζεσθαι’ διαχρονικά, στα πλαίσια άλλων μα-

θημάτων να συζητηθούν θέματα εθελοντισμού, 

ισότητας, βίας κά.).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Να αναπτυχθούν ειδικές στρατηγικές με στόχο την 

αύξηση της συμμετοχής των μαθητών εντός και 

εκτός του σχολείου. Σ’ αυτή την προσπάθεια είναι 

σημαντικό να εμπλακούν ενεργά οι γονείς των μα-

θητών και οι αθλητικοί φορείς της κοινότητας. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Ή ΣΥΝΕΡΓΑ-

ΤΩΝ

Να εντοπιστούν εξωτερικοί σύμβουλοι ή συνεργά-

τες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στους Σκο-

πούς του προγράμματος. Αυτοί θα μπορούσαν να 

είναι γιατροί, γνωστοί αθλητές, διαιτητές ομαδικών 

αθλημάτων, διατροφολόγοι, ειδικοί στο περιβάλ-

λον, προπονητές και αθλητές παρα-ολυμπιακών 

αθλημάτων κ.ά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΟ-

ΛΕΙΟΥ

Να γίνει επαφή με άλλους φορείς υγείας και άσκη-

σης (π.χ. τοπική αυτοδιοίκηση, γυμναστήρια, 

αθλητικοί σύλλογοι, φυσιολατρικοί σύλλογοι κ.ά.) 

με σκοπό: α) τη σύνδεση μεταξύ σχολικής και εξω-

σχολικής άσκησης και άθλησης, β) την οργάνωση 

εκδηλώσεων εντός και εκτός του σχολείου και γ) 

την αξιοποίηση υποδομής και ανθρώπινου δυναμι-

κού που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στις επιδι-

ώξεις του μαθήματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Να εκτιμηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του 

σχολείου για το μάθημα και η πιθανή οικονομική 

υποστήριξη από άλλες πηγές εκτός σχολείου.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα

Τα περιεχόμενα των έξι Σκοπών του προγράμματος έχουν 
σχεδιαστεί για να υλοποιηθούν στις ώρες του μαθήματος που 
προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ. Ωστόσο, 
οι απώτερες συμπεριφορικές επιδιώξεις του μαθήματος έχουν 
πιθανότητα να υλοποιηθούν μεσο- μακροπρόθεσμα, μόνο εάν 
ολόκληρο το σχολείο ενστερνιστεί τη συγκεκριμένη φιλοσοφία 
και οι πρακτικές του συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. 
Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα πρέπει να υπερβαίνει τα στενά 
χρονικά όρια που ορίζονται στο τυπικό πρόγραμμα και να δι-
αποτίζει όλες τις δράσεις του σχολείου. Έτσι, σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η φυσική εκπαίδευση των παιδι-
ών μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως (Πίνακας 7 ):

Πίνακας 7.  Προτάσεις υλοποίησης των δράσεων της Φυσικής 
Αγωγής
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Δραστηριότητα Χρόνος/Τόπος Διαδικασία Υλοποίησης

1. Δράσεις /

εκδηλώσεις 

που εκτελού-

νται εντός του 

σχολικού προ-

γράμματος στο 

τυπικό πρό-

γραμμα του 

σχολείου. 

Ώρες που προβλέπονται 

από το ΥΠΕΠΘ για τη συ-

γκεκριμένη τάξη.

Εντός σχολείου

Αυτό το πλάνο δράσης θα 

αποτελείται από δραστηριότη-

τες και πρωτοβουλίες οι οποί-

ες θ’ αποτελέσουν το βασικό 

κορμό του προγράμματος και 

αφορούν τις Επιδιώξεις της 

συγκεκριμένης τάξης όπως 

περιγράφονται συνοπτικά στα 

επόμενα κεφάλαια. 

2.Δράσεις/

εκδηλώσεις 

που εκτελού-

νται εντός του 

σχολικού προ-

γράμματος στο 

πρόγραμμα 

του ολοήμερου 

σχολείου.

Ώρες που προβλέπονται 

από το ΥΠΕΠΘ για τη συ-

γκεκριμένη τάξη (προς το 

παρόν αυτό αφορά μόνο 

το δημοτικό).

Εντός σχολείου

Αυτό το πλάνο δράσης θα 

αποτελείται από δραστηριότη-

τες και πρωτοβουλίες οι οποί-

ες μπορεί να είναι:

-Συμπληρωματικού χαρακτή-

ρα στο μάθημα ΦΑ του τυπι-

κού σχολείου

-Συμμετοχή σε σχολικές αθλη-

τικές ομάδες 

-Συμμετοχή σε δράσεις που 

υλοποιούνται σε συνεργασία 

με αθλητικούς φορείς της τοπι-

κής κοινωνίας για γνωριμία λι-

γότερο γνωστών αθλημάτων.

3.Δράσεις/

εκδηλώσεις 

εντός του σχο-

λικού προγράμ-

ματος (τυπικού 

ή ολοήμερου) 

ως επιπλέον 

ώρες.

Κάθε φορά που δίνεται η 

δυνατότητα, σύμφωνα με 

τον προγραμματισμό του 

σχολείου για τη συγκεκρι-

μένη τάξη

Εντός ή εκτός σχολείου

Πρόκειται για κατ’ επιλογή 

δραστηριότητες που θα μπο-

ρούσαν να γίνουν ως: 

Συνδιδασκαλίες με άλλα αντικεί-

μενα ή διαθεματικές προσεγγί-

σεις  (πχ με την αγωγή υγείας,  

τα εικαστικά, τη γεωγραφία,  τη 

διδασκαλία των Η/Υ, κά.).

Εκδηλώσεις με εξωτερικούς 

προσκεκλημένους  (π.χ. προ-

πονητές, αθλητές, γιατρούς, 

διαιτολόγους κά). Εκδηλώσεις 

μεταξύ τμημάτων, τάξεων ή 

σχολείων (π.χ. πρωταθλήμα-

τα – διαγωνισμοί - εκδηλώσεις 

για την υγεία – κά.)
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4. Εκδηλώσεις 

και πρωτοβου-

λίες που μπο-

ρούν να συ-

μπεριληφθούν 

στο πρόγραμμα 

αγώνων του 

σχολείου 

Όπως προβλέπεται από 

το ΥΠΕΠΘ για τη συγκε-

κριμένη βαθμίδα και τάξη

Εντός & εκτός σχολείου

Αφορά τη δημιουργία σχολι-

κών αθλητικών ομάδων και 

τη συμμετοχή τους στο σχο-

λικό πρωτάθλημα. Η διαδικα-

σία δημιουργίας των ομάδων 

(με τη κατάλληλη οργάνωση) 

μπορεί να δώσει την ευκαιρί-

α σ’ όλους τους μαθητές να 

συμμετάσχουν στην αγωνιστι-

κή μορφή σε αρκετά ομαδικά 

και ατομικά αθλήματα. Πα-

ράλληλα, σημαντικός αριθμός 

μαθητών μπορεί να εμπλακεί 

με την ετοιμασία και οργάνω-

ση των αγώνων, να διαιτητεύ-

σει συναντήσεις του εσωτε-

ρικού πρωταθλήματος, να εί-

ναι κριτής, να βοηθήσει στην 

αθλοθέτηση των επάθλων ή 

να παρακολουθήσει τους αγώ-

νες ως εκπαιδευμένος θεατής.   

5. Εκδηλώσεις 

και πρωτοβου-

λίες που μπο-

ρούν να συ-

μπεριληφθούν 

στο σχολικό 

πρόγραμμα 

σαν μέρος των 

εκπαιδευτικών 

εκδρομών ή 

σαν εκδηλώ-

σεις στο Σαβ-

βατοκύριακο ή 

στις επίσημες 

αργίες.

Μία τουλάχιστον εκδήλω-

ση το μήνα.

Εντός ή εκτός σχολείου

Για παράδειγμα η οργάνωση 

δρόμου υγείας, στρογγυλές 

τράπεζες με μαθητές και ει-

δικούς, ημέρα κατά της βίας 

στους αγωνιστικούς χώρους, 

έκδοση ενημερωτικών φυλλα-

δίων και εφημερίδας, οργάνω-

ση σχολικής παράστασης, κ.ά. 

Οι δραστηριότητες αυτές θα 

συντονίζονται από τον ΚΦΑ 

και το διευθυντή του σχολεί-

ου και θα υλοποιούνται από 

τους μαθητές. 

Κατά τη διάρκεια των ημερή-

σιων σχολικών εκδρομών είναι 

δυνατό να οργανωθούν ειδι-

κές εκδηλώσεις. 
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6. Δραστηριό-

τητες που μπο-

ρούν να συ-

μπεριληφθούν 

στο χρόνο πριν 

την έναρξη του 

σχολείου, κατά 

τη διάρκεια 

των διαλειμμά-

των σχολείου ή 

μετά το πέρας 

των μαθημά-

των

Δραστηριότητα καθημερι-

νής βάσης

Εντός σχολείου

Στόχος αυτών των δράσεων 

είναι: 

- Αύξηση της φυσικής δρα-

στηριότητας ώστε περισσότε-

ροι μαθητές να καλύπτουν τις 

πρόσφατες οδηγίες του ACSM 

(1996) για την υγεία.

- Εμπέδωση και εφαρμογή κα-

νονισμών στις  αθλοπαιδιές

- Άσκηση και ψυχαγωγία 

- Η εξάσκηση σε λιγότερο 

γνωστά αθλήματα και η διά-

δοσή τους, όπως για παρά-

δειγμα η εξάσκηση στην αντι-

πτέριση, στο soft-ball, στο 

χόκεϋ, κά

7. Εκδήλωση 

στο τέλος της 

χρονιάς

Μία εκδήλωση στο τέλος 

της χρονιάς

Θα παρουσιαστεί η συνολική 

δράση του σχολείου στο μά-

θημα σε ανοιχτή εκδήλωση 

με περιεχόμενα που αφορούν 

τις δραστηριότητες όλης της 

σχολικής χρονιάς. Η εκδήλω-

ση μπορεί να οργανωθεί σε 

συνεργασία με άλλα σχολεία 

ή φορείς. 
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Τα παρακάτω χαρακτηριστικά του μαθήματος συμβάλλουν 
στην πληρέστερη υλοποίηση των Σκοπών και των Στόχων της 
Φυσικής Αγωγής και χαρακτηρίζουν μια διδασκαλία ως αποτε-
λεσματική (βλ. Πίνακα 8).

Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας

Αποτελεσματική 

διδασκαλία
Χαρακτηριστικά

Δημιουργία θε-

τικού κλίματος

Η δημιουργία θετι-

κού κλίματος παρα-

κίνησης στο μάθη-

μα μπορεί να δια-

σφαλίσει το υψηλό 

ενδιαφέρον των 

παιδιών και την πιο 

ενεργή συμμετοχή 

τους. 

Ένα θετικό περιβάλλον μάθησης 

επιτυγχάνεται όταν:

-  Οι μαθητές ευχαριστιούνται, δια-

σκεδάζουν και ενθουσιάζονται από 

το μάθημα.

-  Δεν υπάρχουν καταστάσεις έντο-

νου συναγωνισμού μεταξύ των μα-

θητών αλλά δίνεται έμφαση στην 

ατομική βελτίωση.

-  Δίνονται σε όλα τα παιδιά οι κα-

τάλληλες βοήθειες και ο χρόνος 

που χρειάζονται, για να διορθώ-

νουν  τα λάθη τους.

-  Χρησιμοποιείται ξεκάθαρη, θετική 

γλώσσα επικοινωνίας με τα παιδιά, 

ώστε να μην παρερμηνεύονται τα 

μηνύματα και να μην προκαλού-

νται λανθασμένες εντυπώσεις.

-  Δίνεται κατάλληλη ανατροφοδότη-

ση που επιταχύνει τη μάθηση και 

ενθαρρύνει τα παιδιά να συνεχίσουν  

την  προσπάθεια.

-  Τα περιεχόμενα του μαθήματος 

έχουν χρηστική αξία για τα παιδιά, 

αναπτύσσουν τη συνεργασία χα-

ρακτηρίζονται από ποικιλία, ενδια-

φέρον και δεν εκθέτουν τους μα-

θητές χαμηλή  ικανότητα.

-  Οι μαθητές προσπαθούν για την 

επίτευξη συγκεκριμένων ατομικών 

στόχων.

-  Δίνεται στους μαθητές η δυνατό-

τητα να επιλέξουν το περιεχόμενο 

της δραστηριότητας με το οποί-

ο θα ασχοληθούν καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο θα ασχολη-

θούν (αίσθηση αυτονομίας).

1.10 Πρακτικές οδηγίες για αποτελεσματική διδασκαλία 
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Υψηλό επίπεδο 

επικοινωνίας

Οι επικοινωνια-

κές δεξιότητες του 

ΚΦΑ διευκολύνουν 

τη διδασκαλία. 

Η επικοινωνία με 

τους μαθητές πρέ-

πει να είναι ειλικρι-

νής, σαφής, χωρίς 

υπονοούμενα και 

να μην είναι επιθε-

τική. Επίσης, πρέ-

πει να γίνεται προ-

σπάθεια κατανόη-

σης των συναισθη-

μάτων των μαθη-

τών, ενώ ο έπαινος 

και η κριτική πρέπει 

να αφορά στη συ-

μπεριφορά και όχι 

στο άτομο. 

Επιμέρους στοιχεία που πρέπει να 

χαρακτηρίζουν την επικοινωνία με 

τους μαθητές είναι:

- Ενθάρρυνση για ανάπτυξη διαλόγου.

- Διατήρηση ενδιαφέροντος των μα-

θητών. Το κλειδί για τη δημιουρ-

γία ιδανικών σχέσεων του ΚΦΑ με 

τους μαθητές και μεταξύ των μα-

θητών είναι ο αμοιβαίος σεβασμός. 

- Η ύπαρξη συνέπειας στη συμπερι-

φορά και η τήρηση σε όλες τις πε-

ριπτώσεις των κανόνων  πειθαρχί-

ας που έχουν θεσπιστεί. 

- Η δυνατότητα αποδοχής των υπο-

δείξεων και των διαφορετικών 

γνωμών. 

- Η έκφραση των συναισθημάτων  

με θετικό και ήπιο τρόπο.

- Η προσέγγιση, με συνέπεια, όλων 

των μαθητών.

- Η χρήση της «γλώσσας του σώ-

ματος» για την αποστολή θετικών 

μηνυμάτων. 

Αυτονομία

Είναι απαραίτητο 

να δίνεται στα παι-

διά τη δυνατότητα 

να επιλέξουν το πε-

ριεχόμενο της δρα-

στηριότητας με την 

οποία θα ασχολη-

θούν και τον τρό-

πο με τον οποίο θα 

ασχοληθούν (αί-

σθηση αυτονομίας)

Όταν η συμμετοχή στο μάθημα γί-

νεται για εξωτερικούς λόγους (αμοι-

βή, φόβος τιμωρίας) μπορεί να πε-

ριοριστεί η αυτονομία του μαθητή 

και αυτό να οδηγήσει στη μείωση 

της εσωτερικής παρακίνησής του 

(δηλαδή η  συμμετοχή στο μάθη-

μα Φ.Α. για την ικανοποίηση και τη 

χαρά που δίνει η συμμετοχή). Αντί-

θετα είναι ωστόσο τα αποτελέσμα-

τα όταν να εμπλέκουμε ενεργά τους 

μαθητές στη λήψη αποφάσεων που 

σχετίζονται με τη διδασκαλία.
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Προγραμματι-

σμός

Είναι βέβαιο ότι οι 

μαθητές θέλουν 

να διασκεδάζουν 

με το μάθημα της 

φυσικής αγωγής, 

αλλά διασκεδάζουν 

περισσότερο, όταν 

ταυτόχρονα μαθαί-

νουν. 

Όταν ο ΚΦΑ προσπαθεί πραγματικά 

για να εκπληρώσουν οι μαθητές του 

τις επιδιώξεις του μαθήματος, τότε 

ο σχεδιασμός αποκτά κεφαλαιώδη 

σημασία και συγχρόνως καθίσταται 

αρκετά πολύπλοκος. Στον προγραμ-

ματισμό αυτό οι καθηγητές πρέπει 

να ξεκαθαρίσουν, πάνω από όλα, 

ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα 

στο συγκεκριμένο μάθημα ή ενότη-

τα μαθημάτων, δηλαδή ΤΙ πρέπει 

να μάθουν οι μαθητές. Στη συνέχει-

α πρέπει να σκεφτούν για το ΠΩΣ 

θα επιτευχθεί αυτό με τον πιο ευ-

χάριστο, αποτελεσματικότερο και 

οικονομικότερο χρονικά τρόπο.  

Καθορισμός 

στόχων 

Τα παιδιά πρέπει να 

μάθουν να θέτουν 

προσωπικούς στό-

χους. Αυτό είναι 

σημαντικό διότι:

- Ενισχύουν την αυ-

τοπεποίθηση των 

μαθητών για τον 

αθλητισμό και τη 

ζωή. 

- Παρακινούν, δε-

σμεύουν, βελτιώ-

νουν. 

- Κάνουν τα άτομα 

υπεύθυνα. 

- Καλλιεργούν τον 

προσωπικό έλεγχο 

και την αυτονομία 

των μαθητών. 

Όταν η επιτυχία των επιδιώξεων 
του μαθήματος κρίνεται με βάση 
την προσωπική βελτίωση και την 
καλή απόδοση (σε σχέση με τα ιδι-
αίτερα ατομικά χαρακτηριστικά), 
δηλαδή ό,τι εξαρτάται από τα ίδια 
τα παιδιά, τότε τα άτομα νιώθουν 
πιο όμορφα και ευχάριστα, έχουν 
λιγότερο άγχος, χαίρονται το μάθη-
μα της φυσικής αγωγής και αποδί-
δουν καλύτερα. Αντίθετα η υψηλή 
απόδοση στα σπορ δεν εξαρτάται 
αποκλειστικά από την προσπάθει-
α που καταβάλει κάποιος μαθητής, 
αλλά κυρίως από κληρονομικούς 
παράγοντες και παράγοντες ωρί-
μανσης, οι οποίοι  δεν ελέγχονται 
από τους ίδιους τους μαθητές. Μια 
ενδεχόμενη αποτυχία στο κυνήγι 
της πρωτιάς σίγουρα δεν είναι ευ-
χάριστη. Ευχάριστο είναι ό,τι βρί-
σκεται υπό τον έλεγχό μας και δεν 
εξαρτάται από άλλους, μη ελεγ-
χόμενους παράγοντες. Η θέσπιση 
και επίτευξη ατομικών στόχων εί-
ναι σημαντική, γιατί βοηθούν τους 
διδάσκοντες να ξεφύγουν από τη 
ρουτίνα, και τους  μαθητές να ενι-
σχύσουν τα εσωτερικά τους κίνη-
τρα για επιτυχία, να βελτιώνουν 
την απόδοση τους και αυξήσουν 
την ικανοποίηση και την αυτοπεποί-
θησή τους.
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Μείωση ανεπι-

θύμητων συ-

μπεριφορών

Τα παιδιά πειθαρ-
χούν στο μάθημα 
όχι λόγω του φόβου 
της τιμωρίας, αλλά  
της θέλησής τους  
για συμμετοχή στο 
μάθημα με σκοπό 
τη μάθηση και την 
ευχαρίστηση. Για να 
καλλιεργήσουμε μα-
κροπρόθεσμα την 
υπεύθυνη συμπερι-
φορά των παιδιών 
και την αυτοπειθαρ-
χία, πρέπει να ενι-
σχύσουμε τους εσω-
τερικούς λόγους, να 
αναπτύξουμε την 
υπευθυνότητα, και 
να καλλιεργήσουμε 
το συναίσθημα της 
φροντίδας για τους 
άλλους. 

Οι λόγοι που καθορίζονται από το 

ίδιο το παιδί έχουν σχέση με μια δι-

αχρονικά πειθαρχημένη συμπεριφο-

ρά. Τέτοιοι λόγοι είναι είτε εσωτε-

ρικοί είτε σχετίζονται με την υπευ-

θυνότητα και τη φροντίδα για τους 

άλλους. Λόγοι που δεν καθορίζονται 

από το παιδί, αλλά από τον καθηγη-

τή ή το σύστημα (εξωτερικοί), δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν μακροπρό-

θεσμα την πειθαρχία των παιδιών. 

Το μοντέλο του Hellison μπορεί να 

συμβάλλει στην αύξηση της ενσυ-

νείδητης πειθαρχίας. 

Παροχή ανατρο-

φοδότησης

Κάθε φορά που 

ένας μαθητής εκτε-

λεί και προσπαθεί 

να προσεγγίσει ένα 

στόχο, ο ΚΦΑ ή 

ένας συμμαθητής 

του πρέπει να δίνει 

ανατροφοδότηση. 

Αυτό βοηθάει πολύ 

την προσέγγιση 

των επιδιώξεων 

του μαθήματος και 

των ατομικών στό-

χων του μαθητή. 

- Η ανατροφοδότηση μπορεί να είναι 
προφορική ή να έχει τη μορφή  δια-
γραμμάτων, πινάκων απόδοσης, καρ-
τελών αξιολόγησης, φωτογραφιών  
και σκίτσων που δείχνουν την απόδο-
ση των μαθητών. Με τη χρήση αυτών 
των μέσων οι  μαθητές έχουν διαρκή 
ανατροφοδότηση για την απόδοσή 
τους και παρακολουθούν την διαχρο-
νική πορεία βελτίωσής τους με βάση 
την προσπάθεια που κατέβαλαν. Τέ-
τοιου είδους ανατροφοδότηση βοη-
θά στη χάραξη ατομικής στρατηγικής 
που θα πρέπει να ακολουθηθεί στο 
μέλλον, οδηγώντας έτσι τους μαθητές 
στην απόκτηση βαθιάς γνώσης και 
εμπειρίας η οποία τελικά οδηγεί στην 
«κινητική ανεξαρτησία». 

- Η ανατροφοδότηση είναι άμεση, σε 
απλή γλώσσα και σύντομη.

- Δίνεται έμφαση σε ένα ή δύο το 
πολύ σημεία, τα πιο σημαντικά.

- Παρέχεται ατομικά και με ευγενικό 
τρόπο.

- Εστιάζεται στην απόδοση και στις 
παραμέτρους που μπορεί να ελέγξει 
ο μαθητής.
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Για να επιτύχει πληρέστερα τους Σκοπούς της Φυσικής Αγωγής 
που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ο διδάσκων πρέπει 
να απαγκιστρωθεί από τις παραδοσιακές μονοδιάστατες προ-
σεγγίσεις του μαθήματος και να αναπτύξει μια σύγχρονη εκπαι-
δευτική φιλοσοφία, τόσο για το ρόλο του σημερινού σχολείου 
όσο και το δικό του ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πέρα 
από τη διάθεση για προσφορά και αγωγή, ο σύγχρονος διδά-
σκων πρέπει να κατέχει ένα πλήθος από επίκαιρες γνώσεις και 
δεξιότητες που θα συμβάλλουν στη «φυσική εκπαίδευση» του 
μαθητή όπως αυτή παρουσιάστηκε στο προηγούμενο υποκε-
φάλαιο. Ειδικότερα, ο ΚΦΑ πρέπει να  έχει:

•  Εξειδικευμένες γνώσεις από τις γνωστικές περιοχές της ψυχο-
λογίας, της κινητικής μάθησης, της φυσιολογίας, της αξιολό-
γησης, κά.

•  Γνώσεις και εμπειρίες  στη χρήση σύγχρονων μεθόδων και 
στρατηγικών διδασκαλίας.

•  Ικανότητες έρευνας ώστε να οργανώνει μια τεκμηριωμένη 
στρατηγική που θα επιλύει τα εκάστοτε προβλήματα που πα-
ρουσιάζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

•  Δεξιότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών ώστε να έχει άμε-
ση πρόσβαση σε ένα πλήθος αξιολογημένων πληροφοριών, 
να μπορεί να δημιουργήσει χρήσιμα έντυπα για την υλοποί-
ηση των πλάνων μαθήματος και των εκδηλώσεων, να έχει 
δυνατότητα επιμόρφωσης από απόσταση,  ηλεκτρονικής επι-
κοινωνίας με άλλα σχολεία, κά.

•  Οργανωτικές ικανότητες για την τέλεση αγώνων, εκδηλώσε-
ων, παραστάσεων κά.

•  Δεξιότητες που θα συμβάλλουν: α) στη συνεργασία με άλ-
λους διδάσκοντες για διαθεματικές προσεγγίσεις και β) στη 
συνεργασία με τους γονείς και τους φορείς της κοινότητας.

Είναι φανερό ότι Η Φυσική Αγωγή στον 21ο Αιώνα με τον τρό-
πο που προσεγγίζει τα θέματα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί μια πρόκληση για τους διδάσκοντες οι 
οποίοι πρέπει σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους να δείχνουν 
ενθουσιασμό, φιλομάθεια και κριτικό πνεύμα για την αποτελε-
σματικότερη διδασκαλία του μαθήματος. Σ’ αυτή την προσπά-
θεια ο ΚΦΑ μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά από τη συμμετοχή 

1.11   Δεξιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
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σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, από την επίσκεψη σε 
σχετικές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, από σύγχρονα βιβλία και 
επιστημονικά περιοδικά, από την επαφή με άλλους συναδέλ-
φους και από τη συνδρομή των εξωτερικών συνεργατών και 
συμβούλων.
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Η Φυσική Αγωγή στον 21ο Αιώνα συμβάλλει σημαντικά στην 
επίτευξη των γενικότερων στόχων της εκπαίδευσης. Η πα-
ρούσα προσέγγιση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι 
πολυδιάστατη και αποβλέπει τόσο στη μάθηση και στην  εκ-
παίδευση όσο και στην καλλιέργεια του μαθητή επειδή: α) επι-
κεντρώνεται σε δραστηριότητες που προωθούν τη γνώση με 
βιωματικό τρόπο, β) επιχειρεί επικεντρωμένα να επηρεάσει τη 
συμπεριφορά των μαθητών και γ) βοηθά στην ανάπτυξη σημα-
ντικών κοινωνικών δεξιοτήτων.  Ειδικότερα, το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά στους γενικότερους 
στόχους της εκπαίδευσης επειδή επιδιώκει την ανάπτυξη:

•  Πρακτικής γνώσης:
 i)  Σε θέματα σχετικά με τον αθλητισμό, τις λειτουργίες του 

σώματος, την εξάσκηση των φυσικών ικανοτήτων και τις 
θετικές επιλογές στην υγεία.

 ii)  Σε κοινωνικά και ηθικά θέματα που σχετίζονται με τα 
σπορ, τις σχέσεις των ανθρώπων και την κοινωνική συ-
μπεριφορά. 

 iii)  Στα οφέλη που σχετίζονται με την άσκηση και την υιοθέ-
τηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

•  Εμπειριών από ένα μεγάλο εύρος φυσικών, εικαστικών και 
πολιτισμικών δραστηριοτήτων, μέσα από καινοτόμες διδακτι-
κές προσεγγίσεις.

•  Δεξιοτήτων που σχετίζονται με επιθυμητές κοινωνικές συ-
μπεριφορές και πρακτικές  (π.χ. εκπαίδευση θεατή, σεβασμός 
αντιπάλου, αποδοχή κανόνων τίμιου αγώνα, αποδοχή διαφο-
ρετικότητας, κ.ά).

•  Θετικών στάσεων προς την άσκηση, τις υγιεινές επιλογές, τη 
διαφορετικότητα των ανθρώπων (πολιτισμική, φυλετική ικα-
νότητα κ.λ.π.)

•  Αυτο-εκτίμησης και εμπιστοσύνης στις προσωπικές ικανότη-
τες.

•  Κριτικής σκέψης  και Ικανοτήτων έρευνας μέσα από διαθεμα-
τικές προσεγγίσεις και δράσεις που απαιτούν βιβλιογραφική 
αναζήτηση για την απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων.

•  Δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. Ίσως με τη εμπλοκή των 
μαθητών στο διαδίκτυο για την επίτευξη  Στόχων του μαθή-
ματος. 

1.12 Τα συγκεκριμένα βιβλία και οι γενικότεροι στόχοι της Εκπαίδευσης
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•  Συλλογικού πνεύματος καθότι οι πλειοψηφία των περιεχομέ-
νων απαιτεί ομαδική δράση και εργασία.

•  Ανάπτυξη δημιουργικής φαντασίας και έκφρασης με τη συμ-
μετοχή σε δραστηριότητες χορού, εικαστικές δραστηριότη-
τες, κά.

Είναι φανερό ότι στην υλοποίηση του σύγχρονου μαθήματος 
- όπως αυτό προτείνεται στο παρόν εγχειρίδιο - συντονίζονται 
εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες από όλα τα μαθήματα του 
σχολικού προγράμματος, ενώ παράλληλα γίνεται στοχευμένη 
προσπάθεια για την καλλιέργεια των αξιών και των δεξιοτήτων 
που θα επιτρέψουν τους νέους να αντιμετωπίσουν παραγωγικά 
τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.
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Η πρόοδος των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
σχετίζεται με βελτίωση ως προς:

1.  Τη μάθηση και κατανόηση 
 (γνωστική /αντιληπτική διάσταση)
2. Την κινητική επιδεξιότητα  
 (φυσική /ψυχοκινητική διάσταση)
3. Την αυτοεκτίμηση   
 (ψυχική διάσταση)
4. Την συμπεριφορά
 (κοινωνική διάσταση)
5. Τις στάσεις
 (συναισθηματική διάσταση)

Η βελτίωση σ’ αυτούς τους τομείς είναι δυνατό να καταγραφεί 
μέσα από ένα πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων όπως:

•  Την ανταπόκριση των μαθητών σε επικεντρωμένες ερωτήσεις 
ή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

• Την αξιολόγηση των μαθητών σε πρακτικές δραστηριότητες.
•  Τα ημερολόγια καταγραφής των δραστηριοτήτων /

εκδηλώσεων που οργανώθηκαν από τις μαθητικές ομάδες ερ-
γασίας. 

•  Το βιβλιάριο παρουσιών των μαθητών και τη συμμετοχή τους 
σε σχολικές δραστηριότητες του σχολείου εκτός ωρολογίου 
προγράμματος ή σε εθελοντικές δραστηριότητες του σχολεί-
ου ή της κοινότητας.  

•  Από τη συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα και σπορ έξω 
από το σχολείο. 

Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από τους διδάσκοντες 
ώστε να εκτιμάται η πρόοδος των μαθητών και να επαναπροσ-
διορίζονται οι στρατηγικές και τα περιεχόμενα του μαθήματος. 
Η αξιολόγηση των παιδιών αναφορικά με την απόδοσή τους 
στις δραστηριότητες του μαθήματος πρέπει να είναι πολυδιά-
στατη και να επιτελείται τόσο κατά την πορεία της διδασκαλίας 
όσο και συνολικά στο τέλος των μαθημάτων ή συγκεκριμένων 
διδακτικών ενοτήτων. Γίνεται λοιπόν, φανερό ότι η σχολική 
χρονιά πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ολότητα στην οποία 

1.13  Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών
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έχουν τεθεί εβδομαδιαίοι, μηνιαίοι και ετήσιοι στόχοι. Αυτοί οι 
στόχοι για την επίτευξη των οποίων δεν αρκούν αποσπασμα-
τικά μαθήματα χρειάζεται να αξιολογούνται από τους διδά-
σκοντες τακτικά και διαφοροποιημένα, με την χρησιμοποίηση 
αξιόπιστων  μετρήσεων. Περισσότερα για την αξιολόγηση του 
μαθητή αναφέρονται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 3.
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Tα τελευταία χρόνια, το μαθησιακό περιβάλλον είναι συνυφα-
σμένο με την καθημερινή φυσική δραστηριότητα. H κινητι-
κή ικανότητα του παιδιού, προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την 
ατομική του/της συμμετοχή είτε στις σχολικές είτε στις ψυ-
χαγωγικές δραστηριότητες.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα των 
αποκλεισμό των “αδέξιων” και χωρίς την απαιτούμενη συναρ-
μογή παιδιών, από ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. Είναι βέβαια γεγονός, πως είναι δύσκολο να περιγρα-
φεί η λέξη “αδέξιος” όταν αναφέρεται για να περιγράψει ένα 
παιδί, γιατί είναι αδύνατο για δύο παιδιά να έχουν ίδια ακριβώς 
κινητική συμπεριφορά. Παρ’ όλα αυτά, είναι γενικά αποδεκτό 
ότι τα παιδιά με κινητική αδεξιότητα δεν παρουσιάζουν κανένα 
παθολογικό νευρολογικό σημάδι και ότι η νοητική τους κατά-
σταση εμπίπτει στο μέσο όρο ή και πάνω από αυτόν. Επίσης, 
πολλοί επιστήμονες δείχνουν να συμφωνούν ότι οι δυσκολίες 
της κίνησης και η αδεξιότητα είναι άμεσα συνδεδεμένες με το 
περιβάλλον του παιδιού και με τα κριτήρια που αυτό το περι-
βάλλον έχει ορίσει όσον αφορά τις κινητικές δεξιότητες.

Η κινητική αδεξιότητα, τα προβλήματα δηλαδή στην κίνηση 
που δεν οφείλονται σε κάποιο παθολογικό αίτιο, νευρολογικό η 
νοητικό, έχει, εδώ και πολλά χρόνια, αναγνωριστεί σαν μια από 
τις έξι πιο συχνές αναπτυξιακές δυσλειτουργίες κατά την παιδι-
κή ηλικία (Wall, Reid & Paton, 1990). Το 1937 ο Orton έδωσε 
μια από τις πρώτες περιγραφές των παιδιών με αδεξιότητα. Πε-
ριέγραψε αυτά τα παιδιά που είναι αργά στη μάθηση ακόμη και 
πολύ απλών δεξιοτήτων όπως το περπάτημα και το τρέξιμο και 
τα οποία έχουν δυσκολία στο να χρησιμοποιούν τα χέρια τους 
με επιδεξιότητα. Επίσης, περιέγραψε τα προβλήματά τους και 
στην καθημερινή τους ζωή όπως στο ντύσιμο, στο δέσιμο των 
κορδονιών τους και στο χειρισμό των μαχαιροπήρουνων.

2.0  Μαθητές με μαθησιακές κινητικές δυσκολίες στο τυπικό σχολικό περι-
βάλλον

2.1  Κινητική αδεξιότητα 
στην παιδική ηλικία
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Μια πλειάδα διαφορετικών όρων έχει κατά καιρούς χρησιμο-
ποιηθεί από τους ερευνητές για την περιγραφή της κατάστα-
σης. Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον προτιμάται ο όρος “αδέξιο 
παιδί”, αλλά έχει δεχθεί κατά καιρούς κριτική για τα μειωτικά 
υπονοούμενά του. Στην έκδοση του 1994 του Dianostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, η Αμερικάνικη Ψυχια-
τρική Ένωση (1994) αναγνώρισε την κινητική αδεξιότητα σαν 
ξεχωριστή κινητική δυσλειτουργία και την επονόμασε “Ανα-
πτυξιακή Δυσλειτουργία της Συναρμογής” (Developmental 
Coordination Disorder), όρος που έχει υιοθετηθεί από την πλει-
οψηφία των ερευνητών. Ωστόσο, τα παιδιά με αδεξιότητα δεν 
αποτελούν μία ομοιογενή ομάδα. Υπάρχουν διαφορές τόσο στη 
σοβαρότητα του προβλήματος, όσο και στο εύρος των κινητι-
κών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Ορισμένα παιδιά αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα, ενώ άλλα 
παρουσιάζουν συγκεκριμένες κινητικές δυσκολίες.

Ο πληρέστερος ορισμός που μπορεί να υιοθετηθεί σήμερα, 
είναι αυτός που πρότεινε ο Wall το 1982: “παιδιά με κινητι-
κή αδεξιότητα, είναι αυτά χωρίς γνωστά νευρολογικά προ-
βλήματα, που αποτυγχάνουν να εκτελέσουν ανάλογες με το 
περιβάλλον στο οποίο ζουν κινητικές δεξιότητες με αποδεκτή 
απόδοση” (σελ. 254). Επιπλέον, ο συγγραφέας ξεκαθαρίζει ότι 
“ανάλογες με το περιβάλλον” κινητικές δεξιότητες είναι αυτές 
που χρησιμοποιούνται συχνά σε μια συγκεκριμένη κοινωνία 
από την πλειοψηφία των ανθρώπων.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται μία σύντομη ανασκό-
πηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την αιτιολογία, την ανί-
χνευση, την αξιολόγηση αλλά και την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. Επίσης, παραθέτονται και μερικές πρακτικές οδηγίες 
προς τους καθηγητές φυσικής αγωγής, σχετικά με την προσέγ-
γιση και αντιμετώπιση του προβλήματος στο σχολικό περιβάλ-
λον. Για πρακτικούς κυρίως λόγους ο όρος που χρησιμοποιείται 
στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι “κινητική αδεξιότητα”.

2.2 Ορισμός - Ορολογία
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Το κύριο γνώρισμα της κατάστασης που είναι, σοβαρή αδεξι-
ότητα σε βαθμό τόσο μεγάλο ώστε να δημιουργεί σοβαρά προ-
βλήματα στην εκτέλεση πολλών κινήσεων απαραίτητων στην 
καθημερινή ζωή του παιδιού. 

Πολλά από τα παρακάτω χαρακτηριστικά έχουν επίσης παρα-
τηρηθεί: 
•  δυσκολίες στο γράψιμο, στη ζωγραφική, στην αντιγραφή και  

μερικές φορές και στην άρθρωση του λόγου
• ελλιπής ισορροπία.
• αντιληπτικές δυσκολίες (όπως αναγνώριση αντικειμένων ή  
 αναπαραγωγή σχημάτων).
• διακύμανση στην εκτέλεση διαφορετικών κινητικών   
 δεξιοτήτων, με σχετική επιδεξιότητα σε μερικές και   
 σοβαρές δυσκολίες σε άλλες.
• έλλειψη ελέγχου της δύναμης και της ταχύτητας, με αργές  
 και προσεκτικές κινήσεις σε μερικές δεξιότητες και   
 δυναμική κίνηση χωρίς έλεγχο σε άλλες.
• αδυναμία να εκτελέσουν προσχεδιασμένες ρυθμικές   
 συνέχειες.
• αδυναμία να εκτελέσουν δεξιότητες από τη μία πλευρά του  
 σώματος.
• χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης.
• σοβαρά κοινωνικά, συναισθηματικά και ακαδημαϊκά   
 προβλήματα.

Ένα ενδιαφέρων χαρακτηριστικό είναι επίσης, πως περισσό-
τερα αγόρια παρά κορίτσια παρουσιάζουν αυτού του είδους 
τις κινητικές δυσκολίες. Είναι πιθανό οι κινητικές δυσκολίες να 
είναι πιο εύκολα διακριτές στα αγόρια λόγω της μεγαλύτερης 
δραστηριότητας και ορμητικότητας που τα διακρίνει αλλά το 
γεγονός της “υπεροχής” των αγοριών έναντι των κοριτσιών, 
όσον αφορά τις κινητικές δυσκολίες, δεν έχει ακόμη εξηγηθεί 
ικανοποιητικά.

Η θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ κινητικής επιδεξιότητας 
και επιθυμητών κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η κοι-
νωνική αποδοχή και η κοινωνική καταξίωση και θέση, έχει το-
νιστεί κατ’ επανάληψη.  Συνεπώς, τα πιο επιδέξια παιδιά προ-
σαρμόζονται καλύτερα ατομικά και κοινωνικά, τη στιγμή που 

2.3 Περιγραφή της κατάστασης - Χαρακτηριστικά
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οι κινητικές δυσκολίες εμποδίζουν τη συμμετοχή σε ομαδικές 
κινητικές δραστηριότητες και οδηγούν σε μία μη φυσιολογι-
κή κινητική ανάπτυξη.  Έτσι δημιουργείται ένας αδιαπέραστος 
“φαύλος κύκλος” που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των παιδιών 
με κινητική αδεξιότητα.  Η φτωχή κινητική ικανότητα οδηγεί 
σε χαμηλή καταξίωση και γόητρο μεταξύ των συνομηλίκων και 
οδηγεί στον εξοστρακισμό από τα ομαδικά παιγνίδια.  Επιπρό-
σθετα, τα αδέξια παιδιά δυσκολεύονται να κρύψουν τις δυσκο-
λίες τους και πολύ συχνά γίνονται εύκολος στόχος για πειράγ-
ματα και χλευασμό.  Η κατάσταση αυτή, οδηγεί στην αποφυγή 
των κινητικών δραστηριοτήτων και των ομαδικών εκδηλώσε-
ων, επειδή συνδέονται με αισθήματα αποτυχίας.  Σαν αποτέ-
λεσμα, τα ήδη υπάρχοντα κινητικά προβλήματα χειροτερεύουν 
ακόμη περισσότερο.  Ακόμη και βασικές δεξιότητες απαραί-
τητες για την κινητική ανάπτυξη πολλές φορές δεν αναπτύσ-
σονται. Η μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που απαι-
τούν κίνηση οδηγεί φυσικά και σε ένα χαμηλό επίπεδο φυσικής 
κατάστασης. Επιπλέον, φαίνεται πως το χάσμα στην φυσική 
κατάσταση μεταξύ των παιδιών με κινητικές δυσκολίες και των 
συνομηλίκων τους, αυξάνει καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν σε 
ηλικία. Τέλος, ο “φαύλος κύκλος” που περιγράφτηκε παραπά-
νω, εμποδίζει το παιδί με κινητική αδεξιότητα να κάνει φίλους 
και τελικά οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση και σε σοβαρά 
συναισθήματα ανικανότητας και κατωτερότητας  

Πολλά από τα συναισθηματικά προβλήματα προέρχονται πολ-
λές φορές από τη στάση των γονέων απέναντι στην αδυναμία 
του παιδιού να ανταποκριθεί στις καθημερινές δραστηριότητες 
ή στις σχολικές εργασίες. Πολλές φορές οι γονείς δημιουργούν 
ένα δυσάρεστο περιβάλλον παρακινούμενοι από τις φιλοδοξίες 
και τις προσδοκίες τους. Υπεύθυνη για αυτό μπορεί να είναι η 
κοινωνική τάξη της οικογένειας ή άλλοι παράγοντες, όπως το 
γεγονός ότι ο ένας από τους γονείς υπήρξε καλός στο αθλητι-
σμό. Αυτή η κατάσταση σίγουρα δημιουργεί τα πρώτα συναι-
σθήματα απογοήτευσης στο παιδί.
Τα συναισθηματικά προβλήματα φαίνεται να μεγαλώνουν 
υπερβολικά κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. Πολύ συ-
χνά αυτά τα παιδιά προκαλούν εχθρικά συναισθήματα όταν 
κατά λάθος “πέφτουν” επάνω τους συμμαθητές τους προσπα-
θώντας να φτάσουν από το ένα μέρος στο άλλο. Έτσι, χαμη-
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λότερη αυτοεκτίμηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης, απογοήτευ-
ση και δυστυχία αποτελούν τα χαρακτηριστικά του ψυχικού 
κόσμου του παιδιού. Σαν συνέπεια των παραπάνω προκύπτουν 
και άλλα προβλήματα συμπεριφοράς.  Η μη ρεαλιστική τάση 
των παιδιών με κινητική αδεξιότητα να θέτουν υψηλότερους 
στόχους από αυτούς που μπορούν να πετύχουν, είναι κάτι 
πολύ συνηθισμένο.  Μια άλλη συνηθισμένη συμπεριφορά, απο-
τελεί η τάση να μη δέχονται την ευθύνη για τις επιτυχίες ή τις 
αποτυχίες τους και να θεωρούν άλλους παράγοντες υπεύθυ-
νους (πχ τύχη, καιρικές συνθήκες, κλπ), ανεξάρτητα εάν αυτό 
αληθεύει ή όχι. Οι παραπάνω συμπεριφορές και η αδυναμία 
των παιδιών με αδεξιότητα να αποδώσουν κινητικά με αποδε-
κτή επιδεξιότητα, κάνει την αποτυχία καθημερινή ρουτίνα για 
αυτά τα παιδιά. Σαν αποτέλεσμα, παρατηρούνται ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές όπως απουσίες και αρνητική στάση κυρίως απέ-
ναντι στο μάθημα της φυσικής αγωγής,το οποίο είναι για αυτά 
πηγή εμπειριών απογοήτευσης.

Παρά το γεγονός πως τα παιδιά με κινητική αδεξιότητα εξ’ ορι-
σμού έχουν τυπική ή και πολλές φορές υψηλότερη του μέσου 
όρου νοημοσύνη δεν έχουν συνήθως καλή επίδοση στο σχο-
λείο. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει κυρίως λόγω των προβλημά-
των που παρουσιάζουν στις γραφοκινητικές δραστηριότητες 
και μερικές φορές λόγω των προβλημάτων στην ομιλία τους. Η 
μεγάλη διαφορά μεταξύ υψηλής λεκτικής και χαμηλής κινητι-
κής απόδοσης στα τεστ νοημοσύνης είναι ένα συχνό φαινόμε-
νο για τα παιδιά με δυσκολίες στην κίνηση. Είναι πιθανό λοι-
πόν, πως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μερικά παιδιά στις 
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, μπορούν να αποδοθούν στην μει-
ωμένη κινητική επιδεξιότητά και στις συνέπειές της. Παρ’ όλα 
αυτά όμως, ακαδημαϊκές δυσκολίες δεν παρουσιάζουν όλα τα 
παιδιά με αδεξιότητα. Συνεπώς, είναι πιθανό πως η ακαδημαϊκή 
επίδοση των παιδιών με κινητική αδεξιότητα μπορεί να επηρεά-
ζεται από παράγοντες που συνδέονται με τις κινητικές δυσκολί-
ες αλλά δεν είναι άμεσα φανεροί.
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Όπως έχει προαναφερθεί, είναι γενικά αποδεκτό ότι τα παιδιά 
με κινητική αδεξιότητα δεν παρουσιάζουν κανένα παθολογικό 
νευρολογικό σημάδι και ότι η νοητική τους κατάσταση εμπίπτει 
στο μέσο όρο ή και πάνω από αυτόν. Συνεπώς, οι αιτίες των 
παραπάνω δυσκολιών πρέπει να αναζητηθούν αλλού. 

Η αιτιολογία της κινητικής αδεξιότητας φαίνεται να είναι ένα 
θέμα πολύπλοκο, κυρίως λόγω του ότι η ικανοποιητική κινητι-
κή συμπεριφορά αποτελεί την αλληλοεπίδραση πολλών νευ-
ρολογικών, φυσιολογικών ακόμη και περιβαλλοντολογικών 
παραγόντων. Έχει υποτεθεί ότι μια πιθανή αιτία μπορεί να εί-
ναι η αργή ωρίμανση ολόκληρου ή ενός μέρους του νευρικού 
συστήματος.  Όμως, οι σχετικές έρευνες επιβεβαίωσαν ότι η, 
χωρίς βοήθεια, αποκατάσταση είναι μακριά από το σύνηθες. 
Επίσης, φαίνεται ότι από τα παιδιά που έχουν την τύχη να ξε-
περάσουν το πρόβλημα, τα πραγματικά τυχερά είναι αυτά που 
ξεπερνούν το πρόβλημα νωρίς και καταφέρνουν να καλύψουν 
τις ακαδημαϊκές και κοινωνικές τους αδυναμίες.  Αντίθετα, για 
τα παιδιά που αργούν να ξεπεράσουν τα κινητικά τους προβλή-
ματα, η πρόγνωση δεν είναι τόσο αισιόδοξη. Όταν η προσοχή 
επικεντρώνεται στους γνωστικούς μηχανισμούς υψηλότερου 
επιπέδου, όπως στη διαδικασία της επεξεργασίας των πληρο-
φοριών, η εικόνα που παρουσιάζεται δεν είναι ξεκάθαρη και 
πολλά σημεία αυτών των λειτουργιών παραμένουν ανεξερεύ-
νητα. Έχουν αναφερθεί στοιχεία αργής κιναισθητικής και οπτι-
κοκινητικής επεξεργασίας των πληροφοριών, αλλά η ακριβής 
σύνδεσή αυτής της καθυστέρησης με τα προβλήματα κίνησης 
δεν είναι γνωστή. Επίσης, έχει υποστηριχθεί πως τα παιδιά με 
αδεξιότητα, δεν έχουν την ικανότητα να επιστρατεύουν σω-
στές στρατηγικές ανάκλησης, ώστε να διατηρούν μια εικόνα 
στη μνήμη τους σε κατάσταση που να μπορούν εύκολα να την 
αναπαράγουν. Το πως ακριβώς όμως λειτουργούν τα προβλή-
ματα στη μνήμη ώστε να οδηγούν στις κινητικές δυσκολίες δεν 
έχει διαπιστωθεί. Τα στοιχεία είναι διφορούμενα και όσον αφο-
ρά κάποια αδυναμία στην επιλογή της ορθής απάντησης καθώς 
και κάποια αστάθεια στον προγραμματισμό της. Τέλος, ένας 
ακόμη παράγοντας που έχει αναφερθεί σαν πηγή των κινητι-
κών δυσκολιών είναι ίσως η αδυναμία των παιδιών να αντεπε-
ξέλθουν ικανοποιητικά σε δεξιότητες με μεγάλες γνωστικές και 

2.4 Αιτιολογία
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κινητικές απαιτήσεις. Οι κινητικές αδυναμίες σε μία τέτοια πε-
ρίπτωση είναι πιο πιθανό να οφείλεται περισσότερο στις γνω-
στικές παρά στις κινητικές απαιτήσεις.  Η σύνδεση όμως αυτής 
της αδυναμίας με τις κινητικές δυσκολίες των παιδιών δεν έχει 
ξεκαθαριστεί.

Είναι φανερό λοιπόν ότι το αδέξιο παιδί παραμένει ένα αίνιγμα 
αφού οι αιτίες του προβλήματος δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες.  
Οι αιτίες είναι κρυμμένες κάπου στην κινητική μάθηση, στη 
φυσιολογία, στην ψυχολογία, στην κληρονομικότητα, στο πε-
ριβάλλον ή σε ένα συνδυασμό όλων αυτών.
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Οι κινητικές δυσκολίες κάνουν τα αδέξια παιδιά να ξεχωρίζουν 
και να απομονώνονται, με σοβαρές επιπτώσεις στην συναισθη-
ματική και κοινωνική τους ανάπτυξη αλλά και στην εκπαιδευτι-
κή τους πρόοδο.  Έτσι, για πολλά από αυτά τα παιδιά, η έγκαι-
ρη ανίχνευση και συνεπώς η έγκαιρη αντιμετώπιση, ίσως είναι 
η μόνη ελπίδα ανατροπής των συνεπειών των κινητικών προ-
βλημάτων. Η έγκαιρη διάγνωση δεν οδηγεί μόνο στην έγκαιρη 
εφαρμογή ενός προγράμματος αντιμετώπισης αλλά προλαβαί-
νει επίσης πολλά από τα κινητικά, φυσιολογικά και συναισθη-
ματικά προβλήματα που προκύπτουν σαν συνέπειες καθώς το 
παιδί μεγαλώνει σε ηλικία.

Η ανίχνευση και η αξιολόγηση του παιδιού με κινητική αδεξιό-
τητα πρέπει να είναι προσεκτική και επαγγελματική. 

Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί εκτελεί μια κίνηση, δίνει πολ-
λές πληροφορίες για τη φύση του προβλήματός. Δύο παιδιά 
μπορεί να εκτελέσουν την ίδια ακριβώς κίνηση αδέξια για εντε-
λώς διαφορετικούς λόγους, και έτσι η μέθοδος ανίχνευσης που 
θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι σε θέση να τους αναγνωρί-
σει. Επίσης, οι πολλαπλές δυσκολίες, που δείχνουν να πηγά-
ζουν από την ετερογενή φύση της κατάστασης, καθιστούν την 
εύκολη και ακριβή ανίχνευση πολύ δύσκολη. Όποια θεωρία  ή 
υπόθεση κι αν χρησιμοποιήσει κάποιος για να προσεγγίσει την 
κατάσταση, οι δυσκολίες του σχεδιασμού μιας αξιόπιστης και 
αποτελεσματικής “μπαταρίας” ανίχνευσης και αξιολόγησης εί-
ναι πολλές και σύνθετες. Διαφορές στο περιβάλλον και στην 
ηλικία είναι ακόμη ένα πρόβλημα που αποτελεί εμπόδιο στην 
ικανοποιητική ανίχνευση. Καθώς το παιδί μεγαλώνει ο τρόπος 
που εκδηλώνεται η αδεξιότητα φαίνεται να αλλάζει. Επιπλέ-
ον, καθώς οι απαιτήσεις στην προνηπιακή και νηπιακή ηλικία 
έως τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού και του γυμνασί-
ου αλλάζουν, το πρόβλημα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. 
Διαφορετικές συμπεριφορές καθώς και διαφορετικοί τρόποι  
προσωπικής αντιμετώπισης του προβλήματος μπορεί να επη-
ρεάσουν την προσπάθεια ανίχνευσης. Έτσι ένα επιθετικό παιδί 
θα “ανιχνευθεί” ενώ ένα ήσυχο παιδί θα περάσει απαρατήρητο. 
Αποφυγή της κινητικής αξιολόγησης εξ’ αιτίας “κακής” συμπε-
ριφοράς μπορεί να αποκρύβει αδεξιότητα. Το τελικό αποτέλε-

2.5 Ανίχνευση - αξιολόγηση των κινητικών δυσκολιών
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σμα είναι το γεγονός ότι πολλά παιδιά με κινητική αδεξιότητα 
περνούν απαρατήρητα ή στιγματίζονται σαν οκνηρά ή προ-
βληματικά στη συμπεριφορά. Τα παραπάνω προβλήματα είναι 
και ο βασικός λόγος που πολλά από τα ήδη υπάρχοντα όργανα 
αξιολόγησης είναι χρονοβόρα, δεν είναι οικολογικά έγκυρα και 
μπορούν εύκολα να παρερμηνευτούν. Παρ’ όλα αυτά, υπάρ-
χουν κινητικές “μπαταρίες” που έχουν σχεδιαστεί για να ανι-
χνεύουν τα αδέξια παιδιά. Το πιο δημοφιλές, ερευνητικά, κινη-
τικό τεστ είναι το Movement Assessment Battery for Children 
(Henderson & Sugden, 1992), το οποίο σε συνδυασμό με το 
Movement Assessment Battery for Children Checklist (Sugden 
& Sugden, 1991) φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσματικό και 
στο Ελληνικό σχολικό περιβάλλον (Κουρτέσης, Τσερκέζογλου 
& Κιουμουρτζόγλου, 1999; Kourtessis, Tsigilis et al., υπό δη-
μοσίευση; Kourtessis, Tzetzis, Kioumourtzoglou & Mavromatis, 
2001).

Διεθνή δεδομένα δείχνουν πως τα ποσοστά των παιδιών με 
κινητική αδεξιότητα κυμαίνονται από 4 έως 9% του συνολι-
κού σχολικού πληθυσμού. Επίσης, φαίνεται πως ένα 10-15% 
των παιδιών σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζει ελαφρές η μέτρι-
ες κινητικές δυσκολίες και χαρακτηρίζεται σαν ομάδα “υψηλού 
κινδύνου”. Στην Ελλάδα, οι μέχρι στιγμής προσπάθειες ανίχνευ-
σης και αξιολόγησης δείχνουν πως το ποσοστό των παιδιών με 
κινητική αδεξιότητα κυμαίνεται μεταξύ 7 - 11% του συνολικού 
σχολικού πληθυσμού (Ελληνούδης, 2001; Κουρτέσης, 1997; 
Μαχαιρίδου, 2002; Τσερκέζογλου, 2001).
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Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της κινητικής αδεξι-
ότητας αλλά και την ετερογένεια με την οποία εκδηλώνεται η 
κατάσταση, η αντιμετώπιση των κινητικών δυσκολιών αποτελεί 
το πιο σημαντικό θέμα στη γενικότερη προσέγγιση του προ-
βλήματος.  Ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης θα πρέπει να απο-
τελεί μία κατανοητή και αποτελεσματική ενότητα, που ασφα-
λώς αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα αφού είναι πολύ 
δύσκολο να συνδυάσει κανείς όλα τα κομμάτια μίας ολοκλη-
ρωμένης παρέμβασης. Συνεπώς, η ανάγκη για άτομα που θα 
αναλάβουν την ευθύνη της καθοδήγησης και να μπορούν να 
φέρουν σε πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα είναι μεγάλη. Τα άτομα 
αυτά θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν όλες τις πληροφο-
ρίες που θα συγκεντρώσουν από τους ειδικούς και κατόπιν να 
καθοδηγήσουν τους δασκάλους και καθηγητές στην ανεύρεση 
των κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται και ενημερώνονται για 
την κατάσταση οι γονείς και το παιδί είναι σημαντικό θέμα. 
Μία ειλικρινής και με κατανόηση συζήτηση με τους γονείς και 
εάν είναι δυνατό και με το παιδί, μπορεί να τους βοηθήσει να 
κατανοήσουν την φύση του προβλήματος και το τι πρέπει να 
κάνουν για να βελτιώσουν την κατάσταση.  Άλλωστε, η συνερ-
γασία γονέων και εκπαιδευτικών στη διαδικασία της παρέμβα-
σης είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη (Sugden & Wright, 
1998). Θα πρέπει βέβαια να ξεκαθαρισθεί πως η διαδικασία 
αντιμετώπισης θα είναι μακρά και απαιτεί υπομονή και επιμονή.
Είναι γνωστό πως η επίβλεψη και εξάσκηση σύνθετων δεξι-
οτήτων είναι μάλλον δύσκολη υπόθεση. Η ποιότητα της κα-
θοδήγησης και ενθάρρυνσης κατά την εξάσκηση είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της απόδοσης ιδίως 
παιδιών με κινητικές δυσκολίες.  Συνεπώς, η επίβλεψη και κα-
θοδήγηση ενός προγράμματος εξάσκησης από έμπειρους καθη-
γητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι θα είναι σε θέση να δώσουν 
την κατάλληλη ανατροφοδότηση που θα βοηθήσει τα παιδιά 
με κινητική αδεξιότητα να βελτιώσουν την κινητική τους συ-
μπεριφορά είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε ένα πρόγραμμα 
αντιμετώπισης. Φαίνεται λοιπόν πως το μάθημα της φυσικής 
αγωγής, είναι το ιδανικό περιβάλλον για την εφαρμογή του κύ-
ριου όγκου ενός προγράμματος αντιμετώπισης.  Αυτό επιβεβαι-

2.6 Προσέγγιση & παρέμβαση
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ώνεται και από τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα Ελληνικών και 
διεθνών ερευνών, όπου η εφαρμογή πα-ρεμβατικών προγραμ-
μάτων στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής αγωγής είχε 
πραγματικά ευεργετικά αποτελέσματα (Τσερκέζογλου, Κουρ-
τέσης & Καψάλας, υπό δημοσίευση, Wright & Sugden, 1998). 
Φαίνεται λοιπόν πως η κινητική αδεξιότητα και οι συνέπειές της 
μπορούν να αντιμετωπισθούν με εντατική και προσεκτικά σχε-
διασμένη παρέμβαση.

Προδιαγραφές και κριτήρια που θα πρέπει να διέπουν κάθε 
πρόγραμμα παρέμβασης, έχουν κατά καιρούς περιγραφεί από 
πολλούς επιστήμονες. Έχει άλλωστε τονιστεί πως το να επι-
κεντρώσει κάποιος την προσοχή του σε ένα παιδί και να κάνει 
κάτι για το πρόβλημά του, είναι πιο σημαντικό από το τι και 
το πως αυτό γίνεται. Η εξασφάλιση ενός πλούσιου και γεμάτο 
παρακίνηση περιβάλλον για το παιδί, έχει μεγαλύτερη αξία από 
μία αφύσικη ατμόσφαιρα , η οποία περιορίζει τη φαντασία του 
παιδιού και το οδηγεί σε μια δυσαρέσκεια απέναντι στους δα-
σκάλους και στο σχολείο. Επίσης, ο τύπος ενός προγράμματος 
αντιμετώπισης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές 
ανάγκες του κάθε παιδιού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, εάν ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθά ένα συγκεκριμένο παιδί και 
όχι εάν η μέθοδος της διορθωτικής διδασκαλίας γενικότερα εί-
ναι αποτελεσματική. 

Όποια μέθοδο και εάν διαλέξει κανείς, υπάρχουν πάντα κά-
ποιες πρακτικές συμβουλές που ο καθηγητής φυσικής αγωγής 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του:

•  Η μέθοδος της μερικής εξάσκησης ή η μέθοδος της   
ανάλυσης της δεξιότητας, φαίνεται να είναι οι πιο κατάλληλες  
μέθοδοι διδασκαλίας δεξιοτήτων σε παιδιά με κινητική   
αδεξιότητα.  

•  Δεν είναι λογικό να υποθέτει κανείς πως ένα πρόγραμμα   
λίγων εβδομάδων θα εξαλείψει ένα πρόβλημα που υφίσταται  
για πολλά χρόνια.  

• Όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το αίσθημα της επιτυχία  
 από τις πρώτες ακόμη προσπάθειες.  Για αυτόν το λόγο οι  
 πρώτες προσπάθειες ή δεξιότητες θα πρέπει να είναι   
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 ευκολότερες. Η αύξηση της δυσκολίας μιας δεξιότητας θα  
 πρέπει να γίνεται με μικρά βήματα, για να αποφεύγεται η  
 αποτυχία.
• Εφαρμογή δραστηριοτήτων με πολλά επίπεδα επιτυχίας,   
 παρά το αυστηρό “περνάς-κόβεσαι” κριτήριο. Εφαρμογή   
 παιγνιδιών που δεν υπάρχει αποκλεισμός κανενός.
•  Η εξάσκηση θα πρέπει να στοχεύει στις δεξιότητες που   

αντιμετωπίζει δυσκολίες το παιδί.  
•  Οι δεξιότητες θα πρέπει να εκτελούνται σε διαφορετικές   

καταστάσεις, με διαφορετικές ταχύτητες και άλλες    
παραμέτρους, έτσι ώστε και η παρακίνηση θα είναι   
μεγαλύτερη και το παιδί θα μάθει να εκτελεί τη δεξιότητα   
κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

• Δραστηριότητες χωρίς άγχος και μεγάλα διαλείμματα μετά  
 από κοπιαστική άσκηση είναι επίσης σημαντικές.
•  Τέλος, είναι καλό να παρέχεται στο παιδί η ελευθερία να   

διαλέγει από μόνο του τις δραστηριότητες που προτιμά και  
νομίζει ότι χρειάζεται.

Πολλές προσεγγίσεις υπάρχουν για το πως μπορεί να αντιμετω-
πιστούν τα κινητικά προβλήματα στα παιδιά.  Όποια προσέγγι-
ση και να εφαρμοσθεί η αντιμετώπιση της κινητικής αδεξιότη-
τας αποτελεί μία κοπιαστική, χρονοβόρα και συνεχή διαδικασία, 
που απαιτεί συμπαράσταση, βοήθεια και υπομονή από όλους 
τους εμπλεκόμενους.
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Η δύο βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη σωστή λειτουρ-γία 
του καθηγητή φυσικής αγωγής στο σχολείο είναι η υπευθυνό-
τητα και η αξιολόγηση. Όταν αναφερόμαστε στην υπευθυνό-
τητα εννοούμε την ευθύνη των διδασκόντων για αποτελεσμα-
τική διδασκαλία και επίτευξη των διδακτικών στόχων και κατά 
συνέπεια την μάθηση των διδακτικών αντικειμένων από τους 
μαθητές. Η αξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία της μέτρη-
σης της προόδου των μαθητών συγκρίνοντάς την με κάποιο 
μαθησιακό στόχο. 

Η διαδικασία του καθορισμού εκπαιδευτικών στόχων είναι το 
πρώτο βήμα για την εφαρμογή της υπευθυνότητας των διδα-
σκόντων αφού τους καθιστά υπεύθυνους για το αποτέλεσμα 
της εφαρμογής του προγράμματός τους. Ο εκπαιδευτικός στό-
χος είναι η  περιγραφή της αλλαγής που επιθυμείται να επιτευ-
χθεί από τον ασκούμενο η οποία όμως προκύπτει μετά από μια 
στοχευόμενη μαθησιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευ-
τικοί στόχοι θα πρέπει να περιγράφουν την αναμενόμενη συ-
μπεριφορά που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι μαθητές όταν οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί. Στην προκειμένη περί-
πτωση ο στόχος της εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι η διδα-
σκαλία κάποιων περιεχομένων αλλά η μάθηση των στόχων της 
φυσικής αγωγής καθώς και η τροποποίηση της συμπεριφοράς 
των μαθητών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διαχωριστούν οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι στόχοι του προγράμματος και οι 
στόχοι της αξιολόγησης.

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι 

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι περιγράφουν την συμπεριφο-
ρά ενός ατόμου όταν με επιτυχία ακολουθήσει με επιτυχία το 
πρόγραμμα. Αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και 
περιγράφουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να 
αποκτήσουν οι μαθητές ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του εκ-
παιδευτικού προγράμματος. Εάν λοιπόν η κοινωνία έχει ανάγκη 
να φτιάχνει πολίτες που για παράδειγμα θα έχουν μια θετική 
στάση προς τον υγιεινό τρόπο ζωής και τη δια βίου άσκηση, 
τότε  θα πρέπει ο μακροπρόθεσμος εκπαιδευτικός στόχος να 
οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

3.0 Αξιολόγηση και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στη Φυσική Αγωγή

3.1  Καθορισμός Εκπαιδευ-
τικών Στόχων
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Στόχοι του προγράμματος 

Αφού τεθούν οι μελλοντικοί και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι θα 
πρέπει να σχεδιαστούν τα προγράμματα με σκοπό να εκπλη-
ρωθούν αυτοί οι στόχοι. Για το σκοπό αυτό το κάθε πρόγραμ-
μα θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι του 
προγράμματος θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και όχι γενικοί 
στόχοι και θα πρέπει να περιγράφουν επακριβώς τις συμπερι-
φορές που θα πρέπει να προκύψουν. Οι στόχοι του προγράμ-
ματος θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένες ομάδες μα-
θητών και να εκπληρώνουν όλους τους σκοπούς της φυσικής 
αγωγής.

Στόχοι αξιολόγησης

Για να ολοκληρωθούν οι στόχοι του προγράμματος θέτονται 
κάποια κριτήρια απόδοσης των μαθητών. Το τρίτο επίπεδο των 
στόχων είναι οι στόχοι αξιολόγησης και περιγράφουν τα κριτή-
ρια της απόδοσης που θα πρέπει να έχουν φτάσει οι μαθητές 
όταν ακολουθήσουν τους στόχους του προγράμματος. Επίσης 
περιγράφουν τις συμπεριφορές που θα πρέπει να επιδεικνύο-
νται ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα απόδοσης (υψηλό, 
μεσαίο, χαμηλό). 
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Τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να καλύψουμε όλες τις 
απαιτήσεις των μαθητών μέσα σε ένα σχολικό πρόγραμμα φυ-
σικής αγωγής και γι’ αυτό θα πρέπει να τους επιλέξουμε βάση 
κάποιων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά θα καθοριστούν συλλέ-
γοντας:

1. Πληροφορίες σχετικά με τους μαθητές, τις ικανότητές   
τους, τις γνώσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις στάσεις   
τους, το επίπεδο απόδοσης και γνώσης σε συγκεκριμένες   
δεξιότητες και τις συγκεκριμένες ανάγκες τους οι οποίες   
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα διαφορετικά    
γεωγραφικά πλάτη και κοινωνικά περιβάλλοντα  

2. Πληροφορίες σχετικές με τις ανάγκες της κοινωνίας σχετικά  
με τους αποφοίτους από το εκπαιδευτικό της σύστημα,   
ευκαιρίες και αδυναμίες της σύγχρονης κοινωνίας που έχουν  
κάποια σημαντικότητα για την εκπαίδευση και παρόμοιες   
πληροφορίες.

3. Προτάσεις των ειδικών για τις ανάγκες και τις τάσεις του  
μέλλοντος. 

H επιλογή των στόχων θα πρέπει να προκύπτει από ένα προ-
βληματισμό που προέρχεται από πολλούς και διαφορετικούς 
φορείς (Υπουργείο Παιδείας, κοινωνία, σχολείο, οικογένεια). Η 
τελική επιλογή θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη όλους 
αυτούς τους παράγοντες. Οι στόχοι έτσι θα εκφράζουν τόσο 
τις γενικότερες τάσεις της κοινωνίας αλλά θα είναι και προσαρ-
μοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των μαθητών του κάθε 
σχολείου.

3.2 Επιλογή των Στόχων
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Το μοντέλο αξιολόγησης στη φυσική αγωγή αποτελείται από 
τα εξής στάδια: 

1. Καθορισμός των στόχων της διδασκαλίας (όσο αφορά   
 γνώσεις, κινήσεις, στάσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές κλπ). 
2. Αρχική αξιολόγηση των μαθητών.
3.  Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων χρησιμοποιώντας  

έγκυρα και αξιόπιστα τεστ κατά τη διάρκεια και μετά το   
τέλος του προγράμματος διδασκαλίας.

4.  Αξιολόγηση της προόδου των μαθητών συγκρίνοντάς την  
με τους προκαθορισμένους στόχους και χρησιμοποιώντας  
ένα σύστημα βαθμολόγησης βάση κάποιων κριτηρίων.

Η έμφαση της αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων της φυ-
σικής αγωγής βρίσκεται στην πολυδιάστατη βελτίωση του μα-
θητή και όχι στη εκπλήρωση των διδακτικών καθηκόντων των 
διδασκόντων. Ο αποτελεσματικός διδάσκων είναι αυτός που οι 
μαθητές του επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό μάθησης. Έτσι το 
έργο του διδάσκοντα αξιολογείται από το ποσοστό που μάθη-
σης που προέκυψε από τη διδασκαλία των γνωστικών αντικει-
μένων και όχι από το εάν διδάχθηκαν το συγκεκριμένα αριθμό 
αντικειμένων σε συγκεκριμένο χρόνο. Θα πρέπει πάντα λοιπόν 
να έχουμε υπόψη μας ότι σημαντικό δεν είναι αυτό που γνωρί-
ζει ή διδάσκει ο διδάσκων αλλά αυτό που τελικά μαθαίνουν οι 
μαθητές.

Οι Kneer (1986) και Veal (1988) ανέφεραν ότι αρκετοί διδά-
σκοντες δεν πιστεύουν στην θεσπισμένη και τυπική αξιολό-
γηση του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Τις περισσότερες 
φορές η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών γίνεται άτυπα 
παρατηρώντας την συμπεριφορά των μαθητών αλλά υπάρ-
χουν και αρκετά παραδείγματα τυποποιημένων τεστ αξιολό-
γησης τα οποία αναφέρονται στην βιβλιογραφία και αφορούν 
αξιολογήσεις των διαφορετικών διαστάσεων που αντικατοπτρί-
ζουν και τους στόχους της φυσικής αγωγής. Υπάρχουν επί-
σης παραδείγματα στα οποία το σχολείο καθορίζει το σύστημα 
αξιολόγησης και αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες που προσδιο-
ρίζονται από το συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο που προέρχο-
νται τα παιδιά του σχολείου. 

3.3 Στάδια Αξιολόγησης
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Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να 
γίνεται σε πραγματικές καταστάσεις δηλαδή σε συνθήκες στις 
οποίες θα χρησιμοποιηθεί η δεξιότητα που διδάσκεται (Imwold, 
Rider & Johnson, 1982; Nixon, & Jewett, 1980; Veal 1990). 
Αυτό ορίζεται και ‘’αυθεντική αξιολόγηση’’ ή ‘’αξιολόγηση πε-
δίου’’. Εάν δηλαδή πρέπει οι μαθητές να διδαχθούν δεξιότη-
τες του βόλεϊ τότε η αξιολόγησή τους δεν θα πρέπει να γίνεται 
κατά την διάρκεια της εξάσκησης αλλά σε κάποιες περιόδους 
‘’ελέγχου’’ που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν σε κατα-
στάσεις αγώνα. Επειδή η αξιολόγηση σε αγωνιστικές καταστά-
σεις είναι πολλές φορές δύσκολο γιατί οι μαθητές συμμετέχουν 
σε διαφορετικό ρυθμό είναι καλό να δημιουργούνται αγωνιστι-
κές καταστάσεις μέσα από την εξάσκηση ή αγωνιστικές κατα-
στάσεις παιγνιώδους μορφής με συγκεκριμένο σκοπό που θα 
διευκολύνουν την διαδικασία αξιολόγησης. 

Για να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής αξιολόγη-
σης τα τεστ που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι περιοδικά 
και συνεχιζόμενα γιατί με αυτό τον τρόπο η αξιολόγηση γίνε-
ται ένα μέσο μάθησης και ανατροφοδότησης. Η συνεχιζόμενη 
αξιολόγηση βοηθά στην ανίχνευση των αδυναμιών των μαθη-
τών και κατά συνέπεια στην στοχευμένη διδασκαλία για βελ-
τίωση των ικανοτήτων των μαθητών. Έτσι δημιουργείται μια 
αμοιβαία σχέση μεταξύ των διδακτικών στόχων του μαθήματος 
και της αξιολόγησης. Κάθε ημέρα οι μαθητές προσπαθούν να 
επιτύχουν στόχους που καθορίστηκαν από τον διδάσκοντα. Το 
αποτέλεσμα από την προσπάθεια αυτή χρησιμοποιείται ως ανα-
τροφοδότηση για βοήθεια. Εξ αιτίας της φύσης της αυθεντικής 
αξιολόγησης οι στόχοι αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες για από-
δοση σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης αξιολογείται η προσπά-
θεια, η βελτίωση και η συμμετοχή. Η ενεργή συμμετοχή και το 
ενδιαφέρον είναι τα σημεία κλειδιά και φανερώνουν την σωστή 
συμπεριφορά στο μάθημα της φυσικής αγωγής.  

3.4 Χαρακτηριστικά Ενός Σωστού Τεστ

Αυθεντική Αξιολόγηση

Χαρακτηριστικά της 
Αυθεντικής Αξιολόγησης: 
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Πολλές φορές παρουσιάζονται ορισμένα πρακτικά προβλή-ματα 
κατά την εφαρμογή των  τυποποιημένων τεστ όπως αυτά περι-
γράφονται από τη βιβλιογραφία ή τα εγχειρίδια τους, λόγω έλ-
λειψης ικανοποιητικού χώρου, χρόνου, οργάνων, βοηθών κλπ. 
Έτσι κατά την αξιολόγηση είτε δεν υπάρχουν σχετικά τεστ για 
όλα τα αντικείμενα, είτε δεν μπορούν να εφαρμοστούν λόγω 
ελλείψεων, είτε δεν καλύπτουν τις εξειδι-κευμένες ανάγκες των 
διδασκόντων. Για το λόγο αυτό χρησι-μοποιούνται εναλλακτικά 
τεστ αξιολόγησης. 

Τα εναλλακτικά τεστ αξιολόγησης έχουν τα εξής θετικά χαρα-
κτηριστικά:

• Χρησιμοποιούνται ασκήσεις που αξιολογούν αυτές τις   
 συμπεριφορές που έχουν τεθεί ως στόχος μάθησης.
• Επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα και στην ποιότητα της  
 απόδοσης.
• Η βαθμολόγηση γίνεται βάση κάποιου κριτηρίου.
• Γίνεται αξιολόγηση υψηλότερων επιπέδων μάθησης.
• Τα παιδιά συμμετέχουν στην διαδικασία της αξιολόγησης  
 και αποκτούν υπευθυνότητα για το τελικό αποτέλεσμα.  
•  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι γνωστά στους μαθητές αφού  

δίνονται από την πρώτη ημέρα της διδασκαλίας.

Συνήθως χρησιμοποιούνται κανόνες βαθμολογίας (rubrics). Οι 
κανόνες αυτοί  διανέμονται πριν το μάθημα και έτσι οι μαθητές 
τους γνωρίζουν και μπορούν να αυτόαξιολογούνται. Οι βαθμοί 
ξεκινούν από το 6 ή το 4 έως το 0. Περιγράφεται η μεγαλύτε-
ρη δυνατή και η μικρότερη πιθανή επίδοση.

Για παράδειγμα

• Ακολουθεί όλες τις οδηγίες και ολοκληρώνει όλες τις   
 απαιτήσεις που του ζητούνται.
•  Απαντά ξεκάθαρα στις ερωτήσεις και γίνεται κατανοητός   

από όλους.
• Δείχνει ότι κατανοεί τις διδακτικές πληροφορίες και τις   
 εφαρμόζει σε κάποιες καταστάσεις.
• Απαντά με ακρίβεια δίνοντας την καλύτερη πιθανή λύση.
• Συνδυάζει και συγκρίνει τις γνώσεις του και τις εφαρμόζει  
 στην καθημερινή πρακτική. 

3.5 Εναλλακτική Αξιολόγηση

Βαθμό ‘4’ παίρνει ο μαθητής 
εάν:
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• Ακολουθεί όλες τις οδηγίες και ολοκληρώνει τις    
 περισσότερες από τις απαιτήσεις που του ζητούνται.
•  Απαντά ξεκάθαρα στις ερωτήσεις και γίνεται κατανοητός   

από όλους.
• Δείχνει ότι κατανοεί τις διδακτικές πληροφορίες στο   
 σύνολό τους αλλά κάνει κάποια μικρά λάθη ή έχει κάποιες  
 λανθασμένες ιδέες.

•  Ακολουθεί κάποιες από τις οδηγίες και ολοκληρώνει κάποιες  
από τις απαιτήσεις που του ζητούνται.

• Απαντά ξεκάθαρα στις ερωτήσεις αλλά οι απαντήσεις δεν  
 γίνονται κατανοητές από όλους.
•  Δείχνει ότι κατανοεί ένα μέρος από τις διδακτικές    

πληροφορίες και τις έννοιες που απαιτούνται για την   
ολοκλήρωση της απάντησης.

• Κατανοεί μόνο ένα μέρος των διδακτικών πληροφοριών. 
• Απαντά μόνο σε ένα μικρό μέρος των ερωτήσεων. 

• Όταν απαντά λανθασμένα ή οι απαντήσεις είναι άσχετες με  
την ερώτηση.

• Δεν δίνει καμία απάντηση.

Βαθμό 3 παίρνει ο μαθητής 
εάν:

Βαθμό 2 παίρνει ο μαθητής 
εάν:

Βαθμό 1 παίρνει ο μαθητής 
εάν:

Βαθμό 0 παίρνει ο μαθητής 
εάν:

Κενό παίρνει ο μαθητής εάν:
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Εκτός από τον κλασικό τρόπο αξιολόγησης που ο διδάσκων πα-
ρατηρεί τον μαθητή υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιλο-
γές για τη χρήση της εναλλακτικής αξιολόγησης. 

Σε αυτά τα τεστ: 
α)  ο διδάσκων αξιολογεί τους μαθητές και τέτοια τεστ μπορεί 

να είναι τα μαθητικά ή ομαδικά πλάνα, τα μαθητικά αρχεία ή 
ημερολόγια, γραπτά τεστ, συλλογή στοιχείων, παρουσίαση 
ρόλων, συνεντεύξεις, οργάνωση μιας δραστηριότητας, 

β) ο διδάσκων αξιολογεί εκθέσεις γονέων, 
γ) μαθητές αξιολογούν άλλους μαθητές, 
δ)  οι μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους. Η επιλογή αυτών 

των τεστ εξαρτάται από το επίπεδο της τάξης, το σκοπό 
και τα κριτήρια αξιολόγησης. Παρακάτω περιγράφονται τα 
εναλλακτικά τεστ αξιολόγησης. 

Οι μαθητές-τριες φτιάχνουν ένα σενάριο, καθορίζουν στόχους, 
σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα για την επιτυχία των στόχων  και 
εφαρμόζουν το πρόγραμμα για την επίτευξή τους. 

Παράδειγμα: 

Προτεινόμενη εφαρμογή: Σε τάξεις λυκείου 
Σκοπός: Ανταποκρίνεται σε όλους τους σκοπούς 
Το θέμα είναι η ανάλυση της στάσης και της επιθυμίας των 
μαθητών για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες άσκησης. 
Οι μαθητές αξιολογούν προσωπικά στοιχεία υγείας και φυσι-
κής δραστηριότητας. Αναγνωρίζουν τις ελλείψεις σε ποσότη-
τα φυσικής δραστηριότητας. Κατασκευάζουν ένα πλάνο με τη 
βοήθεια του διδάσκοντα. Παραδίδουν ένα πλάνο μέτρησης της 
φυσικής δραστηριότητας, ή μια βιντεοταινία, ή μια περίληψη 
κάποιων αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν τα συναισθήματά 
τους, τη στάση τους, την ικανοποίησή τους, και την τάση τους 
για συμμετοχή σε Φ.Δ.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1.  Εάν ο μαθητής αναλύει με σωστό τρόπο τη καθημερινή φυ-

σική δραστηριότητα και εάν σχεδιάζει τα κατάλληλα πλάνα  

3.6 Επιλογές Εναλλακτικών Τεστ Αξιολόγησης

3.6.1 Μαθητικό Πλάνο
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για την αύξησή της.
2. Εάν εφαρμόζει σωστά τις βασικές αρχές της εξάσκησης.
3. Εάν χρησιμοποιεί με δημιουργικότητα τις πληροφορίες   
  που συγκεντρώνει για να επιλύσει το πρόβλημα ή να αυξήσει  

τη συμμετοχή.
4. Εάν αξιοποιεί τα οφέλη και την ικανοποίηση που αντλείται  
 από τη συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες.

Βαθμολόγηση
Βαθμός Άριστα: Όταν σχεδιάσει και οργανώσει ένα πλάνο αξιο-
λόγησης και εφαρμογής ασκήσεων που θα αυξήσουν τη φυσι-
κή δραστηριότητα με επιτυχία.
Βαθμός Αρκετά Καλά: Όταν χρησιμοποιήσει με επιτυχία τις 
γνώσεις για το σχεδιασμό ενός πλάνου που αφορά τη φυσική 
δραστηριότητα το οποίο όμως δεν έχει καλή πρακτική εφαρμο-
γή.
Βαθμός Καλά: Απαιτούνται περισσότερες γνώσεις στο σχεδια-
σμό και στην εφαρμογή του πλάνου.
Βαθμός Μη Αποδεκτό: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του πλά-
νου είναι ατελής.

Οι μαθητές δημιουργούν ένα αρχείο καταγράφοντας συμπερι-
φορές, χρόνους άσκησης, αποφάσεις κλπ., και το παρουσιά-
ζουν προφορικά στον διδάσκοντα. 

Παράδειγμα: 

Προτεινόμενη εφαρμογή: Στη Δ’ και Ε’ τάξη του δημοτικού 
σχολείου 
Σκοπός: Γνώση και ανάπτυξη ενός επιπέδου φυσικής κατά-
στασης και υγείας
Οι μαθητές αξιολογούν τη φυσική δραστηριότητά τους εκτός 
του σχολείου. Κατασκευάζουν έναν πίνακα παρουσιάζοντας τα 
χαρακτηριστικά της συμμετοχής τους. Έτσι μπορούν να ανα-
φέρουν τι, πότε, τι είδους δραστηριότητες, πόσοι συμμετείχαν, 
τι ένοιωθαν. 

3.6.2 Μαθητικό Αρχείο
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Για παράδειγμα:

Κριτήρια

ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΙ ΠΟΣΟ 
ΧΡΟΝΟ

ΤΙ ΕΝΟΙΩΘΑ

Αυλή 4/1 Σχοινάκι 3 άτομα 30’ Δεν μου άρεσε 
όταν γινόταν 
γρήγορα

1. Οι δραστηριότητες ήταν μέτριας - υψηλής έντασης.
2. Οι μαθητές συμμετείχαν τουλάχιστον τρεις φορές 
 την εβδομάδα.

Βαθμολόγηση
Βαθμός Άριστα: Συμμετέχει περισσότερο από τρεις φορές την 
εβδομάδα.
Βαθμός Αρκετά καλά: Συμμετέχει τουλάχιστον τρεις φορές την 
εβδομάδα.
Βαθμός Καλά: Συμμετέχει λιγότερο από τρεις φορές την εβδο-
μάδα.
Βαθμός Μη Αποδεκτό: Καθόλου συμμετοχή σε δραστηριότη-
τες μέτριας - υψηλή έντασης.

Τακτική καταγραφή σε ημερολόγιο της συμμετοχής, των συ-
ναισθημάτων, των αντιλήψεων κλπ. σχετικά με τη συμμετοχή 
τους σε μια δραστηριότητα 

Παράδειγμα: 

Προτεινόμενη εφαρμογή: Στη B’ και στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου 
Σκοπός: Επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπε-
ριφοράς ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε ομαδικές ασκήσεις 
που αυξάνουν τη φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια μιας 
εκπαιδευτικής εκδρομής με συμμετοχή των μαθητών σε υπαί-
θριες δραστηριότητες. Περιγράφονται τα θετικά ή αρνητικά 
συναισθήματα από τη συμμετοχή στις υπαίθριες δραστηριότη-
τες, συγκρίνονται οι επιθυμητές ή μη εμπειρίες, συσχετίζονται 
άλλες συνθήκες που αυξάνουν ή μειώνουν τη φυσική δραστη-
ριότητα.

3.6.3 Μαθητικό 
Ημερολόγιο
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Κριτήρια
1.  Αναλύει και εκφράζει συναισθήματα που σχετίζονται με τη  

φυσική δραστηριότητα.
2. Νοιώθει συναισθήματα επιτυχίας, πρόκλησης, ευτυχίας   
 από τη συμμετοχή.
3. Αισθάνεται τη θετική επίδραση της ομαδικότητας και της  
 συνεργασίας.

Βαθμολόγηση
Βαθμός Άριστα: Περιγράφει τα συναισθήματά του από τη συμ-
μετοχή και την συνεργασία με θετικά σχόλια.
Βαθμός Αρκετά καλά: Περιγράφει τα συναισθήματά του από τη 
συμμετοχή με θετικά σχόλια.
Βαθμός Καλά: Δυσκολεύεται να περιγράψει τα συναισθήματά 
του από τη συμμετοχή. 
Βαθμός Μη αποδεκτό: Δεν περιγράφει τα συναισθήματά του.

Η περιγραφή της συμπεριφοράς ή των στάσεων των παιδι-
ών από τους γονείς. Αυτή μπορεί να είναι σχετικά με τη φυσι-
κή δραστηριότητα εκτός σχολείου. Σχολιάζονται ανεπίσημα ή 
περιγράφονται οι προτιμήσεις των παιδιών και οι αντιδράσεις 
τους σε ευκαιρίες συμμετοχής σε οικογενειακές δραστηριότη-
τες άσκησης. 

Παράδειγμα: 

Προτεινόμενη εφαρμογή: στην 1η και 2α τάξη του δημοτι-
κού 
Σκοπός: Γνώση και ανάπτυξη ενός επιπέδου φυσικής κατά-
στασης και υγείας. 
Οι γονείς παρατηρούν τις δραστηριότητες των παιδιών  εκτός 
σχολείου και κάνουν μια περιγραφή των δραστηριοτήτων και 
των κινητικών προτιμήσεών τους.

Κριτήρια
1. Συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό φυσικών δραστηριοτήτων. 
2.  Συμμετέχει τακτικά σε δραστηριότητες που προάγουν   

την υγεία.

3.6.4 Έκθεση Γονέων
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Βαθμολόγηση
Βαθμός Άριστα: Συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό φυσικών 
δραστηριοτήτων περισσότερο από τρεις φορές την εβδομάδα.
Βαθμός Αρκετά καλά: Συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό φυσι-
κών δραστηριοτήτων τρεις φορές την εβδομάδα τουλάχιστον.
Βαθμός Καλά: Συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό φυσικών δρα-
στηριοτήτων λιγότερο από τρεις φορές την εβδομάδα.
Βαθμός Μη αποδεκτό: Δεν συμμετέχει σε φυσικές δραστηριό-
τητες εκτός από τις ώρες του σχολείου. 

Η δομημένη συνέντευξη του διδάσκοντα με το μαθητή για την 
αξιολόγηση των σκέψεών του, των συναισθημάτων του και 
των γνώσεών του. 

Παράδειγμα: 

Η συνέντευξη για τις ψυχολογικές, φυσιολογικές και κοινωνικές 
επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας για τις ηλικιακές ομά-
δες 20-30, 40-50, +60 ετών

Η παρατήρηση των μαθητών και η ανατροφοδότησή τους από 
άλλους μαθητές σχετικά με την απόδοση ή την εκτέλεση κινη-
τικών δεξιοτήτων.

Παράδειγμα:

Η εκτέλεση μιας ρουτίνας της γυμναστικής και η ταυτόχρο-
νη διόρθωση της απόδοσης από τους συμμαθητές προφορικά, 
γραπτά ή με χειρονομίες. 

Η αυτο-αξιολόγηση των μαθητών για την απόδοσή τους. Η 
αυτο-αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλιμάκων (π.χ. 1-5, ή 1-
3) για τον καθορισμό του βαθμού επιτυχίας, επίδοσης, τεχνι-
κής εκτέλεσης, απόδοσης, εκτέλεσης επιθυμητών ή μη δρα-
στηριοτήτων κτλ.

3.6.5 Συνέντευξη

3.6.6  Παρατήρηση 
Συμμαθητών

3.6.7 Αυτο-Αξιολόγηση
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Παράδειγμα

Η εκτέλεση ενός πλάνου και η αξιολόγηση του διοικητικού, του 
υποστηρικτικού ή του συνεργατικού ρόλου του κάθε μαθητή.

Γραπτά τεστ που αξιολογούν την γνώση στη φυσική αγωγή. 
Μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών απα-
ντήσεων (multiple choice), επιλογής της σωστής ή της λάθος 
πρότασης, περιεχομένου, συσχετισμού, συμπλήρωσης των κε-
νών κλπ. Οι ερωτήσεις αξιολογούν την γνώση, την αντίληψη, 
την εφαρμογή των γνώσεων, τη συνθετική και την αναλυτική 
ικανότητα των μαθητών. 

Παραδείγματα

•  Η επίδειξη φωτογραφιών με γυμνασμένους και αγύμναστους  
και η ερώτηση είναι ποιος έχει το χαμηλότερο καρδιακό   
σφυγμό (στις τάξεις του δημοτικού).

• Ποια είναι η εξίσωση της μέγιστης καρδιακής συχνότητας  
 (στις τάξεις του γυμνασίου); 220- ηλικία

Η συνεργασία μιας ομάδας παιδιών για την ολοκλήρωση ενός 
πλάνου. Συνήθως απαιτείται να απαντήσουν σε μια σειρά από 
ερωτήματα και σε αντίθεση με το μαθητικό πλάνο που ολοκλη-
ρώνεται μέσα σε μια ακαδημαϊκή ώρα η εργασία ομάδας χρειά-
ζεται περισσότερο από μια ακαδημαϊκή ώρα για να ολοκληρω-
θεί. 

Παράδειγμα:

Διδασκαλία μιας δεξιότητας με τη συμμετοχή όλων των με-
λών μιας ομάδας με διαφορετικούς ρόλους και τρόπους όπως, 
κάποια μέλη κάνουν την προφορική παρουσίαση, κάποια άλλα 
την επίδειξη και άλλοι διορθώνουν τα λάθη. 

Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης αφορά τη συλλογή διαφορετικών 
στοιχείων σε συγκεκριμένη διάρκεια χρόνου. Περιλαμβάνει τη 
συλλογή στοιχείων σχετικών με ένα ή με διαφορετικά θέματα 
(π.χ. φυσική δραστηριότητα, κινητικές δεξιότητες κλπ.). Έχει 

3.6.8 Γραπτά Τεστ

3.6.9 Εργασία Ομάδος

3.6.10   Συλλογή Στοιχείων 
(Portfolio)
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μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για παράδειγμα έξι με οκτώ 
διδακτικές μονάδες στην οποία οι μαθητές θα πρέπει να συλ-
λέξουν τα σχετικά με την εργασία τους στοιχεία και δεδομένα. 
Μετά πρέπει να τα αξιολογήσουν και να επιλέξουν τα πιο σχε-
τικά και αντιπροσωπευτικά. Στο συνοδευτικό γράμμα περιγρά-
φεται και δικαιολογείται η χρήση των συγκεκριμένων στοιχείων 
(σε σχέση με κάποια άλλα που δεν συμπεριλήφθηκαν) και πως 
αυτά καλύπτουν τον/τους στόχο/ους που τέθηκαν από τους δι-
δάσκοντες.  

Τέτοια στοιχεία που συλλέγονται θα μπορούσαν να είναι:
• Φωτογραφίες από αθλητές, μοντέλα, ή σκίτσα που έγιναν  
 από τους μαθητές. 
• Σημειώσεις από μια συνέντευξη ή ένα σεμινάριο/διάλεξη.
• Λίστα ελέγχου αξιολόγησης των μαθητών.
• Αντίγραφα από βραβεία ή πτυχία.
• Βίντεο, κασέτες ήχου, δισκέτες Η/Υ που παρουσιάζει   
 στοιχεία σχετικά με ένα θέμα.
• Καταγεγραμμένες σκέψεις των μαθητών (π.χ. για τη σωστή  
 διατροφή).
• Η κινητική τους ανάπτυξη (π.χ. το ύψος σε σχέση με το   
 βάρος).
•  Οι αλλαγές της άποψης ή της γνώμης των μαθητών κατά τη  

διάρκεια των μαθημάτων (π.χ. για τα οφέλη της άσκησης). 

Παραδείγματα 

Στόχος: Η μάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων ποδοσφαίρου
• Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ομάδες. 
• Βιντεοταινίες από παιχνίδια ποδοσφαίρου. 
• Συστατικές επιστολές από προπονητές. 
• Καρτέλες καταγραφής της επίδοσης.
• Το πρόγραμμα μιας προπονητικής μονάδας.
• Κανονισμοί που αφορούν συγκεκριμένες δεξιοτήτες.

Στόχος: Ανάπτυξη της φυσικής δραστηριότητας
• Ερευνητικά άρθρα που αφορούν τη φυσική δραστηριότητα.
• Ημερολόγιο φυσικής δραστηριότητας. 
• Περίληψη της καθημερινής ή της εβδομαδιαίας φυσικής   
 δραστηριότητας των μαθητών. 
• Άρθρα εφημερίδων.
• Προπονητικά πλάνα.
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• Φωτογραφίες. 
• Σχεδιάγραμμα καμπυλών εξέλιξης της απόδοσης (για   
 παράδειγμα στη δύναμη, την ταχύτητα, την αερόβια   
 ικανότητα, την ευλυγισία). 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν να παίξουν ένα ρόλο σε ένα υποθε-
τικό σενάριο. Οι μαθητές πρέπει μέσα από μια επιχειρηματολο-
γία να προσπαθήσουν να τεκμηριώσουν αυτά που πιστεύουν.

Παραδείγματα

1)  Είστε αυτός που ανέβηκε στο Έβερεστ πώς αισθανόσα-  
σταν και τι σκεφτόσασταν όταν πλησιάζατε την κορυφή;

2) Είστε ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας και θέλετε να καθορίσετε  
 μια μασκότ. Πως θα την υποστηρίζατε;
3) Είστε σε ένα αγώνα με φιλάθλους χούλιγκαν. Πως θα τους  
 πείθατε για το αντίθετο;  
4) Είστε με ένα φίλο σας που δεν γνωρίζει τίποτα για το bad 
 minton. Για ποιους κανόνες θα του λέγατε αρχικά;

Περιγράφεται μια δραστηριότητα που θα πρέπει να οργανωθεί 
χωρίς όμως περιορισμό στην απάντηση. Δίνεται η δυνατότητα 
να βρεθούν διαφορετικοί τρόποι για την επίλυση του προβλή-
ματος και η εφαρμογή του θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε συ-
γκεκριμένη χρονική διάρκεια. 

Παράδειγμα

Η παρουσίαση ενός προγράμματος γυμναστικής επίδειξης για 
το κοινό κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ενός αγώνα.
Βαθμολόγηση

• Επιλέγει πολλές διαφορετικές δεξιότητες.
• Επιλέγει δεξιότητες κατάλληλης δυσκολίας για την κάθε   
 ηλικιακή ομάδα.
• Οι ασκήσεις έχουν διάρκεια όσο ακριβώς και το διάλειμμα.
• Γνωρίζει ποια όργανα απαιτούνται. 
• Συμμετέχουν όλοι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της   
 άσκησης.

3.6.11  Παρουσίαση Ρόλου

3.6.12 Οργάνωση μιας   
 Δραστηριότητας  
 (Event task)

Βαθμό 4 εάν ο μαθητής
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• Επιλέγει πολλές διαφορετικές δεξιότητες. 
• Επιλέγει δεξιότητες κατάλληλης δυσκολίας για κάθε   
 ηλικιακή ομάδα. Παρόλα αυτά κάποια άτομα δεν μπορούν  
 να εκτελέσουν με απόλυτη επιτυχία.
• Οι ασκήσεις έχουν διάρκεια όσο ακριβώς και το διάλειμμα
• Γνωρίζει ποια όργανα απαιτούνται για την εκτέλεση του   
 προγράμματος. 
•  Κατά τη διάρκεια της άσκησης συμμετέχουν όλοι οι μαθητές  

εκτός από δύο ή τρεις μαθητές που δεν συμμετέχουν.  

• Επιλέγει πολλές και διαφορετικές δεξιότητες.
• Επιλέγει δεξιότητες κατάλληλης δυσκολίας για κάθε ηλικιακή  
ομάδα. Παρόλα αυτά κάποια άτομα κάνουν λάθη κατά την  
 εκτέλεση δύσκολων ασκήσεων. 
•  Οι ασκήσεις έχουν λίγο μικρότερη διάρκεια από όση το   

διάλειμμα.
• Γνωρίζει ποια όργανα απαιτούνται.
• Κατά τη διάρκεια της άσκησης συμμετέχουν όλοι οι   
 μαθητές αλλά συνήθως συμμετέχουν ομάδες ικανών αλλά  
 και λιγότερο ικανών μαθητών. 

• Επιλέγει δεξιότητες που επαναλαμβάνονται.
• Επιλέγει δεξιότητες μεγάλης δυσκολίας που εκτελούνται 
 με λάθη. 
•  Η συνολική διάρκεια των ασκήσεων είναι μικρότερη από το  

διάλειμμα
• Κάποια από τα όργανα που απαιτούνται λείπουν.
• Συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι μαθητές αλλά λίγες φορές   
 εκτελούν όλοι μαζί. 
• Η σειρά των ασκήσεων δεν έχει καλή ροή

• Εκτελούν ατομικές αντί ομαδικές ασκήσεις.

• Δεν εκτελούν τις ασκήσεις. 

Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή αξιολόγησης στη φυσική αγω-
γή. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης με σκοπό την 
συλλογή δεδομένων για την απόδοση ή τη βαθμολόγηση. 

Οι τρόποι αυτοί μπορεί να είναι: 
Άτυπη Αξιολόγηση: Κρατούνται σημειώσεις για οτιδήποτε 

Βαθμό 3 εάν ο μαθητής

Βαθμό 2 εάν ο μαθητής

Βαθμό 1 εάν ο μαθητής

Βαθμό 0 εάν ο μαθητής

Βαθμό κενό εάν ο μαθητής

3.6.13  Παρατήρηση του 
μαθητή από τον 
διδάσκοντα 
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συμβαίνει σε σχέση με την συμπεριφορά που εξετάζεται. Για 
παράδειγμα πώς αντιμετωπίζει μια ομάδα έναν λιγότερο ικανό 
μαθητή;
Λίστα Ελέγχου (Checklist): H καταγραφή των κριτηρίων και ο 
έλεγχος της ύπαρξης ή της παρουσίας/απουσίας τους για ένα 
θέμα ή εκτέλεση. Για παράδειγμα η αξιολόγηση της τεχνικής 
κατά τη ρίψη επάνω από το κεφάλι.
Κλίμακες: Η αξιολόγηση του βαθμού συμφωνίας με κάποιο κρι-
τήριο. Για παράδειγμα ο βαθμός συμμόρφωσης των μαθητών 
με τους κανόνες του παιχνιδιού.
Σκορ Επίδοσης: Η αξιολόγηση βάση πολλαπλών κριτηρίων ταυ-
τόχρονα. Για παράδειγμα η αντίδραση σε αιφνιδιασμό 3 εναντί-
ον 2.
Βίντεο ανάλυση: Η αξιολόγηση της επίδοσης με τη χρήση της 
βιντεοταινίας αφού δίνεται η δυνατότητα αργής κίνησης, εξέ-
τασης της αξιοπιστίας των μετρήσεων και πιο λεπτομερούς 
ανάλυση της απόδοσης.
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Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας. Η διαδικασία του καθορισμού εκπαιδευτικών 
στόχων είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση ενός αποτε-
λεσματικού προγράμματος.  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέπει 
να περιγράφουν την αναμενόμενη συμπεριφορά που θα πρέπει 
να επιδεικνύουν οι μαθητές όταν οι εκπαιδευτικοί στόχοι έχουν 
επιτευχθεί. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι περιγράφουν την συ-
μπεριφορά ενός ατόμου όταν ακολουθήσει με επιτυχία το πρό-
γραμμα. Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να περιγράφουν 
επακριβώς τις συμπεριφορές των μαθητών που θα πρέπει να 
προκύψουν ως αποτέλεσμα του προγράμματος. Οι στόχοι 
αξιολόγησης περιγράφουν τα κριτήρια της απόδοσης που θα 
πρέπει να έχουν φτάσει οι μαθητές όταν ακολουθήσουν τους 
στόχους του προγράμματος. Η έμφαση της αξιολόγησης της 
επίτευξης των στόχων της φυσικής αγωγής βρίσκεται στην πο-
λυδιάστατη βελτίωση του μαθητή και όχι στη εκπλήρωση των 
διδακτικών καθηκόντων των διδασκόντων. Ο αποτελεσματικός 
διδάσκων είναι αυτός που οι μαθητές του επιτυγχάνουν υψη-
λό ποσοστό μάθησης. Στην αυθεντική αξιολόγηση η αξιολόγη-
ση των μαθητών γίνεται σε πραγματικές καταστάσεις δηλαδή 
σε συνθήκες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η δεξιότητα που 
διδάσκεται. Οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να 
διεξάγονται περιοδικά ώστε η αξιολόγηση να γίνεται ένα μέσο 
μάθησης και ανατροφοδότησης. Η συνεχιζόμενη αξιολόγηση 
βοηθά στην ανίχνευση των αδυναμιών των μαθητών και κατά 
συνέπεια στην στοχευμένη διδασκαλία για βελτίωση των ικα-
νοτήτων των μαθητών. Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια 
αμοιβαία σχέση μεταξύ των διδακτικών στόχων του μαθήμα-
τος και της αξιολόγησης. Συχνά δεν είναι δυνατή η αυθεντική 
αξιολόγηση των μαθητών διότι δεν υπάρχουν σχετικά τεστ για 
όλα τα αντικείμενα ή δεν καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες 
των διδασκόντων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται εναλλα-
κτικά τεστ αξιολόγησης. Στην εναλλακτική αξιολόγηση χρησι-
μοποιούνται κανόνες βαθμολογίας που γνωστοποιούνται στους 
μαθητές πριν το μάθημα ώστε αυτοί να τους γνωρίζουν και 
μπορούν να αυτό-αξιολογούνται. Εκτός από τον κλασικό τρόπο 
αξιολόγησης που ο διδάσκων παρατηρεί τον μαθητή υπάρχουν 
πολλές και διαφορετικές επιλογές για τη χρήση της εναλλακτι-
κής αξιολόγησης. 

3.7 Σύνοψη
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Σε αυτά τα τεστ: 
α)  ο διδάσκων αξιολογεί τους μαθητές και τέτοια τεστ μπορεί 

να είναι τα μαθητικά ή ομαδικά πλάνα, τα μαθητικά αρχεία ή 
ημερολόγια, γραπτά τεστ, συλλογή στοιχείων, παρουσίαση 
ρόλων, συνεντεύξεις, οργάνωση μιας δραστηριότητας, 

β) ο διδάσκων αξιολογεί εκθέσεις γονέων, 
γ) μαθητές αξιολογούν άλλους μαθητές, 
δ)  οι μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους. Η επιλογή αυτών 

των τεστ εξαρτάται από το επίπεδο της τάξης, το σκοπό και 
τα κριτήρια αξιολόγησης.
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Η ανάπτυξη έχει σχεδόν ταυτισθεί με το πλήθος των σύγχρο-
νων εφαρμογών που βασίζονται στις Νέες Τεχνολογίες και ιδί-
ως στη πληροφορική. Κάθε χώρα που προσβλέπει στην ανά-
πτυξη (οικονομική, τεχνολογική κ.λπ.) εξαρτάται από την 
χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς τις εισαγάγει στην Εκπαί-
δευση, ενισχύει την έρευνά τους, χρηματοδοτεί τις εφαρμογές 
τους, προωθεί με κάθε τρόπο ό,τι έχει σχέση μ’ αυτές, ιδιαίτε-
ρα με την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, μια συνολική προσέγγιση των 
τεχνολογικών εφαρμογών, είναι ένα θέμα που προκαλεί πολ-
λή συζήτηση για τις επιπτώσεις που επιφέρει στη ζωή μας. Ο 
όρος Κοινωνία της Πληροφορίας σκιαγραφεί τον τρόπο με τον 
οποίο διαμορφώνεται η σύγχρονη κοινωνία, καθώς εμποτίζεται 
διαρκώς από τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις με όλο και 
πιο έντονο ρυθμό σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων.

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι: ποιες είναι αυτές οι Τε-
χνολογίες που ονομάζονται Νέες και διαδραματίζουν τόσο ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας σε Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Σύμφωνα με τους Μηλιώνη και Μπαλτά (2001), 
«με τον όρο Νέες Τεχνολογίες εννοούμε εκείνες που βασίζο-
νται στις εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στις 
προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι μαζικά Μέσα 
Επικοινωνίας με την παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά αφο-
ρούν κυρίως την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδο-
μένων, την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση των πληροφοριών και 
την αρχειοθέτησή τους σε ηλεκτρονική μορφή».

4.0 Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή

4.1 Γενικά
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Στον επαγγελματικό τομέα ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός 
επαγγελματιών αντιλαμβάνεται την ανάγκη μηχανοργάνωσης 
της εργασίας του και τα πλεονεκτήματα που αυτή του προσφέ-
ρει και αναγκάζεται να αποκτήσει σχετικές γνώσεις σε θέμα-
τα Πληροφορικής. Εκείνο όμως που ακόμα δεν έχει γίνει από-
λυτα κατανοητό, είναι η σπουδαιότητα των Νέων Τεχνολογιών 
για μια ποιοτική παιδεία που αποτελεί και την προϋπόθεση ανά-
πτυξης του κράτους. Ο χώρος αυτός στις πραγματικές διαστά-
σεις, προεκτάσεις και εφαρμογές του άρχισε να μελετάται πολύ 
πρόσφατα, και για χώρες όπως η Ελλάδα θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Και όμως 
χωρίς τις Νέες Τεχνολογίες, χωρίς την πληροφορική και τις ποι-
κίλες εφαρμογές της στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στην κοι-
νωνία του 21ου αιώνα, δεν μπορεί να νοηθεί ανάπτυξη τής παι-
δείας. Ήδη έχουν εισαχθεί σταδιακά, με αργούς αρχικά ρυθμούς 
και μεγάλη καθυστέρηση, οι Νέες Τεχνολογίες στην Ελληνική 
Εκπαίδευση. Όπως αναφέρεται από τον Κόμη (1998), «η εξέλι-
ξη της πληροφορικής στο σχολείο, στα πλαίσια πάντα των προ-
ηγμένων χωρών, υπήρξε επίσης αρκετά γρήγορη. Μέσα στον 
εκπαιδευτικό χώρο, η εν λόγω εξέλιξη υπήρξε αναμφίβολα η πιο 
καταλυτική αλλαγή των τελευταίων χρόνων……Από τα πανεπι-
στήμια στα λύκεια, από τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κανένας χώρος δεν έμεινε χω-
ρίς να εντάξει τα νέα εργαλεία αναπαράστασης και σκέψης».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προγράμματα e-Εurope και e-
learning προωθεί και στηρίζει την εισαγωγή των Νέων Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
των χωρών μελών της. Ουσιαστικά η προσπάθεια δεν επικε-
ντρώνεται στην απλή εισαγωγή της πληροφορικής, αλλά για ρι-
ζική αλλαγή των προτύπων διδασκαλίας και μάθησης στο νέο 
σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, οι έρευνες φαίνεται να δείχνουν 
ότι η σωστή εφαρμογή τους θα εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθ-
μό τους εκπαιδευτικούς στόχους (Σβολόπουλος, 2002). Σε πολ-
λά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν χρησιμοποιηθεί Η/Υ (Ηλε-
κτρονικοί Υπολογιστές) σαν εργαλείο διδασκαλίας, όχι απλά σαν 
ένα ακόμα εποπτικό μέσο, αλλά σαν ενεργό κομμάτι της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας (Mc Kethan, Everhart & Stubblefiel, 2000). 

4.2 Εκπαίδευση και νέες Τεχνολογίες
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Οι έρευνες που υποστηρίζουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδι-
κότερα στην διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων, τα ταξινο-
μούν ως εξής:

•  Μπορούν να βελτιώσουν την διδασκαλία και την επίτευξη 
των μαθητών, οι μαθητές μπορούν να μάθουν και θυμούνται 
περισσότερα χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σε μικρότερο 
χρόνο. 

•  Κάνουν την διαδικασία μάθησης πιο ενδιαφέρουσα και πιο δι-
ασκεδαστική. Το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό, πιο ευχάρι-
στο και δίνει ερεθίσματα για περισσότερη εμβάθυνση.

•  Παρουσιάζουν τις πληροφορίες με πολλαπλό τρόπο (κείμενο-
ήχος-εικόνα).

•  Τονίζουν τον ενεργητικό ρόλο του μαθητή στη διαδικασία 
της μάθησης (διαφορές παθητικής και ενεργητικής μάθησης).

•  Εξατομικεύουν τη διδασκαλία και παρέχουν την κατάλληλη 
ανατροφοδότηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιτρέπουν 
στο μαθητή να προχωρήσει στην εργασία του με ρυθμό ανά-
λογο με τις δικές του ικανότητες.

•  Παρέχουν τον έλεγχο της διαδικασίας είτε στο δάσκαλο, είτε 
στο μαθητή ή τον κρατούν οι ίδιοι.

•  Συνδέουν τη μαθησιακή δραστηριότητα με την καθημερινή 
ζωή (αδρανής γνώση).

•  Δημιουργούν ποιοτικότερες συνθήκες συνεργατικής μάθησης 
(ομαδοκεντρική διδασκαλία).

•  Υπογραμμίζουν τους ρόλους διευκόλυνσης, παρότρυνσης, 
συντονισμού και διαμεσολάβησης του εκπαιδευτικού στη μα-
θησιακή διαδικασία.

•  Έχουν απεριόριστη υπομονή και δεν «τραβάνε ποτέ τα αυτιά 
των παιδιών», ούτε επηρεάζονται από υποσυνείδητες προκα-
ταλήψεις.

•  Τέλος, πλεονεκτούν συγκριτικά με άλλα μέσα εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας γιατί συνδυάζουν όλα τα χαρακτηριστικά των 
οπτικοακουστικών μέσων μαζί με απεριόριστες δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης. 

4.3 Πλεονεκτήματα των ΝΤ στην εκπαίδευση
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Οι εκπαιδευτικοί που είναι επιφορτισμένοι με την διεξαγω-
γή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, αυτοί που ονομάζο-
νται καθηγητές Φυσικής Αγωγής, αρχικά δεν εκμεταλλεύθηκαν 
πλήρως τις δυνατότητες που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες 
(Raz-Lieberman, & Lieberman, 1992). Πιθανόν αυτό να οφεί-
λεται στην ελλιπή ενημέρωση τους σχετικά με τις δυνατότη-
τες που παρέχει το «νέο εργαλείο» στην εκπαίδευση. Επίσης 
μια πιθανή αιτία είναι ότι η Φυσική Αγωγή αναφέρεται, προ πά-
ντων, στη φυσική δραστηριότητα και την κίνηση. Αυτό σημαί-
νει ότι οι καθηγητές δεν μπορούν να αποδεχθούν με ευκολία 
ως συνεργάτη τις Νέες Τεχνολογίες, την κατ΄ εξοχή θεωρητι-
κή έκφραση του αυτοματισμού και κατά συνέπεια της αντικα-
τάστασης της φυσικής δραστηριότητας από τεχνολογικά επι-
τεύγματα. Το μεγάλο ερώτημα που γεννιέται λοιπόν είναι πως 
μπορούν να συνδυάσουν τις Νέες Τεχνολογίες με τη Φυσική 
Αγωγή;  

Για να δώσουμε μια καλά θεμελιωμένη απάντηση στο ερώτη-
μα αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε τον καθορισμό των Νέων 
Τεχνολογιών και της χρήσης που έχουν στη Φυσική Αγωγή 
(Damme, 2002). Πολλοί που δεν είναι γνώστες των πλεονεκτη-
μάτων της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή 
συνήθως είναι  αρνητικοί ως προς αυτές. 

Επιπρόσθετα, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες γενικό-
τερα, συνετέλεσαν στην καθυστέρηση της διάδοσης των Νέων 
Τεχνολογιών. Έτσι, λόγου χάρη, ένας σημαντικός ανασταλ-
τικός παράγοντας υπήρξε ο πιθανός φόβος των εκπαιδευτι-
κών ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ως εκπαιδευτικά εργαλεί-
α, θα  έπαιρναν την θέση τους ή  τέλος πάντων θα υποβίβαζαν 
το δικό τους ρόλο στη διαδικασία της διδασκαλίας. Επιπλέον 
η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που αποτελούν 
το επίτευγμα της «ψυχρής» τεχνολογίας, φαινόταν ή φαίνε-
ται ακόμα γενικά ασυμβίβαστη με τις ανθρωπιστικές σπουδές. 
Υπήρξαν ακόμη φόβοι για την αποδυνάμωση της σχέσης και 
ψυχικής επαφής δασκάλου- μαθητή, την απομόνωση και παθη-
τικότητα των μαθητών (Χατζηχαριστός & Γαλάκος, 1993). Ει-
δικά στη Φυσική Αγωγή αναπτύχθηκε έντονα ο προβληματι-
σμός της αρνητικής συσχέτισης. Ότι  δηλαδή με τη χρήση των 
εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών θα μειωνόταν η φυσι-
κή δραστηριότητα των παιδιών, το μάθημα θα έχανε τον πρα-
κτικό του χαρακτήρα, θα γινόταν περισσότερο θεωρητικό και 

4.4 Νέες τεχνολογίες και καθηγητές φυσικής αγωγής
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πιθανά δεν θα είχε αντισταθμιστικό λόγο ύπαρξης στην εκπαί-
δευση.  Υπήρχε δηλαδή η έντονη ανησυχία εάν η εμπλοκή των 
Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή θα λειτουργούσε στα 
παιδιά ως σημαντικός μοχλός παρακίνησης σε αυξημένη φυσι-
κή δραστηριότητα ή θα οδηγούσε σε αντίθετα αποτελέσματα. 
Σε γενικές γραμμές όμως  σήμερα είναι αποδεκτό ότι η Φυσι-
κή Αγωγή μπορεί να ωφεληθεί από τη χρήση και ενσωμάτωση 
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι κα-
θηγητές Φυσικής Αγωγής δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνο-
ήσουν την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν, που εί-
ναι η εποχή της ανάπτυξης και εξάπλωσης της πληροφορικής, 
και να στερηθούν των πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει. 
Δεν πρέπει να μείνουν «τεχνολογικά αναλφάβητοι» και θεα-
τές των εξελίξεων. Πρέπει να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές  έχουν γίνει μέρος της καθημερινής 
ζωής, μέρος της εκπαίδευσης στα σχολεία και ότι πρέπει να ει-
σαγάγουν τις εφαρμογές της πληροφορικής στη Φυσική Αγω-
γή (Alvarez-Pons, 1992). Όλα αυτά θα γίνουν πιο εύκολα αν 
αποκτήσουν οικειότητα με την τεχνολογία και συνεπώς την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για την αποτελεσματική χρήση των 
εφαρμογών της (Katz, 1992). 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πραγματοποιήθη-
καν σειρές επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονταν 
σε καθηγητές και δασκάλους και είχαν σαν στόχο την εφαρ-
μογή και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σχολεία, όχι ως αυ-
τόνομο αντικείμενο, αλλά κατανεμημένη στα επιμέρους γνω-
στικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Έτσι, άρχισε 
η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών και στο μάθημα της φυσικής 
αγωγής. Η διασπορά και η χρήση, εξάλλου, των νέων υπολο-
γιστικών τεχνολογιών σε όλο το φάσμα του αναλυτικού προ-
γράμματος και όχι η ένταξη του σαν ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό 
αντικείμενο μπορεί να βοηθήσει την ουσιαστική και από κοι-
νού δημιουργική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητευόμενων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρί-
δη, 1992; Μακράκης, 1994).
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Οι Νέες Τεχνολογίες δεν περιορίζονται όμως μόνο στις εφαρ-
μογές και στη χρήση των υπολογιστών. Οι ακόλουθες τεχνολο-
γίες πρέπει να εξεταστούν ως προς  τη χρήση τους στη Φυσική 
Αγωγή για τον προγραμματισμό, διαχείριση τάξης, διδασκαλία, 
διοικητική υποστήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη (δια βίου 
εκπαίδευση) (Silverman, 1997):  

•  Internet (Διαδίκτυο) - ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών 
που παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας, διαμοιρασμού ιδε-
ών και πρόσβασης σε πηγές και πληροφορίες από όλη την 
υδρόγειο.  

•  Intranet (Τοπικό Δίκτυο) – δίκτυο υπολογιστών, αλλά με 
πληροφορίες και επικοινωνία περιορισμένη π.χ. μέσα σε ένα 
σχολείο.  

•  CD-ROM – εφαρμογές που διακινούνται με αυτό το μέσο 
λόγω όγκου των στοιχείων τους. Τα CD-ROMs είναι πλέον 
συνώνυμα των εφαρμογών πολυμέσων. Οι αποθηκευμένες 
πληροφορίες παρουσιάζονται στον χρήστη με τη μορφή κει-
μένου, εικόνων, ήχου, βίντεο.   

•  Όργανα ελέγχου της καρδιακής συχνότητας (ρολόγια χεριού) 
- συνήθως ένα λουρί εγκαθίσταται γύρω από το στήθος και 
περιέχει μια συσκευή ασύρματης επικοινωνίας για να διαβι-
βάσει τον κτύπο της καρδιάς στο όργανο ελέγχου (ρολόι χε-
ριού) και από εκεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για αποθή-
κευση, επεξεργασία και αξιολόγηση.  

•  Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή - οι φωτογραφίες που λαμ-
βάνονται αποθηκεύονται στη μνήμη ως ψηφιακό υλικό (πλη-
ροφορία) και όχι σε φιλμ όπως σε μια συνηθισμένη φωτο-
γραφική μηχανή. Με αυτό τον τρόπο αποθήκευσης μπορούν 
να επιδειχθούν άμεσα επάνω στην οθόνη του υπολογιστή ή 
να επεξεργασθούν με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών 
προγραμμάτων επεξεργασίας γραφικών.

•  Γενικό λογισμικό - τα πιο κοινά (γνωστά) προγράμματα είναι 
οι επεξεργαστές κειμένου (word processors) και τα λογιστικά 
φύλλα (spreadsheet).  

•  Ψηφιακή Βιντεοκάμερα - μια βιντεοκάμερα που μπορεί να 
συνδεθεί με τον υπολογιστή. Οι ταινίες βίντεο (σειρά κινού-
μενων εικόνων) ή ακόμα οι φωτογραφίες (ακίνητες εικόνες) 
μπορούν να αποθηκευτούν σε δίσκο υπολογιστή, να επεξερ-

4.5 Χρήση ΝΤ στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό
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γασθούν με το κατάλληλο λογισμικό και να τυπωθούν.  
•  Συσκευές καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων - οι πλη-

ροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομέ-
νων.  

•  Εκδοτικό σύστημα – δυνατότητα παραγωγής ενός περιοδι-
κού, μιας εφημερίδας, μικρού βιβλίου, κ.α. με χρήση ενός 
υπολογιστή και εκτυπωτή.  

•  Λογισμικό παρουσίασης  - λογισμικό που παρουσιάζει τις πλη-
ροφορίες με τη μορφή  διαφανειών (slides) σε προβολή, 
στον υπολογιστή ή για «κρέμασμα» ως ιστοσελίδας στο δια-
δίκτυο.  

Τα οφέλη της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσι-
κή Αγωγή τα καρπώνονται τόσο οι καθηγητές Φυσικής Αγω-
γής όσο και οι μαθητές. Πρώτιστα οι μαθητές ωφελούνται από 
τη δυνατότητα ενημέρωσης, κατά τρόπο ανεξάρτητο, από 
την επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και 
με τον έξω από το σχολικό περιβάλλον κόσμο, από την ατο-
μική ενεργητική μάθηση που αναπτύσσει τις δυνατότητες και 
την ανεξάρτητη σκέψη και παρακινεί για μεγαλύτερη μάθη-
ση (Damme, 2002). Αντίστοιχα, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής 
ωφελούνται από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην ενί-
σχυση που προσφέρουν στην διαδικασία της διδασκαλίας, από 
τη βοήθεια στην αξιολόγηση των μαθητών, για τη διοικητι-
κή υποστήριξη, για τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 
(δια βίου εκπαίδευση) και την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με 
την επικοινωνία μέσω Διαδικτύου (Damme, 2002). 
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Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ένα μεγάλο φάσμα προγραμμάτων λογισμικού για να κάνουν 
το καθημερινό τους έργο πιο αποτελεσματικό. 

Σύμφωνα με τον Αντωνίου (1998), στο λογισμικό αυτό συγκα-
ταλέγονται:
•  οι επεξεργαστές κειμένου για πλάνα ενοτήτων και μαθημά-

των, γράμματα στους γονείς, εργασία των μαθητών για το 
σπίτι, καταλόγους, 

•  τα λογιστικά φύλλα για βαθμολογίες, προϋπολογισμούς, 
•  οι βάσεις δεδομένων για καταγραφή ατομικών στοιχείων και 

οργάνωση ειδικών διευκολύνσεων, και 
•  τα λογισμικά παρουσιάσεων για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη 

πολυμεσικών πλάνων μαθήματος ( Multimedia Lesson Plans).

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στη χρήση των υπολογιστών στο 
χώρο της άθλησης ήταν η δυσκολία καταγραφής των δεδομέ-
νων στον αγωνιστικό χώρο και η μετέπειτα μεταφορά τους για 
επεξεργασία στον υπολογιστή. Αυτό όμως δεν αποτελεί πλέον 
πρόβλημα με τη χρήση των φορητών υπολογιστών αλλά και 
με την ύπαρξη συσκευών καταγραφής δεδομένων στην παλά-
μη του χεριού (Mohnsen, 1998). Με τις συσκευές αυτές δίνεται 
η δυνατότητα στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής να καταγρά-
φουν με ένα άγγιγμα του ειδικού στυλό όλα τα στοιχεία, βαθ-
μούς και αποτελέσματα των τεστ στο χώρο του μαθήματος και 
αργότερα να μεταφέρουν τα δεδομένα ενσύρματα ή ασύρματα 
στον προσωπικό τους υπολογιστή. Στον τομέα της αξιολόγη-
σης των μαθητών τα λογιστικά φύλλα βοηθούν τον καθηγητή 
Φυσικής Αγωγής στην καταγραφή και αρχειοθέτηση των βαθ-
μολογιών. 

4.6 Χρήση λογισμικού στη ΦΑ
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Στο μάθημα:
• συζήτηση για την ανάληψη ενός θέματος, 
•  ευαισθητοποίηση σε σχέση με ένα θέμα, π.χ. Διατροφή 

άσκηση και Υγεία ή Ολυμπιακά Αθλήματα,
• υποθέματα και διαχωρισμός σε ομάδες,
• αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, 
• παρουσίαση των πληροφοριών στις υπόλοιπες ομάδες, 
•  συζήτηση για τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που συλ-

λέχθηκαν, 
• συμπεράσματα από κάθε ομάδα 
• κατάληξη σε τελικό συμπέρασμα,
•  μπορεί να δημιουργηθεί μια έντυπη μορφή για την καταγρα-

φή των τελικών συμπερασμάτων, ή CD ή 
• ιστοσελίδα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα

Στη διοίκηση σχολικής μονάδας: 
• ανταλλαγή e-mails
• διακίνηση έντυπου υλικού με FAX
• αρχειοθέτηση εγγράφων, 
• βιβλιοθήκη, 
• παρουσιολόγιο 
• βαθμολογία 
• καταγραφή του υλικού και δραστηριοτήτων,

Προετοιμασία του διδάσκοντα: 
• προγραμματισμός του μαθήματος,
• προκαθορισμός στόχων, 
• σχεδιασμός και αναπαραγωγή έντυπου υλικού ή διαφανειών,
• καταγραφή παρατηρήσεων,
•  παρατηρήσεις για την εξέλιξη και αξιολόγηση του κάθε μαθη-

τή,
• σύγκριση αποτελεσμάτων 

4.7  Προτάσεις για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
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Εκτός όμως από αυτά οι εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών παρέχουν τη δυνατότητα της εναλλακτικής αξιολό-
γησης των μαθητών με τη μέθοδο των πολυμεσικών σχεδίων 
εργασίας (Multimedia Projects). Η μέθοδος Σχεδίων Εργασίας 
είναι καθαρά μαθητοκεντρική και πραγματοποιείται μέσα στα 
πλαίσια συλλογικής δράσης των μαθητών. Ζητά από τους μα-
θητές να παράγουν κάποιο έργο και να το παρουσιάσουν είτε 
με τη μορφή γραπτού κειμένου, προφορικής ανακοίνωσης, βί-
ντεο είτε με τη μορφή πολυμεσικής παρουσίασης (Mohnsen, 
Chestnutt, & Burke, 1997). Η πολυμεσική αυτή παρουσίαση 
συνδέεται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα 
λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
του υλικού είναι οι επεξεργαστές κειμένου, τα λογιστικά φύλλα 
και τα λογισμικά παρουσιάσεων.  

Στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης υπάρχουν αρκετές 
χρήσεις του υπολογιστή που ενδεχόμενα βοηθούν τον καθη-
γητή Φυσικής Αγωγής, που εργάζεται είτε σε πανεπιστημια-
κό επίπεδο είτε σε βασικά προγράμματα Φυσικής Αγωγής, στην 
οργάνωση του μαθήματος του. Ένα τέτοιο πρόγραμμα που εν-
διαφέρει τους καθηγητές φυσικής αγωγής προτείνει ο Lambdin 
(1997). Το πρόγραμμα COPE (Computer Organized Physical 
Education) είναι ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων του μα-
θήματος της Φυσικής Αγωγής που εκτελείται με τη βοήθει-
α του υπολογιστή. Δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα 
στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής να οργανώσουν και να χρη-
σιμοποιήσουν δημιουργικά το μεγάλο αριθμό δεδομένων που 
παρουσιάζονται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Το πρό-
γραμμα δίνει τη ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν  τα δεδομένα 
αυτά για τη σχεδίαση πλάνων μαθήματος, για την επικοινωνί-
α με τους μαθητές και τους γονείς καθώς και για την αξιόπιστη 
αξιολόγηση του προγράμματος της Φυσικής Αγωγής. Ακόμα η 
ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας με υπολογιστές έχει φέρει 
πολλά οφέλη και στο χώρο της Φυσικής Αγωγής, αφού καθη-
γητές από διαφορετικά σχολεία μπορούν να επικοινωνούν και 
να μοιράζονται πληροφορίες σχετικές με  μεθόδους διδασκαλί-
ας, ημερήσια πλάνα μαθημάτων και φύλλα εργασίας των μαθη-
τών  (Mohnsen, 1998).

4.8  Παραδείγματα
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Η ενίσχυση στη διαδικασία της διδασκαλίας αναφέρεται στην 
αλληλεπίδραση των μαθητών με τους ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές ή με τις συσκευές με σκοπό την υποβοήθηση της διαδι-
κασίας μάθησης. Συσκευές που δίνουν ανατροφοδότηση της 
καρδιακής συχνότητας, αναλυτές της σύστασης του σώματος 
και ηλεκτρονικές συσκευές που μετρούν την πίεση του αίμα-
τος μπορούν να βοηθήσουν στην διδασκαλία θεμάτων στη Φυ-
σική Αγωγή. Αποκορύφωμα της αποτελεί η χρήση του υπολο-
γιστή και κατάλληλων εκπαιδευτικών εφαρμογών ως βοήθημα 
ή μέσο διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων στη Φυσική Αγω-
γή (Mohnsen, 1998). 
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Ο χώρος της Φυσικής Αγωγής, λόγω της μορφής του μαθήμα-
τος που περιλαμβάνει διάλεξη, επίδειξη και εκτέλεση κινητικών 
δραστηριοτήτων, αποτελεί ένα μοναδικό πεδίο όπου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί δυναμικά η διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογι-
στή σαν διδακτική τεχνική (Adams, Waldrop & Justen, 1989). 
Στο πεδίο της Φυσικής Αγωγής έχουν γίνει σχετικά λίγες προ-
σπάθειες να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές στη διδακτική δι-
αδικασία.

 Σύμφωνα με τη Mohnsen (1998), περισσότερες από 30 μελέ-
τες έχουν δείξει μια μείωση 50% του χρόνου εκμάθησης όταν 
οι μαθητές διδάσκονται με τη βοήθεια εφαρμογών πολυμέσων. 
Ακόμη παρατηρήθηκε μια αύξηση από 33% έως 70% μεγαλύ-
τερης κατοχής επιδεξιότητας για τους μαθητές που χρησιμο-
ποίησαν αλληλεπιδραστική τεχνολογία σε σύγκριση με μαθητές 
που χρησιμοποίησαν πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλί-
ας. Η ίδια ερευνήτρια σημειώνει ότι οι μαθητές είχαν μεγαλύτε-
ρη παρακίνηση και ένιωθαν ευχάριστα κατά τη διδασκαλία δι-
ότι συμμετείχαν ενεργά και ήταν επικεντρωμένοι στο μάθημα. 
Τα πολυμέσα και το ψηφιακό βίντεο είναι μόνο ένα μικρό μέ-
ρος από το σύνολο των ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων τε-
χνολογιών. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αθλη-
τές έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες όσον αφορά 
στην αξιολόγησή τους, την καταγραφή της προπόνησης, την 
αναγνώριση ταλέντων, την διδασκαλία και εκμάθηση δεξιοτή-
των με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Bennett, 
Goodman, Hessinger, Kahn, Ligget, Marshal & Zack, 1999).

4.9 Διδασκαλία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή στη Φυσική Αγωγή
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Τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα αποτελούν τη σημαντικότε-
ρη εφαρμογή στην διδασκαλία με την βοήθεια υπολογιστή. Εί-
ναι από της πλέον προσιτές τεχνολογίες στον απλό χρήστη και 
η φιλικότητα του λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών αλληλε-
πιδραστικών πολυμέσων δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις προ-
γραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα αλληλεπιδραστι-
κά πολυμέσα μπορούν να οριστούν ως ένα εργαλείο το οποίο 
ενσωματώνει τα στοιχεία: αλληλεπίδραση, κείμενο, ήχο,  ακί-
νητες εικόνες, κινούμενα γραφικά και σχέδια, βίντεο και δια-
γράμματα, σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζει τη 
διερεύνηση, την παρουσίαση και τη δημιουργική δραστηριό-
τητα (Λεβέντης και Οικονομίδης, 2000). Δηλαδή με άλλα λόγια 
το λογισμικό που χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα ψηφια-
κά μέσα για την επικοινωνία του με το χρήστη. Ένα πολυμεσι-
κό λογισμικό το οποίο αφορά στην εκμάθηση αθλητικών δεξιο-
τήτων περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες, γραφικά, ψηφιακό 
βίντεο το οποίο επιδεικνύει την ορθή εκτέλεση της δεξιότητας, 
κάνει περιγραφή κρίσιμων σημείων της εκτέλεσης της τεχνικής, 
δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ανατροφοδότηση στον μαθητή ή 
τον αθλητή (Mc Kethan, & Turner, 1999).

Μετά από όλα αυτά τίθεται ένα λογικό ερώτημα: Υπάρχει στην 
Ελλάδα το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό που θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί από της καθηγητές Φυσικής Αγωγής για 
τη διδασκαλία του μαθήματος; Έπειτα από σχετική έρευνα 
βρέθηκαν στο εμπόριο τίτλοι λογισμικού που συνδέονται με το 
αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη διδασκαλία του μαθήματος. 

Οι τίτλοι αυτοί είναι : 
1.  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΡΕΥΝΗ-

ΤΕΣ)   
2. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ)
3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ( MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ).

Η αναζήτηση συνεχίστηκε στα εκπαιδευτικά λογισμικά που 
αναπτύχθηκαν κυρίως από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών (ΙΤΥ) για τα σχολικά εργαστήρια της «Οδύσσειας» 
και ανάμεσα από 67 εφαρμογές για όλα τα μαθήματα βρέθηκε 

4.10  Πολυμεσικές εφαρμογές
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μόνο ένα που αναφέρονταν στη Φυσική Αγωγή. Το εκπαιδευτι-
κό λογισμικό «ΚΟΤΙΝΟΣ» που αναπτύχθηκε με την συνεργασί-
α της εταιρείας RAINBOW COMPUTER Α.Ε., αποτελεί αξιόλογο 
εκπαιδευτικό εργαλείο για τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και 
απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το λογισμικό ΚΟΤΙΝΟΣ αφορά το γνωστικό αντικείμενο της 
Φυσικής Aγωγής κυρίως για το Γυμνάσιο αλλά μπορεί κάλλιστα 
να χρησιμοποιηθεί και στο Λύκειο. Επίσης, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας 
και της Βιολογίας και προσφέρεται για σχεδιασμό και εφαρμογή 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διαθεματικής προσέγγισης.

Η εκπαιδευτική εφαρμογή αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικές 
θεματικές ενότητες ως τμήματα μιας πυραμίδας. Στην κορυφή 
της πυραμίδας βρίσκεται η υγεία ώστε να οδηγηθεί ο μαθητής 
στη συνειδητοποίηση ότι η υγεία αποτελεί τον τελικό στόχο και 
απαιτείται η συμβολή των επιμέρους στοιχείων της πυραμίδας 
στην επίτευξή του. 
Στην ενότητα υγεία ο μαθητής γνωρίζει την αξία της άσκησης 
και της καλής φυσικής κατάστασης για τις ανθρώπινες λειτουρ-
γίες. 
Στην ενότητα διατροφή ο μαθητής εξοικειώνεται με βασικά στοι-
χεία για τη διατροφή (ομάδες τροφίμων, βιταμίνες κλπ), τη σχέ-
ση της με το ιδανικό βάρος και τη σημασία της για τον έλεγχο 
και τη διατήρηση του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά όρια. 
Η τρίτη θεματική ενότητα αφορά τη φυσική κατάσταση.

Στην ενότητα φυσική κατάσταση ο μαθητής μαθαίνει πώς να 
αξιολογεί και να ελέγχει τη φυσική του κατάσταση κατανοώ-
ντας την έννοια και τη σημασία της φυσικής κατάστασης. Στη 
βάση της πυραμίδας βρίσκονται τα αθλήματα. Στην ενότη-
τα αθλήματα ο μαθητής περιηγείται στον κόσμο των αθλημά-
των. Επιλέγοντας το άθλημα που τοποθετείται στο εκάστοτε 
επίκεντρο ενδιαφέροντος καθηγητή ή/και μαθητή παρουσιάζο-
νται στοιχεία σχετικά με την ιστορία του αθλήματος, τους κα-
νονισμούς, την τεχνική και τους παράγοντες που συντελούν 
στη σωστή εκτέλεσή του. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότη-
τα στο μαθητή να πειραματίζεται ελεύθερα, να κάνει υποθέσεις 
ή/και προβλέψεις, να επιλέγει και να δοκιμάζει τις επιλογές του, 
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να δημιουργεί εναλλακτικά προγράμματα άσκησης, να αναζητά 
συμπληρωματικές πληροφορίες όταν τις χρειάζεται, να ανατρο-
φοδοτείται, να αξιολογεί την πρόοδό του. 

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο ή/και συ-
μπληρωματικό διδακτικό-μαθησιακό εργαλείο καθώς και ως βι-
βλιοθήκη πλούσιου εποπτικού υλικού.
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Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ο Κ.Φ.Α. έχει τη δυνατό-
τητα να βελτιώσει την ποιότητα του μαθήματός του με τη βο-
ήθεια έτοιμων λογισμικών που εύκολα μπορεί να προμηθευ-
τεί στην αγορά. Ωστόσο, εδώ παρατίθεται μια πρόταση  στην 
περίπτωση που ο Κ.Φ.Α. δεν έχει στη διάθεσή του κάποιο λο-
γισμικό. Υπάρχει αναμφισβήτητα ένα ευρύ φάσμα δραστηρι-
οτήτων, με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί  (Ολυμπιακή Ιδέα, 
Άσκηση και Υγεία, Αθλητισμός και Νέες Τεχνολογίες, κ.ο.κ.). 
Έστω ότι επιλέγεται το θέμα «Άσκηση και Υγεία» ή «Διά βίου 
Άσκηση». Αφού ο ΚΦΑ ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά 
με το θέμα, τους χωρίζει σε ομάδες ίσων περίπου ικανοτήτων, 
όσο αυτό είναι δυνατόν. Δίνει κάποια ενδεικτική θεματολογία 
(οφέλη της άσκησης, μεσογειακή διατροφή, κ.ά.) και ενθαρρύ-
νει τους μαθητές να προτείνουν και αυτοί θέματα με τα οποί-
α θα ήθελαν να ασχοληθούν. Εφόσον κάθε ομάδα επιλέξει το 
θέμα της και τους δώσει κάποιες βοηθητικές ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις, τότε η κάθε ομάδα αναλαμβάνει δράση. Στόχος η συ-
γκέντρωση και καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με το 
θέμα τους, καθώς και η παρουσίαση των επιμέρους στοιχείων 
των εργασιών τους στις υπόλοιπες ομάδες. Μετά την παρουσί-
αση του θέματος κάθε ομάδας ακολουθεί συζήτηση με όλα τα 
παιδιά.

Τα βασικά αποτελέσματα/ πορίσματα των εργασιών μπορούν 
να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Το 
υλικό που θα συγκεντρωθεί, μετά από κατάλληλη επεξεργασί-
α και ταξινόμηση με τη βοήθεια του Κ.Φ.Α., μπορεί να γίνει ένα 
χρήσιμο έντυπο, το οποίο θα πάρουν όλοι οι μαθητές, ή να φι-
λοξενηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, εφόσον υπάρχει.
Ανάλογη μεθοδολογία μπορεί να ακολουθηθεί και για οποιοδή-
ποτε άλλο θέμα επιλέξει ο Κ.Φ.Α., σε συνεργασία με τους μα-
θητές.  

Προεκτάσεις
Εφόσον υπάρξει συνεργασία του Κ.Φ.Α. με τους καθηγητές άλ-
λων ειδικοτήτων η δραστηριότητα μπορεί να προσεγγισθεί δι-
αθεματικά, π.χ. κατασκευή της πυραμίδας της μεσογειακής δι-
ατροφής στο μάθημα της Τεχνολογίας, η άθληση ως σημείο 
αναφοράς στα Ομηρικά έπη (Αρχαία Ελληνικά), κ.ο.κ. 

4.11  Προτεινόμενες δραστηριότητες
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Πρακτικές εφαρμογές στο δημοτικό σχολείο
Η εισαγωγή των ΝΤ στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχο-
λείου, θα πρέπει να γίνει με παιγνιώδη μορφή. Συγκεκριμένα, 
στην περίπτωση που είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί κάποιο 
εκπαιδευτικό λογισμικό, αυτό πρέπει να είναι
• Απλό
• Λειτουργικό
• Κατανοητό
• Δημιουργικό
ώστε να εισάγει τα παιδιά σταδιακά και ομαλά στον χώρο τόσο 
των υπολογιστών και των πολυμέσων, όσο και στις έννοιες της 
εκπαίδευσης γενικότερα και της Φ.Α. ειδικότερα. Η κατάλληλη 
προσαρμογή (τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άπο-
ψη ηλικίας και γνώσεων των παιδιών) κάποιου λογισμικού (π.χ. 
του προγράμματος Σωκράτης ή του προγράμματος Κότινος), η 
προσθήκη και ο εμπλουτισμός του με ορολογίες/ θεμελιώδεις 
έννοιες της Φ.Α. (πρώτη προσέγγιση με τις βασικές κινητικές 
δεξιότητες, θέματα υγείας και διατροφής, ανατομία, αθλήματα, 
Ολυμπιακοί αγώνες) σε παιγνιώδη, ευχάριστη και ελκυστική για 
τα παιδιά μορφή (πλούσιο γραφικό περιβάλλον, χρήση πολυμέ-
σων, βίντεο, ήχο, animation) μπορεί να συμβάλλουν στην επι-
τυχή ενσωμάτωση των ΝΤ στην Φ.Α. στο δημοτικό. Επιπλέον, 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν cd’s ή βίντεο τα οποία θα 
αυξήσουν την προσοχή των παιδιών και θα αυξήσουν την πα-
ρακίνησή τους, κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον.

Σε περίπτωση που η συνεργασία του Κ.Φ.Α. με τις δασκάλες 
των πρώτων τάξεων είναι εφικτή, είναι δυνατόν οι ΝΤ να προ-
ωθήσουν την διαθεματικότητα, ενσωματώνοντας και προσαρ-
μόζοντας στο εκπαιδευτικό λογισμικό που θα χρησιμοποιη-
θεί στοιχεία ορθογραφίας, γραμματικής, απλών μαθηματικών, 
αλλά και των υπόλοιπων μαθημάτων στην βασική ορολογία, 
στις θεμελιώδεις έννοιες και στο προς διδασκαλία περιεχόμενο 
της Φ.Α. 

Απόψεις εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικός 1: «….Η δυνατότητα των Η/Υ να εκμεταλλεύ-
ονται πολλά συστήματα συμβόλων (κείμενο, ήχος, εικόνα, βί-
ντεο, τρισδιάστατη αναπαράσταση) τους καθιστά ένα ιδεα-
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τό εκπαιδευτικό πολυεργαλείο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σαν πίνακας, διαφανοσκόπιο, βίντεο, κασετόφωνο ή σαν συν-
δυασμός όλων αυτών, κι επομένως ο δάσκαλος μπορεί να 
τους αξιοποιήσει σε όλες της φάσεις (λεκτική, κινητική, οπτι-
κή), ανεξαρτήτως τάξης, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Αν 
θεωρήσουμε ότι η διδασκαλία έχει λεκτική, οπτική και κινητι-
κή φάση αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε δραστη-
ριότητα του μαθήματος. Δεν βρίσκω λόγο για τον οποίο στις 
μικρές τάξεις οι νέες τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
στο τέλος του μαθήματος ενώ στις μεγάλες τάξεις στην αρχή 
του μαθήματος. Αντιπροτείνω ο υπολογιστής να βρίσκεται στο 
χώρο άσκησης και να είναι ένας από τους σταθμούς του μαθή-
ματος. Δηλαδή αν υπάρχουν έξι σταθμοί και τα παιδιά περνούν 
διαδοχικά από όλους, ένας από αυτούς να είναι ο υπολογιστής 
στον οποίο τα παιδιά θα έχουν να κάνουν μια δραστηριότητα 
σχετική με τον ημερήσιο διδακτικό στόχο. Αν πρόκειται για μι-
κρές τάξεις(Α,Β,Γ) π.χ. εικόνες-φωτογραφίες της δραστηριότη-
τας, αν πρόκειται για μεγάλες τάξεις (Δ,Ε,ΣΤ) π.χ. κριτική της 
εκτέλεσης με βάση σημαντικά σημεία τεχνικής, συμπλήρωση 
ακροστιχίδων, κ.α.». 

Εκπαιδευτικός 2: «Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να πω ότι 
δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να διαφοροποιούμε τις δυνα-
τότητες χρήσης των ΝΤ στην εκπαιδευτική διαδικασία στις δια-
φορετικές φάσεις διδασκαλίας (λεκτική, οπτική, κινητική), ανά-
λογα με το επίπεδο, ηλικία των μαθητών. Τα πλεονεκτήματα 
της χρήσης των Η/Υ (πολλά συστήματα συμβόλων; κείμενο, 
ήχος, εικόνα, βίντεο, τρισδιάστατη αναπαράσταση) τους καθι-
στούν ένα ιδανικό και πολύ καλό εκπαιδευτικό εργαλείο, που 
μπορεί ο καθηγητής να τους αξιοποιήσει σε όλες της φάσεις 
(λεκτική, κινητική, οπτική) της διδασκαλίας, ανεξαρτήτως τά-
ξης. Σίγουρα, στις μικρότερες ηλικίες, ίσως, η χρήση των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών θα ήταν καλύτερα να μην αρχίζει από 
την αρχή γιατί τα παιδιά δεν έχουν τις γνώσεις και τα ερεθί-
σματα, αλλά και κάποιος, ίσως, να έλεγε ότι τότε ίσως είναι με-
γαλύτερη η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν πολυαισθητηριακές 
μέθοδοι διδασκαλίας και τα ερεθίσματα θα πρέπει να μην είναι 
μόνο λεκτικά. Εξάλλου, αν θέλαμε να διαφοροποιήσουμε την 
χρήση των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογα με την 
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ηλικία των παιδιών, θα διαφοροποιούσαμε τον τρόπο ένταξης 
τους, την χρήση τους (διαφορετική στις μικρές και μεγάλες τά-
ξεις) και τις θεωρίες μάθησης που θα αποτελούσαν την βάση 
για την ένταξη των ΝΤ στον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό (μπι-
χεβιορισμός, γνωστικισμός, εποικοδομητισμός)».









5.0 Περιληπτική παρουσίαση των σκοπών και των στόχων

Σε αυτό το κεφάλαιο …

• Παρουσιάζονται οι σκοποί, οι στόχοι και οι επιδιώξεις στη φυσική αγωγή στο νηπιαγωγείο
• Αναλύεται η σημαντικότητα κάθε σκοπού για την ανάπτυξη των νηπίων 
• Παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των νηπίων και δείκτες επίτευξης κατά στόχο
•  Παρέχονται βασικές πρακτικές οδηγίες και σημεία έμφασης για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του 

μαθήματος
•  Αναπτύσσονται ενδεικτικά αναλυτικά πλάνα μαθημάτων ανάλογα με τους σκοπούς, τους στόχους και τις 

επιδιώξεις.

Σκοπός 1
Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιο-
τήτων

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Κατανόηση των στοιχείων της κίνησης.

Να αναγνωρίζουν τα μέρη του σώματός τους, να 
εξερευνούν και να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του 
χώρου (προσωπικός και γενικός χώρος, επίπεδα, δι-
αδρομές, κατευθύνσεις), να κατανοούν τις σχέσεις 
με τα αντικείμενα (πάνω, πίσω, ανάμεσα), και να εκ-
φράζουν τα στοιχεία του ρυθμού μέσω της κίνησης.

Στόχος 2
Εκτέλεση αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτή-
των.

Να εκτελούν με επιτυχία τις καθημερινές δραστηρι-
ότητες αυτοεξυπηρέτησής τους, να αναγνωρίζουν 
την δεξιά και την αριστερή πλευρά, να εκτελούν 
δραστηριότητες που απαιτούν τον συντονισμό μα-
τιού – χεριού και ματιού – ποδιού, και να αντι-
δρούν κινητικά σε διάφορα ερεθίσματα, διακρίνο-
ντας τα διάφορα ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα.

Στόχος 3
Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων 
μετακίνησης σύμφωνα με το επίπεδο 
ανάπτυξης των παιδιών νηπιακής ηλικίας

Να εκτελούν τις κινητικές δεξιότητες του βαδίσμα-
τος, του τρεξίματος και του άλματος, να εφαρμό-
ζουν την κατάλληλη τεχνική για τον έλεγχο της 
πτήσης και της προσγείωσης κατά την εκτέλεση 
αλμάτων, καθώς και να επιλέγουν ασφαλείς τρό-
πους απογείωσης και προσγείωσης, και να εκτε-
λούν κινητικές δεξιότητες μετακίνησης σε συγχρο-
νισμό με ηχητικά ερεθίσματα.

Στόχος 4
Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων 
μη μετακίνησης σύμφωνα με το επίπεδο 
ανάπτυξης των παιδιών νηπιακής ηλικίας

Να εκτελούν τις κινητικές δεξιότητες της κάμψης, 
της έκτασης, της αιώρησης, της ταλάντευσης, της 
ώθησης και της έλξης, και να ισορροπούν, στατι-
κά και δυναμικά, με διάφορους τρόπους (μέλη που 
συμμετέχουν, έκταση χρησιμοποιούμενης επιφάνει-
ας, με ή χωρίς αντικείμενα).
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Στόχος 5
Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων 
χειρισμού σύμφωνα με το επίπεδο ανά-
πτυξης των παιδιών νηπιακής ηλικίας

Να ρίχνουν και να υποδέχονται μία μπάλα χωρίς 
αυτή να αναπηδήσει, να επιδεικνύουν τρόπους ρί-
ψης και υποδοχής ενός αντικειμένου χρησιμοποιώ-
ντας διάφορα μέρη του σώματος και διάφορα αντι-
κείμενα, να προσαρμόζουν την κίνησή τους στα 
χαρακτηριστικά της μπάλας (μέγεθος, βάρος) και 
να εκτελούν λάκτισμα με σταθερή μπάλα, από στά-
ση και μετά από τρέξιμο.

Σκοπός 2
Ενεργοποίηση δημιουργικής και κρι-
τικής σκέψης κατά την διεξαγωγή 
φυσικών δραστηριοτήτων

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1
Χρήση και τροποποίηση των στοιχείων 
της κίνησης.

Μέσω της κατανόησης των δυνατοτήτων των με-
ρών του σώματος, των στοιχείων της κίνησης και 
των σχέσεων μεταξύ τους, να τροποποιούν μία δο-
σμένη κίνηση για να γίνει καταλληλότερη για την 
εκάστοτε συνθήκη, δηλαδή να τροποποιούν της κι-
νήσεις τους σύμφωνα με τις αλλαγές των στοιχείων 
της κίνησης (π.χ. να προσαρμόζουν το επίπεδο της 
κίνησής τους όταν τους ζητείται να περάσουν κάτω 
από εμπόδια με διαφορετικό ύψος).

Στόχος 2
Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης κατά την 
εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων σε συν-
θήκες εξερεύνησης

Να χρησιμοποιούν τα μέρη του σώματός τους και 
τα διάφορα αντικείμενα με πολλούς τρόπους, να 
παράγουν μεγάλο αριθμό και ποικιλία κινήσεων ως 
απαντήσεις σε ένα ερέθισμα ή λύσεις σε ένα πρό-
βλημα και να παράγουν πρωτότυπες κινήσεις. Να 
αναλαμβάνουν ρίσκα διατυπώνοντας δικές τους 
προτάσεις και επινοώντας δικά τους παιχνίδια.

Στόχος 3
Χρήση της κίνησης για την βιωματική μά-
θηση εννοιών από διάφορες θεματικές 
ενότητες διδασκαλίας

Με βάση την εμπιστοσύνη στην κρίση τους και στις 
ικανότητές τους, να  αντιλαμβάνονται τις νέες δυ-
νατότητες στην εκτέλεση κινήσεων και να εκμεταλ-
λεύονται ευκαιρίες, Να αναγνωρίζουν τις σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων εννοιών, βιώνοντας τις θε-
ματικές ενότητες των διαφόρων αντικειμένων διδα-
σκαλίας  μέσω της κίνησης
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Στόχος 4
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά την διε-
ξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων.

Να διακρίνουν και να καθορίζουν με ακρίβεια ένα 
πρόβλημα, να θέτουν ερωτήσεις, να συνδυάζουν, 
συνθέτουν και οργανώνουν πολλές ιδέες για την 
παραγωγή νέας (καινούριας) κίνησης και να παίρ-
νουν αποφάσεις για τη επιλογή της καταλληλότε-
ρης κινητικής απάντησης ή λύσης για την εκάστο-
τε συνθήκη.

Σκοπός 3

Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλλη-
λου επιπέδου φυσικής κατάστασης 
για προαγωγή της υγείας του. 
(Επίδειξη ενός φυσικά δραστήριου 
τρόπου ζωής).

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1
Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου επι-
πέδου φυσικής κατάστασης.

Να συμμετέχουν σε καθημερινές φυσικές δραστη-
ριότητες μέτριας έντασης για μικρά χρονικά δια-
στήματα και σε ασκήσεις ευλυγισίας, δύναμης και 
αντοχής, να τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν σε 
μικρή απόσταση, να συμμετέχουν σε αερόβιες δρα-
στηριότητες και να αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ 
άσκησης και ξεκούρασης.

Στόχος 2
Υιοθέτηση δια βίου συνηθειών για ανά-
πτυξη της φυσικής κατάστασης.

Να αναγνωρίζουν ότι η άσκηση είναι απαραίτη-
τη για την υγεία τους, να αποδέχονται την σωματι-
κή τους εικόνα, να γνωρίζουν την σημασία της υγι-
εινής διατροφής κ αι να αναγνωρίζουν τις υγιεινές 
τροφές.

Στόχος 3
Αναγνώριση της θετικής επίδρασης της 
φυσικής δραστηριότητας στην υγεία.

Να εκτιμούν την ανάγκη για διατήρηση της φυσι-
κής κατάστασης, συμμετέχοντας  καθημερινά σε 
φυσικές δραστηριότητες μέτριας έντασης και να 
γνωρίζουν τις συνήθειες καλής υγείας και κατάλλη-
λης φυσικής κατάστασης, αναγνωρίζοντας τα οφέ-
λη από τη συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες 
(δυνατοί μύες, υγιής καρδιά, κλπ).

Στόχος 4
Κατανόηση των αλλαγών των διαφόρων 
φυσικών λειτουργιών κατά την συμμετο-
χή σε φυσικές δραστηριότητες.

Να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στην καρδιακή συ-
χνότητα και στην λειτουργία της αναπνοής κατά 
την συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες, να 
γνωρίζουν την σημασία της εφίδρωσης και της 
επαρκούς κατανάλωσης νερού, να αναγνωρίζουν 
την σημασία της προθέρμανσης.



140 141

Σκοπός 4

Απόκτηση θετικής εμπειρίας μέσα 
από τη φυσική δραστηριότητα και 
ανάπτυξη αυτο-έκφρασης και κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης.

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1
Κατανόηση ότι η φυσική δραστηριότητα 
παρέχει ευκαιρίες για διασκέδαση.

Να επιδεικνύουν συμπεριφορές που δηλώνουν εν-
διαφέρον κατά τη διεξαγωγή φυσικών δραστηριο-
τήτων, εκφράζοντας την ευχαρίστησή τους με λε-
κτικούς και μη λεκτικούς τρόπους, να επιλέγουν 
να συμμετέχουν σε διασκεδαστικές δραστηριότη-
τες και να δοκιμάζουν νέες δεξιότητες και δραστη-
ριότητες. 

Στόχος 2
Κατανόηση ότι η φυσική δραστηριότητα 
παρέχει ευκαιρίες για αυτο-έκφραση.

Να γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες 
των διαφόρων μερών του σώματος, αναπτύσσοντας 
την ικανότητα για εκφραστική χρήση του σώματος 
ή για κινητική έκφραση και αναπαράσταση νοερών 
εικόνων ή προηγούμενων εμπειριών, π.χ. κινητική 
αναπαράσταση διαφόρων επαγγελμάτων ή αναπα-
ράσταση των εμπειριών ενός σαββατοκύριακου

Στόχος 3 Ανάπτυξη βασικού κινητικού λεξιλογίου

Να ονομάζουν τα μέλη του σώματός τους και τις 
βασικές κινητικές δεξιότητες (μετακίνησης, μη με-
τακίνησης και χειρισμού), να περιγράφουν απλές 
κινήσεις.

Στόχος 4
Αναγνώριση των συναισθημάτων που 
προκύπτουν από την συμμετοχή σε φυ-
σικές δραστηριότητες.

Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που προκαλού-
νται από την συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότη-
τες, να επιλέγουν να πειραματίζονται με νέες δρα-
στηριότητες και να συνεχίζουν την προσπάθειά 
τους, ακόμη κι αν είναι ανεπιτυχής.

Σκοπός 5
Κατανόηση και σεβασμός των ατο-
μικών διαφορών και συνεργασία με 
τους άλλους.

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1
Θετική αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδι-
ά, ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών.

Να παίζουν και να σχηματίζουν ζευγάρια με όλα 
τα παιδιά της ομάδας, ανεξαρτήτως ατομικών δια-
φορών, όπως φύλο, εθνικότητα, επίπεδο ικανοτή-
των και να γνωρίζουν πώς να παρέχουν βοήθεια σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες.
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Στόχος 2
Επίδειξη κατάλληλης ατομικής συμπερι-
φοράς στις ομαδικές δραστηριότητες.

Να αντιδρούν με ευκολία στις προσεγγίσεις των άλ-
λων παιδιών για παιχνίδι, να  αποδέχονται τις ιδέ-
ες των άλλων παιδιών και να μοιράζονται τις δικές 
τους με τους άλλους, και να αναλαμβάνουν ηγετικό 
ρόλο ή να ακολουθούν τους άλλους, κατά την διε-
ξαγωγή των διαφόρων δραστηριοτήτων

Στόχος 3
Συνεργασία με τα υπόλοιπα άτομα της 
ομάδας.

Να επιδεικνύουν προθυμία όταν συνεργάζονται με 
τους άλλους, να σχηματίζουν ζευγάρια με όλα τα 
παιδιά της ομάδας, να συμμετέχουν σε δραστηριό-
τητες χωρίς να ενοχλούν τους άλλους, αλλά και να 
μην εμποδίζουν τους άλλους να ολοκληρώσουν τις 
δραστηριότητές τους, και να μοιράζονται τον χώρο 
και τα αντικείμενα με τους άλλους.

Στόχος 4
Διασκέδαση της συμμετοχής σε δραστη-
ριότητες μαζί με άλλους

Να συμμετέχουν πρόθυμα σε φυσικές δραστηριό-
τητες, ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες διαφόρων 
μεγεθών, δείχνοντας ενθουσιασμό κατά την συμ-
μετοχή τους, να επιλέγουν να είναι ενεργά και δρα-
στήρια κατά την διάρκεια του χρόνου για ελεύθερο 
παιχνίδι και να ολοκληρώνουν μία προκαθορισμένη 
δραστηριότητα.

Σκοπός 6
Επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συ-
μπεριφοράς κατά την συμμετοχή σε 
κινητικές δραστηριότητες.

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1
Ενεργή συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια δι-
εξαγωγής μιας φυσικής δραστηριότητας

Να επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση όταν συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες και να ολοκληρώνουν μία φυ-
σική δραστηριότητα, να ακούν με προθυμία οδη-
γίες και απλές επεξηγήσεις, να αναγνωρίζουν τους 
διάφορες ρόλους κατά την διεξαγωγή φυσικών 
δραστηριοτήτων και να λύνουν απλά προβλήματα 
(ποιος έχει σειρά, σχηματισμός μίας σειράς, κλπ.)

Στόχος 2
Τήρηση των κανόνων κατά την διεξαγω-
γή φυσικών δραστηριοτήτων

Να τηρούν τους κανόνες, να επιδεικνύουν προθυ-
μία στην εφαρμογή αλλαγών, να τροποποιούν μια 
δραστηριότητα μετά από την καθοδήγηση του δι-
δάσκοντα και να  μεταφέρουν τους κανόνες των 
φυσικών δραστηριοτήτων στους κανόνες των δρα-
στηριοτήτων παιχνιδιού, να αντιδρούν στις παραβι-
άσεις των κανόνων όταν υπενθυμίζονται μόνο μία 
φορά.
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Στόχος 3
Γνώση και εφαρμογή των ρόλων κατά 
την διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων

Να ανταποκρίνονται στις υποδείξεις του διδάσκο-
ντα για αύξηση της προσοχής, ακούγοντας και ακο-
λουθώντας τις οδηγίες που δίνονται σε όλα τα άτο-
μα της τάξης, να κατανοούν την σημασία των 
ρόλων και των αρμοδιοτήτων του κάθε ρόλου, και 
να αλλάζουν με προθυμία ρόλους

Στόχος 4
Κατάλληλη χρήση των αντικειμένων και 
του εξοπλισμού.

Να φροντίζουν και να μεταχειρίζονται υπεύθυνα 
τον διαθέσιμο εξοπλισμό, ακολουθώντας τους κα-
νόνες ασφάλειας, να γνωρίζουν την χρησιμότητά 
του εξοπλισμού και να κινούνται με ασφάλεια σε 
κάθε περιβάλλον διεξαγωγής φυσικών δραστηριο-
τήτων.
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Στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με οργανω-
μένες μορφές φυσικών δραστηριοτήτων με στόχο να γνωρί-
σουν, πρώτα απ’ όλα, το σώμα τους. Μαθαίνουν να αναγνωρί-
ζουν τα μέρη του σώματός τους, ποιες κινήσεις μπορεί να κάνει 
το σώμα, που και πως μπορεί να κινηθεί. Ακόμη, εξερευνούν και 
αναγνωρίζουν τα στοιχεία του χώρου (προσωπικός και γενικός 
χώρος, επίπεδα, διαδρομές, κατευθύνσεις),  κατανοούν τις σχέ-
σεις με τα αντικείμενα (πάνω, πίσω, ανάμεσα), και εκφράζουν 
τα στοιχεία του ρυθμού μέσω της κίνησης. Παράλληλα μαθαί-
νουν να αναγνωρίζουν την δεξιά και την αριστερή πλευρά, να 
εκτελούν δραστηριότητες που απαιτούν τον συντονισμό ματιού 
- χεριού και ματιού - ποδιού, και να αντιδρούν κινητικά σε διά-
φορα ερεθίσματα, διακρίνοντας τα διάφορα ηχητικά και οπτι-
κά ερεθίσματα. Η εκμάθηση των προαναφερόμενων στοιχείων 
έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη εκτέλεση των καθημερι-
νών δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησής τους. 

Σ’ αυτό το στάδιο ανάπτυξης, τα παιδιά μαθαίνουν να εκτελούν 
τις κινητικές δεξιότητες του βαδίσματος, του τρεξίματος και του 
άλματος, να εφαρμόζουν την κατάλληλη τεχνική για τον έλεγχο 
της πτήσης και της προσγείωσης κατά την εκτέλεση αλμάτων, 
καθώς και να επιλέγουν ασφαλείς τρόπους απογείωσης και προ-
σγείωσης, και να εκτελούν κινητικές δεξιότητες μετακίνησης σε 
συγχρονισμό με ηχητικά ερεθίσματα. Αυτές οι δεξιότητες εκτε-
λούνται χωρίς την ύπαρξη ποιοτικών και ποσοτικών απαιτήσε-
ων κατά την εκτέλεσή τους. Ακόμη μαθαίνουν να εκτελούν τις 
κινητικές δεξιότητες της κάμψης, της έκτασης, της αιώρησης, 
της ταλάντευσης, της ώθησης και της έλξης, και να ισορροπούν, 
στατικά και δυναμικά, με διάφορους τρόπους (μέλη που συμμε-
τέχουν, έκταση χρησιμοποιούμενης επιφάνειας, με ή χωρίς αντι-
κείμενα). Επιπλέον, μαθαίνουν να ρίχνουν και να υποδέχονται 
μία μπάλα χωρίς αυτή να αναπηδήσει, να επιδεικνύουν τρόπους 
ρίψης και υποδοχής ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας διάφο-
ρα μέρη του σώματος και διάφορα αντικείμενα, να προσαρμό-
ζουν την κίνησή τους στα χαρακτηριστικά της μπάλας (μέγεθος, 
βάρος) και να εκτελούν λάκτισμα με σταθερή μπάλα, από στά-
ση και μετά από τρέξιμο. Η ανάπτυξη των προαναφερόμενων 
κινητικών δεξιοτήτων θα αποτελέσει την βάση για την μετέπει-
τα κινητική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς η νηπιακή ηλικία εί-

5.1 Περιγραφή και αιτιολόγηση των σκοπών

Σκοπός 1:  Ανάπτυξη 
βασικών 
κινητικών 
δεξιοτήτων
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ναι η κρισιμότερη και καθοριστικότερη περίοδος στην ζωή ενός 
παιδιού θέτοντας τις βάσεις για την πορεία της μετέπειτα εξέλι-
ξής του.

Η κίνηση είναι ο αποτελεσματικότερος και διασκεδαστικότερος 
τρόπος ανάπτυξης και καλλιέργειας της νοητικών ικανοτήτων 
των νηπίων, και ειδικότερα της δημιουργικής και κριτικής σκέ-
ψης. Τα νήπια, μέσω της κατανόησης των δυνατοτήτων των με-
ρών του σώματος, των στοιχείων της κίνησης και των σχέσε-
ων μεταξύ τους, μαθαίνουν να τροποποιούν μία δοσμένη κίνηση 
για να γίνει καταλληλότερη για την εκάστοτε συνθήκη, δηλα-
δή να τροποποιούν της κινήσεις τους σύμφωνα με τις αλλα-
γές των στοιχείων της κίνησης (π.χ. να προσαρμόζουν το επίπε-
δο της κίνησής τους όταν τους ζητείται να περάσουν κάτω από 
εμπόδια με διαφορετικό ύψος). Η ενεργοποίηση και καλλιέργεια 
της δημιουργικής σκέψης έχει ως αποτέλεσμα την χρησιμοποίη-
ση των μερών του σώματος και των διαφόρων αντικειμένων με 
πολλούς τρόπους, την παραγωγή μεγάλου αριθμού και ποικιλί-
ας κινήσεων, οι οποίες είναι απαντήσεις σε ένα ερέθισμα ή λύ-
σεις σε ένα πρόβλημα, και παραγωγή πρωτότυπων κινήσεων. Η 
εκδήλωση αυτών των συμπεριφορών ενθαρρύνει την ανάληψη 
ρίσκων από τα νήπια, καθώς μαθαίνουν να διατυπώνουν δικές 
τους προτάσεις και να επινοούν δικά τους παιχνίδια. Μαθαίνουν 
να διακρίνουν και να καθορίζουν με ακρίβεια ένα πρόβλημα, να 
θέτουν ερωτήσεις, να συνδυάζουν, να συνθέτουν και να οργα-
νώνουν πολλές ιδέες για την παραγωγή νέας (καινούριας) κίνη-
σης και να παίρνουν αποφάσεις για τη επιλογή της καταλληλό-
τερης κινητικής απάντησης ή λύσης για την εκάστοτε συνθήκη. 
Με βάση την εμπιστοσύνη στην κρίση τους και στις ικανότητές 
τους, μαθαίνουν να  αντιλαμβάνονται τις νέες δυνατότητες στην 
εκτέλεση κινήσεων και να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες, Ακόμη, 
μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 
εννοιών, βιώνοντας τις θεματικές ενότητες των διαφόρων αντι-
κειμένων διδασκαλίας μέσω της κίνησης. 

Σκοπός 2 :  Ενεργοποίηση 
δημιουργικής 
και κριτικής 
σκέψης κατά 
την διεξαγωγή 
φυσικών δρα-
στηριοτήτων
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Η αγάπη των νηπίων για κίνηση τα οδηγεί να είναι φυσικά δρα-
στήρια για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι ο διδάσκων δεν 
καταβάλει προσπάθεια για να παρακινήσει τα νήπια να συμμετέ-
χουν σε καθημερινές φυσικές δραστηριότητες μέτριας έντασης 
για μικρά χρονικά διαστήματα, αλλά οργανώνει ασκήσεις ευλυ-
γισίας, δύναμης και αντοχής, τα παροτρύνει να τρέχουν όσο πιο 
γρήγορα μπορούν σε μικρή απόσταση, να συμμετέχουν σε αε-
ρόβιες δραστηριότητες και να αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ 
άσκησης και ξεκούρασης. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, 
τα νήπια μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στην καρδια-
κή συχνότητα και στην λειτουργία της αναπνοής, να γνωρίζουν 
την σημασία της εφίδρωσης και της επαρκούς κατανάλωσης νε-
ρού. Η κατανόηση αυτών των λειτουργιών έχει ως αποτέλεσμα 
τα νήπια να εκτιμήσουν την ανάγκη για διατήρηση της φυσι-
κής κατάστασης, μέσω της καθημερινής συμμετοχής σε φυσικές 
δραστηριότητες μέτριας έντασης. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν 
τα οφέλη από τη συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες (δυ-
νατοί μύες, υγιής καρδιά, κλπ) κατανοώντας ότι η άσκηση είναι 
απαραίτητη για την υγεία τους. Επίσης, η νηπιακή ηλικία είναι η 
καταλληλότερη ηλικία για να υιοθετήσουν τα παιδιά  συνήθειες 
καλής υγείας. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ότι η άσκηση είναι 
απαραίτητη για την υγεία τους, να αποδέχονται την σωματική 
τους εικόνα, να γνωρίζουν την σημασία της υγιεινής διατροφής 
και να αναγνωρίζουν τις υγιεινές τροφές.

Η ευχαρίστηση που απορρέει από την συμμετοχή των νηπίων 
σε φυσικές δραστηριότητες είναι έκδηλη. Παρ’ όλα αυτά ο διδά-
σκων είναι υπεύθυνος στο να παρέχει ποικιλία ερεθισμάτων στα 
παιδιά, μόνος του ή σε συνεργασία με τα ίδια τα νήπια, όπως 
καινούριες ασκήσεις, νέα παιχνίδια, τροποποίηση των ήδη γνω-
στών δραστηριοτήτων ή παιχνιδιών, κλπ. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
είναι ευκολότερη η επίδειξη συμπεριφορών που  δηλώνουν εν-
διαφέρον και εκφράζουν ευχαρίστηση με λεκτικούς και μη λεκτι-
κούς τρόπους. Τα νήπια επιλέγουν να συμμετέχουν σε διασκε-
δαστικές δραστηριότητες, επιλέγουν να πειραματίζονται με νέες 
δεξιότητες και δραστηριότητες και μαθαίνουν να συνεχίζουν την 
προσπάθειά τους, ακόμη κι αν είναι ανεπιτυχής. Η ποικιλία των 
συναισθημάτων που απορρέουν από την συμμετοχή σε φυσικές 
δραστηριότητες είναι μεγάλη.

Σκοπός 3 :  Επίδειξη ενός 
φυσικά δρα-
στήριου τρό-
που ζωής

Σκοπός 4 :  Απόκτηση θε-
τικής εμπειρί-
ας μέσα από τη 
φυσική δρα-
στηριότητα 
και ανάπτυξη 
αυτο-έκφρα-
σης και κοινω-
νικής αλληλε-
πίδρασης.
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Συμμετέχοντας τα νήπια σε φυσικές δραστηριότητες μαθαίνουν 
να γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των διαφόρων 
μερών του σώματος, αναπτύσσοντας την ικανότητα για εκφρα-
στική χρήση του σώματος ή για κινητική έκφραση και αναπαρά-
σταση νοερών εικόνων ή προηγούμενων εμπειριών, π.χ. κινη-
τική αναπαράσταση διαφόρων επαγγελμάτων ή αναπαράσταση 
των εμπειριών ενός σαββατοκύριακου. Παράλληλα εμπλουτί-
ζουν το λεξιλόγιό τους, μαθαίνοντας να ονομάζουν τα μέλη του 
σώματός τους και τις βασικές κινητικές δεξιότητες (μετακίνη-
σης, μη μετακίνησης και χειρισμού) και να περιγράφουν απλές 
κινήσεις.

Τα μικρά παιδιά σκέφτονται σε σχέση με το πώς ο κόσμος σχε-
τίζεται με αυτά ως άτομα και μόλις στη νηπιακή ηλικία αρχίζουν 
να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις τους με τους άλλους. Ανακαλύ-
πτουν την ευχαρίστηση στο παιχνίδι με τους φίλους και τρό-
πους ώστε οι συναναστροφές τους με τα άλλα παιδιά να κάνουν 
τις δραστηριότητες πιο διασκεδαστικές. Η κοινωνική ανάπτυξη 
είναι ένας από τους τέσσερις τομείς ανάπτυξης και έχει ως βάση 
της την κατανόηση της διαφορετικότητας μεταξύ των παιδιών. 
Η διαφορετικότητα μπορεί να αφορά στο επίπεδο των ικανοτή-
των, στο φύλο, στην εθνικότητα. Μέσω της συμμετοχής σε φυ-
σικές δραστηριότητες, τα νήπια μα-θαίνουν να παίζουν και να 
σχηματίζουν ζευγάρια με όλα τα παιδιά της ομάδας, ανεξαρτή-
τως ατομικών διαφορών, και να συμμετέχουν σε φυσικές δρα-
στηριότητες, ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες διαφόρων με-
γεθών.

Η συμμετοχή σε ομαδικές φυσικές δραστηριότητες οδηγεί τα 
νήπια στο να αντιδρούν με ευκολία στις προσεγγίσεις των άλ-
λων παιδιών για παιχνίδι, να αποδέχονται τις ιδέες των άλλων 
παιδιών και να μοιράζονται τις δικές τους με τους άλλους, και 
να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο ή να ακολουθούν τους άλλους, 
κατά την διεξαγωγή των διαφόρων δραστηριοτήτων. Η ανάπτυ-
ξη της συνεργασίας πετυχαίνεται όταν τα νήπια μαθαίνουν να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες χωρίς να ενοχλούν τους άλ-
λους, αλλά και να μην εμποδίζουν τους άλλους να ολοκληρώ-
σουν τις δραστηριότητές τους, και να μοιράζονται τον χώρο και 
τα αντικείμενα με τους άλλους.

Σκοπός 5 :  Κατανόηση και 
σεβασμός των 
ατομικών δια-
φορών και συ-
νεργασία με 
τους άλλους.
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Η διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει την τήρη-
ση συγκεκριμένων ρόλων και κανόνων. Τα νήπια μαθαίνουν να 
υπακούουν και να ανταποκρίνονται στις υποδείξεις του διδάσκο-
ντα, να ακούν με προθυμία οδηγίες και απλές επεξηγήσεις, να 
κατανοούν την σημασία των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του 
κάθε ρόλου, και να αλλάζουν με προθυμία ρόλους. Αναγνωρίζο-
ντας τους διάφορες ρόλους κατά την διεξαγωγή φυσικών δρα-
στηριοτήτων, τα νήπια μαθαίνουν να λύνουν απλά προβλήματα, 
όπως π.χ. ποιος έχει σειρά, σχηματισμός μίας σειράς, κλπ.

Το δεύτερο απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματική διεξα-
γωγή φυσικών δραστηριοτήτων, εκτός από την αποδοχή των 
ρόλων, είναι η τήρηση των κανόνων. Τα νήπια μαθαίνουν να 
τηρούν τους κανόνες, να επιδεικνύουν προθυμία στην εφαρμο-
γή αλλαγών στους κανόνες, να  μεταφέρουν τους κανόνες των 
φυσικών δραστηριοτήτων στους κανόνες των παιχνιδιών, και 
να αντιδρούν στις παραβιάσεις των κανόνων όταν υπενθυμίζο-
νται μόνο μία φορά. Η τήρηση των κανόνων αφορά και την κα-
τάλληλη χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού, μαθαίνοντας τα 
νήπια να φροντίζουν και να μεταχειρίζονται υπεύθυνα τον δια-
θέσιμο εξοπλισμό, ακολουθώντας τους κανόνες ασφάλειας, να 
γνωρίζουν την χρησιμότητά του εξοπλισμού και να κινούνται με 
ασφάλεια σε κάθε περιβάλλον διεξαγωγής φυσικών δραστηριο-
τήτων.

Σκοπός 6 :  Επίδειξη υπεύ-
θυνης κοινω-
νικής συμπε-
ριφοράς κατά 
την συμμετοχή 
σε κινητικές 
δραστηριότη-
τες.
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Στα προγράμματα για παιδιά νηπιακής ηλικίας, η αξιολόγηση 
εξυπηρετεί τρεις σκοπούς : 
1) την οργάνωση της διδασκαλίας για τα άτομα και την   
 ομάδα, 
2) την αναγνώριση των παιδιών με κινητικές δυσκολίες, και 
3) την εκτίμηση του κατά πόσο το πρόγραμμα εκπληρώνει  
 τους στόχους

Αρχές αξιολόγησης προγραμμάτων φυσικών δραστηριοτήτων 
για παιδιά νηπιακής ηλικίας

1)   Έγκυρη αξιολόγηση.  
    Πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τους στόχους  

και τις επιδιώξεις του προγράμματος.
2) Αξιολόγηση που να αφορά το νήπιο σαν σύνολο. 
   Οι φυσικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν στόχους και δι-

αδικασίες αξιολόγησης που σχετίζονται με την κινητική, κοι-
νωνική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη.

3)  Αξιολόγηση που να περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες   
παρατηρήσεις. 

   Οι επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις βοηθούν τους διδά-
σκοντες να εντοπίσουν μοτίβα συμπεριφοράς και να αποφύ-
γουν γρήγορες αποφάσεις που ίσως να βασίζονται σε ασυνή-
θιστες συμπεριφορές.

4)  Επαναλαμβανόμενη χρονικά αξιολόγηση. 
   Κάθε νήπιο πρέπει να συγκρίνεται με τον εαυτό του σε  

τακτά χρονικά διαστήματα παρά με τον μέσο όρο απόδοσης 
ή συμπεριφοράς της ομάδας.

5)  Χρήση ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης. 
   Η συλλογή ποικιλίας πληροφοριών από διάφορες πηγές  

επιτρέπει αξιόπιστη αξιολόγηση.

• Να κινούνται με κατεύθυνση εμπρός ή πλάι εκτελώντας   
 διάφορες κινητικές δεξιότητες και αλλάζοντας γρήγορα   
 κατεύθυνση ως απάντηση σε ένα σύνθημα
•  Να υπάρχει εμφανής διαφορά μεταξύ της γρήγορης και της  

αργής κίνησής τους
•  Να εκτελούν βάδισμα και τρέξιμο σύμφωνα με το ώριμο   

επίπεδο ανάπτυξης

5.2 Αξιολόγηση των σκοπών - Δείκτες επίτευξης κατά στόχο

Δείκτες επίτευξης για Σκοπό 1
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• Να ρολλάρουν προς το πλάι χωρίς να σταματούν
• Να ρίχνουν και να υποδέχονται την μπάλα πριν αναπηδήσει
• Να εκτελούν λάκτισμα με σταθερή μπάλα εκτελώντας ομα- 
 λή συνεχόμενη κίνηση 
•  Να διατηρούν στιγμιαία ισορροπία εφαρμόζοντας βάρος σε  

διάφορα μέρη του σώματος

• Να τροποποιούν τα στοιχεία της κίνησης
• Να χρησιμοποιούν τα μέλη του σώματος με ποικίλους   
 τρόπους
• Να παίρνουν αποφάσεις, αναλαμβάνοντας ρίσκα και επινοώ- 
 ντας δικά τους παιχνίδια ή δραστηριότητες
• Να λύνουν απλά κινητικά προβλήματα δίνοντας πολλές, δια- 
 φορετικές και πρωτότυπες λύσεις-κινήσεις
• Να θέτουν ερωτήσεις και να διατυπώνουν απορίες
•  Να κάνουν συγκρίσεις μεγεθών και ποσοτήτων, ανακαλύπτο-

ντας ομοιότητες και διαφορές
• Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα διάφορα αθλήματα

• Να συμμετέχουν τακτικά σε μέτριας έντασης φυσική   
 δραστηριότητα
• Να γνωρίζουν γιατί γίνεται η προθέρμανση
• Να γνωρίζουν τις επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας  
 στο σωματικό βάρος
• Να γνωρίζουν την λειτουργία και την χρησιμότητα της ανα- 
 πνοής, κατανοώντας τις αλλαγές στον ρυθμό της  αναπνοής  
 που επιφέρει η φυσική δραστηριότητα
• Να διακρίνουν τις υγιεινές από τις μη υγιεινές τροφές, ανα- 
 γνωρίζοντας τις αιτίες αυτού του διαχωρισμού 

• Να συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής μιας δρα- 
 στηριότητας, εκφράζοντας την ευχαρίστησή τους με διάφο- 
 ρους τρόπους
•  Να συμμετέχουν με ευχαρίστηση σε καινούριες δραστηριότη-

τες
• Να συνεργάζονται με τα άλλα παιδιά
• Να εμπιστεύονται τα άλλα παιδιά
• Να σέβονται τα συναισθήματα των άλλων παιδιών
• Να διακρίνουν την χαρά και την λύπη από τη έκφραση των  
 άλλων παιδιών

Δείκτες επίτευξης για Σκοπό 2

Δείκτες επίτευξης για Σκοπό 3

Δείκτες επίτευξης για Σκοπό 4
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• Να αντιδρούν άμεσα στις υποδείξεις του διδάσκοντα
• Να αναλαμβάνουν υπεύθυνα ρόλους

• Να συνεργάζονται με όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ατομικών  
 διαφορών, όπως φύλο, εθνικότητα, επίπεδο ικανοτήτων
•  Να συνεργάζονται σε μικρές ή μεγάλες ομάδες, κατανοώντας 

την αξία της ομαδικής προσπάθειας για την επίτευξη ενός στό-
χου

• Να τηρούν κανόνες για την αποτελεσματική συνεργασία   
της ομάδας
• Να προσφέρουν την βοήθειά τους στα άλλα παιδιά και να  
 γνωρίζουν πώς να παρέχουν βοήθεια σε άτομα με ειδικές  
 ανάγκες.
•  Να αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους, είτε του αρχηγού της  

ομάδας είτε του μέλους της ομάδας
•  Να προτείνουν τις δικές τους ιδέες αλλά και να αποδέχονται  

τις ιδέες άλλων παιδιών
• Να μοιράζονται τα διάφορα αντικείμενα και τον διαθέσιμο  
 χώρο

• Να τηρούν τους κανόνες διεξαγωγής μιας δραστηριότητας
•  Να περιμένουν τη σειρά  συμμετοχή τους χωρίς να ενοχλούν 

τα υπόλοιπα παιδιά
• Να τηρούν τις οδηγίες και τους κανόνες που θέτει ο   
 διδάσκων
• Να αναλαμβάνουν ρόλους
• Να σέβονται τις αποφάσεις των αρμοδίων
•  Να φροντίζουν και να τακτοποιούν τα διάφορα αντικείμενα  

στην κατάλληλη θέση

Δείκτες επίτευξης για Σκοπό 5

Δείκτες επίτευξης για Σκοπό 6
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•  Ο βασικός τρόπος οργάνωσης δραστηριοτήτων για παιδιά  
νηπιακής ηλικίας είναι το παιχνίδι. Ο διδάσκων οργανώνει παι-
χνίδια με συμμετοχή όλων των παιδιών, χωρίς νικητές και ητ-
τημένους.

•  Ο σχηματισμός ζευγαριών και ομάδων πρέπει να γίνεται με 
ποικίλους τρόπους σύνθεσης των ομάδων. Πρέπει να δίνεται  
σε κάθε νήπιο η δυνατότητα να παίξει και να αλληλεπιδράσει  
με κάθε νήπιο της υπόλοιπης ομάδας. Αυτό πετυχαίνεται με  
τακτικές αλλαγές ζευγαριών και σύνθεσης των ομάδων.

•  Η τροποποίηση του αριθμού των ομάδων ή των ατόμων της  
κάθε ομάδας, γίνεται με βάση τον συνολικό αριθμό των παιδι-
ών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεχής ενεργός συμμετοχή 
τους.

•  Ο διδάσκων μπορεί να αναζητήσει την ενεργό συμμετοχή των 
παιδιών στην οργάνωση των δραστηριοτήτων, στην οργάνω-
ση και τροποποίηση των παιχνιδιών, και στην διευθέτηση του 
χώρου των δραστηριοτήτων. Πετυχαίνεται με αυτόν τον τρό-
πο η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των παιδιών.

•  Η αλλαγή ρόλων ισχύει για όλα τα παιδιά και σε όλες τις δρα-
στηριότητες. Αυτό εξασφαλίζει την κατανόηση της σημαντι-
κότητας και της χρησιμότητας του κάθε ρόλου, την ανάπτυξη 
της υπευθυνότητας κατά την ανάληψη καθηκόντων, την καλ-
λιέργεια του σεβασμού και της εμπιστοσύνης στον συμπαί-
κτη.

•  Η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες είναι ένας αποτελε-
σματικός και διασκεδαστικός τρόπος εμπλουτισμού του λεξι-
λογίου των νηπίων. Ο διδάσκων παροτρύνει τα νήπια να χρη-
σιμοποιούν όρους, όπως κοντά - μακριά, γρήγορα - αργά, 
μεγάλη - μικρή μπάλα, κλπ. Ακόμη ενθαρρύνει την διεξαγωγή 
συζητήσεων με συμμετοχή όλων των παιδιών. Για την ανά-
πτυξη του κινητικού λεξιλογίου μπορεί να ακολουθηθεί η μέ-
θοδος της Weikart (1995), που περιλαμβάνει τα εξής στάδια : 
Λέω & Κάνω, Ψιθυρίζω & Κάνω, Σκέφτομαι & Κάνω.

•  Ο διδάσκων διατυπώνει κατάλληλα τις ερωτήσεις που θα ει-

5.3 Πρακτικές Οδηγίες και Σημεία Προσοχής
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σάγουν τα νήπια στις διαδικασίες εξερεύνησης και πειραμα-
τισμού. Παραδείγματα τέτοιων ερωτήσεων είναι: Με πόσους 
τρόπους μπορείς …. ; Τι θα έκανες αν ….. ; Τα νήπια πρέπει 
να κατανοήσουν ότι κάθε ερώτηση επιδέχεται πολλές απαντή-
σεις. Είναι απαραίτητη, όμως, η τροποποίηση των ερωτήσεων 
όταν ο διδάσκων διαπιστώνει ότι τα νήπια δεν αντιδρούν. 

•  Ο διδάσκων δεν πρέπει να ξεχνάει ότι η εξερεύνηση, και κατά 
συνέπεια η εύρεση ποικίλων ιδεών, απαιτεί χρόνο και ενθάρ-
ρυνση και τα παιδιά χρειάζονται παρότρυνση για την συνέχιση 
της εξερεύνησής τους. 

•  Κεντρικός άξονας στην διαδικασία της εξερεύνησης αποτελεί 
η ποσότητα και όχι η ποιότητα των παραγομένων κινήσεων. 
Προϋπόθεση ενεργοποίησης της δημιουργικής και της κριτι-
κής σκέψης των παιδιών είναι η αποδοχή των ιδεών τους. Ενώ 
ο αποτελεσματικότερος τρόπος εύρεσης ποικίλων λύσεων σε 
ένα πρόβλημα και πρωτότυπων κινήσεων, είναι η τοποθέτηση 
περιοριστικών όρων. Η παρέμβαση του διδάσκοντα κρίνεται 
απαραίτητη σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνων.

•  Τα παιδιά πρέπει να μάθουν τους κανόνες που ισχύουν για 
τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού - π.χ. όταν υπάρχει ένα 
παιχνίδι θα περιμένω τη σειρά μου, όταν έχω δύο θα δίνω το 
ένα, κλπ.
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Σκοπός 1 Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιο-
τήτων

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Κατανόηση των στοιχείων της κίνησης.

Να αναγνωρίζουν τα μέρη του σώματός τους, να 
εξερευνούν και να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του 
χώρου (προσωπικός και γενικός χώρος, επίπεδα, δι-
αδρομές, κατευθύνσεις), να κατανοούν τις σχέσεις 
με τα αντικείμενα (πάνω, πίσω, ανάμεσα), και να εκ-
φράζουν τα στοιχεία του ρυθμού μέσω της κίνησης.

Στόχος 2 Εκτέλεση αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτή-
των.

Να εκτελούν με επιτυχία τις καθημερινές δραστηρι-
ότητες αυτοεξυπηρέτησής τους, να αναγνωρίζουν 
την δεξιά και την αριστερή πλευρά, να εκτελούν 
δραστηριότητες που απαιτούν τον συντονισμό μα-
τιού – χεριού και ματιού – ποδιού, και να αντι-
δρούν κινητικά σε διάφορα ερεθίσματα, διακρίνο-
ντας τα διάφορα ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα.

Στόχος 3
Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων 
μετακίνησης σύμφωνα με το επίπεδο 
ανάπτυξης των παιδιών νηπιακής ηλικίας

Να εκτελούν τις κινητικές δεξιότητες του βαδίσμα-
τος, του τρεξίματος και του άλματος, να εφαρμό-
ζουν την κατάλληλη τεχνική για τον έλεγχο της 
πτήσης και της προσγείωσης κατά την εκτέλεση 
αλμάτων, καθώς και να επιλέγουν ασφαλείς τρό-
πους απογείωσης και προσγείωσης, και να εκτε-
λούν κινητικές δεξιότητες μετακίνησης σε συγχρο-
νισμό με ηχητικά ερεθίσματα.

Στόχος 4
Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων 
μη μετακίνησης σύμφωνα με το επίπεδο 
ανάπτυξης των παιδιών νηπιακής ηλικίας

Να εκτελούν τις κινητικές δεξιότητες της κάμψης, 
της έκτασης, της αιώρησης, της ταλάντευσης, της 
ώθησης και της έλξης, και να ισορροπούν, στατι-
κά και δυναμικά, με διάφορους τρόπους (μέλη που 
συμμετέχουν, έκταση χρησιμοποιούμενης επιφάνει-
ας, με ή χωρίς αντικείμενα).

Στόχος 5
Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων 
χειρισμού σύμφωνα με το επίπεδο ανά-
πτυξης των παιδιών νηπιακής ηλικίας

Να ρίχνουν και να υποδέχονται μία μπάλα χωρίς αυτή 
να αναπηδήσει, να επιδεικνύουν τρόπους ρίψης και 
υποδοχής ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας διάφορα 
μέρη του σώματος και διάφορα αντικείμενα, να προ-
σαρμόζουν την κίνησή τους στα χαρακτηριστικά της 
μπάλας (μέγεθος, βάρος) και να εκτελούν λάκτισμα με 
σταθερή μπάλα, από στάση και μετά από τρέξιμο.

Σκοπός 2
Ενεργοποίηση δημιουργικής και κρι-
τικής σκέψης κατά την διεξαγωγή 
φυσικών δραστηριοτήτων

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Χρήση και τροποποίηση των στοιχείων 
της κίνησης.

Μέσω της κατανόησης των δυνατοτήτων των με-
ρών του σώματος, των στοιχείων της κίνησης και 
των σχέσεων μεταξύ τους, να τροποποιούν μία δο-
σμένη κίνηση για να γίνει καταλληλότερη για την 
εκάστοτε συνθήκη, δηλαδή να τροποποιούν της 
κινήσεις τους σύμφωνα με τις αλλαγές των στοιχεί-
ων της κίνησης (π.χ. να προσαρμόζουν το επίπεδο 
της κίνησής τους όταν τους ζητείται να περάσουν 
κάτω από εμπόδια με διαφορετικό ύψος).

5.4 Παραδειγματικά Ημερήσια Πλάνα Γύμνασης
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Στόχος 2
Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης κατά την 
εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων σε συν-
θήκες εξερεύνησης

Να χρησιμοποιούν τα μέρη του σώματός τους και 
τα διάφορα αντικείμενα με πολλούς τρόπους, να 
παράγουν μεγάλο αριθμό και ποικιλία κινήσεων ως 
απαντήσεις σε ένα ερέθισμα ή λύσεις σε ένα πρό-
βλημα και να παράγουν πρωτότυπες κινήσεις. Να 
αναλαμβάνουν ρίσκα διατυπώνοντας δικές τους 
προτάσεις και επινοώντας δικά τους παιχνίδια.

Στόχος 3
Χρήση της κίνησης για την βιωματική μά-
θηση εννοιών από διάφορες θεματικές 
ενότητες διδασκαλίας

Με βάση την εμπιστοσύνη στην κρίση τους και στις 
ικανότητές τους, να  αντιλαμβάνονται τις νέες δυ-
νατότητες στην εκτέλεση κινήσεων και να εκμεταλ-
λεύονται ευκαιρίες, Να αναγνωρίζουν τις σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων εννοιών, βιώνοντας τις θε-
ματικές ενότητες των διαφόρων αντικειμένων διδα-
σκαλίας  μέσω της κίνησης

Στόχος 4 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά την διε-
ξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων.

Να διακρίνουν και να καθορίζουν με ακρίβεια ένα 
πρόβλημα, να θέτουν ερωτήσεις, να συνδυάζουν, 
συνθέτουν και οργανώνουν πολλές ιδέες για την πα-
ραγωγή νέας (καινούριας) κίνησης και να παίρνουν 
αποφάσεις για τη επιλογή της καταλληλότερης κινητι-
κής απάντησης ή λύσης για την εκάστοτε συνθήκη.

Σκοπός 3

Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλλη-
λου επιπέδου φυσικής κατάστασης 
για προαγωγή της υγείας του. 
(Επίδειξη ενός φυσικά δραστήριου 
τρόπου ζωής).

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου επι-
πέδου φυσικής κατάστασης.

Να συμμετέχουν σε καθημερινές φυσικές δραστη-
ριότητες μέτριας έντασης για μικρά χρονικά δια-
στήματα και σε ασκήσεις ευλυγισίας, δύναμης και 
αντοχής, να τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν σε 
μικρή απόσταση, να συμμετέχουν σε αερόβιες δρα-
στηριότητες και να αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ 
άσκησης και ξεκούρασης.

Στόχος 2 Υιοθέτηση δια βίου συνηθειών για ανά-
πτυξη της φυσικής κατάστασης.

Να αναγνωρίζουν ότι η άσκηση είναι απαραίτητη για 
την υγεία τους, να αποδέχονται την σωματική τους 
εικόνα, να γνωρίζουν την σημασία της υγιεινής δια-
τροφής κ αι να αναγνωρίζουν τις υγιεινές τροφές.

Στόχος 3 Αναγνώριση της θετικής επίδρασης της 
φυσικής δραστηριότητας στην υγεία.

Να εκτιμούν την ανάγκη για διατήρηση της φυσι-
κής κατάστασης, συμμετέχοντας  καθημερινά σε 
φυσικές δραστηριότητες μέτριας έντασης και να 
γνωρίζουν τις συνήθειες καλής υγείας και κατάλλη-
λης φυσικής κατάστασης, αναγνωρίζοντας τα οφέ-
λη από τη συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες 
(δυνατοί μύες, υγιής καρδιά, κλπ).

Στόχος 4
Κατανόηση των αλλαγών των διαφόρων 
φυσικών λειτουργιών κατά την συμμετο-
χή σε φυσικές δραστηριότητες.

Να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στην καρδιακή συ-
χνότητα και στην λειτουργία της αναπνοής κατά 
την συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες, να 
γνωρίζουν την σημασία της εφίδρωσης και της 
επαρκούς κατανάλωσης νερού, να αναγνωρίζουν 
την σημασία της προθέρμανσης.
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Σκοπός 4

Απόκτηση θετικής εμπειρίας μέσα 
από τη φυσική δραστηριότητα και 
ανάπτυξη αυτο-έκφρασης και κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης.

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Κατανόηση ότι η φυσική δραστηριότητα 
παρέχει ευκαιρίες για διασκέδαση.

Να επιδεικνύουν συμπεριφορές που δηλώνουν ενδια-
φέρον κατά τη διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων, 
εκφράζοντας την ευχαρίστησή τους με λεκτικούς και 
μη λεκτικούς τρόπους, να επιλέγουν να συμμετέχουν 
σε διασκεδαστικές δραστηριότητες και να δοκιμάζουν 
νέες δεξιότητες και δραστηριότητες. 

Στόχος 2 Κατανόηση ότι η φυσική δραστηριότητα 
παρέχει ευκαιρίες για αυτο-έκφραση.

Να γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες 
των διαφόρων μερών του σώματος, αναπτύσσοντας 
την ικανότητα για εκφραστική χρήση του σώματος 
ή για κινητική έκφραση και αναπαράσταση νοερών 
εικόνων ή προηγούμενων εμπειριών, π.χ. κινητική 
αναπαράσταση διαφόρων επαγγελμάτων ή αναπα-
ράσταση των εμπειριών ενός σαββατοκύριακου

Στόχος 3 Ανάπτυξη βασικού κινητικού λεξιλογίου
Να ονομάζουν τα μέλη του σώματός τους και τις βασι-
κές κινητικές δεξιότητες (μετακίνησης, μη μετακίνησης 
και χειρισμού), να περιγράφουν απλές κινήσεις.

Στόχος 4
Αναγνώριση των συναισθημάτων που 
προκύπτουν από την συμμετοχή σε φυ-
σικές δραστηριότητες.

Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που προκα-
λούνται από την συμμετοχή σε φυσικές δραστη-
ριότητες, να επιλέγουν να πειραματίζονται με νέες 
δραστηριότητες και να συνεχίζουν την προσπάθειά 
τους, ακόμη κι αν είναι ανεπιτυχής.

Σκοπός 5
Κατανόηση και σεβασμός των ατο-
μικών διαφορών και συνεργασία με 
τους άλλους.

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Θετική αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδι-
ά, ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών.

Να παίζουν και να σχηματίζουν ζευγάρια με όλα 
τα παιδιά της ομάδας, ανεξαρτήτως ατομικών δια-
φορών, όπως φύλο, εθνικότητα, επίπεδο ικανοτή-
των και να γνωρίζουν πώς να παρέχουν βοήθεια σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στόχος 2 Επίδειξη κατάλληλης ατομικής συμπερι-
φοράς στις ομαδικές δραστηριότητες.

Να αντιδρούν με ευκολία στις προσεγγίσεις των άλ-
λων παιδιών για παιχνίδι, να  αποδέχονται τις ιδέ-
ες των άλλων παιδιών και να μοιράζονται τις δικές 
τους με τους άλλους, και να αναλαμβάνουν ηγετικό 
ρόλο ή να ακολουθούν τους άλλους, κατά την διε-
ξαγωγή των διαφόρων δραστηριοτήτων

Στόχος 3 Συνεργασία με τα υπόλοιπα άτομα της 
ομάδας.

Να επιδεικνύουν προθυμία όταν συνεργάζονται με 
τους άλλους, να σχηματίζουν ζευγάρια με όλα τα 
παιδιά της ομάδας, να συμμετέχουν σε δραστη-
ριότητες χωρίς να ενοχλούν τους άλλους, αλλά 
και να μην εμποδίζουν τους άλλους να ολοκληρώ-
σουν τις δραστηριότητές τους, και να μοιράζονται 
τον χώρο και τα αντικείμενα με τους άλλους.
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Στόχος 4 Διασκέδαση της συμμετοχής σε δραστη-
ριότητες μαζί με άλλους

Να συμμετέχουν πρόθυμα σε φυσικές δραστηριό-
τητες, ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες διαφόρων 
μεγεθών, δείχνοντας ενθουσιασμό κατά την συμ-
μετοχή τους, να επιλέγουν να είναι ενεργά και δρα-
στήρια κατά την διάρκεια του χρόνου για ελεύθερο 
παιχνίδι και να ολοκληρώνουν μία προκαθορισμένη 
δραστηριότητα.

Σκοπός 6
Επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συ-
μπεριφοράς κατά την συμμετοχή σε 
κινητικές δραστηριότητες.

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Ενεργή συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια δι-
εξαγωγής μιας φυσικής δραστηριότητας

Να επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση όταν συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες και να ολοκληρώνουν μία φυ-
σική δραστηριότητα, να ακούν με προθυμία οδη-
γίες και απλές επεξηγήσεις, να αναγνωρίζουν τους 
διάφορες ρόλους κατά την διεξαγωγή φυσικών 
δραστηριοτήτων και να λύνουν απλά προβλήματα 
(ποιος έχει σειρά, σχηματισμός μίας σειράς, κλπ.)

Στόχος 2 Τήρηση των κανόνων κατά την διεξαγω-
γή φυσικών δραστηριοτήτων

Να τηρούν τους κανόνες, να επιδεικνύουν προθυ-
μία στην εφαρμογή αλλαγών, να τροποποιούν μια 
δραστηριότητα μετά από την καθοδήγηση του δι-
δάσκοντα και να  μεταφέρουν τους κανόνες των 
φυσικών δραστηριοτήτων στους κανόνες των δρα-
στηριοτήτων παιχνιδιού, να αντιδρούν στις παραβι-
άσεις των κανόνων όταν υπενθυμίζονται μόνο μία 
φορά.

Στόχος 3 Γνώση και εφαρμογή των ρόλων κατά 
την διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων

Να ανταποκρίνονται στις υποδείξεις του διδάσκο-
ντα για αύξηση της προσοχής, ακούγοντας και 
ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται σε όλα τα 
άτομα της τάξης, να κατανοούν την σημασία των 
ρόλων και των αρμοδιοτήτων του κάθε ρόλου, και 
να αλλάζουν με προθυμία ρόλους

Στόχος 4 Κατάλληλη χρήση των αντικειμένων και 
του εξοπλισμού.

Να φροντίζουν και να μεταχειρίζονται υπεύθυνα 
τον διαθέσιμο εξοπλισμό, ακολουθώντας τους κα-
νόνες ασφάλειας, να γνωρίζουν την χρησιμότητά 
του εξοπλισμού και να κινούνται με ασφάλεια σε 
κάθε περιβάλλον διεξαγωγής φυσικών δραστηριο-
τήτων.
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5.4.1 Παραδείγματα για το Σκοπό 1

Σκοπός 1 Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιο-
τήτων

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Κατανόηση των στοιχείων της κίνησης.

Να αναγνωρίζουν τα μέρη του σώματός τους, να 
εξερευνούν και να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του 
χώρου (προσωπικός και γενικός χώρος, επίπεδα, δι-
αδρομές, κατευθύνσεις), να κατανοούν τις σχέσεις 
με τα αντικείμενα (πάνω, πίσω, ανάμεσα), και να 
εκφράζουν τα στοιχεία του ρυθμού μέσω της κίνη-
σης.

Στόχος 2 Εκτέλεση αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτή-
των.

Να εκτελούν με επιτυχία τις καθημερινές δραστηρι-
ότητες αυτοεξυπηρέτησής τους, να αναγνωρίζουν 
την δεξιά και την αριστερή πλευρά, να εκτελούν 
δραστηριότητες που απαιτούν τον συντονισμό μα-
τιού – χεριού και ματιού – ποδιού, και να αντι-
δρούν κινητικά σε διάφορα ερεθίσματα, διακρίνο-
ντας τα διάφορα ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα.

Στόχος 3
Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων 
μετακίνησης σύμφωνα με το επίπεδο 
ανάπτυξης των παιδιών νηπιακής ηλικίας

Να εκτελούν τις κινητικές δεξιότητες του βαδίσμα-
τος, του τρεξίματος και του άλματος, να εφαρμό-
ζουν την κατάλληλη τεχνική για τον έλεγχο της 
πτήσης και της προσγείωσης κατά την εκτέλεση 
αλμάτων, καθώς και να επιλέγουν ασφαλείς τρό-
πους απογείωσης και προσγείωσης, και να εκτε-
λούν κινητικές δεξιότητες μετακίνησης σε συγχρο-
νισμό με ηχητικά ερεθίσματα.

Στόχος 4
Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων 
μη μετακίνησης σύμφωνα με το επίπεδο 
ανάπτυξης των παιδιών νηπιακής ηλικίας

Να εκτελούν τις κινητικές δεξιότητες της κάμψης, 
της έκτασης, της αιώρησης, της ταλάντευσης, της 
ώθησης και της έλξης, και να ισορροπούν, στατι-
κά και δυναμικά, με διάφορους τρόπους (μέλη που 
συμμετέχουν, έκταση χρησιμοποιούμενης επιφάνει-
ας, με ή χωρίς αντικείμενα).

Στόχος 5
Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων 
χειρισμού σύμφωνα με το επίπεδο ανά-
πτυξης των παιδιών νηπιακής ηλικίας

Να ρίχνουν και να υποδέχονται μία μπάλα χωρίς 
αυτή να αναπηδήσει, να επιδεικνύουν τρόπους ρί-
ψης και υποδοχής ενός αντικειμένου χρησιμοποιώ-
ντας διάφορα μέρη του σώματος και διάφορα αντι-
κείμενα, να προσαρμόζουν την κίνησή τους στα 
χαρακτηριστικά της μπάλας (μέγεθος, βάρος) και 
να εκτελούν λάκτισμα με σταθερή μπάλα, από στά-
ση και μετά από τρέξιμο.
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Σκοπός 1 : Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων
Στόχος 1 : Κατανόηση των στοιχείων της κίνησης

Περιεχόμενα - Περιγραφή

Χ
ρό

νο
ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Ο διδάσκων έχει απέναντι του τα 
παιδιά σε καθιστή θέση. Συζήτη-
ση για το ποια δωμάτια του σπιτιού 
τους είναι μεγάλα ή μικρά. Να τα συ-
γκρίνουν με τον χώρο των δραστη-
ριοτήτων.

4’ Κατανόηση του μεγέ-
θους του χώρου των 
δραστηριοτήτων 

Συμμετοχή στην 
συζήτηση όλων 
των παιδιών

2.2 Κύριο Μέρος
Κάθε παιδί τοποθετείται μέσα στο 
στεφάνι του και δείχνει  πόσο μεγά-
λο ή μικρό μπορεί να γίνει το σώμα 
του. Ο διδάσκων συνδέει το μέγεθος 
του σώματος με τον καλυπτόμενο 
προσωπικό χώρο. Τα παιδιά ανοί-
γουν τα χέρια σε διάφορες θέσεις  
προσπαθώντας να καλύψουν όσο 
γίνεται περισσότερο χώρο. Ο διδά-
σκων θέτει την ερώτηση αν αγγίζουν 
κάποιο άλλο παιδί. Αν ναι, πρέπει να 
τοποθετήσουν το στεφάνι τους σε 
άλλη θέση. 

7’ -  Ένα στεφάνι για κάθε 
παιδί

-  Τοποθέτηση των στε-
φανιών με διάφορους 
τρόπους (κοντά, μα-
κριά)

-  Χρήση διαφόρων υλι-
κών για την οριοθέ-
τηση του προσωπικού 
χώρου (φύλλα εφημε-
ρίδας, χαρτόνια, σχοι-
νάκια).

Αναφερθείτε σε 
κάθε παιδί

Τα παιδιά παίρνουν μία θέση στον 
χώρο και προσπαθούν να καλύψουν 
τον προσωπικό τους χώρο. Αλλά-
ζουν τοποθετήσεις στον χώρο. Ο 
διδάσκων θέτει την ερώτηση για το 
αν είναι δυσκολότερη η κάλυψη του 
προσωπικού χώρου με απουσία οριο-
θέτησης και γιατί.

4’ Δεν υπάρχει συγκεκρι-
μένη οριοθέτηση του 
προσωπικού χώρου

Διατυπώστε κα-
τάλληλα τις ερω-
τήσεις 

Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στον 
χώρο και συγχρονίζουν το βάδισμά 
τους με τα ισόχρονα κτυπήματα του 
ταμπουρίνου. Όταν το ταμπουρίνο 
σταματήσει, σταματούν την κίνησή 
τους. Ο διδάσκων ρωτάει αν βλέ-
πουν άδεια σημεία του γενικού χώ-
ρου.

4’ Κάλυψη όλου του 
γενικού χώρου 
και αποφυγή επα-
φής με τα άλλα 
παιδιά

Στο πάτωμα είναι σχηματισμένοι κύ-
κλοι (με κορδέλες) διαφόρων χρω-
μάτων και μεγεθών. 

6’ - Συζήτηση για το αν  
 καλύπτεται όλος ο  
 χώρος κάθε κύκλου

1. Επιδίωξη: 

Γνώση προσωπικού και γε-
νικού χώρου

2. Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Διάκριση μεταξύ προσω-
πικού και γενικού χώρου

2)  Κατανόηση και σύγκριση 
των εννοιών μεγάλο - 
μικρό

3)  Αποδοχή και σεβασμός  
των άλλων παιδιών

3. Εξοπλισμός:

1) Στεφάνια
2) Κορδέλες διαφόρων   
 χρωμάτων
3) Κώνοι  

4. Στο τέλος του μαθή-
ματος οι μαθητές:

1)  Θα γνωρίζουν τον προ-
σωπικό χώρο τους

2)  Θα κινούνται στον γενι-
κό χώρο

3)  Δεν θα εμποδίζουν κατά 
την κίνησή τους τις κι-
νήσεις των άλλων παιδι-
ών
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Ο διδάσκων αναφέρει ένα χρώμα και 
τα παιδιά τρέχουν να μπουν μέσα 
στον αντίστοιχο κύκλο, προσπαθώ-
ντας να καλύψουν όλο τον χώρο του 
κύκλου.

-   Αν τα παιδιά είναι 
  < 12, ένας κύκλος για 

κάθε χρώμα. Αν είναι 
> 12, δύο κύκλοι για 
κάθε χρώμα.

Κάλυψη όλου του 
χώρου κάθε  κύ-
κλου, χωρίς κενά 
σημεία

Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στον 
χώρο σύμφωνα με την ταχύτητα της 
μουσικής. Δεν πρέπει να αγγίζουν 
τα άλλα παιδιά. Μετά από 30 δευτ., 
η μουσική σταματάει, περιορίζεται 
ο γενικός χώρος και η δραστηριότη-
τα συνεχίζεται. Σε κάθε σταμάτημα 
της μουσικής μειώνεται ο διαθέσι-
μος γενικός χώρος. Συζήτηση για το 
τι αλλάζει στην κίνηση των παιδιών 
ώστε να μην έρχονται σε επαφή με 
τα άλλα παιδιά όταν ο γενικός χώρος 
γίνεται μικρότερος.

5’ -  Κίνηση στον χώρο με 
διάφορα είδη μετακι-
νήσεων.

-  Ευδιάκριτη οριοθέ-
τηση του διαθέσιμου 
χώρου (κώνοι, ράβδοι 
ή άλλα αντικείμενα).

Διαφοροποιή-σεις 
στην κίνηση σε 
μεγάλο και μικρό 
γενικό χώρο

Ο χώρος κάθε ομάδας οριοθετείται 
με μία διαχωριστική γραμμή. Κάθε 
ομάδα έχει στον χώρο της σκορπι-
σμένες μέχρι 10 σφουγγαρένιες μπά-
λες. Με το σύνθημα, κάθε ομάδα 
πετάει τις μπάλες της στον χώρο της 
άλλης ομάδας. Κάθε ομάδα προσπα-
θεί να αδειάσει όλες τις μπάλες από 
τον χώρο της. Με το σύνθημα, οι κι-
νήσεις σταματούν και κερδίζει η ομά-
δα που έχει, κάθε φορά, τις λιγότε-
ρες μπάλες στον χώρο της.

7’ -  5 έως 8 άτομα σε 
κάθε ομάδα- Κάθε 
παιδί έχει δικαίωμα να 
ρίχνει μία μπάλα την 
φορά. 

-  Τα παιδιά σχηματίζουν 
μπάλες από εφημε-
ρίδες.

-  Παρακολούθηση 
όλου του χώρου

-  Γρήγορες κινή-
σεις

2.3  Σύνοψη
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο. Σύμ-
φωνα με το ισόχρονα κτυπήματα 
του ταμπουρίνου, ένα παιδί κινείται 
μέσα στον κύκλο και σταματάει με 
το σταμάτημα του ταμπουρίνου. Συ-
νεχίζει το επόμενο παιδί στη σειρά. 

3’ Κάθε παιδί πρέπει να 
σταματήσει σε τέτοια 
θέση μέσα στον κύκλο, 
ώστε ο προσωπικός του 
χώρος να είναι ελεύ-
θερος

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Συμπεριλάβετε στο μά-
θημά γενικούς χώρους 
διαφόρων διαστάσεων

- Τονίστε την αξία του   
 σεβασμού στα άλλα   
 παιδιά
- Δώστε έμφαση στην   
 συνεργασία

6. Αξιολόγηση:

• Να γνωρίζουν τα όρια   
 του προσωπικού τους   
 χώρου
•  Να κινούνται με ασφά-

λεια καλύπτοντας τον 
διαθέσιμο γενικό χώρο

Βιβλία:
Logsdon, B., Alleman, L., 
Straits S., Belka, D. & Clark, 
D. (1997). Physical Education 
Unit Plans for Preschool - 
Kindergarten. Human Kinetics, 
IL : Champaign.
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών σε 
κύκλο, σε καθιστή θέση. Ο διδά-
σκων δίνει με το ταμπουρίνο ήχους, 
πρώτα με χαμηλή ένταση και κατό-
πιν με υψηλή. Ζητάει από τα παιδιά 
να αναγνωρίσουν την διαφορά αυ-
τών των ερεθισμάτων. Στη συνέχεια, 
ζητείται από τα παιδιά να παράγουν 
ήχους με υψηλή και χαμηλή ένταση 
με ένα κρουστό όργανο.

4’ Παραγωγή ήχων με διά-
φορα κρουστά όργανα 
(τύμπανο, ξύλινα ηχη-
τικά σύνολα, τρίγωνο, 
κλπ). 

Δώστε ηχητι-
κά ερεθίσματα 
που έχουν μεγά-
λη διαφορά στην 
ένταση

2.2 Κύριο Μέρος
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο, σε όρ-
θια θέση. Ο διδάσκων παράγει με 
κάποιο κρουστό όργανο ήχους χαμη-
λής και υψηλής έντασης. Τα παιδι-
ά παράγουν ήχους αυτών των δύο 
εντάσεων με ηχηρές κινήσεις.

6’ Ηχηρές κινήσεις με τα 
άνω ή τα κάτω άκρα 
(χαμηλή ένταση > ηχη-
ρές κινήσεις άνω άκρων,  
υψηλή ένταση > ηχηρές 
κινήσεις κάτω άκρων, ή 
το αντίθετο).

Να μην γίνε-
ται σύγχυση της 
έντασης με την 
ταχύτητα του 
ήχου.

Τα παιδιά τοποθετούνται το ένα απέ-
ναντι στο άλλο, σε  ζευγάρια. Ο δι-
δάσκων εκτελεί μέτρα 4/4 με υψηλή 
και με χαμηλή ένταση. Τα παιδιά εκ-
φράζουν τα μέτρα εκτελώντας παλα-
μάκια με υψηλή ένταση σε ζευγάρια 
και παλαμάκια, ατομικά, με χαμηλή 
ένταση. 

4’ Εκτέλεση ηχηρών κι-
νήσεων σε ζευγάρια με 
παλαμάκια με δύο ή με 
ένα χέρι.

Τακτικές αλλαγές 
ζευγαριών.

Κάθε ομάδα σχηματίζει κύκλο κρα-
τώντας μία μαντήλα στο κέντρο του 
κύκλου. Η ομάδα αλλάζει επίπεδο 
στην μαντήλα ανάλογα με το επίπε-
δο της έντασης που δίνεται από το 
μουσικό κομμάτι που ακούγεται.

5’ - 4 άτομα σε κάθε  
 ομάδα
-  Αλλαγές στην θέση 

της μαντήλας με κινή-
σεις μόνο άνω άκρων 
ή με αλλαγές και στο 
επίπεδο του σώματος.

Τα παιδιά σκορπίζονται στον χώρο 
και ο διδάσκων αφηγείται μία ιστο-ρία 
που περιλαμβάνει τις διάφορες μορ-
φές βροχής (ψιχάλες, βροχή, μπόρα). 
Τα παιδιά εκφράζουν κινητικά τις δι-
αφορετικές εντάσεις με το ανάλογο 
είδος βάδισης (ψιχάλες >απαλό βάδι-
σμα, χωρίς να παράγεται ήχος, βροχή 
>κανονικό βάδισμα, μπόρα >δυναμι-
κό, ηχητικό βάδισμα). 

8’ Χωρισμός των παιδιών 
σε τρεις ομάδες (ψιχά-
λες, μικρές σταγόνες, 
μεγάλες σταγόνες).  Η 
κάθε ομάδα κινείται στο 
αντίστοιχο μέρος της 

Ιστορία με εικό-
νες και δραστηρι-
ότητες που είναι 
οικείες για τα παι-
διά νηπιακής ηλι-
κίας.

Σκοπός 1 : Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων
Στόχος 2 : Εκτέλεση αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων

1. Επιδίωξη:

Κινητική έκφραση των δι-
αβαθμίσεων της έντασης 
ηχητικών ερεθισμάτων

2. Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Παραγωγή ήχων υψηλής  
και χαμηλής έντασης με  
ηχηρές κινήσεις

2)  Κινητικός ρυθμικός   
συγχρονισμός

3) Ανάπτυξη συνεργασίας

3. Εξοπλισμός:

1)  Ταμπουρίνα, τρίγωνα και  
άλλα κρουστά όργανα

2) Κασετόφωνο
3) 5 μαντήλες 

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα διακρίνουν τις δια-
βαθμίσεις της έντασης 
ηχητικών ερεθισμάτων

2)  Θα εκφράζουν κινητικά 
δύο διαβαθμίσεις της 
έντασης ηχητικών ερε-
θισμάτων (υψηλή και 
χαμηλή ένταση)
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα παιδιά βρίσκονται στο χαμηλό επί-
πεδο κίνησης και μεταβάλλουν τον 
χώρο που καλύπτουν ανάλογα με 
την ένταση του μουσικού κομματιού. 
Στην χαμηλή ένταση καλύπτουν όσο 
μικρότερο χώρο μπορούν, ενώ στην 
υψηλή ένταση, καλύπτουν όσο γίνε-
ται μεγαλύτερο χώρο.

5’ Εκτέλεση της άσκησης 
στο μεσαίο ή στο υψη-
λό επίπεδο κίνησης.

Δώστε παρότρυν-
ση  για ελαχιστο-
ποίηση ή μεγι-
στοποίηση του 
καλυπτόμενου 
χώρου

Κάθε ομάδα αλλάζει τον χώρο που 
καλύπτει ανάλογα με την ένταση του 
μουσικού κομματικού (υψηλή έντα-
ση > μεγάλος καλυπτόμενος χώρος, 
χαμηλή ένταση > μικρός καλυπτόμε-
νος χώρος).

5’ -  4 ή 5 άτομα σε κάθε 
ομάδα

-  Σχηματισμός κύκλου 
από κάθε ομάδα

2.3  Σύνοψη
Παραγωγή ήχων υψηλής και χαμη-
λής έντασης με κρουστά όργανα και 
με ηχηρές κινήσεις. Ο διδάσκων υπο-
δεικνύει την ένταση των ήχων που 
θα παράγουν τα παιδιά. 

5’ -  Υπόδειξη της παραγό-
μενης έντασης με αλ-
λαγές στη θέση των 
άνω άκρων ή με αλλα-
γές στο επίπεδο θέσης 
του σώματος

-  Υπόδειξη της παρα-
γόμενης έντασης από 
κάποιο παιδί.

Ανάληψη της θέ-
σης του μαέστρου 
από όλα τα παιδιά

Το κάθε παιδί αναφέρει το όνομά 
του με υψηλή και με χαμηλή ένταση.

2’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Για την κατανόηση της 
έντασης του ήχου, χρησι-
μοποιήστε μουσικά κομ-
μάτια που έχουν απλούς 
ρυθμούς ή ρυθμικά μοτί-
βα και  σταθερή ταχύτητα 
εκτέλεσης.

-  Ενθαρρύνετε τακτικά   
τα παιδιά στις ασκήσεις  
που σχετίζονται με την  
κάλυψη προσωπικού ή 
γενικού χώρου.

6. Αξιολόγηση

•  Να διακρίνουν την υψηλή 
και την χαμηλή ένταση 
ηχητικών ερεθισμάτων

•  Να εκφράζουν την ένταση 
ηχητικών ερεθισμάτων με 
ηχηρές κινήσεις

•  Να εκφράζουν κινητικά 
την ένταση ηχητικών 
ερεθισμάτων μέσω των 
στοιχείων του χώρου και 
των επιπέδων της κίνησης

Βιβλία:
Pica, R. (2000). Experiences 
in movement with music : 
Activities and Theory. Delmar 
Publishers, NY: Albany.
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση και συζήτηση με θέμα-
τα:Πότε εκτελούμε οριζόντια άλμα-
τα, γιατί πρέπει να μάθουν τα παιδιά 
να εκτελούν οριζόντια άλματα, ποια 
η διαφορά οριζόντιων και κάθετων 
αλμάτων, ποια ζώα εκτελούν οριζό-
ντια άλματα. 

5’

2.2 Κύριο Μέρος
Μίμηση των κινήσεων ζώων που 
εκτελούν οριζόντια άλματα.

4’

Διαμόρφωση του χώρου για εκτέλε-
ση οριζόντιων αλμάτων σε διαφο-
ρετικές αποστάσεις (με κορδέλες ή 
σχοινάκια σχηματίζονται ρυάκια > 
άλματα από την μία όχθη στην άλλη, 
τοποθέτηση στεφανιών ανά ζεύγη σε 
διαφορετικές αποστάσεις > άλματα 
από στεφάνι σε στεφάνι).

7’ Αφήγηση ιστορίας

Σχεδιασμός μονοπατιών με χρωματι-
στά χαρτόνια, τοποθετημένα σε απο-
στάσεις 25 - 50 εκ. (κάθε μονοπάτι 
έχει το δικό του χρώμα). Τα παιδιά 
διανύουν το κάθε μονοπάτι εκτελώ-
ντας άλματα από χαρτόνι σε χαρτό-
νι. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε δια-
φορετικό τρόπο προσγείωσης.

7’ -  Χωρισμός των παιδιών 
σε μικρές ομάδες 

-  Αλλαγές στον τρόπο 
προσγείωσης (με δύο 
πόδια, με δεξί ή με 
αριστερό πόδι). 

-  Κάθε παιδί περνάει  
από όλα τα μονοπάτια.

-  Τονίστε τις δια-
φορές στα είδη 
προσγείωσης 
(ευκολότερο, 
δυσκολότερο και 
γιατί).

-  Σχηματισμός   
μονοπατιών από 
τα παιδιά

Εκτέλεση αλμάτων από μία γραμμή 
σε άλλη (απόσταση 25 - 35 εκ.) με 
τα άνω άκρα ακίνητα ή κινούμενα σε  
διαφορετικές θέσεις. Αριθμός γραμ-
μών ανάλογα με τον αριθμό των παι-
διών.

6’ Τοποθέτηση άνω άκρων 
στο πλάι,  κοντά ή μακρι-
ά από το σώμα, σε έκτα-
ση, σε πρόταση ή κινού-
μενα από πάνω προς τα 
κάτω ή αντίθετα.

Τονίστε την κα-
τάλληλη χρήση 
των άνω άκρων 
(διευκολύνουν ή 
δυσκολεύουν την 
εκτέλεση των αλ-
μάτων). 

Εκτέλεση αλμάτων από στεφάνι σε 
στεφάνι με διαφορετική θέση των 
κάτω άκρων κατά την προσγείωση.  
Χωρισμός των παιδιών σε ζευγάρια. 
Δύο στεφάνια για κάθε ζευγάρι. 

6’ Η προσγείωση μπορεί να 
εκτελείται με τεντωμένα 
ή λυγισμένα πόδια.

Ποια προσγείωση 
είναι ευκολότερη, 
με τεντωμένα ή 
με λυγισμένα 
πόδια ;

Σκοπός 1 : Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων
Στόχος 3 :  Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων μετακίνη-

σης σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών  
νηπιακής ηλικίας

1. Επιδίωξη:

Εκτέλεση οριζόντιων αλ-
μάτων

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Εκτέλεση οριζόντιων 
αλμάτων σε διαφορετική 
απόσταση

2)  Κατάλληλη χρήση των 
άνω άκρων

3)  Εκτέλεση διαφορετικών  
ειδών προσγείωσης

3. Εξοπλισμός:

1) Σχοινάκια ή κορδέλες
2)  Στεφάνια
3)  Χρωματιστά χαρτόνια με 

πλευρές διαστάσεων 25 
ή 30 εκ. 

4) Ταμπουρίνο

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα έχουν κατανοήσει τα 
διαφορετικά είδη οριζό-
ντιων αλμάτων

2)  Θα μπορούν να εκτελέ-
σουν οριζόντιο άλμα χρη-
σιμοποιώντας κατάλληλα 
τα άνω άκρα

3)  Θα μπορούν να εκτελέ-
σουν οριζόντια άλματα 
με προσγειώσεις σε ένα 
ή δύο πόδια 
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Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Εκτέλεση αλμάτων από στεφάνι σε 
στεφάνι με διαφορετική θέση των 
κάτω άκρων κατά την προσγείωση.  
Χωρισμός των παιδιών σε ζευγάρια. 
Δύο στεφάνια για κάθε ζευγάρι. 

6’ Η προσγείωση μπο-
ρεί να εκτελείται με τε-
ντωμένα ή λυγισμένα 
πόδια.

Ποια προσγείωση 
είναι ευκολότερη, 
με τεντωμένα ή 
με λυγισμένα 
πόδια ;

2.3  Σύνοψη
Εκτέλεση οριζόντιων αλμάτων από 
τον διδάσκοντα με κατάλληλη θέση 
άνω και κάτω άκρων.

2’

Συζήτηση για το ποιες διαφοροποι-
ήσεις μπορούν να γίνουν κατά την 
εκτέλεση οριζόντων αλμάτων (από-
σταση, θέση άνω άκρων,  αριθμός 
και θέση κάτω άκρων).

3’

Χαλαρό τρέξιμο στον χώρο, με ταχύ-
τητα που δίνεται από τον διδάσκο-
ντα με ταμπουρίνο.

3’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Οργανώστε τον χώρο με 
την βοήθεια των παιδιών

-  Συμμετοχή των παιδιών  
στην αφήγηση ιστοριών, 
με τη μορφή ερωτήσεων 
του διδάσκοντα

-  Ενθαρρύνετε τα παιδιά 
να συμμετέχουν σε διαδι-
κασίες πειραματισμού

6. Αξιολόγηση:

•  Να εκτελούν οριζόντια  
 άλματα σε διαφορετικές 
αποστάσεις.

•  Να χρησιμοποιούν κατάλ-
ληλα τα άνω άκρα

•  Να εκτελούν οριζόντια   
άλματα με διαφορετικά  
είδη προσγείωσης

Βιβλία:
Sanders, S. (1992). Designing 
Preschool Movement 
Programs. Human Kinetics, IL 
: Champaign.

Ιστοσελίδες:
http://www.ed.gov/offices/
OERI/ECI/
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Παραλλαγές & 
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ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών και ανα-
φορά της έννοιας της ισορροπίας 
από τον διδάσκοντα, δίνοντας πα-
ραδείγματα ισορροπίας με διάφορα 
αντικείμενα, π.χ. μπάλα στην άκρη 
του κώνου, στήλη από κύβους, κλπ. 
Τα παιδιά δίνουν δικά τους παρα-
δείγματα ισορροπίας με αντικείμενα.

5’ -  Δώστε στα παιδιά ποι-
κιλία αντικειμένων για 
να δώσουν πολλά πα-
ραδείγματα ισορροπί-
ας

2.2 Κύριο Μέρος
Στήριξη σε διάφορα σημεία του σώ-
ματος (στην πλάτη, στην κοιλιακή 
χώρα, στα γόνατα, στους γλουτούς 
κλπ.).

5’ Ενθαρρύνετε τα παιδιά 
να προτείνουν και άλλα 
σημεία στήριξης του 
σώματος

Στήριξη σε 4 μέλη του σώματος, στη 
συνέχεια σε 3, σε 2 και στο τέλος σε 
1. Ποια στήριξη είναι δυσκολότερη ; 
Όταν η βάση στήριξης είναι μεγάλη 
ή μικρή ; Γιατί ;

5’ Μειώστε προοδευτικά 
τη βάση στήριξης

Τονίστε την ση-
μασία της βάσης 
στήριξης

Στο πάτωμα τοποθετούνται χαρτόνια 
με αριθμούς από 1 έως 4. Τα παιδιά 
κινούνται ανάμεσα στα χαρτόνια με 
ταχύτητα της μουσικής (αργή ταχύ-
τητα > βάδιση, γρήγορη ταχύτητα > 
τρέξιμο). Με το σύνθημα, τα παιδιά 
σταματούν, πηγαίνουν στο κοντινό-
τερο χαρτόνι και εκτελούν ισορροπί-
α με όσα μέλη του σώματος δείχνει 
ο αριθμός.

6’ Αναγραφή των αριθ-
μών στις πλευρές ενός 
χαρτονένιου κύβου. 
Τον κύβο τον ρίχνει ένα 
παιδί και όλα τα παιδιά 
εκτελούν ισορροπία με 
όσα μέλη του σώματος 
δείχνει η  αντίστοιχη 
πλευρά του κύβου (το-
ποθέτηση των παιδιών 
σε κύκλο).

Ισορροπία στο ένα πόδι και τοπο-
θέτηση των άνω άκρων  σε διάφο-
ρες θέσεις. Τα παιδιά αξιολογούν τις 
θέσεις αυτές απαντώντας στις ερω-
τήσεις: Με ποιες θέσεις των χεριών 
είναι δυσκολότερη η διατήρηση της 
ισορροπίας ; Ποιες θέσεις των χε-
ριών διευκολύνουν την διατήρηση 
της ισορροπίας ;

6’ Παροτρύνετε τα παιδι-
ά να τοποθετήσουν τα 
χέρια τους σε διάφορες 
θέσεις

Τονίστε την ση-
μασία την κατάλ-
ληλης χρήσης των 
χεριών

Σκοπός 1 :Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων
Στόχος 4 :  Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων μη μετα-

κίνησης σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης των 
παιδιών νηπιακής ηλικίας

1. Επιδίωξη:

Εκτέλεση στατικής ισορ-
ροπίας 

2. Επιμέρους επιδιώξεις

1)  Διατήρηση στατικής 
ισορροπίας για συγκεκρι-
μένα χρονικά διαστήματα

2)  Χρήση των χεριών για 
την διατήρηση της ισορ-
ροπίας

3)  Κατανόηση του ρόλου 
της βάσης στήριξης

3. Εξοπλισμός:

1) Χαρτόνια με αριθμούς
2) Ταμπουρίνο
3) Μπάλες 
4) Κώνοι
5) Ράβδοι
6) Καρέκλες

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα ισορροπούν στατικά  
σε διάφορες θέσεις

2) Θα χρησιμοποιούν   
 κατάλληλα τα χέρια



Η Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο164 Η Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 165

Περιεχόμενα - Περιγραφή

Χ
ρό

νο
ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
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Σημεία 
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα μισά παιδιά σκορπίζονται στον 
χώρο και παραμένουν ακίνητα. Τα 
υπόλοιπα κινούνται ανάμεσά τους, 
σε συγχρονισμό με ένα μουσικό κομ-
μάτι. Με το σύνθημα, οι ομάδες αλ-
λάζουν ρόλους. Τα παιδιά που είναι 
σε στάση, ισορροπούν κάθε φορά με 
διαφορετικό τρόπο.

4’ Σχηματισμός δύο ομά-
δων

Τονίστε την άμε-
ση αντίδραση στο 
σύνθημα, με από-
τομο σταμάτημα

Κατασκευή παζλ με δύο χρώματα 
(χαρτόνια, μαντήλες, κλπ), τοποθε-
τημένα σε διάφορους συνδυασμούς. 
Τα παιδιά χωρισμένα σε 2 ομάδες 
(2 χρώματα), τοποθετούνται πάνω 
στα αντίστοιχα χρώματα (ένα παι-
δί σε κάθε χαρτόνι). Κάθε ομάδα 
έχει δικαίωμα να μετακινηθεί μόνο 
πάνω στο χρώμα της. Με το σύν-
θημα, το κάθε παιδί μετακινείται σε 
άλλο χαρτόνι και παραμένει σε αυτό 
με διαφορετικό τρόπο στήριξης κάθε 
φορά. 

8’ -  Μέγεθος των αντικειμέ-
νων που θα χρησιμο-
ποιηθούν 40 - 60 εκ.

-  Χαρτόνια τριών χρω-
μάτων για αύξηση της 
δυσκολίας

-  Επίδειξη του τρόπου 
στήριξης από τον δι-
δάσκοντα.

-  Σταδιακή αύξηση του 
χρόνου παραμονής 
στην θέση ισορροπίας

2.3  Σύνοψη
Ο διδάσκων συγκεντρώνει τα παιδι-
ά και θέτει τις εξής  ερωτήσεις : Με 
ποια βάση στήριξης είναι δυσκολό-
τερη η στατική ισορροπία ;  Με ποια 
θέση των χεριών είναι ευκολότερη η 
στατική ισορροπία ; 

4’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Αυξήστε προοδευτικά τον 
χρόνο παραμονής των 
παιδιών στην κάθε θέση 
ισορροπίας

-  Μειώστε προοδευτικά τη 
βάση στήριξης 

-  Τονίστε την χρησιμότητα 
της ισορροπίας στις καθη-
μερινές δραστηριότητες

6. Αξιολόγηση:

•  Να πετύχουν διατήρηση 
της στατικής ισορροπίας 
για συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα

•  Να εκτελούν στατική 
ισορροπία με διαφορετι-
κές βάσεις στήριξης

•  Να τοποθετούν τα χέρια 
στην κατάλληλη θέση για 
διατήρηση της στατικής 
ισορροπίας

Βιβλία:
Logsdon, B., Alleman, L., 
Straits S., Belka, D. & Clark, 
D. (1997). Physical Education 
Unit Plans for Preschool - 
Kindergarten. Human Kinetics, 
IL : Champaign.
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2.1. Εισαγωγή
Κύλισμα της μπάλας πάνω στο 
σώμα. Λεκτική αναφορά των μελών 
του σώματος από τα οποία περνάει 
η μπάλα. 
(Γρήγορη συλλογή της μπάλας όταν 
αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο).

-  Μία μπάλα για κάθε  
παιδί

-  Χρήση διαφορετικών 
ειδών μπάλας, ανά-
λογα με τις εμπειρίες 
των παιδιών. Μικρότε-
ρες μπάλες για αύξηση 
της δυσκολίας.

-  Εκτέλεση της άσκησης 
σε ζευγάρια

Παροτρύνετε τα 
παιδιά να αγγί-
ξουν με την μπά-
λα όλα τα σημεί-
α του σώματός 
τους.

2.2 Κύριο Μέρος
Τα παιδιά σε ζευγάρια, ο ένας απέ-
ναντι στον άλλο σε καθιστή θέση. 
Κυλούν την μπάλα μεταξύ τους. Επί-
δειξη διαφορετικών τρόπων ώθησης 
της μπάλας με τα άνω και τα κάτω 
άκρα.

5’ -  Αλλαγές στην απόστα-
ση μεταξύ των δύο 
παιδιών. 

-  Μέθοδος εξερεύνη-
σης.

Τα παιδιά τοποθετούνται απέναντι 
από σταθερή επιφάνεια (τοίχος), σε 
καθιστή θέση. Κυλούν την μπάλα 
τους προς τον τοίχο. Πειραματισμός 
με την δύναμη ώθησης της μπάλας 
και πως αυτή επιδρά στον τρόπο επι-
στροφής της.

6’ -  Τα παιδιά καταλα-
βαίνουν την δύναμη 
ώθησης από τον ήχο 
που θα κάνει η μπάλα 
τους κτυπώντας τον 
τοίχο

-  Παροτρύνετε τα 
παιδιά να ανακα-
λύψουν ποικίλους 
τρόπους ώθησης 
της μπάλας

-  Τονίστε την σχέ-
ση δύναμης ώθη-
σης της μπάλας 
και τρόπου επι-
στροφής της

Μέσα σε ένα κουτί βρίσκονται μπά-
λες διαφορετικών μεγεθών και βά-
ρους. Τα παιδιά επιλέγουν από μία 
μπάλα,  τοποθετούνται απέναντι από 
μία σταθερή επιφάνεια, σε απόσταση 
8 - 10 μ.,  και κυλούν την μπάλα για 
ναφτάσουν την σταθερή επιφάνεια. 
Τα παιδιά συλλέγουν τις μπάλες και 
ξαναπροσπαθούν.

6’ Κάθε παιδί εκτελεί κυ-
λίσματα με τις μπάλες 
όλων των ειδών.

Συζητήστε την 
σχέση μεγέθους 
μπάλας και δύνα-
μης ώθησης

Σκοπός 1 :Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων
Στόχος 5 : Εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων χειρισμού  
 σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών 
 νηπιακής ηλικίας

1. Επιδίωξη:

 Κύλισμα της μπάλας

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Κύλισμα της μπάλας με  
διαφορετικές ταχύτητες

2)  Κύλισμα της μπάλας με  
χρήση διαφόρων μελών  
του σώματος

3)  Ακρίβεια στόχευσης με  
κύλισμα της μπάλας

3. Εξοπλισμός:

1) Διαφορετικών ειδών   
 μπάλες
2) Ένα μεγάλο κουτί
3) Χαρτόνια 
4) Τουβλάκια
5) Κολλητικές ταινίες

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα μπορούν να κυλούν  
μπάλες διαφορετικών 
μεγεθών σε συγκεκριμέ-
νη απόσταση

2)  Θα πετυχαίνουν στόχους 
εκτελώντας κύλισμα της 
μπάλας
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Κατασκευή και τοποθέτηση μεγά-
λων στόχων. Κυλίσματα της μπάλας 
πάνω στους στόχους.  

8’ -  Οι στόχοι μπορεί να 
είναι χαρτόνια στον 
τοίχο, πύργοι από 
τουβλάκια (η μπάλα 
θα τους ρίξει), γέφυ-
ρες (η μπάλα θα πε-
ράσει από κάτω)

- Ένας στόχος για 3  
 παιδιά 
-  Κατασκευή των στό-

χων από τα παιδιά.

Ακρίβεια στόχευ-
σης

Χάραξη γραμμών, μήκους 3 - 5 μ. 
και πλάτους 20 - 30 εκ. (με κολλη-
τικές ταινίες). Κύλισμα της μπάλας 
πάνω στην γραμμή. Τα παιδιά σχη-
ματίζουν ζευγάρια, ο ένας κυλάει την 
μπάλα και ο άλλος την υποδέχεται 
στο τέλος της γραμμής

6’ -  Χάραξη των γραμμών 
από τα παιδιά.

- Κύλισμα με δεξί και  
 με αριστερό χέρι

2.3  Σύνοψη
Παιχνίδι ‘Μπάλες - Κυνηγοί’. 
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο, κρα-
τώντας από μία μικρή μπάλα. Στο κέ-
ντρο του κύκλου είναι τοποθετημένη 
μία μεγάλη μπάλα. Τα παιδιά προ-
σπαθούν να απομακρύνουν την με-
γάλη μπάλα κυλώντας την μικρή.

6’ - Ένα-ένα παιδί κυλάει  
 την μπάλα του
-  Προσοχή στον τρόπο 

που τα παιδιά συλλέ-
γουν τις μπάλες

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Τονίστε ότι κατά την δι-
άρκεια του κυλίσματος, η 
μπάλα πρέπει να βρίσκε-
ται συνεχώς σε επαφή με 
το έδαφος.

-  Παροτρύνετε τα παιδιά  
να χρησιμοποιούν τους  
όρους κοντά - μακριά,  
γρήγορα - αργά, μεγάλη  
-  μικρή μπάλα.

6. Αξιολόγηση:

•  Να εκτελούν κυλίσματα  
με μπάλες καλύπτοντας  
διαφορετικές αποστάσεις

•  Να πετυχαίνουν στόχους 
εκτελώντας κύλισμα της 
μπάλας

Βιβλία:
Logsdon, B., Alleman, L., 
Straits S., Belka, D. & Clark, 
D. (1997). Physical Education 
Unit Plans for Preschool - 
Kindergarten. Human Kinetics, 
IL : Champaign.
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5.4.2 Παραδείγματα για το Σκοπό 2

Σκοπός 2
Ενεργοποίηση δημιουργικής και κρι-
τικής σκέψης κατά την διεξαγωγή 
φυσικών δραστηριοτήτων

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Χρήση και τροποποίηση των στοιχείων 
της κίνησης.

Μέσω της κατανόησης των δυνατοτήτων των μερών 
του σώματος, των στοιχείων της κίνησης και των 
σχέσεων μεταξύ τους, να τροποποιούν μία δοσμένη 
κίνηση για να γίνει καταλληλότερη για την εκάστοτε 
συνθήκη, δηλαδή να τροποποιούν της κινήσεις τους 
σύμφωνα με τις αλλαγές των στοιχείων της κίνησης 
(π.χ. να προσαρμόζουν το επίπεδο της κίνησής τους 
όταν τους ζητείται να περάσουν κάτω από εμπόδια με 
διαφορετικό ύψος).

Στόχος 2
Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης κατά την 
εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων σε συν-
θήκες εξερεύνησης

Να χρησιμοποιούν τα μέρη του σώματός τους και 
τα διάφορα αντικείμενα με πολλούς τρόπους, να 
παράγουν μεγάλο αριθμό και ποικιλία κινήσεων ως 
απαντήσεις σε ένα ερέθισμα ή λύσεις σε ένα πρό-
βλημα και να παράγουν πρωτότυπες κινήσεις. Να 
αναλαμβάνουν ρίσκα διατυπώνοντας δικές τους 
προτάσεις και επινοώντας δικά τους παιχνίδια.

Στόχος 3
Χρήση της κίνησης για την βιωματική μά-
θηση εννοιών από διάφορες θεματικές 
ενότητες διδασκαλίας

Με βάση την εμπιστοσύνη στην κρίση τους και στις 
ικανότητές τους, να  αντιλαμβάνονται τις νέες δυ-
νατότητες στην εκτέλεση κινήσεων και να εκμεταλ-
λεύονται ευκαιρίες, Να αναγνωρίζουν τις σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων εννοιών, βιώνοντας τις θε-
ματικές ενότητες των διαφόρων αντικειμένων διδα-
σκαλίας  μέσω της κίνησης

Στόχος 4 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά την διε-
ξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων.

Να διακρίνουν και να καθορίζουν με ακρίβεια ένα 
πρόβλημα, να θέτουν ερωτήσεις, να συνδυάζουν, 
συνθέτουν και οργανώνουν πολλές ιδέες για την πα-
ραγωγή νέας (καινούριας) κίνησης και να παίρνουν 
αποφάσεις για τη επιλογή της καταλληλότερης κινητι-
κής απάντησης ή λύσης για την εκάστοτε συνθήκη.
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Περιεχόμενα - Περιγραφή
Χ

ρό
νο

ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Τα παιδιά είναι σε ύπτια κατάκλιση, 
σκορπισμένα στο πάτωμα. Ο μά-
γος (παιδί) κρατάει το μαγικό ραβδί, 
περνάει από όλα τα παιδιά και αγγί-
ζει ένα μέλος του σώματος σε κάθε 
παιδί. Τα παιδιά κινούν μόνο το μέ-
λος του σώματος που ακούμπησε ο 
μάγος.

5’ Ο ρόλος του μάγου σε 
όλα τα παιδιά

2.2 Κύριο Μέρος
Ο διδάσκων αναφέρει τι είναι οι μα-
ριονέτες (αν υπάρχουν, επιδεικνύει 
την κίνησή τους). Τα παιδιά γίνονται 
μαριονέτες και κάποιος από ψηλά 
τραβάει μία ή δύο κλωστές κάθε 
φορά. Τα παιδιά είναι σκορπισμένα 
στον χώρο και ο διδάσκων αναφέρει 
ποιες κλωστές κινούνται.  

6’ - Αλλαγές ρόλων
-  Τον ρόλο του διδά-

σκοντα τον αναλαμ-
βάνει ένα παιδί

-  Χωρισμός των παιδιών 
σε ομάδες των 4 ή 5 
ατόμων και ένας από 
κάθε ομάδα αναφέρει 
τις κινήσεις

Ανάπτυξη της συ-
γκέντρωσης σε 
προφορικές οδη-
γίες

Κάποια παιδιά σχηματίζουν γέφυρες, 
σε ζευγάρια, και τα υπόλοιπα μετα-
μορφώνονται (αναφορά του διδά-
σκοντα) σε νάνους, γίγαντες, ψάρια, 
ελέφαντες, φίδια, κλπ. Καθώς κινού-
νται στον χώρο, πρέπει να περάσουν 
κάτω από τις γέφυρες. Οι γέφυρες 
αλλάζουν ύψος ανάλογα με τις μετα-
μορφώσεις των παιδιών. 

7’ -  2 παιδιά σχηματίζουν 
μία γέφυρα

-  3 ή 4 γέφυρες στον 
χώρο

Αλλαγές στο επί-
πεδο κίνησης

Τα παιδιά διανύουν την απόσταση 
ανάμεσα σε δύο σημεία, απαντώ-
ντας στις ερωτήσεις του διδάσκο-
ντα : Μπορείτε να βαδίσετε από το 
ένα σημείο στο άλλο με όσο γίνεται 
λιγότερα ή περισσότερα βήματα ; 
Πατώντας σε όσα λιγότερα σημεί-
α μπορείτε ; Καταλαμβάνοντας όσο 
μεγαλύτερο ή μικρότερο χώρο μπο-
ρείτε ; Όσο πιο γρήγορα ή πιο αργά 
μπορείτε ;

8’ -  Απόσταση 4μ. ανάμε-
σα στα δύο σημεία

-  Οι υποδείξεις πρέπει  
να είναι τέτοιες που 
να οδηγούν τα παιδι-
ά να αλλάξουν κάποιο 
στοιχείο της κίνησης

-  Επανάληψη κάθε ερώ-
τησης δύο ή τρεις 
φορές

Μέθοδος εξερεύ-
νησης

Σκοπός 2 : Ενεργοποίηση δημιουργικής & κριτικής σκέψης 
κατά τηνδιεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων

Στόχος  1 :Χρήση και τροποποίηση των στοιχείων της κίνησης

1. Επιδίωξη: 

Τροποποιήσεις των στοιχεί-
ων της κίνησης

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Να λύνουν προβλήματα  
τροποποιώντας στοιχεία 
της κίνησης

2) Να διακρίνουν τα μέλη   
τους σώματος

3. Εξοπλισμός:

1)  Φωτογραφίες με ανεμό-
μυλους και χαρταετούς 

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα τροποποιούν στοιχεί-
α της κίνησης

2)   Θα λύνουν απλά κινητι-
κά προβλήματα
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Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα παιδιά έχουν φέρει φωτογραφί-
ες από ανεμόμυλους και γίνεται μία 
σύντομη συζήτηση για την επίδραση 
του αέρα στις κινήσεις των ανεμόμυ-
λων. Ο διδάσκων αφηγείται μία ιστο-
ρία με αλλαγές του αέρα και οι ανε-
μόμυλοι (παιδιά) εκφράζουν κινητικά 
τις αλλαγές αυτές.  

6’ -  Κενά διαστήματα ανά-
μεσα στα παιδιά (να 
μην εμποδίζεται η κί-
νησή τους από τους 
άλλους)

-  Αντικατάσταση των 
ανεμόμυλων με χαρ-
ταετούς (κίνηση στον 
χώρο).

Απότομες και στα-
διακές αλλαγές 
στην ταχύτητα κί-
νησης

Παιχνίδι : Καρχαρίες. 
Τα παιδιά σχηματίζουν τετράδες. 
Τρία παιδιά ενώνουν τα χέρια (κλου-
βί) και το τέταρτο παιδί μπαίνει μέσα 
στο κλουβί (δύτης). Με το σύνθημα, 
τα κλουβιά ανοίγουν (τα παιδιά ση-
κώνουν τα χέρια) και οι δύτες αλλά-
ζουν κλουβιά καθώς ένα παιδί (καρ-
χαρίας) προσπαθεί να τους πιάσει. 

6’ -  Οι δύτες δεν μπορούν 
να συλληφθούν όταν 
είναι μέσα στο κλου-
βιά, αλλά δεν πρέπει 
να γυρίσουν στα ίδια 
κλουβιά.

- Αλλαγή ρόλων

2.3  Σύνοψη
Ο διδάσκων ζητάει από τα παιδιά να 
του δείξουν τις αλλαγές που μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν στο επί-
πεδο κίνησης, στην ταχύτητα κίνη-
σης, στο μέγεθος του διασκελισμού, 
κλπ.

5’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Δώστε επαρκή χρόνο   
στα παιδιά για εύρεση  
λύσεων

-  Παροτρύνετε τα παιδιά  
για να συνεχίζουν την  
εξερεύνησή τους

- Αποδεχτείτε τις ιδέες   
 των παιδιών
-  Παρεμβαίνετε μόνο σε 

περιπτώσεις εμφάνισης  
κινδύνων

6. Αξιολόγηση:

•  Να τροποποιούν στοιχεία 
της κίνησης

•  Να λύνουν απλά κινητικά 
προβλήματα

Βιβλία:
Sanders, S. (1992). Designing 
Preschool Movement 
Programs. Human Kinetics, IL 
: Champaign.
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Περιεχόμενα - Περιγραφή
Χ

ρό
νο

ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών. 
Ο διδάσκων ζητάει από τα παιδιά να 
του δείξουν τις κινήσεις που μπο-
ρούν να κάνουν τα μέλη του σώμα-
τός τους. Αναφέρει ένα μέλος κάθε 
φορά. 

6’ Παρότρυνση των παιδι-
ών για εύρεση πρωτό-
τυπων κινήσεων

2.2 Κύριο Μέρος
Τα παιδιά σχηματίζουν ζευγάρια και 
τοποθετούνται το ένα απέναντι στο 
άλλο. Το ένα παιδί εκτελεί κινήσεις 
και το άλλο το μιμείται.

4’ -  Απόσταση του ζευγα-
ριού 1 μ.

-  Οριοθετήσεις για της 
κινήσεις (άνω άκρα, 
κάτω άκρα, κλπ.).

- Αλλαγή ρόλων

Παρατηρητικό-
τητα 

Τα παιδιά σχηματίζουν ζευγάρια και 
αλλάζουν τον τρόπο σύνδεσής τους 
σε κάθε σύνθημα του διδάσκοντα.

5’ - Τρόποι σύνδεσης: 
 1 σημείο, 2 σημεία,  
 κλπ. 
- Η ίδια άσκηση σε  
 τριάδες
- Αλλαγές ζευγαριών

Τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες και 
ένα παιδί από κάθε ομάδα κρατάει  
ένα στεφάνι και το τοποθετεί κάθετο 
στο έδαφος. Ο αρχηγός της ομάδας 
δείχνει τον τρόπο διαπέρασης του 
στεφανιού και τα υπόλοιπα παιδιά 
τον αντιγράφουν. 

7’ - 4 ή 5 άτομα σε   
κάθε ομάδα
-  Συνεχής παρότρυνση 

των παιδιών για εύρε-
ση καινούριων λύσεων

- Αλλαγή ρόλων

-  Μέθοδος εξε-
ρεύνησης

-  Θετική ανατρο-
φοδότηση

Κάθε ομάδα πρέπει να περάσει το 
ποτάμι (σχηματισμός ποταμού με 
κορδέλες ή σχοινάκια) με διαφορετι-
κό τρόπο κάθε φορά. Ένα μέλος της 
ομάδας δείχνει τον τρόπο περάσμα-
τος του ποταμού.

7’ - 3 έως 5 άτομα σε  
 κάθε ομάδα
-  Οριοθέτηση της μετα-

κίνησης: επίπεδο κίνη-
σης, κλπ.

-  Αλλαγές του πλάτους 
του ποταμού

Μέθοδος εξερεύ-
νησης

Σκοπός 2:  Ενεργοποίηση δημιουργικής & κριτικής σκέψης 
κατά την διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων

Στόχος 2 :  Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης κατά την εκτέλεση  
κινητικών δεξιοτήτων σε συνθήκες εξερεύνησης

1. Επιδίωξη:

Γνωριμία με τις δυνατό-
τητες των μελών του σώ-
ματος

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Λήψη αποφάσεων
2) Ανάληψη ρίσκων
3) Πρωτότυπη χρήση των  
 μελών του σώματος

3. Εξοπλισμός:

1) 4 στεφάνια
2) 2 κορδέλες ή σχοινάκια
3) Μπάλες 

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα γνωρίζουν τις δυνα-
τότητες των μελών του 
σώματος

2)  Θα παίρνουν αποφάσεις
3) Θα αναλαμβάνουν   
 ρίσκα



Η Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο172 Η Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 173

Περιεχόμενα - Περιγραφή

Χ
ρό

νο
ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα παιδιά είναι καθισμένα κάτω, 
σχηματίζοντας κύκλους ανά ομάδα. 
Το κάθε παιδί ρίχνει την μπάλα του 
σε άλλο παιδί με διαφορετικό τρόπο 
κάθε φορά.

6’ -  5 άτομα σε κάθε ομά-
δα

-  Η απόσταση ανάμεσα 
στα παιδιά εξαρτάται 
από το είδος της μπά-
λας (μέγεθος, βάρος).

- Εκτέλεση ποικιλίας   
 δεξιοτήτων χειρισμού

2.3  Σύνοψη
Τα παιδιά μαζεύονται σε κύκλο και 
ο διδάσκων επισημαίνει την ποικιλία 
στην χρήση των μελών του σώμα-
τος. Τους ζητάει να ακουμπήσουν το 
παιδί που βρίσκεται στα δεξιά τους 
με έναν τρόπο. Παρατηρούν ποιος 
τρόπος είναι ο πιο πρωτότυπος. Το 
ίδιο επαναλαμβάνεται με τα κάτω 
άκρα. 

6’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Δώστε σωστές υποδείξεις 
-ερωτήσεις:  Με πόσους 
τρόπους μπορείς …. ; Τι 
θα έκανες αν ….. ; 

-  Δώστε επαρκή χρόνο στα 
παιδιά για τη εύρεση λύ-
σεων

-  Βάλτε περιοριστικούς 
όρους στις κινήσεις των 
παιδιών, για να βρουν πιο 
πρωτότυπες λύσεις

-  Απευθυνθείτε προσωπικά 
σε ορισμένα παιδιά για να 
τα βοηθήσετε να μπουν 
στην διαδικασία της εξε-
ρεύνησης

-  Τροποποιήστε τις ερωτή-
σεις σας αν βλέπετε ότι 
τα παιδιά δεν αντιδρούν

6. Αξιολόγηση:

•  Να χρησιμοποιούν τα 
μέλη του σώματος με  
ποικίλους τρόπους

• Να παίρνουν αποφάσεις
• Να αναλαμβάνουν ρίσκα

Βιβλία:
Logsdon, B., Alleman, L., 
Straits S., Belka, D. & Clark, 
D. (1997). Physical Education 
Unit Plans for Preschool - 
Kindergarten. Human Kinetics, 
IL : Champaign.
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Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών και πα-
ρουσίαση των σχημάτων του κύκλου 
και του τετράγωνου (σε χαρτόνια). 
Τα παιδιά καλούνται να τοποθετή-
σουν : α) διάφορα αντικείμενα (π..χ. 
κώνους) πάνω στο περίγραμμα των 
σχημάτων, β) να σχηματίσουν το 
περίγραμμα των σχημάτων με ένα 
αντικείμενο (π.χ. σχοινάκι).

-  Αντιγραφή των σχη-
μάτων σε χαρτόνια 
από τα παιδιά

- Κόψιμο των   
 σχημάτων

2.2 Κύριο Μέρος
Παρουσίαση σχημάτων από αφρο-
λέξ, σε τέτοιο μέγεθος που να μπο-
ρούν τα παιδιά να τα κρατήσουν. 
Εξερεύνηση των σχημάτων (άγγιγ-
μα, ψηλάφηση).

Κράτημα του τετράγω-
νου από τις γωνίες. Τα 
παιδιά διαπιστώνουν 
ότι οι κύκλοι δεν έχουν 
γωνίες.

Συζητήστε τις δι-
αφορές των δύο 
σχημάτων.

Σχηματισμός ζευγαριών. Το ένα 
μέλος κάθε ζευγαριού κρατάει ένα 
σχήμα (αφρολέξ). Όταν ο διδάσκων 
λέει ‘κύκλος’, τα ζευγάρια που κρα-
τούν τις μπάλες, τις ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους. Στο άκουσμα της λέξης 
‘τετράγωνο’, εκτελούν τα ζευγάρια 
που κρατούν τους κύβους. 

Απόσταση των παιδι-
ών του ζευγαριού 1,5 
- 2 μ.

Στον τοίχο είναι τοποθετημένοι κύ-
κλοι και τετράγωνα. Όταν ο διδά-
σκων δίνει το σύνθημα ‘κύκλος’, τα 
παιδιά ρίχνουν την μπάλα τους μέσα 
στον κύκλο. Το ίδιο με τα τετράγω-
να.

-  Μία μπάλα για κάθε  
παιδί ή για κάθε ομάδα

-  3 άτομα σε κάθε ομά-
δα 

-  Δύο σχήματα για κάθε 
ομάδα

Στο πάτωμα είναι σχηματισμένοι κύ-
κλοι και τετράγωνα. Τα παιδιά κα-
λούνται να περπατήσουν πάνω στο 
περίγραμμα των σχημάτων.

Καθορίστε διάφορους 
τρόπους μετακίνησης.

Συνεχόμενη κί-
νηση πάνω στον 
κύκλο και αλλα-
γές κατεύθυνσης 
πάνω στο τετρά-
γωνο

Σκοπός 2:  Ενεργοποίηση δημιουργικής & κριτικής σκέψης 
κατά την διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων

Στόχος 3 :  Χρήση της κίνησης για την βιωματική μάθηση εννοι-
ών από διάφορες θεματικές ενότητες διδασκαλίας

1. Επιδίωξη:

Γνωριμία με τις προμαθη-
ματικές έννοες δύο σχημά-
των, του κύκλου και του 
τετράγωνου 

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Κατανόηση των διαφο-  
 ρών των δύο σχημάτων 
2)  Γνωριμία με την έννοια 

της γωνίας
3) Ανάπτυξη συνεργασίας

3. Εξοπλισμός:

1)  Χαρτόνια, μπογιές, ψαλίδια
2) Κώνοι, σχοινάκια
3) Μπάλες και κύβοι από   
 αφρολέξ 
4) Κύκλοι και τετράγωνα   
 από χαρτόνι
5) Μπάλες

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1) Θα έχουν κατανοήσει   
 τις έννοιες του κύκλου   
 και του τετράγωνου
2) Θα μπορούν να σχημα-  
τίσουν με αντικείμενα   
 κύκλους και τετράγωνα
3) Θα μπορούν να   
 διακρίνουν και να    
 ονομάζουν αντικείμενα   
 που έχουν σχήμα   
 κύκλου ή τετράγωνου
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα σχήματα από αφρολέξ είναι 
σκορπισμένα στο πάτωμα. Τα παιδιά 
κινούνται ανάμεσά τους σύμφωνα με 
τη μουσική, και όταν η μουσική στα-
ματήσει, πρέπει να πιάσουν το σχή-
μα που ονόμασε ο διδάσκων (αλλαγή 
ρόλων).

5’

Τα παιδιά καλούνται να σχηματίσουν 
κύκλους και τετράγωνα με το σώμα 
τους.

4’ Ατομικά ή σε ζευγάρια

2.3  Σύνοψη
Τα παιδιά ονομάζουν αντικείμενα 
που έχουν σχήμα κύκλου ή τετράγω-
νου και βρίσκονται στον χώρο διεξα-
γωγής των δραστηριοτήτων.Τα παι-
διά αναφέρουν άλλα αντικείμενα που 
έχουν τέτοια σχήματα.

3’

Τα παιδιά ζωγραφίζουν κύκλους και 
τετράγωνα πάνω σε χαρτόνια

4’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Δεν αποτελεί στόχο η 
ποιότητα των σχημάτων, 
όταν αυτά οργανώνονται 
από τα νήπια.

-  Προσπαθήστε να παρο-
μοιάζεται τα σχήματα με 
αντικείμενα που χρησι-
μοποιούν τα νήπια στην 
καθημερινή τους ζωή.

-  Η αλλαγή ρόλων ισχύει   
σε όλες τις δραστηριότη-
τες.

6. Αξιολόγηση:

•  Να διακρίνουν το κύκλο 
και το τετράγωνο

•  Να ονομάζουν τις διάφο-
ρές τους

Βιβλία:
Hohmann, M. & Weikart, D. 
(1995). Educating Young 
Children : Active learning 
practices for preschool and 
child care programs. High/
Scope Press, MI : Ypsilanti.

Ιστοσελίδες:
http://www.earlychildhoodne
ws.com/
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2.1. Εισαγωγή
Τα παιδιά σκορπίζονται ελεύθερα 
στον χώρο. Σχηματίζουν ζευγάρια, 
σύμφωνα με το χαρακτηριστικό που 
αναφέρει ο διδάσκων (ίδιο χρώμα 
παντελονιού, ίδιο ύψος, κλπ.). Συζή-
τηση για την ύπαρξη ομοιοτήτων και 
διαφορών. 

5’

2.2 Κύριο Μέρος
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλους και 
στο κέντρο κάθε κύκλου τοποθετεί-
ται ένα άγαλμα (παιδί). Το υπόλοιπα 
παιδιά το παρατηρούν. Στην συνέχει-
α κλείνουν τα μάτια, το άγαλμα αλ-
λάζει τη θέση ενός μέλους του σώ-
ματός τους και τα παιδιά καλούνται 
να βρουν τι άλλαξε.

5’ -  6 άτομα σε κάθε κύ-
κλο

- Αλλαγή ρόλων

-  Παρατηρητικό-
τητα 

-  Ανάπτυξη της   
προσοχής

Κάθε παιδί στηρίζει το σακουλάκι 
του σε κάποιο σημείο του σώματος 
του και βαδίζει στον χώρο, προσέχο-
ντας μην του πέσει. Με το σύνθημα 
του διδάσκοντα, τα παιδιά σχηματί-
ζουν ζευγάρια με όμοιο σημείο στή-
ριξης ή διαφορετικό σημείο στήριξης 
των σακουλιών.

6’ -  Σημεία στήριξης: 
κεφάλι, ώμος, μασχά-
λη, παλάμη, κλπ.

-  Προτάσεις των παιδι-
ών για εύρεση σημεί-
ων στήριξης

Ανάπτυξη λεξι-
λογίου: όμοιο, 
διαφορετικό, δια-
φέρω, κλπ.

Μέσα σε κύκλο τοποθετούνται καρ-
τέλες αθλημάτων (2  για κάθε άθλη-
μα). Ένα παιδί από κάθε ομάδα τρέχει 
να πάρει την καρτέλα του αθλήματος 
που έδειξε ο διδάσκων.  Στη συνέ-
χεια ο διδάσκων εκτελεί κίνηση από 
ένα άθλημα (αντίστοιχη με αυτή της 
καρτέλας) και τα παιδιά καλούνται να 
τοποθετήσουν μέσα στον κύκλο τις 
αντίστοιχες καρτέλες.

10 -  4 άτομα για κάθε ομά-
δα 

-  Καρτέλα αθλήμα-
τος: μία κίνηση για 
κάθε άθλημα

-  Ίδια απόσταση των  
ομάδων από τον κύ-
κλο

Παρατηρητικό-
τητα 

Σκοπός 2:  Ενεργοποίηση δημιουργικής & κριτικής σκέψης 
κατά την διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων

Στόχος 4 :  Ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά την διεξαγωγή φυ-
σικών δραστηριοτήτων

1. Επιδίωξη:

Εντοπισμός ομοιοτήτων και 
διαφορών

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Ανάπτυξη ικανότητας   
 σύγκρισης
2) Ανακάλυψη των   
 δυνατοτήτων των   
 μελών του σώματος 
3) Διάκριση αθλημάτων

3. Εξοπλισμός:

1) Σακουλάκια
2) Καρτέλες (εικόνες)    
 αθλημάτων
3) Κουτί αποθήκευσης 

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1) Θα μπορούν να κάνουν  
 συγκρίσεις 
2) Θα ανακαλύπτουν   
 ομοιότητες και   
 διαφορές
3) Θα γνωρίζουν τα   
 διάφορα αθλήματα
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2.2 Κύριο Μέρος
Στο κέντρο του χώρου βρίσκεται 
ένα κουτί με καρτέλες  αθλημάτων. 
Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στον 
χώρο σύμφωνα με την μουσική και 
με το σύνθημα πηγαίνουν να πάρουν 
μία καρτέλα. 
Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται 
μέχρι να πάρει 3 καρτέλες το κάθε 
παιδί. Στο τέλος ανταλλάσσουν καρ-
τέλες, έτσι ώστε το κάθε παιδί να 
έχει 3 όμοιες. Στην συνέχεια, κάθε 
παιδί εκτελεί την κίνηση του αθλή-
ματος που έχει.

8’ -  3 καρτέλες για κάθε  
άθλημα

-  Αριθμός αθλημάτων  
ίδιος με τον αριθμό  
των παιδιών

- Χρησιμοποίηση  
 εικόνων αναλόγων  
 με τους στόχους  
 μάθησης (σχήματα,  
 μεγέθη, μουσικά  
 όργανα, ζώα, κλπ.).

2.3  Σύνοψη
Ο διδάσκων ζητάει από τα παιδιά να 
σχηματίσουν ομάδες σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις τους στα χρώματα, τρό-
φιμα, ζώα, κλπ.

6’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

Παρουσιάστε στα παιδιά 
τα αθλήματα και τα χαρα-
κτηριστικά του κάθε αθλή-
ματος σε προηγούμενο 
μάθημα

6. Αξιολόγηση

• Να κάνουν συγκρίσεις
•  Να ανακαλύπτουν ομοιό-

τητες και διαφορές
•  Να γνωρίζουν τα διάφορα 

αθλήματα

Βιβλία:
Mayesky, M. (1998). Creative 
activities for young children. 
Delmar Publishers, NY: Albany.

Ιστοσελίδες:
http://www.ed.gov/offices/
OERI/ECI/
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5.4.3 Παραδείγματα για το Σκοπό 3

Σκοπός 3

Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλλη-
λου επιπέδου φυσικής κατάστασης 
για προαγωγή της υγείας του. 
(Επίδειξη ενός φυσικά δραστήριου 
τρόπου ζωής).

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου επι-
πέδου φυσικής κατάστασης.

Να συμμετέχουν σε καθημερινές φυσικές δραστη-
ριότητες μέτριας έντασης για μικρά χρονικά δια-
στήματα και σε ασκήσεις ευλυγισίας, δύναμης και 
αντοχής, να τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν σε 
μικρή απόσταση, να συμμετέχουν σε αερόβιες δρα-
στηριότητες και να αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ 
άσκησης και ξεκούρασης.

Στόχος 2 Υιοθέτηση δια βίου συνηθειών για ανά-
πτυξη της φυσικής κατάστασης.

Να αναγνωρίζουν ότι η άσκηση είναι απαραίτητη 
για την υγεία τους, να αποδέχονται την σωματική 
τους εικόνα, να γνωρίζουν την σημασία της υγιει-
νής διατροφής κ αι να αναγνωρίζουν τις υγιεινές 
τροφές.

Στόχος 3 Αναγνώριση της θετικής επίδρασης της 
φυσικής δραστηριότητας στην υγεία.

Να εκτιμούν την ανάγκη για διατήρηση της φυσι-
κής κατάστασης, συμμετέχοντας  καθημερινά σε 
φυσικές δραστηριότητες μέτριας έντασης και να 
γνωρίζουν τις συνήθειες καλής υγείας και κατάλλη-
λης φυσικής κατάστασης, αναγνωρίζοντας τα οφέ-
λη από τη συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες 
(δυνατοί μύες, υγιής καρδιά, κλπ).

Στόχος 4
Κατανόηση των αλλαγών των διαφόρων 
φυσικών λειτουργιών κατά την συμμετο-
χή σε φυσικές δραστηριότητες.

Να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στην καρδιακή συ-
χνότητα και στην λειτουργία της αναπνοής κατά 
την συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες, να 
γνωρίζουν την σημασία της εφίδρωσης και της 
επαρκούς κατανάλωσης νερού, να αναγνωρίζουν 
την σημασία της προθέρμανσης.
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών και 
επίδειξη της εικόνας της σύστα-
σης του σώματος. Επικέντρωση 
της προσοχής στο που βρίσκονται οι 
μύες. Τα παιδιά ψηλαφώντας, ανα-
καλύπτουν τους μύες του σώματός 
τους. Ακολουθεί συζήτηση για την 
χρησιμότητα του μυϊκού συστήματος.

4’ -  Επίδειξη ενός μυός  
 και ταυτόχρονη  
 ψηλάφησή του
- Ψηλάφηση των  
 μυών αλλού παιδιού

Τονίστε τη θέση 
των μυών στον 
σώμα

Ο διδάσκων ζητάει από τα παιδιά 
να τεντώσουν το κομμάτι πλαστελί-
νης που κρατούν. Δεν μπορούν για-
τί η πλαστελίνη είναι κρύα (σκληρή) 
και κόβεται. Το πλάθουν για λίγο και 
μετά το τεντώνουν. Ο διδάσκων εξη-
γεί ότι το ίδιο συμβαίνει και με τους 
μύες (απαραίτητη η προθέρμαν-
ση για την αποφυγή των κινδύνων 
τραυματισμού).

4’ Τονίστε την ανα-
γκαιότητα της 
προθέρμανσης

2.2 Κύριο Μέρος
Ο διδάσκων τους εισάγει στο ασκη-
σιολόγιο της προθέρμανσης: 
α) Τρέξιμο για 2 λεπτά, σε αργή   
 ταχύτητα που δίνεται από το   
 ταμπουρίνο, 
β)  Τα παιδιά σκορπισμένα στον χώρο 

(πρόσωπο προς τον διδάσκοντα) 
εκτελούν ελαφρές αναπηδήσεις 
σύμφωνα με την ταχύτητα και 
την κατεύθυνση που δίνει ο διδά-
σκων και 

γ)  εκτέλεση κινήσεων των άνω 
άκρων (περιφορές, ταλαντεύσεις).

6’ Τροποποίηση των τρι-
ών δραστηριοτήτων 
προθέρμανσης (αερό-
βια επιβάρυνση, κάτω 
άκρα, άνω άκρα).

Ο διδάσκων ζητάει από τα παιδιά να 
γίνουν όσο ψηλότερα μπορούν, για 
να φτάσουν κάτι που βρίσκεται από 
πάνω τους. Στη συνέχεια πρέπει να 
φτάσουν κάτι που βρίσκεται ψηλό-
τερα. Η άσκηση επαναλαμβάνεται 
3 φορές. Κάθε φορά τα παιδιά προ-
σπαθούν να φτάσουν όσο γίνεται 
ψηλότερα.

5’ Αφήγηση παραστατι-
κών εικόνων με αγαπη-
μένα αντικείμενα των 
παιδιών

-  Εξήγηση της έν-
νοιας της διάτα-
σης

-  Προοδευτική  
αύξηση της διά-
τασης

-  Θετική ανατρο-
φοδότηση σε 
κάθε παιδί

Σκοπός 3:  Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου επιπέδου φυ-
σικής κατάστασης για προαγωγή της υγείας 

 (Επίδειξη ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής).
Στόχος 1 :  Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου επιπέδου φυ-

σικής κατάστασης

1. Επιδίωξη:

Εκτέλεση διατατικών ασκή-
σεων

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Γνωριμία με το μυϊκό   
 σύστημα 
2)  Κατανόηση της σημασί-

ας της προθέρμανσης
3)  Κατανόηση των κα-

νόνων εκτέλεσης των 
διατατικών ασκήσεων 
(χρονική διάρκεια, προο-
δευτικότητα)

3. Εξοπλισμός:

1)  Εικόνα σύστασης του 
σώματος

2) Πλαστελίνη
3) Ταμπουρίνο  
4) Μπάλες

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1) Θα γνωρίζουν την δια-  
 δικασία εκτέλεσης των   
διατατικών ασκήσεων
2)  Θα μπορούν να εκτε- 

λούν διατατικές ασκή-
σεις άνω και κάτω 
άκρων

3) Θα έχουν κατανοήσει 
 την αναγκαιότητα 
 της προθέρμανσης
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα παιδιά τοποθετούνται σε ζευγά-
ρια, το ένα απέναντι στο άλλο, σε 
απόσταση 1 - 1,50 μ. και με μία μπά-
λα για κάθε ζευγάρι. Ο ένας κρατά-
ει την μπάλα κοντά στο σώμα, στο 
ύψος του στήθους και ο άλλος προ-
σπαθεί να τη φτάσει με τα χέρια 
μπροστά, χωρίς να μετακινηθεί. Επα-
νάληψη 3 φορές και μέτρημα μέχρι 
το 10.

6’ - Αντικατάσταση της  
 μπάλας με άλλο  
 αντικείμενο.
- Αλλαγή ρόλων στο  
 κάθε ζευγάρι

Τα παιδιά σε ζευγάρια, καθισμέ-
να στο πάτωμα, αγγίζουν αντιμέτω-
πα τις πατούσες τους, με τα πόδια 
ανοιχτά, και πιάνουν τα χέρια τους. 
Το ένα παιδί τραβάει το άλλο προς 
το μέρος του (προοδευτική αύξηση 
τραβήγματος).

5’ - Εκτέλεση με δύο χέ-
ρια και με ένα χέρι- Αλ-
λαγή ρόλων

Τονίστε την διάρ-
κεια της κάθε δια-
τατικής άσκησης

Τα παιδιά είναι σκορπισμένα στον 
χώρο με πρόσωπο στον διδάσκο-
ντα. Αυτός επιδεικνύει μία διατατική 
άσκηση και τα παιδιά την αντιγρά-
φουν. Ο διδάσκων μετράει μέχρι το 
10 για κάθε άσκηση.

8’ Αναζήτηση του προσω-
πικού χώρου από κάθε 
παιδί.

2.3  Σύνοψη
Ο διδάσκων ζητάει από τα παιδιά να 
δείξουν σε ποια σημεία του σώματός 
τους βρίσκονται οι μύες.

3’

Ο διδάσκων θέτει τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 
Ποια είναι η χρησιμότητα των μυών; 
Τι πρέπει να γίνεται για να μην τραυ-
ματιστούν οι μύες ;

3’ Συμμετοχή στην συζή-
τηση όλων των παιδιών

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-   Επαναλαμβάνετε τις ίδιες 
διατατικές ασκήσεις σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα

-   Τροποποιείτε την οργά-
νωση διεξαγωγής των 
διατατικών ασκήσεων 
(ατομικά, ζευγάρια, σε 
σταθμούς) 

6. Αξιολόγηση:

•  Να γνωρίζουν την δια-
δικασία εκτέλεσης των 
διατατικών ασκήσε-
ων(χρονική διάρκεια, προ-
οδευτικότητα)

•  Να εκτελούν διατατικές  
ασκήσεις άνω και κάτω  
άκρων

• Να γνωρίζουν γιατί   
 γίνεται η προθέρμανση

Βιβλία:
Hohmann, M. & Weikart, D. 
(1995). Educating Young 
Children : Active learning 
practices for preschool and 
child care programs. High/
Scope Press, MI : Ypsilanti.

Ιστοσελίδες:
http://www.aap.org/policy/
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών και συ-
ζήτηση για το ποιες τροφές τους 
αρέσουν και ποιες όχι και γιατί. Ο 
διδάσκων τονίζει ότι η κατανάλωση 
τροφών πρέπει να έχει βασικό στόχο 
την υγεία.

3’ Συζήτηση για το καθη-
μερινό  πρωινό γεύμα 
των παιδιών

Τα παιδιά είναι καθισμένα σε κύκλο 
και στην μέση του κύκλου βρίσκεται 
ένα κουτί που περιέχει καρτέλες δια-
φόρων τροφών. Ένα παιδί πηγαίνει 
στο κουτί, διαλέγει μία καρτέλα, την 
επιδεικνύει και ακολουθεί συζήτηση 
για το αν είναι υγιεινή ή μη υγιεινή.

4’

2.2 Κύριο Μέρος
8 καρτέλες (50 Χ 30 εκ.) με 3 είδη 
τροφής η καθεμία (1 > υγιεινή και 
2 > μη υγιεινές) τοποθετούνται στο 
πάτωμα σε 2 ισάριθμες σειρές και σε 
απόσταση 50 εκ. μεταξύ τους. Τα παι-
διά παρατηρούν τις καρτέλες υπό την 
καθοδήγηση του διδάσκοντα και κα-
τόπιν τις τοποθετούν ανάποδα. Κάθε 
ζευγάρι ξεκινάει να μαζέψει τους πό-
ντους του. Αναποδογυρίζει μία - μία 
καρτέλα και παίρνει 1 βαθμό όταν βρει 
ποια τροφή είναι υγιεινή. Στο τέλος θα 
συγκεντρώσει 4 βαθμούς αν έχει βρει 
και τις 4 υγιεινές τροφές.

8’ -  Τα παιδιά σχηματίζουν 
ζευγάρια.

-  Όταν τα παιδιά είναι 
πάνω από 12, δημι-
ουργείται και άλλη 
σειρά από καρτέλες.

- Σε κάθε καρτέλα  
 διαφορετικός   
 αριθμός τροφών.

Παρατηρητικό-
τητα 
Μνήμη

Ο αρχηγός κάθε ομάδας έχει απένα-
ντι του τα υπόλοιπα παιδιά, σε μία 
γραμμή και σε απόσταση 4 - 5 μ. Ο 
αρχηγός δείχνει μία καρτέλα (με μία 
τροφή). Αν η τροφή είναι υγιεινή, τα 
παιδιά κάνουν ένα βήμα μπροστά, 
ενώ αν είναι μη υγιεινή, κάνουν ένα 
βήμα πίσω. 

6’ - 4 έως 6 άτομα σε  
 κάθε ομάδα
-  Τα παιδιά κατασκευά-

ζουν τις καρτέλες (ζω-
γραφική ή κολάζ)

-  Τροποποίηση του  
τρόπου απάντησης  
στην καρτέλα (τρόπος 
μετακίνησης)

- Τακτική αλλαγή  
 αρχηγού της ομάδας

Παρατηρητικό-
τητα 

Σκοπός 3:  Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου επιπέδου φυ-
σικής κατάστασης για προαγωγή της υγείας 

 (Επίδειξη ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής).
Στόχος 2 :  Υιοθέτηση δια βίου συνηθειών για ανάπτυξη της 

φυσικής κατάστασης

1. Επιδίωξη: 

Αναγνώριση των υγιεινών 
τροφών

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Κατανόηση της αξίας   
 των υγιεινών τροφών
2)  Ένταξη των υγιεινών 

τροφών στο καθημερινό 
διαιτολόγιο

3)  Ανάπτυξη της παρατηρη-
τικότητας

3. Εξοπλισμός:

1) Ένα κουτί
2)  Καρτέλες με μία υγιεινή  

ή μη υγιεινή τροφή
3)  Καρτέλες με τρεις τρο-

φές (2 > μη υγιεινές και 
1 > υγιεινή)  

4) Κασετόφωνο

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1) Θα γνωρίζουν την αξία   
των υγιεινών τροφών
2) Θα διακρίνουν τις   
 υγιεινές από τις μη   
 υγιεινές τροφές
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Μέσα στον κύκλο των παιδιών είναι 
σκορπισμένες, ανάποδα, καρτέλες 
(με μία τροφή). Ένα παιδί επιλέγει 
μία  καρτέλα και την επιδεικνύει. Αν 
είναι η τροφή υγιεινή, κάνει έναν κύ-
κλο τρέχοντας γύρω από τα παιδι-
ά, τα οποία φωνάζουν ρυθμικά ‘τα 
λαχανικά είναι υγιεινή τροφή, είναι 
υγιεινή τροφή, …’. Αν η τροφή είναι 
μη υγιεινή, το παιδί επιστρέφει στη 
θέση του  και τα υπόλοιπα φωνά-
ζουν ρυθμικά ‘οι καραμέλες δεν είναι 
υγιεινή τροφή’ 

8’ Μετακίνηση γύρω από 
τον κύκλο με ποικίλους 
τρόπους.

Τα παιδιά κρατούν από μία καρτέλα 
(με μία τροφή) και κινούνται ελεύ-
θερα στον χώρο, σύμφωνα με την 
μουσική. Όταν η μουσική σταματή-
σει κάνουν ζευγάρια υγιεινών και μη 
υγιεινών τροφών.

4’ Συνεχής αλλαγή ζευγα-
ριών.

Τα παιδιά είναι σκορπισμένα στον 
χώρο. Ο διδάσκων αναφέρει ονόμα-
τα από τροφές. Όταν η τροφή εί-
ναι υγιεινή τα παιδιά τρέχουν στον 
χώρο, ενώ όταν είναι μη υγιεινή μέ-
νουν ακίνητα.

4’ -  Ποικιλία στον τρό-
πο μετακίνησης στον 
χώρο

-   Αναφορά των τρο-
φών από ένα παιδί

Τονίστε την ση-
μασία της υγιεινής 
τροφής για την 
άσκηση

2.3  Σύνοψη
Ανακεφαλαίωση των υγιεινών τρο-
φών με επίδειξη των αντίστοιχων 
καρτελών. Ο διδάσκων συζητάει με 
τα παιδιά για την προέλευση των 
υγιεινών τροφών.

4’

Τα παιδιά κατασκευάζουν δύο γωνιές 
με τις φυτικές και με τις ζωικές υγιει-
νές τροφές.

4’ - Κατασκευή κολάζ
-  Περισσότερα πόστερ 

αν τα παιδιά είναι 
πάνω από 12 

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Δώστε παραδείγματα μη 
υγιεινών τροφών που συ-
νήθως καταναλώνουν τα 
παιδιά

-  Εξηγείστε τα αποτελέ-
σματα της κατανάλωσης 
των υγιεινών και των μη 
υγιεινών τροφών

6. Αξιολόγηση:

•  Να γνωρίζουν τις αιτίες 
του διαχωρισμού των 
τροφών σε υγιεινές και  
μη υγιεινές

•  Να διακρίνουν τις υγιεινές 
από τις μη υγιεινές τρο-
φές

Ιστοσελίδες:
http://www.aap.org/policy/
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2.1. Εισαγωγή
Μέτρηση του σωματικού βάρους των 
παιδιών.

3’ Μέτρηση του βάρους 
με ζυγαριά ειδικών εν-
δείξεων (όταν το βάρος 
έχει 3 κιλά απόκλιση 
από το κανονικό, είναι 
σχεδιασμένα ένα αδύ-
νατο ή ένα παχύ παιδί, 
αντίστοιχα)

Το σωματικό βά-
ρος πρέπει να εί-
ναι ανάλογο με 
την ηλικία και το 
ύψος

Μέτρηση του ύψους των παιδιών. 
Τοποθετείται στον τοίχο ένα μεγά-
λο χαρτί και κάθε παιδί καταγράφει 
(με μία γραμμή) το ύψος του. Στην 
συνέχεια τοποθετεί δίπλα μία φωτο-
γραφία του ή την κάρτα του ονόμα-
τός του. 

3’ -  Μέτρηση του ύψους 
με ένα μέτρο

-  Τα παιδιά συγκρίνουν 
τα ύψη τους.

2.2 Κύριο Μέρος
Ο διδάσκων επιδεικνύει εικόνες από 
κόμικς με λεπτούς και χοντρούς 
ήρωες (Αστερίξ, Οβελίξ, κλπ.). Τα 
παιδιά αναπαριστούν το μέγεθος του 
σώματος των ηρώων.

5’ Τα παιδιά φέρνουν από 
το σπίτι  εικόνες από 
κόμικς

Κάθε παιδί κρατάει ένα σακουλάκι 
με 3 ή 4 μπάλες και τρέχει γύρω - 
γύρω. Μετά από κάθε κύκλο, αφαιρεί 
και μία μπάλα. 

4’ -  Μπάλες μικρού μεγέ-
θους ή μικρού βάρους 
για να μην δυσκολεύ-
ουν την κίνηση των 
παιδιών

-  Χρήση άλλων αντικει-
μένων αντί για μπάλες

Με την φυσική 
δραστηριότητα 
μπορεί να μειω-
θεί το σωματικό 
βάρος

Τα παιδιά αντιστοιχίζουν καρτέλες με 
αδύνατους, κανονικούς και χοντρούς 
ανθρώπους με καρτέλες  δραστηριο-
τήτων (αθλήματα, καθημερινές δρα-
στηριότ.). Στη συνέχεια σκορπίζονται 
στον χώρο και ο διδάσκων επιδεικνύ-
ει τις καρτέλες δραστηριοτήτων. Τα 
παιδιά αναπαριστούν τον αντίστοιχο 
τύπο ανθρώπου. 

6’ Αντικατάσταση των 
καρτελών με αντικείμε-
να που υποδηλώνουν  
δραστηριότητες (μπά-
λα μπάσκετ, πηρούνι, 
κλπ.) 

Τονίστε τον δια-
χωρισμό των δρα-
στηριοτήτων

Σκοπός 3:  Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου επιπέδου φυ-
σικής κατάστασης για προαγωγή της υγείας 

 (Επίδειξη ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής).
Στόχος 3 :  Αναγνώριση της θετικής επίδρασης της φυσικής  

δραστηριότητας στην υγεία

1. Επιδίωξη: 

Κατανόηση της επίδρασης 
της φυσικής δραστηριότη-
τας στο σωματικό βάρος 

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Κατανόηση της σχέσης  
 ηλικίας - βάρους
2)  Γνωριμία με την σύσταση 

του βάρους (οστική, μυι-
κή, λιπώδης μάζα, κλπ.)

3. Εξοπλισμός:

1) Ζυγαριά
2) Μέτρο
3) Μεγάλα κομμάτια χαρτί 
4) Εικόνες από κόμικς
5) Σακουλάκια
6) Μπάλες
7) Στεφάνια
8) Εικόνα σύστασης του   
 σωματικού βάρους
9) Υλικά ζωγραφικής
10) Ψαλίδια

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα γνωρίζουν ότι υπάρ-
χει αναλογία βάρους και 
ηλικίας

2)  Θα γνωρίζουν τις επι-
δράσεις της φυσικής 
δραστηριότητας στο 
σωματικό βάρος
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Κάθε παιδί τοποθετεί μέσα στο στε-
φάνι του 4 μπάλες. Τα παιδιά κι-νού-
νται στον χώρο, κρατώντας ένα σα-
κουλάκι. Ο διδάσκων αφηγείται μία 
ιστορία που περιλαμβάνει φυσικές 
και καθιστικές δραστηριότητες. Όταν 
τα παιδιά ακούν μία καθιστική δρα-
στηριότητα, παίρνουν μία μπάλα από 
το στεφάνι τους, τηνh τοποθετούν 
στο σακουλάκι και συνεχίζουν την 
κίνηση. Το αντίθετο συμβαίνει για τις 
φυσικές δραστηριότητες (αφαιρούν 
μπάλα). 

8’ Οι δραστηριότητες της 
ιστορίας πρέπει να είναι 
οικείες για τα  παιδιά

Τονίστε την σχέ-
ση των φυσικών 
και των καθιστι-
κών δραστηρι-
οτήτων με την 
μείωση και την 
αύξηση, αντίστοι-
χα, του σωματι-
κού βάρους.

Ζητείται από κάθε ομάδα να δείξει 
μία ή περισσότερες δραστηριότητες 
που μειώνουν το σωματικό βάρος.

6’ -  3 έως 5 άτομα σε 
κάθε ομάδα

-  Χρήση αντικειμένων 
για την αναπαράσταση 
των δραστηριοτήτων

2.3  Σύνοψη
Ο διδάσκων θέτει την ερώτηση τι εί-
ναι αυτό που φεύγει από το σώμα 
και μειώνεται το βάρος, όταν ασκού-
μαστε. Επίδειξη εικόνας της σύστα-
σης του σωματικού βάρους (είναι 
ευδιάκριτα οστά, μύες, ζωτικά όργα-
να, κλπ.)

3’ -  Μείωση βάρους  
σημαίνει μείωση 
λιπώδους μάζας 

-  Επιθυμητό το 
κανονικό σωμα-
τικό βάρος (πε-
ρισσότερα κιλά 
= λίπος)

Κάθε παιδί, με τη βοήθεια του διδά-
σκοντα και άλλων παιδιών, φτιάχνει 
το αποτύπωμα του σώματός του σε 
χαρτί, το κόβει και το ζωγραφίζει. Τα 
παιδιά συγκρίνουν τα αποτυπώμα-
τά τους.

7’

3)  Θα αξιολογούν τις δρα-
στηριότητες όσον αφο-
ρά την επίδρασή τους 
στο σωματικό βάρος

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Τονίστε την επίδραση της 
φυσικής δραστηριότητας 
στο βάρος του σώματος

-  Προσοχή αν υπάρχουν  
υπέρβαρα παιδιά μέσα  
στην τάξη 

6. Αξιολόγηση

•  Να γνωρίζουν την σχέση 
ηλικίας - σωματικού βά-
ρους

•  Να γνωρίζουν τις επιδρά-
σεις της φυσικής δραστη-
ριότητας στο σωματικό 
βάρος

•  Να αξιολογούν τις δρα-
στηριότητες όσον αφορά 
την επίδρασή τους στο 
σωματικό βάρος
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2.1. Εισαγωγή
Ο διδάσκων θέτει την ερώτηση πως 
σβήνουν τα κεράκια της τούρτας την 
ημέρα των γενεθλίων τους. Συ-ζήτη-
ση για την εισπνοή και εκπνοή.

2’

Τα παιδιά είναι σε ύπτια κατάκλιση, 
σκορπισμένα στο πάτωμα. Τοπο-
θετούν στο στήθος τους ένα φύλο 
χαρτί και αναπνέοντας το παρατη-
ρούν να ανεβοκατεβαίνει.

4’ Τα παιδιά παρατηρούν 
το δικό τους χαρτί αλλά 
και το χαρτί των άλλων 
παιδιών

Τονίστε τον αργό 
ρυθμό της ανα-
πνοής κατά την 
ηρεμία

2.2 Κύριο Μέρος
Κάθε παιδί φουσκώνει το μπαλό-
νι του. Προσπαθεί να το στείλει όσο 
πιο ψηλά μπορεί.

6’ Μέθοδος της εξερεύ-
νησης 

Σχηματίζονται κύκλοι, στο πάτωμα, 
και στο κέντρο κάθε κύκλου τοποθε-
τείται ένα μπαλόνι. Κάθε ομάδα το-
ποθετείται έξω από τον κύκλο της. 
Ένα παιδί, κάθε φορά, μπαίνει στον 
κύκλο και με ένα φύσημα προσπαθεί 
να κινήσει το μπαλόνι ώστε αυτό να 
βγει έξω από τον κύκλο. 

6’ -  Διάμετρος κύκλων 2 - 
3 μ.

-  Όσο μεγαλύτερος εί-
ναι ο κύκλος, τόσα πε-
ρισσότερα παιδιά έχει 
η κάθε ομάδα.

Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες. 
Οι δύο από αυτές  συμμετέχουν σε 
δύο εικαστικές δημιουργίες (ζωγρα-
φική, κολάζ). Οι άλλες δύο ομάδες 
συμμετέχουν σε έντονη φυσική δρα-
στηριότητα για 2 έως 4 λεπτά. Με 
την ολοκλήρωση των δραστηριο-
τήτων, τα παιδιά αναγνωρίζουν τον 
αργό ρυθμό της αναπνοής στις ομά-
δες των εικαστικών και τον γρήγο-
ρο ρυθμό της αναπνοής στις ομά-δες 
των φυσικών δραστηριοτήτων.

8’ -  Τρόπος αναγνώρισης 
του ρυθμού της ανα-
πνοής: τοποθέτηση 
του χεριού πάνω στο 
στήθος ή μπροστά 
στο στόμα.

-  Η χρονική διάρκεια  
της φυσικής δραστη-
ριότητας εξαρτάται 
από την επιβάρυνση, 

-  Η φυσική δραστηρι-
ότητα μπορεί να έχει 
ποικίλες μορφές: ανα-
πηδήσεις, τρέξιμο, κλπ.

-  3 έως 5 παιδιά σε κάθε 
ομάδα

Εξηγείστε την δι-
αφορά στον ρυθ-
μό της αναπνο-
ής ανάμεσα στην 
ηρεμία και στην 
έντονη φυσική 
δραστηριότητα.

Σκοπός 3:  Ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου επιπέδου φυσικής 
κατάστασης για προαγωγή της υγείας  

 (Επίδειξη ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής).
Στόχος 4 :  Κατανόηση των αλλαγών των διαφόρων φυσικών λειτουρ-

γιών κατά την συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες

1. Επιδίωξη:

Κατανόηση της λειτουργίας 
της αναπνοής

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Κατανόηση της χρησιμό-
τητας της αναπνοής

2)  Επίδραση της μέτριας 
φυσικής δραστηριότητας 
στον ρυθμό της ανα-
πνοής

3)  Επίδραση της έντονης 
φυσικής δραστηριότητας 
στον ρυθμό της αναπνοής

3. Εξοπλισμός:

1) Φύλα χαρτιού
2) Μπαλόνια
3) Ταμπουρίνο 
4) Υλικά ζωγραφικής

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα γνωρίζουν την λει-
τουργία και την χρησι-
μότητα της αναπνοής

2)  Θα αναγνωρίζουν τις 
αλλαγές στον ρυθμό της 
αναπνοής τους που επι-
φέρει η φυσική δραστη-
ριότητα

3)  Θα γνωρίζουν ποιες δρα-
στηριότητες επηρεάζουν 
τον ρυθμό της αναπνοής
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα παιδιά περπατούν στον χώρο, για 
2 λεπτά, με αργή ταχύτητα που δίνε-
ται από το ταμπουρίνο. Στη συνέχεια 
πηγαίνουν απέναντι από φύλα χαρ-
τιού, που είναι κρεμασμένα σε ένα 
σχοινί  (το πρόσωπό τους βρίσκεται 
απέναντι από το φύλο) και παρατη-
ρούν ότι αναπνέοντας το φύλο δεν 
κινείται ή κινείται ελαφρά. Η προη-
γούμενη διαδικασία αλλά τα παιδιά 
εκτελούν τρέξιμο. 

8’ Παρατήρηση ότι τα 
φύλα  κινούνται έντο-
να εξαιτίας της έντο-
νης φυσικής δραστηρι-
ότητας.

Τονίστε τις σχέ-
σεις: χαλαρή 
άσκηση > φυσιο-
λογική αναπνοή, 
έντονη άσκηση > 
έντονη αναπνοή.

Σχηματισμός δύο ισάριθμων γραμ-
μών, που τοποθετούνται αντιμέτω-
πες με μία γραμμή ανάμεσά τους 
(απόσταση από την γραμμή 3 μ). Ο 
διδάσκων θέτει ερωτήσεις στην κάθε 
ομάδα (σχετικά με την επίδραση των 
δραστηριοτήτων στον ρυθμό της 
αναπνοής). Αν η απάντηση είναι σω-
στή, η ομάδα κάνει ένα βήμα μπρο-
στά, ενώ για κάθε λανθασμένη απά-
ντηση κάνει ένα βήμα πίσω. 

5’ -  Ερωτήσεις: Το ποδή-
λατο επηρεάζει την  
αναπνοή ; Η παρακο-
λούθηση τηλεόρασης 
επηρεάζει την …. ; Το 
κολύμπι….. ; Τα παι-
χνίδια στον Η/Υ… ;

Διάκριση των 
δραστηριοτήτων 
σε 2 κατηγορίες: 
σε αυτές που επη-
ρεάζουν τον ρυθ-
μό της αναπνοής 
και σε αυτές που 
δεν τον επηρεά-
ζουν.

2.3  Σύνοψη
Ο διδάσκων εξηγεί γιατί ο ρυθμός 
της αναπνοής μας γίνεται πιο έντο-
νος κατά τη διάρκεια φυσικής δρα-
στηριότητας (ανάγκη για περισσότε-
ρο οξυγόνο, κλπ.).

3’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Τροποποιήστε τον αριθμό 
των ομάδων ή των ατό-
μων της κάθε ομάδας,  
σύμφωνα με το συνολικό 
αριθμό των παιδιών, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η 
συνεχής ενεργός συμμε-
τοχή τους.

-  Το επίπεδο επιβάρυνσης 
των φυσικών δραστηριο-
τήτων εξαρτάται από τις 
προηγούμενες κινητικές  
εμπειρίες των παιδιών.

6. Αξιολόγηση:

•  Να γνωρίζουν την λει-
τουργία και την χρησιμό-
τητα της αναπνοής

•  Να αναγνωρίζουν τις 
αλλαγές στον ρυθμό της 
αναπνοής που επιφέρει η 
φυσική δραστηριότητα

•  Να διακρίνουν τις δρα-
στηριότητες που επη-
ρεάζουν τον ρυθμό της 
αναπνοής

Ιστοσελίδες:
http://www.aap.org/policy/
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5.4.4 Παραδείγματα για το Σκοπό 4

Σκοπός 4

Απόκτηση θετικής εμπειρίας μέσα 
από τη φυσική δραστηριότητα και 
ανάπτυξη αυτο-έκφρασης και κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης.

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Κατανόηση ότι η φυσική δραστηριότητα 
παρέχει ευκαιρίες για διασκέδαση.

Να επιδεικνύουν συμπεριφορές που δηλώνουν εν-
διαφέρον κατά τη διεξαγωγή φυσικών δραστηριο-
τήτων, εκφράζοντας την ευχαρίστησή τους με λε-
κτικούς και μη λεκτικούς τρόπους, να επιλέγουν να 
συμμετέχουν σε διασκεδαστικές δραστηριότητες 
και να δοκιμάζουν νέες δεξιότητες και δραστηριό-
τητες. 

Στόχος 2 Κατανόηση ότι η φυσική δραστηριότητα 
παρέχει ευκαιρίες για αυτο-έκφραση.

Να γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες 
των διαφόρων μερών του σώματος, αναπτύσσο-
ντας την ικανότητα για εκφραστική χρήση του σώ-
ματος ή για κινητική έκφραση και αναπαράσταση 
νοερών εικόνων ή προηγούμενων εμπειριών, π.χ. 
κινητική αναπαράσταση διαφόρων επαγγελμάτων ή 
αναπαράσταση των εμπειριών ενός σαββατοκύρια-
κου

Στόχος 3 Ανάπτυξη βασικού κινητικού λεξιλογίου

Να ονομάζουν τα μέλη του σώματός τους και τις 
βασικές κινητικές δεξιότητες (μετακίνησης, μη με-
τακίνησης και χειρισμού), να περιγράφουν απλές 
κινήσεις.

Στόχος 4
Αναγνώριση των συναισθημάτων που 
προκύπτουν από την συμμετοχή σε φυ-
σικές δραστηριότητες.

Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που προκα-
λούνται από την συμμετοχή σε φυσικές δραστη-
ριότητες, να επιλέγουν να πειραματίζονται με νέες 
δραστηριότητες και να συνεχίζουν την προσπάθειά 
τους, ακόμη κι αν είναι ανεπιτυχής.
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Περιεχόμενα - Περιγραφή
Χ

ρό
νο

ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Ο διδάσκων αφηγείται το πρωινό ξύ-
πνημα των παιδιών.  Ζητάει από τα 
παιδιά να αναπαραστήσουν όλες τις 
κινήσεις και δραστηριότητες που κά-
νουν μέχρι να έρθουν στο σχολείο. 

5’ Αφήγηση της ιστορίας 
από ένα παιδί

2.2 Κύριο Μέρος
Το 1/3 των παιδιών γίνονται αγάλ-
ματα, σκορπίζονται στον χώρο και 
παίρνουν μία στάση. Τα υπόλοιπα κι-
νούνται ανάμεσά τους, σύμφωνα με 
την μουσική. Με το σταμάτημα της 
μουσικής πηγαίνουν σε όποιο άγαλ-
μα τους αρέσει και το αντιγράφουν. 
Όταν τα παιδιά κινούνται, τα αγάλ-
ματα αλλάζουν στάση.

6’ Αλλαγή ρόλων

Παιχνίδι : Μουσικά καπέλα. 
Τα παιδιά φοράνε από ένα καπέλο, 
σχηματίζουν 2 κύκλους και κινούνται 
στον κύκλο σύμφωνα με την μουσι-
κή. Ο διδάσκων αφαιρεί ένα καπέλο 
από κάθε ομάδα. Το παιδί που δεν 
έχει καπέλο, παίρνει το καπέλο του 
παιδιού που βρίσκεται μπροστά του. 

6’ - Κατασκευή   
 καπέλων από τα  
 παιδιά
-   Σταδιακή αφαίρεση  

περισσότερων   
καπέλων

Συμμετοχή όλων 
των παιδιών 

Σε μία οριοθετημένη περιοχή, εί-
ναι σκορπισμένα τουβλάκια διαφο-
ρετικών χρωμάτων, με κολλημένη 
πάνω τους την εικόνα ενός ζώου. Οι 
2 ομάδες τοποθετούνται πίσω από 
κάθε γραμμή. Ο διδάσκων αναφέ-
ρει χρώμα και ζώο. Ένα παιδί από 
κάθε ομάδα κινείται στον χώρο (σαν 
το ζώο που αναφέρθηκε) για να βρει 
το σωστό τουβλάκι. Όποιος το βρει 
πρώτος, το φέρνει στην ομάδα του. 
Κάθε ομάδα κτίζει έναν πύργο με τα 
τουβλάκια που μάζεψε. 

10’ -  4 ή 5 παιδιά σε κάθε 
ομάδα

-  Οριοθετημένη περι-
οχή, μεταξύ δύο πα-
ράλληλων γραμμών, 
πλάτους 6 - 7 μ. 

- 3 ή 4 χρώματα για  
 κάθε ζώο
-  Αντικατάσταση των  

τούβλων με χρωματι-
στά χαρτόνια

Παρατηρητικό-
τητα 

Σκοπός 4:  Απόκτηση θετικής εμπειρίας μέσα από τη φυσική 
δραστηριότητα και ανάπτυξη αυτο-έκφρασης και   
κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Στόχος 1 : Κατανόηση ότι η φυσική δραστηριότητα παρέχει  
 ευκαιρίες για διασκέδαση

1. Επιδίωξη: 

Συμμετοχή σε διασκεδαστι-
κές δραστηριότητες

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Απόλαυση της συμμε-
τοχής

2) Έκφραση ευχαρίστησης
3)  Συμμετοχή όλων των 

παιδιών

3. Εξοπλισμός:

1) Κασετόφωνο
2) Καπέλα
3) Εικόνες ζώων  
4) Τουβλάκια
5) 4 ή 5 στεφάνια

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1) Θα απολαμβάνουν την   
 συμμετοχή τους σε    
 δραστηριότητες
2) Θα εκφράζουν την   
 ευχαρίστησή τους με   
 διάφορους τρόπους
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Περιεχόμενα - Περιγραφή

Χ
ρό

νο
ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Παιχνίδι : Οι αράχνες. 
Μέσα σε μία οριοθετημένη περιο-
χή, τοποθετούνται τυχαία στεφάνια 
και μία αράχνη (παιδί) μέσα σε κάθε 
στεφάνι. Τα υπόλοιπα παιδιά πρέ-
πει να περάσουν από την μία γραμ-
μή της οριοθετημένης περιοχής στην 
άλλη χωρίς να τους πιάσουν οι αρά-
χνες., οι οποίες κινούνται μόνο μέσα 
στα στεφάνια τους. Το παιδί που θα 
πιαστεί γίνεται αράχνη.

10’ -  Οριοθετημένη περι-
οχή, μεταξύ δύο πα-
ράλληλων γραμμών, 
πλάτους 6 - 7 μ.

-  Απόσταση μεταξύ των 
στεφανιών 1,5 έως 
2,5 μ. 

-  Τα στεφάνια δεν με-
τακινούνται

Συμμετοχή όλων 
των παιδιών 

2.3  Σύνοψη
Τακτοποίηση του χώρου. 2’

Ο διδάσκων ζητάει από τα παιδιά να 
διηγηθούν αστείες ιστορίες

4’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

- Οργανώστε παιχνίδια   
 με συμμετοχή όλων   
 παιδιών
-  Οργανώστε παιχνίδια   
 χωρίς νικητές και   
 ηττημένους
-  Παροτρύνετε τα παιδιά  

να προτείνουν τροπο- 
ποιήσεις στα παιχνίδια

6. Αξιολόγηση

•  Να απολαμβάνουν την   
συμμετοχή τους σε   
δραστηριότητες

•  Να συμμετέχουν σε όλη 
τη διάρκεια διεξαγωγής 
μιας δραστηριότητας

• Να εκφράζουν την   
 ευχαρίστησή τους με   
 διάφορους τρόπους

Βιβλία:
Logsdon, B., Alleman, L., 
Straits S., Belka, D. & Clark, 
D. (1997). Physical Education 
Unit Plans for Preschool - 
Kindergarten. Human Kinetics, 
IL : Champaign.

Ιστοσελίδες:
http://www.waece.com
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Περιεχόμενα - Περιγραφή
Χ

ρό
νο

ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Ο διδάσκων παρουσιάζει ένα χαρτόνι 
που έχει ζωγραφισμένο ένα χαρούμε-
νο πρόσωπο. Ρωτάει τα παιδιά γιατί ο 
κούκλος είναι χαρούμενος.Στη συνέ-
χεια, παρουσιάζει ένα χαρτόνι με ένα 
λυπημένο πρόσωπο. Ρωτάει τα παιδιά 
γιατί ο κούκλος είναι λυπημένος. Προ-
τείνει τα παιδιά να κάνουν τον κού-
κλο να γελάσει.

4’

2.2 Κύριο Μέρος
Στο πάτωμα σχηματίζονται 2 μεγάλοι 
κύκλοι. Μέσα στον ένα τοποθετείται 
ένα γελαστό πρόσωπο και στον άλλο 
ένα λυπημένο. Τα παιδιά κινούνται 
ελεύθερα στον χώρο έξω από τους 
κύκλους, σύμφωνα με την ταχύτητα 
του ταμπουρίνου. Με το σταμάτημα 
του ταμπουρίνου, τα παιδιά μπαίνουν 
σε όποιο από τους δύο κύκλους προτι-
μούν και εκφράζονται ανάλογα.

6’ -  Σχηματισμός κύκλων 
με κιμωλία ή με άλλα 
υλικά (κολλητική ται-
νία, σχοινάκια, κλπ.)

- Η έκφραση γίνεται :  
 α) με το πρόσωπο  
 και β) με το σώμα.

Τονίστε την δια-
φορά στην κίνηση 
ανάμεσα στην έκ-
φραση της χαράς 
και της λύπης

Ο διδάσκων προμηθεύει τα παιδιά με 
ουδέτερες μάσκες (ίδιες μάσκες που 
δεν έχουν καμία έκφραση). Τα παιδι-
ά κάθονται σε κύκλο, σηκώνεται ένα 
παιδί, πηγαίνει στο κέντρο, φοράει την 
μάσκα και εκτελεί κινήσεις που υπο-
δηλώνουν χαρά ή λύπη. Τα υπόλοιπα 
παιδιά ανακαλύπτουν αν το παιδί είναι 
λυπημένο ή χαρούμενο.

10’ -  Τα παιδιά κατασκευά-
ζουν τις μάσκες.

-  Σχηματισμός δύο κύ-
κλων όταν τα παιδιά 
είναι πάνω από 12.

-  Ενθάρρυνση των παι-
διών για ανακάλυψη 
ποικίλων τρόπων έκ-
φρασης

Εξηγείστε ότι το 
μοναδικό μέσο 
που έχουν για να 
δείξουν τι νιώ-
θουν είναι το 
σώμα τους

Στον χώρο είναι σκορπισμένοι κώνοι, 
οι μισοί όρθιοι και οι μισοί πεσμένοι.  
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες : 
τα χαρούμενα λαγουδάκια και τα λυ-
πημένα λαγουδάκια. Τα παιδιά κινού-
νται με αναπηδήσεις ανάμεσα στους 
κώνους, προσπαθώντας τα χαρούμενα 
λαγουδάκια να σηκώσουν τους πεσμέ-
νους κώνους, ενώ τα λυπημένα να ρί-
ξουν τους όρθιους κώνους.

7’ -  Αλλαγές στον τρόπο 
μετακίνησης

-  Ελάττωση του χρόνου 
της δραστηριότητας 
όταν ο τρόπος μετακί-
νησης είναι δύσκολος.  
Στην αντίθετη περίπτω-
ση, αύξηση του χρόνου 

-  Οι ομάδες αλλάζουν ρό-
λους 

Τονίστε την χρη-
σιμότητα της συ-
νεργασίας

Σκοπός 4: Απόκτηση θετικής εμπειρίας μέσα από τη φυσική  
 δραστηριότητα και ανάπτυξη αυτο-έκφρασης και  
  κοινωνικής αλληλεπίδρασης
Στόχος 2 :  Κατανόηση ότι η φυσική δραστηριότητα παρέχει 

ευκαιρίες για αυτο-έκφραση

1. Επιδίωξη: 

Έκφραση της χαράς και της 
λύπης

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Γνωριμία με τις εκφρα-  
 στικές δυνατότητες   
 του σώματος
2)  Κατανόηση του ρόλου   

των συναισθημάτων  
στην καθημερινή ζωή

3) Ανάπτυξη συνεργασίας

3. Εξοπλισμός:

1) Χαρτόνια
2) Κιμωλία
3) Ταμπουρίνο 
4) Υλικά για μάσκες
5) Κώνοι
6) Κασετόφωνο

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα γνωρίζουν τις εκφρα-
στικές δυνατότητες του 
σώματος

2)  Θα έχουν κατανοήσει 
την επίδραση της χαράς 
και της λύπης στην συ-
μπεριφορά

3)  Θα σέβονται τα συναι-
σθήματα των άλλων 
παιδιών
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5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Βοηθείστε τα παιδιά να  
θυμηθούν ένα πρόσφατο 
γεγονός που τα οδήγησε 
να νιώσουν το ζητούμενο 
συναίσθημα 

-  Η έκφραση συναισθη-
μάτων προϋποθέτει την 
ύπαρξη οικειότητας παι-
διών - διδάσκοντα. Γι’ 
αυτό μαθήματα αυτού 
του είδους τοποθετούνται 
μετά από κάποιο χρονι-
κό διάστημα κοινής  
απασχόλησης παιδιών -  
διδάσκοντα.

6. Αξιολόγηση:

•  Να γνωρίζουν τις εκφρα-
στικές δυνατότητες του 
σώματος

•  Να διακρίνουν την χαρά 
και την λύπη από τη έκ-
φραση των άλλων παιδιών 

Βιβλία:
Hohmann, M. & Weikart, D. 
(1995). Educating Young 
Children : Active learning 
practices for preschool and 
child care programs. High/
Scope Press, MI : Ypsilanti

Περιεχόμενα - Περιγραφή

Χ
ρό

νο
ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.3  Σύνοψη
Θετική ανατροφοδότηση: ο δι-
δάσκων επιβραβεύει τα παιδιά γιατί 
βρήκαν πολλούς τρόπους έκφρασης 
της χαράς και της λύπης. Ο διδάσκων 
ρωτάει τα παιδιά ποιες καταστάσεις 
τους προκαλούν χαρά και ποιες λύπη. 
Στη συνέχεια τονίζει ότι ένα λυπημέ-
νο παιδί έχει πάντα την ανάγκη από 
ένα χαρούμενο παιδί

6’
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Περιεχόμενα - Περιγραφή
Χ

ρό
νο

ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Τα παιδιά συγκεντρώνονται και κάθο-
νται σε κύκλο. Ο διδάσκων αναφέρει 
τα μέρη των κάτω άκρων και τα παι-
διά επαναλαμβάνουν. Ένα παιδί δεί-
χνει ένα μέρος των κάτω άκρων και 
τα υπόλοιπα το αναφέρουν.

5’

2.2 Κύριο Μέρος
Τα παιδιά κινούνται στον χώρο σύμ-
φωνα με την ταχύτητα που δίνει ο 
διδάσκων με το ταμπουρίνο. Με το  
σταμάτημα των ηχητικών ερεθισμά-
των, αγγίζουν το μέρος των κάτω 
άκρων που ονομάζει ο διδάσκων.

4’ Προσοχή

Τα παιδιά κινούνται στον χώρο σύμ-
φωνα με την ταχύτητα που δίνει ο 
διδάσκων με το ταμπουρίνο. Με το  
σταμάτημα των ηχητικών ερεθισμά-
των, αγγίζουν και ονομάζουν ένα μέ-
ρος των κάτω άκρων.

4’ Αλλαγές στην ταχύτη-
τα που δίνει το ταμπου-
ρίνο

Συνεργασία 

Τα παιδιά κινούνται στον χώρο σύμ-
φωνα με το μουσικό κομμάτι. Με το  
σταμάτημα της μουσικής, γίνονται 
ζευγάρια και φέρνουν σε επαφή το 
μέρος των κάτω άκρων που ονομάζει 
ο διδάσκων

5’ Αλλαγές ζευγαριών

Τα παιδιά σκορπίζονται στον χώρο 
και κάθονται κάτω. Ο διδάσκων ονο-
μάζει ένα μέρος των κάτω άκρων και 
τα παιδιά το σηκώνουν όσο πιο ψη-
λότερα μπορούν.

4’

Τα παιδιά σχηματίζουν δύο κύκλους 
και κάθονται κάτω. Μία μπάλα για 
κάθε κύκλο. Τα παιδιά ανταλλάσ-
σουν την μπάλα μεταξύ τους, σπρώ-
χνοντάς την με συγκεκριμένο μέρος 
των κάτω άκρων. 

6’ Εύρεση κινητικών 
λύσεων

Σκοπός 4:  Απόκτηση θετικής εμπειρίας μέσα από τη φυσική 
δραστηριότητα και ανάπτυξη αυτο-έκφρασης και 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Στόχος 3 : Ανάπτυξη βασικού κινητικού λεξιλογίου

1. Επιδιώξη: 

Μάθηση των μερών των 
κάτω άκρων (πατούσα, 
κνήμη, γόνατο, λεκάνη) 

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Ανάπτυξη προσοχής 
2) Ανάπτυξη κινητικής   
 δημιουργικότητας
3) Ανάπτυξη συνεργασίας 

3. Εξοπλισμός:

1) Ταμπουρίνο
2) Κασετόφωνο
3) 2 μπάλες 
4) Υλικά ζωγραφικής 

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1) Θα γνωρίζουν τα μέρη   
 των κάτω άκρων
2)  Θα αντιδρούν άμεσα 

στις υποδείξεις του διδά-
σκοντα

3)  Θα βρίσκουν λύσεις σε  
απλά κινητικά προβλή-
ματα
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Περιεχόμενα - Περιγραφή

Χ
ρό

νο
ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.3  Σύνοψη
Επανάληψη με λεκτική αναφορά των 
μερών των κάτω άκρων. 

2’

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τους εαυτούς 
τους και βάζουν σε κύκλο τα μέρη 
των κάτω άκρων που έμαθαν.

5’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

Για την ανάπτυξη του κινη-
τικού λεξιλογίου ακολου-
θείστε την μέθοδο Weikart 
(1995), που περιλαμβάνει 
τα εξής στάδια : Λέω & 
Κάνω, Ψιθυρίζω & Κάνω, 
Σκέφτομαι & Κάνω.

6. Αξιολόγηση

•  Να γνωρίζουν τα μέρη 
των κάτω άκρων

•  Να αντιδρούν άμεσα στις 
υποδείξεις του διδάσκο-
ντα

•  Να λύνουν απλά κινητικά 
προβλήματα

Βιβλία:
Weikart, P. (1995). 
Foundations in Elementary 
Education : Movement. High/
Scope Press, MI : Ypsilanti.

Ιστοσελίδες:
http://www.naeyc.org/
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Περιεχόμενα - Περιγραφή
Χ
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ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Τα παιδιά σκορπίζονται στον χώρο 
και βαδίζουν σύμφωνα με την μου-
σική. Όταν ακούν το ταμπουρίνο, 
εκτελούν τόσες αναπηδήσεις όσοι οι 
κτύποι του ταμπουρίνου. Η δραστη-
ριότητα επαναλαμβάνεται και τα παι-
διά εκτελούν υπερπηδήσεις και στη 
συνέχεια πλάγιες μετατοπίσεις. 

5’

2.2 Κύριο Μέρος
Σχηματίζονται ζευγάρια και κάθε ζευ-
γάρι πρέπει να διανύσει μία διαδρο-
μή. Το ένα παιδί έχει  τα μάτια κλει-
στά και ο βοηθός του το καθοδηγεί. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να πατήσουν 
τις γραμμές της διαδρομής.

6’ -  Διαδρομή οριοθετημέ-
νη με κορδέλες ή κι-
μωλία

- Διαδρομή ευθεία ή  
 με καμπύλες
- Αλλαγή ρόλων

- Συνεργασία
-  Εμπιστοσύνη  

στον συμπαίκτη

Τα παιδιά θέλουν να μαζέψουν καρ-
πούς από το δάσος (μπάλες) χωρίς 
να τους δουν τα ζώα του δάσους.  
Χωρίζονται σε ζευγάρια και το ένα 
παιδί κινείται στα γόνατα βοηθώντας 
το άλλο να ρολλάρει. Κάθε ζευγά-
ρι πρέπει να διανύσει συγκεκριμένη 
απόσταση και να επιστρέψει στην 
αφετηρία. 

6’ -  Επανάληψη της δρα-
στηριότητας για κάθε 
καρπό

- 4 καρποί για κάθε  
 ζευγάρι
- Αλλαγή ρόλων  
-  Συγκεκριμένο σημείο 

αφετηρίας

Οι γεωργοί (παιδιά) πρέπει να προ-
στατέψουν τα φυτά τους (διάφορα 
αντικείμενα) από το χαλάζι (σακουλά-
κια) που ρίχνουν τα σύννεφα (παιδι-
ά). Κάθε κήπος προστατεύεται από 4 
γεωργούς και απειλείται από 2 σύννε-
φα. Οι γεωργοί κινούνται μέσα στον 
κήπο, ενώ τα σύννεφα έξω από τον 
κήπο, προσπαθώντας να ρίξουν το 
χαλάζι πάνω στα φυτά. Αλλά επειδή 
οι γεωργοί κουράζονται, συμμετέχουν 
δύο μόνο (οι άλλοι δύο ξεκουράζο-
νται).

10’ -  Κήπος > οριοθετημέ-
νη περιοχή

-  3 λεπτά για κάθε ζευ-
γάρι γεωργών

-  Αλλαγή ζευγαριών  
 με το σύνθημα του  
 διδάσκοντα
- 6 παιδιά, συνολικά,  
 για κάθε κήπο

Υπευθυνότητα 

Σκοπός 4:  Απόκτηση θετικής εμπειρίας μέσα από τη φυσική 
δραστηριότητα και ανάπτυξη αυτο-έκφρασης και 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Στόχος 4:  Αναγνώριση των συναισθημάτων που προκύπτουν 
από την συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες

1. Επιδίωξη: 

Ανάπτυξη της εμπιστοσύ-
νης στον συμπαίκτη

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Ανάπτυξη της συνεργα-
σίας

2)  Ανάπτυξη της αυτοπε-
ποίθησης

3)  Ανάπτυξη της υπευθυ-
νότητας

3. Εξοπλισμός:

1) Κασετόφωνο
2) Ταμπουρίνο
3) Κορδέλες ή κιμωλία  
4) Μπάλες
5) 6 σακουλάκια
6) Κόκκινες κορδέλες

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1) Θα εμπιστεύονται τα   
 άλλα παιδιά
2)  Θα έχουν κατανοήσει 

την έννοια της υπευθυ-
νότητας

3) Θα συνεργάζονται με   
 τα άλλα παιδιά
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Περιεχόμενα - Περιγραφή

Χ
ρό

νο
ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Η φωτιά (2 παιδιά κρατούν μία κόκ-
κινη κορδέλα και την ανεβοκατεβά-
ζουν) απειλεί τα σπίτια του χωριού 
και του κατοίκους του (3 ή 4 παιδιά 
σε κάθε σπίτι) και οι πυροσβέστες (2 
παιδιά για κάθε σπίτι) πρέπει να τους 
σώσουν. Οι πυροσβέστες πρέπει να 
μπουν μέσα στον σπίτι,  να πάρουν 
έναν κάτοικο και να βγουν μαζί του, 
χωρίς να τους αγγίξει η φωτιά.  

10’ -  Χωρισμός ομάδων 
ανάλογα με τον συνο-
λικό αριθμό των παιδι-
ών

-  Μία γραμμή χωρί-
ζει  τους πυρο-
σβέστες από τους κα-
τοίκους σε κάθε σπίτι

- Ανάληψη ρόλων
- Συνεργασία
-  Εμπιστοσύνη   

στον συμπαίκτη

2.3  Σύνοψη
Συζήτηση για την ανάληψη ρόλων, 
τις ευθύνες που έχει κάθε ρόλος και 
την εμπιστοσύνη στους άλλους. 

5’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Οργανώστε έτσι τις δρα-
στηριότητες ώστε κάθε 
παιδί να παίξει όλους τους 
ρόλους

-  Επιβραβεύεται τις προ-
σπάθειες των υπευθύνων

-  Τονίστε την σημαντικό-
τητα και την χρησιμότητα 
του κάθε ρόλου 

6. Αξιολόγηση:

•  Να εμπιστεύονται τα άλλα 
παιδιά

•  Να αναλαμβάνουν υπεύ-
θυνα ρόλου

•  Να συνεργάζονται με τα 
άλλα παιδιά

Βιβλία:
Weikart, P. (1995). 
Foundations in Elementary 
Education : Movement. High/
Scope Press, MI : Ypsilanti.
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5.4.5 Παραδείγματα για το Σκοπό 5

Σκοπός 5
Κατανόηση και σεβασμός των ατο-
μικών διαφορών και συνεργασία με 
τους άλλους.

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Θετική αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδι-
ά, ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών.

Να παίζουν και να σχηματίζουν ζευγάρια με όλα 
τα παιδιά της ομάδας, ανεξαρτήτως ατομικών δια-
φορών, όπως φύλο, εθνικότητα, επίπεδο ικανοτή-
των και να γνωρίζουν πώς να παρέχουν βοήθεια σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στόχος 2 Επίδειξη κατάλληλης ατομικής συμπερι-
φοράς στις ομαδικές δραστηριότητες.

Να αντιδρούν με ευκολία στις προσεγγίσεις των άλ-
λων παιδιών για παιχνίδι, να  αποδέχονται τις ιδέ-
ες των άλλων παιδιών και να μοιράζονται τις δικές 
τους με τους άλλους, και να αναλαμβάνουν ηγετικό 
ρόλο ή να ακολουθούν τους άλλους, κατά την διε-
ξαγωγή των διαφόρων δραστηριοτήτων

Στόχος 3 Συνεργασία με τα υπόλοιπα άτομα της 
ομάδας.

Να επιδεικνύουν προθυμία όταν συνεργάζονται με 
τους άλλους, να σχηματίζουν ζευγάρια με όλα τα 
παιδιά της ομάδας, να συμμετέχουν σε δραστηριό-
τητες χωρίς να ενοχλούν τους άλλους, αλλά και να 
μην εμποδίζουν τους άλλους να ολοκληρώσουν τις 
δραστηριότητές τους, και να μοιράζονται τον χώρο 
και τα αντικείμενα με τους άλλους.

Στόχος 4 Διασκέδαση της συμμετοχής σε δραστη-
ριότητες μαζί με άλλους

Να συμμετέχουν πρόθυμα σε φυσικές δραστηριό-
τητες, ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες διαφόρων 
μεγεθών, δείχνοντας ενθουσιασμό κατά την συμ-
μετοχή τους, να επιλέγουν να είναι ενεργά και δρα-
στήρια κατά την διάρκεια του χρόνου για ελεύθερο 
παιχνίδι και να ολοκληρώνουν μία προκαθορισμένη 
δραστηριότητα.
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αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.1. Εισαγωγή
Τα παιδιά σχηματίζουν ζευγάρια και 
κινούνται στον χώρο σύμφωνα με 
την ταχύτητα που δίνει ο διδάσκων 
με το ταμπουρίνο. Σε κάθε δυνατό 
κτύπο, αλλάζουν ζευγάρι και συνεχί-
ζουν την κίνησή τους.

4’ Ποικιλία στον τρόπο με-
τακίνησης στον χώρο

2.2 Κύριο Μέρος
Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. 
Ο ένας μένει ακίνητος (άγαλμα) και 
ο άλλος (γλύπτης) τον βοηθάει να 
πάρει τη θέση που υποδεικνύει ο δι-
δάσκων σε φωτογραφία ή σκίτσο, 
μετακινώντας ανάλογα τα μέλη του 
σώματός τους. Στη συνέχεια, τα 
αγάλματα τοποθετούνται σε κύκλο 
και οι γλύπτες αναλαμβάνουν ένα 
άγαλμα κάθε φορά.  

8’ - Αλλαγή ρόλων
-  Επίδειξη θέσης σώμα-

τος από ένα παιδί

Τρία παιδιά είναι οι οδηγοί και τα υπό-
λοιπα είναι οι επιβάτες,μοιρασμένοι σε 
3 στάσεις. Οι οδηγοί κρατούν ένα στε-
φάνι στη μέση τους, παίρνουν μέσα 
στο στεφάνι έναν επιβάτη και ο επιβά-
της δείχνει σε ποια στάση θέλουν να 
τον μεταφέρουν.

6’ -  Δεν γίνεται δι-
άκριση μεταξύ 
των επιβατών

-  Συνεργασία με  
όλα τα παιδιά

Νάνοι (παιδιά στα γόνατα) και γίγα-
ντες. Η κάθε ομάδα θα μάθει στην 
άλλη ένα παιχνίδι (το έχουν μάθει 
από τον διδάσκοντα). Τοποθετού-
νται οι δύο ομάδες σε έναν κύκλο. 
Παίζουν το παιχνίδι των γιγάντων 
και στη  συνέχεια το παιχνίδι των 
νάνων. Ακολουθεί συζήτηση για την 
σύγκριση των δύο παιχνιδιών. 

8’ -  Παιχνίδι για γίγα-
ντες: ωθήσεις της 
μπάλας με τα πόδια 

-  Παιχνίδι για νάνους:  
ωθήσεις της μπάλας  
με το κεφάλι

-  Ο διδάσκων ζητάει και 
προτάσεις των παιδι-
ών

-  Παιχνίδια για   
όλες τις ομάδες

-  Πλεονεκτήμα-τα 
και μειονεκτή-
ματα της κάθε 
ομάδας

Σκοπός 5:  Κατανόηση και σεβασμός των ατομικών διαφορών 
και συνεργασία με τους άλλους

Στόχος 1 :  Θετική αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, ανεξαρτή-
τως ατομικών διαφορών

1. Επιδίωξη: 

Συνεργασία με όλα τα παι-
διά της ομάδας

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Κατανόηση της ύπαρξης 
ατομικών διαφορών

2)  Προσφορά βοήθειας σε 
καταστάσεις ανάγκης

3. Εξοπλισμός:

1) Ταμπουρίνο
2) Φωτογραφίες ή σκίτσα   
με διάφορες θέσεις   
 του σώματος
3) 3 στεφάνια  
4) 1 μπάλα
5) Σακούλες σκουπιδιών
6) 3 σχοινάκια

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα μπορούν να συ-
νεργάζονται με όλα τα 
παιδιά

2)  Θα προσφέρουν βοήθεια 
στα άλλα παιδιά
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Σημεία 
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα παιδιά αναπαριστάνουν ποδήλα-
τα. Τα μισά όμως κινούνται με τη μία 
ρόδα (η άλλη ξεφούσκωσε). 
Στον χώρο σχηματίζονται γέφυρες 
πάνω από τις οποίες πρέπει να περά-
σουν τα ποδήλατα. Σε κάθε γέφυρα 
βρίσκονται δύο παιδιά και βοηθούν 
τα ξεφουσκωμένα ποδήλατα να πε-
ράσουν (χαμηλώνοντας το ύψος, 
κλπ.).

8’ -  Ξεφουσκωμένα πο-
δήλατα: τα παιδιά 
τοποθετούν τα πόδια 
τους μέσα σε μαύρη 
σακούλα και κινούνται 
με αναπηδήσεις

-  Σχηματισμός γεφυρών 
με διάφορους τρόπους 
(σχοινάκια, κλπ.)

Παροχή βοήθειας

2.3  Σύνοψη
Τα παιδιά, με την βοήθεια του δι-
δάσκοντα, αναφέρουν τις διαφορές 
που έχουν μεταξύ τους (φύλο, ύψος, 
χρώμα μαλλιών, κλπ.).

5’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Παροτρύνετε όλα τα   
παιδιά να συμμετέχουν  
στις συζητήσεις

-  Τονίστε την σημασία πα-
ροχής σωστής βοήθειας

6. Αξιολόγηση

• Να συνεργάζονται με   
 όλα τα παιδιά
•  Να προσφέρουν την   

βοήθειά τους στα άλλα  
παιδιά

Βιβλία:
Hohmann, M. & Weikart, D. 
(1995). Educating Young 
Children : Active learning 
practices for preschool and 
child care programs. High/
Scope Press, MI : Ypsilanti.

Ιστοσελίδες:
http://www.echo.asn.au
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Σημεία 
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών και συζή-
τηση για τις προτιμήσεις τους (ζώα, 
χρώματα, παιχνίδια, κλπ.).

5’

2.2 Κύριο Μέρος
Κάθε παιδί ζωγραφίζει σε μία κόλ-
λα χαρτί ένα ζώο. Ένα παιδί, κάθε 
φορά, δείχνει το ζώο του και τα υπό-
λοιπα κινούνται ανάλογα. 

5’

Τα παιδιά τοποθετούνται ελεύθερα 
στον χώρο, απέναντι από τον τρο-
χονόμο, ο οποίος τους υποδεικνύει 
την κατεύθυνση μετακίνησής τους.

5’ -  Χωρισμός των παιδιών 
σε ομάδες

-  Ποικιλία στον τρόπο 
μετακίνησης

Πιστή ακολουθία 
των οδηγιών

Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες (αε-
ροπλάνα, τραίνο, πλοίο, αυτοκίνητα). 
Κάθε φορά, ένα παιδί από κάθε ομάδα 
δείχνει πως θα κινείται η ομάδα

6’

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και 
κάθε ομάδα έχει την διαδρομή της. 
Ένα παιδί από κάθε ομάδα επιδεικνύ-
ει κάθε φορά τον τρόπο μετακίνησης 
στην διαδρομή.

6’ -  3 έως 5 παιδιά για 
κάθε ομάδα

-  Αλλαγή ρόλων με την 
ολοκλήρωση μίας δια-
δρομής

Θετική ανατροφο-
δότηση των παι-
διών για τις ιδέες 
τους

Οργανώνονται 4 σταθμοί. Σε κάθε 
σταθμό υπάρχει μία μπάλα και ένας 
στόχος (στον τοίχο ή καλάθι). Σε 
κάθε σταθμό τοποθετείται ένα παιδί, 
το οποίο αποφασίζει πως θα ρίξουν 
την μπάλα στον στόχο τα άλλα παι-
διά.

8’ -  3 παιδιά σε κάθε ομά-
δα 

-  Παρέμβαση του διδά-
σκοντα όταν προτεί-
νεται ένας δύσκολος 
τρόπος ρίψης

Επιλογή κατάλ-
ληλων τρόπων 
ρίψης

2.3  Σύνοψη
Σχηματισμός ομάδων και εκτέλεση 
διατατικών ασκήσεων υπό την καθο-
δήγηση ενός παιδιού κάθε ομάδας. Ο 
διδάσκων θέτει ερωτήσεις για να βο-
ηθήσει τα παιδιά στην  εκτέλεση των 
ασκήσεων (πόσο ψηλοί μπορείτε να 
γίνεται, κλπ.).

4’

Σκοπός 5:  Κατανόηση και σεβασμός των ατομικών διαφορών 
και συνεργασία με τους άλλους

Στόχος 2: Επίδειξη κατάλληλης ατομικής συμπεριφοράς στις 
 ομαδικές δραστηριότητες

1. Επιδίωξη:

Αποδοχή των ιδεών των 
άλλων παιδιών

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Σεβασμός προς τα άλλα  
παιδιά

2)  Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης
3) Παραγωγή ιδεών

3. Εξοπλισμός:

1) Κόλες χαρτιού
2) Υλικά ζωγραφικής
3) 4 μπάλες 

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:
1)  Θα αποδέχονται τις ιδέες 

άλλων παιδιών 
2)  Θα προτείνουν δικές 

τους ιδέες
3)  Θα ακολουθούν οδηγίες 

που δίνονται από άλλα 
παιδιά 

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Ενθαρρύνετε τα παιδιά 
στην παραγωγή ιδεών

-  Επεμβαίνετε στις προτά-
σεις των παιδιών όταν 
κρίνετε απαραίτητο

6. Αξιολόγηση:
•  Να αποδέχονται τις ιδέες 

άλλων παιδιών
• Να προτείνουν ιδέες
•  Να ακολουθούν πιστά 

οδηγίες που δίνονται από 
άλλα παιδιά 

Βιβλία:
Hohmann, M. & Weikart, D. 
(1995). Educating Young 
Children : Active learning 
practices for preschool and 
child care programs. High/
Scope Press, MI: Ypsilanti.
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2.1. Εισαγωγή
Τα παιδιά συγκεντρώνονται και κά-
θονται σε δύο κύκλους. Ανταλλάσ-
σουν μεταξύ τους μπάλες εκτελώ-
ντας κυλίσματα.

4’

Στον κέντρο κάθε κύκλου τοποθετεί-
ται ένα παιδί, εκτελεί μία δεξιότητα 
και τα υπόλοιπα παιδιά αντιγράφουν 
της κίνησή του.

3’

2.2 Κύριο Μέρος
Τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες. Κάθε 
παιδί έχει έναν μαρκαδόρο (διαφορε-
τικό χρώμα σε κάθε παιδί) και φύλ-
λα χαρτιού (όσα είναι τα παιδιά της 
ομάδας). Σε κάθε φύλλο ζωγραφίζει 
έναν κύκλο. Τα παιδιά, κρατώντας 
τα φύλλα, κινούνται στον χώρο σύμ-
φωνα με την μουσική. Με το σταμά-
τημα δίνουν ένα από τα φύλα τους 
σε ένα άλλο παιδί και παίρνουν ένα. 
Αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε στα-
μάτημα της κίνησης. Στο τέλος της 
δραστηριότητας, κάθε παιδί πρέ-
πει να έχει μαζέψει φύλλα όλων των 
χρωμάτων. 

6’ -  Κατασκευή φύλων την 
ώρα των εικαστικών

-  6 ή 7 παιδιά σε κάθε 
ομάδα 

-  Συγκεκριμένος χώρος 
κίνησης για κάθε ομά-
δα

-  Αντικατάσταση των 
κύκλων με άλλα σχή-
ματα

-  Ίδια σχήματα για όλα 
τα παιδιά 

- Συνεργασία 
-  Ανάπτυξης πα-

ρατηρητικότη-
τας

Τα παιδιά παίζουν μίνι - μπάσκετ με  
μπάλες που έχουν κατασκευάσει. 
Κάθε ομάδα τοποθετείται σε ημικύ-
κλιο, απέναντι από το καλάθι της. Η 
μπάλα ξεκινάει από τον πρώτο παί-
κτη και με πάσες φτάνει μέχρι τον 
τελευταίο, ο οποίος την ρίχνει στο 
καλάθι και πηγαίνει πρώτος στην σει-
ρά. Συνεχίζουν με την μπάλα άλλου 
παιδιού.   

8’ -  3 ή 4 άτομα σε κάθε 
ομάδα

- Μεγάλα κουτιά για  
 καλάθια 
-  Απόσταση από το κα-

λάθι 1 έως 2 μ. (εξαρ-
τάται από το μέγεθος 
της μπάλας και το μέ-
γεθος του καλαθιού)

- Συνεχής αλλαγή  
 θέσεων

- Ευστοχία 
- Κοινή χρήση   
των μπαλών

Σκοπός 5:  Κατανόηση και σεβασμός των ατομικών διαφορών 
και συνεργασία με τους άλλους

Στόχος 3: Συνεργασία με τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας

1. Επιδίωξη: 

Να μοιράζονται τα αντικεί-
μενα με τα άλλα παιδιά

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Ανάπτυξη συνεργασίας
2)  Ανάπτυξη παρατηρητι-

κότητας 
3)  Μάθηση προμαθηματι-

κών εννοιών

3. Εξοπλισμός:

1) 4 κουτιά
2) Καλαθάκια
3) Στεφάνια
4) Σακουλάκια
Για τις κατασκευές : 
1) Φύλα χαρτιού
2) Μαρκαδόροι
3) Εφημερίδες

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα δίνουν τα παιχνίδια  
τους σε άλλα παιδιά

2) Θα μοιράζονται τα   
 διάφορα αντικείμενα
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο, με ένα 
καλαθάκι το καθένα. Κάποια καλα-
θάκια είναι άδεια και κάποια έχουν 3 
αντικείμενα. Σηκώνεται ένα παιδί με 
γεμάτο καλαθάκι, τρέχει έξω από τον 
κύκλο, μοιράζει τα αντικείμενά του 
στα άδεια καλαθάκια και επα-νέρχε-
ται στη θέση του. Ένα παιδί κινείται 
κάθε φορά. Στόχος του παιχνιδιού 
είναι η κατοχή των λιγότερων αντι-
κειμένων από κάθε παιδί. 

6’ -  Τα αντικείμενα μοιρά-
ζονται στα παιδιά με 
άδεια καλαθάκια ή κα-
λαθάκια με λίγα αντι-
κείμενα.

-  Παροχή βοήθειας από 
τον διδάσκοντα με την 
αναφορά του παιδιού 
που θα σηκωθεί

-  Ανάπτυξη πρω-
τοβουλιών

-  Παρατηρητικό-
τητα 

Κάθε παιδί τοποθετείται μέσα στο 
στεφάνι του, σχηματίζοντας όλα μαζί 
έναν μεγάλο κύκλο. Στο κέντρο του 
χώρου υπάρχει ένα κουτί με σακου-
λάκια 3 διαφορετικών χρωμάτων. Με 
το σύνθημα, τα παιδιά  πηγαίνουν 
με αναπηδήσεις στο κουτί, παίρ-
νουν ένα σακουλάκι (οποιοδήποτε) 
και με κουτσό επιστρέφουν στο στε-
φάνι τους. Συνεχίζουν μέχρι να μα-
ζέψουν τρία σακουλάκια. Στο τέλος 
του παιχνιδιού, κάθε παιδί πρέπει να 
έχει ένα σακουλάκι από κάθε χρώμα 
και έτσι τα παιδιά ανταλλάσσουν σα-
κουλάκια για να πετύχουν τον τελικό 
στόχο.

8’ -  5 έως 7 παιδιά σε 
κάθε ομάδα

-  Διεξαγωγή της δρα-
στηριότητας ατομικά 
ή σε ζευγάρια 

-  Αριθμός για κάθε χρώ-
μα σακουλιού ίσος με 
τον αριθμό των παιδι-
ών της ομάδας

-  Ποικιλία στον τρόπο 
μετακίνησης

-  Χρησιμοποίηση διαφό-
ρων αντικειμένων  

-  Κατάταξη αντικειμένων 
σύμφωνα με κάποιο χα-
ρακτηριστικό τους (εί-
δος, μέγεθος, κλπ.).

-  Παροχή βοήθει-
ας 

- Συνεργασία 
-  Παρατηρητικό-

τητα 
- Ισότητα

2.3  Σύνοψη
Τα παιδιά τοποθετούνται απένα-
ντι από τον διδάσκοντα, σκορπισμέ-
να στον χώρο. Ο διδάσκων θέτει 
ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμε-
νο του μαθήματος (αντικείμενα που 
μπορούν να δοθούν στα άλλα παιδιά, 
παροχή βοήθειας, κλπ.). Οι ερωτή-
σεις απαντώνται με ναι ή όχι. Όταν η 
απάντηση είναι ναι, τα παιδιά κάνουν 
ένα βήμα μπροστά, ενώ όταν η απά-
ντηση είναι όχι, μένουν ακίνητα.

5’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Οι κατασκευές που θα 
χρησιμοποιηθούν μπο-
ρούν να γίνουν στις ώρες 
των εικαστικών δραστηρι-
οτήτων

-  Μάθετε στα παιδιά τους 
κανόνες που ισχύουν στο 
μοίρασμα των παιχνιδιών 
(π.χ. όταν υπάρχει ένα 
παιχνίδι > περιμένω τη 
σειρά μου, όταν έχω δύο 
> δίνω το ένα).

6. Αξιολόγηση:

•  Να δίνουν τα παιχνίδια   
τους σε άλλα παιδιά

•  Να μοιράζονται τα διάφο-
ρα αντικείμενα

Βιβλία:
Logsdon, B., Alleman, L., 
Straits S., Belka, D. & Clark, 
D. (1997). Physical Education 
Unit Plans for Preschool - 
Kindergarten. Human Kinetics, 
IL : Champaign.
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών και εκτέ-
λεση μιας σειράς συνασκήσεων υπό 
την καθοδήγηση του διδάσκοντα.

5’ Τακτική αλλαγή ζευγα-
ριών

2.2 Κύριο Μέρος
Σχηματίζεται στον χώρο μία λίμνη. 
Τα παιδιά χωρίζονται  σε ομάδες και 
κάθε ομάδα αποφασίζει πως θα πε-
ράσει  την λίμνη.

6’ -  3 ή 4 άτομα σε κάθε 
ομάδα

-  Χρήση διαφόρων αντι-
κειμένων για τις ανα-
παραστάσεις

-  Παροχή ερεθισμάτων 
από τον διδάσκοντα 
για την εύρεση ποικί-
λων τρόπων

Αποδοχή των ιδε-
ών των άλλων 
παιδιών

Σχηματίζονται ομάδες και η κάθε 
ομάδα θέλει να μεταφέρει του θη-
σαυρούς της από ένα σημείο σε άλλο 
(συγκεκριμένες περιοχές). Η μία ομά-
δα συμμετέχει ολόκληρη, ενώ από 
την άλλη ομάδα συμμετέ-χουν μόνο 
2 παιδιά. Η πρώτη ομά-δα τελειώνει 
πιο γρήγορα. Η δρα-στηριότητα επα-
ναλαμβάνεται και στην δεύτερη ομά-
δα συμμετέχουν τώρα 3 παιδιά (κάθε 
φορά προστί-θεται ένα παιδί). 

8’ -  5 ή 6 άτομα σε κάθε 
ομάδα

-  Θησαυροί είναι διάφο-
ρα αντικείμενα

-  Συζήτηση για τους δι-
άφορους τρόπους διε-
ξαγωγής της δραστη-
ριότητας

Αποτελεσματι-κό-
τητα της ομαδι-
κής προσπάθειας

Στον χώρο είναι τοποθετημένα 4 στε-
φάνια και 4 κουτιά με τουβλάκια. Σε 
κάθε στεφάνι αντιστοιχεί ένα κουτί. 
Κάθε ομάδα πρέπει να κτίσει ένα τοί-
χο χρησιμοποιώντας όλα τα τουβλά-
κια του κουτιού τους. Στην αρχή, η 
κάθε ομάδα στέλνει έναν-έναν κτίστη. 
Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται με 
τους κτίστες να δουλεύουν όλοι μαζί. 
Ακολουθεί συζήτηση για την σύγκριση 
των δύο τρόπων διεξαγωγής της δρα-
στηριότητας

6’ - Σχηματισμός 4   
ομάδων
- Απόσταση 4 ή 5 μ.  
 ανάμεσα στα   
 στεφάνια και στα  
 κουτιά
- Θέσπιση κανόνων  
 για την ομαδική  
 προσπάθεια 

Τήρηση κανό-
νων για την ομα-
λή διεξαγωγή της 
ομαδικής προσπά-
θειας 

Σκοπός 5:  Κατανόηση και σεβασμός των ατομικών διαφορών 
και συνεργασία με τους άλλους

Στόχος 4 :  Διασκέδαση της συμμετοχής σε δραστηριότητες 
μαζί με άλλους

1. Επιδίωξη:

Ανάπτυξη της συνεργασίας

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Κατανόηση της αξίας της 
ομαδικής προσπάθειας

2)  Τήρηση κανόνων για 
αποτελεσματική ομαδική 
συνεργασία

3. Εξοπλισμός:

1) 4 στεφάνια
2) 4 κουτιά με τουβλάκια
3) 8 κώνοι 
4) 8 μπάλες τένις

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα έχουν κατανοήσει 
την αξία της ομαδικής 
προσπάθειας για την επί-
τευξη ενός στόχου

2)  Θα τηρούν κανόνες για  
την σωστή λειτουργία 
της ομάδας
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Στην θάλασσα τοποθετούνται φάροι 
(κώνοι με μία μπάλα  τένις στην κο-
ρυφή τους) και στο κέντρο του χώ-
ρου βρίσκεται ένα κουτί (καράβι των 
πειρατών). Τα παιδιά χωρίζονται σε 
δύο ομάδες : οι φύλακες των φάρων 
και οι πειρατές. Οι πειρατές προ-
σπαθούν να σβήσουν τους φάρους 
(παίρνουν μία μπάλα την φορά και 
την τοποθετούν στο καράβι τους), 
ενώ οι φύλακες προσπαθούν να τις 
τοποθετήσουν στη θέση τους. 

10’ -  Διεξαγωγή της δρα-
στηριότητας με έναν 
φύλακα, με δύο φύλα-
κες, κλπ.

-  Συζήτηση για τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο 
φύλαξης των φάρων 

Παρατηρητικό-
τητα 

2.3  Σύνοψη
Τακτοποίηση του χώρου και χωρι-
σμός των παιδιών σε ομάδες των 3 
ατόμων. Ο διδάσκων ζητάει από τα 
παιδιά να του αναφέρουν τους λό-
γους που πρέπει μία ομάδα να συ-
νεργάζεται. Κάθε ομάδα πρέπει να 
βρει έναν λόγο.

5’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Ενθαρρύνετε τα παιδιά 
στην εύρεση λύσεων ή 
ιδεών 

-  Βοηθείστε τα παιδιά να  
θεσπίζουν κανόνες όταν 
δουλεύουν ομαδικά

-  Οργανώνετε ομάδες δια-
φορετικών συνθέσεων

6. Αξιολόγηση:

•  Να συνεργάζονται σε μι-
κρές ή μεγάλες ομάδες

•  Να τηρούν κανόνες για  
την αποτελεσματική συ-
νεργασία της ομάδας

Βιβλία:
Logsdon, B., Alleman, L., 
Straits S., Belka, D. & Clark, 
D. (1997). Physical Education 
Unit Plans for Preschool - 
Kindergarten. Human Kinetics, 
IL : Champaign.

Ιστοσελίδες:
http://www.ed.gov/offices/
OERI/ECI/
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5.4.6 Παραδείγματα για το Σκοπό 6

Σκοπός 6
Επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συ-
μπεριφοράς κατά την συμμετοχή σε 
κινητικές δραστηριότητες.

Επιδιώξεις
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν επιτύ-
χει αυτόν τον στόχο θα είναι ικανά :

Στόχος 1 Ενεργή συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια δι-
εξαγωγής μιας φυσικής δραστηριότητας

Να επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση όταν συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες και να ολοκληρώνουν μία φυ-
σική δραστηριότητα, να ακούν με προθυμία οδη-
γίες και απλές επεξηγήσεις, να αναγνωρίζουν τους 
διάφορες ρόλους κατά την διεξαγωγή φυσικών 
δραστηριοτήτων και να λύνουν απλά προβλήματα 
(ποιος έχει σειρά, σχηματισμός μίας σειράς, κλπ.)

Στόχος 2 Τήρηση των κανόνων κατά την διεξαγω-
γή φυσικών δραστηριοτήτων

Να τηρούν τους κανόνες, να επιδεικνύουν προθυ-
μία στην εφαρμογή αλλαγών, να τροποποιούν μια 
δραστηριότητα μετά από την καθοδήγηση του δι-
δάσκοντα και να  μεταφέρουν τους κανόνες των 
φυσικών δραστηριοτήτων στους κανόνες των δρα-
στηριοτήτων παιχνιδιού, να αντιδρούν στις παραβι-
άσεις των κανόνων όταν υπενθυμίζονται μόνο μία 
φορά.

Στόχος 3 Γνώση και εφαρμογή των ρόλων κατά 
την διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων

Να ανταποκρίνονται στις υποδείξεις του διδάσκο-
ντα για αύξηση της προσοχής, ακούγοντας και 
ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται σε όλα τα 
άτομα της τάξης, να κατανοούν την σημασία των 
ρόλων και των αρμοδιοτήτων του κάθε ρόλου, και 
να αλλάζουν με προθυμία ρόλους

Στόχος 4 Κατάλληλη χρήση των αντικειμένων και 
του εξοπλισμού.

Να φροντίζουν και να μεταχειρίζονται υπεύθυνα 
τον διαθέσιμο εξοπλισμό, ακολουθώντας τους κα-
νόνες ασφάλειας, να γνωρίζουν την χρησιμότητά 
του εξοπλισμού και να κινούνται με ασφάλεια σε 
κάθε περιβάλλον διεξαγωγής φυσικών δραστηριο-
τήτων.
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών. 
Ο διδάσκων ζητάει από τα παιδιά να 
αναφέρουν περιπτώσεις στις οποίες 
είναι απαραίτητο να περιμένουν τη 
σειρά τους (στο ταμείο για να πλη-
ρώσουν, στο εστιατόριο για να δώ-
σουν παραγγελία, στην στάση των 
ταξί ή του λεωφορείου,  κλπ.).  

5’

2.2 Κύριο Μέρος
Οργανώνονται στο χώρο 3 στάσεις, 1 
στάση ταξί και 2 στάσεις λεωφορείου. 
Τρία παιδιά είναι οδηγοί και τα υπόλοι-
πα μοιράζονται στις στάσεις (μπαίνουν 
σε σειρές). Το ταξί παίρνει ένα παιδί 
από την αντίστοιχη στάση (ο επιβά-
της αναφέρει τον προορισμό). Τα  λε-
ωφορεία σταματούν διαδοχικά στις 
στάσεις, παίρνουν τον πρώτο επιβάτη 
από κάθε στάση και τους πηγαίνουν 
στο τέρμα (συγκεκριμένο σημείο στον 
χώρο). Στο τέλος της διαδρομής, κάθε 
επιβάτης ξανατοποθετείται σε μία στά-
ση της επιλογής του.

10’ -  Σε κάθε στάση υπάρ-
χει η εικόνα του αντί-
στοιχου μεταφορικού 
μέσου

-  Το ταξί είναι ένα στε-
φάνι, ενώ το λεωφο-
ρείο ένα λάστιχο

- Ποικιλία στον   
 τρόπο μετακίνησης  
 των παιδιών
-  Όλα τα παιδιά γίνο-

νται οδηγοί

Τονίστε την ανα-
γκαιότητα ύπαρ-
ξης των σειρών

Σχηματίζονται 3 τρενάκια τα οποία 
θα κινούνται σύμφωνα με την τα-
χύτητα που δίνει το ταμπουρίνο. Ο 
διδάσκων ρωτάει πόσοι οδηγοί χρει-
άζονται. Εφ’ όσον χρειάζονται 3 οδη-
γοί μόνο,  κάθε φορά που θα αλλά-
ζει η ένταση του ήχου θα αλλάζει ο 
οδηγός σε κάθε τρενάκι. 

6’ -  Αναφέρετε τα καθή-
κοντα του οδηγού και 
των επιβατών

-  Παροτρύνετε τα παι-
διά να προτείνουν άλ-
λους τρόπους αλλαγής 
των οδηγών

Καθορισμός ρό-
λων

Κάθε ομάδα έχει ένα κουτί με καρτέ-
λες με νούμερα (1 έως 4), τοποθετη-
μένες ανάποδα. Κάθε παιδί διαλέγει 
ένα νούμερο από το κουτί της ομά-
δας του. Η ομάδα  σχηματίζει σειρά 
σύμφωνα με τα νούμερα. Ο αρχηγός 
(νούμερο 1) κινείται στο χώρο και τα 
υπόλοιπα παιδιά  τον ακολουθούν, 
αντιγράφοντας τις κινήσεις του. Με το 
σύνθημα του διδάσκοντα, τα νούμερα 
τοποθετούνται στα κουτιά και η δρα-
στηριότητα επαναλαμβάνεται.

6’ - 4 άτομα σε κάθε  
 ομάδα
- Τοποθέτηση των  
 κουτιών σε θέσεις  
 που να μην   
 εμποδίζονται οι  
 κινήσεις των   
 παιδιών

Αποδοχή των κα-
νονισμών

Σκοπός 6:  Επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς κατά 
την συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες

Στόχος 1:  Ενεργή συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής 
μιας φυσικής δραστηριότητας

1. Επιδίωξη: 

Τήρηση της διαδικασίας 
αναμονής σε σειρά συμμε-
τοχής

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Σεβασμός προς τους   
 συμπαίκτες
2)  Ανάπτυξη της συνεργα-

σίας 
3) Ανάπτυξη της υπομονής 

3. Εξοπλισμός:

1) 1 εικόνα ταξί
2) 2 εικόνες λεωφορείων
3) 1 στεφάνι 
4) 2 λάστιχα
5) Ταμπουρίνο
6) Καρτέλες με τα 
 νούμερα 1- 4
7) Μπαλόνια

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα περιμένουν τη σειρά 
συμμετοχή τους χωρίς 
να ενοχλούν τα υπόλοι-
πα παιδιά

2)  Θα μπορούν να συνερ-
γάζονται 

3)  Θα γνωρίζουν την 
αναγκαιότητα τήρησης 
κανόνων
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Τα παιδιά προσπαθούν να κρατή-
σουν το μπαλόνι τους ψηλά, προ-
σέχοντας να μην κτυπήσουν μεταξύ 
τους. Με το σύνθημα του διδάσκο-
ντα σταματούν, ο διδάσκων απομα-
κρύνει τα μισά μπαλόνια και ρωτάει 
πως μπορούν να παίξουν όλα τα παι-
διά με τα μπαλόνια που απέμειναν. 
Σχηματίζουν ζευγάρια και παίζουν με 
τα μπαλόνια. Με το σύνθημα στα-
ματούν και ο διδάσκων απομακρύνει 
μερικά μπαλόνια ακόμη. Ο διδάσκων 
ζητάει από τα παιδιά να προτείνουν 
τρόπους να παίξουν με τα μπαλόνια 
που απέμειναν.

10’ -  Οδηγείστε τα παιδι-
ά στη ανακάλυψη της 
απάντησης με τις κα-
τάλληλες ερωτήσεις

-  Δώστε χρόνο στα παι-
διά να βρουν απαντή-
σεις

Κάθε ερώτηση 
επιδέχεται πολλές 
απαντήσεις

2.3  Σύνοψη
Συζήτηση για την αναγκαιότητα της 
ύπαρξης σειρών κατά την διεξαγωγή 
φυσικών δραστηριοτήτων. Ο διδά-
σκων ρωτάει σε ποιες άλλες δραστη-
ριότητες μέσα στην τάξη είναι απα-
ραίτητη η τήρηση της διαδικασίας 
αναμονής

5’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Δώστε χρόνο στα παιδιά 
να απαντήσουν στις ερω-
τήσεις

-  Παροτρύνετε όλα τα παι-
διά να συμμετέχουν στις 
συζητήσεις

6. Αξιολόγηση

•  Να περιμένουν τη σειρά 
συμμετοχή τους χωρίς 
να ενοχλούν τα υπόλοιπα 
παιδιά

• Να συνεργάζονται με   
 ένα ή περισσότερα   
 παιδιά
• Να τηρούν κανόνες   
 που θέτει ο διδάσκων

Βιβλία:
Hohmann, M. & Weikart, D. 
(1995). Educating Young 
Children : Active learning 
practices for preschool and 
child care programs. High/
Scope Press, MI : Ypsilanti.
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών και συζή-
τηση για τους τρόπους μεταφοράς 
των παιδιών στο σχολείο. 
Ο διδάσκων ρωτάει τα παιδιά τι πρέ-
πει να προσέχει ο οδηγός κάθε αυτο-
κινήτου (σηματοδότες, ταχύτητα).

3’

Τα παιδιά παριστάνουν τα αυτοκί-
νητα και κινούνται σύμφωνα με την 
ταχύτητα που τους δίνει ο διδάσκων 
με το ταμπουρίνο.

3’

2.2 Κύριο Μέρος
Κυκλοφοριακή αγωγή. Ο διδάσκων 
ρωτάει τα παιδιά τι θα συμβεί αν ένας 
οδηγός δεν ακολουθήσει τους κανό-
νες οδήγησης. Χαράζεται στον χώρο 
μία διαδρομή που θα ακολουθήσουν 
τα αυτοκίνητα. Κάθε 6 - 7 μέτρα το-
ποθετούνται σηματοδότες (παιδιά 
με κόκκινες και πράσινες καρτέλες). 
Κάθε αυτοκίνητο ακολουθεί την δια-
δρομή τηρώντας αυστηρά τις ενδεί-
ξεις των σηματοδοτών.  

10’ -  Σαφής αναφορά των 
κανόνων που πρέπει 
να ακολουθήσουν τα 
αυτοκίνητα 

- Κατασκευή σηματο- 
 δοτών από τα παιδιά
-  Το μήκος και η μορφή 

της διαδρομής εξαρ-
τάται από τον διαθέσι-
μο χώρο

-  Όταν το τελευταίο αυ-
τοκίνητο έχει φτάσει 
στο 2ο ή 3ο φανάρι 
ξεκινάει το επόμενο

-  Αυστηρή τήρη-
ση των κανόνων

-  Άμεση αντίδρα-
ση στην αλλαγή  
των σηματοδο-
τών

Ένα παιδί σε κάθε ομάδα είναι ο ση-
ματοδότης πεζών (κρατάει τον Στα-
μάτη και τον Γρηγόρη) και τοπο-
θετείται σε απόσταση 8 μ. από τα 
υπόλοιπα παιδιά της ομάδας του, τα 
οποία έχουν μέτωπο προς αυτόν. Τα 
παιδιά κινούνται προς τον σηματο-
δότη, βαδίζοντας γρήγορα όταν βλέ-
πουν τον Γρηγόρη και σταματώντας 
όταν βλέπουν τον Σταμάτη. Όταν 
φτάσουν κοντά στον σηματοδότη, 
αλλάζουν ρόλους.

6’ - 4 άτομα σε κάθε  
 ομάδα
- Κατασκευή οδικών  
 σημάτων από τα  
 παιδιά

-  Γρήγορη κίνηση 
κατά τη διαπέρα-
ση ενός δρόμου

-  Η έλλειψη προ-
σοχής έχει ολέ-
θριες συνέπειες

Σκοπός 6:  Επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς κατά 
την συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες

Στόχος 2:  Τήρηση των κανόνων κατά την διεξαγωγή φυσικών 
δραστηριοτήτων

1. Επιδίωξη: 

Κατανόηση της αναγκαιό-
τητας τήρησης κανόνων 

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Κατανόηση του ρόλου 
των κανόνων 

2)  Μάθηση οδικών σημά-
των για αυτοκίνητα

3)  Μάθηση οδικών σημά-
των για πεζούς   

3. Εξοπλισμός:

1) Κιμωλία
2) 3 κόκκινες καρτέλες
3) 3 πράσινες καρτέλες  
4)  Καρτέλες με τον Γρή-

γορη 
5)  Καρτέλες με τον Στα-

μάτη
6) Σακουλάκια
7) Στεφάνια
8) 4 σχοινάκια 

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα έχουν κατανοήσει 
τον ρόλο των κανόνων

2)  Θα τηρούν τους κανόνες 
διεξαγωγής μιας  δρα-
στηριότητας

3)  Θα γνωρίζουν κανόνες   
οδικής συμπεριφοράς
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2.2 Κύριο Μέρος (συνέχεια)
Με το σύνθημα του διδάσκοντα, ξεκι-
νάει ένα παιδί από κάθε ομάδα, αφού 
έχει τοποθετήσει ένα σακουλάκι στο 
κεφάλι, διανύει απόσταση 8 μ. προ-
σέχοντας μην του πέσει, επιστρέφει 
και συνεχίζει το επόμενο. Με την ολο-
κλήρωση της δραστηριότητας, ο δι-
δάσκων τοποθετεί εμπόδια σε κάθε 
διαδρομή (ένα στεφάνι, ένα σχοινά-
κι, κλπ.). Η δραστηριότητα επαναλαμ-
βάνεται με το πέρασμα των εμποδί-
ων. Αν τα παιδιά ρωτήσουν πως θα 
γίνει το πέρασμα των εμποδίων, ο 
διδάσκων τους επισημαίνει την ανά-
γκη ύπαρξης κανόνων. Αν όχι, η δρα-
στηριότητα ολοκληρώνεται και μετά 
ακολουθεί συζήτηση για τους λόγους 
ύπαρξης κανόνων (πέρασμα εμποδίων 
με τον ίδιοτρόπο). 

8’ - 4 άτομα σε κάθε  
 ομάδα
-  Όταν πέσει το σακου-

λάκι, το παιδί πηγαίνει 
στο τέλος της γραμ-
μής του

-  Ίδια εμπόδια για κάθε 
ομάδα

- Θέσπιση κανόνων  
 από τα παιδιά

Αναγκαιότητα 
ύπαρξης κανόνων

Κάθε ομάδα σχηματίζει έναν κύκλο 
και κάθε παιδί τοποθετείται στο στε-
φάνι του. Στην αρχή του κύκλου 
(ένα παιδί) τοποθετούνται μέσα στο 
στεφάνι του 5 σακουλάκια. Τα παι-
διά εκτελούν πάσες στην φορά του 
κύκλου. Κάθε σακουλάκι πρέπει να 
κάνει έναν γύρο. Στο τέλος της δρα-
στηριότητας όλα τα σακουλάκια βρί-
σκονται στην αφετηρία. Η δραστη-
ριότητα διεξάγεται μία φορά χωρίς 
κανόνες και στην συνέχεια επανα-
λαμβάνεται με κανόνες. Ακολουθεί 
συζήτηση για το τι παρατηρούν τα 
παιδιά.  

8’ -  4 ή 5 άτομα σε κάθε 
ομάδα

-  1,5 μ. απόσταση με-
ταξύ των παιδιών

-  Θέσπιση κανόνων  
από τον διδάσκοντα 
(μόνο το ένα πόδι 
μπορεί να πατήσει έξω 
από το στεφάνι κατά 
την υποδοχή, κλπ.) ή 
από τα παιδιά

Διαφορές στη δι-
εξαγωγή ενός 
παιχνιδιού με κα-
νόνες και χωρίς 
κανόνες

2.3  Σύνοψη
Ο διδάσκων κάνει μία ανακεφαλαίωση 
σχετικά με την χρησιμότητα ύπαρξης 
των κανόνων και ζητάει από τα παιδιά 
να του αναφέρουν τους λόγους που 
πρέπει να τηρούνται. Πρώτα αναφέ-
ρει τους κανόνες για την κυκλοφο-
ριακή αγωγή. Ρωτάει αν υπάρχουν 
κανόνες και στα αθλήματα. Ζητάει να 
του αναφέρουν κανόνες από κάποιο 
γνωστό τους άθλημα. Αν δεν γνωρί-
ζουν κάποιο, ζητάει κανόνες για κά-
ποιο παιχνίδι που ήδη γνωρίζουν και 
παίζουν τα παιδιά.

5’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Τονίστε τις συνέπειες μη 
τήρησης των κανόνων      

-  Βοηθείστε τα παιδιά να  
θεσπίσουν κανόνες

-   Δώστε στα παιδιά χρόνο 
για προβληματισμό

6. Αξιολόγηση:

•  Να τηρούν τους κανόνες 
διεξαγωγής μιας δραστη-
ριότητας

• Να θεσπίζουν κανόνες   
 παιχνιδιών
• Να γνωρίζουν κανόνες   
 οδικής συμπεριφοράς

Βιβλία:
Logsdon, B., Alleman, L., 
Straits S., Belka, D. & Clark, 
D. (1997). Physical Education 
Unit Plans for Preschool - 
Kindergarten. Human Kinetics, 
IL : Champaign.

Ιστοσελίδες:
http://www.waece.com
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών και συζή-
τηση για τους ρόλους των μελών 
μιας οικογένειας.Ο διδάσκων ζητάει 
από τα παιδιά να δραματοποιήσουν 
μία καθημερινή δραστηριότητα της 
οικογένειάς τους

6’

2.2 Κύριο Μέρος
Δραματοποίηση. Μέσα σε έναν 
οριοθετημένο χώρο βρίσκονται 3 ή 4 
κότες. Ο κόκορας προσέχει τις κότες 
γιατί κινδυνεύουν από τις επιδρομές 
της αλεπούς.

8’ -  Ο αριθμός των παιδιών 
καθορίζει τις περιοχές 
δραματοποίησης

- Διάρκεια δραστηριό- 
 τητας 4΄ 
-  Συμμετοχή κάθε παι-

διού σε όλους τους 
ρόλους

Αρμοδιότητα ση-
μαίνει ευθύνη 

Σε μία περιοχή (πλάτους 1,5 - 2 μ. 
και μήκους 3 έως 4 μ.) βρίσκονται 
αποθηκευμένοι οι θησαυροί του νη-
σιού. Μέσα στην περιοχή κινούνται 
οι κάτοικοι του νησιού, προστατεύ-
οντας τους θησαυρούς, ενώ οι πει-
ρατές προσπαθούν να κλέψουν τους 
θησαυρούς, χωρίς να τους πιάσουν 
οι κάτοικοι.

6’ -  Σχηματισμός γραμμών 
με σχοινάκια, κορδέλες 
ή με κιμωλία

- Αλλαγή ρόλων
-  Κάθε ομάδα δεν μπο-

ρεί να περάσει στην 
περιοχή της άλλης 
ομάδας.

Ανάπτυξη της 
προσοχής

Σχηματισμός επιτροπής αγώνων ρί-
ψεων : οργανωτής (τοποθετεί τους 
αθλητές στην σειρά), κριτής γραμ-
μών (ελέγχει την εγκυρότητα των 
ρίψεων), κριτής ρίψεων (μέτρηση 
της ρίψης). Σχηματίζεται μία γραμμή 
πίσω από την οποία οι αθλητές θα 
εκτελούν τις ρίψεις.

8’ -  Επιλογή αντικειμένων  
χωρίς μεγάλη αναπή- 
δηση για έλεγχο των  
ρίψεων (σακουλάκια)

- Συμμετοχή κάθε παι- 
 διού σε όλους τους  
 ρόλους
- Οργάνωση δύο ομά- 
 δων για ενεργή συμ- 
 μετοχή όλων των  
 παιδιών

Συγκεκριμένες 
οδηγίες για τις 
αρμοδιότητες του 
κάθε ρόλου

Τερματοφύλακας και διαιτητής. Σχη-
ματίζονται, με κώνους, εστίες 2 μ. 
Τα παιδιά κυλούν τις μπάλες για να 
πετύχουν γκολ. 

8’ -  Αρμοδιότητες  
του τερματοφύ-
λακα και του δι-
αιτητή

Σκοπός 6:  Επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς κατά 
την συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες

Στόχος 3 :  Γνώση και εφαρμογή των ρόλων κατά την διεξαγω-
γή φυσικών δραστηριοτήτων

1. Επιδίωξη: 

Κατανόηση της σημασίας 
των αρμοδιοτήτων ενός 
ρόλου

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1)  Αποσαφήνιση της έννοι-
ας του ρόλου

2)  Κατανόηση της σημα-
σίας των αρμοδιοτήτων 
ενός ρόλου

3)  Ανάπτυξη της υπευθυ-
νότητας

3. Εξοπλισμός:

1) 4 σχοινάκια
2) 4 κορδέλες
3) 2 σακουλάκια 
4) 4 κώνοι
5) 3 μπάλες

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1)  Θα γνωρίζουν τις έννοιες 
του ρόλου και των αρ-
μοδιοτήτων ενός  
ρόλου

2) Θα αναλαμβάνουν   
 ρόλους
3)  Θα σέβονται τις αποφά-

σεις των αρμοδίων
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2.2 Κύριο Μέρος
Εκτελούν την κίνησή τους σε από-
σταση 3 μ. από την εστία. Σχηματί-
ζονται ομάδες των 5 ατόμων (τερμα-
τοφύλακας, διαιτητής και 3 παίκτες)

8’ -  Τονίστε την μο-
ναδικότητα του 
κάθε ρόλου

2.3  Σύνοψη
Τα παιδιά εκτελούν διατατικές ασκή-
σεις υπό την καθοδήγηση του διδά-
σκοντα

3’

Συζήτηση για τις αρμοδιότητες άλ-
λων ρόλων (τροχονόμος, κλπ.).

3’

5. Συμβουλή για ΚΦΑ

-  Περιγράψτε τις αρμοδιό-
τητες ενός ρόλου με σαφή 
και ξεκάθαρο τρόπο

-  Βοηθείστε τα παιδιά να  
κατανοήσουν την έννοια 
της ευθύνης

-  Τονίστε τις συνέπειες από 
την έλλειψη προσοχής 
κατά την διάρκεια δρα-
στηριοτήτων με ανάθεση 
ρόλων 

6. Αξιολόγηση:

•  Να διακρίνουν ρόλους και 
τις αρμοδιότητες ενός ρό-
λου

•  Να αναλαμβάνουν ρόλους
•  Να σέβονται τις αποφά-

σεις των αρμοδίων

Βιβλία:
Logsdon, B., Alleman, L., 
Straits S., Belka, D. & Clark, 
D. (1997). Physical Education 
Unit Plans for Preschool - 
Kindergarten. Human Kinetics, 
IL : Champaign.
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2.1. Εισαγωγή
Συγκέντρωση των παιδιών καισυζή-
τηση για τα μέρη αποθήκευσης των 
αντικειμένων που χρησιμοποιούν 
στις καθημερινές δραστηριότητες 
του νηπιαγωγείου (μολύβια, μπογιές, 
τουβλάκια, κλπ.)

4’ Συζήτηση για την τοπο-
θέτηση των αντικειμέ-
νων του δωματίου τους

2.2 Κύριο Μέρος
Στον χώρο υπάρχουν 3 κουτιά με 
μπάλες (κάθε κουτί με  μπάλες ενός 
μεγέθους). Τα παιδιά σχηματίζουν ζευ-
γάρια και ο διδάσκων υποδεικνύει το 
μέγεθος της μπάλας που θα πάρει το 
κάθε ζευγάρι. Τα παιδιά ανταλλάσσουν 
τις  μπάλες για 2΄ και στη συνέχεια τις 
τοποθετούν στα κουτιά. Η δραστηρι-
ότητα διεξάγεται 4 φορές. Δύο φορές, 
οι μπάλες τοποθετούνται στα αντίστοι-
χα κουτιά και 2 φορές τοποθετούνται 
χωρίς συγκεκριμένη κατάταξη. Συζή-
τηση σχετικά με το πότε ήταν ποιο 
εύκολο να βρεθεί  το σωστό μέγεθος 
της μπάλας.

8’ -  Απόσταση 2 ή 3 μ. 
μεταξύ των παιδιών 
κάθε ζευγαριού

-  Ανταλλαγή της μπάλας 
με ποικίλους τρόπους

-  Διαχωρισμός των αντι-
κειμένων σύμφωνα με 
κάποιο χαρακτηριστι-
κό τους

-  Σωστή κατάταξη 
των αντικειμέ-
νων

-  Γρήγορη ανα-
ζήτηση του σω-
στού αντικειμέ-
νου

Κάθε ομάδα διανύει την διαδρομή 
της όσο πιο γρήγορα μπορεί. 
Διεξαγωγή της δραστηριότητας 4 
φορές. Τις 2 από αυτές, τοποθετού-
νται αντικείμενα στις διαδρομές και 
τα παιδιά δεν πρέπει να τα πατήσουν 
κατά την μετακίνησή τους. Συζήτηση 
με τα παιδιά για τις διαφορές ανά-
μεσα στις δύο συνθήκες διεξαγωγής 
της δραστηριότητας.

8’ - 3 ή 4 παιδιά σε   
κάθε ομάδα

-  Αποφυγή τραυ-
ματισμών

-  Προστασία των  
αντικειμένων

Η μία ομάδα έχει απέναντί της ένα  
κουτί με τουβλάκια 3 χρωμάτων, και 
η άλλη έχει 3 κουτιά, ένα κουτί για 
κάθε χρώμα. Ένα παιδί από κάθε ομά-
δα φέρνει, όσο πιο γρήγορα μπορεί, 
ένα τουβλάκι στο χρώμα που αναφέ-
ρει ο διδάσκων. Κάθε ομάδα κρατάει 
τα τουβλάκια που συνέλεξε πρώτη και 
σχηματίζει με αυτά έναν πύργο. Ακο-
λουθεί συζήτηση για το ποια ομάδα 
έχει τον ψηλότερο πύργο και γιατί. 

6’ -  Σχηματισμός 2   
ομάδων

-  Απόσταση των   
ομάδων από τα   
κουτιά 5 μ.

Κέρδος χρόνου

Σκοπός 6:  Επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς κατά την 
συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες

Στόχος 4:  Κατάλληλη χρήση των αντικειμένων και του εξοπλισμού

1. Επιδίωξη: 

Τακτοποίηση των αντικει-
μένων στη σωστή θέση 
κατά την διάρκεια και μετά 
το τέλος διεξαγωγής φυσι-
κών δραστηριοτήτων

2.Επιμέρους επιδιώξεις:

1) Κατανόηση της ανα-  
 γκαιότητας τακτοποίη-  
 σης των αντικειμένων
2) Γνώση των χώρων   
 αποθήκευσης 
3)  Ανάπτυξη υπευθυνότη-

τας 
4) Σεβασμός προς τους   
 συμπαίκτες

3. Εξοπλισμός:

1) Κουτιά αποθήκευσης
2) Μπάλες 3 μεγεθών
3) Τουβλάκια 3 χρωμάτων 
4) 3 ή 4 στεφάνια 
5) 9 κώνοι
6) Ταμπουρίνο

4. Στο τέλος του μα-
θήματος οι μαθητές:

1) Θα γνωρίζουν τους   
 λόγους τοποθέτησης   
 των αντικειμένων στη   
 σωστή θέση
2) Θα μπορούν να   
 τακτοποιούν τα   
 διάφορα αντικείμενα
3) Θα συνεργάζονται για   
 την φροντίδα των   
 αντικειμένων



Η Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο210 Η Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 211

Περιεχόμενα - Περιγραφή

Χ
ρό

νο
ς

Οργάνωση - 
Παραλλαγές & 
Ιδέες για 
ανάπτυξη του 
αντικειμένου

Σημεία 
έμφασης

2.2 Κύριο Μέρος 
Στον χώρο τοποθετούνται στεφάνια, 
στερεωμένα σε 3 τουβλάκια το κα-
θένα. Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα 
στον χώρο σύμφωνα με την ταχύ-
τητα του ταμπουρίνου, εκτελώντας 
αναπήδηση από ένα σε ένα πόδι 
πάνω από τα στεφάνια. 
Η δραστηριότητα διεξάγεται σε 2 
συνθήκες. 1η : τα παιδιά τοποθετούν 
στη θέση τους τα στεφάνια όταν τα 
ρίξουν. 2η : δεν τα τοποθετούν στη 
θέση τους. 
Ο διδάσκων ρωτάει πότε η διεξαγω-
γή της δραστηριότητα ήταν πιο εύ-
κολη και διασκεδαστική. 

6’ - Βοήθεια από τον  
 διδάσκοντα για την  
 τοποθέτηση των  
 στεφανιών
- 3 ή 4 στεφάνια  
 στον χώρο

2.3  Σύνοψη
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 
3 ατόμων, συζητούν μεταξύ τους 
τι έμαθαν σήμερα και ένα παιδί από 
κάθε ομάδα αναλαμβάνει να το πει 
στον διδάσκοντα.

3’

Ο διδάσκων ρωτάει τα παιδιά ποια 
είναι η θέση αποθήκευσης των αντι-
κειμένων που χρησιμοποιούν στις 
φυσικές δραστηριότητες.

3’

5.  Συμβουλή για ΚΦΑ

- Αν δεν υπάρχουν   
 μπάλες πολλών   
 μεγεθών, μπορούν   
 να κατασκευαστούν   
 από τα παιδιά (φύλα   
 εφημερίδας,    
 χαρτοπολτός, κλπ.)
-  Επιβραβεύετε συχνά τα 

παιδιά για την σωστή 
φροντίδα των αντικειμέ-
νων

-  Συζητήστε και αποφα-
σίστε μαζί με τα παιδιά 
ποιοι είναι οι καταλληλό-
τεροι χώροι αποθήκευ-
σης 

6. Αξιολόγηση

• Να γνωρίζουν τους   
 λόγους τοποθέτησης   
 των αντικειμένων στη   
 σωστή θέση
• Να τακτοποιούν τα   
 διάφορα αντικείμενα
• Να συνεργάζονται για   
 την φροντίδα των   
 αντικειμένων 

Βιβλία:
Sanders, S. (1992). Designing 
Preschool Movement 
Programs. Human Kinetics, IL 
: Champaign.
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