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Εισαγωγή
• Να επιμένουμε στην ενημέρωση. Αφιερώστε 3 λεπτά σε κάθε 

μάθημα. Αξίζει 

• Η άσκηση ακονίζει το μυαλό κι αποδίδουμε καλύτερα στα μαθήματα 

και τη ζωή.

• Οι ώρες του μαθήματος ΦΑ ελάχιστα συνεισφέρουν στην υγεία και 

την ποιότητα ζωής, όσο και να διαμαρτυρόμαστε το υπουργείο δεν 

μας ακούει.

• Να βρουν από 150-300 λεπτά τη βδομάδα για μεσαίας έντασης 

άσκηση, έξω από το σχολείο, για 12 μήνες. Το μάθημα της ΦΑ το 

μέγιστο που δίνει είναι 30 λεπτά, για 5-6 μήνες το πολύ.

• Να οργανώνουμε εκδηλώσεις και αγώνες εκτός προγράμματος

• Να αναθέτουμε εργασίες για την περίοδο των Χριστουγέννων ή του 

Πάσχα.

• Να αναλαμβάνουμε σχετικά προγράμματα αγωγής υγείας.

• Να μάθουμε στα παιδιά, να βάζουν στόχους.

• Οι ΟΑ από μια άλλη ματιά.



Κινητικές και γνωστικές 

λειτουργίες

• Οι κινητικές και οι γνωστικές λειτουργίες δεν ξεχωρίζουν και 

έχουν παρόμια πορεία στην εξέλιξη του ατόμου. 

• Μερικές περιοχές του εγκεφάλου, έχουν παρόμοιες λειτουργίες 

και σε κινητικές και σε γνωστικές λειτουργίες. Επίσης οι γνωστικές 

διαδικασίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή σύνθετων 

κινητικών αποτελεσμάτων  (complex motor output). 

• Οι κινητικές διαδικασίες, συμβάλλουν σε γνωστικές λειτουργίες, 

όπως αυτό φάνηκε από προγράμματα εξάσκησης. 

• Έτσι οι κινητικές και οι γνωστικές διαδικασίες, έχουν μια δυναμική 

σχέση διπλής κατεύθυνσης. 









Φυσική δραστηριότητα στην Ευρώπη WHO, 2008



Η Διεθνής Ολυμπιακή επιτροπή και 
τα Ενωμένα Έθνη για την προαγωγή 

της δημόσιας υγείας

• Μέχρι το 2020, να αυξηθεί η συμμετοχή 
των κοριτσιών-γυναικών στα σπορ, 

• και το ποσοστό ανδρών γυναικών να 
γίνει 50%  στους Ολυμπιακούς του 2020.



Women’s participation in Olympic 
games

Brown et al. (2016). The Lancet



Ισότητα των φύλων στα σπορ και 
δημόσια υγεία 

• Ενωμένα Έθνη

• Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, 

• Διεθνείς ομοσπονδίες 

• να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στα 
σπορ.

• Οι άνδρες είναι πιο δραστήριοι κινητικά από 
ότι οι γυναίκες στις 137 από τις 146. (Sallis et al., 

2016)  

• H υποκινητικότητα των γυναικών είναι 35% 
ψηλότερη στις γυναίκες από ότι στους 
άνδρες (WHO)



Sallis, J., Bull, F.,Guthold, R., Heath, G., Inoue, S., Kelly, P., Oyeyemi, A., Perez, L., Richards, J. & Hallal, P. (2016) Progress in 
physical activity over the Olympic quadrennium. The Lancet, Physical Activity 2016 Series. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-

6736(16)30581-5

• Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα υποκινητικότητας και επείγουσα 
ανάγκη για παρεμβάσεις και πολιτικές 
δημόσιας υγείας. 

• Παγκοσμίως τα ποσοστά υποκινητικότητας
είναι στο 80% για τις ηλικίες των εφήβων.

• Τα Ενωμένα Έθνη, αναγνωρίζουν τα σπορ ως μέσο μιας 
εξαιρετικής στρατηγικής για την υγεία, την πρόληψη 
ασθενειών, την εκπαίδευση, την ειρήνη και την οικονομική 
ανάπτυξη

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30581-5


Sallis et al., (2016) Progress in physical activity over 
the Olympic quadrennium. The Lancet

• Η WHO προτείνει στα κράτη εθνικές πολιτικές 
και δράσεις για μείωση της υποκινητικότητας 
κατά 10% μέχρι το 2025. Τα αποτελέσματα 
είναι πενιχρά και η δυνατότητα των χωρών 
να ανταποκριθούν, προχωράει με αργά 
βήματα.



• Η WHO Global Health Observatory για τους 
νέους εκτιμά ότι πρέπει να συμμετέχουν σε 
μεσαίας και έντονης μορφής φυσικές 
δραστηριότητες, τουλάχιστο για 60 min κάθε 
φορά και τουλάχιστο για 5 μέρες την 
εβδομάδα.

Sallis et al., (2016) Progress in physical activity over 
the Olympic quadrennium. The Lancet



Άσκηση καθιστική ζωή και θνησιμότητα
• Μεταανάλυση σε δείγματα 1 εκατομμυρίου, δείχνει ότι 

υψηλά επίπεδα άσκησης 60-75 λεπτά μεσαίας έντασης την 
ημέρα μειώνουν τα επίπεδα θνησιμότητας που σχετίζονται 
με την καθιστική ζωή.

• Πολλές έρευνες δείχνουν ότι η έλλειψη φυσικής 
δραστηριότητας, αυξάνει το ρίσκο πολλών ασθενειών 

• Η καθιστική ζωή επιτείνει το ρίσκο για πολλές ασθένειες και 
αύξηση της θνησιμότητας

• Does physical activity eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of 
data from more than 1 million men and women. Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, et al (2016). Lancet; 



Η άσκηση έχει σημαντικά οφέλη στην υγεία 
σε πολλές κατηγορίες πληθυσμών κατάθλιψη, 

καρδιοπάθειες, καρκίνος, διαβήτης, πνευμονοπάθειες, 
σχιζοφρένεια, ΑΙDS, Alzheimer κλπ, 

• Μορφές άσκησης: 

• Χαμηλή με μεσαία ένταση, αερόβια άσκηση, άσκηση 
με όργανα και αντιστάσεις Δραστηριότητες που να περιλαμβάνουν παιχνίδια, 

κοινωνικές εκδηλώσεις, ενσωμάτωσε την οικογένεια του ασθενούς στο πρόγραμμα, και μάθε στον 
ασθενή να ρυθμίζει την πρόοδό του. 

• Tεχνικές χαλάρωσης. 3 με 5 φορές την εβδομάδα, για 20 με 30 λεπτά κάθε φορά.

• Η καλύτερη μορφή άσκησης,  είναι το βάδισμα

• Ψυχολογικές επιδράσεις: 

• Ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής, αυτοεκτίμηση, εικόνα 
του σώματος, θετική διάθεση, αυτοπεποίθηση, ψυχική 
ευεξία, έλεγχος, στρες άγχους και κατάθλιψης, 
έντασης, θυμού, κούρασης κλπ (Courneya, Stevinson, & Vallance, 2007). 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1

• ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ;

• ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

• Είμαστε σαν χώρα πρωταθλητές στα 
ανθυγιεινές συνήθειες

• γυμναζόμαστε ελάχιστα και αυτό είναι 
κακό.

• Γιατί;



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΟ AMERICAL COLLEGE OF SPORT MEDICINE

1. Οι ενήλικες να συμμετέχουν σε μεσαίας 
έντασης προγράμματα άσκησης

2. τουλάχιστο για 150 λεπτά/ τη βδομάδα,

3. Ιδανικά τα 300 λεπτά

4. ή πάνω από 30 λεπτά κάθε φορά

5. και πάνω από 5 φορές την εβδομάδα

6. μορφές άσκησης που είναι ευχάριστες και 
διασκεδαστικές. 

7. Και κάθε χειρονακτική ανάλογη εργασία
Προφανώς το σχολείο τίποτα δεν καλύπτει, ούτε οι υπουργοί παιδείας καταλαβαίνουν από αυτά



Συνθήκη Μ.Ο. Τ.Α.

Μέτρια Ένταση 14,04 16,69

Υψηλή Ένταση 16,59 18,75

Ελέγχου 6,34 7,73

F (2, 22) = 5.00, p <.05, partial η2 = .31

Kαθυστέρηση καπνίσματος, μετά από άσκηση 30 λεπτών, τα άτομα καθυστέρησαν 
το άναμμα του τρόπου τσιγάρου, πολύ περισσότερο από την ομάδα ελέγχου



Οι αρχές των στόχων στην υγεία και 
στο μάθημα της φυσικής αγωγής

• Γιατί;

• Γιατί οι αρχές αυτές προγραμματίζουν 
καλύτερα τη δουλειά μας

• Γιατί είναι βασική δεξιότητα για τους μαθητές

• Για το σχολείο, τα μαθήματα και τη ζωή τους 
γενικότερα



Στόχοι για έλεγχο του βάρους 
διδάξτε το στα παιδιά αξίζει



Στόχοι στο βόλεϊ



Χρησιμοποιήστε τις αρχές των στόχων στο μάθημα, αρέσει 
στα παιδιά



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2. 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗ ΦΑ ΓΙΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΠΟΡ, ΤΗ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



Τι μάθαμε από τους Ολυμπιακούς 
αγώνες του Ρίο
• Εκτός από μαγικές επιδόσεις

• Για την ειρήνη,

• Το καλό αγώνα, 

• την ισότητα των φύλων

• Την αποδοχή της διαφορετικότητας, 

• των πολιτισμών, των θρησκειών

• Αξίζει το θέμα συζήτησης στα σχολεία;

• Τι να πούμε στο μάθημα της φυσικής αγωγής;

• Να αναθέσουμε κάποια εργασία;



Το τίμιο παιγνίδι, η αλληλεγγύη, η 
συνεργασία



Προβολή της προστασίας του περιβάλλοντος
και του προσφυγικού ως παγκοσμίου προβλήματος



Επικοινωνία των πολιτισμών και 
αποδοχή της διαφορετικότητας



Sallis et al., (2016) Progress in physical activity over 
the Olympic quadrennium. The Lancet

• Οι 2 εβδομάδες έντονης προβολής των 
ολυμπιακών αγώνων, επηρεάζουν 
σημαντικά τους θεατές να αυξάνουν τις 
προσπάθειές τους για συμμετοχή στα σπορ 
και ευαισθητοποιούν 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ



Φυσική αγωγή και 
Αγωγή Υγείας

• είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα 
σχεδιασμένη να πετύχει μάθηση, 
ευαισθητοποίηση και βιώματα που 
σχετίζονται με την υγεία. 

• Η αγωγή υγείας στοχεύει σε γνώσεις και 
στην κατανόηση, να επηρεάσει αξίες, 
στάσεις και συμπεριφορές, στην 
απόκτηση δεξιοτήτων και να σε αλλαγές 
στον τρόπο ζωής. 



Αγωγή υγείας
Πώς διαμορφώνονται οι στάσεις;

• Συναισθηματικό στοιχείο

• Γνωστικό στοιχείο

• Κοινωνικό στοιχείο

• Αντιληπτός έλεγχος συμπεριφοράς

• Συμπεριφορές



Αγωγή υγείας, Στυλ 

διδασκαλίας και μέσα:

• Στην διδασκαλία δραστηριοτήτων αγωγής υγείας 
η συνεργατική μάθηση, 

• η δημιουργία μικρών ομάδων για την 
πραγματοποίηση εργασιών 

• η μαθητοκεντρική διδασκαλία 

• Οι ομαδικές συλλογικές εργασίες, 

• Η χρήση των παιγνιδιών 



Διαδικτυακά προγράμματα Αγωγής 
υγείας

research.pe.uth.gr/health















«Δεν καπνίζω, γυμνάζομαι». 

Στο πρόγραμμα ενσωματώνονται οι 

παρακάτω ψυχολογικές θεωρίες 
• Αυτοαποτελεσματικότητα

• Σχεδιασμένη συμπεριφορά

• Θεωρία πειθούς

• Θεωρία των σταδίων αλλαγής

• Καθορισμός στόχων

• Δεξιότητες αντίστασης- άρνησης

• Δεξιότητες υπερνίκησης 

εμποδίων και επίλυσης 

προβλημάτων

• Τεχνικές χαλάρωσης



Βιωματικές δραστηριότητες του προγράμματος



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΤΕΦΑΑ / ΠΘ

πρόγραμμα ευαισθητοποίησης με χρήση τεχνολογιών

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για νέους τρόπους παρέμβασης 



Υλικό ευαισθητοποίησης και γνώσεων



ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 83.

Το σκίτσο από μόνο του προβληματίζει τα παιδιά. Μια συζήτηση στην τάξη για το περιεχόμενο του 

κεφαλαίου, βοηθάει ακόμα περισσότερο.



Υλικό ευαισθητοποίησης
ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΩΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ;

Χαλαρώνει το τσιγάρο;;

• Τι θα πούμε σε 

κάποιον που θα 

μας προσφέρει 

τσιγάρο;



Πως αξιοποιούμε σχετικές θεωρίες



Πως αξιοποιούμε σχετικές θεωρίες



Όχι στο αλκοόλ Ναι στα σπορ
research.pe.uth.gr/alcohol/ 

Διδακτικές προσεγγίσεις

• Πολλαπλές μεθόδους 

ευαισθητοποίησης, 

αλληλεπίδρασης και βιωματικής 

προσέγγισης των θεμάτων 

υγείας

• Ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι 

διδασκαλίας

• Φύλλα εργασίας μαθητή



Όχι στο αλκοόλ Ναι στα σπορ
research.pe.uth.gr/alcohol/ 

Διδακτικές προσεγγίσεις

• Κουίζ – Ασκήσεις



Όχι στο αλκοόλ Ναι στα σπορ
research.pe.uth.gr/alcohol/

Διδακτικές προσεγγίσεις

• Δραστηριότητες



Όχι στο αλκοόλ Ναι στα σπορ
research.pe.uth.gr/alcohol/ 

Διδακτικές προσεγγίσεις

• Επίλυση προβλημάτων 

σε υποθετικά σενάρια –

διλλήματα

Μία φίλη (που θα πηγαίνατε 

μαζί σπίτι) δέχτηκε να την 

πάει σπίτι κάποιος που έχει 

πιει αρκετά. Η φίλη σου θέλει 

να πας μαζί της.

Θα πας;

• Παίξιμο ρόλων



Όχι στο αλκοόλ Ναι στα σπορ
research.pe.uth.gr/alcohol/ 

Διδακτικές προσεγγίσεις

• Διδασκαλία Δεξιοτήτων Ζωής

– Καθορισμός στόχων

– Επίλυση προβλημάτων

– Αντίσταση στην πίεση των 

συνομηλίκων



Όχι στο αλκοόλ Ναι στα σπορ
research.pe.uth.gr/alcohol/ 

Διδακτικές προσεγγίσεις

• Κινητικά παιχνίδια

Παίζω μπάσκετ και συνθέτω μηνύματα: «Το αλκοόλ βλάπτει, η 
άσκηση ωφελεί» 
Επιδίωξη: Να θυμούνται οι μαθητές συνθήματα κατά του αλκοόλ και υπέρ της άσκησης

Υλικά: Καρτέλες με διάφορες λέξεις (μηνύματα τεμαχισμένα σε λέξεις).

Διαδικασία : Οι μαθητές-τριες χωρίζονται σε μικτές ομάδες και παίζουν τροποποιημένο
παιχνίδι μπάσκετ (το καλάθι μετράει μόνο όταν η μπάλα έχει περάσει από όλους τους
παίχτες). Όποια ομάδα βάζει καλάθι τραβάει μια καρτέλα από αυτές που έχει δίπλα στο
καλάθι της. Κερδίζει η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη όλες τις καρτέλες. Όμως στο τέλος
του παιχνιδιού και οι δυο ομάδες καλούνται με τις λέξεις που διαθέτουν (δίνουμε και στην
ομάδα που έχασε τις υπόλοιπες λέξεις) να συνθέσουν το μήνυμα της ημέρας.
Παραδείγματα μηνυμάτων: «το αλκοόλ καταστρέφει το συκώτι μου», «η άσκηση μου
προκαλεί ευφορία», «το αλκοόλ προσθέτει «κούφιες θερμίδες», «η άσκηση με κάνει
δυνατό και υγιή», «το αλκοόλ κάνει το κεφάλι μου βαρύ την επόμενη μέρα».



Η τελευταία αξιολόγηση του 

προγράμματος

• 338 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. 

• Αποτελέσματα για το δημοτικό: στάσεις προς το 

κάπνισμα, πρόθεση για να καπνίσουν επίδραση 

των σημαντικών άλλων, στάσεις προς την 

ψηφιακή εφαρμογή και γνώσεις για την υγεία

• Αποτελέσματα για το γυμνάσιο: αντιληπτός 

έλεγχος συμπεριφοράς και γνώσεις για την υγεία.
• Kolovelonis, A., Goudas, M., & Theodorakis, Y. (2016). Examining the Effectiveness of the Smoking Prevention Program “I Do Not Smoke, 

I Exercise” in Elementary and Secondary School Settings Health Promotion Practice

research.pe.uth.gr/alcohol/



Φέτος πολύ μεγάλο ενδιαφέρον

• Σε ένα μήνα ενδιαφέρθηκαν περισσότερες 

από 40 σχολικές μονάδες, για 

περισσότερα από 800 παιδιά από όλη τη 

χώρα

• Το πρόγραμμα υπεβλήθη στο ΙΕΠ 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ εκπαιδευτικών υλικών Αγωγής –

Προαγωγής Υγείας

research.pe.uth.gr/alcohol/



Στόχοι στα ομαδικά αθλήματα

• Να παίξουμε, ή να μάθουμε την αξία της συνεργασίας;

• Να παίζουν όλοι ή όσοι είναι καλοί;

• Ποδόσφαιρο/ μπάσκετ

• Ζητήστε να παίζουν με ατομικές μόνο προσπάθειες

• Ζητήστε να συνεργάζονται δυο δύο

• Ζητήστε να συνεργάζονται 3-4, 4-4 5-5

• Ρωτήστε τι είναι καλύτερο.

• Εξηγήστε ότι με τη συνεργασία πετυχαίνουμε καλύτερα 
αποτελέσματα

• Κάντε το ίδιο με μικτές ομάδες αγοριών κοριτσιών

• Εξηγήστε την αξία της ισότητας των φύλων και της ισότητας στην 
κοινωνία

• Μετατρέψτε το παιγνίδι σε μάθημα, αγωγή και βίωμα για τη ζωή



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

• Ναι στην ΚΙΝΗΣΗ 

• Ναι στη Διδασκαλία ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ και 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

• Ναι στην ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

• Ναι στην Περιβαλλοντική αγωγή

• Ναι στη Διαθεματικότητα

• Ναι στην Προώθηση της ισότητας στην 

κοινωνία



Τα σπορ στο σχολείο και σε 

όλες τις ηλικίες
• «στα σπορ δε γυμνάζεις το σώμα σου γυμνάζεις πάνω 

απ όλα την ψυχή σου»

• η εθνική μας κατάθλιψη

• η υγεία η αυτοπειθαρχία

• ο αυτοέλεγχος

• Η αισιοδοξία για τη ζωή

• η μαχητικότητα για τη ζωή

• η ισορροπία

• η ποιότητα στη ζωή

• Μέσα από τα σπορ καταλαβαίνουν, ότι όσο προσπαθούν, τόσο βελτιώνονται. Χωρίς εξωτερική 
βοήθεια. Μόλις το καταλάβουν αυτό αυξάνεται η σιγουριά και η αυτοπεποίθησή τους για τα 
σπορ, αλλά πολύ γρήγορα αυτή η αίσθηση μεταφέρεται σταδιακά σε καθημερινά πράγματα και 
έγνοιες, στη δουλειά, στο σπίτι, στις κοινωνικές σχέσεις
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