
εξειδίκευση στη γνώση



Εκηβόλος
Ετήσια έκδοση της 
Ελληνικής Ακαδημίας 
Φυσικής Αγωγής

Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010

Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό 
συ ντα κτι κή ε πι τρο πή 

Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: 

Ευάγγελος Αμπανίδης  

Συντακτική Επιτροπή:

Ε. Κιου μουρ τζό γλου,
Ι. Θε ο δω ρά κης,
Ε. Αλμπανίδης,
Γ. Τζέ τζης, Θ. Κουρ τέ σης,
Β. Δέρ ρη,
Μ. Γού δας.

 Υ πεύ θυ νοι έκδοσης:

Κ. Μελενίκου 22, Θεσ/νίκη
τηλ. 2310248486
fax. 2310248478
www.xristodoulidi.gr 
e-mail: info@xristodoulidi.gr

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Εκηβόλος
Ετήσια έκδοση της Ε.Α.Φ.Α.
Κ. Μελενίκου 22,
Τ.Κ. 54635
e-mail: info@hape.gr

Επιτρέπεταικάθεαναδημοσί
ευση,μευποχρέωσηαναφορά
τουπεριοδικούωςπηγής.

Κείμεναγιαδημοσίευσηγί
νονταιδεκτά,εφόσονείναι
ενυπόγραφακαιεγκρίνονται
απότησυντακτικήεπιτροπή.
Τακείμεναδενεπιστρέφο
νται.

Θέλετε να παίρνετε Δωρεάν τον Εκηβόλο σπίτι σας; Αν είστε καθηγητής ή 
καθηγήτρια φυσικής αγωγής, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕΑΦΑ  www.
hape.gr  και γραφείτε δωρεάν συνδρομητής. 

 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Να δι δά σκου με ό λοι με τον ί διο τρόπο; ..................................................4

Η δι δα σκα λί α του Βό λει στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο ............................6 

Για τη δι δα σκα λί α της Ε νόρ γα νης Γυ μνα στικής                                       
στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο ....................................................................................  10

Η δι δα σκα λί α του πο δο σφαί ρου στην Α/θμια εκπαί δευ ση ..  13

Προ γράμ μα τα α γω γής υ γεί ας και 
πρό λη ψη του κα πνί σμα τος ...............................................................................18

Ο κλα σι κός α θλη τι σμός στη Ε΄& Στ΄τά ξη Δη μοτι κού 
Σχο λεί ου ....................................................................................................................20

Η δι δα σκα λί α της κο λύμ βη σης στο Δη μο τι κό Σχο λεί ο. ........23

Το βή μα των Σχο λι κών Συμ βού λων (Συ νε ντεύ ξεις με:.                     
Ντά νη Α., Ο ξύ ζο γλου Ν.,  Α μπατζό γλου Γ.)..................................26

4ο Forum για τη Φυ σι κή Α γω γή ...............................................................31

περιεχόμενα



3

Π ρ ο ο ί μ ι ο
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σεπολλάεπίπεδα,μετιςκαλύτερεςπροθέσεις,αλλάλίγοιελπίζουνότιπραγματι
κάκάτιθααλλάξει.Ηουσιαστικήπαρακίνησημαθητώνκαιεκπαιδευτικώνγιααγάπη

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

Το  βι βλί ο αυτό, ε νώ δια τη ρεί μια αυ στη ρή α κα δη μα ϊ κή προ σέγ γι ση στα 
θέ μα τα που αναπτύσ σει (τεκ μη ρί ω ση α πό ψε ων, ε ρευ νη τι κά δε δο μέ να, δια
σταυ ρω μέ νες πη γές, κ.ά.) εί ναι ταυτό χρο να γραμ μέ νο σε α πλή γλώσ σα, κα
τα νο η τό και πε ρι λαμ βά νει πλή θος πρα κτι κών ε φαρ μογών για τον α θλη τή και, 
κυ ρί ως, τον προ πο νη τή που εν δια φέ ρε ται για την ψυ χο λο γι κή πλευ ρά της 
προ πό νη σης και των α γώ νων. 

Απευ θύ νε ται στους φοι τη τές των Τμη μάτων Ε πι στή μης Φυ σι κής Α γω γής 
και Αθλη τι σμού, τους κα θηγη τές Φ.Α., τους προ πο νη τές, τους α θλη τές, που 
α σχο λού νται σο βα ρά με το ά θλη μά τους, τους α θλη τι κούς πα ρά γο ντες, τους 
γο νείς α θλη τών, αλ λά και σε κά θε άτομο που έ χει ά με ση ή έμ με ση σχέση με 
τον α θλη τι σμό.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές

Γιώργος Κ. Δογάνης

γιατημόρφωσηκαιτηνπαιδεία,μάλλονδενθαενεργοποιηθείγιαμιαφοράακόμα.Καιορόλοςτης
φυσικήςαγωγής;Δυστυχώςκαιεμείςοικαθηγητέςκαικαθηγήτριεςφυσικήςαγωγήςκαιοιεπιστήμο
νεςτουχώρου,υποβαθμίσαμεπροπολλούτονεκπαιδευτικόρόλοτηςφυσικήςαγωγής,όπωςεπίσης
δυσκολευόμαστενααναδείξουμετορόλοτηςστηνβελτίωσητηςυγείαςκαιτηςποιότηταζωήςτου
πληθυσμού.
ΗΕλληνικήΑκαδημίαΦυσικήςΑγωγής,προσπαθείμέσααπότιςδράσειςτης,ναχαράξειτηναισιόδο
ξη,τηδυναμικήπορείατηςφυσικήςαγωγήςτηςχώραςμας.Ταάρθρα,οισυνεντεύξεις,καιτουλικό
πουδημοσιεύονταιστο τεύχοςαυτό, είναι ακριβώςστην κατεύθυνσηαυτή.Μελετήστε τοσχετικό
υλικότης ιστοσελίδαςμας,www.hape.grκαιστείλτεμαςτις ιδέεςκαιτουςπροβληματισμούςσας.
Μελετήστεεπίσηςταάρθρακαιτιςδημοσιεύσειςτουηλεκτρονικούμαςπεριοδικού,ενόςπεριοδικού
πουέχεικαταχωρηθείπλέονσεδιεθνείςβάσειςεπιστημονικώνπεριοδικών.Ηαξιοποίησητηςνέας

γνώσης,αποτελείτοπρώτοβήμαγιαένααισιόδοξομέλλον.
Τέλος επιθυμώ να ευχαριστήσω το συνάδελφοΑλμπανίδη Βαγγέλη για την
επιμέλειατηςέκδοσηςαυτής.

ΘεοδωράκηςΓιάννης

Γιώργος Κ. Δογάνης

Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές

ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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Α πό το 1966 μέ χρι το 1994, ο Mosston, θέ το ντας σαν 
αρ χι κή υ πό θε ση ό τι «η δι δα σκα λί α εί ναι μια δια δι κα σί α 
λή ψης α πο φά σε ων», με τέσ σε ρις εκ δό σεις του βι βλί ου 

του1, προ χώ ρη σε στην ο ριο θέ τη ση 11 δια φο ρε τι κών στιλ δι δα
σκα λί ας: α πό το «στιλ του πα ραγ γέλ μα τος» ό που ο κα θη γη τής 
παίρ νει ό λες τις α πο φά σεις για τη δι δα σκα λί α, μέ χρι το «στιλ 
της αυ το δι δα σκα λί ας» ό που ό λες οι α πο φά σεις παίρ νο νται α πό 
το μα θη τή.
Αρ χι κά, πριν α πό πε ρί που τέσ σε ρις δε κα ε τί ες, ο Mosston 
(1966), υ πο στήρι ξε ό τι οι προ σπά θειες για την ε ξέ τα ση του 
φαι νο μέ νου της δι δα σκα λί ας είχαν χα ρα κτη ρι στι κά τα ο ποί α 
δεν ε πέ τρε παν τη δη μιουρ γί α μιας κοι νής βάσης για συ νεν νό
η ση στο χώ ρο της δι δα κτι κής:

Α ντί θε ση. • Ένα μο ντέ λο ή μέ θο δος δι δα σκα λί ας ή μια ι δέ α 
πα ρου σια ζό ταν ή συ γκρί νο νταν με άλ λες (π.χ. ο μα δι κή δι
δα σκα λί α έ να ντι της ε ξα το μι κευ μέ νης δι δα σκα λίας, ά με ση 
έ να ντι έμ με σης δι δα σκα λί ας κ.τ.λ.) με βα σι κό σκο πό να 
α να δει χθεί η κα λύ τε ρη ή α πο τε λε σμα τι κό τε ρη έ να ντι των 
άλ λων με θό δων, χω ρίς ω στό σο να εί ναι ε φι κτή η σύ γκρι
ση.
Κα τα κερ μα τι σμός και υ περα πλου στεύ σεις. • Οι έ ρευ νες για 
το φαι νό με νο της δι δα σκα λί ας α σχο λού νταν μό νο με έ να 
κομ μά τι της, με μια σα φή τά ση να πε ριο ρι στεί το φαι νό με
νο της δι δα σκα λί ας στην ε ξέ τα ση λίγων μό νο πα ρα τη ρή σι
μων και με τρή σι μων συ μπε ρι φο ρών, χω ρίς να ε ξε τά ζε ται 
η σχέ ση ή οι αλ λη λε πι δρά σεις με άλ λα συν θε τι κά της δι δα
σκα λί ας (π.χ. ε νεργός χρό νος μά θη σης, α να τρο φο δό τη ση, 
πει θαρ χί α, δε ξιό τη τες κρι τι κής σκέψης κ.τ.λ. ε ξε τά ζο νταν το 
έ να ξε χω ρι στά α πό το άλ λο).
Α να φο ρά σε γνω στι κά α ντικεί με να. • Οι προ σπά θειες αυ τές 
πε ριο ρί ζο νταν μέ σα σε συ γκεκρι μέ να γνω στι κά α ντι κεί με
να (π.χ. δι δα κτι κή της φυ σι κής α γω γής, δι δα κτική των μα
θη μα τι κών, δι δα κτι κή της γλώσ σας κ.τ.λ.) ή με ρι κές φο ρές 
σε έ να ε πίπε δο εκ παί δευ σης (π.χ. μέ θο δοι δι δα σκα λί ας για 
την πρω το βάθ μια εκ παί δευ ση, μέ θο δοι δι δα σκα λί ας για 
την δευ τε ρο βάθ μια εκ παί δευ ση κ.τ.λ.).
Α να φο ρά σε προ σω πι κές ι διο συ γκρα σί ες. • Οι πα λαιό τε ρες 
προ τά σεις στο χώ ρο της δι δα κτικής συ χνά α ντα να κλού σαν 

τις προ σω πι κές α ντι λή ψεις ε νός ε ρευ νη τή, εκ παιδευ τι κού, 
ψυ χο λό γου ή παι δα γω γού για τη δι δα σκα λί α.
Α να φο ρά σε πο λι τι στι κές ιδιο συ γκρα σί ες. • Οι προ σπά θειες 
αυ τές α ντα να κλού σαν πολ λές φο ρές την εκ παι δευ τι κή φι λο
σο φί α συ γκε κρι μέ νων πο λι τι κών ή πο λι τι στικών ρευ μά των.

Οι πρώ τες πα ρα τη ρή σεις του Mosston α φο ρού σαν το χώ ρο 
της φυ σι κής α γω γής ή της κι νη σιο λο γί ας2. Ω στό σο, το 1977 οι 
Mosston και Ashworth α νέ λα βαν έ να πρό γραμ μα εκ παί δευ σης 
δα σκά λων πρω το βάθ μιας εκ παί δευ σης σε μια με γά λη πε ριο χή 
στις Η ΠΑ. Σύ ντο μα, εί χαν την ευ και ρί α να δια πι στώ σουν ό τι 
η θε ω ρί α του φά σμα τος των στιλ δι δα σκα λί ας μπο ρού σε εύ
κο λα να προ σαρ μο στεί στη δι δα σκα λί α ο ποιου δή πο τε γνω στι
κού α ντι κει μέ νου στο σχο λεί ο. Με βά ση αυ τή την ε μπει ρί α, οι 
Mosston και Ashworth (1985), υ πο στή ρι ξαν τη χρη σι μό τη τα μιας 
γε νι κής χρή σης οι κου με νι κή θε ω ρία για το φαι νό με νο της δι δα
σκα λί ας. Μια τέ τοια θε ω ρί α, θα έ πρε πε να έ χει εξε λι χθεί μέ σα 
α πό την ο λι κή ε ξέ τα ση του φαι νο μέ νου της δι δα σκα λί ας και των 
πα ρα γό ντων που το α πο τε λούν. Το φά σμα των με θό δων δι δα
σκα λί ας μπο ρεί να θε ω ρη θεί μια τέ τοια οι κου με νι κή θε ω ρί α 
κα θώς έ χει ε φαρ μο γή α νε ξάρ τητα α πό γνω στι κό α ντι κεί με νο 
δι δα σκα λί ας ή ε πί πε δο εκ παί δευ σης3. Αυ τό ση μαί νει ε πί σης ό τι, 
πρακτι κά, αν κά ποιος εκ παι δευ τι κός γνω ρί ζει πώς υ λο ποιεί ται 
μια μέ θο δος διδα σκα λί ας θα εί ναι σε θέ ση, ε φό σον γνω ρί ζει 
το α ντι κεί με νο, να προ σαρ μό σει τη δι δα σκα λί α του ώ στε να 
χρη σι μο ποι ή σει την ί δια μέ θο δο δι δά σκο ντας ένα άλ λο α ντι
κεί με νο. Αν κά ποιος λοι πόν εί ναι κα θη γη τής φυ σι κής α γω γής 
και του ζη τη θεί να δι δά ξει α γω γή υ γεί ας ή μα θη μα τι κά, θα εί ναι 
σε θέ ση να το κά νει ε φό σον ι σχύ ουν δυο του λά χι στον βα σι
κές προ ϋ πο θέ σεις: α) γνω ρί ζει το γνω στι κό α ντι κεί με νο που θα 
δι δά ξει και β) γνω ρί ζει το φά σμα των με θό δων δι δα σκα λί ας 
ώ στε να μπο ρεί να εί ναι «ευέ λι κτος» και α πο τε λε σμα τι κός στη 
δι δα σκα λί α του.
Το φά σμα των με θό δων δι δα σκα λί ας χω ρί ζε ται σε δυο βα σι
κές κα τη γο ρί ες: α) α να πα ρα γω γι κές μέ θο δοι οι ο ποί ες α ντι προ
σω πεύ ουν την ά μεση δι δα σκα λί α και β) πα ρα γω γι κές μέ θο δοι 
οι ο ποί ες α ντι προ σω πεύ ουν την έμμε ση δι δα σκα λί α. Στις α να
πα ρα γω γι κές με θό δους, ο εκ παι δευ τι κός εί ναι αυ τός που παίρ
νει τις πε ρισ σό τε ρες α πο φά σεις, κι έ τσι αυ τές οι μέ θο δοι θεω

Να δι δά σκου με όλοι με τον ίδιο 
τρό πο;

Διγ γε λί δης Νι κό λα ος
Ε πί κου ρος Κα θη γη τής
Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λί ας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1 Στην αρ χή μό νος του και στη συ νέ χεια με τη σύ ντρο φο της ζω ής του και συ νερ γά τι δά του 
Ashworth. Ο κτώ χρό νια με τά την α πο βί ω ση του Mosston, η Ashworth προ χώ ρησε στην 5η 
έκ δο ση του βι βλί ου το 2002.

2 Ο Mosston ή ταν α πό τους πρώ τους που άλ λα ξε το ό νομα του τμή μα τος στο Rutgers Uni
versity α πό Τμή μα Φυ σι κής Α γω γής σε Τμή μα Κι νη σιολο γί ας.

3 Σή με ρα το φά σμα των στιλ δι δα σκα λί ας χρη σι μο ποιεί ται στην εκ παί δευ ση εκ παι δευ τι κών 
σε διά φο ρα γνω στι κά α ντι κεί με να (φυ σι κή α γω γή, ξέ νες γλώσ σες, μα θη μα τι κά κ.τ.λ.), δα
σκά λων, ια τρών, νο σο κό μων κ.τ.λ..

ΝΑ ΔΙ ΔΑ
ΣΚΟΥ ΜΕ Ο ΛΟΙ 
ΜΕ ΤΟΝ Ι ΔΙΟ 
ΤΡΟ ΠΟ;
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ρού νται βα σι κά δα σκα λο κε ντρι κές, ε νώ το α ντί θε το ι σχύ ει για 
τις πα ρα γωγι κές με θό δους δι δα σκα λί ας ό που ο μα θη τής έ χει 
πε ρισ σό τε ρη συμ με το χή στη λή ψη α πο φά σε ων. Το φά σμα μπο

ρεί να το δει κα νείς 
και ως έναν τρό πο 
τα ξι νό μη σης των με
θό δων δι δα σκα λί ας 
που βα σί ζε ται στη δυ
να μική της δι δα σκα λί
ας. Ό λες οι γνω στές 
μέ θο δοι δι δα σκα λί ας 
εί ναι δυ να τό να εντα
χθούν σε κά ποιο ση
μεί ο του φά σμα τος 
(Διγ γε λί δης, 2006).
Ω στό σο, εί ναι α νά γκη 
να το νι στεί ε δώ, ό τι 

το δί λημ μα α νά με σα σε μια δα σκα λο κε ντρι κή ή μα θη το κε ντρι
κή προ σέγ γι ση έ χει δη μιουρ γή σει ση μαντι κές πα ρα νο ή σεις στο 
χώ ρο της δι δα κτι κής, υ πο νο ώ ντας ό τι υ πάρ χουν «καλές» και 
«κα κές» μέ θο δοι δι δα σκα λί ας. Η α λή θεια εί ναι ό τι υ πάρ χουν 
α πλά κα τάλ λη λες και α κα τάλ λη λες μέ θο δοι με βα σι κό κρι τή ριο 
τους σκο πούς και τις ε πι διώ ξεις της δι δα σκα λί ας. Κά θε μέ θο
δος κα θο ρί ζει μια συ γκε κρι μέ νη σχέ ση με τα ξύ της συ μπε ρι φο
ράς του εκ παι δευ τι κού, της συ μπε ρι φο ράς του μα θη τή και των 
α πο τε λε σμά των της δι δα σκα λί ας και ό λες οι μέθο δοι (ή στιλ) 
του φά σμα τος θε ω ρού νται ί σης βα ρύ τη τας και α ξί ας.
Κά θε μέ θο δος πα ρέ χει έ να πλαί σιο μέ σα στο ο ποί ο μπο ρεί να 
κι νη θεί έ νας εκ παι δευ τι κός προ κει μέ νου να δι δά ξει. Κα τά τους 
Mosston και Ashworth (2002), «ο προ σω πι κός τρό πος δι δα
σκα λί ας α ντα να κλά έ ναν μο ναδι κό συν δυα σμό για το ποιοι εί
μα στε, πώς λει τουρ γού με και ποια εί ναι τα πιστεύ ω μας». Κά θε 
τρό πος δι δα σκα λί ας ό μως εί ναι ε πί σης βέ βαιο ό τι συν δέ ε ται 
και με δια φο ρε τι κά μα θη σια κά α πο τε λέ σμα τα.
Η χρη σι μό τη τα του φά σμα τος εί ναι έ να θέ μα που α πα σχο λεί, 
ι διαί τερα τους νε ό τε ρους εκ παι δευ τι κούς, αλ λά και τους θε ω ρη
τι κούς της εκ παί δευ σης γε νι κό τε ρα. Υ πάρ χουν, τό σο πρα κτι κοί 
ό σο και ε πι στη μο νι κοί λό γοι υπο στή ρι ξης του φά σμα τος των 
στιλ δι δα σκα λί ας. Κα τά τους Mosston και Ashworth (2002), οι 
ο ποί οι προ βάλ λουν κυ ρί ως πρα κτι κούς λό γους, το φά σμα των 
με θό δων εί ναι α πα ραί τη το, κα θώς το ε πι βάλ λουν:

Λό γοι ι διο συ γκρα σί ας• : α νά πτυξη της ι κα νό τη τας του εκ παι
δευ τι κού να δι δά σκει με τη μέ γι στη α πο τε λε σμα τι κό τη τα. 
Αρ γά ή γρή γο ρα, κά θε εκ παι δευ τι κός α να πτύσ σει έ ναν α γα
πη μέ νο τρό πο δι δα σκα λί ας που έ χει α πο δει χθεί ε πι τυ χής 
στην πρά ξη. Αυ τός εί ναι βα σι κά κι ο λό γος που ο νό μα σε τις 
με θό δους «στιλ».
Η δια φο ρε τικό τη τα μα θη τών• : κά θε μα θη τής εί ναι έ να δια
φο ρε τι κό ά το μο. Κά θε μα θη τής μα θαί νει με πο λύ δια φο
ρε τι κό τρό πο, έ χει δια φο ρε τι κές ι κα νό τη τες, δια φο ρε τι κές 
α νά γκες και ε πι θυ μί ες.
Η ποι κι λί α δι δα κτι κών σκο πών• : ο εκπαι δευ τι κός ε πι διώ κει 
την ε πί τευ ξη ποι κι λί ας δι δα κτι κών σκο πών, σύμ φω να με τα 
α να λυ τι κά προ γράμ μα τα, οι ο ποί οι ό μως α παι τούν μια προ
σέγ γι ση με τη χρή ση ποι κι λί ας τρό πων δι δα σκα λί ας.

Εί ναι ό μως γνω στό, ό τι ο τρό πος που δι δά σκει ο εκ παι δευ τι κός 
έ χει σχέ ση και αλ λη λε πί δρα ση με το πώς ο μα θη τής μα θαί
νει (Joyce & Weil, 2008). Έ τσι, το πιο κα τα λυ τι κό στοι χεί ο για 
την υ πο στήρι ξη της χρη σι μό τη τας των με θό δων δι δα σκα λί ας 
έ χει σχέ ση με τις θε ω ρί ες μά θη σης και το πώς μα θαί νου
με (Silverman & Ennis, 2003). Ό πως α να φέ ρουν οι Kelly και 
Melograno (2004), μα θη τές με τα ί δια χα ρα κτη ρι στι κά:

• Μα θαί νουν με πο λύ δια φο ρε τι κούς τρό πους.
• Μα θαί νουν με πο λύ δια φο ρε τι κούς ρυθ μούς.
• Α ντι δρούν με πο λύ δια φο ρε τι κούς τρό πους στις ί διες 

δι δα κτι κές με θό δους ή πε ριε χό με να.

Οι τρεις πα ρα πά νω δια πιστώ σεις πρα κτι κά ση μαί νουν ό τι αν 
έ νας εκ παι δευ τι κός έ χει ε πι λέ ξει να χρη σι μο ποιεί μό νο μια μέ
θο δο, τό τε βο η θά ό σους μα θη τές διευ κο λύ νο νται α πό τη συ
γκε κρι μέ νη μέ θο δο. Α ντι θέ τως, έ χει α πο κλεί σει, κα τά κά ποιο 
τρό πο, τους υ πό λοι πους μα θη τές α πό τη μα θη σια κή δια δι κα σί α. 
Α κό μη έ να χρή σι μο συμπέ ρα σμα των πα ρα πά νω εί ναι ό τι το 
ί διο α ντι κεί με νο μπο ρεί ί σως να δι δα χθεί με πολ λούς δια
φο ρε τι κούς τρό πους (Διγ γε λί δης, 2007), ω στό σο οι συ νέ πειες 
στον ψυ χο κι νη τι κό, γνω στι κό και συ ναι σθη μα τι κό πε δί ο εί ναι 
ε πί σης δια φορε τι κές α νά λο γα με τη μέ θο δο.
Κά θε στιλ δι δα σκα λί ας με τον τρό πο που λει τουρ γεί, δί νει έμ
φα ση σε δια φο ρε τι κές α ξί ες και βο η θά τους μα θη τές να α να
πτύ ξουν πολ λές και διαφο ρε τι κές δε ξιό τη τες. Για πα ρά δειγ μα, 
το στιλ της α μοι βαί ας δι δα σκα λί ας βο η θά τους μα θη τές να 
πα ρα τη ρούν με α κρί βεια και να δί νουν σω στή α να τροφο δό
τη ση στους συμ μα θη τές τους. Το στιλ του αυ το ε λέγ χου βο η θά 
τους μα θη τές να α να πτύ ξουν δε ξιό τη τες αυ το α ξιο λό γη σης και 
να εί ναι ει λι κρι νείς πραγ μα τι κά με τον ε αυ τό τους. Το στιλ του 
μη α πο κλει σμού βο η θά τους μα θη τές να χει ρί ζο νται θέ μα τα 
που έ χουν να κά νουν με τη δια φο ρο ποί η ση και την εξα το μί κευ
ση του μα θή μα τος. Οι μέ θο δοι της κα θο δη γού με νης α να κά λυ
ψης, της συ γκλί νου σας ε φευ ρε τι κό τη τας και της α πο κλί νου σας 
πα ρα γω γι κό τη τας βοη θούν το μα θη τή να α να πτύ ξει δε ξιό τη τες 
ε πί λυ σης προ βλη μά των, την κρι τική του ι κα νό τη τα και δη μιουρ γι
κό τη τα. Α πό τα πα ρα πά νω γί νε ται φα νε ρό ό τι αν έ νας εκ παι δευ
τι κός χρη σι μο ποιού σε έ ναν μό νο τρό πο δι δα σκα λί ας θα έδι νε 
έμ φα ση στην α νά πτυ ξη των δε ξιο τή των που σχε τί ζο νται με το 
συ γκε κριμέ νο τρό πο δι δα σκα λί ας, α φή νο ντας στην ά κρη έ να 
τε ρά στιο πε δί ο προ σω πι κής α νά πτυ ξης για τους μα θη τές του.
Το συ μπέ ρα σμα που βγαί νει α πό τα πα ρα πά νω εί ναι ό τι υ πάρ χει 
α νά γκη να γνω ρί ζουν οι εκ παι δευ τι κοί το εύ ρος των με θό δων 
δι δα σκα λί ας, έ τσι ώ στε να εί ναι σε θέ ση να δια φο ρο ποιούν 
και να προ σαρ μό ζουν α πο τε λε σμα τι κό τε ρα τη δι δα σκα λί α πά νω 
στις α νά γκες για α νά πτυ ξη και τις δυ να τό τη τες των μαθη τών. 
Θα ή ταν ό μως ση μα ντι κό να το νι στεί ε δώ, ό τι η χρή ση ποι κι
λί ας με θό δων δι δα σκα λί ας δεν εί ναι α πα ραί τη τη ή ω φέ λι μη 
μό νο για το μα θη τή, αλ λά είναι ε πί σης ω φέ λι μη και χρή σι μη 
για τον ί διο τον εκ παι δευ τι κό, που με τα χρόνια έ χει να α ντι με
τω πί σει την πρό κλη ση της βελ τί ω σης της δι δα σκα λί ας που πα
ρέ χει, να α πο φύ γει τη ρου τί να μιας πλη κτι κής ε πα νά λη ψης και 
να δια τηρή σει το «με ρά κι», την κα λή του διά θε ση για δου λειά, 
βλέ πο ντας το λει τούργη μά του μέ σα α πό μια πιο πα ρα γω γι κή 
προ ο πτι κή.
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Το βό λε ϊ εί ναι έ να συ ναρ πα στι κό παι χνί δι που 
συν δυά ζει χάρη, ε πι δε ξιό τη τα και δύ να μη. Σε 
ό ποιο επί πε δο και να βρί σκε ται ο μα θη τής, το 

παι χνί δι α παι τεί τη γνώ ση βα σι κών δεξιο τή των και ο μα
δι κής ερ γα σί ας. Το βό λε ϊ, ό πως και τα άλ λα α θλή μα τα 
χρη σι μο ποιεί ται ως μέσο ε πί τευ ξης των στό χων της Φυ
σι κής Α γω γής στο σχο λεί ο. Έ τσι τα παι διά θα πρέ πει 
μέ σω του α θλή μα τος:

1.  Να α να πτυ χθούν κοι νω νι κά (θε τι κό αυ το συ ναί σθη
μα).

2.  Να βελ τιώ σουν τις φυ σι κές τους ι κα νότη τες και να 
μά θουν νέ ες δε ξιό τη τες σε κά θε ά θλη μα.

3.  Να μά θουν να α σκούνται για ό λη τους τη ζω ή (για 
υ γεί α και ευε ξί α).

Πιο α να λυ τι κά οι στό χοι της δι δα σκα λί ας του βό λε ϊ στο 
δη μο τι κό σχο λεί ο εί ναι: 

1.  Μύ η ση των μαθη τών στο ά θλη μα (αυ τό θα γί νει μό
νο αν μπο ρούν να παί ζουν δια σκε δά ζο ντας).

2.  Α νά πτυ ξη των συναρ μοστι κών ι κα νο τή των σαν βά ση 
για την εκ μά θη ση της τε χνι κής.

3.  Στα δια κή ανά πτυ ξη των φυ σι κών τους ι κα νο τή των, 
πο λύ πλευ ρα και αρ μο νι κά. 

4.  Εκ μά θη ση των βα σι κών κα νό νων του παι χνι διού, 
πρώ τα αυ τών που διευ κο λύ νουν και αρ γότε ρα αυ
τών που πε ριο ρί ζουν το παι χνί δι.

5.  Δι δα σκα λί α των βα σι κών δε ξιο τή των του α θλή μα
τος.

6.  Α νά πτυ ξη ηθι κο βου λη τι κών ι διο τή των, α πα ραί τη των 
για τον ο μα δι κό χα ρα κτή ρα του παιχνι διού. 

7.  Να μπο ρούν να παί ξουν το παι χνί δι μί νι βό λε ϊ 3Χ3, με 
ό λα τα στοι χεί α της τε χνι κής, της α το μι κής και ο μα
δι κής τα κτι κής που θα δι δα χθούν στα δια κά, ώ στε να 
συμ με τά σχουν στα σχο λι κά πρω τα θλή μα τα. 

Ο κα θη γη τής Φυσι κής Α γω γής έ χο ντας ε πί σης υ πό ψη 
του:

•  την α νά γκη των παιδιών για α γώ να και για νί κη.
•  τις ι διαι τε ρό τη τες των κα νο νι σμών του α θλή μα

τος οι ο ποί οι πε ριο ρί ζουν το παι χνί δι.
•  τις δυ σκο λί ες εκ μά θη σης της τε χνικής (λό γω 

των μη φυ σι κών κι νή σε ων που πε ριέχει) και της 
τα κτι κής (δια φο ρε τική τα κτι κήπα ρά τα ξη α νά λο
γα με την α γω νι στι κή φά ση).

•  τον πε ριο ρισμέ νο χρό νο που δια τί θε ται για την 
εκ μά θη ση του στο σχο λεί ο 

•  το α να λυ τι κό πρό γραμ μα της φυ σι κής α γω γής 
στο δη μο τι κό σχο λεί ο, που θέ τει κύ ριο στό χο τη 
δι δα σκα λί α των βασι κών δε ξιο τή των κά θε α θλή
μα τος,

θα πρέ πει να χρη σι μο ποι ή σει μια μι κτή μέ θο δο δι δα
σκα λί ας. Έ να συν δυα σμό της δι δα σκα λί ας της τε χνι κής 
μα ζί με τη δι δα σκα λί α της τα κτι κής, πα ράλ λη λα με τη 
θε ω ρη τι κή γνώ ση, με βά ση τη θε με λιώ δη αρ χή της προ
ο δευ τι κό τη τας, «α πό τα εύ κο λα στα δύ σκο λα» και «α πό 
τα α πλά στα σύν θε τα».
Στο δη μο τι κό σχο λεί ο η α γω νι στι κή μορ φή η ι δα νι κή για 
τα παι διά, εί ναι το μί νι βό λε ϊ. Αυ τή η α γω νι στι κή μορ
φή προ τεί νε ται πα γκόσμια για τί εί ναι προ σαρ μο σμέ νη 
στις α παι τή σεις αυ τής της η λι κί ας των παι διών. Κά ποιοι 
κα νό νες του μί νι βό λε ϊ δια φέ ρουν α πό το παι χνί δι 6Χ6, 
με ρι κές βα σι κές αρ χές πα ρα μέ νουν ί διες. Το μί νι βό λε ϊ 
εί ναι σχε δια σμέ νο ει δι κά για τα παι διά, ώ στε να τα ει
σα γά γει με ε πι τυ χί α στο ά θλη μα και να τους ε φο διά σει 
χα ρά και  δια σκέ δα ση. Με λι γό τε ρη ε ξά σκη ση και πε ρισ
σό τε ρο εν θου σια σμό ο κα θη γητής μπο ρεί να βο η θή σει 
τα παι διά να α γα πή σουν, να χα ρούν το παι χνί δι αυ τή την 
πε ρί ο δο της ζω ής τους, αλ λά και σε ό λη τους τη ζω ή 
(δια βί ου ά σκη ση). 
Στο μί νι βό λε ϊ, τα παι διά παί ζουν για δια σκέ δα ση με 
τρο πο ποι η μέ νους κα νόνες, προ σαρ μο σμέ νους  στις 
α νά γκες τους. Οι κα νό νες αυ τοί ει σά γο νται σταδια κά, 
ώ στε πρώ τα να διευ κο λύ νουν το παι χνί δι και με τά να το 
πε ριο ρί ζουν. 
Στο μί νι βό λε ϊ χρη σι μο ποιού νται: 

  λι γό τε ροι παί κτες (3Χ3)
  μι κρό τε ρο γή πε δο (12μΧ4,5μ)
  χα μη λό τε ρο δί χτυ (2μ.)
  μι κρό τε ρες ή με γα λύ τε ρες και ε λα φρύτε ρες μπά

λες.
Η δι δα σκα λί α του βό λε ϊ στο δη μο τι κό σχο λεί ο πε ρι λαμ
βά νει δυο φά σεις. Η πρώ τη φά ση έ χει στό χο τη μύ η ση 
των μι κρών μα θη τών στο ά θλη μα και την προ ε τοι μα σί α 
τους, φυ σι κά, γνω στι κά, κι νη τι κά, για να παί ξουν αυ τό 
το παι χνί δι. Αυ τός ο στό χος πε τυ χαί νε ται μέχρι την τρί
τη τά ξη του δη μο τι κού. 
Η δεύ τε ρη φά ση έ χει στό χο την εκ μά θη ση των βα σικών 
δε ξιο τή των του α θλή μα τος (κυ ρί ως σερ βίς, πά σα, μαν
σέ τα) και τα α πλά βα σικά στοι χεί α της τα κτι κής για να 
μπο ρέ σουν να παί ξουν ορ γα νω μέ να μί νι βόλε ϊ 3Χ3. Αυ
τοί οι στό χοι πε τυ χαί νο νται μέ χρι την έ κτη τά ξη του δη
μο τι κού σχολεί ου. 

Οι δι δα κτι κοί στό χοι σε κά θε τά ξη
Α΄ έ ως Γ΄ τά ξη 
Έμ φα ση στην α νά πτυ ξη των συ ναρ μο στι κών ι κα νο τή
των, οι ο ποί ες α πο τε λούν τη βά ση για την α νά πτυ ξη των 
δε ξιο τήτων.
Πολ λοί ε πι στή μο νες α να φέ ρουν έ να α ριθ μό βα σι κών 
συ ναρ μο στι κών ι κα νο τή των, α πό 5 ως 11. Ο Hirtz (1985), 

Η 
δι δα σκα λί α 

του βό λε ϊ 
στο

 δη μο τι κό 
σχο λεί ο 

Ε λέ νη Ζέ του
Ε πί κου ρος Κα θη γή τρια ΤΕ ΦΑ Α 
Δη μο κρί τειου Πα νε πι στή μιου Θρά
κης
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α να φε ρό με νος πά ντα σε παι διά σχο λι κής η λι κί ας, πε ριέ
λα βε στη λί στα του πέ ντε βα σι κές ι κα νό τη τες: τη σύν
θε τη ι κα νό τη τα α ντί δρα σης, τη ρυθ μι κή ι κα νό τη τα, τη 
δια τή ρη ση της ι σορρο πί ας, την ι κα νό τη τα κι ναι σθη τι κής 
δια φο ρο ποί η σης και τον προ σα να τολι σμό.
Γε νι κό τε ρα η αρ χή γνω ρι μί ας των μα θη τών με το ά θλη
μα πρέ πει να γί νε ται σε πιο μι κρή η λι κί α. Η κα τάλ λη λη 
η λι κί α εί ναι αυ τή των 78 χρό νων, ό πως προ τεί νε ται πα
γκό σμια, για τί:
  το βό λε ϊ εί ναι δύ σκο λο σαν ά θλη μα και α παι τεί ται 

περισ σό τε ρος χρό νος ε να σχό λη σης, για να μά θουν 
οι μα θη τές να ε λέγ χουν και να κα τευ θύ νουν τη μπά
λα ε κεί που αυ τοί θέ λουν, ώ στε να μπο ρέ σουν να ευ
χα ριστη θούν το παι χνί δι. 

  οι ε πι στή μο νες υ πο στη ρί ζουν ό τι, αυ τή εί ναι η πιο 
κα τάλ λη λη η λι κί α για να ανα πτυ χθούν νευ ρο μυ ϊ κές, 
φυ σι κές, νο η τι κές και κοι νω νι κές προ σαρ μο γές.

Δ΄ τά ξη:
1.  Βελ τί ω ση φυ σι κών και συναρμοστι κών ι κα νο τή

των με παι δα γω γι κά και άλ λα παι χνίδια και α σκή
σεις παι γνιώ δους μορ φής.

2.  Εισα γω γή σε στοι χεί α του α θλή μα τος με πιά σι μο
πέ ταγ μα, ανα γνώ ρι ση τρο χιών μπά λας, συ ντο νι
σμός χε ριούμα τιού, κ.ά.

3.  Γνω ρι μί α με το ά θλη μα και τις βα σι κές του δε ξιό
τη τες

4. Παι χνί δι μί νι βό λε ϊ με πιά σι μο πέ ταγ μα.
Ε΄ τά ξη:
Κύ ριος στό χος η δι δα σκα λί α των βα σι κών δε ξιο τή των 
της τε χνι κής

1. Εκ μά θη ση των βα σι κών στά σε ων στο βό λε ϊ: ψη
λήχα μη λήβα σι κή θέ ση ε τοι μότη τας.

2.  Εκ μά θη ση των με τα κι νή σε ων στο βό λε ϊ: μπρο στά 
πί σω πλά για δε ξιά, α ρι στερά (Ερ γα σί α των πο
διών).

2.  Εκ μά θη ση της πά σας με δά χτυ λα.
3.  Εκ μά θη ση της πά σας α πό κά τω (μαν σέ τα).
4.  Εκ μά θη ση του σέρ βις α πό κά τω. 

ΣΤ΄ τά ξη:
1.  Βελ τί ω ση των βα σι κών δε ξιο τή των που έ μα θαν 

στην προη γού με νη τά ξη.
2.  Εκ μά θη ση κά ποιων πα ραλ λα γών αυ τών των δε

ξιο τή των.
3.  Εκ μά θη ση του σέρ βις α πό πά νω (τέ νις πε ρι στρε

φό με νο)
4. Εκ μά θη ση του μπλοκ.
5.  Εκ μά θη ση του ε πι θε τι κού χτυ πή μα τος.
6. Ει σα γω γή στη χα μη λή ά μυ να (ως έν νοια).

Η σει ρά δι δα σκα λί ας των δε ξιο τή των
Η δι δα σκα λί α και η ε ξά σκη ση των βα σι κών δε ξιο τή των 
του αθλή μα τος γί νε ται με τη σει ρά που α να φέρε ται, βά
σει της αρ χής «α πό τα εύ κο λα στα 
δύ σκο λα» και «α πό τα α πλά στα 
σύν θε τα». 

Με τα κι νή σεις (παι χνίδια με τα
κι νή σε ων)
Πε τάγ μα ταπια σί μα τα
Πά σα α πό πά νω με δά κτυ λα 
Πά σα α πό κά τω, μαν σέ τα 
Σερ βίς α πό κά τω
Σερ βίς α πό πά νω
Μπλοκ
Ε πι θε τι κό χτύ πη μα
Χα μη λή ά μυ να 

Το πε ριε χό με νο της δι δα σκα λίας
Δη μο τι κό σχο λεί ο: Α΄ φά ση (πρώ τη έ ως τρί τη δη μο τι
κού).
Βα σι κά εί δη α σκή σε ων:
παι γνιώ δους μορ φής για α νά πτυ ξη συ ναρμοστι κών και 
φυ σι κών ι κα νο τή των: τα χύ τη τα α ντί δρα σης, συ ντο νι
σμός, δύ να μη, τα χύ τη τα, α ντο χή, ευ λυ γι σί α, ε πι δε ξιό τη
τα.
 παι γνιώ δους μορ φής για ε ξοι κεί ω ση με τη μπά λα: 

πε τάγ μα τα, πια σί μα τα, κυ λί σμα τα, διά φο ρα χτυ πή
ματα με πό διαχέ ρια, συ ντο νι σμός χε ριούματιού.

 με δια φο ρε τι κούς στό χους (η ί δια ορ γά νω ση ά σκη
σης με άλ λο στόχο κά θε φο ρά).

 διά φο ρα τρο πο ποι η μέ να παι χνί δια για την έν νοια του 
παι χνι διού, τη ρο ή του παιχνι διού, την κα τα μέ τρη ση 
πό ντων, των 34 βα σι κών κα νό νων παι χνι διού.

 παι χνί δι με πιά σι μοπέ ταγ μα. 
Δη μο τι κό σχο λεί ο: Β΄ φά ση (τε τάρ τη έ ως έ κτη δη μο
τι κού).
Βα σι κά εί δη α σκή σε ων:
 παι γνιώ δους μορ φής για ε ξά σκη ση των δε ξιο τή των 

που θα δι δα χθούν.
 με στα θε ρή μπά λα και με μπάλα που κι νεί ται (με μπά

λα που πε τά ο ί διος, με μπά λα που πε τά ο συμ μα θη
τής, ή ο κα θη γη τής). 

 σε συν δυα σμό με με τα κι νή σεις. 
 έ νας με το συμ μα θη τή του (ζευ γά ριασυ νερ γα σί α), 

έ νας ε νά ντια συμ μα θη τή (α ντι πα λό τη τα), σε ο μά δα 
(2 ή 3 ά το μα συ νερ γα σί α), ε νά ντια ο μά δας (το φι λέ 
α νά με σα, α ντι πα λό τη τα). 

 χω ρίς να με τα κι νού νται οι μα θη τές και με τά με με τα
κί νη ση.

 εξά σκη σης της δε ξιό τη τας ό πως συ να ντάται στο παι
χνί δι.

 με συν δυα σμό δυο ή τριών δε ξιο τή των.
 με πα ραλ λα γές και άλ λες πα ρα μέ τρους της κυ ρί ως 

δε ξιό τη τας.
 με συν δυα σμό με ε πι πρό σθε τα κα θή κο ντα α το μι κής 

τα κτι κής.
 με συν δυα σμό δυο ή τριών δε ξιο τή των, κομμά τια 

παι χνι διού.
 ο μα δι κές με πε τάγ μα τα του κα θη γη τή, (ομα δι κή τα

κτι κή).
Παι χνί δια διά φο ρα 3Χ3 με δια φο ρε τι κούς στό χους κά θε 
φο ρά.
Τα μέσα που χρη σι μο ποιούνται:
Κυ ρί αρ χος στό χος εί ναι να αυ ξη θεί ο ε νερ γός χρό νος 
δρά σης κά θε μα θη τή ώ στε να έ χουν πε ρισ σό τε ρη ε ξά
σκη ση με τη μπά λα κυ ρί ως. Για να το πετύ χε τε αυ τό 
χρειά ζε ται να δη μιουρ γή σε τε πολ λά γή πε δα, ώ στε να 
παί ζουν όλα τα παι διά ταυ τό χρο να. Συ νί στα ται να δέ σε
τε έ να σχοι νίσπά γκο α πό μπα σκέ τα σε μπα σκέ τα, στο 
στε φά νι (α φού πά ντα υ πάρ χει γή πε δο μπά σκετ σε κά θε 

αυλή ή μέ σα στο σχο λι κό γυ μνα
στή ριο), να το χα μη λώ σε τε με 
δυο βα ρί δια (μπου κάλια νε ρού) 
στο ε πι θυ μη τό ύ ψος (2μ. ή χα
μη λό τε ρο για μι κρό τε ρα παι διά), 
να ο ριο θε τή στε το γή πε δο στον 
α έ ρα (α νά 4,5μ. κολ λή στε χαρ
το ται νί α). Έ πει τα κολ λήστε χαρ
το ται νί α στο έ δα φος για τα ό ρια 
του γη πέ δου (4,5μ Χ 6μ.) (Σχή
μα1). Με τα 4 γήπε δα παί ζουν 
3Χ3, 24 μα θη τές, ό σοι σχε δόν 
α πο τε λούν μια τά ξη.
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Σχήμα 1: Πατέντα για πολλά γήπεδα

Ό σον α φο ρά τις μπά λες, μπο ρεί τε να χρη σι μο ποι ή σε τε μπα λό νια στην αρχή, 
α ε ρό μπα λες, πλα στι κές χρω μα τι στές που κυ κλο φο ρούν, α νά λο γα με την ηλι
κί ατά ξη των μα θη τών. Ο στό χος εί ναι κά θε μα θη τής να έ χει τη μπά λα του, να 
εί ναι ε λα φριά ώ στε να την ε λέγ χει (με γα λώ νει ο χρό νος ε πα φής), δεν πο νούν 
τα χέ ρια του με την ε πα φή, πράγ μα που διώ χνει πολ λά μι κρά παι διά α πό το 
άθλη μα.
Άλλαόργαναπουχρησιμοποιούνται: διά φο ρα λά στι χα, κώ νοι, κρί κοι, σχοι νά
κια, κ.λ.π. τα ο ποί α χρη σι μο ποιού νται πε ρισ σό τε ρο στις μι κρό τε ρες τά ξεις 
(α νά πτυ ξη συ ναρ μο στι κών ι κα νο τή των και πο λύ πλευ ρης κι νη τι κό τη τας), για 
να ε μπλουτι στούν οι α σκή σεις και να αυ ξη θεί η πα ρα κί νη ση συμ με το χής, τρο
πο ποιώ ντας ή  αυ ξά νο ντας τη δυ σκο λί α τους. 

Η προ σέγ γι ση που προ τεί νε ται εί ναι τα τροπο ποι η μέ να παι χνί δια

Με τα τρο πο ποι η μέ να παι χνί δια, τα παι διά μα θαί νουν:
  τις 3 ε πα φές της μπά λας.
  τη δια δο χι κή σει ρά των φά σε ων του παιχνι διού.
  να διορ θώ νουν έ να λά θος του συμ μα θη τή τους.
  να κι νού νται σ’ έ να ο ρι σμέ νο μέ ρος του γη πέ δου (προ σα να το λι σμός, αί

σθη ση και υ πευ θυ νό τη τα χώ ρου).
  το ρό λο τους κά θε φο ρά, πα σα δό ρουε πι θετι κού ή α μυ ντι κού.
  να κα τευ θύ νουν την πρώ τη μπά λα ψη λά προς το στό χο.
  να χρη σι μο ποιούν τα 3 βα σι κά στοι χεί α της τε χνι κής στο παι χνί δι (μί νι βό

λε ϊ, 3Χ3).
Πριν αρ χί σε τε με τα τρο πο ποι η μέ να παι χνί δια, προ τεί νε ται να τους μά θε τε 
κά ποιους βα σι κούς κα νο νι σμούς παι χνι διού (κυ ρί ως την πε ρι στρο φή) και τις 
φά σεις του παι χνι διού, δη λα δή τη ρο ή του α γώ να. Σι γάσι γά σε κά θε μά θη μα 
ει σά γε τε α πό 23 κα νο νι σμούς, που πρέ πει να γνω ρί ζουν.

Η ροή του αγώνα

Ομάδα Β

Υποδοχή του σέρβις

πάσα

επίθεση

μπλοκ, άμυνα

πάσα

αντεπίθεση

 Ομάδα Α

Σέρβις 

Μπλοκ, χαμηλή άμυνα

Πάσα

αντεπίθεση 

κτλ.………










Η σει ρά αυ τών των παι χνι διών εί
ναι η ε ξής:
1η μορ φή παι χνι διού: Με πιά σι μο
πέ ταγ μα, πριν ακό μη δι δά ξου με 
κά ποια τε χνι κή, ει σά γου με το παι
χνί δι 3Χ3 (μί νι βό λε ϊ) με πιά σι μο
πέ ταγ μα.
Σέρ βις: Πέ ταγ μα με έ να ή δυο χέ
ρια πά νω α πό το κε φά λι.
Υ πο δο χή: Πιά σι μο της μπά λας με 
δυο χέ ρια κο ντά στα γό να τα*, πέ
ταγ μα της μπά λας προς το στό χο 
(πα σα δό ρο).
Πά σα: Με πιά σι μοπέ ταγ μα προς 
τον ε πι θε τι κό.
Ε πί θε ση: Με πιά σι μοπέ ταγ μα της 
μπά λας στο α ντί πα λο γή πε δο.
Ά μυ να: Mε πιά σι μο της μπά λας με 
δυο χέ ρια κο ντά στα γό να τα, πέ
ταγ μα προς τον πα σα δό ρο, πά σα 
(πιά σι μοπέ ταγ μα), α ντε πίθε ση με 
τον ί διο τρό πο.
*  ο συ γκε κρι μένος τρό πος εί ναι η 
προ ά σκη ση για την υ πο δο χή με μαν
σέ τα

2η μορ φή παι χνι διού: Ει σά γε ται 
με τά τη δι δα σκα λί α και ε ξά σκηση 
της τε χνι κής της α πό πά νω πά σας 
με δά χτυ λα.
Σέρ βις: με πέ ταγ μα πά νω α πό το 
κε φά λι με έ να ή δυο χέ ρια.
Υ πο δο χή του σέρ βις: πιά σι μο με 
δυο χέ ρια  κο ντά στα γό να τα, πέ
ταγ μα προς τον πα σα δό ρο.
Πά σα: με δά χτυ λα προς τον ε πι
θε τικό.
Ε πί θε ση: πά σα με δά χτυ λα στο 
α ντίπα λο γή πε δο.
Ά μυ να: πιά σι μο της μπά λας με τα 
δυο χέ ρια στο ύ ψος των γο νά των, 
ή πά σα αν η μπά λα εί ναι ψη λά 
προς τον πα σα δόρο. κ.ο.κ.
3η μορ φή παι χνι διού: ει σά γε ται 
με τά τη δι δα σκα λί α και ε ξά σκη ση 
της α πό κά τω πά σας (μαν σέ τας).
Σέρ βις: με πέ ταγ μα με έ να ή δυο 
χέ ρια πά νω α πό το κε φά λι.
Υ πο δο χή του σέρ βις: πιά σι μο της 
μπά λας κο ντά στα γό να τα με δυο 
χέ ρια ή χρη σι μο ποί η ση της νέ
ας τε χνι κής που δι δά χθη καν, της 
μαν σέ τας.
Πά σα: με δά χτυ λα προς τον ε πι
θε τικό.
Ε πί θε ση: με πά σα με δά χτυ λα 
(προ σθή κη πά σα με άλ μαtiming) 
προς το α ντί πα λο γή πε δο.
Ά μυ να: με ε πι λο γή μαν σέ τα, ή 
πιά σιμο (αν η μπά λα έρ χε ται δύ
σκο λα), πά σα, α ντε πί θε ση, κ.ο.κ.
4η μορ φή παι χνι διού: ει σά γε ται 
με τά τη δι δα σκα λί α και ε ξά σκη ση 
του σέρ βις α πό κά τω.
Σέρ βις: κα νο νι κό α πό κά τω.
Υ πο δο χή: ε πει δή πά ντα υ πάρ χει 
ανι σορ ρο πί α δυ νά με ων με τα ξύ 
του σέρ βις και της υ πο δο χής, για 
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να μπο ρέ σουν τα παι διά να παί ξουν (να κρα τή σουν τη 
μπά λα) έ ως ό του ε ξα σκη θούν κα λά στην υ πο δο χή του 
σέρ βις, σε πρώ τη φά ση πιά νουν τη μπά λα με τον τρό
πο που πε ρι γρά φε ται πιο πά νω (προ ε τοι μα σί α για υ πο
δο χή) και με τά χρη σι μο ποιούν στην υπο δο χή, την α πό 
κά τω πά σα.
Πά σα: πά σα με δά χτυ λα προς τον ε πιθε τι κό.
Ε πί θε ση: πά σα με δά χτυ λα (με άλ μα), με χα μη λή τρο
χιά, προς το α ντί πα λο γή πε δο. 
Ά μυ να: με μαν σέ τα προς τον πα σα δόρο, πά σα, α ντε πί
θε ση, κ.ο.κ.

Η ομα δι κή τα κτι κή 
στο μί νι βό λε ϊ (3Χ3): 

Πα ρά τα ξη ό ταν 
ε κτε λεί σερ βίς
 η ο μά δα τους.

Παράταξη όταν 
υποδέχεται 

η ομάδα τους. 

 

 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΣΤΟ
                       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Παράταξη όταν
 αμύνεται 
η ομάδα τους.

Σύν θε ση ο μά δας: 
ό λοι ε πι θε τι κοί ό λοι πα σαδό ροι

Βι βλιο γρα φί α:

Ζέ του Ε., Κα σα μπα λής Α. Πετοσφαίριση. Εκ δό σεις Τε λέ
θριον, Α θή να 2006.

Διγ γε λί δης, Ν., Θε ο δω ρά κης, Ι., Ζέ του Ε., Δή μας, Ι. Φυ
σικήΑγωγήΕ΄καιΣΤ΄Δημοτικού(Βιβλίοδιδάσκοντα), 
Ο.Ε.Δ.Β. Παι δα γω γι κό Ιν στι τού το, Α θή να 2006.

Διγ γε λί δης, Ν., Θε ο δω ρά κης, Ι., Ζέ του Ε., Δή μας, Ι. Φυ
σικήΑγωγήΕ΄καιΣΤ΄Δημοτικού,(Τετράδιομαθητή), 
Ο.Ε.Δ.Β. Παι δα γω γι κό Ιν στι τού το, Α θή να 2006.

Ζέ του Ε., Χα ρι τω νί δης Κ. ΗΔιδασκαλίατηςΠετοσφαίρι
σηςΙ. University Studio Press, Θεσ σα λο νί κη 2001.

Ζέ του Ε.Χα ρι τω νί δης Κ. ΗΔιδασκαλίατηςΠετοσφαίρι
σηςΙΙ. University Studio Press, Θεσ σα λο νί κη 2002.

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

Σειρά: Βήματα για την επιτυχία

Επιμέλεια σειράς: Πέτρος Νάτσης

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ

Το βιβλίο παρέχει μια εξειδικευμένη καθοδήγηση και ασκήσεις που βοηθάνε τον ενδιαφερόμενο να μάθει και να διατηρήσει 
τις βασικές ατομικές δεξιότητες και ομαδικές στρατηγικές του παιχνιδιού.
Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη διδασκαλία και μεθοδική των αθλημάτων παρουσιάζοντας με απλό, πρωτότυπο 
και περιγραφικό τρόπο το κάθε άθλημα.

Είναι χρήσιμο βοήθημα για τους καθηγητές φυσικής αγωγής, τους φοιτητές φυσικής αγωγής, τους προπονητές 
των αναπτυξιακών ηλικιών, αλλά και όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές τεχνικές δεξιότητες 
του ποδοσφαίρου.

εξειδίκευση στη γνώση
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Η ενόργανηγυμναστική (E.Γ.)κατέχειμιασταθερήκαι“ιδιαίτερηθέση”ανάμεσασταξεχωριστάαντικείμενα
τηςφυσικήςαγωγής(Φ.Α.)στοσχολείο.Τοπλήθος

καιηποικιλομορφίατωνκινητικώνδεξιοτήτων(αιωρήσεις,
εξαρτήσεις,στηρίξεις,άλματα,κυβιστήσεις,περιστροφές,
ισορροπίεςκλπ.),χαρακτηρίζουντηνΕ.Γ.σανένα“άθλη
μαμοναδικό”,πουενδείκνυται,τόσογιατηνβελτίωσητης
σωματικήςανάπτυξηςτωνμαθητών(πολύπλευρηγύμνα
ση),όσοκαιγιατηνεπίτευξηποικίλωνπαιδαγωγικώνκαι
κοινωνικώνστόχων.Ωστόσο,σταελληνικάσχολείαδιαπι
στώνεταιολοέναηαπουσίακαιηανεπάρκειατηςΕ.Γ.,που
πηγάζειείτε,απότομειωμένοενδιαφέροντωνκαθηγητών
Φ.Α. είτε, από την αδυναμία εφαρμογής της.Οι περισ
σότεροι καθηγητέςθεωρούν την Ε.Γ. σαν έναδύσκολο
καιεπικίνδυνοάθλημα,πουενδείκνυταιμόνογιαλίγους
καιεκλεκτούςμαθητές.Έτσι,λειτουργούναποτρεπτικάκαι
στηνκαλύτερητωνπεριπτώσεων,επιλέγουνναδιδάξουν
2με3ασκήσεις,πουείναιπάνταοιίδιεςκαιοιίδιες,δη
λαδήκυβίστησηανακυβίστηση.
Σημαντικήυποτίμηση τουμεγαλύτερουμέρους, τουπε
ριεχόμενουτηςπαιδαγωγικήςΕ.Γ.επιτελείταικαιμέσααπό
τα αναλυτικά προγράμματα της Φ.Α. Η βασική ιδέα εί
ναινασυμπεριληφθούνεύκολεςκαιακίνδυνεςασκήσεις,
ώστεναμπορούνοιμαθητέςνατιςεκτελέσουν.Βέβαια,
πέρααπόαυτήτηνβάσιμηλογική,θαπρέπειναλαμβά
νεταιυπόψηκαιησκοπιμότηταμερικώνβασικώνκινητι
κώνδεξιοτήτων.Δεξιότητεςόπως,αναρρίχηση,αιώρηση,
εξάρτησηκλπ.,αποτελούνμια έμφυτη τάση τωνμικρών
παιδιών, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην βιολογική
καικινητικήτουςανάπτυξηκαιπρέπεινακαλλιεργούνται.
Τέτοιες δραστηριότητες απουσιάζουν εντελώς από ένα
οργανωμένομάθημαΦ.Α.,ενώθαέπρεπενααποτελούν
τονκεντρικόπυρήνατηςεξάσκησηςτωνπαιδιώντουδη
μοτικούσχολείου,στοντομέατηςΕ.Γ.ΟΣκοπόςαυτού
τουμικρούάρθρουείναιναπροσδιορίσειτοπεριεχόμε
νοτηςενόργανηςγυμναστικήςστοδημοτικόσχολείοκαι
ναθίξειμερικέςσημαντικέςπτυχέςτηςδιδασκαλίαςτης.

ΣκοποίκαιπεριεχόμενοτηςΕ.Γ.

ΜεγνώμονατουςστόχουςτηςΦ.Α.στοσχολείο,οισκοποί 
τηςΕ.Γ.μπορούνναπεριγραφούνπάνωσετρίαεπίπεδα:
Πρώτον,θαπρέπεινααναπτυχθούνοιβασικέςκινητικές
ικανότητες.Εδώμπορούνναενταχθούνοιπερισσότερες
γνωστικέςικανότητες,όπωςκατανόηση,διαμόρφωσηκαι

σχεδιασμός των
κινήσεων, και οι
περισσότερες κι
νητικέςικανότητες,
όπωςεπιδεξιότητα,
ισορροπίακαιδυ
νατότητα προσα
νατολισμού. Δεύ
τερον, να βελτιω
θούν οι βασικές
κινητικέςδεξιότη

τες (περπάτημα, τρέξιμο, αναπηδήσεις, άλματα, αναρρι
χήσεις, ισορροπίες,κυλίσματα,κλπ.),δηλαδήοιβασικές
μορφέςτηςκίνησης,οιοποίεςαποτελούντηνβάσηγια
τηνανάπτυξητωνδεξιοτήτωνσεόλατααθλήματακαιπου
υποστηρίζονταιιδιαίτεραμέσααπότηνπολύπλευρηεξά
σκησησταόργανατηςΕ.Γ.Τρίτον,νααποκτηθούνβιωμα
τικέςήκινητικέςεμπειρίες.Ηπολύπλευρηεξάσκησηστην
Ε.Γ.παρέχειπάραπολλέςδυνατότητεςκινητικώνεμπειριών
πουμπορούνναπροκύψουνσεπολλάκαιδιαφορετικά
επίπεδα,όπωςγιαπαράδειγμα,«μάθησηκαιεξάσκησημε
καθοδήγηση»,«βοήθεια,αποβολήτουφόβουκαιδημιουρ
γίαεμπιστοσύνης»,«εξάσκησησεσυνεργασίακαιομαδική
εργασία»,κλπ.
Στην επιλογή του πε
ριεχομένου της Ε.Γ.
θαπρέπει,αρχικά,να
λαμβάνονταιυπόψη:α)
Οι«οργανωτικέςμορ
φές της εξάσκησης».
Να οργανώνονται
μορφές παιχνιδιού,
σκυταλοδρομίες, σει
ρέςεμποδίωνκαιορ
γάνων, εξάσκηση σε
σταθμούςκαιομαδικήεργασία.β)Τα«όργανα».Ναχρη
σιμοποιούνταιμικράκαικινητάόργανα(ράβδοι,στεφάνια,
λάστιχα,ιατρικέςμπάλες,στρώματα,πάγκοι,κλπ),σταθερά
όργανα(κλίμακες,σχοινιάαναρρίχησης,κλπ),καθώςκαι
μεγάλαόργανα (πλινθία, δοκοί, μονόζυγα, δίζυγα, κλπ).
Μπορούνναγίνονταιδιάφοροισυνδυασμοίπαρόμοιων
ήδιαφορετικώνοργάνων.γ)Τα«είδηκινήσεων».Όλεςοι
βασικέςκινητικέςδεξιότητεςνααντικαθίστανταισταδιακά
απότιςδεξιότητεςτηςενόργανηςγυμναστικής.
ΓιατονπρογραμματισμότωνμαθημάτωντηςΕ.Γ.θαπρέ
πειναλαμβάνεταιυπόψηησυνολικήπορείατηςδιδασκα
λίαςαπότηνΑέωςτηνΣΤτάξη,ώστεναανταποκρίνε
ταιστιςανάγκεςκαιστιςιδιαιτερότητεςτηςκάθεηλικίας.
Επίσης, για να διασφαλιστεί μια συνεχής ανάπτυξη της
απόδοσης,θαπρέπει νασχεδιάζονται καιοιδιδακτικές
ενότητεςγιαεκμάθηση,σταθεροποίησηκαιτελειοποίηση
των ασκήσεων, βάσει των διαφορετικών ενδιαφερόντων,
κλίσεωνκαιαναγκώντωνμαθητών.

Διδασκαλίααρχικήςβαθμίδας

Στιςπρώτες τάξεις τουδημοτικούσχολείου (ΑΒ)υπάρ
χουνοιευνοϊκότερεςσυνθήκεςγιαέναέντονομάθημα
γυμναστικήςκαιείναιπάραπολύσημαντικόναδημιουρ
γηθούν οι βάσεις και οι προϋποθέσεις για τα επόμενα
επίπεδα.Οιμαθητέςβρίσκονταισεμιαιδιαίτερηηλικίαμά
θησηςκαιαπόδοσης,έχουντάσηκίνησηςκαιμεγάληδιά
θεσηγιαπαιχνίδιακαισπορ.Μέσααπόποικίλεςπρακτικές
θαπρέπεινααναπτυχθούνκυρίωςοιβασικέςφυσικέςκαι
συντονιστικέςικανότητεςκαινααποκτηθούνπάραπολλές
κινητικές εμπειρίες, μεσυγγενικές ασκήσεις της ενόρ
γανης,γιαναεμπνεύσουντουςμαθητέςγιατοάθλημα

Γιατηδιδασκαλίατης

ΕνόργανηςΓυμναστικής

στοΔημοτικόΣχολείο

ΠρώιοςΜιχάλης
Λέκτορας

ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ
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και τον αθλητισμό.
Σεπρώτοπλάνοθα
πρέπει να βρίσκεται
η κατάλληλη επιβά
ρυνση του οργα
νισμού, του μυϊκού
συστήματοςκαιτων
συνδέσμων για την
υποστήριξητηςυγεί
αςτωναναπτυσσό
μενωνπαιδιών.Αυτό

σημαίνει, να εξασφαλίζεται μια ποικίλη και πολύπλευρη
σωματικήεκπαίδευση,μέσουτηςεξάσκησηςσεμορφές
εμποδίων, όπως επίσης με εύκολες ασκήσεις αλμάτων
καιεδάφους.
Ηεξάσκησησεμορφέςεμποδίωνέχειμεγάλησημασίαγια
τηνειδικήπροετοιμασίαστηνΕ.Γ.καιθαπρέπεινααποτε
λείτοπεριεχόμενογιατιςπρώτεςτάξεις.Πρόκειταιγιατο
πέρασμαμιαςσειράςοργάνωνγυμναστικής(σανεμπό
δια), με ποικίλους τρόπους (περπάτημα, τρέξιμο, άλμα
καιαναρρίχηση),ήμεδυσκολότερεςμορφές(αναβάσεις,
ισορροπίες, ωθήσεις, έλξεις, στηρίξεις και εξαρτήσεις),
χωρίςναείναιαπαραίτητηη τήρησηκάποιωνκανόνων.
Ναγίνονταιασκήσειςσεπάγκουςκαιδοκούς ισορρο
πίας, σε πλινθία, μποκ και ίππους  αλμάτων, σε πολύ
ζυγακαικλίμακες,σε
ράβδους και σχοινιά
αναρρίχησης, όπως
επίσης και στα όρ
γανατηςΕ.Γ.(δίζυγα,
μονόζυγα,κλπ).Ιδιαί
τερα, ταμεγάλαόρ
γανα διεγείρουν την
φαντασία των παι
διών και αποτελούν
πρόκλησηγιαναδεί
ξουντηνεπιδεξιότητακαιτηδύναμήτους,αλλάκαινα
δοκιμάσουντοθάρροςτους.Απαραίτητεςπροϋποθέσεις
είναι, οι ασκήσεις να είναι γνωστές, να εκτελούνται με
ασφάλειακαιναανταποκρίνονταιστιςδυνατότητέςτους.
Ξεκινώνταςαπό1έως3εύκολεςασκήσειςγιατηνΑτάξη,
οισειρέςεμποδίωνμπορούνναπεριέχουναπό6έως8
κινητικέςμορφέςστοτέλοςτηςΓτάξης.
Για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας έχει πολύ
μεγάλησημασίαη“ποικιλία”,τόσοσεσχέσημεταόρ
γανα,όσοκαισεσχέσημε τα είδη των κινήσεων,που
θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ολόκληρο το σώμα.
Όσοπιομικράείναιταπαιδιά,τόσομεγαλύτερεςείναιοι
απαιτήσειςτωναλλαγώνκαιτόσοπερισσότεροχρειάζεται
ηποικιλία,γιαναπαρακινούνται.Έτσι,σεκάθεμάθημα
θαπρέπεινατίθεταιένασυγκεκριμένοκύριοθέμα,π.χ.
αναρριχήσεις καισκαρφαλώματα,στηρίξεις καιάλματα,
κλπ., και να παρεμβάλλονται σύντομα παιχνίδια για ξε
κούραση.

Διδασκαλίαμέσηςβαθμίδας

ΣτιςτάξειςΓκαιΔθαπρέπεινααυξηθούνκάπωςοιαπαι
τήσεις και να δυ
σκολέψουνοιασκή
σεις. Αυτό σημαίνει
μια προοδευτική
αύξησητωνσειρών
τωνεμποδίων,ήμια
εκτέλεση των ίδιων
δεξιοτήτων,σεμορ
φή ανταγωνισμού
(σκυταλοδρομίες).
Οι ασκήσεις που

γίνονται κάτω από
πίεση χρόνου πα
ρουσιάζουν πολύ
ψηλότερες απαι
τήσεις για τις δε
ξιότητες και την
συμπεριφορά των
μαθητών, ενώ σε
τέτοιεςδραστηριό
τητες προστίθενται
σημαντικά παιδα
γωγικάζητήματα,πουαφορούντηνσυλλογικήσυμπερι
φοράκαιεντιμότητα.
Σεόλοτοφάσματωνμαθημάτωνθαπρέπεινακυριαρ
χούν οι παιγνιώδεις μορφές άσκησης με απώτερους
στόχους,τηνενίσχυσητωνβασικώνκινητικώνδεξιοτήτων,
την εξοικείωση με ταόργανα της γυμναστικής και την
απόκτησηποικίλωνκινητικώνεμπειριών.Παράλληλαμετη
βελτίωσητωνδιαφόρωνφυσικώνκαισυντονιστικώνικανο
τήτωνθαπρέπειεπίσηςναμαθευτούνοιβασικέςκινή
σεις τηςενόργανηςγυμναστικής (κάθεκινητικήςομά
δας),γιατηνπαραπέραεξέλιξητωνασκήσεων.
Οι βασικές κινήσεις της ενόργανης είναι οι απλούστε
ρεςστοιχειώδεις κινήσεις της κάθε ομάδας κινήσεων
καιαποτελούντηναφετηρίαγιαόλεςτιςδυσκολότερες
ασκήσεις.Συστατικάαυτώντωνκινήσεωνδιακρίνονταιστο
παιχνίδιτωνπαιδιών,στιςπαιδικέςχαρές(κυλίσματα,κυ
βιστήσεις,άλματα,περιστροφές,ανατροπές,ταλαντεύσεις,
αναβάσεις,αναπάλσεις).Όλεςαυτέςοιστοιχειώδειςκινή
σειςμπορούννακαλλιεργούνται,μεπολλέςπαραλλαγές,
ώστε να σταθεροποιηθούν και να προετοιμάζουν τους
μαθητέςγιατηνεκτέλεσητωνπιοσύνθετωνήπερίπλοκων
ασκήσεων στα διάφοραόργανα. Σε αυτό το στάδιο οι
μαθητέςαδυνατούνναεκτελέσουνκαλάτιςασκήσειςστα
όργανατηςενόργανηςγιαυτόπρέπειναβελτιώσουντις
κινήσειςπουγνωρίζουν,όπωςκαιναμάθουννέες.Μετον
καιρόηεκτέλεσητωνασκήσεωνγίνεταιόλοκαιπιοάνετη
καιενεργητική.

Διδασκαλίαανώτερηςβαθμίδας

ΗεκπαίδευσητωνμαθητώνστηνΕκαιΣΤτάξηχαρακτηρί
ζεταικυρίωςαπότηνμεταβίβασητωνπολλώνδεξιοτήτων
πουαποκτήθηκανστιςπροηγούμενεςτάξειςκαιθαπρέπει
επικεντρώνεται: α) στην εκμάθηση ασκήσεων και απλών
συνδέσεων,απόκάθεομάδακινήσεων(κυβιστήσεις,τρο
χούς, άλματα,
αιωρήσεις σε
εξάρτησηστήρι
ξη, ισορροπίες
κλπ), και στην
συστηματικήβελ
τίωσητηςεκτέλε
σης,β)στηνενί
σχυσητωνφυσι
κών ικανοτήτων,
μέσααπόπολλές
προσπάθειες και
επαναλήψειςτων
ασκήσεων,καιγ)
στη μεταβίβαση
γνώσεων για το
άθλημα, την βοή
θειακαιασφάλεια,
την τεχνική των
ασκήσεων, την
σωστή ορολογία
και τηνδιόρθωση
τωνλαθών.



12

Ε

Κ

Η

Β

Ο

Λ

Ο

Σ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 
                   ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Λαμβάνοντας
υπόψητηντε
χνική,τιςιδιαι
τερότητες των
δεξιοτήτωνκαι
τις ανάγκες
των μαθητών,
θα πρέπει να
προγραμματί
ζονται μαθή
ματα εκμά
θησης, αφο
μοίωσης και ελέγχου των
ασκήσεων της διδακτέας
ύλης. Στην διδασκαλία
νέων ασκήσεων έχει με
γάλη σημασία η γνώση
των δομικών στοιχείων
των κινήσεων. Αυτό στην
πράξησημαίνει,πωςηδι
δασκαλία πρέπει να αρ

χίζει από τις γνωστές
(καθημερινές) κινήσεις
πουγνωρίζουνκαικα
τέχουνοιμαθητές,δη
λαδήαπότηστοιχειώ
δη(βασική)κίνησημιας
ομάδας κινήσεων. Με
βάσηαυτή την γνωστή
κίνηση,θαπροστίθενται
στη συνέχεια τα υπό
λοιπα άγνωστα μεγέθη
που, με τις επανειλημ
μένεςεπαναλήψεις,θαγίνονταιολοένακαιγνωστότερα.
Τέλος,ηδιδασκαλίαπρέπεινααποβλέπεισεπιοδύσκολες
μορφέςεκτέλεσης,πουμπορούνναεπιτυγχάνονταιμέ
σουαύξησηςτηςέκτασηςτηςκίνησης,διαφοροποίησης
τηςαρχικήςθέσης,ήσύνδεσηςμεάλλεςκινήσεις.
Γιατηνεκμάθησησύνθετωνασκήσεωνσημαντικήπροϋ
πόθεσηαποτελείητεχνικήκαιηγνώσητηςβοήθειας,η
οποία πρέπει να εντάσσεται μέσαστην μεθοδική διδα
σκαλίατωνασκήσεων.Οκαθηγητήςναμηλειτουργείως
μοναδικός βοηθός,αλλά τα ίδια ταπαιδιά να βιώνουν
καινασυνεισφέρουνστουςσυμμαθητέςτους.Ηαλλη
λοβοήθειαδημιουργείπροϋποθέσειςγιαεξάσκησησεμι
κρέςομάδες,πουείναιαναγκαίοστηγυμναστική,καθώς
μπορούννατίθενταιδιαφορετικοίστόχοι,ανάλογαμετο
επίπεδοτωνμαθητών.Απαραίτητεςπροϋποθέσειςείναιτα
καθήκονταβοήθειαςναείναιανάλογαμετοεπίπεδοανά
πτυξηςκαιτην ικανότητααπόδοσήςτους.Τακοινωνικά
καιπαιδαγωγικάζητήματαπουσυμβαίνουνστοπεριβάλ
λονμάθησηςμεταξύμαθητώνκαιομάδας,ανήκουνστα
σημαντικότεραδιδακτικάσημείατηςΕ.Γ.Δημιουργούνται
νέεςκαταστάσεις,οιοποίεςεπεκτείνονταιπέρααπότην
απλήεκτέλεσητηςάσκησηςκαιαφορούνστηνκοινωνική
αλληλεπίδραση. Η αλληλοβοήθεια συντελεί στη σύναψη
δεσμώνφιλίαςκαιαμοιβαίαςεμπιστοσύνης,ενώδημιουρ

γείται αίσθημα συνυπευ
θυνότητας και αλληλεγ
γύης.

Ο σχεδιασμός της εξά
σκησης αποτελεί βασικό
μέλημα τηςδιδασκαλίας.
Σημαντικόρόλοέχειαρ
χικά μια καλή προθέρ
μανση και προετοιμασία
των μαθητών με γενικές

καιειδικέςασκήσεις.Στημεθοδικήδι
δασκαλίανατηρούνταιόσοτοδυνα
τόν μικρότερα και ελεγχόμενα βήμα
τα.Οιπαραλλαγές τωνασκήσεωννα
προσαρμόζονταιστιςφυσικέςκαιψυ
χικές προϋποθέσεις του ασκούμενου.
Ότανοικινητικέςδεξιότητεςβρίσκονται
στηνδιαδικασίαεκμάθησης,βάσειτης
ανώμαλης εκτέλεσης, θα πρέπει να
ασφαλίζονται.Στιςπρώτεςδοκιμέςνα
δίνεταιπερισσότερηβοήθειααπότους
βοηθούςκαισταδιακάναελαττώνεται

καινααντικαθίσταταιμεβοήθειααπόόργανα. Ιδιαίτερα
σταάλματα καιστις επικίνδυνεςασκήσεις ναπαρέχεται
πάνταμιασίγουρηεπιφάνειαπροσγείωσης,όπωςταμα
λακάστρώματα,καθώςκαιασφάλειααπόβοηθούς.Επί
σης,στιςεπικίνδυνεςδραστηριότητεςναδίνεταιαρκετός
χρόνοςξεκούρασης,γιανααποφευχθούνοι τραυματι
σμοίκαιταατυχήματα.
Ολοκληρώνοντας, η διδασκαλία της Ε.Γ. στο δημοτικό
σχολείοθαπρέπειναδιαμορφώνεταιπροσεκτικά.Κύριο
μέληματωνκαθηγητώνείναιναμετατρέψουντηνεξάσκη
σητωνμαθητώνσεμιααίσθησησιγουριάςκαιασφάλειας.
Γιαυτόοφείλουνναγνωρίζουνταεπικίνδυνασημείατων
ασκήσεων και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα,
ώστεναπροβλέπουνκαιναπρολαμβάνουντουςτραυμα
τισμούς.Αυτάσχετίζο
νταιμετηνκατάσταση
των γυμναστικών ορ
γάνων, την ασφάλεια
απόμαλακάστρώμα
τα,τηνοργάνωσητης
εξάσκησης, την κα
τάλληλη επιβάρυνση
και την μεθοδική δι
δασκαλία, που τελικά
θαπρέπειναανταπο
κρίνεταιστηνδυνατό
τητααπόδοσηςτωναθλουμένων.
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Η δι δα σκα λία 
του πο δο σφαί ρου 

στην Α/Θμια 
εκπαίδευ ση

ΤοΠοδόσφαιροανκαιαποτελείτοπιοδιαδεδομένο
άθλημα στην Ελλάδα, για  πολλά χρόνια ήταν μη
αποδεκτόστοσχολείο,λόγωτηςσωματικήςκαιλε

κτικήςβίαςπουτοακολουθούσε.Ηέκφραση «Κύριεα
αφήστε μας να παίξουμε μπάλα» είναι χαρακτηριστική
τουότιοιμαθητέςαντιλαμβάνονταιτοποδόσφαιροσαν
παιχνίδιελεύθερηςώραςκαιόχισανδιδακτικόαντικεί
μενο.
Ο διορισμός νέων καθηγητώντριών Φυσικής Αγωγής
στηνΑ/θμιαΕκπ/σηκαι τανέααναλυτικάπρογράμμα
τα, έδωσαν στο ποδόσφαιρο μια νέα θέση στο χώρο
τουσχολείου.Ο/ηκαθηγητήςτριαΦΑπουκαλείταινα
εφαρμόσειτανέααναλυτικάπρογράμματαστοδημοτικό
σχολείο,θααντιμετωπίσει ιδιαιτερότητεςστηδιδακτική
του,αλλάπαράλληλαμπορείναεκμεταλλευτείταπολλά
πλεονεκτήματαπουπροσφέρειτοποδόσφαιροσανμέ
σοάσκησηςκαιεπίτευξηςτωνστόχωντηςΦΑ.

Μέ θο δοι δι δα σκα λί ας του πο δο σφαί ρου

Στη διδασκαλία του ποδοσφαίρου ο αρχικός στόχος,
στιςμικρότερεςτάξειςτουδημοτικού,είναιοιμαθητές
καικυρίωςοιμαθήτριεςναμυηθούνστηνεπαφήμεμπά
λα που κινείται χρησιμοποιώντας διάφορες επιφάνειες
τουσώματος.Τέτοιεςασκήσεις
εξοικείωσηςείναι:
•  Χτύπημαμπαλονιού και  με

όλα τα σημεία του σώμα
τος,εκτόςαπότοχέρι(εικό
να1,2).

•Ασκήσειςμετηνμπάλαμέσα
σεδίχτυγιαεκμάθησηκεφα
λιάςήκτύπηματηςμπάλας
μετοκουντεπιέήτοεσωτε
ρικότουποδιού(εικό να 3).

Στιςμεγαλύτερες τάξειςηστα
διακή εξάσκηση τωνσύνθετων
δεξιοτήτων του ποδοσφαίρου
θα πρέπει να γίνεται σε μικρά
γκρουπ, έτσι ώστε να υπάρ
χουν πολλές επαναλήψεις στις
δεξιότητεςπουδιδάσκονταικαι
νααυξηθείοωφέλιμοςχρόνος
άσκησηςπουείναιβασικήπροϋπόθεσηγιαένααποτελε
σματικόμάθημαΦΑ.Ταστάδιαδιδασκαλίαςτωνδεξιο
τήτωνπουακολουθούνταιστηνσύγχρονηπροπονητική
τουποδοσφαίρουείναι:
•Θεωρία(αναφοράστασημείαελέγχου)
• Επίδειξη(μέθοδοςmodeling)
• Εξάσκησητηςδεξιότηταςμεαπλήμορφή(οιασκή

σειςμεαυξανόμενοβαθμόδυσκολίας)
• Εξάσκησημεπαθητικήαντίστασηαντιπάλου(χρή

σηκώνων)
• Εξάσκησημεενεργητικήαντίστασηαντιπάλου
• Εξάσκησημεπαιγνιώδημορφή
Ησυχνήεπιλογήτηςεξάσκησηςμιαςδεξιότηταςμόνο
μέσααπόασκήσειςαπλήςμορφής,έχεισανμειονέκτη
μαοι μαθητέςτριες ναμαθαίνουνμεν να εκτελούν τη
δεξιότητα, αλλά να μην μπορούν να την εφαρμόζουν
στοπαιχνίδι, ενώ χάνουν το ενδιαφέρον τους και ρω
τούνπότε επιτέλουςθαπαίξουν. Στοσχολείοόπουο
χρόνοςπουδίνεταιαπότοαναλυτικόπρόγραμμαείναι

Ξαν θή Κων στα ντι νί δου MSc ΚΦΑ

Προ πο νή τρια Πο δο σφαί ρου

περιορισμένος,αποτελεσματικότερημέθοδοςείναιημέ
θο δος παι χνι διού,μετηνταυτόχρονηεξάσκησητεχνι
κοτακτικώνενεργειώνμέσααπόαγωνιστικάπαιχνίδιασε
μικρότερουςχώρους.Ημέθοδοςαυτήπουεφαρμόζεται
στιςαναπτυξιακέςηλικίεςστοποδόσφαιροτατελευταία
χρόνια,επιτυγχάνειταυτόχρονατηνβελτίωσητηςφυσι
κής κατάστασης, τεχνικής, τακτικής συμπεριφοράς, επι
τρέπειμεγάλησυμμετοχήπαιδιώνμεκαλύτεροέλεγχοκαι
αποτελείευχάριστοτρόποςάσκησης.

Αγω νι στι κά παι χνί δια 
Τααγωνιστικάπαιχνίδιαοργα
νώνονταιανάλογαμετοστόχο
του μαθήματος και το επίπε
δο των παιδιών, τροποποιώ
ντας τους κανονισμούς, αυ
ξομειώνονταςτοχώροκαιτον
αριθμότωνπαιδιώνσεομάδες
όχιμεγαλύτερεςτων7v7 (αγώ
νες11χ11σεκανονικόγήπεδο
δενενδείκνυνται).Στηδιαμόρ
φωση των παιχνιδιών πρέπει
ναλαμβάνουμευπόψηότιμι
κρότερος χώρος προϋποθέ
τει  καλύτερη τεχνική, μεγα
λύτεροςχώροςαπαιτείκαλύτερηφυσικήκατάσταση.Στο
σχή μα 1 παρουσιάζονταιενδεικτικάχώροιγιααγωνιστικά
παιχνίδιαπουμπορούνναδιαμορφωθούνσεέναγήπε
δοποδοσφαίρου.Μέσααπότααγωνιστικάπαιχνίδιαεπι
διώκουμε:
•  οι μαθητέςτριες έως την Γ΄ τάξη να μυηθούν στην

τεχνικήτουποδοσφαίρουμαθαίνονταςμέσααπότο
παιχνίδι, την επίτευξηαποσόβηση γκολ, το μαρκά
ρισμαξεμαρκάρισμα,τηναπλήσυνεργασίαμεκύριο
στόχοτηχαράτουπαιχνιδιούμετησυμμετοχήόλων.

•  οι μαθητέςτριες στις Δ΄Ε΄ΣΤ΄ τάξη να εξασκηθούν
στιςβασικέςδεξιότητεςτουποδοσφαίρουκαιπαράλ
ληλανααντιληφθούντουςαγωνιστικούςρόλους,χω
ρίςεξειδίκευσηθέσεωνκαινααποκτήσουναίσθηση
του χώρου.Οι ομάδες πρέπει να παρατάσσονται σε
τρειςγραμμές(άμυνακέντροεπίθεση),οριοθετώντας
αρχικάμεγραμμέςτουςχώρουςευθύνης (σχή μα 2) 
καιτοποθετώνταςστηνάμυναπερισσότερουςήίσους
παίκτεςμετοκέντροκαιστοκέντροπερισσότερουςή
ίσουςπαίκτεςαπότηνεπίθεση.

Α ξιο ποί η ση  σχο λι κών α θλη τι κών  χώ ρων 

Η συνήθης απουσία γηπέδου ποδοσφαίρου στα σχο
λείαδενπρέπει να
αποτελεί πρόβλη
μα, μια και η αυλή
του σχολείου και
η αξιοποίηση των
γηπέδων των άλ
λων αθλοπαιδιών,
αρκούνγιατηνορ
γάνωση του μαθή
ματος. Συγκεκριμέ
να:

1

2

3
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Σχήμα 2. Ηοριοθέτησητωνχώρων(άμυνα,κέντρο,
επίθεση).

Σχήμα 1.Διαμόρφωσηενόςγηπέδου
ποδοσφαίρουσεχώρουςγιααγωνιστικάπαιχνίδια.

      Η δι δα σκα λί α του πο δο σφαί ρου στα δύ ο φύλ λα 

Ημεγαλύτερηόμωςπρόκλησηπουκαλείταινααντιμετωπίσειοκαθηγητής
τριαΦΑαφοράτηνδιδασκαλίατουποδοσφαίρουσταδύοφύλλα,μιακαι
τααγόριαέχουνπερισσότερεςκινητικέςεμπειρίεςλόγωκαιτηςαγωνιστικής
ενασχόλησηςτουςσεομάδες,ενώτακορίτσιαστηνπλειοψηφίατουςείναι
επιφυλακτικάήαρνητικάσεδεξιότητεςμετηνμπάλασταπόδια.Ηπροβολή
καιηεξάπλωσητουγυναικείουποδοσφαίρουτατελευταίαχρόνιααύξησετο
ενδιαφέροντωνκοριτσιών,αλλάοιμαθήτριεςμεποδοσφαιρικέςικανότητες
αποτελούνακόμητηνεξαίρεση.Τοσημαντικόστομάθηματουποδοσφαί
ρου,είναιναενθαρρύνεταιησυμμετοχήκαιησυνεργασίατωνδυοφύλλων.
Ητακτικήτουδιαχωρισμούαγοριώνκαικοριτσιώνστοποδόσφαιρο,αποτελεί
μεντηνεύκοληλύση,αλλάαναπαράγειφυλετικάστερεότυπακαιθαπρέπει
νααποφεύγεται.Οιπαρακάτωτεχνικέςδιδασκαλίαςθαβοηθήσουντονκαθη
γητήτριαΦΑναδημιουργήσειενδιαφέρονστακορίτσιακαιναδιατηρήσειτο
ενδιαφέροντωναγοριώνστομάθηματουποδοσφαίρου.Συγκεκριμέναγιανα
συμμετέχουντακορίτσιαπρέπει:

• να υπάρχει συνεχής προτροπή και ενθάρρυνση,
αναφέρονταςτουςότιτοποδόσφαιροείναιπλέονκαιγυ
ναικείοάθλημα.Σημαντικήσυμβολήστηνκατεύθυνσηαυ
τή,έχειη ανάθεσηεργασιώνμετημέθοδοprojectστα
πλαίσιατηςδιαθεματικότητας,γιατογυναικείοποδόσφαι

ροστηνΕλλάδα,τιςδιεθνείςδιοργανώσειςγυναικείουποδοσφαίρου,αλλάκαιγιαχώρες(ΗΠΑ,Σκανδιναβικέςχώ
ρες,Γερμανίακ.α.),όπουτογυναικείοποδόσφαιροείναιεξίσουδιαδεδομένοσεαγόριακαικορίτσια.

• ναχρησιμοποιείταιστηνεκμάθησητωνδεξιοτήτωνπιοελαφριάμπάλα(μπαλόνια,αερόμπαλες,μπάλεςβόλεϊ),ώστε
ναξεπεραστείοαρχικόςφόβοςτουτραυματισμού.

• οιομάδεςεξάσκησηςτωνδεξιοτήτωνναείναιμικτές,μετακορίτσιαναείναιίσαήπερισσότερααπότααγόρια.π.χ.
στιςτριάδεςΚορίτσιΑγόριΚορίτσι,στιςτετράδεςΚορίτσιΑγόριΚορίτσιΑγόρι

 Ορισμένααπόταμαθητοκεντρικάστυλδιδασκαλίαςπουυπάρχουνστανέααναλυτικάπρογράμματα,είναιιδανικά
στονααντιμετωπίσουντιςδιαφορετικέςικανότητεςμαθητώντριών, αλλάκαινατονώσουντοενδιαφέροντωναγο
ριών,πουδιαφορετικάπροτιμούνμόνονα«παίζουνποδόσφαιρο».Συγκεκριμένα:

•  με το στυλ α μοι βαί ας δι δα σκα λί αςτααγόριακυρίωςαυτάπουσυμμετέχουνσεσυλλόγουςλειτουργούνσαν
βοηθοίστιςασκήσειςτεχνικής,δίνονταςτηνανατροφοδότησημεβάσηταφύλακριτηρίων.Έτσιέχουμεμείωσητων
ανεπιθύμητωνσυμπεριφορώνκαιθετικήεπίδρασηστονκοινωνικόκαισυναισθηματικότομέατωνμαθητώντριών. 

• στο στυλ του μη α ποκλει σμού,οιμαθητέςτριεςασκούνταισύμφωναμετιςικανότητέςτους,στοιχείοκρίσιμογια
τηδιατήρησηιδανικήςπρόκλησης.Στοσχήμα3φαίνεταιγιαπαράδειγμαοδιαφορετικόςβαθμόςδυσκολίαςστην
εξάσκησητηςπροώθησηςτηςμπάλαςμέσααπόκώνους,μετιςμαθήτριεςμπορούνναεξασκηθούνεπιλέγονταςτην

• τογήπεδοτουχάντμπολμεδιαστάσειςπου
προσομοιάζουνμεγήπεδο5v5στοοποίο
γίνονταικαιταπρωτ/ματατωνδημοτικών
σχολείων,είναιιδανικόγιαασκήσειςτεχνι
κήςκαιπαιχνίδιαμεομάδεςαπό5v5έως
και7v7.

•τογήπεδοτουβόλεϊ,μπορείνααποτελέσει
χώρο εξάσκησηςσυγκεκριμένωνδεξιοτή
των (πχ κεφαλιάς) ή παιχνιδιών που εξα
σκούντηντεχνικήόπωςτοποδοβόλειήτο
ποδοτένις (εικό να4). Οιδύοπλευρές του
γηπέδουτουβόλεϊμπορούνναχρησιμο
ποιηθούνγιααγωνιστικάπαιχνίδιαμεμικρό
αριθμόπαιδιών (1v12v23v3) χωρίς τερ
ματοφύλακα.

• στο γήπεδο του μπάσκετ οργανώνονται
αγωνιστικάπαιχνίδια(3v3,4v4)μεήχωρίς
τερματοφύλακα, ενώ χρησιμοποιώντας τη
διαγράμμιση του, εξασκούμε δεξιότητες
όπως προώθηση μπάλας, τρίπλα, μετα
βίβαση,υποδοχή. Τοπαιχνίδι «πετυχαίνω
καλάθιμεκεφαλιά»είναιεπίσηςέναςευχά
ριστοςτρόποςεξάσκησηςτηςψηλοκρεμα
στήςκεφαλιάς(εικό να 5).   

• τοκλειστόγυμναστήριοτουσχολείουμπο
ρείνααξιοποιηθείγιαναδιδαχθούνοιδε
ξιότητεςτηςμεταβίβασης,τηςυποδοχής,
τουσουτ,τηςπροώθησηςτηςμπάλας,της
τρίπλας, αλλάκαιαπλέςσυνεργασίες (το
12) με την χρήση πιο ελαφριάς μπάλας
(μπάλαςβόλεϊήπλαστικήςμπάλας).
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  
               ΣΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

εύκολη εκδοχή
τηςάσκησης.
• στο στυλ δι
δα σκα λί ας του 
αυ το ε λέγ χου,
δενυπάρχεισύ
γκριση μεταξύ
των μαθητών
τριών, αλλά  ο
στόχος είναι η
αυτοβελτίωση. 
Μια  εξάσκηση
που έχει στόχο
τηβελτίωσητης

τεχνικήςκαιόχιτοαποτέλεσμαμπορείναπροσφέρει,
τηνικανοποίησηεπίτευξηςτουστόχουκαισεμαθή
τριεςμεχαμηλόεπίπεδοτεχνικής πχ.εξάσκησησουτ
μεκουντουπιέμεστόχοναεπιτευχθούντακριτήρια
τηςσωστήςεκτέλεσηςκαιόχιηεπιτυχίατέρματος.

Οιαγώνεςποδοσφαίρουτηνώρατουμαθήματοςπρέ
πει να επιδιώκεται να είναι μικτοί, αλλά με παράλληλη
τροποποίηση των κανονισμών, έτσι ώστε να υπάρχει
ισορροπίαστοπαιχνίδι,ουσιαστικήσυμμετοχήαπότα
κορίτσια αλλά και ικανοποίηση απόόλους τουςμαθη
τέςτριες.
Εφαρμοσμένα παραδείγματα τροποποίησης είναι κα
νονισμώνείναι:

• Τααγόριαπαίζουντηνμπάλαμε1ή2επαφές
• Γιαναμετρήσειτογκολπρέπειναέχειπεράσειη

μπάλακαιαπόκορίτσι
• Ταγκολκοριτσιώνμετράνεδιπλά
• Ταφάουλεκτελούνταιμό

νοαπόκορίτσια
• Όποιος σημείωσε τέρμα,

δενσημειώνειάλλο
• Όποιος σημείωσε τέρμα,

γίνεταιτερματοφύλακας

ΟκαθηγητήςτριαΦΑστοδημο
τικόσχολείοπρέπειναέχεισαν
βασικόστόχοτησυμμετοχήκαι
την ικανοποίηση όλων των μα
θητών και μαθητριών. Η χρήση
όλωντωνδιαθέσιμωνχώρων,η
αξιοποίησητουυλικού,ηεφαρ
μογήτωναναλυτικώνπρογραμ

μάτωνκαιτωνσύγχρονωνπαιδαγωγικώνμεθόδωνκαικυ
ρίωςηισότιμηδιδασκαλίατουποδοσφαίρουσεαγόρια
καικορίτσια,μπορείνααναδείξειτοποδόσφαιροσανένα
ευχάριστοκαιψυχαγωγικόμέσονπουθαβελτιώσειτιςκι
νητικέςτουςδεξιότητεςκαιθακαλλιεργήσειτοπνεύμα
τηςομαδικότηταςκαιτηςσυνεργασίας.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

Αναλυτικά προγράμματα Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης, ΥΠΕΠΘ
2006

Κωνσταντινίδου Ξ., Αλφαβητάρι Ποδοσφαίρου για γυμνάστριες,
Θεσσαλονίκη,Σαλτο,1990

Καραβέλης Γ.,Οι τεχνικές ενέργειεςστοσύγχρονοποδόσφαιρο,
Θεσσαλονίκη,2007

ΛιάπηςΔ.,ΤελμετίδηςΚ.ΤοΠοδόσφαιρο,Κατε
ρίνη,2003
ΜιχαηλίδηςΧ.ΣεντελίδηςΘ.Σημειώσειςειδικό
τηταςποδοσφαίρουΤΕΦΑΑΑΠΘ,2008
Ομάδαεκπαιδευτώνσχολώνπροπονητώνποδο
σφαίρου.Αγωνιστικοίχώροιστιςμικρέςηλικίες,
ΕΠΟ,2009
ΣωτηρόπουλοςΑ.,Γκίσης,ΜπεκρήςΕ.,Κασέτα
Μ.,ΚωνσταντινίδουΞ.,ΖέρβαΑ.,ΠανταζήςΔ.Εγ
χειρίδιοΠοδοσφαίρου,Τελέθριο,Αθήνα2002
GattenoyC.,GilF.Ποδόσφαιροστιςμικρέςηλικί
ες,Σαλτο,2006

4

5

Σχή μα 3.Οδιαφορετικόςβαθμόςδυσκολίαςστην

εξάσκησητηςπροώθησης τηςμπάλαςμέσααπό

κώνους

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ôï âéâëßï áðïôåëåß ìéá ðñïóðÜèåéá åöáñìïãÞò ôùí áñ÷þí ôïõ ìÜíáôæìåíô êáé ìÜñêåôéíãê óôç 
âéïìç÷áíßá ôïõ áèëçôéóìïý êáé ôçò áíáøõ÷Þò. Áðåõèýíåôáé óôïõò ðñïðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò ôùí 
ðáíåðéóôçìéáêþí ôìçìÜôùí ðïõ ðáñáêïëïõèïýí ìáèÞìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôï ìÜíáôæìåíô êáé 
áèëçôéóìïý êáé áíáøõ÷Þò, óôá óôåëÝ÷ç ôùí áèëçôéêþí ïñãáíéóìþí, áèëçôéêþí åôáéñåéþí, åôáéñåéþí 
áíáøõ÷Þò êáé ôïõñéóìïý, óôïõò ðñïðïíçôÝò, êáèçãçôÝò öõóéêÞò áãùãÞò êáé ôïõò áèëçôÝò.

Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

εξειδίκευση στη γνώση
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Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ     

Αναφέρεται στις Θεωρητικές Προσεγγίσεις της φυσικής αγωγής στην 
αρχή του 21ου αιώνα. Παρουσιάζει μια γενικότερη πληροφορία για τη 
μάθηση και το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής. 
Δίνει οδηγίες προς το διδάσκοντα που αφορούν στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση αποτελεσματικών μαθημάτων. Αναλύει το θεωρητικό πλαίσιο 
αντιμετώπισης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές και κινητικές δυσκο
λίες στο τυπικό σχολικό περιβάλλον και δίνει πρακτικές οδηγίες για την 
αντιμετώπισή τους στο μάθημα της ΦΑ. Διαπραγματεύεται το θέμα της 
αξιολόγησης στη σχολική ΦΑ και περιέχει εναλλακτικούς τρόπους που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το διδάσκοντα για την αξιολόγηση 
των επιμέρους επιδιώξεων όλων των σκοπών. Και τέλος διαπραγματεύε
ται τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στη ΦΑ.

Αναφέρεται στην προσχολική ηλικία, περιγράφει τις γενικές αρχές 
που έχουν καταγραφεί για τους αποτελεσματικότερους τρόπους που 
μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και παρουσιάζει τους σκο
πούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις της φυσικής αγωγής, δίνονται 
πρακτικές οδηγίες. Σε αυτό το βιβλίο αναπτύσσονται ενδεικτικά πλάνα 
μαθημάτων κινητικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών για παιδιά 46 
χρονών, και οδηγίες για την οργάνωση και τροποποίηση των προτεινό
μενων πλάνων για παιδιά ηλικίας 34 χρόνων. Το τελευταίο κεφάλαιο 
είναι της ορολογίας, όπου δίνονται ορισμοί για τις έννοιες της φυσικής 
αγωγής που αναφέρονται σε όλα τα κεφάλαια.

Αναφέρεται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάζεται η σημαντικότη
τα της κινητικής ανάπτυξης και οι δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν σε 
σχέση με τη φύση τους άλλα και με την ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών, 
ώστε να διευκολυνθεί η δια βίου άσκηση. Παρουσιάζονται σύγχρονοι μαθη
τοκεντρικοί τρόποι διδασκαλίας μέσω των οποίων τα παιδιά αναπτύσσουν 
σημαντικές αξίες για την σχολική και καθημερινή ζωή τους. Διαπραγματεύ
εται μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία, τη διαθεματική, η οποία 
αφορά τόσο τους σκοπούς της φυσικής αγωγής όσο και τη σχέση τους 
με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Στο βιβλίο παρουσιάζονται εξελικτικά, κατά 
τάξη οι σκοποί, οι στόχοι και οι επιδιώξεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Το σημαντικό σε αυτό το βιβλίο είναι ότι παραθέτει αναλυτικά αναπτυγμένα 
ωριαία πλάνα μαθημάτων για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, τα 
οποία έχουν καταχωριστεί κατά σκοπό, στόχο και επιδίωξη. Το βιβλίο ολο
κληρώνεται με παραδείγματα διαθεματικής διδασκαλίας.

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

Η Φ.Α. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΣΚΟΠΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ εξειδίκευση στη γνώση
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 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

Ìéá âéùìáôéêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ åããñáììáôéóìïý, ôùí 
ìáèçìáôéêþí êáé Üëëùí åðéóôçìþí ìÝóá áðü ðáé÷íßäéá 

øõ÷ïêéíçôéêÞò áãùãÞò.

O ΛΥΚΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΠΑΕΙ...ΧΑΛΑΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ!

Νατάσα Μάγκου

 με 101 δράσεις

     με πατρόν

       με εκπαιδευτικό υλικό

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ο λύ κος πά ει σχο λεί ο...!!! Και εί ναι μά λι
στα πο λύ ευ τυ χι σμέ νος, ει δικά α φού πα ρέ α 
του εί ναι τα μι κρά χα ρού με να παι διά του Νη
πια γω γεί ου και του Δη μο τι κού που τον α γα
πούν και πε ρι μέ νουν να τον συ να ντή σουν 
στο Σχο λείο. Παί ζουν με το λύ κο, μα θαί νουν 
με το λύ κο. Έν νοιες και α ριθ μοί, γράμ μα τα 
και σχή μα τα μέ σα α πό το παι χνί δι ε ντυ πώ νο
νται στο παι δι κό μυα λό.

Τα παι χνί δια με το λύ κο μάς γνω ρί ζουν 
έ ναν και νού ριο τρό πο μά θη σης με πρω το τυ
πί α, δη μιουρ γι κό τη τα και συ νερ γα σί α.

 Παίξ τε με το λύ κο! Έ χε τε να μά θε τε πολ
λά α πό αυ τόν!!! Θα σας τα ξι δέ ψει στη χώ ρα 
της γνώ σης, των εκ πλή ξε ων και της φα ντα
σί ας!!!

101  ØÕ×ÏÊÉÍÇÔÉÊÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ 
ÃÉÁ ÐÁÉÄÉÁ ÇËÉÊÉÁÓ 
ÁÐÏ 512 ×ÑÏÍÙÍ

Ο α φου γκρα σμός εί ναι η βά ση για κά θε 
μα θη σια κή σχέ ση. Με την πρά ξη και το 
στο χα σμό η μά θη ση παίρ νει σχή μα, και 
με την α να πα ρά στα ση και την α νταλ λα γή 
γί νε ται γνώ ση και δε ξιό τη τα.
Τα δια θε μα τι κά παι χνί δια αυ τής της βιω
μα τι κής προ σέγ γι σης εί ναι χρή σι μα για 
καθηγητές φυσικής αγωγής, εκ παι δευ
τι κούς, φοι τη τές των ΤΕ ΦΑ Α, Παι δα γω
γι κών τμη μά των, λο γο θε ρα πευ τές, ερ
γα σιο θε ρα πευ τές, δα σκά λους Ει δι κής 
Α γω γής, γο νείς και ό ποιον άλ λο α σχο λεί
ται με παι διά.
Τα παι χνί δια μπο ρούν να πραγ μα το ποι η
θούν στην τά ξη, την αυ λή, την αί θου σα 
γυ μνα στι κής, το ερ γα στή ρι, το σπί τι.

εξειδίκευση στη γνώση
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νητικήσχέσητουκαπνίσματοςμετηνάσκησηγιαναδώσουμε
μιαθετικήκατεύθυνσηστομήνυμαμας:άσκησηαντί τουκα
πνίσματος.
Τοπρόγραμμα«ΔενκαπνίζωΓυμνάζομαι»πουέχειανα
πτυχθεί στο Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και
ΠοιότηταςΖωής»τουΠανεπιστήμιουΘεσσαλίαςέχειστόχο
τηνπρόληψητουκαπνίσματοςστουςμαθητέςκαιμπορείνα
υλοποιηθείαπό εκπαιδευτικούςόλων των ειδικοτήτων.Το
πρόγραμμαπροτείνειτηνάσκησηωςωςμίαθετικήυγιεινή
συμπεριφοράσεαντίθεσημε τοκάπνισμακαι ταυτόχρονα
εστιάζεται στις κοντινές βλαβερές επιπτώσεις του καπνί
σματος,ιδιαίτερασεσχέσημετονκοινωνικόπερίγυροτου
παιδιού.Ηβιωματικήπροσέγγισηείναικεντρικήστηνυλο
ποίησητουπρογράμματοςοιμαθητέςσυμμετέχουνσεμια
ποικιλίαδραστηριοτήτων,όπωςπαίξιμορόλων(«πωςθααρ
νηθώανμουπροσφέρουντσιγάροστηνπαρέα»),πειράματα,
κινητικάπαιχνίδιαστηαυλή τουσχολείουσταοποίαδια
πιστώνουν πόσο εύκολα λαχανιάζει ένας καπνιστής όταν
ασκείται,ενημέρωσητωνγονέων,καιαναζήτησησχετικών
πηγώνστοδιαδίκτυο.Τοπρόγραμμαυλοποιείταισε10ενό
τητεςδιάρκειας1ώραςηκάθεμίαόμωςοσχεδιασμόςτου
είναιευέλικτοςώστεναμπορείναυλοποιηθείκαισεμικρό
τερεςενότητες.Υπάρχουν2εκδόσειςτουπρογράμματος:μια
γιαμαθητέςΕ’καιΣΤ’ΔημοτικούκαιμιαγιαμαθητέςΓυ
μνασίου.
Τοπρόγραμμαέχειεφαρμοστείσεέναμεγάλοαριθμόσχο
λείωνκαισεπερισσότερουςαπό2000μαθητές.Ηαξιολόγη
σητουπρογράμματος,ηοποίαέχειγίνεισεπερισσότερους
από1200μαθητές,έδειξεενθαρρυντικάαποτελέσματα.Πιο
συγκεκριμέναοιμαθητέςπουσυμμετείχανστοπρόγραμμα,
σεσχέσημεμαθητέςομάδαςελέγχου,είχαναρνητικότερες
στάσειςπροςτοκάπνισμα,μικρότερηπρόθεσηνακαπνίσουν

και περισσότερες γνώσεις για τις βλαβερές επι
πτώσεις του καπνίσματος (Θεοδωράκης, Κοσμί
δου,Χασάνδρα&Γούδας,2008).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
μπορείτεναδείτεστηνιστοσελίδατουΕργαστηρί
ουΨυχολογίαςτηςΆσκησηςκαιΠοιότηταςΖωής
www.pe.uth.gr/portal.psych στο σύνδεσμο ‘Ασκη
σηκαιΠρόληψηΚαπνίσματοςγιαΜαθητές.
Παραπομπές
Θεοδωράκης,Ι.,Κοσμίδου,Ε.,Χασάνδρα,Μ.,&Γού
δας,Μ.(2008).Ανασκόπησητωνεφαρμογώντουπρο
γράμματοςαγωγήςυγείας«ΔενκαπνίζωΓυμνάζομαι»
σεμαθητέςγυμνασίου,δημοτικούκαιλυκείου.Αναζη
τήσειςστηΦυσικήΑγωγήκαιστονΑθλητισμό,6,181
194.

ΠρογράμματαΑγωγής

ΥγείαςκαιΠρόληψη

τουΚαπνίσματος

ΜάριοςΓούδας

ΑναπληρωτήςΚαθηγητής

ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας,ΤΕΦΑΑ

Σε ένα σεμινάριο αγωγής υγείας που συμμετείχα
πρόσφατα,σεσύνολο14ατόμωνυπήρχανμόνο2
καθηγητέςφυσικήςαγωγήςοιυπόλοιποιήτανφι

λόλογοι,μαθηματικοί,φυσικοίκαιέναςγεωπόνος.Όταν
φυσικάησυζήτησηεστιάστηκεστορόλοτηςσωματικής
άσκησηςγιατηνπρόληψηδιάφορωνπαθήσεωντότεοι
καθηγητέςφυσικήςαγωγήςείχανπολύμεγαλύτερηάνε
σηστοναχειριστούντιςσχετικέςέννοιεςκαιναπροτεί
νουν τρόπους διάχυσης αυτής της γνώσης
στουςμαθητές.Ηαγωγήυγείαςμπορείχωρίς
αμφιβολίαναείναιέναπρονομιακόπεδίογια
τουςκαθηγητέςφυσικήςαγωγήςλόγωτηςστε
νήςσχέσηςτηςάσκησηςμετηνυγεία.
Πράγματι,ταεπιστημονικάδεδομένασυνεχώς
συσσωρεύονταιγιατονπροληπτικόρόλοτης
συστηματικήςάσκησηςστηνπρόληψηενόςμε
γάλουαριθμούπαθήσεωνοιοποίεςείναιιδαί
τερασυχνέςστιςδυτικέςκοινωνίεςόπωςείναι
τακαρδιαγγειακήπροβλήματα,ηυπέρταση,ο
διαβήτηςκαιπολλάάλλα.Ταυτόχροναόμως,
τώραγνωρίζουμεότιησυμμετοχήστηνάσκησησυντελεί
στηβελτίωσητηςυγείαςκαιμεένανέμμεσοτρόπο:συμβάλλο
νταςστηνυιοθέτησηκαιάλλωνυγιεινώνσυμπεριφορώνόπως
παραδείγματοςχάρινηυγιεινήδιατροφήαλλάκαιστηναπο
φυγήανθυγιεινώνσυμπεριφορώνόπωςτοκάπνισμα.
Τοκάπνισμαείναιίσωςηπιοβλαβερήγιατηνυγείασυνήθεια.
Τοκάπνισμαθεωρείταιυπεύθυνογιατιςπερισσότερεςαιτίες
θανάτουκαιτοποσοστόθανάτουτωνκαπνιστώνέχειαυξηθεί
σημαντικάστιςπερισσότερεςαπότιςμορφέςτουκαρκίνου,οι
οποίεςέχουνσχέσημετοκάπνισμα.Ειδικότερα,όσοναφορά
τουςενήλικες,έχειπαρατηρηθείσχέσημεταξύτουκαπνίσμα
τοςκαιτουκαρκίνουτουστομάχου,τουκαρκίνουτωνπνευμό
νων,τουκαρκίνουτουπαγκρέατος,τηςοστεοπόρωσηςκαιτης
αρτηριοσκλήρυνσης.
Ηπρόληψητουκαπνίσματος,καιηδιακοπήτουκαπνίσματος
καθότι πλέον υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών στη
δευτεροβάθμιαεκπαίδευσηπουκαπνίζει,είναιέναζωτικόθέ
μαγιαταπρογράμματααγωγήςυγείαςαλλάκαιγιατουςκα
θηγητέςφυσικήςαγωγήςοιοποίοιυπηρετούνέναδιδακτικό
αντικείμενοπουσχετίζεταιάμεσαμεένανυγιεινότρόποζω
ής.Ιδιαίτεραοικαθηγητέςφυσικήςαγωγήςμπορούνναεκμε
ταλλευτούντηνανταγωνιστικήσχέσητουκαπνίσματοςμετην
άσκησηγιανασυμβάλλουνσεαυτότοσημαντικόπρόβλημα
πουυπονομεύειτηνυγείαχιλιάδωνμαθητών.
Συνήθωςταπρογράμματααγωγήςυγείαςμεθέματηνπρό
ληψη του καπνίσματος επικεντρώνονται στο ναμεταδώσουν
στους μαθητές πληροφορίες για τις βλαβερές συνέπεις αυ
τήςτηςσυνήθειας.Δυστυχώςαυτόδενείναιαποτελεσματικό.
Τοναπειςσεέναπαιδίότι«ανκαπνίζειςθαπάθουνβλάβηοι
πνεύμονέςσου»δενέχειαποτέλεσμαγιατίηεπίπτωση(ηβλάβη
στουςπνεύμονες)τηςσυμπεριφοράς(τοκάπνισμα)είναιπολυ
μακρινή.Αντίθεταπρέπειναμιλήσουμεστοπαιδί μεόρους
τουπαρόντοςκαιιδιαίτερασεσχέσημετονπερίγυροτουπαι
διού.Τομήνυμα«ανκαπνίζειςθαβρωμάειη
αναπνοήσου» είναι πιοαποτελεσματικόαπό
το«ανκαπνίζειςθαπάθουνβλάβηοιπνεύμο
νές σου» γιατί αναφέρεται στο τώρα και όχι
στομακρινόμέλλον.Τονατονίσουμεμόνοτις
αρνητικέςσυνέπειεςτουκαπνίσματοςδεναρ
κεί.Τομήνυμαστηνουσίαείναι«μηνκάνεις
κάτι»(μηνκαπνίζεις)ωστόσοτομήνυμααυτό
δενέχεικάποιαθετικήκατεύθυνση(«κάνεαυ
τό»). Τα αποτελεσματικά μηνύματα δεν είναι
τα αποτρεπτικά αλλά αυτά που προτρέπουν
σεδράσημεθετικήκατεύθυνση.Γιααυτότο
λόγοείναισημαντικόναενσωματώσουμεκάτι
θετικόστομήνυμακαιαυτότο«θετικό»είναιη
άσκηση.Μπορούμενααξιοποιήσουμετηναρ



19

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που πιστεύουν ότι ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
μπορεί να επιδράσει εν μέρει στις επιλογές και συμπεριφορές των μαθητών. Στους εκπαιδευτικούς 
που θέλουν να εργαστούν πάνω σε ζητήματα αγωγής υγείας ή σε άλλους επαγγελματίες που θα 
ήθελαν να οργανώσουν ευρύτερα προγράμματα αγωγής υγείας σε διάφορους κοινωνικούς χώρους. 
Έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα της άσκησης ως μέσου παρέμβασης σε όλα τα προγράμματα, αλλά 
και στην επίδραση που αυτή έχει στην υιοθέτηση των υγιεινών συμπεριφορών των ατόμων.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφονται έρευνες και ψυχοκοινωνικές θεωρίες που χρειάζεται 
να γνωρίζει κανείς για την κατανόηση και ερμηνεία των σκέψεων, των στάσεων και των επιλογών, 
για υγιεινές ή ανθυγιεινές συμπεριφορές των ατόμων. Στη συνέχεια του βιβλίου παρουσιάζεται ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο για σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται πρώτα ασκήσεις και δραστηριότητες για δεξιότητες ζωής που 
πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές, ώστε να αντιμετωπίζουν καταστάσεις σχετικές με συμπεριφορές 
υγείας, και να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τα προγράμματα αγωγής υγείας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται σχετικά παραδείγματα με 
ολοκληρωμένα προγράμματα αγωγής υγείας, για θέματα όπως η διατροφή, το στρες, το κάπνισμα, η άσκηση, το ντόπινγκ και άλλα, 
προγράμματα που μπορούν να εφαρμοσθούν στις ηλικίες του δημοτικού του γυμνασίου και του λυκείου.

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

Το βιβλίο συνοδεύεται από τρία DVD.
Ενημερώνει όλες τις ηλικίες σχετικά με τα προβλήματα της πλάτης. Περιγράφει μεταξύ 
άλλων, το σωστό κάθισμα, τη σωστή ανύψωση ενός βάρους και προτείνει τη λειτουργική 
επανεκπαίδευση του ανθρώπινου σώματος.
Απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου βρίσκεται η λύση του 
προβλήματος. Αναλύει σχέδια εργασίας με παράδειγμα την πρόληψη των πόνων στη μέση. 
Υπάρχουν 400 φωτογραφίες που δείχνουν ασκήσεις πρόληψης, χαλάρωσης και ενδυνάμωσης.
Επιπλέον, περιέχει ειδικά δοκιμασμένα προγράμματα ενδυνάμωσης που ενισχύουν και 
θωρακίζουν τη σπονδυλική στήλη. Ασκήσεις για τη θάλασσα. Θεραπευτικό πρόγραμμα με 
μπαλόνια.
Στο βιβλίο με τα DVD συμμετέχουν και δυο συνεργάτες. Ο oρθοπαιδικός /χειρουργός κ. 
Γεώργιος Γκουδέλης και η ειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια κ. Σοφία Παπαστεργίου οι οποίοι 
προσεγγίζουν το θέμα από την επιστημονική του πλευρά.
Τέλος περιγράφονται οι πρώτες βοήθειες για τους πόνους στη μέση.

ΠΡΟΛΗΨΗ: ΠΟΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Θεόδωρος Λευθερούδης

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης  Μαίρη Χασάνδραεξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση
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Ο κλα σι κός α θλη τι σμός στη 
Ε΄ & ΣΤ΄ τά ξη δη μο τι κού σχο λεί ου

Ει σα γω γή

Ο κλα σι κός α θλη τι σμός α πο τε λεί α να πό σπα στο τμή
μα του μα θή μα τος φυ σι κής α γω γής στο δη μο τι κό σχο λεί ο. 
Λό γω των δια φό ρων α γωνι σμά των που πε ρι λαμ βά νει, στους 
δρό μους, τις ρί ψεις και τα άλ μα τα, συμ βάλει στην α πό κτη ση 
ε μπει ριών κα θώς και στην α νά πτυ ξη των φυ σι κών και συ ντο
νι στι κών ι κα νο τή των. Οι στό χοι της εκ παί δευ σης στο δη μο τι
κό σχο λεί ο πρέ πει να προ σα να το λίζο νται στον ψυ χοκι νη τικό, 
το συ ναι σθη μα τι κό και γνω στι κό το μέ α α νά λο γα με το ε πί
πε δο α νά πτυξης των μα θη τών στον ψυ χι κό τους κό σμο και 
στην α νά γκη τους για παι χνί δι (Dombrowski, 2000, Μου ντά κης, 
2005). Ο παι γνιώ δης τρό πος δι δα σκα λί ας στο σχο λεί ο πρέ πει 
να κυ ριαρ χεί, για τί το παι δί α να πτύσ σει με γα λύ τε ρη πα ρα κί
νη ση για μά θη ση, η πί ε ση για την α το μι κή ε πί δο ση εί ναι μι
κρό τε ρη, α πο κτά κοι νω νι κό τη τα και μυεί ται στην ο μα δι κό τη τα 
(Πα πα ϊ ω άν νου, Θε ο δω ρά κης, Γού δας, 2003). Χα ρα κτη ριστι κό 
γνώ ρι σμα των παι χνι διών πρέ πει να εί ναι ό τι ό λα πε ριέ χουν 
τε χνι κά στοι χεί α των α γω νι σμά των του κλα σι κού α θλη τι σμού, 
δια σφα λί ζο ντας την πολυ πλευ ρι κό τη τα, η ο ποί α εί ναι α πα ραί
τη τη για την ι σόρ ρο πη α νά πτυ ξη των φυ σι κών ι κα νο τή των και 
της κι νη τι κής μά θη σης. Αυ τό δεν ση μαί νει ό τι τα αγω νί σμα τα 
του κλα σι κού α θλη τι σμού στο δη μο τι κό σχο λεί ο α πο τε λούν 
μι κρογρα φί α των ο λυ μπια κών α γω νι σμά των του α θλή μα τος 
(Κέλ λης, Κο ντο νά σιος, Μάνου, Πυ λια νί δης, Σα ρα σλα νί δης, 
Σού λας, 2009).

Με θο δο λο γι κή προ σέγ γι ση
Οι στό χοι και τα πε ριε χό με να του α να λυ τι κού προ γράμ μα τος 
της ΦΑ δια φο ρο ποιού νται α νά τά ξη ε ξαι τί ας της σω μα τι κής, 
ψυ χι κής και πνευ μα τι κής α νά πτυ ξης των παι διών, ό που συμ
με τέ χουν χω ρίς διά κρι ση όλοι οι μα θη τέςτριες, ε νώ πρέ πει 
να τη ρού νται ό λοι οι κα νό νες α σφα λεί ας για την α πο φυ γή 
α τυ χη μά των. Α ντί στοι χα, δια φο ρο ποιεί ται και η με θο δο λο γική 
προ σέγ γι ση για την ε πί τευ ξη των στό χων που τί θε νται και 
τρο πο ποιού νται α πό τον ΚΦΑ ε ξαι τί ας των δια θέ σι μων ω ρών 
δι δα σκα λί ας, της υ λι κο τε χνικής υ πο δο μής και των και ρι κών 
συν θη κών (Κέλ λης και συν. 2009). 

Στό χοι δι δα σκαλί ας
•  Η ε ξω τε ρί κευση της ευ χα ρί στη σης των παι διών στο τρέ

ξι μο, τα άλ μα τα και τις ρί ψεις και στις πα ραλ λα γές αυ
τών και η πε ραι τέ ρω α νά πτυ ξη αυ τών με παι γνιώ δη τρό πο 
στις βα σι κές μορ φές των α γω νι σμά των. 

•  Α ξιο ποί η ση των δε ξιο τή των α πό τα διά φο ρα α γω νί σμα τα, 
σε πε ριε κτι κές και πο λύ πλευ ρες κι νη τι κές ε μπειρί ες. 

•  Α πο δο χή α το μι κών με θό δων ε πί λυσης των μα θη τών (αυ
το κα θο δη γού με νη μά θη ση) με τον αυ θορ μη τι σμό και τη 
δημιουρ γι κό τη τα που τα δια κρί νουν και να ε πι κε ντρώ νου
με την προ σο χής μας σε αυ τές. 

•  Να προ σφέ ρου με βιώ μα τα α πό α το μι κές δυ να τό τη τες α πό
δο σης και ε πι βά ρυν σης σε συν δυα σμό με ευ χά ρι στα ψυ
χοφυ σι κά συ ναι σθή μα τα.

Η α νά πτυ ξη των δεξιο τή των μέ σω της ποι κι λί ας των α γω νι σμά
των του στί βου, συμ βάλ λει στην ανά πτυ ξη της φυ σι κής κα τά
στα σης των μα θη τών. Το τρέ ξι μο, το άλ μα και η ρί ψη απο τε λούν 
τις βα σι κές κι νη τι κές δε ξιό τη τες πολ λών α θλη μά των και με την 
κα τάλ λη λη δι δα σκα λί α και ε φαρ μο γή αυ τών των δε ξιο τή των εκ
πλη ρώ νο νται όλοι οι ε πι μέ ρους στό χοι της ΦΑ (Dombrowski, 
2000, Κέλ λης και συν. 2009). 

Πε ριε χό με να δι δα σκα λί ας
Το πε ριε χό με νο της δι δα σκα λί ας του κλα σι κού α θλη τι σμού πε
ρι λαμ βά νει:

 Δρό μοι τα χύ τη τας & σκυ τα λο δρο μί α: Εκκί νη ση α πό όρ θια θέ• 
ση και συ σπει ρω τι κή θέ ση. Εκ μά θη ση της βα σι κής τε χνικής 
του δρό μου. Αλ λα γή σκυ τά λης σε στά ση και σε κί νη ση.
 Άλ μα σε μή κος: Συ σπει ρω τι κή και εκτα τι κή τε χνι κή.• 
 Άλ μα σε ύ ψος: Ψα λί δι και φλοπ.• 
 Σφαι ρο βο λί α: Τε χνι κή O’ Brien α πό την τε λι κή και α πό την • 
αρ χι κή θέ ση.

•  Α κο ντι σμός: Εκ μά θη ση ρί ψης με μπα λά κι.
 (Μου ντά κης, 2005)

Με θο δο λο γί α της δι δα σκα λί ας 
Η με θο δο λο γί α της δι δα σκα λί ας του κλα σι κού α θλη τι σμού δε 
δια φο ρο ποιεί ται ως προς τις με θό δους και τα στιλ δι δα σκα λί ας 
α πό τα υ πόλοι πα α ντι κεί με να της ΦΑ. Ο ΚΦΑ προ σπα θεί με την 
ε πι λο γή των κα τάλ λη λων μεθό δων και πε ριε χο μέ νων να υ λο
ποι ή σει τους στό χους κά θε α γω νί σμα τος με τον πιο α πο δο τι κό 
τρό πο και τη μέ γι στη δυ να τή ε νερ γή συμ με το χή των μα θη τών. 
Α να γκαί α εί ναι η χρη σι μο ποί η ση βο η θη τι κών ορ γά νων στην 
πραγ μα το ποί η ση των παι χνι διών και των προ α σκή σε ων, ό πως: 
Ια τρι κές μπά λες, εμπό δια, σχοι νιά & ε λα στι κά σχοι νιά, κώ
νοι, χαρ τό κου τα, στρώ μα τα γυ μνα στι κής, μπα λά κια ρί ψε ων & 
ο μοιώ μα τα ρου κέ τας. 

Δρό μοι τα χύ τη τας
Στόχοι.Εκ μά θη ση της τε χνι κής των βα σι κών δρο μι κών α σκή σε
ων (φτερ νι σμός, σκίπιν γκ), τρέξι μο σε ευ θεί α με το μπρο στι νό 
μέ ρος των πελ μά των, συ ντο νι σμός πο διώνχε ριών, εκκι νή σεις 
α πό όρ θια και συ σπει ρω τι κή θέ ση.

Παι χνί δια
Στόχος:Ικανότητααντίδρασης.Δύ ο ο μά δες  μα θη τών (ά σπροι 
μαύ ροι εί ναι σε δυο γραμ μές α πέ να ντι η μια στην άλ λη. Ο ΚΦΑ 
φω νά ζει το χρώ μα της ο μά δας που θα κυ νη γά ει την άλ λη σε 
α πό στα ση 10μ. Νι κή τρια εί ναι η ομά δα που θα πιά σει τους πε
ρισ σό τε ρους μα θη τές. Πα ραλ λα γή του παι χνι διού με ο πτι κό 
ε ρέ θι σμα, ρί χνο ντας στον α έ ρα μαύ ρο ή ά σπρο α ντι κεί με νο.

Πυ λια νί δης Χ. Θε ό φι λος        Α να πλη ρω τής κα θη γη τής ΤΕ ΦΑ ΑΔΠΘ
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Σκυ τα λο δρο μί α
Στό χοι. Εκ μά θη ση της με τα βί βα σης της σκυ τά λης α πό κά τω, 
χρη σι μο ποιώ ντας το έ να χέ ρι για παρα λα βή και το άλ λο για πα
ρά δο ση. Αρ χι κά χρη σι μο ποιού νται παι χνί δια και ασκή σεις που 
σκο πό έ χουν τη γρή γο ρη με τα φο ρά των α ντι κει μέ νων και με τά 
ο τρό πος με τα βί βα σής τους. Α κο λού θως έ χουν στό χο την τα
χύ τη τα και ι κα νό τητα α ντί δρα σης προ ά γο ντας τη συ νερ γα σί α 
και την ο μα δι κό τη τα (Διγ γε λί δης, Θε ο δω ρά κης, Ζέ του, Δή μας, 
2007, Κέλ λης και συν. 2009). 

Παι χνί δια
Στόχος: Ταχύτητα - ικανότητα αντίδρασης- συνεργασία και
ομαδικότητα.Οι ο μά δες  μα θη τών στέ κο νται στη γραμ μή εκ κί
νη σης α πένα ντι α πό έ να κώ νο σε α πό στα ση 15m. Με το σύν
θη μα του ΚΦΑ οι πρώ τοι κά θε ο μά δας με τα φέ ρουν τη σκυ τά λη 
έ ως τους κώνους και ε πι στρέ φουν πί σω για να την πα ρα δώ
σουν στους ε πό με νους. Κερ δί ζει η ο μά δα που θα τερ μα τί σει 
πρώ τη.

Άλ μα σε μή κος
Στό χοι. Οι μα θη τές να μπο ρούν να πη δούν πά νω α πό αντι κεί
με να δια φο ρε τι κού ύ ψους και πλά τους, να μπο ρούν να πη δούν 
πα τώ ντας σε ψη λό τε ρο ε πί πε δο κα θώς και να πη δούν με τά 
α πό τρέ ξιμο με δια φο ρε τι κή τα χύ τη τα και α πό στα ση. Ε πι πλέ
ον η εκ μά θη ση και βελ τί ω ση αρ χι κά του α πλού συ σπει ρω τι κού 
άλ μα τος και στη συ νέ χεια του άλ μα τος με 11/2 δια σκε λι σμό με 
α πώτε ρο στό χο την εκ μά θη ση του ε κτα τι κού άλ μα τος με την 
εφαρ μο γή α σκή σεων και παι χνι διών. Πα ράλ λη λα, η προ α γω γή 
της αλ τι κής ι κα νό τη τας και της ε πι δε ξιό τη τας με παι γνιώδεις 
α ντα γω νι στι κές δρα στη
ριό τη τες, κα θώς και η α νά
πτυ ξη των κι νη τι κών ικα νο
τή των, α πο τε λούν ε πι πλέ ον 
στό χους της εκ παι δευ τι κής 
δρα στη ριό τη τας σε αυ τή 
την η λι κί α (ει κό να 1, Havage 
& Havage, 1993, Κέλ λης και 
συν. 2009).

Παι χνί δια 

Στόχος: Άλμα με 11/2 δια-
σκελισμό. Η εκ μάθη ση της 
τε χνι κής του άλ μα τος με 
11/2 δια σκε λι σμό γί νε ται με 
παι γνιώδεις α σκή σεις με 
πά τη μα από ζώ νες πλά τους 
πε ρί που 1m και άλ μα πά νω 
α πό χαρ τό κου τα ή ε λαστι κά σκοι νά κια το πο θε τη μέ να σε μή
κος και ύ ψος, α νά λο γα με τις ι κα νό τη τες των μα θη τών. Έμ φα
ση δί νε ται στο κρά τη μα του πο διού αιώ ρη σης ψη λά μέ χρι την 
ο λο κλή ρω ση του πε ρά σμα τος των εμπο δί ων και α κο λου θεί η 
προ σγεί ω ση ταυ τό χρο να με το πό δι ώ θη σης. Πα ράλ λη λα, για 
την προ α γω γή της αλ τι κής ι κα νό τη τας και της ε πι δε ξιό τη τας 
ε φαρ μό ζο νται σύν θε τες α σκή σεις που πε ρι λαμ βά νουν τρέ ξιμο 
και άλ μα (κα τα κό ρυ φα ή ο ρι ζό ντια) με πέ ρα σμα χα μη λών ε μπο
δί ων, ό πως κώνους, στρώ μα τα και σχοι νά κια. (Katzenbogner, 
2004).

Άλ μα σε ύ ψος
Στόχοι. Η καλ λιέρ γεια κι νη τι κών δε ξιο τή των και η α νά πτυ ξη φυ
σι κών ικα νο τή των α πο τε λούν στό χους της εκ παι δευ τι κής δρα
στη ριό τη τας σε αυ τή την η λι κί α. Η εκ μά θη σηε ξά σκη ση στο 
«ψα λί δι» α πο τε λεί έ ναν α πό τους σκο πούς της δι δα σκα λί ας, με 

α σκή σεις και παι χνί δια, με α πώ τε ρο στό χο την εκ μάθη ση της 
βα σι κής τε χνι κής φλοπ. Πα ράλ λη λα, η ε ξά σκη ση της αλ τι κής 
ι κα νό τητας, με παι γνιώ δη μορ φή, α πο τε λεί δη μο φι λή δρα στη
ριό τη τα (Κέλ λης και συν. 2009). 

Παι χνί δια 
Στόχος:Ηώθησημεέναπόδικαιτοπέρασματουύψουςμε
ψαλίδι. Η εκ μά θη ση της τε χνι κής «ψα λί δι» γί νε ται με α σκή σεις 
παι γνιώδους μορ φής (ει κό να 2, Havage & Havage, 1993). Τρεις 
ο μά δες μα θη τών ε κτε λούν πε ρά σμα τα με ψα λί δι ύ ψους α νά
λο γο με τις ι κα νό τη τές τους και ε πι στρέ φουν τρέ χο ντας στον 
ε πό με νο παί κτη της ο μά δας τους.

Στόχος:Ηφόρακαιηαναπήδησησεψηλότεραστρώματα.Με 
κυ κλι κή φό ρα 46 δια σκε λι σμούς γί νε ται α ναπή δη ση πά νω σε 
στρώ μα τα δια φο ρε τι κού ύ ψους (ει κό να 2) με α πώ τε ρο σκο πό 
τη προ σγεί ω ση με την πλά τη (φλοπ). 

Με θο δο λο γι κές υ πο δεί ξεις
Εί ναι γνω στό ό τι σε παι γνιώ δεις δρα στη ριό τη τες που πε ριέ
χουν άλ μα τα οι μα θη τές συμ με τέ χουν αυ θόρ μη τα και με χα ρά. 
Βα σι κός σκο πός εί ναι η γε νι κή αλ τι κή ε πι δε ξιό τη τα που ε νι σχύ
ει το συ ντο νι σμό, όπως το μή κος και το ύ ψος. Συ νι στά ται η 
χρη σι μο ποί η ση ευ νο ϊ κών συν θη κών (πχ. βα τή ρας) που συμ βά λει 
στην εκ μά θη ση των δε ξιο τή των. Να α κο λου θεί ται η προ ο δευ τι
κή αύ ξη ση της δυσκο λί ας και της συν θε τό τη τας του πε ριε χο
μέ νου των δρα στη ριο τή των με α σκή σεις που στο χεύ ουν στην 
πο λύ πλευ ρη α νά πτυ ξη των μα θη τών. Η ε πι λο γή τους εί ναι α νά
λο γη με τις α νά γκες και τα εν δια φέ ρο ντα των μα θη τών κα θώς 
και με τη συμ βο λή τους στην ε πί τευ ξη των στό χων. Η εκ μά
θη ση της τε χνι κής «ψα λί δι» α πο τε λεί κύ ρια δρα στη ριό τητα και 
διε ξά γε ται: με παι γνιώ δη μορ φή, με φό ρα 35 δια σκε λι σμούς 
κά θε τα προς τον πή χη και τα γό να τα στο στή θος ή πλά για προς 
τον πή χη με πά τη μα στο ε ξω τε ρι κό πό δι και προ σγεί ω ση στο 
τε ντω μέ νο πό δι αιώ ρη σης. Ο ΚΦΑ πα ρου σιά ζει τη δρα στη ριό
τη τα που θα ε κτε λέ σουν οι μα θη τές, ε φαρ μό ζο ντας την ο λι κή 
μέ θο δο δι δα σκα λί ας με προ σέγ γι ση δια θε μα τι κή και το μα θη
το κε ντρι κό μο ντέ λο (Δέρ ρη, 2007, Κέλ λης και συν. 2009, Πα πα
ϊ ω άν νου και συν. 2003). 

Σφαι ρο βο λί α
Στό χοι. Η αύ ξη ση των κι νη τι κών ι κα νο τή των των μα θη τών, κα
θώς και η βελ τί ω ση της αί σθη σης του χώ ρου, του ρυθ μού, του 
προ σα να το λι σμού και της ι σορ ρο πί ας, ε πι τρέ πουν την ε να σχό
λη σή τους με την εκ μά θη ση της βα σι κής τε χνι κής της σφαι
ρο βο λί ας. Πολ λές δια φο ρε τι κές μορ φές κί νη σης ό πως πχ. η 
κί νη ση ώ θη σης αρ χι κά γί νε ται α πό την τε λι κή θέ ση και στη συ
νέ χεια α πό την αρ χι κή θέ ση με με τα τό πι ση. Συ νι στώ νται  συ
χνές ε ναλ λα γές του βά ρους των ρι πτι κών ορ γά νων (Κέλ λης και 
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συν. 2009). 

Παι χνί δια 

Στόχος: Ρίψεις με έ να χέ ρι μι κρής μπά λας κα τά μέ τω πο σε 
τοί χο ή σε συ να σκού με νο.

Α κο ντι σμός
Στό χοι. Η ρί ψη δια φό ρων ορ γά νων (μπά λες τέ νις, ρουκέ τες 
ρί ψε ων) με διά φο ρους τρό πους (ευ θεί α, στρο φή, κυ λώ ντας) 
α πό διά φο ρες θέ σεις (περ πά τη μα, τρέ ξι μο) και με δια φο ρε
τι κό ρυθ μό. Η α πό κτη ση εμπει ριών αρ χι κά με την εκ μά θη ση 
της τε χνι κής ρί ψης με ε λεύ θε ρες ρι πτι κές κι νή σεις με το 
έ να χέ ρι πά νω α πό το κε φά λι χωρίς πολ λές διορ θώ σεις και 
εν συ νε χεί α με την εκ μά θη ση της ο λο κλη ρω μέ νης τε χνι κής 
ρί ψης με μπα λά κι βά ρους 150200g που συμ βά λει στη βελ τί
ω ση της αί σθη σης του ρυθ μού και του προ σα νατο λι σμού στο 
χώ ρο. Στη φά ση αυ τή πρέ πει να διορ θω θεί το χα ρα κτη ρι στι κό 
κου τσό που πραγ μα το ποιεί η πλειο ψη φί α των μα θη τών στο 
προ τε λευ ταί ο βή μα. Κα λό εί ναι να α πο φεύ γο νται οι ρί ψεις με 
με γά λη έ ντα ση. Οι ρί ψεις σε τοί χο ε ξοι κο νο μούν πο λύ τι μο 
χρό νο στη διε ξα γω γή του μα θή μα τος. Κύ ριος στό χος εί ναι η 
σω στή ε κτέ λε ση της τε χνι κής ρί ψης α πό τους μα θη τές και 
όχι η α πό στα ση ρί ψης.

Παι χνί δια
Στόχος:Ρίψηαπόστάσησεστόχο. Οι μα θη τές στέ κο νται σε 
σει ρά πί σω α πό μί α γραμ μή. Σε α πό στα ση 10m κρέ με ται έ να 
στε φά νι. Εκτε λώ ντας ρί ψη α πό την τε λι κή θέση, προ σπα θούν 
να πε ρά σουν το μπα λά κι μέ σα α πό το στε φά νι. Κά θε ε πι τυ χη
μένο πέ ρα σμα, α ντι στοι χεί σε 1 βαθ μό.
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Στόχος του βιβλίου είναι η πλήρης εκπαίδευση των στελεχών και των συνοδών υπαίθριων 

δραστηριοτήτων αναψυχής και ακραίων αθλημάτων, στα ακόλουθα θέματα:

 Φιλοσοφία και βασικές αρχές των Υπηρεσιών Υπαίθριας Αναψυχής & Περιπέτειας.

 Θεμελιώδεις Γνώσεις για τον επιτυχή Σχεδιασμό, Οργάνωση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση και 

Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών & Προγραμμάτων Τουρισμού Υπαίθρου.

 Διαχείριση υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και ακραίων αθλημάτων, όπως: Ορεινή 

Πεζοπορία, Ελεύθερη Κατασκήνωση στη φύση, Προσανατολισμός, Ορεινή Ποδηλασία, Κανόε/

καγιάκ, Ράφτινγκ, Τοξοβολία, Εναέριες δραστηριότητες με χρήση σχοινιών.

 Προγράμματα Εκπαίδευσης Συνοδών και Δημιουργία Αντίστοιχων Σχολών Εκπαίδευσης.

 Πρόληψη και Διαχείριση Επικίνδυνων Καταστάσεων σε ακραία αθλήματα.

 Αστική και Ποινική Ευθύνη Συνοδών και Διοργανωτών.

 Φυσικό Περιβάλλον, Οικολογική Συνείδηση & Τουρισμός Υπαίθρου.

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΚΡΑΙΑ 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Μάνατζμεντ υπηρεσιών, Εκπαίδευση στελεχών

Χαρίλαος Κουθούρης

εξειδίκευση στη γνώση
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Η διδασκαλία της κολύμβησηςστοδημο
τικό σχολείο είναι

προαιρετική και όπως ορί
ζει το Αναλυτικό Πρόγραμ
μα  Σπουδών  (ΑΠΣ) κα
θώςκαιτονέοΔιαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμ
ματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)
για το Δημοτικό Σχολείο
(2003,ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 304/13
32003 τ. Β’), μπορεί να δι
δαχτεί η κολύμβηση, όπου
υπάρχουν οι δυνατότητες.
Παρόλο που ο νομοθέτης
έχειμεριμνήσειγιατηδιδα
σκαλία τηςκολύμβησηςκα
τάπροτεραιότηταακόμηκαι
σεβάροςδιδακτικώνωρώνάλλωναντικειμένων,δενυπάρ
χουνδιδακτικέςοδηγίες,σχέδιαμαθήματος,ούτεκάποιο
διοικητικόοργανωτικόπλαίσιοπουναορίζειπουκαιπότε
πρέπειναγίνεται.Σεάλλεςχώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσης
τοκολύμπιαντιμετωπίζεταισανβασικήχρήσιμηδεξιότητα
τηνοποίαθαπρέπειναμάθουνοινέοικατάτηδιάρκειατης
σχολικήςτουςζωής.Αυτόγίνεταιείτεμέσααπότοσχολείο
(μάθημαφυσικήςαγωγής)είτεμέσααπόσειράμαθημάτων
υποχρεωτικής παρακολούθησης (σεμινάρια). Σκοπός της
παρούσας εργασίας ήταν η πιλοτική εφαρμογή της διδα

σκαλίας
της κο
λ ύ μ β η 
σης στο
δημοτικό
σχολείο
για να
διε ρευ
νηθείκα
τά κύριο
λόγο αν
ένα τέ
τοιοπρό
γραμ μα

είναιεφικτόναπραγματοποιηθείκαικατάδεύτεροανοι
στόχοισυμφωνούνμετιςνέεςτάσειςκαιπροσεγγίσειςτης
διδασκαλίας τουμαθήματοςόπωςαυτάορίζονταιαπό το
ΔΕΠΠΣ.

ΠαρουσίασητουΠρογράμματος

Συμμετέχοντες:στοπρόγραμμασυμμετείχανοιτάξειςΓ΄,
Δ΄,Ε΄καιΣΤ΄του7οΔ.Σ.Κατερίνης&του13οΔ.Σ.Κατερίνης
.Τοσύνολοτωνπαιδιώνπουπήρανμέροςγιατησχολική
χρονιά200809ήταν310(146αγόριακαι164κορίτσια)ενώ

αρχικάείχανδηλωθεί330.
Διαδικασίασυμμετοχής:για
την εφαρμογή του προγράμ
ματος χρειάστηκε να συνη
γορήσουν ο αρμόδιος σχο
λικός σύμβουλος της πρω
τοβάθμιας εκπαίδευσης, ο
διευθυντής εκπαίδευσης και
τα μέλη του ΠΥΣΠΕ. Για τη
συμμετοχήτουκάθεσχολείου
χρειάστηκε η συγκατάθεση
τουδιευθυντή, τουσυλλόγου
διδασκόντων του σχολείου
καιτουσυλλόγουγονέων.Τα
σχολείαπουσυμμετείχανεπι
λέχθηκανμεκριτήριοτηνεύ
κοληπρόσβαση(μεταπόδια)
στοκολυμβητήριο.Κάθετμή

μα(τάξης)συμμετείχεγιαένατρίμηνο, (1012διδακτικές
ενότητες).Τοδίωροτηςγυμναστικήςτηςκάθετάξηςγιανα
πραγματοποιηθείτοπρόγραμμα,ενοποιείται(γίνεταισεμια
μέρα)ώστεναδιδαχθείηκολύμβηση.Οωφέλιμοςχρόνος
τουμαθήματοςείναι60΄.Γιατηνυλοποίησητηςδραστηριό
τηταςτοοικείοΠΥΣΠΕανάθεσεώρεςσεεκπαιδευτικούς
ΦυσικήςΑγωγήςμεειδίκευσηστηνκολύμβηση.Απαραίτη
τηπροϋπόθεσηείναιησυμμετοχήτων¾τωνμαθητώντου
τμήματος,ενώηαναλογίαμαθητώνεκπαιδευτικούείναιτο
ανώτερο10:1.
Στόχοιτουπρογράμματος:οιβασικοίστόχοιτουπρογράμ
ματοςσεαυτήτηνπιλοτικήεφαρμογήήταν:

1. Ηανάπτυξητηςαυτοπεποίθησηςκατάτηνεπαφήμετο
νερό

2. Ηδιδασκαλίακανόνωνασφαλείαςστονερόκαιστους
χώρουςτωνλουτρικώνεγκαταστάσεων

3. Ηεκμάθησητωνβασικώνκολυμβητικώνδεξιοτήτωντης
αναπνοής,τηςεπίπλευσηςτηςβύθισηςκαιτηςπροώθη
σης

4. Ηκοινωνικοποίησητωνπαιδιώνμέσααπότηνανάπτυξη
πρωτοβουλιώνκαισυμμετοχήςστηδιδασκαλία

5. Η διασκέδαση
παιχνίδι μέσα
στονερόώστεσε
συνδυασμόμε τα
υπόλοιπα οφέλη
της η κολύμβηση
να αποτελέσει
γιαπαιδιάμιααπό
τιςπροτιμώμενες
δραστηριότητες
δια βίου άσκη
σης.

Ηδιδασκαλία

τηςκολύμβησης

στοδημοτικόσχολείο:

Πιλοτική

εφαρμογή

προγράμματος

εκμάθησης

ΝικοδέληςΘ1.,ΜισαηλίδηςΚ1.,Νταμπάκης

Β1.,ΠαπαργυρίουΑ2.,&ΠαπαχαρίσηςΒ3. 
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Παράδειγμαμαθήματος

Παρακάτω παρατίθεται μια διδακτική ενότητα η οποία
αναδεικνύειτουςστόχουςτουπρογράμματοςκαιτησύν
δεσητουςμετουςστόχουςτουαναλυτικούπρογράμμα
τοςΦυσικήςΑγωγής.

Στόχοι:

• εξοικείωσημετονερό
• συνειδητήκαιέντονηεκπνοήμέσαστονερόαπότη
μύτηκαιαπότοστόμα

Υλικά:Σανίδεςκολύμβησης,επιπλέονταμπαλάκια,στε
φάνια, αφρώδης σωλήνες κολύμβησης, πλαστικές μπά
λες,βαρελάκιακολύμβησης.

Α)Προετοιμασία:Ητάξησυγκεντρώνεταιστονπροθά
λαμο του κολυμβητηρίου πριν την έναρξη του μαθήμα
τος.Ο δάσκαλος κολύμβησης οδηγεί τους μαθητές στα
αποδυτήρια και τους δίνει οδηγίες πώς να ξεντύνονται
γρήγορακαινατακτοποιούνταρούχατους.Υπενθυμίζει
στουςμαθητές,πρινπάνεσταντουςναεπισκεφτούντην
τουαλέτα έτσιώστε να μην χρειαστεί να διακόπτουν το
μάθημα(χρόνος10΄).

Β)Εισαγωγή:Ασκήσειςσταντους:
• πέφτει νερόστοκεφάλι, στοπρόσωπο,σταμάτιακαι
προσπαθούν να τα
κρατάνε ανοιχτά
(χρόνος5΄).
Επιμέρους στόχοι
Α,Β:ανάπτυξησυ
νηθειών υγιεινής,
τάξης (ασφάλεια)
καιεξοικείωσηςμε
τονερόσταντους.

Γ) Κύριο μέρος:
ασκήσειςστημικρή
πισίνα σε ρηχά νε
ρά
•ασκήσεις στα σκαλοπάτια: χαϊδεύουν το νερό με τα
χέριακάνονταςκινήσειςμετιςπαλάμεςπάνωκάτω,
μέσαέξω,πίσωμπροςχρησιμοποιώνταςόλεςτιςεπι
φάνειεςτουχεριού(παλάμηκουτάλα,παλάμημαχαί
ρι)γιανακατανοήσουντηνδιαφορετικήαίσθησητου
νερού(αντίσταση).

• ρίχνουν νερό στο πρόσωπο: κάνουμε αναπαράσταση
τουπρωινούπλυσίματος.

• παίρνουννερόστοστόμακαικάνουνένασιντριβάνι.
• δαγκώνουντονερό.
• Πετούντονερόψηλάκαιπροσπαθούννατοβάλουν
στοστόμα.

• Περπάτηματρέξιμοαναπηδήσειςμέσαστονερό
 (χρόνος10΄).
• γιατηνεκμάθησητηςεκπνοής:ταπαιδιάέχουνσανί
δεςστακεφάλιατουςκαιοέναςπροσπαθείναρίξει
τηνσανίδατουάλλουχωρίςναχρησιμοποιείταχέρια
παράμόνοναφυσάειδυνατά.

• γιατηνδυνατήεκπνοήμέσαστονερό:κάθεπαιδίέχει
έναμπαλάκιτουπινκπονκτοοποίοπροσπαθείνατο
απομακρύνειφυσώνταςτοδυνατά.Γιανατοπετύχουν
φέρνουνταχείλητουςπάνωστηνεπιφάνειατουνε
ρού.Έτσισταδιακάταπαιδιάαναπτύσσουντηβασική
δεξιότητατηςσυνειδητήςκαιέντονηςαναπνοής.

• συμπληρωματικές ασκήσεις: α) 45 παιδιά στέκονται

γύρωαπόστεφάνια,φέρνουντοστόματουςστηνεπι
φάνειατουνερούκαιφυσούνδυνατάώστενακάνουν:
«μίατρύπαστονερό»«ποιοςκάνειτημεγαλύτερητρύ
πα»«ποιοςμπορείναφυσήξειπερισσότερο».(χρόνος
15΄)β)Τραινάκι:Ταπαιδιάείναιπιασμένααπότημέση
τοέναπίσωαπότοάλλο.Η«μηχανήτουτρένου»,που
μπορείναείναιοδάσκαλος,τραβάταβαγόνιαδηλαδή
ταπαιδιάπερπατώνταςήμεπηδηματάκια.Δίνειοδη
γίεςαλλάεκτελείκαιο ίδιος:Τοπηγούνιακουμπάει
στονερόκαιταχείληκαιημύτηφυσάνετονερό.Στις
«στάσεις» του τρένου τις οποίες καθορίζει η μηχανή
βυθίζεταιολόκληροτοκεφάλι.γ)Ανά23παιδιάπρο
σπαθούνναπεράσουνκάτωαπόέναναφρώδησωλήνα
βυθίζονταςτοκεφάλιστονερόκαιεκπνέονταςαργά
απότοστόμακαιτημύτηόλοτοναέραπουέχουνστα
πνευμόνιατουςώστενακάνουνφυσαλίδες.Οιασκή
σειςπρέπειναεπιδεικνύονταιπάντααπότονδάσκα
λοκολύμβησηςστοαρχικόστάδιοεκμάθησης(χρόνος
10΄).

ΕπιμέρουςστόχοιΓ:

•  Βελτίωσητηςικανότηταςμετακίνησηςμέσαστονερό.
•  Ανάπτυξητηςσυνεργασίας.
•  Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης σε σχέση με το υγρό
στοιχείονερό. Τα παιδιά μέσα από τις προασκήσεις
καιταπαιχνίδιαυπερνικούντονφόβοπουέχουνγιατο
νερό.

Δ)Επίλογοςήαποθεραπεία-παιχνίδι:ταπαιδιάείναι
χωρισμένα σε δύο ή τρεις ομάδες: χρυσόψαρα, ιππόκα
μποικαιδελφίνια.Μέσαστηνπισίναείναιδιασκορπισμέ
νεςπλαστικέςμπάλες,σανίδες,βαρελάκιακαιμετοσύν
θημαοιομάδεςπροσπαθούνναμεταφέρουνόσογίνεται
περισσότερααντικείμεναστασημείαπουέχουνοριστεί.
(χρόνος10΄).

Τέλοςδραστηριότητας –διαθεματικήπροσέγγιση: τα
παιδιά κάνουν ντους ντύνονται και τρωνε όλοι μαζί ένα
φρούτο,ακολουθείσυζήτησηγιατονερό,τηνυγιεινή,την
καθαριότητακαιτησωστήδιατροφή(χρόνος20΄).
Συνολικόςχρόνοςστοκολυμβητήριο:80΄

Συμπεράσματα-προτάσεις 

Από τηνεφαρμογή τουπαραπάνωπιλοτικούπρογράμμα
τοςγια10συνολικάεβδομάδες,διαπιστώθηκανμιασειρά
απόπλεονεκτήματατηςεφαρμογήςόπως:
•  Τοπρόγραμμαείχεκαθολικήσυμμετοχή.310απότους
330μαθητέςκαιμαθήτριεςτωντμημάτωνπουσυμμε
τείχανέλαβανμέρος.

•  Τοενδιαφέροντωνπαιδιώνγιατομάθημαήτανμεγάλο
καιτογεγονόςότιυπήρχεδραστηριότηταεκτόςσχολι
κούπεριβάλλοντοςσυντελούσεσεμεγάλοβαθμό.

•  Ένα σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας έγινε μέσα
απότοπαιχνίδι.

•  Εφαρμόστηκε η μέθοδος της συνδιδασκαλίας καθώς
και διαθεματική προσέγγιση σε ζητήματα περιβαλλο
ντικής αγωγής, προσωπικής υγιεινής, ασφάλειας στο
νερόκαιδιατροφής.

Αντίστοιχαδιαπιστώθηκανορισμέναμειονεκτήματαόπως:

•  Ημεταβολήτουωρολογίουπρογράμματοςπουανκαι
αναγκαίαφέρνειμιααναστάτωσηστοσχολείοκαθώς
τοκολύμπιδενείναιμάθημαπουσυνυπολογίζεταιστο
πρόγραμμααπότουπουργείο.

•  Ηέλλειψηαναλυτικούπρογράμματοςηοποίαδυσκο
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Χαρίλαος Κουθούρης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
               ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

λεύειτοέργοτωνεκπαιδευτικώνκαιδεδιασφαλίζειτη
μάθηση.

•  Τοσύνολο τωνδιαδικασιώνγια τηνάδειαυλοποίησης
τουπρογράμματος.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι με βάση την
εμπειρία από το παρόν πρόγραμμα η εφαρμογή προ
γραμμάτωνδιδασκαλίαςκολύμβησηςστοδημοτικόσχολείο
είναιεφικτήότανυπάρχειδομημένοοργανωτικόπλαίσιο.
Ηδιδασκαλίαμπορείναγίνειείτεμέσααπότομάθηματης
φυσικήςαγωγής(ότανυπάρχεικολυμβητήριοκοντά)είτε
στο πλαίσιο του ολοήμερου σχολείου σαν δραστηριότητα
υποχρεωτικήςεπιλογής.Τοπόσοαναγκαίοείναιαυτό,το
καταδεικνύουνοιαρνητικέςστατιστικέςτωνπνιγμώννέων
παιδιώνστηχώραμας,καθώςκαιτογεγονόςότιτο60%των
Ελλήνων δεν ξέ
ρουνκολύμπι.Τέ
λος πέρα από το
αν εφαρμοστούν
ήόχιπρογράμμα
ταεκμάθησηςκο
λύμβησηςστοδη
μοτικό, προτείνε
ται η λεπτομερή
συγγραφή αναλυ
τικούπρογράμμα
τος κολύμβησης

γιατονκάθεκύκλοτωντάξεωντουδημοτικού.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

εξειδίκευση στη γνώση Δημήτριος Παπανδρέου

Στο βιβλίο αυτό, θα βρείτε πληροφορίες για όλα όσα σας ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να έχετε 

μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη.

• Πώς το βάρος επηρεάζει τη σύλληψη

• Πόσο βάρος πρέπει να πάρετε

• Επιπλοκές της εγκυμοσύνης που έχουν άμεση σχέση με τη διατροφή

• Κλινικές παθήσεις όπως παχυσαρκία, διαβήτης, υπέρταση, αναιμία, AIDS κ.ά. και πώς  

    επηρεάζουν την εγκυμοσύνη σας

• Διατροφικά μενού

• Άσκηση και εγκυμοσύνη

• Ψυχολογική υποστήριξη της εγκυμονούσας γυναίκας

• Θηλασμός
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Κρίνετεικανοποιητικότοεπίπεδοτουμα
θήματοςτηςΦυσικήςΑγωγής(Φ.Α.)σή
μερα;Αιτιολογείστετηναπάντησήσας.

Προφανώς αναφέρεστε στην ποιότητα
του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, η
οποία είναι συνάρτηση της υλικοτεχνι
κήςυποδομής,τουπρογραμματισμού,της
προετοιμασίας του εκπαιδευτικού, της
ελκυστικότητας(δομήςκαιπεριεχομένου)
τουμαθήματος,τηςορθολογικήςαξιοποί
ησηςτουχρόνου,τηςσχέσηςεκπαιδευτι
κούμαθητών,τουβαθμούεπίτευξηςτων
στόχωντουΑ.Π.Σ.καιτουβαθμούκάλυ
ψηςτηςδιδακτέαςύλης.
Οισυνθήκεςυλικοτεχνικήςυποδομήςτων
σχολείωνμαςείναιγνωστές,ηδιδακτέα
ύλη καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό,
αρκετοίστόχοιτουμαθήματοςπετυχαίνο
νται(συνειδητάκαιασυνείδητα),σεγενι
κέςγραμμέςοιεκπαιδευτικοίΦ.Α.έχουν
καλόκλίμασχέσεωνμετουςμαθητές,το
μάθημα είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό
(απότηφύσητουαλλάκαιαπότοντρόπο
τηςεκπαιδευτικήςπροσέγγισης)καιεπι
φέρει σε γενικές γραμμές καλά αποτε
λέσματαστονψυχοκινητικόκαιτοσυναι
σθηματικότομέα.
Τομείςπουεπιδέχονταιβελτίωσηςείναι
π.χ. η ορθολογική αξιοποίηση του διδα
κτικούχρόνου,τόσομεπιοεύστοχεςδι
δακτικέςπαρεμβάσειςόσοκαιμεουσια
στικότεροκαθοδηγητικόκαισυντονιστικό
ρόλο. Γι’ αυτόοι εκπαιδευτικοί χρειάζο
νται περιοδική επιμόρφωση και ενημε
ρώσεις κυρίως στις σύγχρονες εκπαι
δευτικές τάσεις, αλλά και τηνσύγχρονη
εκπαιδευτική ορολογία. Επειδή η εκπαι
δευτικήδιαδικασίαστηΦυσικήΑγωγήεί
ναιβιωματικήπολλέςαπότιςσύγχρονες
απόψεις π.χ. για τα στυλ διδασκαλίας ή
για τη συναισθηματική διαχείριση ή την
ηθική ανάπτυξη και τις κοινωνικές δε
ξιότητεςεμπεριέχονταιστηνκαθημερινή
τουςπρακτική.Τοκινητικόπαιχνίδι(και
ηαθλοπαιδιά)είναιμιαάκρωςμαθητοκε
ντρική εκπαιδευτική διαδικασία, παρέχει
ανοικτές επιλογές στην αξιοποίηση των
κινητικών δεξιοτήτων, συμβάλει ουσια
στικάστημετάβασησεμεταγνωσικόεπί
πεδο κινητικής συμπεριφοράς, ενώ πα
ράλληλα παρέχει ευκαιρίες κοινωνικής,
συναισθηματικήςκαιηθικήςδιαχείρισης.
Παρεξηγείταιωστόσοσανδιδακτικόπε
ριεχόμενο, ιδιαίτερα αν η παρουσία, ο
συντονιστικός και καθοδηγητικός ρόλος
τουεκπαιδευτικούδενείναιεμφανής.Ο
εκσυγχρονισμόςτωνεκπαιδευτικώνστις
εκπαιδευτικέςτάσειςκαιτηνορολογίαθα
βελτιώσειτηνεπικοινωνιακήτουςδυνα
τότητακαι τησυνειδητήδιαχείριση των
ευρύτερωνστόχωντηςΦυσικήςΑγωγής,
μεπαράλληληορθολογικήαξιοποίησητου
διδακτικούχρόνου.Οιόποιεςδιδακτικές
διαφοροποιήσεις πρέπει να προσαρμό
ζονταιστηδικήτουςπροσωπικήθεωρία
διδασκαλίας.
Ένας άλλος τομέας πουπρέπει να βελ
τιωθείστομάθηματηςΦυσικήςΑγωγής
είναιηδιαχείρισητωνγνώσεων.Καιδεν

αναφέρομαιστιςγνώσειςπουσυνδέονται
άμεσα με το κινητικό περιεχόμενο του
μαθήματος,όπωςτηντεχνική,τιςτακτικές
κινήσεις, κανόνεςκαι κανονισμούς, αλλά
στις γενικότερες γνώσεις για τα οφέλη
τηςφυσικήςδραστηριότηταςκαιτηνευ
ρύτερη ενημέρωση σε θέματα φυσικής
άσκησης και αθλητισμού. Δεν είναι ζη
τούμενοημετάδοσηαυτώντωνγνώσεων
στουςμαθητέςναγίνεταισεπεριβάλλον
σχολικής τάξης, όπως στα περισσότερα
μαθήματαγνωστικούπεριεχομένου,αλλά
η εισαγωγή έξυπνων τεχνικών διαχείρι
σήςτουςμέσαστιςκινητικέςδραστηριό
τητεςτουμαθήματος.
Σε γενικές γραμμές λοιπόν το επίπεδο
τουμαθήματοςτηςΦυσικήςΑγωγήςστη
μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
κρίνεται ικανοποιητικό,μεδεδομένητην
προτεραιότηταστηνκινητικήδραστηριό
τητατωνμαθητών.Κάθεεκπαιδευτικός
με το δικό τουπροσωπικό τρόποπετυ
χαίνειένασημαντικόαριθμόστόχωντου
μαθήματος.
Αναφέρετεθετικές,δημιουργικέςήκαινο
τόμες προσπάθειες Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής(Κ.Φ.Α.)ήσχολείωνσταπλαίσια
τηςΦ.Α.
Στην περιφέρεια τουΝ. Σερρών καιΝ.
Κιλκίς υπάρχουν αξιόλογες καινοτόμες
πρωτοβουλίεςεκπαιδευτικώνΦ.Α.ΗΜα
θητιάδα στην Πρώτη Σερρών ξεκίνησε
απόμιαφιλόδοξηπρωτοβουλία τουσυ
ναδέλφου Γιώργου Γάλλου στο Λύκειο
τηςΠρώτης, να διοργανώσει σεσυνερ
γασίαμε τοπικούςφορείςμιαπανελλή
νιασυνάντησητωνμαθητώνσταπρότυπα
(αθλητικά και πολιτιστικά) των ολυμπια
κών αγώνων. Σήμερα, μετά από 8 συ
νεχείς διοργανώσεις, η Μαθητιάδα έχει
θεσμοθετηθείνομοθετικάαπότουπουρ
γείοπαιδείας,συμμετέχουνγυμνάσιααπό
όλουςτουςΝομούςτηςΕλλάδαςκαισχο
λείατηςομογένειαςκαιπροσομοιάζειστη
διαμονή,τονεθελοντισμό,τοαθλητικόκαι
πολιτιστικό περιεχόμενο την ολυμπιάδα
γιαμαθητές.
Άλλη σημαντική θετική πρωτοβουλία εί
ναιαυτήτου5ουΓυμνασίουΣερρών,όπου
τατελευταίαχρόνιαμεσυντονιστέςτους
συναδέλφουςΜπάμπηΣαρηβασιλείουκαι
ΑγγελικήΣολάκηαξιοποιούνταισ’όλητη
διάρκειατηςχρονιάςταδιαλείμματαγια
την πραγματοποίηση μορφών εσωτερι
κώνπρωταθλημάτων.Ηκαινοτομίαστην
περίπτωση του5ου Γυμνασίουβρίσκεται
στοοργανωτικόπλαίσιο,μετιςαγωνιστι
κέςομάδες, τουςδιαιτητέςκριτές, τους
υπευθύνους τάξης, το πρόγραμμα των
αγώνωντηνυλοποίησητουςκαιτηνκα
ταγραφήαποτελεσμάτων,ναγίνεταιαπο
κλειστικάαπότουςμαθητές,ακριβώςστα
πρότυπαενόςσχεδίουεργασίας. (ενδει
κτικά πρωταθλήματα: 2 εναντίον 2 πο
δόσφαιροσεγήπεδομπάσκετμεεστίες
χόκεϊ,3εναντίον3βόλεϊ,μεικτέςομάδες
μεκαθηγητές,ελεύθερεςβολές,κ.α.)
ΤοΓυμνάσιοΑξιούποληςμετοσυνάδελ
φοΣταμάτηΤσελέπηυλοποιείσταπλαί

σιατουμαθήματοςτηςΦυσικήςΑγωγής,
σετακτικήβάση,σχέδιαεργασίαςμεθέ
ματαπουσχετίζονταιάμεσαμετηΦυσι
κήΑγωγή.Φυσικά,αρκετοίείναιοισυνά
δελφοιπουκάθεχρόνοεμπλέκονταιστα
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
(αγωγήυγείας,περιβαλλοντικήεκπαίδευ
ση,πολιτιστικάθέματα)τουςοποίους,ας
μεσυγχωρέσουν,πουδενμπορώναανα
φέρωονομαστικά.
Σαφώςυπάρχειευαισθησίασεαρκετούς
συναδέλφουςγιαδημιουργικέςκαικαινο
τόμεςπρωτοβουλίεςστασχολείατους,οι
οποίες ενθαρρύνονται και υλοποιούνται.
Στοπλαίσιοαυτόξεκίνησεαπότοσχολικό
έτος 20092010 στους  Νομούς Σέρ
ρώνκαιΚιλκίςηλειτουργίατουθεματι
κούδικτύου«ΦυσικήάσκησηκαιΥγεία»,
γιατοοποίομπορείτεναπάρετεπληρο
φορίεςαπότηδιεύθυνση:http://users.
sch.gr/adanis/portal.
Αναφέρετεαρνητικέςπεριπτώσεις.
Αρνητικές περιπτώσεις δεν μπορώ να
σχολιάσω.Θέλω όμως να θίξω το πρό
βληματηςυπεραριθμίαςτωνεκπαιδευτι
κώνΦ.Α.τηςΒ/θμιαςεκπαίδευσης,που
προκαλεί ένα δυσάρεστο κλίμα μεταξύ
εκπαιδευτικώνστασχολεία,αλλάκαιμε
ταξύτωνσυναδέλφωνεκπαιδευτικώνΑ/
θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.  Συνέ
πειατηςυπεραρισθμίαςείναικάποιοιεκ
παιδευτικοί να εργάζονται με μειωμένο
ωράριο ή συμπληρώνοντας το ωράριό
τους με γραμματειακή υποστήριξη σχο
λείων.Οι εκπαιδευτικοί πουπλεονάζουν
ήέχουνμειωμένοωράριοπρέπειναείναι
ανοικτοίκαιθετικοίστησυμπλήρωσητου
ωραρίουτουςμεώρεςΦυσικήςΑγωγής
όπουυπάρχειανάγκη(Β/θμιαήΑ/θμια).

Χρησιμοποιούνται τα νέα σχολικά βιβλία
ΦυσικήςΑγωγής(αναλυτικάπρογράμματα)
στηνκαθημερινήπρακτική;Ανόχιγιατί;

Δενμπορώνασαςαπαντήσωμεστοιχεία
αν χρησιμοποιούνται. Τα βιβλία μαθητή
προβλέπεται να χρησιμοποιούνται περι
στασιακάσεορισμέναμαθήματα,ενώτα
βιβλίαεκπαιδευτικούείναιβοηθήματακαι
δενέχουντημορφήυποχρεωτικήςχρή
σηςγιατηνκάλυψητηςδιδακτέαςύλης.
Έχωτηναίσθηση,απόερωτήματατωνεκ
παιδευτικών,ότιοινέοισυνάδελφοιανα
τρέχουν περισσότερο στα βιβλία εκπαι
δευτικούαπότουςπαλαιότερους.Βέβαια
τοπεριεχόμενοτουαναλυτικούπρογράμ
ματος και τα αντικείμενα που έχουν να
διδάξουν,τουςείναισεγενικέςγραμμές
γνωστά(απόεπιμορφώσεις).
Ποιες,κατάτηνάποψήσας,πρέπειναεί
ναι οι προτεραιότητες ενός διδάσκοντα
σταπλαίσιατουμαθήματοςτηςΦ.Α.;
Ολόκληροτοπλαίσιοοργάνωσηςτηςσχο
λικήςΦ.Α.είναιπροτεραιότηταγιατονεκ
παιδευτικόκαιδενπεριορίζεταιμόνοστο
πλαίσιοτωνδιδακτικώνωρώντουμαθή
ματος. Το φάσμα των στόχων τηςΦ.Α.
καλύπτεταιτόσομέσααπότομάθημαόσο
καιαπότησυμμετοχήσεσχολικούςαγώ
νες,τηνυλοποίησησχεδίωνεργασίας,τις
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εκπαιδευτικέςεπισκέψειςκαιτιςγενικές
δραστηριότητεςτηςσχολικήςζωής.Ηδι
δακτικήώρατουμαθήματοςείναιηελά
χιστηυποχρέωσητουεκπαιδευτικού.Με
όλαόμωςπρέπειναασχοληθεί.
Σταπλαίσιαοργάνωσηςτουμαθήματός,οι
προτεραιότητεςείναικατάσειρά:οετή
σιος και τριμηνιαίος προγραμματισμός,
ο σχεδιασμός (ενδεικτικών τουλάχιστον)
πλάνωνμαθήματος,ηοικοδόμησηκαλού
κλίματοςμετουςμαθητές,ηδημιουργία
ελκυστικούπεριβάλλοντοςγιασυμμετοχή
καιμάθηση,ηορθολογικήαξιοποίησητου
διδακτικούχρόνουγιατηνεπίτευξητων
στόχων και η ετοιμότητα προσαρμογής
σε διαφοροποιημένεςσυνθήκες και πα
ράγοντες.

ΠώςθαμπορούσεοθεσμόςτουΣχολικού
Συμβούλουνασυμβάλλειστηναναβάθμιση
τηςΦ.Α.;

Οσχολικόςσύμβουλοςεποπτεύεικαικα
θοδηγείτηνεφαρμογήτηςεκπαιδευτικής
πολιτικήςκυρίωςστοντομέατηςποιότη
ταςτηςεκπαίδευσης.Όλοτοπλαίσιοτου
μαθήματοςτηςΦυσικήςΑγωγήςείναιδο
μημένομεγνώμονατοόφελοςτουμαθη
τή.Τοαναλυτικόπρόγραμμαπροσδιορίζει
σεμεγάλοβαθμόαυτότοπλαίσιο (είναι
κλειστούτύπου)καιδενεπιτρέπειμεγά
λεςδιαφοροποιήσειςστιςεκπαιδευτικές
προσεγγίσεις από πλευράς εκπαιδευτι
κών.Οι όποιεςόμωςδιαφοροποιημένες
διδακτικές πρακτικές πρέπει να συγκλί
νουνπάνταστοόφελοςτουμαθητή.Εδώ
είναιουσιαστικόςορόλοςτουσχολικού
συμβούλου, ο οποίος καθοδηγεί, ενθαρ
ρύνειήαποθαρρύνειαυτέςτιςπρακτικές
τωνεκπαιδευτικών,μέσααπότηνπροσω
πικήεπαφήκατάτιςεπισκέψειςστασχο
λείακαιμέσααπότιςεπιμορφώσειςπου
διοργανώνει.
Φυσικά στα πλαίσια της διαφορετικότη
ταςοιεκτιμήσειςτωνσχολικώνσυμβού
λωνδενμπορούνναταυτίζονταισεόλα
τα θέματα. Θεωρώ όμως ότι οι σχολι
κοί σύμβουλοι είναι εναρμονισμένοι α)
στοπλαίσιοκαι τοπνεύμα τουαναλυτι
κούπρογράμματοςκαιβ)στιςδιαστάσεις
των οφελών της Φυσικής Αγωγής για
τους μαθητές, οπότε η καθοδήγηση και
επιμόρφωσηπουπαρέχουνστουςεκπαι
δευτικούςσυμβάλλουνστηβελτίωσητου
μαθήματοςκαικατ΄επέκτασηστηνανα
βάθμισητηςσχολικήςΦυσικήςΑγωγής.

Πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα
Τ.Ε.Φ.Α.Α.στηναναβάθμισητηςΦ.Α.;

Τα ΤΕΦΑΑ επεξεργάζονται, προάγουν
και παράγουν νέα επιστημονική γνώση
γιατηΦυσικήΑγωγή.Ηγνώσηαυτήεί
ναι σαφώς χρήσιμη για την εφαρμογή
τηςΦυσικήςΑγωγήςστηνα/θμιακαιβ/
θμια εκπαίδευση. Δεν προδικάζει όμως

τηναμεσότητατηςεφαρμογής,ούτετην
εφαρμογήχωρίςπροσαρμογήστηνεκπαι
δευτικήδιαδικασία.Ακόμακαιστηγνώση
πουσυνδέεταιάμεσαμετηνεκπαιδευτική
διαδικασία,π.χ.στηνεπιστημονικήθεωρία
τηςδιδασκαλίας,ηεφαρμογήπρέπεινα
επιδιωχθείμέσααπότηνπροσωπικήθε
ωρία διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, η
οποίαέχειοικοδομηθείμεβάσητηνεπι
στημονική γνώσηαλλά και την εμπειρία
τουεκπαιδευτικού.
ΗσυμβολήτωνΤΕΦΑΑστηναναβάθμιση
της σχολικής Φυσικής Αγωγής έγκειται
στημετάδοσητηςνέαςγνώσηςήτωννε
ότερωναπόψεωνστουςεκπαιδευτικούς,
μέσωτωνεπιμορφωτικώνδιοργανώσεων
τωνφορέωντηςεκπαίδευσης. Πρακτι
κάδηλαδήμετησυμμετοχήτωνμελών
των ΤΕΦΑΑ  στις επιμορφώσεις των
εκπαιδευτικών.ΓιαπαράδειγματοΤΕΦΑΑ
Σερρών,σταπλαίσιατηςκοινωνικήςτου
ευθύνης,  έχει καθιερώσει τησυμμετο
χή των μελών ΔΕΠ στα επιμορφωτικά
σεμινάρια του σχολικού συμβούλου και
τη συνδιοργάνωση επιμορφωτικών προ
γραμμάτωνγιαεκπαιδευτικούς(όπουζη
τείται).
ΤαμέλητωνΤΕΦΑΑ,όπωςκαιοισχολι
κοί σύμβουλοι, έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουνπροτάσειςγιατηναναβάθμι
ση τηςΦυσικήςΑγωγήςστις κεντρικές
υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας και
στοπαιδαγωγικόινστιτούτο.Ηυλοποίηση
προτάσεων από μέλη των ΤΕΦΑΑ προς
τους εκπαιδευτικούς για το μάθημα της
ΦυσικήςΑγωγήςεξαρτάταιαπότησυμ
βατότητάτουςμετοΑ.Π.Σ.καιαπότην
αποδοχή τους από τους εκπαιδευτικούς
καιτουςσχολικούςσυμβούλους.

Πώςμπορείναυλοποιηθείηεπιμόρφωση
τωνΚ.Φ.Α.;

Ηβασικήδομήτηςεπιμόρφωσηςείναιη
αποκεντρωμένη, αυτήπουγίνεταιμε τη
φιλότιμηπροσπάθειατωνσχολικώνσυμ
βούλων.Ηεπιμόρφωσηαυτήγίνεταιχω
ρίς οικονομική στήριξη από το δημόσιο
καιεναπόκειταιστιςδυνατότητεςκαιτον
εθελοντισμό των επιμορφωτών και του
σχολικούσυμβούλου.Γι’αυτόπαρακαλού
νται ταμέλη τωνΤΕΦΑΑναανταποκρί
νονται στις προσκλήσεις των σχολικών
συμβούλωνκαιναστηρίζουνταεπιμορ
φωτικάτουςπρογράμματα.
Ηγενικότερηεπιμόρφωσητωνεκπαιδευ
τικώνπροβλέπεταιθεσμικάναυλοποιείται
μέσω του ΟΕΠΕΚ (Οργανισμού Επιμόρ
φωσης Εκπαιδευτικών). Επιμορφωτικά
προγράμματαεισαγωγικήςεπιμόρφωσης
υλοποιούν τα ΠΕΚ (Περιφερειακά Επι
μορφωτικά Κέντρα) που υπάγονται στις
περιφερειακέςδιευθύνσειςεκπαίδευσης.
Ακόμα πολλά επιμορφωτικά προγράμμα

ταγιατονευρύτεροδημόσιοτομέαυλο
ποιούνταιαπότοΕΚΔΔΑ(ΕθνικόΚέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης)
στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και
εκπαιδευτικοί.ΤαΤΕΦΑΑσανφορείςτης
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να
υποβάλλουν προτάσεις για επιμορφωτι
κάπρογράμματατωνεκπαιδευτικώνΦ.Α.
στουςπαραπάνωφορείς(μετιςγνωστές
δυσκολίεςτηςέγκρισης).

Ποιο θεωρείται ότι είναι το μέλλον της
Φ.Α.;

Το μέλλον της Φυσικής Αγωγής προ
διαγράφεται από την ανάγκη της φυσι
κήςδραστηριότηταςτουμαθητήκαιτου
ενήλικα στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η
υποκινητικότητα και οι συνέπειές της
σεσυνδυασμόμετηνανθυγιεινήκαιμη
ισορροπημένη διατροφή αυξάνονται συ
νεχώς. Έχουμε περισσότερους υπέρβα
ρους και παχύσαρκους μαθητές από τα
προηγούμεναχρόνια,λιγότεροκινητικούς
και ενεργητικούς, δυνητικά περισσότερο
εκτεθειμένουςσεμεταβολικάκαικαρδιο
αγγειακάνοσήματαστομέλλοναλλάκαι
στοπαρόν.Τοχειρότεροείναιότιαυτές
οισυνέπειεςδενσυνδυάζονταιμεαύξη
σητηςφροντίδαςγιατηνυγείατους.
Βασικό ενδιαφέρον στους στόχους και
τοπεριεχόμενοτηςΦυσικήςΑγωγήςστο
μέλλονθαέχειηφυσικήάσκησηγιατην
υγεία.Θααναβαθμισθούντόσοτοκινητικό
περιεχόμενοκαιοιπαρεμβάσειςγιατην
προαγωγήτηςυγείαςόσοκαιταπαρεμ
βατικάπρογράμματαγιατηναγωγήυγεί
αςσεσυνδυασμόμετηφυσικήάσκηση.
Αυτόδεσημαίνειότιθααλλάξειτοσημε
ρινόμοντέλοτηςσχολικήςΦυσικήςΑγω
γήςπουσεμεγάλοβαθμόείναιπροσανα
τολισμένοστοναθλητισμό.Ηδιδασκαλία
κυρίωςτωναθλοπαιδιώνθαείναιπάλιη
βάση του γνωστικού περιεχομένου και
ηβασικήμορφήάσκησηςτωνμαθητών.
Αυτό δεν είναι αρνητικό, αφού ενισχύει
την θετική συμπεριφορά των μαθητών
γιαφυσικήδραστηριότητακαισυνδέειτη
ΦυσικήΑγωγήμετονΑθλητισμό.
Εκτόςαπόταθεσμικάθέματα(η3ηώρα
ΦυσικήςΑγωγής,ηοργάνωσητουαθλη
τισμού στο ολοήμερο, η λειτουργία των
Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων, οι επι
κουρικές δραστηριότητες της Φυσικής
Αγωγής, η προσχολική Φυσική Αγωγή)
έχουμε να διαχειρισθούμε το γνωστικό
περιεχόμενο (αντικείμενα διδασκαλίας),
τηνπροσαρμογήκαιαναβάθμισητωνεκ
παιδευτικών παρεμβάσεων, καθώς και
τηναύξησητηςκινητικήςδραστηριότητας
τωνμαθητώνμέσαστοσχολείο,πρινεπι
χειρήσουμε τις σχετικές αλλαγές στα
αναλυτικάπρογράμματα,αλλαγέςπουεί
ναιαναμενόμενες.

Δρ. Α πό στο λος Ντά νης    Σχο λι κός Σύμ βου λος Φ.Α. Ν. Σερ ρών και Κιλ κίς
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www.xristodoulidi.gr
Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
και επωφεληθείτε από τις προσφορές μας
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Κρίνετεικανοποιητικότοεπίπεδοτουμα
θήματοςτηςΦυσικήςΑγωγής(Φ.Α.)σήμε
ρα;Αιτιολογείστετηναπάντησήσας.
0ΧΙ.Κάνονταςμιαιστορικήαναδρομήτης
ελληνικήςΦ.Α.καιτουαθλητισμούπαρα
τηρούμεότιαπό(τηνίδρυσητουελληνι
κούκράτους)το1834έωςτο190009,
εφαρμόστηκε το γερμανικό σύστημα, το
οποίο έδινε έμφαση στην ενόργανη γυ
μναστική, στις τακτικές ασκήσεις, στις
στρατιωτικέςασκήσεις,τηνοπλασκίακ.ά.
Άρχισεαπότο1880ναδιδάσκεται2φ.,
ενώαπότο18823φ.εβδομαδιαίωςστα
Γ/σ.ΣτησυνέχειαμετοΝ.ΒΧΚΑ΄/1899
καθιερώνεται ηΦ.Α. ως βασικό μάθημα
καιδιδάσκοντανκαιστιςτρειςβαθμίδες
εκπ/σης, καθώς το1900αυξήθηκανοι
ώρεςαπό3σε5φ.εβδομαδιαίως.
Απότο190009έωςτο(197076),κα
θιερώθηκετοσουηδικόσύστημα,τοοποίο
έδινεέμφασηστιςελεύθερεςγυμναστι
κέςασκήσεις,μεένααυστηράπροκαθορι
σμένοασκησιολόγιο,μεκύριουςστόχους
τηνυγεία,τηνευρωστίακαιτηνορθοσω
μία.
Απότο (197076)ωςτο1990,ησου
ηδικήγυμναστικήαντικαθίσταταιαπότην
παιδαγωγική γυμναστική, δίνονταςέμφα
ση στις παιγνιώδεις και αθλητικές δρα
στηριότητες.
Από το 1882 έως 1976 η σχέση του
ωρολογίουπρογράμματοςκαιωρώνΦ.Α.
ήταν8%10%τουσυνολικούεβδομαδιαί
ουπρογράμματος.
Απότο19771981,συμπεριλαμβανομέ
νωνκαιτωναθλητικώνδραστηριοτήτων,η
Φ.Α.κατείχεστιςτρειςτάξειςτουγυμνα
σίουτοποσοστό13.9%,ενώστιςτάξεις
του λυκείου το 8.5% του εβδομαδιαίου
προγράμματος.
Μετηνεφαρμογήτου5ήμερουσχολείου
το1981,τομάθηματηςΦ.Α.στιςΑ΄&
Β΄γυμνασίουκατείχεκαικατέχειέωςκαι
σήμερατο8.3%,αντίθεταοιμεγαλύτερες
τάξειςόπως,ηΓ΄γυμνασίουκαιΑ΄λυκεί
ου,μόλιςτο6%καιηΒ΄λυκείουμόλις
το5%τουσυνολικούεβδομαδιαίουπρο
γράμματος.
Από το1974και έπειταστο τότε6τά
ξιο γυμνάσιο το ωρολόγιο πρόγραμμα
περιλάμβανε το μάθημα τηςΦ.Α.3φο
ρές εβδομαδιαίως σε όλες ανεξαιρέτως
τιςτάξεις.ΟιίδιεςδιδακτικέςώρεςΦ.Α.
εβδομαδιαίως,περιλαμβάνοντανκαιμετά
τοδιαχωρισμότου6τάξιουγυμνασίουσε
(3τάξιογυμνάσιοκαι3τάξιολύκειο).
Περίπου στα μέσα της δεκαετίας του
1980ξεκίνησεημείωσητωνωρώνΦ.Α.
εβδομαδιαίως πρώτα από το Λύκειο και
στησυνέχειαστοΓυμνάσιο.Τοτελειωτικό
χτύπημα τηςΦ.Α. για το λύκειο, επήλθε
μετηνψήφισητωννόμων2525/97και
αμέσωςμετον2640/98,όπουοχαρα
κτήρας ύπαρξης του μαθήματος σχεδόν
εκμηδενίστηκε. Αυτό σημαίνει ότι στα
ΕνιαίαΛύκειασημερινάΓΕΛοιώρεςΦ.Α.
σύμφωνα με το Α.Π.Σ. για την Α΄ τάξη
προβλέπεται εβδομαδιαίως (α΄ 4μηνο 2
ώρεςκαιβ΄4μηνο1ώρα),γιατηΒ΄τάξη
(2ώρες),ενώστηΓ΄τάξη(1ώρα).Στα
ΕΠΑΛΕΠΑΣ σεόλεςτις τάξεις (α΄κύ
κλος1ώρακαιβ΄κύκλοςκαμιά).ΣτοΓ/σ
προβλέπεταιγιατηνΑ΄&Β΄τάξη3ώρες,
ενώγιατηΓ΄τάξη2ώρες.ΣτοδεΔ/σχ.
διδάσκεται2φ.σεόλεςτιςτάξεις.
Απόταπαραπάνωφαίνεταιότιπαλαιότερα
δίνοντανμεγαλύτερηβαρύτηταστομάθη

ματηςΦ.Α..Επειδήόμωςκαι τατελευ
ταία χρόνια η μορφή δραστηριοποίησης,
οτρόποςψυχαγωγίαςκαιοιδιατροφικές
συνήθειεςτωννέωνέχουναλλάξειπολύ,
οσυνδυασμόςτωνδύοέχεισανσυνέπεια
την παρουσίαση δυσάρεστης μορφολο
γικής εικόνας και ευρωστίας. Σύμφωνα
όμωςμεαρκετέςμελέτες,προκειμένουνα
υπάρξουνβιολογικέςπροσαρμογές,απαι
τείταιφυσική δραστηριότητα τουλάχιστο
3φορέςεβδομαδιαίως(Pangrazi,1999).
Είναιένααίτημαόλωντωνεμπλεκομένων
φορέων,καθώςκαισύμφωνηγνώμητων
Σ.Σ.Φ.Α.όληςτηςχώρας.
2.Αναφέρετεθετικές,δημιουργικέςήκαι
νοτόμεςπροσπάθειεςΚαθηγητώνΦυσικής
Αγωγής(Κ.Φ.Α.)ήσχολείωνσταπλαίσια
τηςΦ.Α.:
Σε μια άτυπη επίσκεψή μου σε κάποιο
Γ/σ,μεενθουσιασμόαντίκρισαστηνώρα
τουδιαλείμματοςένανμεγάλοαριθμόπαι
διώνναασχολούνταιμεδιάφορεςαθλητι
κέςδραστηριότητες,με ιδιαίτεροπάθος.
Αξιοποιούσανμεενεργητικότηταταλιγο
στά λεπτά του διαλείμματος, αποβάλλο
νταςέτσι,μέσααπότοπαιχνίδιτοάγχος
καιτηνκούρασητωνυπολοίπωνμαθημά
των.
Ενημερώθηκα από τον συνάδελφο Φ.Α.,
ότι τηνώρα του διαλείμματος τα παιδιά
έπαιρνανμπάλες,ώστεόσοιεπιθυμούσαν,
μπορούσανναέχουνευκαιρίαγιαολιγόλε
πτηεκτόνωση.
Μετάαπόδιάλογοκαιανταλλαγήαπόψεων
μετονπαραπάνωσυνάδελφοσυμφωνή
σαμε,ναγίνεταιαυτόκαθ’όλητηδιάρκεια
της χρονιάς πιο οργανωμένα, διευρύνο
νταςέτσι τημορφήκαι τοναριθμότων
αθλητικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα
δόθηκανπρωτοβουλίεςκαισταμαθητικά
συμβούλια,ενώδιασφαλίστηκεκαιησυ
μπαράστασητουΔ/ντήκαιτουσυλλόγου
διδασκόντων.Έτσιπετύχαμεναγίνειμια
καινοτόμαδράση,απότηνοποίαπροβλή
θηκεσυνολικάκαιησχολικήμονάδα.
Αντίστοιχο πρόγραμμα πιλοτικά τρέχει
φέτος σε επτά Δ/σχ. της περιφέρειάς
μου.ΣεάλλαεπίσηςΔ/σχ.διοργανώθηκε
τουρνουά αθλοπαιδιών σε επίπεδο γρα
φείου. Προσκλήθηκαν, ακαδημαϊκοί και
προπονητές,οιοποίοιπαρουσίασανειση
γήσειςπαιδαγωγικούκαιτεχνικούπεριε
χομένου,καθώςκαικοινωνιολόγοςψυχο
λόγος ο οποίος αναφέρθηκε σε θέματα
αθλητικής συμπεριφοράς και αποτροπής
βίαςστουςαθλητικούςχώρους.
ΆξιαλόγουείναικαιηπερίπτωσηΔ/σχ.
όπουΚ.Φ.Α.είχετηνιδέαναμετακινήσει
μαθητέςτριεςμεγάλωντάξεωνστοπλη
σιέστεροκολυμβητήριο,γιαναγνωρίσουν
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της κο
λύμβησης.Αφούελήφθησανόλατααπα
ραίτηταμέτρα(ναυαγοσώστης,νοσοκόμα,
υπεύθυνοςδάσκαλοςτμήματος,Κ.Φ.Α.και
μετακίνηση)υλοποιήθηκεμεασφάλειατο
παραπάνωπρόγραμμα.
3.Αναφέρετεαρνητικέςπεριπτώσεις:
Νομίζωότιηπλειοψηφίατωνσυναδέλ
φων, παρόλο που τα περισσότερα σχο
λείαέχουνέλλειψηαθλητικώνυποδομών,
καταβάλειφιλότιμηπροσπάθεια.Ηαυτο
νόητησυνεργασίαμε τονδιευθυντή του
σχολείουμπορείκαιδίνειλύσειςσετέ
τοια προβλήματα (όπως για παράδειγμα
η αξιοποίηση της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεωνκυρίωςστηΑ/θμιαεκπ/ση)που

ηνομοθεσίαπροβλέπει,πρώτατηχρήση
τηςγιαΦ.Α.όπωςκαιγιαπολιτιστικέςεκ
δηλώσεις.
Περιπτώσεις όπου συνάδελφοι διαφω
νούνμετιςσυνοδείεςμαθητικώναθλητι
κώναποστολώνσεσχολικάπρωταθλήμα
ταήαπαξιούντησυνοδείατωντμημάτων
παρέλασης,μεαποτέλεσματοσχολείονα
εκπροσωπείται από τον δάσκαλο ή τον
μαθηματικό,είναιμειωτικόγιατονκλάδο
τωνΚ.Φ.Α..
4.Χρησιμοποιούνταιτανέασχολικάβιβλία
ΦυσικήςΑγωγής(αναλυτικάπρογράμματα)
στηνκαθημερινήπρακτική;Ανόχιγιατί;
Ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης
καθ’όλητηδιάρκειατουέτουςείναιπρο
ϋπόθεσηγιακαλύτερηοργάνωσηκαιαπο
τελεσματικήδιεξαγωγήτηςΦ.Α..Είναιη
μοναδικήειδικότητα,αυτήτωνΚ.Φ.Α.,που
επίχρόνιαδενείχετααπαραίτηταμέσα
και βοηθήματα.Πρέπει να γίνεται προε
τοιμασίαετήσιου,μηνιαίου,εβδομαδιαίου,
ημερήσιουπρογραμματισμούκαιναοργα
νώνονταιταθέματατηςύληςπουθαδιδα
χθούν.Ημεθοδικήκαισυστηματικήεργα
σίαπροϋποθέτειμεγαλύτεροενδιαφέρον
καισεβασμόπροςτουςμαθητέςκαιόχι
προχειρότητα, αυτοσχεδιασμούς και πε
ριστασιακήαντιμετώπισητουμαθήματος.
ΌλαταπαραπάνωμπορείτώραοΕ.Φ.Α.να
ταβρεικαιναταοργανώσειευκολότερα
χάρη στα διδακτικά «πακέτα» που υπάρ
χουνσήμερασεέντυπηκαιηλεκτρονική
μορφή.Απότιςκατ’ιδίανεπισκέψειςμου
σε σχολεία, αλλά και από διοργανώσεις
επιμορφώσεων,διαπιστώνωότιηπλειο
ψηφίατωνσυναδέλφωνυλοποιείταΑ.Π.,
ακόμηκαιεκείπουηυλικοτεχνικήυποδο
μήδενείναιεπαρκής.
5.Ποιες,κατάτηνάποψήσας,πρέπεινα
είναιοιπροτεραιότητεςενόςδιδάσκοντα
σταπλαίσιατουμαθήματοςτηςΦ.Α.;
Ηδιασφάλισηασφαλώνσυνθηκών,προ
ϋποθέσεωνκαιόρωνγύμνασηςγιατους
μαθητές.
  Μετά από τις θερινές διακοπές και
πριν την έναρξη των μαθημάτων πρέπει
ναεπιθεωρούντουςχώρους(αυλή,γήπε
δα, γυμναστήριο, κλειστή αίθουσα, κ.λ.π.).
(ΜηνξεχνάμετοατύχημασεΔ/σχολείο
τηςΓαλήνηςΝάξουόπουένας13χρονος
έχασεάδικατηζωήτου).
  Εισηγούνται στο διευθυντή του σχο
λείουενδεχόμενεςεπισκευέςστονπάγιο
εξοπλισμό,εργασίεςσυντήρησηςκαιαγο
ρέςαθλητικούυλικού.Πλέονείναιαρμο
διότητατωνκατάτόπουςδήμων(σύμφω
ναμετοΝ.1894/1990)ναφροντίζουν
άμεσακαιναελέγχουνσυχνάτιςσχολικές
υποδομές.
  Επίσης με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς να απαιτούν από τον γονιό την
έγκαιρηπροσκόμισητηςιατρικήςβεβαίω
σης,αφούπρώταυποβάλλουνσεενδελε
χήιατρικόέλεγχοταπαιδιάτους.Παράτο
ότιηιατρικήβεβαίωσηστηνΑ/θμιαεκπ/
σηέχειδιετήισχύκαιστηΒ/θμιατριετή,
πρέπεινααπαιτούνβεβαίωσηκάθεέτος,
αφούοιλειτουργικέςανατομικέςβιολογι
κές μεταβολές στη σχολική ηλικία είναι
ραγδαίες,.
Ανάλογηβαρύτητα,καιέπειτααπόπρο
τροπήτωνΕ.Φ.Α,πρέπειναδίνειογονιός
στηνορθοπεδικήεξέτασητουπαιδιούγια
έγκαιρη διάγνωση τυχόν μυοσκελετικών
προβλημάτων(κύφωσης,λόρδωσης,σκο

Δρ. Νίκος Οξύζογλου    Σχο λι κός Σύμ βου λος Φ.Α. Ν. Χαλκιδικής και Αν. Θεσσαλονίκης
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λίωσης,πλατυποδίαςκ.ά.).
Τήρησηκαιεφαρμογήπρωτοκόλλων,ξε
κινώνταςαπότηΑ/θμιαεκπ/ση.Μιασει
ρά από πρωτόκολλα όπως υγιεινής, πει
θαρχίας, συμπεριφοράς, σύνταξης, αθλη
τικούυλικούκ.ά.πρέπεινατηρούνταιαπό
τηνπρώτηκιόλαςμέρα.
Τέλος,ηδιαβίουάθλησηπρέπειναείναι
το κεντρικό μήνυμα που πρέπει να έχει
σανστόχοκάθεΚ.Φ.Α.,προσφέρονταςτου
όσοτοδυνατόπερισσότερεςπληροφορί
εςκαιευκαιρίεςμεσκοπόνατονμυήσει
σεαυτό.
6.ΠώςθαμπορούσεοθεσμόςτουΣχο
λικούΣυμβούλουνασυμβάλλειστηνανα
βάθμισητηςΦ.Α.;
Η καθιέρωση του θεσμού του Σ.Σ.
(Ν.1304/82)πουστόχοέχειτηνποιοτική
αναβάθμισητηςδημόσιαςπαιδείαςακόμη
καισήμεραείναισεαμφισβήτηση.
ΟιΣ.Σ.ειδικοτήτωνόπως(Φ.Α.,ξενόγλωσ
σοικαιμουσικοί),είναιυπεύθυνοικαιγια
τιςδυοβαθμίδεςεκπ/σης.Αυτόέχεινα
κάνει με ένα τεράστιο αριθμό σχολικών
μονάδων, (150Α/θμια και 150Β/θμια
εκπ/ση)περίπου.Οαριθμόςτωνεκπ/κών
πουέχειστηνευθύνητουείναιακόμημε
γαλύτερος (150Α/θμια&300Β/θμια
εκπ/ση=450κατάμ.ο..Είναιαναγκαίο,
επομένωςναγίνεικαιοδιαχωρισμόςτους
σεΣ.Σ.Α/θμιας&Β/θμιαςεκπ/σης.
Να ορισθεί ένας συγεκριμένος τρόπος
εκλογήςτωννέωνΣ.Σ.,όπωςκαιηεπα
νάκριση των παλαιοτέρων ανά 4 χρόνια
καιπαράλληλαμέσααπότηναξιολόγησή
τουςναεξελίσσονταιανάλογα(σεδόκιμο,
σεπροσωρινόκαιτέλοςσεμόνιμο).
Υπάρχει επίσης ένα πολύ σοβαρό ζήτη
μα που διαφεύγει της προσοχής όλων
που σχετίζεται με τον τρόπο διασφάλι
σηςχώρωνάθλησης.Ότανπρόκειταιγια
ανέγερσηνέωνσχολικώνκτιρίωναπότον
Ο.Σ.Κ.,αςεισακούεταιηγνώμητωνΣχολι
κώνΣυμβούλωνκαιτωνκαθηγητώνΦ.Α.
πουυπηρετούνσεαυτέςτιςσχολικέςμο
νάδες. Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες
δεκαετίες ανεγέρθηκαν πολλά σχολεία,
σταοποίαεάνδίνοντανηπρέπουσαπρο
σοχήστονημιυπόγειοχώρο,(εάνδηλαδή
με μικρή υπερύψωση κατά11.5μέτρο),
θαείχαναποκτήσειόλααυτάτασχολεία
καλούςκλειστούςχώρουςάθλησης.
7.Πώςθαμπορούσαννασυμβάλλουντα
Τ.Ε.Φ.Α.Α.στηναναβάθμισητηςΦ.Α.;
Πρέπειναεπαναπροσδιοριστείοτρόπος
εισαγωγήςτωνυποψηφίωνγιαταΤΕΦΑΑ
όληςτηςχώρας.Τοσημερινόσύστημαει
σαγωγήςδενείναικαιτοπιοενδεδειγμέ
νο.Σήμεραέναςυποψήφιοςσυγκεντρώ
νοντας από τα γραπτά (13.500) μόρια,
εισάγεταιακόμηκαιμε(0)μόριααπότις
πρακτικές δοκιμασίες, κάτι πουσημαίνει
ότιωςφοιτητήςδύσκολαθαανταποκριθεί
στιςυποχρεώσειςτουπρακτικούμέρους.
Προτείνω τη διεύρυνση των πρακτικών
δοκιμασιών σε περισσότερα αγωνίσμα
τα και αθλήματα και με προϋπόθεση να
υπάρχουνκαιοιβάσειςπουπρέπεινακα
τοχυρώνειουποφήφιος.
Πρέπει νααλλάξειημορφήκαιοχα
ρακτήραςτωνΤΕΦΑΑ,ναδημιουργηθούν
νέεςκατευθύνσεις,όπως:
κατεύθυνσημόνογιαΚ.Φ.Α.πουθα«πα
ράγουνεκπαιδευτικόέργο»,
κατεύθυνσηπροπονητών,
κατεύθυνσηαθλητικώνμάνατζερ,
κατεύθυνση αθλητικής δημοσιογραφίας,
κ.λ.π.
Όσοι επομένως ακολουθούν το τμήμα
εκπ/κών Φ.Α., να διδάσκονται περισσό

τερεςώρεςδιδακτικής,παιδαγωγικήςκαι
ναπαρακολουθούν,βιωματικάπερισσότε
ρεςώρεςδειγματικώνδιδασκαλιώνσεπε
ρισσότερατουενόςσχολείαανά6μηνο.
Αναμόρφωσητηςβασικήςεκπ/σηςτων
ΤΕΦΦΑ, αναμορφώνοντας τα προγράμ
ματα σπουδών των κατευθύνσεων που
‘’παράγουν’’Κ.Φ.Α.γιατηνεκπ/σηκαινα
γίνεταιπιοσημαντικήκαιουσιαστικήπρο
ετοιμασίαγιατησχολικήτάξη.
Τοεπίπεδοετοιμότηταςτωνπτυχιού
χωνΕ.Φ.Α.είναιπολύχαμηλό.Χρειάζεται
τόλμη και αποφασιστικότητα, χρειάζεται
θεσμικήαλλαγήτουπλαισίουπουαφορά
τηνβασικήεκπ/σητωνεκπ/κώνσταΤΕ
ΦΑΑ.
Για τιςδειγματικέςδιδασκαλίεςηεπι
λογήτωνσχολικώνμονάδων(δενπρέπει
ναείναικριτήριομόνοηκοντινήαπόστα
σηαπότοΤΕΦΑΑ.,αλλάτοτιπραγματικά
μπορείναπροσφέρειοΚ.Φ.Α.τουσυγκε
κριμένου σχολείου. Ο εκπ/κόςΦ.Α. της
σχολικήςμονάδαςόπουοιφοιτητέςπραγ
ματοποιούν την πρακτική τους άσκηση
πρέπειναείναιπρότυποιδανικούδασκά
λου. Τέτοιο πρότυπο σχολικών μονάδων
μπορείμετηνεμπειρίατουναεγγυηθεί
οΣ.Σ..
Συνεπώς η συνεργασία των υπευθύνων
τουμαθήματοςδιδακτικήςκαιπαιδαγωγι
κήςμετουςΣ.Σ.αςμηναγνοείται.

Πώςμπορείναυλοποιηθείηεπιμόρφωση
τωνΚ.Φ.Α.;

Τηνευθύνηεπιμόρφωσηςέχειπλέονανα
λάβειοΟ.ΕΠ.ΕΚ.σεσυνεργασίαμεταπε
ριφερειακάεπιμορφωτικάκέντρα(ΠΕΚ)τα
οποίαπρέπεινααξιολογούνται(εσωτερικά
καιεξωτερικά)γιαταεπιμορφωτικάπρο
γράμματάτουςκαιγιατουςεπιμορφωτές
τους.ΣτησυνέχειαοιΣ.Σ.,διοργανώνουν
2ημερίδεςμετηνέναρξηκαιτοτέλοςτης
σχολικήςχρονιάςαπασχολώνταςτουςμε
34τρίωρατοχρόνο.Ηεπιμόρφωσηνα
είναι διαρκής, να είναι ενδοσχολική (σε
πραγματικέςσυνθήκεςσχολικήςμονάδας)
καιεστιασμένηστηνεκπαιδευτικήπράξη.
ΝαέχειοΣ.Σ.τηςΒ/θμιαςεκπ/σης,το
δικαίωμα να απασχολεί τους Ε.Φ.Α. δύο
εξολοκλήρουμέρεςχρόνοόπωςκαιστη
Α/θμιαεκπ/ση.
Οάλλοςτρόποςείναιηεπιμόρφωσηνα
γίνεταισεώρεςεκτόςωραρίουεργασίας
καιμεαμοιβήτωνεπιμορφουμένων.
Ναεπανέλθειημορφήεπιμόρφωσηςτύ
που (ΣΕΛΔΕ&ΣΕΛΜΕ)όπουηδιάρκειά
τουςήτανέναςχρόνος.
Πρέπειναγίνειαναδιάρθρωσητουχρόνου
καιτουπεριεχομένουτηςεπιμόρφωσης,
αφιερώνονταςπερισσότερεςώρεςστηΒ΄
Γ΄φάσηπουθασχετίζεταιπερισσότερο
μετιςδειγματικέςδιδασκαλίες(βιωματι
κά).
Κάθενεοδιόριστοςναπερνάαπότηδιαδι
κασίαεπιμόρφωσηςωςδόκιμοςδίπλασε
ένανέμπειροπουθαπροτείνειοΣ.Στου
λάχιστονγιαδύοχρόνια.Αφούαξιολογη
θείκαικριθείεπαρκήςεντάσσεταιστους
τακτικούς.Ηδιαρκήςεπιμόρφωσημετη
μορφή διδασκαλείου (όπως στη Α/θμια
εκπ/ση), αφοράκαι παλαιότερουςσυνα
δέλφους.

9.Ποιοθεωρείτεότιείναιτομέλλοντης
Φ.Α.;

ΠριναπόδεκαετίεςολόκληρηηΕυρώπη
είχεθεσπίσειτομάθηματηςΦ.Α.στηβα
σικήεκπαίδευση,ενώστηνΕλλάδαμόλις
τοΣεπτέμβριοτου1985μετηψήφιση
τουΝ.1566/85εισάγεταιτομάθηματης
Φ.Α.σταΔ/σχολεία.Το1987προσλαμ

βάνονταιΕ.Φ.Α.υπόμορφήαναπληρωτών
όπου οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ διδάσκονται 4
ώρεςεβδομαδιαίωςενώοιΔ΄,Ε΄,ΣΤ΄3
ώρες.Το1988εκδίδεταιγιαπρώτηφο
ράαναλυτικόπρόγραμμαΦ.Α.πουαφο
ρούσετηνΑ/θμιαεκπαίδευση.Το1990
γιαπρώτηφοράδιορίζονταιμόνιμαΕ.Φ.Α.
στην Α΄/θμια εκπαίδευση και το 1993
καταργείται ηΦ.Α. στιςΑ΄, Β΄τάξεις. Το
1995 συντάσσεται νέο αναλυτικό πρό
γραμμαΦ.Α. που προέβλεπε εφαρμογή
δύοφορέςεβδομαδιαίωςσεόλεςανεξαι
ρέτωςτις τάξειςκαιαπότο2000έως
σήμερα καθιερώνεται το 2ωρο εβδομα
διαίωςσεόλεςτιςτάξειςτουΔ/σχολεί
ου.Αυτόέχεισαναποτέλεσματηνόλοκαι
μεγαλύτερηαπαξίωσήτουμεδυσάρεστες
συνέπειες(μειωμένοκινητικόεπίπεδοκαι
ανεξέλεγκτοςσωματότυποςπαιδιών).
ΣύμφωναμεστοιχείατουΠ.Ο.Υ.ταελλη
νόπουλαείναιαπόταπιοπαχύσαρκαπαι
διάμεταξύόλωντωνκρατώνμελώντης
Ε.Ε.,γιαπαράδειγμα(στηΓαλλία1στα7
παιδιάείναιπαχύσαρκο,στηνΙταλία1στα
5,ενώστηνΕλλάδα1στα4).Επομένως
καισύμφωναμετους«Ν.1268/82,Λευ
κήβίβλοπερίαθλητισμούτηςΕ.Ε.,καιτο
ψήφισμα τουΕ.Κ.13112007και του
Ν.1566/85»πουμιλούνγια ίσηαντιμε
τώπισητηςπνευματικήςκαιτηςφυσικής
καλλιέργειας των μαθητών στην εκπαί
δευση.Απομένειηυλοποίησητης3ωρης
διδασκαλίας Φ.Α. εβδομαδιαίως και στη
χώραμας και στις δυοβαθμίδεςεκπαί
δευσης,σεόλεςανεξαιρέτωςτιςτάξεις.
Έναςτρόποςδιασφάλισηςεπιπλέονωρών
είναι,ανσεκάθεσχολικήμονάδασεσυ
νεννόησημετουςεμπλεκόμενουςφορείς
(διευθυντή,σύλλογογονέων,σύλλογοδι
δασκόντωνκ.λ.π.)μεσυντονιστήτονΕ.Φ.Α.
νααξιοποιηθούνοιώρεςδιαλειμμάτων,τα
κενά,οιαργίες,οιγιορτές,ταΣαββατό
Κύριακαμεδραστηριότητες,όπως:διορ
γανώσεις δρόμων υγείας (μεσυμμετοχή
καιγονιών),εκδηλώσειςαναψυχήςψυχα
γωγίας,τουρνουάαθλοπαιδιών(συμμετο
χήμεομάδεςφίλων...).Τέλος,ελπίζωπως
σύντομακαιστηχώραμαςθαυλοποιηθεί
το3ωροεβδομαδιαίομάθηματηςΦ.Α.σε
όλεςτιςβαθμίδεςεκπαίδευσηςσυμπερι
λαμβανομένωνκαιτωννηπιαγωγείων.

ΠΗΓΕΣ:

1.ΔΟΕ,Θεσσαλονίκη22/11/2003.Ημε
ρίδα ειδικοτήτων «Τα προβλήματα εκπ/
κών ειδικοτήτων στη Α/θμια εκπ/ση»,
Δ.Σ.ΔΟΕ,HotelKapsis.
2.ΨήφισματουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλί
ου,Στρασβούργο13/11/2007.CP6
TA (2007) 0503, A60415/2007,
[2007/2086(INI)].
3.Γ΄Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚΙΙ/Ενέργεια2.2.1.
/Κατηγορία πράξεων2.2.2.α: «Αναμόρ
φωση των προγραμμάτων σπουδών &
συγγραφήνέωνεκπ/κώνπακέτων».Πρά
ξημετίτλο:«Συγραφήνέωνβιβλίωνκαι
παραγωγή υποστηρικτικού εκπ/κού υλι
κούμεβάσητοΔΕΠΣΣ&ΑΠΣγιατοΔη
μοτικό,Νηπιαγωγείο&Γυμνάσιο.
4. Δεληγιάννη, Α., Ματθαιουδάκη, Μ.
(2008).Ομέντοραςκαιοιάλλοι:Μιαπρο
καταρκτική μελέτη για την εκπαίδευση,
αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαι
δευτικών.ΠαιδαγωγικήΕπιθεώρηση,(45),
1836.
5.http://www.pess.gr
6.http://www.pischools.gr
7.http://www.pischools.gr/dimotiko
8.http://www.pischools.gr/gymnasio
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Κρίνετεικανοποιητικότοεπίπεδοτουμα
θήματοςτηςΦυσικήςΑγωγής(Φ.Α.)σήμε
ρα;Αιτιολογείστετηναπάντησήσας.
Γιανααπαντηθείαυτήηερώτησηθαπρέ
πεινασυνεκτιμηθούναρκετοίπαράμετροι
τουμαθήματοςτηςΦυσικήςΑγωγής(ΦΑ)
όπως γιαπαράδειγμαηυπάρχουσασχο
λική πραγματικότητα (π.χ. εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπ/ση), τα Αναλυτικά Προ
γράμματαΣπουδών(ΑΠΣ),ηυλικοτεχνική
υποδομή των σχολείων (εγκαταστάσεις/
χώροι, υλικό, μέσα…), οιώρεςδιδασκαλί
ας,οτρόποςεπιμόρφωσηςτωνΕκπαιδευ
τικώνΦυσικής Αγωγής (ΕΦΑ). Υπάρχουν
λοιπόν πολλές προσεγγίσεις οι οποίες
αναδύουνπερισσότεροήλιγότεροσυγκε
κριμέναζητήματασχετικάμετησχολική
ΦΑ. Γενικά διάφορες έρευνες διαπιστώ
νουνμιαμείωση(καιόχιμόνοστηχώρα
μας)τουενδιαφέροντοςτωνπαιδιώνκαι
γενικότερατηςπαρακίνησήςτουςόσοαυ
τάμεγαλώνουνκαιιδίωςαπότημεριάτων
κοριτσιών. Τα παραπάνω αποτελέσματα
όμωςδενθαπρέπεινααποσυνδέονταιαπό
όλεςτιςπροαναφερόμενεςπαραμέτρους.
Ασφαλώς,στηδιαμόρφωσηθετικούήαρ
νητικούπεριβάλλοντοςμάθησης,πάντακα
θοριστικόςθαείναιορόλοςτωνΕΦΑ.Η
ΦΑδενθαπρέπεινααντιμετωπίζεταιαπλά
σανμια«προπόνηση»αλλάσανμιαολο
κληρωμένηεκπαιδευτικήδιαδικασία.Είναι
αλήθεια ότι μια τέτοια στάση διακατέχει
τουςπερισσότερουςΕΦΑστηνυποχρεω
τικήεκπαίδευση.ΟιΕΦΑμέσααπόσύγ
χρονεςδιδακτικέςκαιπαιδαγωγικέςαντι
λήψεις(οργάνωσημαθήματος,διδακτικός
προγραμματισμός, ισότιμη μεταχείριση,
έμφασηστηνπροσωπικήβελτίωση)προ
σπαθούνολοένακαιπερισσότερογιαμια
αποτελεσματικότερηδιδασκαλία.
Αναφέρετεθετικές,δημιουργικέςήκαινο
τόμες προσπάθειες Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής(Κ.Φ.Α.)ήσχολείωνσταπλαίσια
τηςΦ.Α.
ΟικαινοτόμεςπροσπάθειεςτωνΕΦΑσυ
νοπτικά σχετίζονται με την διαθεματικό
τητα,τηνυλοποίησηΠρογραμμάτωνΣχο
λικών Δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής
αγωγής,αγωγήςυγείας,πολιτιστικώνθε
μάτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων), την
υλοποίηση σχεδίων εργασίας (projects),
τηνχρήσηποικίλωνδιδακτικών/παιδαγω
γικώνμεθόδων(π.χ.σχετικάμεστυλδιδα
σκαλίας,αξιολόγηση),τηνχρήσητωννέων
τεχνολογιών και την διοργάνωση εσωτε
ρικώνπρωταθλημάτωνκαιποικίλωναθλη
τικώνδράσεων.Σκοπόςόλωναυτώνένας
σύγχρονοςμαθητοκεντρικόςτρόποςδιδα
σκαλίαςπουθααναδεικνύειταενδιαφέ
ροντατωνπαιδιών,θαβελτιώνειτιςδια
προσωπικέςτουςσχέσεις,θαταεμπλέκει
στημαθησιακήδιαδικασίακαιθαπροάγει
θετικάτιςστάσεις,τιςαντιλήψειςκαιτις
συμπεριφορέςτους.Χαρακτηριστικάμπο
ρώνααναφέρωότικατάτηνπροηγούμενη
σχολικήχρονιάστουςΝομούςΚαβάλαςκαι
Δράμαςπερίπου30ΕΦΑΠ/θμιαςκαιΔ/
θμιαςΕκπ/σηςσυμμετείχανσεΠρογράμ
ματαΣχολικώνΔραστηριοτήτων(ΠΣΔ)ενώ
μερικοίαπόαυτούςείχανσυμμετοχήκαι
σεέναεπίπλέονΠρόγραμμα.Επίσηςγίνο
νταικαιπολλέςάλλεςπαρόμοιεςπροσπά
θειεςΕΦΑήσχολείωνμέσαήπαράλληλα
μετομάθηματηςΦΑοιοποίεςόμωςείναι
δύσκολονααποτυπωθούνκαθώςδενυπά
γονταισεθεσμοθετημένεςδράσεις.

Αναφέρετεαρνητικέςπεριπτώσεις.
Αρνητικέςείναιόλεςεκείνεςοιπεριπτώ
σειςκατάτιςοποίεςο/ηΕΦΑδενχρησι
μοποιείόλαταπαραπάνωπεριβάλλοντακαι
δεναναζητάτρόπουςβελτίωσηςώστενα
αυξήσειτηναποτελεσματικότητατηςδιδα
σκαλίαςτου.ΗμησυμμετοχήτωνΕΦΑστο
σχεδιασμόκαιυλοποίησηΠΣΔκαισχεδίων
εργασίας,ηκακήχρήσητωνβιβλίωνΦΑ,
ηαδυναμίαυιοθέτησηςσύγχρονωνδιδα
κτικώνπροσεγγίσεων,ηέλλειψηενδιαφέ
ροντοςγιαενημέρωσηεπιμόρφωσηγύρω
απόταθέματατηςΦΑείναιτέτοιαπαρα
δείγματααρνητικώνπεριπτώσεων.
Χρησιμοποιούνται τα νέα σχολικά βιβλία
ΦυσικήςΑγωγής(αναλυτικάπρογράμματα)
στηνκαθημερινήπρακτική;Ανόχιγιατί;
ΤανέασχολικάβιβλίατηςΦΑστηνυπο
χρεωτική εκπαίδευση διευκολύνουν το
έργο των Εκπαιδευτικών ΦΑ. Περιέχουν
ημερήσιααναλυτικάπλάναγιακάθεδιδα
κτικόαντικείμενομεαναφοράσεόλεςτις
ενότητεςμιαςωριαίαςδιδασκαλίας.Παρό
λο που δεν υπαγορεύονται σε κανέναν/
καμία Εκπαιδευτικό ΦΑ (όσον αφορά τα
συγκεκριμένα περιεχόμενα και όχι τους
στόχουςτηςδιδασκαλίας)αποτελούνένα
πολύχρήσιμοεργαλείο.Ηπιοαποτελεσμα
τικήχρήσητωνσχολικώνβιβλίωνπροϋπο
θέτειόμωςκαιένανλεπτομερήδιδακτικό
προγραμματισμό.Οδιδακτικόςπρογραμμα
τισμόςδενθαπρέπειναεκλαμβάνεταιαπό
τουςΕΦΑσανέναμέσο για τον έλεγχο
τουςήσαναυτοσκοπόςαλλάσανέναπο
λύχρήσιμοεργαλείογιαμιαπιοποιοτική
διδασκαλία.Σήμεραοδιδακτικόςπρογραμ
ματισμός είναι περισσότερο απαραίτητος
από κάθε άλλη φορά και είναι γεγονός
ότι οι ΕΦΑ αναγνωρίζουν την αναγκαιό
τητάτου,τονσυντάσσουνκαικυρίωςτον
χρησιμοποιούν. Στον μεγαλύτερο βαθμό
οιΕκπαιδευτικοίΦΑεφαρμόζουντανέα
ΑΠΣόχιόμωςκαιτοΔιαθεματικόΕνιαίο
ΠλαίσιοΠρογράμματοςΣπουδών(ΔΕΠΠΣ).
Οι όποιες δυσκολίεςωςπρος την πιστή
εφαρμογήτωνΑΠΣσχετίζονταιμεθέμα
τα τωνσυγκεκριμένωνσχολικών χώρων,
διαθέσιμουυλικού,συνύπαρξηςΕκπαιδευ
τικώνΦΑ, εξοικείωσηςμεσυγκεκριμένα
διδακτικά αντικείμενα. Σχετικά με το τε
τράδιο του μαθητή χρησιμοποιείται τις
περισσότερεςφορές αποσπασματικά. Ως
προςταΔΕΠΠΣκυρίωςηέλλειψηεξοι
κείωσηςτωνΕΦΑμεταενλόγωπρογράμ
ματα,οφόβοςναμηνπεριορισθείοχρό
νοςάσκησηςτωνπαιδιώναλλάκαιπολλές
φορέςηέλλειψησυγκεκριμένουπλαισίου
εφαρμογήςλειτουργούναποτρεπτικάστην
εφαρμογήτους.
Ποιές,κατάτηνάποψήσας,πρέπειναείναι
οι προτεραιότητες  ενός διδάσκονταστα
πλαίσιατουμαθήματοςτηςΦ.Α.;
ΟιπροτεραιότητεςτουΕΦΑσχετίζονταιμε
τονπαιδαγωγικόκαιδιδακτικότουρόλο.Η
δημιουργία ασφαλούς αλλά και ευνοϊκού
περιβάλλοντοςμάθησηςπροςόφελοςόλων
τωνπαιδιώνείναιεπιγραμματικάκαιοικυ
ριότερες.Παράγοντεςπουδιαμορφώνουν
τιςασφαλείςσυνθήκεςείναιηκατάστα
σητωνχώρωνάθλησης,ηκαταλληλότητα
τουυλικού,ηπρόληψηκαιαντιμετώπιση
ανεπιθύμητων συμπεριφορών στη σχολι
κήτάξη,οκατάλληλοςσχεδιασμόςκαιη
σωστή οργάνωση του μαθήματος. Παρά
γοντες που διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό

περιβάλλον μάθησης είναι η αύξηση του
ακαδημαϊκού χρόνουμάθησης, η επιλογή
τωνκατάλληλωνμεθόδων,ηεξατομίκευ
σητηςδιδασκαλίας,ηενίσχυσηήμείω
σηαντίστοιχατηςθετικήςήανεπιθύμητης
συμπεριφοράςτωνπαιδιώνκαιγενικότερα
ηδημιουργίαθετικούκλίματοςπαρακίνη
σης (πχ. ενίσχυση ενεργής συμμετοχής
τωνπαιδιών,διαμόρφωσηθετικήςαυτοα
ντίληψης,βίωσηθετικώνσυναισθημάτων,
έμφασηστηνπροσπάθειακαιπροσωπική
βελτίωση,ισότιμημεταχείριση).
ΠώςθαμπορούσεοθεσμόςτουΣχολικού
Συμβούλουνασυμβάλλειστηναναβάθμιση
τηςΦ.Α.;
ΤοθεσμικόπλαίσιολειτουργίαςτωνΣχο
λικώνΣυμβούλωνκαθορίζειτακαθήκοντα,
τιςαρμοδιότητεςκαιτιςβασικέςλειτουρ
γίεςτουέργουτους. ΗθέσητωνΣχο
λικώνΣυμβούλωνΦΑείναιμιαθέσηευ
θύνης,σύνθετη,κρίσιμηκαιάρρηκτασυν
δεδεμένημετοέργοτωνεκπαιδευτικών.
Στηκατεύθυνσηαυτήηουσιαστικήσυνερ
γασία τουςμε τουςΕΦΑ,η καθοδήγηση
και υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους
έργουαναδεικνύεταιως τοπλέονσημα
ντικόκαθήκοντωνΣχολικώνΣυμβούλων.
Αυτή όμως η προσπάθεια θα είναι ανα
ποτελεσματική αν γίνεται αποσπασματικά
χωρίςτηναρωγή,συνεργασίακαισυντο
νισμένηδράσησημαντικώνεκπαιδευτικών
φορέων,όπωςτουΠαιδαγωγικούΙνστιτού
του,τηςΔιεύθυνσηςΦυσικήςΑγωγήςκαι
τωνΠανεπιστημιακώνΤμημάτωνΦυσικής
ΑγωγήςκαιΑθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).Σεαυ
τό το περιβάλλον οΣχολικόςΣύμβουλος
ΦΑμπορείνααποτελέσειένανουσιαστικό
συνδετικόκρίκοπροάγονταςτηναμφίδρο
μηεπικοινωνίακαιδιαχείρισητωνζητημά
τωνεκείνωνπουέχουνάμεσησχέσημε
τηναναβάθμισητηςποιότηταςτηςσχολι
κήςΦΑόπωςμεταξύάλλωνοπρογραμμα
τισμόςκαιηυλοποίησητουεκπαιδευτικού
έργου,ηεπιμόρφωση,ηεπιστημονικήκαι
παιδαγωγικήκαθοδήγησητωνΕκπαιδευτι
κών. Επιπλέον και οιΣχολικοίΣύμβουλοι
θαπρέπεινααναζητήσουντρόπουςώστε
ναεπιτυγχάνεταιμιακαλύτερηεπικοινωνία
μεταξύτουςκαιέναςκαλύτεροςσυντονι
σμόςτηςδράσηςτουςώστετοέργοτους
να μην παρουσιάζει ανομοιομορφία από
τηνμιαπεριοχήστηνάλλη.
Πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα
Τ.Ε.Φ.Α.Α.στηναναβάθμισητηςΦ.Α.;
ΗσυμβολήτωνΤΕΦΑΑ,ωςανώταταεκ
παιδευτικά/πνευματικά ιδρύματα, στην
προαγωγήτηςγνώσηςκαιηάρρηκτησχέ
ση τους με το περιβάλλον της σχολικής
ΦΑ είναι αδιαμφισβήτητη. Στο πλαίσιο
αυτόθαπρέπειναδοθείμεγάλησημασία
στην καλύτερη προετοιμασία των μελλο
ντικών ΕΦΑ μέσα από περιεχόμενα και
πρακτικές σπουδών που θα διακρίνονται
για τον ψυχοπαιδαγωγικό και διδακτικό
τουςχαρακτήρα.ΤαΤΕΦΑΑεπίσηςμπο
ρούνκαιπρέπεινασυνεισφέρουνκαιστην
μετέπειτα επιμόρφωση των ΕΦΑ. Αυτό
μπορείναεπιτευχθείγιαπαράδειγμαμέσα
απόδημιουργίαπρογραμμάτωνσύγχρονης
και ασύγχρονης εκπαίδευσης των ΕΦΑ,
μεσυνεργασίακαιβοήθειαστοέργοτων
ΣχολικώνΣυμβούλων,μετηναπρόσκοπτη
πρόσβασητωνΕΦΑσετράπεζεςγνώσε
ων και πληροφοριών όπως βιβλιοθήκες,
ηλεκτρονικήβιβλιοθήκη και επιστημονικά
περιοδικά.

Δρ. Γεώργιος Αμπατζόγλου    Σχο λι κός Σύμ βου λος Φ.Α. Ν. Καβάλας και Δράμας
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Το πρό γραμ μα πε ρι λάμ βα νε: 

Α. Ει ση γή σεις: 

Τά σος Α. Μι κρό που• 
λος, (Κα θη γη τής Πα νε
πιστη μί ου Ιω αν νί νων) 
“Παι δα γω γι κή α ξιο ποί
η ση των Τε χνο λογιών 
Πλη ρο φο ρί ας και Ε πι
κοι νω νιών” 
Catherine Εnnis, • 
(University of North 
Carolina at Greensboro, USA.) “Constructing the future 
of physical education in the 21st century”
Christine Karmfalk, (Project Manager των σχο λεί ων • 
Kunskapsskolan, Sweden). “Kunskapsskolan  school of 
the future”
Christine Karmfalk, (Project Manager των σχο λεί ων • 
Kunskapsskolan, Sweden). “Kunskapsskolan  from a 
student’s perspective”

Β. Στρογ γυ λές Τρά πε ζες: 

«Α ξιο ποί η ση των Τε χνολο γιών Πλη ρο φο ρί ας και Ε πι κοι• 
νωνί ας (ΤΠΕ) στη δι δα κτι κή πρα κτι κή»  (Α ντω νί ου, Π. 
Βερ να δά κης, Ν. Εμ μα νου η λί δου, Κ.Γιαν νούση, Μ.) 
«Προ γράμ μα τα α γω γής υ γεί ας. Με θο δολο γί α και ε φαρ• 
μο γές»,( Χα σάν δρα Μ., Κο σμί δου Ε., Ζή ση Β., Δη μη τρί
ου Ε., Almeida S., Ζερ βου
δάκη Ε., Κα ρα σι μο πού λου 
Σ. 

Γ. Αναρ τη μέ νες α να κοινώ
σεις: 

 Α ναρ τή θη καν 36 ερ γα σί ες με 
θέ μα τα που εί χαν σχέ ση με τη 
Φυ σι κή Α γω γή 

Δ. Βρά βευ ση Σχο λεί ων: 

Ο πρό ε δρος της Ε Α ΦΑ κα θη γη τής Ιω άν νης Θε ο δωρά κης • 
βρά βευ σε το 1o Δη μο τι κό Σχο λεί ο Γιαν νι τσών και το 1o 
Δη μο τι κό Σχο λεί ο Κα βά λας  ως α να γνώ ρι ση της α ξιό λο
γης προ σπά θειάς τους για την προ βο λήα νά πτυ ξη των 
στόχων του μα θή μα τος τους Φυ σι κής Α γω γής (η ε πι λο
γή των σχο λεί ων έ γι νε α πό την πα ρου σί α ση και τις δρα
στη ριό τη τες φυσι κής 
α γω γής που εί χαν τα 
πα ρα πά νω σχο λεί α 
στις ι στο σε λί δες τους 
στο διαδί κτυο).  

Ε. Βρά βευ ση Κα λύ τε ρης 
ερ γα σί ας:

Η ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή 
α ξιολό γη σης των ερ γα
σιών του Forum βρά
βευσε σαν κα λύ τε ρη ερ
γα σί α – πα ρου σί α ση α ναρ τη μέ νης α να κοί νω σης την έ ρευ να 
των:  Μπού γλα, Β., Ζή ση, Β., Κο σμί δου, Ε., & Θε οδω ρά κη, Ι. 
με θέ μα: « Πα ρέμ βα ση α γω γής υ γεί ας με τη χρή ση πο λυ μέ
σων σε μαθη τές Λυ κεί ου: Κά πνι σμα». 
    
Το 4o Forum το πα ρα κο λου θή σαν 100 πε ρί που ά το μα, μέ λη 
της Ε Α ΦΑ, κα θη γη τές Φ.Α., με τα πτυ χια κοί και δι δα κτο ρικοί 
φοι τη τές. 

Τα πρα κτι κά του 4ου 
Forum με ό λες τις ει
ση γή σεις και τις ερ
γα σί ες των συμ με τε
χό ντων κυ κλο φο ρούν 
α πό τις εκ δό σεις Χρι
στο δου λί δη (www.
xristodoulidi.gr) χο
ρη γού του 4ου Forum 
της Ε Α ΦΑ. 

4o Forum για τη Φυ σι κή Α γω γή
Το Σαβ βα το κύ ρια κο 3031 Μα ΐ ου , στην Θεσ σα λονί κη πραγ μα το ποι ή θη κε το 4ο Forum της 
Ε Α ΦΑ με θέ μα: Η Φυ σι κή Α γω γή στο Σχο λεί ο του Μέλ λο ντος 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πώςμπορείναυλοποιηθείηεπιμόρφωση
τωνΚ.Φ.Α.;
Το θέμα της επιμόρφωσης γενικότερα
όλων των Εκπαιδευτικών είναι ένα από
ταπλέονεπίκαιραζητήματα.Ηανάγκηγια
επιμόρφωση κάθε χρόνο γίνεται και πε
ρισσότεροεπιτακτικήκαιπιστεύωότιείναι
καιρόςπλέονναεπιλυθείθεσμικά,ναέχει
ένανγενικόκαικοινόχαρακτήρα,ώστεη
επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών να μην
γίνεταιαποσπασματικά,τυχαίακαιπολλές
φορέςμεαυθαίρετοτρόποηοποίασυχνά
εγείρεικαιθέματασχολικήςδυσλειτουργί
ας(μείωσηδιδακτικώνωρών,αναπλήρωση
τωνεκπαιδευτικώνκλπ).Μέσασεαυτότο
πλαίσιοητακτικήεπιμόρφωσητωνΕΦΑ
θαπρέπειναανταποκρίνεταιστουςγενι
κούςκαιεπιμέρουςδιδακτικούςστόχους
του μαθήματος της ΦΑ, στις παιδαγωγι
κέςκαιδιδακτικέςανάγκεςκαιιδιαιτερό
τητες τωνεκπαιδευτικώνΦΑκαθώςκαι
στιςσύγχρονεςτάσειςκαιαπαιτήσειςτης
ΦΑοιοποίεςδενπεριορίζονταπλέονμόνο
μέσαστοσχολείοαλλάεπεκτείνονταικαι
έξωαπόαυτό.

Ποιο θεωρείται ότι είναι το μέλλον της
Φ.Α.;
ΣκοπόςτηςΦΑστηνυποχρεωτικήεκπαί
δευσηείναικατάπροτεραιότηταησωμα
τικήανάπτυξητωνμαθητών/τριώνκαιπα
ράλληλανασυμβάλλειστηνανάπτυξητων
πνευματικών, ηθικών και κοινωνικών δε
ξιοτήτωνκαιαρετώντους.Οισκοποίόμως
της ΦΑ επηρεάζονται πάντα και από το
γενικότεροκοινωνικόπολιτιστικόπεριβάλ
λον.Σήμεραοιανησυχητικέςδιαπιστώσεις
σχετικάμεθέματαόπωςηυποκινητικότητα
τωνπαιδιώνκαιηυιοθέτησηαπόμέρους
τουςανθυγιεινώνσυμπεριφορώναλλάκαι
ησύνδεσητηςΦΑμετησυνολικήέννοια
της υγείας και την ποιότητα ζωής των
παιδιώναρχίζειναδημιουργείένανεπα
ναπροσδιορισμότουρόλουτηςκαιναανα
πτύσσεινέεςτάσειςκαιπροσεγγίσεις.Μια
κυρίαρχηαντίληψηείναι λοιπόνηκαθιέ
ρωσηενόςπεριβάλλοντοςπουθαενισχύ
ειτιςθετικέςστάσειςτωνπαιδιώνκαιθα
υποστηρίζειτιςθετικέςτουςσυμπεριφο
ρέςσχετικάμεένανυγιεινότρόποζωής.
Ηανάπτυξητωνγνώσεωνκαιτωνθετικών
συναισθημάτωνκαιηκαλλιέργειαθετικών

στάσεωνμεταθέτειπλέοντοκέντροβά
ρουςτηςΦΑ,απότηνανάπτυξηκινητικών
ικανοτήτωνκαιαθλητικώνδεξιοτήτων,κυ
ρίωςστην προαγωγή της ικανότητας για
αυτόρύθμισηωςπροςτηνάσκησηώστε
οιμαθητέςκαιμαθήτριεςνασυνεχίσουν
ναασκούνταικαιέξωαπότοσχολείοκαι
κυρίως μετά την αποφοίτησή τους από
αυτό καθώς και στην καλλιέργεια δεξιο
τήτωνζωήςώστεοιόποιεςαλλαγέςστη
συμπεριφορά τους να μην περιορίζονται
μόνοστοχώροτηςΦΑ.Γιαναεπιτευχθεί
όμωςκάτιτέτοιοαπαιτείταιηικανοποίηση
πολλώνπαραμέτρωνόπωςηδιαμόρφωση
κατάλληλωναναλυτικώνπρογραμμάτων,η
αύξηση τωνωρών διδασκαλίας, η ύπαρ
ξηενδεδειγμένωνκαιελκυστικώνχώρων
άθλησης,ηέμφασησεσυνεργατικέςκαι
μηανταγωνιστικέςδράσειςκαιγενικότερα
αντιλήψεωνκαιπρακτικώνπουθασχετί
ζονταιμετηνπροώθησητηςσυμμετοχής
σε φυσική δραστηριότητα/άθληση τώρα
καιστομέλλονκαιτηνανάπτυξηδεξιοτή
τωνπουδενθαείναιωφέλιμεςμόνοστη
ΦΑαλλάθαέχουνεφαρμογήκαισεάλ
λουςχώρουςδράσειςτωνπαιδιών.
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