
 
 
 

2ο  Ενιαίο  Λύκειο  Γαλατσίου 
 

Eτοιµότητα για τη ζωή απο το σχολείο 
 

 
                              

Βιολογικό  και  Υγιεινό 
               Πρότυπο Οργάνωσης στη Φυσική  Αγωγή 
 

Εφαρµογή  Καινοτόµου  Προγράµµατος  :  PLAN - EX 
 

 

     Ειδικός Στόχος  
 

Οι μαθητές μαθαίνουν να επιτυγχάνουν και  να εφαρμόζουν τη σχετική  με 

τη φυσική ικανότητα  και την υγεία γνώση . 
 

     Επι µέρους στόχοι  1 
 
Αναγνωρίζουµε τη σχέση µεταξύ της σωµατικής δραστηριότητας και της 
προσωπικής υγείας. 
 
Αναγνωρίζουµε  ότι η σχετική µε την υγεία ικανότητα είναι µια ισόβια διαδικασία, 
µοναδική σε κάθε άτοµο . 
 
Προσδιορίζουµε τις  σχετικές  µε την υγεία διαφορές και τις σχετικές µε τον 
αθλητισµό ικανότητες π.χ. τύπος σωµάτων, σύσταση σώµατος ,αερόβια ικανότητα 
κτλ. 
 
Περιγράφουµε το πώς η σωµατική δραστηριότητα έχει επιπτώσεις στη σύνθεση των 
σωµάτων π.χ. µάζα µυών, τοις εκατό λίπους σωµάτων. 
 
 



 
 
 
Εξηγούµε τα φυσικά, διανοητικά, κοινωνικά, και συναισθηµατικά οφέλη της 
σωµατικής δραστηριότητας. 
 
Περιγράφουµε πώς η σωµατική δραστηριότητα µπορεί να µειώσει τις δυσάρεστες για 
την υγεία καταστάσεις πχ υψηλή πίεση αίµατος,αθηροσκλήρυνση . 

 
 

Επι  µέρους στόχοι  2 
 
 

Ενηµερώνουµε για τα συστατικά της σχετικής µε την υγεία ικανότητας π.χ. 
καρδιαγγειακή αντοχή, ευελιξία, µυϊκή δύναµη, µυϊκή αντοχή, σωµατική  σύνθεση . 
 
Εξηγούµε τις έννοιες σχετικές µε την καρδιαγγειακή αντοχή  όπως  µέγιστη 
πρόσληψη οξυγόνου VO2 , αναπνευστική συχνότητα, καρδιακή συχνότητα .. 
 
Εξηγούµε τις έννοιες τις σχετικές µε την ευελιξία  π.χ., στατικές διατάσεις , 
δυναµικές διατάσεις , pnf (proprioceptive νευροµυϊκή διευκόλυνση), και τις διαφορές 
τους. 
 
Εξηγούµε τις έννοιεςτις  σχετικές µε τη µυϊκή δύναµη  π.χ.., ισοκινητικός, 
iσοτονικός, iσοµετρικός, αναλογία  εργασίας / διαλείµµατος. 
 
Εξηγούµε τις έννοιες σχετικές µε τη σύνθεση σωµάτων  π.χ., υπερβολικό βάρος 
εναντίον της παχυσαρκίας, γενετικές επιδράσεις, εναλλακτικοί τρόποι για να 
µετρηθεί το λίπος των σωµάτων  (BMI, περιφέρεια µέσης-ισχίων , βιοηλεκτρική 
αγωγιµότητα) . 

 
 
 
 

Προσδιορίζουµε  εξατοµικευµένα µε περιοδικές διαγνωστικές µετρήσεις  τα 
συστατικά της σχετικής µε την υγεία ικανότητας των µαθητών και ενηµερώνουµε 

τους γονείς και κηδεµόνες τους. 
 

 
 
 
 
Οι υπεύθυνοι του προγράµµατος 
 
Καλογήρου  ∆ηµήτρης   2ο  Ενιαίο  Λύκειο  Γαλατσίου 
Αντωνιάδου  Νίτσα          Πειραµατικό  Σχολείο  Πανεπιστηµίου  Αθηνών 
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