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Ας δούμε το Πρόγραμμα Σπουδών της 
ΦΑ στο Λύκειο

• Ευκαιρίες για μάθηση: Τουλάχιστον 90 λεπτά ανά βδομάδα (2 
ώρες διδασκαλία/βδομάδα) για κάθε μαθητή/μαθήτρια εντός 
σχολείου. Επιπροσθέτως,
– στρατηγικές παρακίνησης/ενθάρρυνσης των μαθητών/μαθητριών για 

άσκηση και
– φυσικές δραστηριότητες και εκτός σχολείου για τουλάχιστον άλλα 

330 λεπτά την εβδομάδα, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος των 60 
λεπτών καθημερινής μέτριας-έντονης άσκησης ή/και φυσικής 
δραστηριότητας.

• Κατάλληλη διδασκαλία: Ένα εύρος μεθόδων διδασκαλίας που 
δίνουν έμφαση στη συμμετοχή, στην συνεργασία, στην προσωπική 
βελτίωση, στη θετική κοινωνική αλληλεπίδραση σε 
ομαδοσυνεργατικές πρακτικές και στην ενεργητική εμπλοκή των 
μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1801/2/1801_%ce%a0%ce%a3_%ce%93%ce%95%ce%9b_%ce%a6%ce%a5%ce%a3
%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%91%ce%93%ce%a9%ce%93%ce%97_.pdf

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1801/2/1801_%ce%a0%ce%a3_%ce%93%ce%95%ce%9b_%ce%a6%ce%a5%ce%a3%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%91%ce%93%ce%a9%ce%93%ce%97_.pdf


Ας δούμε το Πρόγραμμα Σπουδών της 
ΦΑ στο Λύκειο

• Περιεχόμενο που έχει νόημα για τους 
μαθητές/μαθήτριες: Η διδασκαλία μιας ποικιλίας 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος 
αναγκών και ενδιαφερόντων των μαθητών/μαθητριών, 
σχεδιασμένες να βοηθήσουν στη σωματική, γνωστική, 
κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη κάθε μαθητή και 
μαθήτριας.

• Αξιολόγηση του μαθητή: Αυθεντική αξιολόγηση των 
μαθητών/μαθητριών σύμφωνα με το βαθμό επίτευξης 
συγκεκριμένων στόχων και με βασικά κριτήρια την
– πρόοδο/βελτίωση του μαθητή/μαθήτριας, 
– την προσπάθεια, 
– την προσωπική και κοινωνική συμπεριφορά.

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1801/2/1801_%ce%a0%ce%a3_%ce%93%ce%95%ce%9b_%ce%a6%ce%a5%ce%a3
%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%91%ce%93%ce%a9%ce%93%ce%97_.pdf

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1801/2/1801_%ce%a0%ce%a3_%ce%93%ce%95%ce%9b_%ce%a6%ce%a5%ce%a3%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%91%ce%93%ce%a9%ce%93%ce%97_.pdf


Οι οδηγοί των Εκπαιδευτικών

• Επιμέρους σκοπός 1: Επιδεικνύει ικανότητα 
σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών 
δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την 
επίτευξη του στόχου της δια βίου άσκησης 
για υγεία και ποιότητα ζωής.

• Επιμέρους σκοπός 2: Κατανοεί και είναι σε 
θέση να εφαρμόσει γνώσεις και έννοιες των 
επιστημών που συμβάλουν στη δια βίου 
άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής.



Οι οδηγοί των Εκπαιδευτικών

• Επιμέρους σκοπός 3: Είναι σε θέση να αναπτύξει και 
να διατηρήσει ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης για 
υγεία, μέσα από τη συστηματική συμμετοχή του σε 
ένα εύρος σωματικών δραστηριοτήτων.

• Επιμέρους σκοπός 4: Επιδεικνύει υπεύθυνη κοινωνική 
συμπεριφορά, σεβασμό στη διαφορετικότητα, 
κατανόηση του άλλου φύλου και έχει αναπτύξει 
κατάλληλες κοινωνικές και συναισθηματικές 
δεξιότητες που συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για 
υγεία και ποιότητα ζωής.



Ποια είναι τα προβλήματα/εμπόδια?

• Ελάχιστος χρόνος για πραγματική φυσική 
δραστηριότητα εβδομαδιαία στο σχολείο: 11΄ 
πραγματικός χρόνος στη διδακτική ώρα

• Ελάχιστος χρόνος των μαθητών για φυσική 
δραστηριότητα έξω από τα σχολεία λόγω 
άλλων δραστηριοτήτων 



Ποια είναι τα προβλήματα/εμπόδια?

• Η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών
απαιτεί συνεχή και μακροχρόνια προσπάθεια

• Κόστος (π.χ. εξοπλισμού)

• Έλλειψη κινήτρου για φυσική δραστηριότητα

• Φόβος τραυματισμών

• Δυσκολία διαχείρισης προσωπικών στόχων

• Έλλειψη γνώσεων για εφαρμογή 
προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας



Πως μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία

?



Τι αναφέρουν οι οδηγοί των 
Εκπαιδευτικών?

• Κοινωνικά δίκτυα και ιστολόγια
– διαδικτυακές κοινότητες, να μοιραζόμαστε εμπειρίες 

και να συμμετέχουμε στην επίτευξη κοινών στόχων 
στο πλαίσιο π.χ. ενός σχεδίου εργασίας

• Έξυπνα κινητά (smartphones) και εφαρμογές 
τους
– προγράμματα καταγραφής βημάτων (smart

pedometer), χιλιομετρικής απόστασης, αλλά και 
ρυθμού βάδισης

– μέτρηση θερμίδων πρόσληψης, κατανάλωση 
θερμίδων και σωματομετρήσεις



Πως τα κάνουμε αυτά πράξη

?



Καλή πρακτική 1: Παιχνιδοποίηση

Αξιοποίηση κινητών συσκευών και εφαρμογών 
με παιχνιδοκεντρική προσέγγιση (gamification)



Το ευρωπαϊκό έργο SUGAPAS
Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools

http://sugapas.csd.auth.gr/

http://sugapas.csd.auth.gr/


Το ευρωπαϊκό έργο SUGAPAS
Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools

• Υλοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών 

– για φυσική δραστηριότητα

– προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και σωστών 
διατροφικών συνηθειών 

http://sugapas.csd.auth.gr/

http://sugapas.csd.auth.gr/


Πρωτότυπη εφαρμογή 

• Εκπαιδευτική Εφαρμογή για την Υγιεινή 
Διατροφή σε κινητές συσκευές (Κ. Καρυπίδου)
– αλλαγή καθιστικής συμπεριφοράς

– αλλαγή διατροφικών συνηθειών

– προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής

– ελαχιστοποίηση εμποδίων για φυσική 
δραστηριότητα

• ΠΜΣ Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & 
Λογισμικού

https://ihst.csd.auth.gr/

https://ihst.csd.auth.gr/


Πρωτότυπη εφαρμογή 

• Προτάσεις υγιεινών πρωινών, 
μεσημεριανών και βραδινών 
γευμάτων

• Προτάσεις υγιεινών σνακ
• Ανάγνωση και κατανόηση 

διατροφικών στοιχείων στις ετικέτες 
τροφίμων

• Οδηγίες ισορροπημένης διατροφής
• Υγιεινές τροφές υψηλές σε λιπαρά
• Τροφές που περιλαμβάνουν 

θρεπτικά συστατικά
• Ενημέρωση για τις κενές θερμίδες
• Υπενθύμιση των ποσοστών 

ισορροπημένης διατροφής

https://ihst.csd.auth.gr/

https://ihst.csd.auth.gr/


Πρωτότυπη εφαρμογή 

Ποδόμετρο Προσθήκη Τροφής

https://ihst.csd.auth.gr/

Leaderboards

https://ihst.csd.auth.gr/


Το ευρωπαϊκό έργο GAME
Ανάπτυξη παιχνιδιού (serious game) για την χρήση αναβολικών

http://games.csd.auth.gr/target/http://projectgame.phed.auth.gr/

http://games.csd.auth.gr/target/
http://projectgame.phed.auth.gr/


Το ευρωπαϊκό έργο HALT
Ανάπτυξη παιχνιδιού (serious game) για την βία και την 

παρενόχληση στον αθλητισμό

http://halt.phed.auth.gr/

http://halt.phed.auth.gr/


Πρωτότυπη εφαρμογή exergame: 
Tennis Actack

• Αύξηση χρόνου αντίδρασης στην 
αντισφαίριση (N. Πολιτόπουλος)

http://games.csd.auth.gr/

http://games.csd.auth.gr/


Καλή πρακτική 2: MOOCs

Μαζικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
(Massive Open Online Courses)  



Το ευρωπαϊκό έργο C4BIPS
Course for Basketball Injury Prevention Strategies

http://c4bips.csd.auth.gr/

http://c4bips.csd.auth.gr/


Το ευρωπαϊκό έργο GOAL
Gamified and Online Activities for Learning to Support Dual Careers of Athletes

http://goal.csd.auth.gr/

http://goal.csd.auth.gr/


Διδασκαλία Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

http://ellinikoixoroi.web.auth.gr/

http://ellinikoixoroi.web.auth.gr/


Καλή πρακτική 3: Κοινότητες 
Πρακτικής

Οργανωμένοι διαδικτυακοί χώροι υποστήριξης 
κοινοτήτων χρηστών για την ανταλλαγή 

εμπειριών και απόψεων με στόχο τη 
δημιουργία καλών πρακτικών   



Το ευρωπαϊκό έργο ΙMPACT
Κοινότητα πρακτικής για καθαρό αθλητισμό

http://project-impact-eu.phed.auth.gr/vcop/

http://project-impact-eu.phed.auth.gr/vcop/


Συμπεράσματα  (1/2)

• Υπάρχει τεχνολογία και τεχνογνωσία

• Τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι θετικά

• Αναμένεται η εφαρμογή σε ακόμη 
μεγαλύτερη κλίμακα

• Αναδύονται καλές πρακτικές



Συμπεράσματα (2/2) 

• Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην 
Φυσική Αγωγή για 

– δια βίου εφαρμογή

– μεγαλύτερη κλιμάκωση

– επέκταση του χρόνου εμπλοκής με την ΦΑ



Σας ευχαριστώ!

Ερωτήσεις?

https://goo.gl/v8j1ZP

tsiatsos@csd.auth.gr

https://goo.gl/v8j1ZP
mailto:tsiatsos@csd.auth.gr

