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Πρόλογοσ
Το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Φυςικι Αγωγι (ΡΣΦΑ) βαςίςτθκε ςτθ λογικι
ανάπτυξθσ κριτθρίων περιεχομζνου (τα οποία προδιαγράφουν Τι πρζπει οι μακθτζσ να
γνωρίηουν και Τι να είναι ικανοί να εκτελζςουν) και κριτθρίων/δεικτών απόδοςθσ (τα οποία
προδιαγράφουν Ποια απόδοςθ πρζπει να κεωρείται ωσ ικανοποιθτικι). Μζςα από αυτό
παρουςιάηονται και κακορίηονται με ευκρίνεια οι κεςμικζσ υποχρεϊςεισ μάκθςθσ για το
αντικείμενο τθσ ΦΑ για όλα τα παιδιά, οι μακθςιακοί ςτόχοι που πρζπει να επιτευχκοφν, οι
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ μάκθςθσ και ενδεικτικά περιεχόμενα του μακιματοσ. Τα
κριτιρια περιεχομζνου και οι δείκτεσ απόδοςθσ βαςίςτθκαν ςτθ διεκνι πρακτικι.

Μζςα από το αυτό το Ρρόγραμμα Σπουδϊν επιχειρείται να δοκεί μια ξεκάκαρθ εικόνα
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςτουσ μακθτζσ, ςτουσ γονείσ τουσ και ςτθν κοινωνία για τισ γνϊςεισ
και τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκομίςουν οι μακθτζσ –τριεσ από τθ ςυμμετοχι τουσ
ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα και περιγράφονται με ςαφινεια τα χαρακτθριςτικά του
‘εκπαιδευμζνου μακθτι ςτθ ΦΑ’. Ωςτόςο, ςθμειϊνεται από τθν αρχι ότι θ δθμιουργία ενόσ
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθ ΦΑ, ςτο οποίο ταυτόχρονα να υπολογίηονται ιςόρροπα οι
ανάγκεσ του ςθμερινοφ μακθτι, τα επίκαιρα κοινωνικά δεδομζνα και θ αξία των ειδικϊν
περιεχομζνων τθσ ΦΑ είναι αρκετά δφςκολθ. Το ςυγκεκριμζνο Ρρόγραμμα Σπουδϊν
ςχεδιάςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ ότι δεν γίνεται αφξθςθ ωρϊν ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα
και ότι εξακολουκεί να λείπει θ γενναία χρθματοδότθςθ θ οποία κα βελτίωνε τισ
υπάρχουςεσ υποδομζσ των ςχολείων. Ωςτόςο, δεν ζγινε κανζνασ ςυμβιβαςμόσ ςτθ λογικι
τθσ οργάνωςισ του, ι «ζκπτωςθ» ςτθ βάςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηονται
ςιμερα και τισ λειτουργίεσ που πρζπει να χαρακτθρίηουν κάκε ςφγχρονο ςχολείο. Το
προτεινόμενο πρόγραμμα ςπουδϊν βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνο όραμα για τθ κζςθ τθσ ΦΑ
και τον ρόλο του κακθγθτι ΦΑ και ζχει όλεσ τισ προχποκζςεισ μελλοντικά να αναπτυχκεί
περιςςότερο, να εμπλουτιςτεί και να εξελιχκεί.

Ειδικότερα, αυτό που επιχειρείται μζςα από αυτό ο Ρρόγραμμα Σπουδϊν είναι:
3
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o (α) θ οργάνωςθ τθσ μάκθςθσ με μια διαχρονικι ςτακερότθτα ωσ προσ τισ γνϊςεισ
και τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτιςουν οι μακθτζσ,
o (β) θ διαρκισ προςπάκεια για μεταφορά τθσ μάκθςθσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ςτθ
ηωι εκτόσ ςχολείου,
o (γ) θ παροχι ευελιξίασ ςτον κάκε διδάςκοντα, να οργανϊςει το πρόγραμμα ΦΑ του
ςχολείου του, ιεραρχϊντασ τουσ ςτόχουσ και οργανϊνοντασ τα διδακτικά
περιεχόμενα με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των μακθτϊν και τα χαρακτθριςτικά
του ςχολείου ι τθσ περιοχισ όπου εργάηεται και
o (δ) θ χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) για αφξθςθ του
χρόνου εμπλοκισ των μακθτϊν με τα αντικείμενα τθσ ΦΑ μζςα από μια αυτόρυκμιηόμενθ διαδικαςία μάκθςθσ ςτθν αναηιτθςθ λφςεων για τθν επίτευξθ
ατομικϊν ςτόχων.

Σ’ αυτό το Ρρόγραμμα Σπουδϊν γίνεται ειδικι μνεία για τθ μζριμνα που πρζπει να δείχνουν
οι διδάςκοντεσ, ϊςτε το μάκθμα να αποτελεί μια ευχάριςτθ και κετικι εμπειρία για όλουσ
τουσ μακθτζσ, ειδικά όμωσ για αυτοφσ που ζχουν τθ μεγαλφτερθ ανάγκθ για φυςικι
δραςτθριότθτα, όπωσ είναι τα παιδιά με μειωμζνεσ ικανότθτεσ, με αυξθμζνο βάροσ, με
προβλιματα ζνταξθσ και με χαμθλι αυτοεκτίμθςθ. Ο απϊτεροσ και ουςιαςτικότεροσ
ςτόχοσ αυτοφ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι βοθκιςει τα παιδιά να ενςτερνιςτοφν
αξίεσ και να αναπτφξουν ςυμπεριφορζσ , που κα τουσ επιτρζψουν να ενταχκοφν αρμονικά
και να λειτουργιςουν παραγωγικά ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. Αυτι θ ςυμπεριφορά βζβαια
διαμορφϊνεται και επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ, πζραν αυτϊν που ςχετίηονται με
το μάκθμα τθσ ΦΑ.

Ωςτόςο, θ παροχι ευκαιριϊν ςε όλα τα παιδιά, θ ανάπτυξθ τθσ αγάπθσ για τθν άςκθςθ, θ
διαςκζδαςθ από τθ ςυμμετοχι, θ ομαδικότθτα, το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν τοπικι
κοινωνία, θ ανάπτυξθ ςχολικισ κουλτοφρασ για τθν προϊκθςθ κετικϊν αξιϊν προσ τθν
άςκθςθ και τθν υγεία, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, εφαρμογισ γνϊςεων που
ςχετίηονται με τθ ςυλλογι, ανάλυςθ και ερμθνεία προςωπικϊν δεδομζνων, θ λιψθ
αποφάςεων, θ ςυνεργαςία με άλλουσ και θ επίλυςθ ατομικϊν προβλθμάτων, αποτελοφν
διαχρονικά ηθτοφμενα τθσ εφαρμογισ αυτοφ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθ ΦΑ. Θ
επιτυχία αυτϊν των ςτόχων εγγυάται ςε μεγάλο βακμό ότι οι αυριανοί πολίτεσ κα ζχουν
4
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όλα τα εφόδια για να ηιςουν μια ηωι με αυτοπεποίκθςθ, υγεία, αυτονομία και
υπευκυνότθτα.

Ο διδάςκων ιταν ανζκακεν ο κεντρικόσ πρωταγωνιςτισ κάκε αλλαγισ ι μεταρρφκμιςθσ ςτο
ςχολείο. Το ςχζδιο ‘επί χάρτου’ που είναι το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ ΦΑ, μζχρι
να γίνει μια ουςιαςτικι και δθμιουργικι εμπειρία για τουσ μακθτζσ, κα περάςει από τθν
καρδιά, το μυαλό και τα χζρια του. Ο διδάςκων κα πρζπει να πιςτζψει ςτθν αξία του, να
αιςκανκεί ότι μπορεί να το διαχειριςτεί και να ζχει τισ δεξιότθτεσ, ϊςτε αυτζσ οι
κατευκυντιριεσ γραμμζσ να γίνουν πρόγραμμα, ςχζδιο μακιματοσ και πολφτιμεσ
μακθςιακζσ εμπειρίεσ για τουσ μακθτζσ. Συνεπϊσ, πιςτεφουμε ότι θ επιτυχία (ι θ αποτυχία)
του παρόντοσ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ αξιολογικισ βαρφτθτασ
του μακιματοσ ςτθ ςυνείδθςθ των μακθτϊν, των γονζων και τθσ κοινότθτασ, εξαρτάται
κυρίωσ από τθ δικι του διάκεςθ για αλλαγι νοοτροπίασ, τθν εργατικότθτα και τθν
προςπάκειά του!

Ο διδάςκων κα γίνει αποτελεςματικότεροσ αν κακοδθγείται, υποςτθρίηεται ςυςτθματικά
και αξιολογείται για τθν ποιότθτα του ζργου του. Συνεπϊσ, πρζπει άμεςα να αναβακμιςτεί
ο υπάρχων μθχανιςμόσ υποςτιριξθσ του διδακτικοφ ζργου και να προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ
ςυνκικεσ. Οι επόμενεσ ενζργειεσ από το Υπουργείο, αλλά και από κάκε ςχολικι μονάδα,
είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν επιτυχία τθσ αλλαγισ. Θ διαρκισ και ευζλικτθ επιμόρφωςθ,
θ υποςτιριξθ του διδάςκοντα ςτθν πράξθ ςτο περιβάλλον του ςχολείου από
εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ και άλλουσ ςυναδζλφουσ, θ δια-δικτυακι υποςτιριξθ μζςα
από ζνα επίκαιρο και αλλθλεπιδραςτικό περιβάλλον, θ αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ζργου
είναι ενδεικτικζσ μόνο ενζργειεσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
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1
ΤΙ
προςπαθοφμε
να πετφχουμε;

2
ΠΩΣ
οργανώνουμε
τη μάθηςη;

Οι Σκοποί του Προγράμματοσ
Σπουδϊν για τη ΦΑ
αποβλζπουν ςτη δημιουργία
μαθητών…

Με αναπτυγμζνεσ
κινθτικζσ δεξιότθτεσ &
φυςικζσ ικανότθτεσ

Με γνϊςεισ, με κετικι ςτάςθ
& τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ
ϊςτε να διαχειριςτοφν
υπεφκυνα ηθτιματα που
αφοροφν τθν υγεία τουσ

Ρου απολαμβάνουν τθ μάκθςθ,
τθ ςυμμετοχι ςε φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ και ςπορ και
επιηθτοφν τθν ατομικι πρόοδο

Κάθε παιδί μζςα από το μάθημα
τησ ΦΑ δικαιοφται….

Να είναι υγιζσ
(ςωματικάςυναιςκθματικάκοινωνικά)
Στθν ανάπτυξθ
κινθτικϊν δεξιοτιτων

Να είναι ενταγμζνο ςε ομάδα
και να ςυνειςφζρει κετικά

Να απολαμβάνει, να διαςκεδάηει
και να επιτυγχάνει ατομικοφσ και
ομαδικοφσ ςτόχουσ

Στθν απόκτθςθ, ςτθ
διαχείριςθ και ςτθν
εφαρμογι γνϊςεων

Στθν ανάπτυξθ τθσ φυςικισ
κατάςταςθσ που ςχετίηεται με
τθν υγεία

Η μάθηςη επικεντρώνεται:

Με αναπτυγμζνεσ ατομικζσ
δεξιότθτεσ και
αυτοπεποίκθςθ που κα
τουσ επιτρζψουν να ηιςουν
μια ηωι δθμιουργικι με
υγεία
Να αντιμετωπίηεται ωσ
ξεχωριςτι προςωπικότθτα

Με κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ ϊςτε να
γίνουν υπεφκυνοι
πολίτεσ, με κετικι
ςυνειςφορά ςτθν
κοινωνία
Να ζχει τισ ίδιεσ
ευκαιρίεσ για προςωπικι
ανάπτυξθ και απόδοςθ

Στθν ανάπτυξθ ατομικϊν
δεξιοτιτων & αξιϊν

Στθν ανάπτυξθ
κοινωνικϊν δεξιοτιτων
και κατάλλθλθσ
ςυμπεριφοράσ

Το Πρόγραμμα Σπουδών ςτη ΦΑ αποτελεί μια ολοκληρωμζνη και ςχεδιαςμζνη μαθηςιακή εμπειρία που ζχει κοινζσ αξίεσ και ςτόχουσ με όλα τα άλλα μαθήματα και τισ
διαςτάςεισ λειτουργίασ του ςχολείου. Η κίνηςη αποτελεί το μζςο επίτευξησ των γενικών ςκοπών τησ εκπαίδευςησ και των ειδικότερων ςτόχων του μαθήματοσ τησ ΦΑ.

Συςτατικά
ςτοιχεία τησ
μάθηςησ
Προςεγγίςεισ
ςτη μάθηςη

Το Ρεριβάλλον

Ο Ζλεγχοσ & θ
Αξιολόγθςθ

Οι Ρρόςκετεσ
ευκαιρίεσ μάκθςθσ &
αλλθλεπίδραςθσ

Μάκθςθ μζςα και
ζξω από τθν τάξθ

Ρεριεχόμενα/
Δράςεισ

Ρροςαρμοςμζνο
ςτισ μακθςιακζσ
ανάγκεσ και ςτισ
ςφγχρονεσ τάςεισ
(δθλαδι εμπλοκι
ςε ζρευνα, ενεργι
ςυμμετοχι,
πρακτικι και
κεωρθτικι
εμπειρία, ατομικι
και ομαδικι
δράςθ, εντόσ και
εκτόσ ςχολείου) –

Θ αξιολόγθςθ
χρθςιμοποιεί ζνα εφροσ
αποδείξεων για να
ενκαρρφνει τουσ
μακθτζσ να ςκεφτοφν
για τθν απόδοςι τουσ
και να ςχεδιάςουν τθ
δικι τουσ πορεία
μάκθςθσ

Ευκαιρίεσ για
ςωματικι,
πνευματικι, θκικι,
κοινωνικι,
πολιτιςτικι,
ςυναιςκθματικι,
διανοθτικι και
ψυχικι ανάπτυξθ,
εντόσ και εκτόσ του
ςχολικοφ
περιβάλλοντοσ, ςτο
πλαίςιο λειτουργίασ
του μακιματοσ τθσ
ΦΑ, του ςχολείου και
τθσ κοινότθτασ

Με τθν τακτικι
ςυμμετοχι ςε ΦΔ
και ςπορ

Ατομικζσ και
ομαδικζσ, ςτο
ςχολείο και ςτθ
φφςθ, με ι
χωρίσ
ςυναγωνιςμό
παρζχοντασ το
πλαίςιο για
αποκόμιςθ
κετικισ
εμπειρίασ,
διαςκζδαςθσ,
αλλθλεπίδραςθσ
, πρόκλθςθσ,
βελτίωςθσ και
επίτευξθσ.

Υποςτθρικτικό &
ενταξιακό.

Θ αξιολόγθςθ είναι:
-Σφμφωνθ με τουσ
Σκοποφσ και τουσ
Στόχουσ
-Αναπόςπαςτο κομμάτι
τθσ μάκθςθσ και τθσ
διδαςκαλίασ.
-Διαρκισ, πολφπλευρθ
και ςφνκετθ.
-Δεςμεφει τον μακθτι να
επιτφχει ατομικοφσ
ςτόχουσ.

Με τθ ςυμμετοχι
ςε μζρεσ δοκιμισ
νζων και
προκλθτικϊν
δραςτθριοτιτων
Σε ςυνεργαςία με
φορείσ τθσ
κοινότθτασ
Με τθ χριςθ Θ/Υ
για κοινωνικι
δικτφωςθ,
ανάπτυξθ τθσ
παρακίνθςθσ και
ςυντονιςμό τθσ
προςπάκειασ

Εξατομίκευςθ

Φπαρξθ
διαγνωςτικοφ
μθχανιςμοφ ϊςτε
να είναι εφικτι θ
προςαρμογι του
βακμοφ δυςκολίασ
των κινθτικϊν
περιεχομζνων ςε
διαφορετικά
επίπεδα ικανότθτασ
και απόδοςθσ
Μάκθςθ ςε
αρμονία με τα
αναπτυξιακά
χαρακτθριςτικά και
τισ προςωπικζσ
προτιμιςεισ

Διδακτικζσ προςεγγίςεισ

Χριςθ όλου του φάςματοσ των
ςτιλ διδαςκαλίασ, δίνοντασ
ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ,
αυτό-ανακάλυψθ, ςτθ ςυνεργαςία
και ςτθν ενεργι απόκτθςθ τθσ
γνϊςθσ.
Με ομαδο-ςυνεργατικζσ
διαδικαςίεσ που αναπτφςςουν τθν
ομαδικότθτα, τισ δεξιότθτεσ
ςυνεργαςίασ, τθν αποδοχι των
άλλων, τθν αυτοεκτίμθςθ και τθ
δζςμευςθ του μακθτι για να
μάκει
Μζςα από ομαδικά Projects - Με
τθ χριςθ Θ/Υ και του διαδικτφου
Με τθν επιλογι ατομικϊν ςτόχων
και τθ διατιρθςθ ατομικϊν
ςτοιχείων επίτευξθσ (portfolio)
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3
ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ
πετυχαίνουμε
τουσ ςτόχουσ
μασ;

Συςχζτιςη με
άλλα
αντικείμενα

Ρροεξζχοντα κζματα τα οποία είναι ςθμαντικά για τα άτομα και τθν κοινωνία, ζχουν ςυναφζσ μακθςιακό/εκπαιδευτικό πλαίςιο, και μποροφν να προςεγγιςτοφν διακεματικά ι
διεπιςτθμονικά, ιτοι: Ταυτότθτα και πολιτιςτικι διαφορετικότθτα – Υγιισ τρόποσ ηωισ – Συμμετοχι ςτθν κοινότθτα & εκελοντιςμόσ – Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και
βιϊςιμθ ανάπτυξθ – Τεχνολογία και ΜΜΕ– Δθμιουργικότθτα - Κριτικι ςκζψθ και κοινωνικι δράςθ.

Αναμενόμενα
μαθηςιακά
αποτελζςματα
για τη ΦΑ

Επιδεικνφει ικανότθτα ςε
κινθτικζσ επιδεξιότθτεσ και
κινθτικά πρότυπα που
χρειάηονται για τθν
εκτζλεςθ διάφορων
φυςικϊν δραςτθριοτιτων
και ςπορ.

Κατανοεί κινθτικζσ
ζννοιεσ, αρχζσ,
ςτρατθγικζσ και τακτικζσ
που εφαρμόηονται ςτθν
μάκθςθ και εκτζλεςθ
φυςικϊν δραςτθριοτιτων
και ςπορ.

Συμμετζχει
ςυςτθματικά ςε
φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ.

Ρετυχαίνει και διατθρεί ζνα
καλό για τθν υγεία επίπεδο
φυςικισ κατάςταςθσ που
βελτιϊνεται όςο μεγαλϊνει
ςε θλικία.

Επιδεικνφει υπεφκυνθ
προςωπικι και κοινωνικι
ςυμπεριφορά, όπου
ςζβεται τον εαυτό του και
τουσ άλλουσ: α) ςε
καταςτάςεισ ςχετικζσ με τθ
φυςικι δραςτθριότθτα και
τα ςπορ, β) ευρφτερα ςτθ
ηωι του ςτο ςχολείο και ζξω
από αυτό.

Αποτιμά κετικά τισ
ωφζλειεσ που αποκομίηει
από τθ ςυμμετοχι του ςε
φυςικζσ δραςτθριότθτεσ
(ςτθν υγεία του, ςτθ
διαςκζδαςθ, ςτθν
πρόκλθςθ/επίτευξθ, ςτθν
αυτο-ζκφραςθ και ςτθν
κοινωνικι
αλλθλεπίδραςθ).

Για να γίνει η μάθηςη και η διδαςκαλία πιο αποτελεςματική ώςτε (α) οι μαθητζσ να καταλαβαίνουν τι πρζπει να πετφχουν και το πώσ θα δρομολογήςουν τη διαδικαςία επίτευξησ, (β) οι
διδάςκοντεσ να αποτιμοφν ζγκυρα και αξιόπιςτα την παιδαγωγική τουσ επίδραςη ςτη μάθηςη και διαπαιδαγώγηςη των μαθητών τουσ, και (γ) οι γονείσ να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτη
παιδαγωγική διαδικαςία, πρζπει να γίνεται ςυςτηματικά:
Εξετάηοντασ:
Χρθςιμοποιϊντασ
με
Χρθςιμοποιϊντασ τουσ
Χρθςιμοποιϊντασ
Χρθςιμοποιϊντασ
Επιλζγοντασ τθν
Εμπλζκοντασ
Αξιολόγηςη τησ
-Το παιδί ωσ
κατάλλθλο τρόπο τισ
ςυμμακθτζσ, φίλουσ,
όλο το εφροσ
ποικιλία τεχνικϊν για
αξιολόγθςθ που
ολόκλθρθ τθ ςχολικι
επίδραςησ
ολότθτα
πλθροφορίεσ /δεδομζνα για φφλλα κριτθρίων κά
ποςοτικϊν και
τθ ςυλλογι και
ταιριάηει ςτο
κοινότθτα, ιτοι,
μζςα από
-Τθν πρόοδό του ςε
τθ διερεφνθςθ τάςεων και
για να ςυηθτθκοφν
ποιοτικϊν
ανάλυςθ των
Σκοπό-Στόχομακθτζσ, γονείσ,
διαμορφωτικζσ κάκε επιμζρουσ
τθν αποτίμθςθ των
κριτικά τα δεδομζνα
δοκιμαςιϊν/κριτθ
πλθροφοριϊν,
Επιδίωξθ και είναι
εκπαιδευτικοφσ
αδυναμιϊν, κζτοντασ
τθσ αξιολόγθςθσ και να ρίων
εςτιάηοντασ ςτθν
αναπτυξιακά
άλλων ειδικοτιτων,
διαδικαςίεσ και Στόχο (φυςικι
κατάςταςθ,
ατομικοφσ ρεαλιςτικοφσ
διατυπωκοφν ιδζεσ για
ατομικι εξζλιξθ και όχι
κατάλλθλθ για τθν
και τοπικά ςτελζχθ
διαδικαςίεσ
δεξιότθτεσ,
ςτόχουσ βελτίωςθσ και
βελτίωςθ
ςε ςφγκριςθ με νόρμεσ
θλικία και τισ
τθσ εκπαίδευςθσ
αποτελζςματοσ γνϊςεισ, ςτάςεισ,
δθμιουργϊντασ ζνα ςυνεχι
και κριτιρια
ικανότθτεσ του
αξίεσ)
κφκλο βελτίωςθσ
απόδοςθσ.
παιδιοφ.

Χρήςη
διαφοροποιημ
ζνων μεθόδουσ
αξιολόγηςησ

Για τον μαθητή με:
- Ρροςαρμογι των κριτθρίων
απόδοςθσ κατά περίπτωςθ
- Τθν εφαρμογι εναλλακτικών μεκόδων
μζςω των οποίων κα γίνεται διάγνωςθ
των ςτάςεων, των απόψεων, των αξιϊν,
τθσ ςυμπεριφοράσ, ςυνθκειϊν του
κακθμερινοφ τρόπου ηωισ κά

Για τον εκπαιδευτικό με:
- Αυτό-αξιολόγθςθ
- Ετερο-αξιολόγθςθ
- Αξιολόγθςθ βάςει κριτθρίων
απόδοςθσ
- Από τουσ μακθτζσ
- Από τουσ γονείσ
- Από τουσ ςυναδζλφουσ

Για το πρόγραμμα & τα περιεχόμενα
του μαθήματοσ με:
- Αξιολόγθςθ των Σκοπϊν-Στόχων του
προγράμματοσ ςπουδϊν από τουσ
εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ
γονείσ τουσ
- Αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν εφαρμογισ
του

Για το ςχολείο με:
- Αξιολόγθςθ των υποδομϊν
- Αξιολόγθςθ τθσ διοίκθςθσ
- Αξιολόγθςθ τθσ κουλτοφρασ, των
παρεχόμενων ευκαιριϊν και τθσ
γενικότερθσ δράςθσ ςε κζματα υγείασ
και ςπορ.
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Περί του Προγράμματοσ Σπουδών
Τι είναι το Ρρόγραμμα Σπουδϊν;

Το Πρόγραμμα Σπουδών απαντά ςτο ερϊτθμα «Ποφ κζλουμε να πάμε τον μακθτι μζςα
από το μάκθμα τθσ ΦΑ». Διαπραγματεφεται ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ φιλοςοφία, τισ
διαςτάςεισ και τα προςδοκόμενα αποτελζςματα μάκθςθσ του αντικειμζνου τθσ ΦΑ.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών για τθ Φυςικι Αγωγι:

1. Είναι ζνα γενικό ςχζδιο δράςησ για το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ και αφορά ςε
όλθ τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Δίνει πλθροφορίεσ και τισ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ που κα βοθκιςουν τουσ διδάςκοντεσ κακθγθτζσ ΦΑ να αιτιολογιςουν,
να ςχεδιάςουν, να προγραμματίςουν, να επιλζξουν περιεχόμενα και να
αξιολογιςουν το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτο ςχολείο τουσ.
2. Ρεριγράφει και τεκμθριϊνει τα κριτήρια περιεχομζνου (Σκοποφσ-ΣτόχουσΕπιδιϊξεισ) και ενδεικτικά κριτήρια απόδοςησ για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν –
τριϊν ςτθ Φυςικι Αγωγι για όλθ τθν προςχολικι, πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
3. Αποτελεί τον κατευθυντήριο οδηγό για τουσ κακθγθτζσ ΦΑ, τουσ διευκυντζσ των
ςχολείων, τουσ προϊςταμζνουσ, τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ και όλουσ όςουσ
αςχολοφνται με το αντικείμενο τθσ ςχολικισ ΦΑ, ϊςτε να ζχουν μια κοινι οπτικι
ωσ προσ τον ρόλο και τθ διαχείριςθ του μακιματοσ ςτο ςχολείο.

Τι Δεν Είναι αυτό το φυλλάδιο:

o Δεν είναι Αναλυτικό Πρόγραμμα ΦΑ.
o Δεν είναι αυτοτελζσ και χρειάηονται πρόςκετεσ οδθγίεσ ςε ςθμαντικά κζματα που
αφοροφν τον προγραμματιςμό, τθν επιλογι και τθ διδαςκαλία των περιεχομζνων
κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ του μακθτι και του μακιματοσ.
o Δεν αντικακιςτά οφτε αναιρεί προθγοφμενα ςυγγράμματα του Ραιδαγωγικοφ
Ινςτιτοφτου και του Υπουργείου. Αντίκετα, όλο το υλικό που ζχει δθμιουργθκεί
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μζχρι ςιμερα για τθ ΦΑ, το πρόγραμμα τθσ Ολυμπιακισ Παιδείασ, το πρόγραμμα
Καλλιπάτειρα, οριςμζνεσ δράςεισ τθσ Αγωγισ Υγείασ και το υλικό που ετοιμάςτθκε
για το Ολοιμερο Σχολείο και τθν Ευζλικτθ Ζώνθ, κα αποτελζςει πολφτιμο βοικθμα
για τουσ διδάςκοντεσ ϊςτε να επιτφχουν τουσ επιμζρουσ Στόχουσ και τισ Επιδιϊξεισ
των ζξι Σκοπϊν (6) που αναλφονται κατά βακμίδα και τάξθ.
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1. Η ΦΑ ςτο νζο Πρόγραμμα Σπουδών
Οι ραγδαίεσ επιςτθμονικζσ, τεχνολογικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ που καταγράφονται
διεκνϊσ τα τελευταία χρόνια ωκοφν τουσ φορείσ εκπαίδευςθσ να επαναπροςδιορίςουν και
αναβακμίςουν το ρόλο και τθ λειτουργία του ςχολείου ϊςτε να το καταςτιςουν ικανό να
ανταποκρικεί ςτισ επιταγζσ των καιρϊν. Πλεσ οι αναπτυγμζνεσ οικονομικά και
εκπαιδευτικά χϊρεσ κζλοντασ να προλάβουν τισ νζεσ ςυνκικεσ επιταχφνουν τον
εκςυγχρονιςμό των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τουσ. Στθ νζα διεκνι κατάςταςθ που
δθμιουργείται κφρια από τθν παγκοςμιοποίθςθ και τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, θ
Ευρωπαϊκι Κοινότθτα πρόςφατα εξζδωςε οριςμζνεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ με ςκοπό τον
ςυντονιςμό των κρατϊν-μελϊν προσ μια κοινι κατεφκυνςθ που αποβλζπει ςτθ
διαμόρφωςθ ενόσ νζου ευρωπαίου πολίτθ, εφοδιαςμζνου με τισ δεξιότθτεσ που απαιτεί θ
ςφγχρονθ εποχι.

Σφμφωνα με τθ ςθμερινι Ευρωπαϊκι οπτικι για τον ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ, ο μακθτισ
ολοκλθρϊνοντασ τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, πζρα από τθν απόκτθςθ γνϊςεων και
ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων, πρζπει ταυτόχρονα να ζχει αναπτφξει τθν κριτικι του
ςκζψθ, να μπορεί να αυτενεργεί, να κατανοεί ςε βάκοσ τθ γλϊςςα του, να ζχει τθν
ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ κακθμερινότθτασ, να μπορεί να χρθςιμοποιεί τθν
τεχνολογία και τθσ ςφγχρονεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και να επικοινωνεί με τουσ
«ςυμπολίτεσ του ςτον υπόλοιπο κόςμο». Ραράλλθλα πρζπει να είναι ςυνεργάςιμοσ,
ευζλικτοσ, αποφαςιςτικόσ και να δείχνει ςεβαςμό προσ το διαφορετικό, ικανόσ να αυτόμορφϊνεται και να κατζχει τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για δια-βίου μάκθςθ ϊςτε ωσ
ενιλικασ, να αντιμετωπίηει αποτελεςματικά τισ προκλιςεισ μιασ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθσ
κοινωνίασ. Σ’ αυτό το πλαίςιο, θ ςχολικι φυςικι αγωγι ζχει να διαδραματίςει ζνα
ςθμαντικό ρόλο διότι κεωρείται ωσ μια βαςικι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα για τθν
ιςορροπημζνη ανάπτυξη τησ προςωπικότητασ και την εδραίωςη τησ υγείασ. Το ΥΡΕΡΘ
ανταποκρινόμενο ςτισ επίκαιρεσ εκπαιδευτικζσ προκλιςεισ και ςτο πλαίςιο τθσ
Εκπαιδευτικισ Μεταρρφκμιςθσ, προχϊρθςε ςτον επαναπροςδιοριςμό των ςχολικϊν
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν.
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Το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Φυςικι Αγωγι εδράηεται ςε ζνα ςυνεκτικό ςϊμα
δεξιοτιτων, γνϊςεων και ςυμπεριφορϊν, ςτοχεφοντασ ςτθν ανάπτυξθ πολιτϊν που κα
είναι ικανοί να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ. Μζςα από αυτό
επιχειρείται μια ουςιαςτικι μεταςτροφι τθσ εκπαιδευτικισ τθσ φιλοςοφίασ,
μετατοπίηοντασ το κζντρο βάρουσ από τα περιεχόμενα του μακιματοσ (που ιταν μζχρι
ςιμερα), ςτισ ανάγκεσ του κάκε μακθτι και ςτθ μεταφορά τθσ μάκθςθσ ςε πραγματικζσ
ςυνκικεσ. Αυτό το Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςχεδιάςτθκε αποβλζποντασ να αναπτφξει
παράλλθλα με τον κινθτικό τομζα, το γνωςτικό, τον αντιλθπτικό, τον ςυναιςκθματικό και
τον κοινωνικό τομζα τθσ προςωπικότθτασ του νζου ατόμου, αποςκοπϊντασ ςτθν ανάπτυξθ
αυτϊν των ςτοιχείων, που ςιμερα κεωροφνται αναγκαία για τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ των
προκλιςεων και τθν αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν τθσ ενιλικθσ ηωισ.

Στο νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν, θ Φυςικι Αγωγι αντιμετωπίηεται ςαν ζνα πολυδιάςτατο
γνωςτικό αντικείμενο, που είναι πολφ ςθμαντικό για τθν μακθτικι ηωι των νζων αλλά και
τθν μετζπειτα λειτουργία τουσ ςτθν κοινωνία. Μζςα από τθν εμπειρία τθσ ςχολικισ
φυςικισ αγωγισ γίνεται προςπάκεια ϊςτε τα παιδιά να επωφελθκοφν διαχρονικά ςε όλουσ
τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ διάςταςθσ. Βαςικι επιδίωξθ είναι να μάκει ο μακθτισ να λφνει
ατομικά προβλιματα, ν’ αυτοπροςδιορίηεται ωσ προσ τθ κζςθ και δράςθ του ςτθν κοινωνία
να μάκει πϊσ να μακαίνει και να γίνει ζνασ εκπαιδευμζνοσ καταναλωτισ ςε κζματα
άςκθςθσ και υγείασ.

Σ’ αυτιν τθν αναηιτθςθ ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ ΦΑ γίνεται ςυςτθματικι
προςπάκεια:
o (α) Απόκτθςθσ, ανάπτυξθσ και εφαρμογισ κινθτικϊν δεξιοτιτων που ςχετίηονται με
τα ςπορ, τισ ακλοπαιδιζσ και τισ φυςικζσ δραςτθριότθτεσ αναψυχισ.
o (β) Ανάπτυξθσ γνϊςεων που ςχετίηονται: με τθ λειτουργία ςϊματοσ, τθ βελτίωςθ τθσ
υγείασ, τθν ανάπτυξθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ και τα ςπορ, τθ ςυλλογι, ανάλυςθ
και ερμθνεία προςωπικϊν δεδομζνων απόδοςθσ.
o (γ) Ανάπτυξθσ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που ςχετίηεται με τθν υγεία.
o (δ) Καλλιζργειασ δεξιοτιτων, ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν (όπωσ είναι θ
αυτοεκτίμθςθ, θ κριτικι και θ δθμιουργικι ςκζψθ, θ κετικι κοινωνικι
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ςυμπεριφορά, θ αποδοχι των άλλων, θ ςτοχοκεςία, θ επικοινωνία, θ διαχείριςθ του
άγχουσ κά),
o (ε) Διαμόρφωςθσ κετικισ ςτάςθσ προσ ζνα διά βίου δραςτιριο και υγιεινό τρόπο
ηωισ.
o (ςτ) Ειςαγωγισ ςτθ μεταφορά τθσ μάκθςθσ ςτθν κακθμερινι ηωι, πζρα από τα
ςτενά όρια του μακιματοσ. Για αυτό το λόγο ειςάγεται ςτο μάκθμα θ πρακτικι του
μακθτικοφ χαρτοφυλακίου *ςε ζντυπθ μορφι ςτο δθμοτικό και μζςω των
Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτο γυμνάςιο+ ϊςτε να γίνει μια
ενεργθτικότερθ εμπλοκι των μακθτϊν με τθν επίτευξθ ατομικϊν ςτόχων μζςα από
μια αυτό-ρυκμιηόμενθ πορείασ μάκθςθσ, ςε περιβάλλον και εκτόσ ςχολείου.

2. Ο ρόλοσ του καθηγητή ΦΑ ςτο νζο Πρόγραμμα Σπουδών
Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι θ ραγδαία αλλαγι ςτθν αποςτολι τθσ εκπαίδευςθσ και
ςτον ρόλο του μακιματοσ τθσ ΦΑ, οδθγεί ςε μια ανάλογθ αλλαγι του ρόλου του
εκπαιδευτικοφ. Γίνεται φανερό ότι ο δάςκαλοσ, από απλόσ μεταδότθσ τθσ γνϊςθσ που είναι
ςιμερα, κακίςταται διαμεςολαβθτισ για τθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ και ςυντονιςτισ τθσ
μάκθςθσ. Θ προςπάκειά του εςτιάηεται κφρια ςτο πϊσ κα καταςτιςει τον μακθτι από
πακθτικό αποδζκτθ και ακροατι τθσ διδαςκαλίασ, ςε ενεργό μζλοσ μιασ ευρφτερθσ ομάδασ
εργαςίασ που κα ζχει τθν ικανότθτα να εφαρμόηει, να διανοείται, να ςυγκρίνει, να κρίνει,
να αποφαςίηει, να ςυνκζτει και να δθμιουργεί.

Ο διδάςκων αποδεδειγμζνα αποτελεί τθν ςθμαντικότερθ μεταβλθτι ςτθν επιτυχία των
ςτόχων κάκε Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, ανεξάρτθτα από τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, το
διδακτικό περιεχόμενο ι το περιβάλλον που υλοποιείται θ διδαςκαλία. Ωςτόςο, μελζτεσ
ζχουν δείξει ότι ςυχνά οι εν ενεργεία κακθγθτζσ ΦΑ είναι απρόκυμοι να αλλάξουν
νοοτροπία και προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία, και δεν ζχουν τθν ικανότθτα να αντιμετωπίςουν
αποτελεςματικά αλλαγζσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ. Ζτςι, οι καινοτομίεσ που ειςάγονται
μζςα από νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν δεν γίνονται ποτζ πράξθ, επειδι οι διδάςκοντεσ
άμεςα ι ζμμεςα αντιςτζκονται ςτισ αλλαγζσ, μζνοντασ προςκολλθμζνοι ςε ατελζςφορεσ
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παραδοςιακζσ απόψεισ ι προςεγγίςεισ. Το αποτζλεςμα είναι οι μακθτζσ προοδευτικά να
απογοθτεφονται, απαξιϊνοντασ το μάκθμα τθσ ΦΑ.
Στο πλαίςιο αυτοφ το Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, οι διδάςκοντεσ ΦΑ πρζπει να
προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για να ανταποκρικοφν με επάρκεια ςτισ καινοτομίεσ του. Το
βαςικό ερϊτθμα εςτιάηεται ςτο τι πρζπει επιπλζον να γνωρίηουν, ποιεσ δεξιότθτεσ
διδαςκαλίασ πρζπει να αποκτιςουν και να εφαρμόηουν αποτελεςματικά, και ποιο πλαίςιο
αξιϊν πρζπει διαμορφϊςουν οι διδάςκοντεσ, ϊςτε να μπορζςουν να υποςτθρίξουν
αποτελεςματικά και να επιτφχουν τουσ προτεινόμενουσ ςκοποφσ του νζου Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν και το μάκθμα να αποκτιςει αίγλθ ςτθ ςυνείδθςθ των μακθτϊν και των γονζων
τουσ.

Θ προετοιμαςία ενόσ αποτελεςματικοφ μθχανιςμοφ διαρκοφσ υποςτιριξθσ του διδακτικοφ
ζργου των κακθγθτϊν, που κα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ όλων αυτϊν των παραμζτρων που
κεωροφνται ςιμερα ωσ αναγκαίεσ προχποκζςεισ για το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ, τθ
διεξαγωγι και αξιολόγθςθ ενόσ αποτελεςματικοφ μακιματοσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ.
Μζςα από μια διαδικαςία επιμόρφωςθσ οι διδάςκοντεσ κα εφοδιαςτοφν με όλεσ τισ
αναγκαίεσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ και τισ πρακτικζσ δεξιότθτεσ που κεωροφνται ςιμερα
αναγκαίεσ για τθ διδαςκαλία ςτο ςφγχρονο ςχολείο και κα ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν
αλλαγι νοοτροπίασ.

Ο ςχεδιαςμόσ καινοτόμων μακθμάτων (που αφοροφν ςτθν υγεία, ςτθν ιςότθτα, ςτθν
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, ςτισ δεξιότθτεσ ηωισ, ςτισ αξίεσ κά), οι ςφγχρονεσ
μακθτοκεντρικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ και ειδικά θ ςυνεργατικι μάκθςθ, θ διαχείριςθ
τθσ τάξθσ, θ χριςθ όλου του φάςματοσ των ςτιλ διδαςκαλίασ, θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, θ
ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, είναι οριςμζνα μόνο από
τα περιεχόμενα που πρζπει να περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ. Σθμαντικζσ
πλθροφορίεσ μποροφν να βρουν οι διδάςκοντεσ ςτα νζα βιβλία ΦΑ όλων των βακμίδων,
κακϊσ επίςθσ και ςτο εκπαιδευτικό υλικό που δθμιουργικθκε για τα προγράμματα τθσ
Ολυμπιακισ Παιδείασ, Καλλιπάτειρα και Παραολυμπιακών Αγώνων που υπάρχει ιδθ ςτα
ςχολεία.
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3. Καινοτομίεσ του Προγράμματοσ Σπουδών για τη ΦΑ
Θ αδυναμία του μακιματοσ ΦΑ να ανταποκρικεί ςτισ επίκαιρεσ ανάγκεσ των μακθτϊν και
τθσ κοινωνίασ, ςε ςυνδυαςμό με τα παρωχθμζνα περιεχόμενα, τισ πρακτικζσ διδαςκαλίασ
και τισ ανεπαρκείσ υποδομζσ, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν προοδευτικι του υποβάκμιςθ,
δθμιουργϊντασ παράλλθλα αμφιςβιτθςθ για το ρόλο και τθν αναγκαιότθτά του. Σιμερα
είναι προφανζσ ότι θ απλι και μθ οργανωμζνθ λειτουργία του μακιματοσ δεν
ανταποκρίνεται ςτθν επίκαιρθ διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ φυςικι αγωγι, οφτε
ςυμβάλλει ςτθν ευρφτερθ καλλιζργεια και ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν. Το
παρόν Πρόγραμμα Σπουδών για τθ φυςικι αγωγι είναι ζνα ςτακερό, λογικά δομθμζνα,
κατανοθτό και λειτουργικό πλαίςιο δράςθσ που οδθγεί ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα
που είναι ο ‘εκπαιδευμζνοσ μακθτισ ςτθ φυςικι αγωγι’.

Ππωσ ςθμειϊκθκε ιδθ ςτον Ρρόλογο, το ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα Σπουδών ςχεδιάςτθκε
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι δεν γίνεται αφξθςθ ωρϊν ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα και ότι
εξακολουκεί να λείπει θ γενναία χρθματοδότθςθ που κα βελτίωνε τισ υπάρχουςεσ
υποδομζσ των ςχολείων. Ωςτόςο, δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ϊςτε θ μάκθςθ, ωσ
αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ του μακθτι ςτισ δράςεισ του μακιματοσ:
o Να είναι ενεργθτικι και όχι πακθτικι
o Να ςυντελείται τόςο ατομικά όςο και ςυνεργατικά
o Να προςανατολίηεται ςε ςτόχουσ που ςυνδζονται με τον πραγματικό κόςμο
o Να είναι εξατομικευμζνθ όπου απαιτείται
o Να είναι τεκμθριωμζνθ και διαγνωςτικι
o Να επιτελείται ς’ ζνα δθμιουργικό περιβάλλον υποςτιριξθσ & ςεβαςμοφ.

Ζτςι, ειςάγονται ςθμαντικζσ καινοτομίεσ που κα καλφψουν διαπιςτωμζνεσ αδυναμίεσ και
κα δϊςουν με διαφορετικι δυναμικι και προοπτικι περεταίρω εξζλιξθσ ςτο μάκθμα τθσ
ΦΑ. Οι καινοτομίεσ αυτζσ αφοροφν:

o 1. Την οργάνωςη τησ μάθηςησ: Θ πορεία τθσ μάκθςθσ οργανϊκθκε με ςτακερότθτα
και προοδευτικότθτα ωσ προσ τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ςυμπεριφορζσ που
πρζπει να αποκτιςουν οι μακθτζσ κατά τθ φοίτθςι τουσ ςτθν υποχρεωτικι
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εκπαίδευςθ. Αυτό γίνεται μζςα από ζναν διαρκι επαναπροςδιοριςμό ζξι
ςυγκεκριμζνων γενικϊν Σκοπών, όπου με βάςθ τα αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά των
μακθτϊν κάκε θλικίασ, εξειδικεφονται ςε ςαφείσ Στόχουσ και επιμερίηονται ςε
Επιδιώξεισ που αντανακλοφν ςυγκεκριμζνα προςδοκϊμενα επίπεδα μάκθςθσ.
 Με τον όρο Σκοποί ςτθ ΦΑ εννοοφμε τουσ γενικοφσ άξονεσ πάνω ςτουσ
οποίουσ χτίηεται θ γνϊςθ και θ μάκθςθ.
 Οι Στόχοι εξειδικεφουν και προςδιορίηουν τον Σκοπό ανά τάξθ, ορίηοντασ
Που πρζπει να δίνεται μεγαλφτερθ προςοχι. Οι Σκοποί είναι διαφορετικοί ςε
κάκε τάξθ και αφοροφν τθν αναλυτικότερθ περιγραφι των Σκοπών.
 Οι Επιδιϊξεισ περιγράφουν αναπτυξιακά κατάλλθλεσ ςυμπεριφορζσ που
είναι αντιπροςωπευτικζσ τθσ προόδου επίτευξθσ των Στόχων κάκε τάξθσ.
Μζςω των Επιδιώξεων κακίςτανται ιδιαίτερα ςαφείσ πλζον οι προςδοκίεσ
που ζχουμε από τουσ μακθτζσ ςε κάκε τάξθ, βάςει των οποίων ο κακθγθτισ
ΦΑ κα πρζπει να διαμορφϊςει: (α) το πρόγραμμα διδαςκαλίασ, (β) το
μακθςιακό περιβάλλον, (γ) τισ μακθςιακζσ εμπειρίεσ και τα περιεχόμενα του
μακιματοσ, και (δ) τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του μακθτι.

Με τουσ Σκοποφσ και τουσ Στόχουσ Περιεχομζνου αποςαφθνίηεται το «Τι πρζπει να
μάκει ο μακθτισ και Τι να μπορεί να το εκτελζςει». Ζτςι οι διδάςκοντεσ
κακοδθγοφνται μζςα από ζνα ςτακερό, λογικά δομθμζνο, κατανοθτό και
λειτουργικό πλαίςιο, να οργανϊνουν οι ίδιοι το πρόγραμμα, τισ δράςεισ και τισ
ενζργειεσ με τισ ςυγκεκριμζνεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που κεωρθτικά οδθγοφν
ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα μάκθςθσ (ςτον κινθτικό, γνωςτικό, ςυμπεριφορικό και
κοινωνικό τομζα) (βλ. Σχιμα 1 & Σχιμα 2). Οι Σκοποί-Στόχοι-Επιδιώξεισ
διαςφαλίηουν τθ μακθςιακι ςυνζχεια και το διαχρονικό χτίςιμο τθσ γνϊςθσ των
μακθτϊν, περιορίηοντασ ταυτόχρονα προβλιματα που ςχετίηονται με επικαλφψεισ,
επαναλιψεισ ι κενά τα οποία παρατθροφνταν ςτθ διδαςκαλία των περιεχομζνων
(κυρίωσ από τάξθ ςε τάξθ και από βακμίδα ςε βακμίδα) ςτο παρελκόν.
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Σχήμα 1: Θ οργάνωςθ τθσ μάκθςθσ ςτθ ΦΑ μζςα από ζξι διακριτοφσ Σκοποφσ
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Σχήμα 2: Θ ανάπτυξθ των Σκοπών (α) ςε επιμζρουσ Στόχουσ (β) που αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ Επιδιώξεισ
(το παράδειγμα αφορά ςτθ ΦΑ ςτθν Ά Δθμοτικοφ).

o 2. Στην φπαρξη ςυγκεκριμζνων Κριτηρίων/Δεικτϊν Απόδοςησ: Τα κριτιρια ι
δείκτεσ απόδοςθσ κακοδθγοφν τον διδάςκοντα να εντοπίςει Ποια απόδοςθ
κεωρείται ωσ ικανοποιθτικι για κάκε τάξθ ξεχωριςτά. Τα Κριτιρια Απόδοςθσ
περιγράφουν ποςοτικά ι/και ποιοτικά ςτοιχεία απόδοςθσ των μακθτϊν για κάκε
Στόχο και Επιδίωξθ, κάκε επιμζρουσ Σκοποφ. Ζτςι, από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ
ζτουσ οι μακθτζσ και οι γονείσ τουσ γνωρίηουν όχι μόνο τι πρζπει να μάκουν, αλλά
ειςάγονται ςτθ λογικι ανάπτυξθσ ενόσ πλάνου προςωπικισ εργαςίασ/εξάςκθςθσ για
τθν επίτευξθ των ςυγκεκριμζνων δεικτών απόδοςθσ. Αυτό είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικό, ειδικά για τουσ μακθτζσ του νθπιαγωγείου και των δφο πρϊτων τάξεων
του δθμοτικοφ, για τον εντοπιςμό μακθτϊν που υπολείπονται ςτθν κινθτικι
απόδοςθ και χρειάηονται ειδικι αντιμετϊπιςθ και υποβοικθςθ.
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o 3. Στην οργάνωςη του μαθήματοσ γφρω από ζννοιεσ, γνϊςεισ, αξίεσ και
ςυμπεριφορζσ: Τα ςπορ που αποτελοφςαν βαςικό αξιακό προςανατολιςμό και
ςκοπό μζχρι ςιμερα, ςτο ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελοφν τα μζςα
δια των οποίων οι μακθτζσ κα επιτφχουν τουσ ςκοποφσ του μακιματοσ. Θ οργάνωςθ
του μακιματοσ λοιπόν δεν γίνεται γφρω από τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και
ικανοτιτων που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνα ςπορ, αλλά γφρω από ΕΝΝΟΙΕΣ,
ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΞΙΕΣ και ΣΥΜΡΕΙΦΟΕΣ. Ζτςι, οι κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ και τα ςπορ
επιλζγονται από τον διδάςκοντα με κριτιριο τθ ςυνειςφορά τουσ ςτθν επίτευξθ των
ςυγκεκριμζνων επιδιϊξεων, ανάλογα με το Σκοπό που εξυπθρετοφν (βλ. Σχιμα 3).

Σχήμα 3: Διαφορετικι προςζγγιςθ ωσ προσ τον προςανατολιςμό του μακιματοσ

Στο παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν, παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ βαςικϊν και ςφνκετων
ακλθτικϊν δεξιοτιτων, δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία:
 Στθ βελτίωςθ παραμζτρων τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που ςχετίηονται
άμεςα με τθν υγεία (ΔΜΣ, αερόβια ικανότθτα, αντοχι ςτθ δφναμθ,
ευκαμψία).
 Στθν ανάπτυξθ κοινωνικών δεξιοτιτων μζςα από δραςτθριότθτεσ που
προάγουν τθ ςυνεργαςία με όλουσ, τθν κατανόθςθ, τθν αποδοχι τθσ
διαφορετικότθτασ, τθν ανάπτυξθ ομαδικοφ πνεφματοσ και τθν
ευχαρίςτθςθ.
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 Στθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ηωισ όπωσ είναι ο κακοριςμόσ και θ επίτευξθ
ατομικϊν ςτόχων, θ διαχείριςθ προβλθμάτων, ο ζλεγχοσ του άγχουσ, θ
κετικι ςκζψθ.
 Στθν ανάπτυξθ γνώςεων και ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ
ενκαρρφνοντασ τθν επίλυςθ ατομικϊν προβλθμάτων.
 Στθν ανάπτυξθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ καλισ αυτό-εικόνασ.

o 4. Αυτονομία ςε κάθε ςχολική μονάδα ςτην προςαρμογή και οργάνωςη του
Αναλυτικοφ Προγράμματοσ: Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών είναι ζνα γενικό
πλαίςιο δράςθσ για τθ ΦΑ, δίνοντασ αδρζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ που κα
βοθκιςουν τουσ διδάςκοντεσ να κζςουν ςτόχουσ, να ςχεδιάςουν και να επιλζξουν
τα περιεχόμενα για το μάκθμα τθσ ΦΑ, που είναι αναγκαία για τουσ μακθτζσ και
κατάλλθλα για τισ ςυνκικεσ του ςχολείου τουσ. Κάκε ςχολικι μονάδα ζχει
ουςιαςτικά τθν ευχζρεια να οργανϊνει το δικό τθσ Αναλυτικό Πρόγραμμα ΦΑ, με
βάςθ τισ ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν –τριϊν που φοιτοφν ς’ αυτι.
Αυτό το Ρρόγραμμα κα βαςίηεται ςτισ γενικζσ αρχζσ και κατευκφνςεισ που
αναφζρονται ςτο Πρόγραμμα Σπουδών για κάκε θλικία, αλλά κα είναι
προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του ςυγκεκριμζνου ςχολείου και ςτισ ανάγκεσ
των μακθτϊν που φοιτοφν ς’ αυτό. Ενδεικτικζσ παράμετροι που κα πρζπει να
λαμβάνονται υπόψθ για τουσ τομείσ ζμφαςθσ που κα ζχει το Αναλυτικό Ρρόγραμμα
ΦΑ κάκε ςχολείου αφοροφν:
 Το επίπεδο εμπλοκισ των παιδιϊν με τθ ΦΔ και τα ςπορ,
 Το ποςοςτό υπζρβαρων/παχφςαρκων παιδιϊν,
 Τθν πικανι φπαρξθ υψθλοφ ποςοςτοφ αλλοδαπϊν μακθτϊν που δίνουν
πολυ-πολιτιςμικό χαρακτιρα ςτο ςχολείο,
 Τισ ακλθτικζσ υποδομζσ που υπάρχουν ςτο ςχολείο και ςτισ ακλθτικζσ
υποδομζσ που βρίςκονται κοντά ςτο ςχολείο και μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν,
 Τα ςυγκεκριμζνα ςπορ που αναπτφςςονται ςτθν τοπικι κοινότθτα.

Συνεπϊσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτον κακθγθτι ΦΑ να αναλάβει πρωτοβουλίεσ, να
γίνει δθμιουργικόσ και να αυτενεργιςει, ςχεδιάηοντασ αυτζσ τισ μακθςιακζσ
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εμπειρίεσ που ζχουν νόθμα για τουσ μακθτζσ του ςχολείου του, ςε ςχζςθ με (α) τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ανάγκεσ των μακθτϊν του, και (β) τισ ακλθτικζσ
υποδομζσ τθσ περιοχισ που βρίςκεται το ςχολείο του.

o 5. Η ειςαγωγή ςτη λογική ενόσ ανάμικτου μοντζλου εκπαίδευςησ: Οι ϊρεσ
διδαςκαλίασ του μακιματοσ αντικειμενικά είναι ελάχιςτεσ για να επιτευχκεί
ουςιαςτικι και διαχρονικι μάκθςθ. Τα 40 περίπου λεπτά που είναι ο κακαρόσ
χρόνοσ τθσ διδακτικισ ϊρασ και με τον τρόπο που γίνεται ςιμερα θ διδαςκαλία,
δθλαδι οτιδιποτε γίνεται ςε ςχζςθ με το μάκθμα τθσ ΦΑ αρχίηει και τελειϊνει ς’
αυτόν τον χρόνο, χωρίσ ο μακθτισ να ζχει κάνει καμία ςχετικι προεργαςία πριν τθν
ζναρξθ του μακιματοσ, ι να δεςμεφεται να πραγματοποιιςει κάτι μετά, κάνουν το
μάκθμα ςτατικό. Το αποτζλεςμα είναι θ προοδευτικι μείωςθ τθσ παρακίνθςθσ τόςο
του μακθτι, όςο και του διδάςκοντα. Σιμερα θ τεχνολογία μπορεί να βοθκιςει ςτθ
ςτροφι από αυτό το ςτατικό μοντζλο, ςε ζνα μοντζλο ενεργθτικισ εμπλοκισ, όπου
οι μακθτζσ κα είναι αυτοί που κα ενεργοφν αλλά και κα ςκζφτονται για κζματα που
τουσ αφοροφν. Θ δυνατότθτα επικοινωνίασ μεταξφ των μακθτϊν, μεταξφ των
μακθτϊν και των κακθγθτϊν, αλλά και θ πρόςβαςθ ςε άπειρεσ πλθροφορίεσ μζςω
ενόσ δικτφου μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικι ςτο μάκθμα τθσ φυςικισ αγωγισ.
Ο όροσ “edutainment” αποτελεί μια νζα ζννοια ςτθν εκπαιδευτικι ορολογία και
αφορά ςτθ διάςταςθ τθσ μάκθςθσ μαηί με τθν ευχαρίςτθςθ. Σ’ αυτό το Πρόγραμμα
Σπουδών, επιχειρείται θ ζμπρακτθ ειςαγωγι αυτισ τθσ προςζγγιςθσ, είτε ωσ
ανάμικτο (μζροσ των μακθμάτων υλοποιείται διά ηϊςθσ και μζροσ δια-δικτυακά),
είτε ωσ εξ αποςτάςεωσ μοντζλο (ο μεγαλφτεροσ όγκοσ δουλειάσ και
παρακολοφκθςθσ γίνεται μζςω Θ/Υ), υλοποιϊντασ ςτθν πράξθ μια αλλαγι
αντίλθψθσ για το πϊσ προςφζρεται το μάκθμα και πωσ μποροφν ςιμερα να
υλοποιθκοφν οι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ. Ειςάγεται λοιπόν από τθ Δ’ Δθμοτικοφ το
ζντυπο μακθτικό χαρτοφυλάκιο, όπου αρχικά οι ίδιοι οι μακθτζσ κα προβαίνουν ςε
μια ςυςτθματικι καταγραφι των δεξιοτιτων, των γνϊςεων και των ςτρατθγικϊν
που αναπτφςςουν ςε ςχζςθ τισ δράςεισ του μακιματοσ, με προοδευτικι χριςθ του
Θ/Υ ςε κζματα που ςχετίηονται με το μάκθμα τθσ ΦΑ. Στο γυμνάςιο, θ διδαςκαλία
κα υλοποιείται με ζνα μικτό μοντζλο εκπαίδευςθσ, όπου ο μακθτισ μζροσ τθσ
εκπαίδευςθσ και των ατομικϊν κακθκόντων του, κα το πραγματοποιεί μζςω Θ/Υ,
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χρθςιμοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ του διαδικτφου και προγραμμάτων κοινωνικισ
δικτφωςθσ. Αυτό προοδευτικά οδθγεί τουσ μακθτζσ ςε μια αυτό-ρυκμιηόμενθ
διαδικαςία μάκθςθσ και ςτθν επίτευξθ προςωπικϊν ςτόχων. Ο κακθγθτισ ΦΑ ς’
αυτι τθ διαδικαςία κζτει το κζμα ςτο ςχολείο, δίνει κατευκφνςεισ ςτουσ μακθτζσ
πωσ κα το διαχειριςτοφν και κα το ολοκλθρϊςουν μζςω διαδικτφου, και τουσ
κακοδθγεί ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ (για παράδειγμα ςτθν αφξθςθ τθσ
φυςικισ τουσ δραςτθριότθτασ, ςτθ βελτίωςθ τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ, ςτθ
ρφκμιςθ του ατομικοφ βάρουσ τουσ, ςτθν οργάνωςθ προγράμματοσ διατροφισ κά).
Ραράλλθλα, τόςο διά ηϊςθσ (ςτο ςχολείο), όςο και δια-διακτιακά (μζςα από
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, προγράμματα επικοινωνίασ και κοινωνικισ δικτφωςθσ)
υποςτθρίηει και τουσ μακθτζσ του, ςε ατομικι ι ομαδικι βάςθ. Είναι αναγκαίο
λοιπόν οι κακθγθτζσ ΦΑ να αποκτιςουν όλεσ τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ
που για να χρθςιμοποιιςουν αυτι τθν προςζγγιςθ ςτθ ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ
τουσ και παράλλθλα να βοθκθκοφν και οι ίδιου ςε μια βίου επαγγελματικι
ανάπτυξθ μζςω τθσ τεχνολογίασ. Ενδεικτικά αυτζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ αφοροφν
τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ και του διαδικτφου, ςτθν επικοινωνία μζςω
του Θ/Υ, ςτθ ςυμμετοχι ςε forums, ςτθν εκπαίδευςθ μζςω θλεκτρονικισ τάξθσ (eclass), ςτθν εκπαίδευςθ από απόςταςθ μζςω τθλε-διάςκεψθσ, ςτο ςχεδιαςμό διαδικτυακϊν μακθμάτων κά (βλ. Σχιμα 4).

Σχήμα 4: Θ λογικι του ανάμικτου μοντζλου εκπαίδευςθσ
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o 6. Διαφορετική προςζγγιςη ςτην αξιολόγηςη του μαθητή: Θ αξιολόγθςθ των
παιδιϊν αναφορικά με τθν απόδοςι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ είναι
πολυδιάςτατθ και κα επιτελείται τόςο κατά τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ, όςο και
ςυνολικά, ςτο τζλοσ τθσ διδακτικισ ϊρασ και μετά τθν ολοκλιρωςθ ςυγκεκριμζνων
διδακτικϊν ενοτιτων. Θ αξιολόγθςθ τθσ προόδου των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ
Φυςικισ Αγωγισ αφορά:
I.

Τθν κινθτικι του βελτίωςθ ςε τεχνικζσ ακλθμάτων (ατομικϊν και
ομαδικϊν) και ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ αναψυχισ (ψυχοκινθτικόσ
τομζασ).

II.

Τθ βελτίωςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που ςχετίηεται με τθν υγεία *ΔΜΣ,
αερόβια ικανότθτα, αντοχι ςτθ δφναμθ, ευκαμψία+ (φυςικόσ τομζασ),

III.

Τθ μάκθςθ και τθν κατανόθςθ (γνωςτικόσ /αντιλθπτικόσ τομζασ),

IV.

Τθν αυτοεκτίμθςθ-αυτοπεποίκθςθ-τισ ςτάςεισ (ςυναιςκθματικόσ
τομζασ),

V.

Τθ ςυμπεριφορά-αξίεσ (κοινωνικόσ τομζασ)

Είναι φανερό ότι θ αξιολόγθςθ τθσ πορείασ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ του μακθτι για
να γίνει με ακρίβεια, πρζπει να γίνεται ζγκυρθ και αξιόπιςτθ αποτίμθςθ όλων των
παραπάνω τομζων. Θ πρόοδοσ ς’ αυτοφσ τουσ τομείσ μπορεί να εκφραςτεί είτε ςε
ποςοτικά μεγζκθ (φυςικι κατάςταςθ, γνϊςεισ), είτε ςε ποιοτικά χαρακτθριςτικά
(ςτάςεισ, ςυνεργαςία, αυτοπεποίκθςθ, αξίεσ κά). Για τθν ακριβι αποτίμθςθ τθσ
απόδοςθσ του μακθτι, πρζπει να αξιολογθκεί κάκε ζνασ τομζασ ξεχωριςτά και να
χρθςιμοποιθκοφν ζνα πλικοσ διαφορετικϊν προςεγγίςεων αξιολόγθςθσ, όπωσ για
παράδειγμα:
 Ρρακτικζσ δοκιμαςίεσ φυςικισ κατάςταςθσ και εκτζλεςθσ τθσ τεχνικισ
των ακλθμάτων/δραςτθριοτιτων.
 Αξιολόγθςθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ.
 Επικεντρωμζνεσ ερωτιςεισ κατανόθςθσ.
 Εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ (όπωσ για παράδειγμα τα θμερολόγια
καταγραφισ: α) των δραςτθριοτιτων/ εκδθλϊςεων που οργανϊκθκαν
από τισ μακθτικζσ ομάδεσ εργαςίασ, β) ςυναιςκθμάτων-απόψεων, γ) τθσ
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προςωπικισ απόδοςθσ με βάςθ τουσ ατομικοφσ ςτόχουσ επίτευξθσ κά),
το μακθτικό χαρτοφυλάκιο (portfolio).
 Τθ ςυμμετοχι του ςε ςχολικζσ φυςικζσ δραςτθριότθτεσ/ςπορ εκτόσ
ωρολογίου προγράμματοσ, κά.

Θ αξιολόγθςθ για να ζχει παιδαγωγικι αξία ς’ αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών για τθ ΦΑ,
πρζπει να είναι πολυδιάςτατθ, διαρκισ, να αξιολογεί τόςο τθ διαδικαςία όςο και το
αποτζλεςμα, και να γίνεται με ευρεία χριςθ του φάςματοσ των δυνατοτιτων
αξιολόγθςθσ που υπάρχουν διακζςιμεσ ςιμερα. Ζτςι, παράλλθλα με τθν ζγκυρθ και
αξιόπιςτθ εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ των μακθτϊν, ο διδάςκων ζχει ιςχυρζσ ενδείξεισ για
τθν αποτελεςματικότθτα των μεκόδων, των ςτρατθγικϊν και των μακθςιακϊν
εμπειριϊν που χρθςιμοποίθςε ςτθ διεξαγωγι του μακιματοσ. Αυτό το γεγονόσ μπορεί
να τον βοθκιςει ουςιαςτικά ϊςτε να επαναπροςδιορίςει τυχόν αδυναμίεσ ςτο μάκθμά
του. Μ’ αυτι τθ προςζγγιςθ, θ ςχολικι χρονιά πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν ολότθτα
ςτθν οποία ζχουν τεκεί ςαφείσ, ρεαλιςτικοί και μετρίςιμοι εβδομαδιαίοι, μθνιαίοι και
ετιςιοι ςτόχοι.

Επειδι θ κινθτικι ικανότθτα του παιδιοφ προςδιορίηει ςε μεγάλο βακμό τθν ςυμμετοχι
του ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ επθρεάηοντασ ζτςι τον βακμό ζνταξισ του ςτθν
ςχολικι ηωι, για τθν προςχολικι αγωγι και τισ δφο πρϊτεσ του δθμοτικοφ κρίκθκε
απαραίτθτο θ αξιολόγθςθ του μακθτι να διενεργείται αρχικά από τθ νθπιαγωγό και ςτο
δθμοτικό από τον κακθγθτι ΦΑ ςε ςυνεργαςία με τον δάςκαλο τθσ τάξθσ, και να
επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν ανίχνευςθ και διερεφνθςθ κινθτικϊν δυςκολιϊν που
ενδεχόμενα αντιμετωπίηουν κάποια παιδιά. Στόχοσ είναι θ ζγκαιρθ διάγνωςθ των
παιδιϊν που αποτυγχάνουν να εκτελζςουν κινθτικζσ δεξιότθτεσ με αποδεκτι απόδοςθ
και ενδεχόμενα να χρειάηονται ειδικι αντιμετϊπιςθ-υποςτιριξθ, ϊςτε να μθν
αποκλειςτοφν μεταγενζςτερα από ζνα μεγάλο μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.

o

7. Δημιουργία αθλητικήσ κουλτοφρασ και ςφνδεςη τησ ΦΑ και των ςπορ του ςχολείου
με τα ςπορ τησ τοπικήσ κοινωνίασ: Θ βαςικι επιδίωξθ ςιμερα τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςε
όλο τον κόςμο είναι να καταςτιςει τουσ μακθτζσ διά βίου δραςτιριουσ. Θ τακτικι
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ και ςπορ που είναι αναπτυξιακά
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κατάλλθλα, ευχάριςτα και διαςφαλίηουν βιϊματα επιτυχίασ, ζχει αποδειχκεί ότι
ςυνειςφζρει ςθμαντικά προσ τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. Στο ςυγκεκριμζνο
Πρόγραμμα Σπουδών προτείνεται με ζμφαςθ ςτουσ διδάςκοντεσ και ςτα ςχολεία:
o

(α) Να αναπτφξουν μια ςτακερι πολιτικι προϊκθςθσ φυςικϊν δραςτθριοτιτων
(για παράδειγμα ςχοινάκι, ςπορ ρακζτασ, ςπορ ςε ρόδεσ κ.ά.) και ακλοπαιδιϊν
μζςα ςτο περιβάλλον του ςχολείου τουσ ςτα οποία οι μακθτζσ –τριεσ κα
ενταχκοφν μαηικά και κα αςχολοφνται ςυςτθματικά ςτθ διάρκεια όλθσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ (ςτα διαλείμματα, ςτουσ περιπάτουσ και ςε άλλεσ ελεφκερεσ
ϊρεσ). Στόχοσ είναι θ φυςικι δραςτθριοποίθςθ και θ χαρά τθσ μαηικισ
ςυμμετοχισ ςε δράςεισ που επιλζγουν οι ίδιοι οι μακθτζσ. Οι δράςεισ αυτζσ κα
επιλζγονται με βάςθ τισ ακλθτικζσ υποδομζσ του ςχολείου, τισ ακλθτικζσ
υποδομζσ που βρίςκονται κοντά ςτο ςχολείο και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν,
τα ςυγκεκριμζνα ςπορ που αναπτφςςονται ςτθν τοπικι κοινότθτα και τισ
προτιμιςεισ των μακθτϊν και κα οργανϊνονται ωσ ενδοςχολικά πρωτακλιματα,
festival ι ακλθτικζσ γιορτζσ.

o

(β) Να δθμιουργιςουν ζνα διαρκι δίαυλο ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ με τουσ
τοπικοφσ ιδιωτικοφσ και κρατικοφσ φορείσ των ςπορ, αλλά και των γονζων των
μακθτϊν. Οι κακθγθτζσ ΦΑ από τθν αρχι του ζτουσ κα πρζπει να
προγραμματίηουν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ ΦΑ ι ωσ projects, μζρεσ
δοκιμισ νζων ι λιγότερο διαδεδομζνων φυςικϊν δραςτθριοτιτων και
ακλθμάτων, ϊςτε να οι μακθτζσ να ζχουν τθν ευκαιρία να τα γνωρίςουν
πρακτικά:


(i) Στο ςχολείο διάφορεσ φυςικζσ δραςτθριότθτεσ και ακλιματα,
όπωσ για παράδειγμα τθν αντιπταίριςθ, τθν πάλθ, το καράτε, τθ yoga,
το pilates, το aerobic, τουσ μοντζρνουσ χοροφσ κά.



(ii) Εκτόσ ςχολείου, όπωσ για παράδειγμα τον «Ρροςανατολιςμόσ ςτο
βουνό» (orienteering), τθν ιππαςία, τθν αναρρίχθςθ ςε αναρριχθτικό
τοίχο, τθν άρςθ βαρϊν, τα ςπορ ςε νερό, τθν τοξοβολία κά, μζςα από
ςυλλόγουσ ι φορείσ που προωκοφν τα ςυγκεκριμζνα ακλιματα.

Μζςα από αυτι τθ προςζγγιςθ ςφντομα κα δθμιουργθκεί μια ακλθτικι κουλτοφρα
ςτο ςχολείο και ςτθν κοινότθτα, θ οποία προοδευτικά κα ςυμβάλλει ςτθν αλλαγι
νοοτροπίασ για τθ διαχείριςθ του ελεφκερου χρόνου των μακθτϊν. Σθμαντικόσ
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αρικμόσ μακθτϊν –τριϊν κα ενταχκεί ςε οργανωμζνεσ μορφζσ άκλθςθσ που
ταιριάηουν ςτθν ιδιοςυγκραςία τουσ, ενϊ οι οργανωμζνοι ακλθτικοί ςφλλογοι κα
μποροφν ευκολότερα να ςτελεχϊνουν μαηικά τα τμιματα υποδομϊν τουσ. Θ διαρκισ
ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ παράγοντεσ άςκθςθσ και υγείασ και τουσ γονείσ των
μακθτϊν κακιςτά το ςχολείο το βαςικό ςυνδετικό κρίκο τθσ ομαλισ μετάβαςθσ των
παιδιϊν από τθ μαηικι άςκθςθ που υλοποιείται μζςα ς’ αυτό, ςε πιο οργανωμζνεσ
μορφζσ ακλθτιςμοφ.

o 8. Συςτηματική ςυνεργαςία των καθηγητϊν ΦΑ με τουσ άλλουσ διδάςκοντεσ
Στο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδών για τθ ΦΑ, οι μακθτζσ κα είναι πολλαπλά
κερδιςμζνοι αν οι κακθγθτζσ ΦΑ ςυνεργαςτοφν ςε μόνιμθ βάςθ με διδάςκοντεσ άλλων
ειδικοτιτων (για παράδειγμα τθσ μουςικισ, των καλλιτεχνικϊν, τθσ πλθροφορικισ) ι
αντικειμζνων (όπωσ τθσ αγωγισ υγείασ, τθσ ςχολικισ ηωισ κά). Οι διακεματικζσ
προςεγγίςεισ επιλεγμζνων κεμάτων τθσ ΦΑ και οι ομαδο-ςυνεργατικζσ μζκοδοι
διδαςκαλίασ κα βοθκιςουν ςθμαντικά τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν ςε βάκοσ κζματα
που επθρεάηουν τθν υγεία τουσ, να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ και τισ αναγκαίεσ
προςωπικζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. Θζματα που προτείνεται να αντιμετωπιςτοφν με
διακεματικι προςζγγιςθ αφοροφν οπωςδιποτε ςτθν υγεία, ςτουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ,
ςτισ αξίεσ και ςτισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ (για παράδειγμα, ςε ςυνεργαςία με τον
διδάςκοντα τθσ Αγωγισ Υγείασ μπορεί να αναπτυχκεί κεωρθτικά και πρακτικά το
ενεργειακό ιςοηφγιο, ςτο πλαίςιο των φιλολογικϊν μακθμάτων να γραφεί μία ζκκεςθ με
κζμα τθ διαπολιτιςμικότθτα ι τθν ιςτορικι/πολιτιςτικι προζλευςθ των ελλθνικϊν
παραδοςιακϊν χορϊν, ςτο πλαίςιο των καλλιτεχνικϊν να οργανωκεί θ διατροφικι
πυραμίδα ι ζνα poster παραδοςιακϊν φορεςιϊν τθσ Ελλάδασ, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ
τθσ ιςτορίασ να γίνει κριτικι προςζγγιςθ ςτο 'ευ αγωνίηεςκαι' διαχρονικά, ςτο πλαίςιο
άλλων μακθμάτων να ςυηθτθκοφν κζματα εκελοντιςμοφ, ιςότθτασ, βίασ κά.)

4. Δομή του Προγράμματοσ Σπουδών για τη ΦΑ
4.1. Διδακτικοί Σκοποί & Στόχοι

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν είναι δομθμζνο και οργανωμζνο ςτθ βάςθ ζξι (6) Σκοπών, οι
οποίοι καλφπτουν το φάςμα των κινθτικϊν δεξιοτιτων, των γνϊςεων, των ςτάςεων, των
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αξιϊν και ςυμπεριφορϊν, που κα αποκτιςουν οι μακθτζσ/μακιτριεσ ςτο πλαίςιο του
μακιματοσ ςε όλθ τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Ειδικότερα:

1. Ανάπτυξη κινητικϊν δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτζλεςη οριςμζνων από αυτζσ.
Μζςα από τον πρϊτο Σκοπό οι μακθτζσ κα πρζπει να αναπτφξουν κινθτικζσ ζννοιεσ,
βαςικζσ κινθτικζσ και ςφνκετεσ ακλθτικζσ δεξιότθτεσ ώστε να γίνουν ικανοί να
συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής και σπορ στο παρόν και το
μέλλον. Το περιεχόμενο αυτού του σκοπού εστιάζεται στην ανάπτυξη των στοιχείων
της κίνησης που θα δώσουν στα παιδιά την αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να
επιτυγχάνουν, να αποδίδουν και να ευχαριστιούνται από τη συμμετοχή τους σε
φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες.

2. Απόκτηςη γνϊςεων από την αθλητική επιςτήμη και παράλληλη εφαρμογή τουσ
για την αποτελεςματική ςυμμετοχή ςε παροφςεσ και μελλοντικζσ ςυνθήκεσ
φυςικήσ δραςτηριότητασ. Μζςα από το δεφτερο Σκοπό οι μακθτζσ κα πρζπει να
κατανοιςουν βαςικζσ αρχζσ τθσ ακλθτικισ επιςτιμθσ (αρχζσ, κανόνεσ, ςτρατθγικζσ)
για τθν αποτελεςματικι ςυμμετοχι ςε προγράμματα άςκθςθσ και ςε εκπαιδευτικά
και ακλθτικά παιχνίδια ςτο παρόν και το μζλλον. Το περιεχόμενο αυτοφ του ςκοποφ
ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του μακθτι να χρθςιμοποιεί τισ
γνωςτικζσ πλθροφορίεσ για τθν κατανόθςθ και βελτίωςθ των κινθτικϊν δεξιοτιτων.
Το τελικό αποτζλεςμα όμωσ, πζραν τθσ απόκτθςθσ τθσ γνώςθσ, κα είναι και θ πολφ
καλι απόδοςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ ςωςτισ εκτζλεςθσ και εφαρμογισ των
δεξιοτιτων. Θ γνϊςθ προζρχεται από τθν ακλθτικι επιςτιμθ αφορά ςτισ περιοχζσ
τθσ κινθτικισ μάκθςθσ, τθσ ακλθτικισ ψυχολογίασ, τθσ κοινωνιολογίασ, τθσ
βιομθχανικισ και τθσ φυςιολογίασ. Μζςα από τα περιεχόμενα για τθν επίτευξθ
αυτοφ του ςκοποφ οι μακθτζσ κα μάκουν:
I.

Τον τρόπο εκτζλεςθσ των φυςικϊν και ακλθτικϊν δεξιοτιτων.

II.

Τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να κινείται το ςϊμα (ςε ςχζςθ με το
επίπεδο, τθν ταχφτθτα, τον ςυμπαίχτθ κά.

III.

Κανόνεσ, ςτρατθγικζσ και ςχθματιςμοφσ που ςχετίηονται με τισ ΦΔ και τα
ςπορ.
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IV.

Βαςικζσ αρχζσ τθσ ακλθτικισ επιςτιμθσ που κα βοθκιςουν ςτθν
αποτελεςματικι ςυμμετοχι ςε ΦΔ/ςπορ ςτο παρόν και το μζλλον όπωσ
είναι ζννοιεσ ςχετικζσ με τθν ανάπτυξθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ και τθ
βελτίωςθ τθσ υγείασ (π.χ. γνϊςθ για τισ αρχζσ εξάςκθςθσ, τισ
φυςιολογικζσ βάςεισ τθσ άςκθςθσ, τισ αρχζσ αςφάλειασ κατά τθν άςκθςθ,
τθ διατροφι, τον ζλεγχο του ςωματικοφ βάρουσ κά),

V.

Άλλεσ ακαδθμαϊκζσ ζννοιεσ που αφοροφν ςτθ ςφνδεςθ των
περιεχομζνων τθσ ΦΑ με ζννοιεσ από άλλα γνωςτικά αντικείμενα του
ςχολικοφ προγράμματοσ (π.χ. μακθματικά, γλϊςςα, γεωγραφία κά) οι
οποίεσ ενιςχφονται μζςω τθσ κίνθςθσ.

3. Ανάπτυξη ενόσ επιπζδου φυςικήσ κατάςταςησ για την υγεία. Μζςα από τον τρίτο
Σκοπό οι μακθτζσ κα πρζπει να επιτφχουν τθν ανάπτυξθ και τθ διατιρθςθ ενόσ
ικανοποιθτικοφ επιπζδου φυςικισ κατάςταςθσ για υγεία, ςτο παρόν και το μζλλον.
Μζςα από τα περιεχόμενα αυτοφ του ςκοποφ οι μακθτζσ κα πρζπει:
I.

Να αναπτφξουν το αίςκθμα ατομικισ ευκφνθσ για τθ βελτίωςθ τθσ
φυςικισ κατάςταςθσ που ςχετίηεται με τθν υγεία τουσ (καρδιαγγειακι
αντοχι, μυϊκι δφναμθ, ευλυγιςία και ςφςταςθ ςϊματοσ).

II.

Να ανταποκρικοφν ςτισ πρόςφατα προτεινόμενεσ διεκνείσ Οδθγίεσ
Φυςικισ Δραςτθριότθτασ για καλι υγεία.

Στο πλαίςιο αυτοφ του Σκοποφ οι μακθτζσ κα κζςουν και κα επιτφχουν ατομικοφσ
ςτόχουσ απόδοςθσ ςε παραμζτρουσ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που είναι
κεμελιϊδεισ:
o

α) Για τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων του υποκινθτικοφ τρόπου
ηωισ, και

o

β) Για τθν εκτζλεςθ με επάρκεια κακθμερινϊν εργαςιϊν, δράςεων
αναψυχισ και ςπορ.

Οι ςτόχοι απόδοςθσ τίκενται ςε ατομικι βάςθ, αφοφ προθγουμζνωσ ςυνεκτιμθκεί
το ςθμείο εκκίνθςθσ του κακενόσ μακθτι ξεχωριςτά. Στο Σκοπό τρία κα επιδιωχκεί θ
επίτευξθ των διεκνϊν Οδθγιϊν ΦΔ για ςυμμετοχι ςε μζτριασ και υψθλισ ζνταςθσ
δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν υγεία, και θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτο
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ςχεδιαςμό, ςτθν εκτζλεςθ και ςτθν προςαρμογι δραςτθριοτιτων για τθν ανάπτυξθ
τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ.

4. Απόκτηςη θετικήσ εμπειρίασ από τη φυςική δραςτηριότητα και ανάπτυξη τησ
αυτο-ζκφραςησ και τησ κοινωνικότητασ. Μζςα από τον τζταρτο Σκοπό, οι μακθτζσ
κα πρζπει να:
I.

Αποκομίςουν κετικζσ εμπειρίεσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ και τα ςπορ,

II.

Δθμιουργοφν ποικίλουσ και πρωτότυπουσ τρόπουσ κίνθςθσ,

III.

Εκφράηουν μζςω τθσ κίνθςθσ ςυναιςκιματα, ςκζψεισ και
προβλθματιςμοφσ,

IV.

Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και
ςυναναςτροφισ με άλλα άτομα.

Ο ςκοπόσ αυτόσ ζχει ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ ενόσ εςωτερικοφ αξιακοφ ςυςτιματοσ
από τθν ςυμμετοχι ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν προςωπικι ςθμαςία. Θ
απόκτθςθ κετικισ εμπειρίασ από τθ φυςικι δραςτθριότθτα ςυμβάλλει κακοριςτικά
ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ δια βίου δραςτιριου τρόπου ηωισ. Θ πικανότθτα ςυμμετοχισ
ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ και ςπορ αυξάνεται όταν τα παιδιά ςυμμετζχουν ςε
δράςεισ με νόθμα για αυτά. Θ επιτυχθμζνθ ςυμμετοχι, παράλλθλα με τθν
ευχαρίςτθςθ, δίνει τθν ευκαιρία για αυτό-ζκφραςθ και κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ
και αναπτφςςει τθν αυτοπεποίκθςθ. Θ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ ευχάριςτεσ,
μθ ανταγωνιςτικζσ, που βοθκοφν τα παιδιά να εκτονωκοφν και να αποκτιςουν μια
κετικι εικόνα για τον εαυτό τουσ, ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ αυτοφ του
ςκοποφ.

5. Κατανόηςη και ςεβαςμόσ τησ διαφορετικότητασ των ατόμων και ςυνεργαςία με
όλουσ. Μζςα από τον πζμπτο Σκοπό, οι μακθτζσ κα πρζπει να κατανοοφν, να
ςζβονται τισ όποιεσ διαφορζσ μεταξφ των ανκρϊπων και να επικυμοφν να
ςυμμετζχουν με όλουσ, ςε διαφορετικζσ ΦΔ και ςπορ. Θ ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ
για τισ ατομικζσ διαφορζσ *που μπορεί να είναι πολιτιςμικζσ, ςωματικζσ (για
παράδειγμα διαφορζσ ςτθν κινθτικι απόδοςθ, ςτθν ικανότθτα, ςτον ςωματότυπο
κά), φυλετικζσ, κοινωνικζσ κά+, θ ςυνεργαςία και θ κετικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ
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των ςυμμετεχόντων ςτισ φυςικζσ δραςτθριότθτεσ αποτελοφν ουςιαςτικζσ επιδιϊξεισ
αυτοφ του Σκοποφ. Αναμζνεται λοιπόν τα παιδιά να μποροφν να ςυνεργάηονται με
όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ για τθν επίτευξθ κάποιου ςκοποφ, να αναγνωρίηουν
τθν αξία τθσ διαφορετικότθτασ και να αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ για να ενταχκοφν
όλοι, αν είναι δυνατόν, ςε κάκε δραςτθριότθτα. Αυτό ςυμπεριλαμβάνει τθν αςφαλι
εξάςκθςθ, τθν εφαρμογι των κανονιςμϊν, των κανόνων και τθσ διαδικαςίασ, τισ
ςυνεργαςίεσ και τθν ομαδικι δουλειά, τθν θκικι ςτον ακλθτιςμό και τθν
παραγωγικι αλλθλεπίδραςθ.

6. Επίδειξη υπεφθυνησ αθλητικήσ και κοινωνικήσ ςυμπεριφοράσ, ωσ αποτζλεςμα τησ
ςυμμετοχήσ ςτη φυςική δραςτηριότητα και ςτα ςπορ. Μζςα από τον ζκτο Σκοπό οι
μακθτζσ κα πρζπει να μάκουν να ςυμπεριφζρονται κατάλλθλα κακϊσ ςυμμετζχουν
ςε ΦΔ/ςπορ, εντόσ αλλά και εκτόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Αυτό κα τουσ
βοθκιςει να αναπτφξουν τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςυμπεριφοράσ που απαιτοφνται
για να γίνουν ολοκλθρωμζνοι πολίτεσ και να λειτουργιςουν παραγωγικά ςτο
πλαίςιο του κοινωνικοφ ςυνόλου ςτθν ενιλικθ ηωι. Ο ςυγκεκριμζνοσ ςκοπόσ
ςυνδζει ότι ζχει γίνει ςτο πλαίςιο του μακιματοσ, με τθ ηωι των μακθτϊν πζρα από
τθν τάξθ. Αν και θ ςυμμετοχι ςτθν τάξθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ είναι
ςθμαντικι, το τι κάνει ο μακθτισ εκτόσ τάξθσ, εκτόσ μακιματοσ και ίςωσ εκτόσ του
ςχολείου είναι ςθμαντικότερο για τθν ζκφραςθ αποδεκτισ κοινωνικισ
ςυμπεριφοράσ και τθν ανάπτυξθ ενόσ δραςτιριου και υγιοφσ τρόπου ηωισ.

Οι παραπάνω ζξι Σκοποί είναι ιςοβαρείσ ςτθν αξία τουσ για τθν εκπαίδευςθ των νζων.
Ωςτόςο, ςτθν οργάνωςθ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ ΦΑ ςε κάκε επιμζρουσ ςχολείο, κα
ιταν χριςιμο να δοκεί διαφορετικι ζμφαςθ ςε κάκε ζναν από αυτοφσ κατά τάξθ και
ςχολικι βακμίδα, λαμβάνοντασ υπόψθ ο κακθγθτισ ΦΑ και θ διεφκυνςθ του ςχολείου:
o (α) τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά κάκε θλικίασ,
o (β) τα χαρακτθριςτικά των μακθτϊν κάκε επιμζρουσ ςχολείου, και
o (γ) το ευρφτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ςτο οποίο λειτουργεί το
ςυγκεκριμζνο ςχολείο.
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4.2 Ο ‘εκπαιδευμζνοσ μαθητήσ ςτη ΦΑ’

Θ ανάπτυξθ Κριτθρίων Περιεχομζνου είναι λογικι απόρροια των παραπάνω Σκοπών. Τα
κριτιρια περιεχομζνου ουςιαςτικά περιγράφουν αυτό που αναμζνουμε να ςυμβεί ωσ
αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ του μακθτι ςτο μάκθμα τθσ ΦΑ. Τα κριτιρια αναπτφςςονται
από πάνω προσ τα κάτω, ιτοι, από τον κάκε επιμζρουσ Σκοπό (που είναι γενικόσ και ιςχφει
για όλθ τθν Ελλάδα), μζχρι το Ημεριςιο Πλάνο Μακιματοσ, που ςχεδιάηεται από κάκε
κακθγθτι ΦΑ, και αφορά ςε εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ κάκε ξεχωριςτισ τάξθσ ι ςχολείου.
Ωςτόςο, θ αξιολόγθςθ επίτευξθσ των κριτθρίων, γίνεται αντίκετα, δθλαδι, από κάτω προσ
τα πάνω: κάκε θμεριςιο μάκθμα που ςχεδιάηει και πραγματοποιεί ο διδάςκων ςτο
ςχολείο, κα πρζπει να ςυμβαδίηει με τα βαςικά κριτιρια περιεχομζνου που ζχουν κεςπιςτεί
για κάκε ξεχωριςτό αναπτυξιακό επίπεδο/τάξθ.

Τα Κριτιρια Περιεχομζνου για το μάκθμα τθσ ΦΑ που περιγράφουν τον «εκπαιδευμζνο
μακθτι ςτθ ΦΑ» είναι τα ακόλουκα:

Κριτήριο 1:

Να επιδεικνφει ικανότθτα ςε κινθτικζσ επιδεξιότθτεσ και κινθτικά πρότυπα
που χρειάηονται για τθν εκτζλεςθ διάφορων φυςικϊν δραςτθριοτιτων και
ςπορ.

Κριτήριο 2:

Να κατανοεί κινθτικζσ ζννοιεσ, αρχζσ, ςτρατθγικζσ και τακτικζσ που
εφαρμόηονται ςτθν μάκθςθ και εκτζλεςθ φυςικϊν δραςτθριοτιτων και ςπορ.

Κριτήριο 3:

Να ςυμμετζχει ςυςτθματικά ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ.

Κριτήριο 4:

Να πετυχαίνει και διατθρεί ζνα καλό για τθν υγεία επίπεδο φυςικισ
κατάςταςθσ που βελτιϊνεται όςο μεγαλϊνει ςε θλικία.

Κριτήριο 5:

Να επιδεικνφει υπεφκυνθ προςωπικι και κοινωνικι ςυμπεριφορά, όπου
ςζβεται τον εαυτό του και τουσ άλλουσ: α) ςε καταςτάςεισ ςχετικζσ με τθ
φυςικι δραςτθριότθτα και τα ςπορ, β) ευρφτερα ςτθ ηωι του ςτο ςχολείο και
ζξω από αυτό.

Κριτήριο 6:

Να αποτιμά κετικά τισ ωφζλειεσ που αποκομίηει από τθ ςυμμετοχι του ςε
φυςικζσ δραςτθριότθτεσ (ςτθν υγεία του, ςτθ διαςκζδαςθ, ςτθν
πρόκλθςθ/επίτευξθ, ςτθν αυτο-ζκφραςθ και ςτθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ).
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4.3 Διαςτάςεισ, περιεχόμενα και πλαίςιο υλοποίηςησ των Σκοπών τησ ΦΑ

Θ προςζγγιςθ του Προγράμματοσ Σπουδών ςτθ ΦΑ αποβλζπει ολιςτικά ςτθν ανάπτυξθ των
νζων ατόμων, ςτοχεφοντασ ταυτόχρονα ςτθ μάκθςθ, ςτθν

εκπαίδευςθ και ςτθν

καλλιζργεια κακότι:
o α) Ρροωκεί ςυςτθματικά τθ γνϊςθ με βιωματικό τρόπο,
o β) Επιχειρεί ςτοχευμζνα να επθρεάςει τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν και
o γ) Στοχεφει επικεντρωμζνα ςτθν ανάπτυξθ ςθμαντικϊν ςωματικϊν, ςυναιςκθματικϊν
και κοινωνικϊν δεξιοτιτων.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών λειτουργεί ςυμπλθρωματικά ςτουσ γενικότερουσ
ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ επειδι επιδιϊκει:
την ανάπτυξη/απόκτηςη
Πρακτικήσ/βιωματικήσ

i) Σε κζματα ςχετικά με τον ακλθτιςμό, τισ λειτουργίεσ του ςϊματοσ, τθν

γνϊςησ

εξάςκθςθ των φυςικϊν ικανοτιτων και τισ κετικζσ επιλογζσ ςτθν υγεία.
ii) Σε κοινωνικά και θκικά κζματα που ςχετίηονται με τα ςπορ, τισ ςχζςεισ
των ανκρϊπων και τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά.
iii) Στα οφζλθ που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ και τθν υιοκζτθςθ ενόσ
υγιεινοφ τρόπου ηωισ.

Εμπειριϊν

Από ζνα μεγάλο εφροσ κινθτικϊν, φυςικϊν, ακλθτικϊν, εικαςτικϊν και
πολιτιςμικϊν δραςτθριοτιτων

Δεξιοτήτων

Ρου ςχετίηονται με επικυμθτζσ κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ και πρακτικζσ
(π.χ. εκπαίδευςθ κεατι, ςεβαςμόσ των άλλων, αποδοχι κανόνων τίμιου
αγϊνα, αποδοχι διαφορετικότθτασ κά).

Θετικϊν ςτάςεων

Ρροσ τθν άςκθςθ, τισ υγιεινζσ επιλογζσ, τθ διαφορετικότθτα των
ανκρϊπων (πολιτιςμικι, φυλετικι ικανότθτα κ.λ.π.)

Αυτο-εκτίμηςησ και

Στισ προςωπικζσ ικανότθτεσ και ατομικά χαρακτθριςτικά.

εμπιςτοςφνησ
Κριτικήσ ςκζψησ και

Μζςα από διακεματικζσ προςεγγίςεισ και δράςεισ που απαιτοφν

ικανότητασ διεξαγωγήσ

βιβλιογραφικι αναηιτθςθ και ςυνεργαςία για τθν απάντθςθ

ζρευνασ

ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων.

Δεξιοτήτων αξιοποίηςησ

Με τθ εμπλοκι των μακθτϊν ςτο διαδίκτυο για επικοινωνία, ομαδικι
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των νζων τεχνολογιϊν

εργαςία και επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνεσ
Επιδιώξεισ του μακιματοσ.

Συλλογικοφ πνεφματοσ

Κακότι οι πλειοψθφία των περιεχομζνων απαιτεί ομαδικι δράςθ και
εργαςία.

Δημιουργικήσ φανταςίασ

Με τθ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ χοροφ, εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ,

και αυτό-ζκφραςησ

κά.

Στθν υλοποίθςθ του μακιματοσ με τον τρόπο που προςεγγίηεται ςτο ςυγκεκριμζνο
Πρόγραμμα Σπουδών, ο κακθγθτισ ΦΑ πρζπει να δθμιουργιςει μακθςιακζσ εμπειρίεσ, να
επιλζξει περιεχόμενα και να εφαρμόςει διδακτικζσ προςεγγίςεισ που να ζχουν νόθμα και
να δθμιουργοφν εςωτερικά κίνθτρα ςτουσ μακθτζσ. Μόνο ζτςι κα διαςφαλίςει τθν ενεργό
ςυμμετοχι και τθν απόκτθςθ των επικυμθτϊν εμπειριϊν, γνϊςεων και δεξιοτιτων. Τα
περιεχόμενα του μακιματοσ ςτο Πρόγραμμα Σπουδών του μακιματοσ προζρχονται από
ζνα ευρφτατο φάςμα δραςτθριοτιτων.

Ενδεικτικά, ο κακθγθτισ ΦΑ μπορεί να επιλζξει ανάμεςα από:
Δεξιότητεσ ομαδικϊν αθλημάτων όπωσ:.

Ροδοςφαίριςθ, πετοςφαίριςθ, χειροςφαίριςθ,
καλακοςφαίριςθ κά

Δεξιότητεσ ατομικϊν αθλημάτων όπωσ:.

Κλαςςικό ακλθτιςμό, ενόργανθ γυμναςτικι, ρυκμικι
γυμναςτικι, αντιςφαίριςθ, αντιπταίριςθ, επιτραπαίηια
αντιςφαίριςθ, ρακζτμπωλ, άρςθ βαρϊν, πάλθ κά

Δεξιότητεσ φυςικήσ κατάςταςησ όπωσ:

Αερόβιεσ, δφναμθσ, ταχφτθτασ, κινθτικότθτασ,
ευκινθςίασ

Δεξιότητεσ χοροφ όπωσ:.

Ραραδοςιακοί, μοντζρνοι, ευρωπαϊκοί, aerobic dance,
brake-dance κά

Δεξιότητεσ πολεμικϊν τεχνϊν όπωσ…

Καράτε, ταε-κβο-ντο, τηοφντο κά

Δεξιότητεσ ΦΔ αναψυχήσ μη

όλερ, προςανατολιςμόσ, αναρρίχθςθ, τοξοβολία,

ςυναγωνιςτικοφ χαρακτήρα όπωσ:

ςκοποβολι, ποδθλαςία, skateboard κά

Δεξιότητεσ φυςικϊν

Υδατοςφαίριςθ, aqua aerobic, κολφμβθςθ, κωπθλαςία,

δραςτηριοτήτων/ςπορ νεροφ όπωσ:

ιςτιοπλοϊα κά

Δεξιότητεσ φυςικϊν δραςτηριοτήτων

Ορειβαςία, καταςκθνωτικά παιχνίδια, επιβίωςθ,

βουνοφ όπωσ:

αναρρίχθςθ, snow-board, χιονοδρομία κά
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Τα περιεχόμενα που κα επιλζξει ο κακθγθτισ ΦΑ για επιτφχει τουσ Στόχουσ που ζχει κζςει,
κα υλοποιθκοφν κυρίωσ μζςα ςτο ωράριο τθσ ΦΑ. Ωςτόςο, οι απϊτερεσ επιδιϊξεισ του
μακιματοσ ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να υλοποιθκοφν ςε μεςο- μακροπρόκεςμθ
βάςθ, μόνο εάν ολόκλθρο το ςχολείο ενςτερνιςτεί τθ ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφία και
υιοκετθκοφν οι πρακτικζσ του ςυνθγοροφν ςτθ δθμιουργία μιασ κουλτοφρασ υγείασ και
άςκθςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το μάκθμα πρζπει να υπερβαίνει τα ςτενά χρονικά όρια που
ορίηονται ςτο τυπικό πρόγραμμα και να διαποτίηει όλο το χρόνο και τισ δράςεισ του
ςχολείου. Ζτςι, ςε ςχζςθ με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, θ φυςικι εκπαίδευςθ των

Οι ςτόχοι του μαθήματοσ τησ ΦΑ μποροφν να υλοποιηθοφν ………

παιδιϊν μπορεί να πραγματοποιθκεί ςτισ εξισ διαςτάςεισ:

Στο πλαίςιο του

Δεξιότητεσ

Δεξιότητεσ

Δεξιότητεσ

Δεξιότητεσ

Project

μακιματοσ τθσ ΦΑ

- Ομαδικϊν

- Φυςικισ

- Χοροφ

- ΦΔ αναψυχισ

- Σπορ νεροφ

- Ατομικϊν

Κατάςταςθσ

μθ

- Σπορ βουνοφ

ςυναγωνιςτικοφ

- Λιγότερο

χαρακτιρα

γνωςτά ςπορ

Στο πλαίςιο του

Ημζρεσ δοκιμήσ

Ενδοςχολικά

Συνδιδαςκαλίεσ

Εκδηλϊςεισ με

Εκδηλϊςεισ

ςχολικοφ

νζων

Πρωταθλήματα

με άλλα

εξωτερικοφσ

μεταξφ

προγράμματοσ ωσ

αθλημάτων

αντικείμενα

προςκεκλθμζνουσ

τμθμάτων,

Θ

(π.χ. προπονθτζσ,

τάξεων ι

Διαθεματικζσ

ακλθτζσ,

ςχολείων (π.χ.

Ρρόκειται για κατ'

προςεγγίςεισ

γιατροφσ,

πρωτακλιματα –

επιλογι

(πχ με τθν

διαιτολόγουσ κά).

διαγωνιςμοί -

δραςτθριότθτεσ

αγωγι υγείασ,

εκδθλϊςεισ για

που κα μποροφςαν

τα εικαςτικά, τθ

τθν υγεία – κά.)

να γίνουν ωσ:

γεωγραφία, τθ

επιπλζον ώρεσ.

διδαςκαλία των
Θ/Υ, κά.).

Στο πλαίςιο των

Οργάνωςθ

Στρογγυλζσ

Οργάνωςθ

Project

Ενδοςχολικά –

εκπαιδευτικών

Ημζρασ

τράπεηεσ με

ςχολικισ

διαςχολικά

εκδρομών ι ςαν

Διατροφισ,

μακθτζσ και

παράςταςθσ ι

Πρωταθλήματα

εκδθλώςεισ ςτο

Δρόμου Υγείασ,

ειδικοφσ

εκδιλωςθσ

Σαββατοκφριακο ι

Ημζρα κατά τθσ

ςτισ επίςθμεσ

Βίασ ςτουσ

αργίεσ.

Ακλθτικοφσ
Χώρουσ κά

Στο πλαίςιο του

Ενδοςχολικά

Άςκθςθ και

Δεξιότητεσ

Δεξιότητεσ

χρόνου πριν τθν

Πρωταθλήματα

ψυχαγωγία

- Χοροφ

- ΦΔ αναψυχισ

Project
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ζναρξθ του

μθ ςυν/ςτικοφ

ςχολείου, κατά τθ

χαρακτιρα

διάρκεια των
διαλειμμάτων,
ι/και μετά το
πζρασ των
μακθμάτων

Με το πζρασ των

Ενδοςχολικά

Άςκθςθ και

Δεξιότητεσ

Δεξιότητεσ

Ημζρεσ δοκιμήσ

μακθμάτων και

Πρωταθλήματα

ψυχαγωγία

- Φυςικισ

- ΦΔ αναψυχισ

νζων

Κατάςταςθσ

μθ

αθλημάτων

κατά τθ διάρκεια
του

Project

ςυναγωνιςτικοφ

Σαββατοκφριακου

χαρακτιρα

4.4 Κατευθφνςεισ οργάνωςησ τησ διδαςκαλίασ

Στθν εκπαίδευςθ των νζων ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτθν υγεία, ςτον τρόπο ηωισ και ςτθ
ςυμπεριφορά, επιβάλλεται να γίνει με οργάνωςθ και ςτρατθγικι. Τα παιδιά δεν
αναπτφςςουν αυτόματα τθ γνϊςθ, τθν κατανόθςθ, τισ δεξιότθτεσ, τισ ςτάςεισ και τισ
ςυμπεριφορζσ που οδθγοφν ςτον επιδιωκόμενο ςτόχο. Πλα αυτά πρζπει να διδαχκοφν
μζςα από καλά ςχεδιαςμζνα και αναπτυξιακά κατάλλθλα μακιματα. Οι παρακάτω αρχζσ
υλοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ πρζπει να διζπουν τθν εφαρμογι του προγράμματοσ
εκπαίδευςθσ ςε κάκε αναπτυξιακι και εκπαιδευτικι βακμίδα:
κατάλληλη όταν:
Η διδαςκαλία κρίνεται ωσ……..

Είναι ςαφισ, ςχεδιαςμζνθ και αξιολογθμζνθ

ακατάλληλη όταν:
Είναι αςαφισ, χαμθλισ εκτίμθςθσ, ςυμπτωματικι,
χωρίσ να καταγράφεται και να αξιολογείται.

Ζχει ςυγκεκριμζνο Σκοπό, Στόχο (-ουσ) και

Είναι περιοριςμζνθσ ευρφτθτασ, ρθχι ςε Στόχουσ

Επιδιϊξεισ.

και με αςαφείσ Επιδιϊξεισ

Είναι ςε ςυνάφεια με το αντικείμενο και

Είναι τυχαία και άςχετθ με το αντικείμενο – Είναι

αναπτυξιακά κατάλλθλθ (ανάλογθ των

αναπτυξιακά ακατάλλθλθ (δυςανάλογθ με τα

χαρακτθριςτικϊν και των αναγκϊν των

ενδιαφζροντα, τα κίνθτρα και τθ

μακθτϊν).

γνωςτικι/κινθτικι ανάπτυξθ των μακθτϊν).

Συνδζεται με άλλα μακιματα (με τθν Αγωγι

Ζχει μικρι ςφνδεςθ με άλλα μακιματα και είναι

Υγείασ, τθ Σχολικι Ηωι, τισ νζεσ τεχνολογίεσ,

απομονωμζνθ από τισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ

τθν Ιςτορία, κα.) και αποτελεί μζροσ των

του ςχολικοφ προγράμματοσ.
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δράςεων του ςχολείου.
Ζχει ωσ ςτόχο τθν επίτευξθ του μακθτι, τθν

Επικεντρϊνεται ςε νόρμεσ απόδοςθσ, ςτθ

απόκτθςθ κετικισ εμπειρίασ, τθ διαςκζδαςθ,

ςφγκριςθ μεταξφ των μακθτϊν, ςε λογικι

τθν υγεία, τθν ςυμμετοχι και τθν κοινωνικι

προπόνθςθσ και ςτον ανταγωνιςμό.

αλλθλεπίδραςθ
Εντάςςει όλα τα παιδιά ςτο μάκθμα (με

Ρερικωριοποιεί παιδιά με μειωμζνεσ ικανότθτεσ,

κινθτικζσ ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ, τα

με ειδικζσ ανάγκεσ ι αυτά που προζρχονται από

υπζρβαρα, τα παιδιά με χαμθλι παρακίνθςθ

διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

και αυτό-εκτίμθςθ) και ενςωματϊνει ςτο
πνεφμα και ςτισ δράςεισ τθσ τάξθσ τα παιδιά με
διαφορετικι κουλτοφρα, φυλι, κρθςκεία κά.
Κακοδθγεί το μακθτι, τον υποςτθρίηει και τον

Γίνεται χωρίσ κακοδιγθςθ, υποςτιριξθ και

πλθροφορεί μζςα από επαρκι, τακτικι και

αξιολόγθςθ του μακθτι – Δεν υπόκειται ςε

διαφοροποιθμζνθ αξιολόγθςθ – Αξιολογείται

κάποιασ μορφισ εςωτερικι ι εξωτερικι

ςυνολικά εκτόσ από το μακθτι, ο διδάςκων και

αξιολόγθςθ

το περιεχόμενο.

Για τθν επίτευξθ των Σκοπών του προγράμματοσ Φυςικισ Αγωγισ είναι ςθμαντικό όλοι οι
μακθτζσ να ςυμμετζχουν, να ανικουν ςε ομάδεσ εργαςίασ και να δραςτθριοποιοφνται τόςο
ςτο μάκθμα όςο και εκτόσ ςχολείου. Κάκε μακθτισ πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ
ξεχωριςτι προςωπικότθτα, να εμπλζκεται ςε δραςτθριότθτεσ που τον ενδιαφζρουν και να
αιςκάνεται ότι μπορεί να αποδϊςει με επιτυχία. Στθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ πρζπει να
δθμιουργοφνται οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ϊςτε όλα τα παιδιά να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ
ςυμμετοχισ και εμπειρίεσ επιτυχίασ ανεξάρτθτα από το φφλο και τισ ατομικζσ ικανότθτεσ.

Επειδι τα παιδιά διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ τουσ ωσ προσ τα ςωματικά χαρακτθριςτικά,
το ταλζντο, το ςωματότυπο και τθ βιολογικι ωρίμανςθ, επιβάλλεται ο κακθγθτισ ΦΑ να
προςχεδιάηει το μάκθμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαφορετικι ικανότθτα απόδοςθσ των
παιδιϊν. Επειδι δεν είναι δυνατόν όλοι οι μακθτζσ μιασ τάξθσ να αποδίδουν το ίδιο ςε όλεσ
τισ δραςτθριότθτεσ, θ διαφοροποίθςθ είναι θ ζννοια-κλειδί για τθν αποτελεςματικι
διδαςκαλία και τθν επιτυχία όλων των μακθτϊν. Θ παρζμβαςθ του κακθγθτι ΦΑ ςχετίηεται
με διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με:
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Τη διδαςκαλία

 Στθν αρχι του μακιματοσ να γνωςτοποιείται ςτουσ μακθτζσ το φάςμα τθσ
αποδεκτισ εκτζλεςθσ και να γίνεται θ κατάλλθλθ επίδειξθ.
 Να χρθςιμοποιοφνται αποτελεςματικά μζςα παρουςίαςθσ (μοντζλο,
ψθφιακό υλικό, καρτζλεσ κά) και κατάλλθλα ςτιλ διδαςκαλίασ

Τη φφςη τησ

 Να επιλζγονται αναπτυξιακά κατάλλθλεσ, διαςκεδαςτικζσ και προκλθτικζσ

δραςτηριότητασ

ςτθν εκτζλεςθ δραςτθριότθτεσ που να ανταποκρίνονται τόςο ςτο
Στόχο/Επιδίωξθ του μακιματοσ, όςο και ςτισ επίκαιρεσ δυνατότθτεσ των
μακθτϊν.

Τον τρόπο

 Να προςφζρονται παραλλαγζσ ςτθν κινθτικι εκτζλεςθ (χαμθλζσ-μζτριεσ-

εκτζλεςησ

υψθλζσ απαιτιςεισ – Να επιλζγει ο μακθτισ τθν παραλλαγι που
ανταποκρίνεται ςτισ ικανότθτζσ του.
 Να επιτρζπεται ςτουσ μακθτζσ να κινθκοφν ι να ανταποκρικοφν ςτθν
άςκθςθ με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ εκτζλεςθσ.
 Να διαφοροποιοφνται οι αποςτάςεισ.
 Να διαφοροποιοφνται οι κανονιςμοί εκτζλεςθσ.

Τα διδακτικά

 Να χρθςιμοποιοφνται διαφορετικά όργανα που διευκολφνουν τθν

μζςα

εκτζλεςθ όλων των μακθτϊν ανεξαρτιτου επιπζδου (μζγεκοσ – βάροσ).

Τη μζθοδο



Να δίνεται εποικοδομθτικι, ευγενικι και κετικι ατομικι κριτικι.

παροχήσ



Να δίνονται λίγεσ και ςαφείσ διορκωτικζσ οδθγίεσ.

ανατροφοδότηςησ 
και την αφξηςη



τησ παρακίνηςησ

Την οργάνωςη και

Να δίνεται ζμφαςθ ςτθν ατομικι πρόοδο και ςτθν επίτευξθ ατομικϊν
ςτόχων.



Να ενκαρρφνονται ιδιαίτερα οι λιγότερο ικανοί μακθτζσ.



Να επιβραβεφεται θ βελτίωςθ, όςο μικρι κι αν είναι.



Να ενκαρρφνεται θ εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ χωρίσ όμωσ να γίνεται

διαχείριςη τησ
τάξησ

Να εςτιάηεται ςτο άτομο και όχι ςτθ ςφγκριςθ τθσ απόδοςθσ με άλλουσ.

ςφγκριςθ μεταξφ των παιδιϊν.


Να επιλζγονται παιδιά διαφορετικϊν ι ανάλογων ικανοτιτων ανάλογα
με το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του εκάςτοτε μακιματοσ.

Οι διδάςκοντεσ πρζπει να επιλζξουν διδακτικζσ μεκόδουσ που διαςφαλίηουν τθν «ζνταξθ»
και επιτρζπουν ςτο κάκε παιδί να εμπλακεί δραςτιρια. Αυτό δε ςθμαίνει εςτίαςθ ςτισ
αδυναμίεσ των παιδιϊν, αλλά εςτίαςθ ςτισ αλλαγζσ τθσ ίδιασ τθσ δραςτθριότθτασ ϊςτε θ
εκτζλεςι τθσ να είναι εφικτι από παιδιά διαφορετικισ ικανότθτασ. Οι κινθτικζσ δεξιότθτεσ
πρζπει επομζνωσ να μποροφν να τροποποιθκοφν ϊςτε να είναι προκλθτικζσ ςτθν εκτζλεςθ
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για όλουσ τουσ μακθτζσ. Θ

επιτυχισ ςυμμετοχι ςτο αρχικό ςτάδιο μάκθςθσ μιασ

δραςτθριότθτασ αποτελεί το βαςικό παράγοντα για τθν ανάπτυξθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθ
διατιρθςθ του ενκουςιαςμοφ. Κάκε ζλλειψθ ικανότθτασ για εκτζλεςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ
δραςτθριότθτασ μπορεί, γενικά, να αντιμετωπιςτεί με τθ δθμιουργικι φανταςία του
κακθγθτι και τθν εκτζλεςθ από το μακθτι.

4.5 Προχποθζςεισ για την επίτευξη των Σκοπϊν του μαθήματοσ

Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ Σπουδών βαςίηεται:
 Στθ διαρκι προςπάκεια των διδαςκόντων οι οποίοι κα εγγυθκοφν τθν επιτυχία του
προγράμματοσ με τθ ςυνεργαςία του διδακτικοφ προςωπικοφ, τθσ διεφκυνςθσ, του
ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων και τουσ ακλθτικοφσ φορείσ τθσ κοινότθτασ.
 Στον ακριβι και αναλυτικό ςχεδιαςμό του μακιματοσ ςε μικρο –μζςο και –
μακροπρόκεςμθ βάςθ.
 Στθ δθμιουργία ρεαλιςτικοφ ςχεδιαςμοφ.
 Στθν επιλογι καινοτόμων, προκλθτικϊν και ευχάριςτων δραςτθριοτιτων για τα
παιδιά.
 Στθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων βραχυπρόκεςμων, μεςοπρόκεςμων και
μακροπρόκεςμων ςτόχων.
 Στθν τακτικι αξιολόγθςθ των μακθτϊν, των περιεχομζνων και των διδαςκόντων.
 Στθ ςυνεργαςία με άλλουσ ςυναφείσ φορείσ για ςυντονιςμζνθ δράςθ εντόσ και
εκτόσ του ςχολείου για τθν προϊκθςθ των ειδικότερων ςκοπϊν του μακιματοσ και
των γενικότερων επιδιϊξεων τθσ εκπαίδευςθσ.
 Στον διαρκι και πολυδιάςτατο ζλεγχο για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του προγράμματοσ
και τον επαναπροςδιοριςμό των διδακτικϊν μεκόδων.
 Στθν ανάπτυξθ πολιτικισ για τθν προϊκθςθ τθσ υγείασ και των ςπορ ςε κάκε
ςχολείο.
 Στθν ςφνδεςθ του μακιματοσ με τθν ακλθτικι παράδοςθ κάκε περιοχισ και τα
προγράμματα ακλθτιςμοφ των διμων και των ακλθτικϊν φορζων.
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 Στθν διεφρυνςθ του προγράμματοσ με τθ ςυνεργαςία διδαςκόντων άλλων
γνωςτικϊν αντικειμζνων εντόσ και εκτόσ ςχολικοφ προγράμματοσ για οργάνωςθ
δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ του μακιματοσ.
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