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Λίγα λόγια για το έργο µας… 
 

Το έργο που σχεδιάσαµε και εφαρµόζουµε από το 1999 στο 2Ο Ενιαίο Λύκειο 
και Γυµνάσιο Γαλατσίου είναι η εφαρµογή στη πράξη ενός σύγχρονου 

µοντέλου φυσικής αγωγής στους µαθητές µας, που στοχεύει στη «δια βίου 
άσκηση» ιδιαίτερα στο Γυµνάσιο και το Λύκειο. 

 
Μέσα από το πρόγραµµα δίνουµε τη δυνατότητα στους µαθητές να 
αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες, να αναπτύξουν τις φυσικές τους 
ικανότητες και τους προσφέρουµε τις απαραίτητες γνώσεις για την 

ενασχόλησή τους µε την άσκηση στο µέλλον. 
 

Το µάθηµα διεξάγεται µέσα σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον που σέβεται τον 
µαθητή έτσι ώστε, να αποκοµίζουν θετικές εµπειρίες από την επαφή τους µε 
τη φυσική αγωγή προκειµένου να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για την 

πλατιά εννοούµενη φυσική δραστηριότητα. 
 
 

Προωθούµε την ιδέα της συµµετοχής των µαθητών σε φυσικές 
δραστηριότητες µε στόχο την προσωπική βελτίωση και υγεία τους και όχι 

την επίτευξη αθλητικής επίδοσης.  
 

Αναπτύσσουµε, δηλαδή µε την χρήση µέσων της σύγχρονης τεχνολογίας, 
δίνοντας άµεση προτεραιότητα, τους παράγοντες της φυσικής κατάστασης 

των µαθητών που συνδέονται άµεσα µε την υγεία τους όπως, τη 
καρδιοαναπνευστική αντοχή ,τη µυϊκή δύναµη ,τη µυϊκή αντοχή, την 

ευλυγισία και τη σύνθεση του σώµατός τους. 
(Pangrazi, 1999, Thomas, Lee, Thomas, 2000). 

 
Τέλος, συνεργαζόµαστε µε καθηγητές φυσικής αγωγής και ειδικούς 

επιστήµονες συνδέοντας τη θεωρία των νέων αναλυτικών προγραµµάτων µε 
την πράξη. 

 
 

Οι Νέες Εποχές  Απαιτούν Νέα  Καθήκοντα 
 

Οι σύγχρονες απόψεις (Graham, 1997, C.D.C., 1997) συγκλίνουν στο ότι 
αποστολή της σχολικής φυσικής αγωγής θα πρέπει, εκτός από την τρέχουσα 
παιδαγωγική παρέµβαση στη γνωστική, συναισθηµατική και ψυχικοκινητική 
ανάπτυξη των µαθητών, να συµβάλλει στη διαµόρφωση θετικών στάσεων 

απέναντι στην άσκηση και στην γενικότερη νοούµενη φυσική 
δραστηριότητα, έτσι ώστε οι µαθητές να συνεχίσουν να αθλούνται ως 

ενήλικες µε σκοπό την προαγωγή της υγείας τους. 
 

Και αυτό γιατί η προσφορά της άσκησης σε ποικίλα προβλήµατα υγείας του 
σύγχρονου ανθρώπου και ιδιαίτερα του εφήβου είναι σήµερα ευρέως 

αναγνωρισµένη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη. 



 
Η σύγχρονη σχολική φυσική αγωγή πρέπει να προβάλει τα οφέλη αυτά ώστε 
να διαµορφώσει την πεποίθηση τόσο στους µαθητές όσο και στην υπόλοιπη 
κοινωνία ότι η συστηµατική άσκηση είναι βασικός παράγοντας διατήρησης 

και ενίσχυσης της υγείας. 
 

Αναλαµβάνοντας έτσι, βασικό ρόλο  ενίσχυσης και προαγωγής της υγείας 
των µαθητών, αλλά και των ενηλίκων γονέων τους µέσω της συνεχόµενης 
ενηµέρωσης και κατάρτισης, πιστεύουµε ότι η Φυσική Αγωγή µπορεί να 

ενισχύσει τον ρόλο της και να αναβαθµίσει την προσφορά της σε ένα τοπίο 
σύγχρονων τάσεων και νέων εκπαιδευτικών αναγκών. 

 
 

∆ραστηριότητες του προγράµµατος 
 
 

 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΑΕΡΟΒΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ 
ΜΕ  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΝΕΩΝ  ΜΕΣΩΝ   ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΩΝ 

 

 
 

Προωθούµε στους µαθητές νέες αντιλήψεις επιλογής και προγραµµατισµού 
από µια ποικιλία  εφικτών και σύγχρονων δραστηριοτήτων. 

 
 

ΟΡΘΩΣΩΜΙΚΗ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
 

  
 

Καλλιεργούµε τις σωστές στάσεις κατά την άσκηση για την πρόληψη των 
σκελετικών δυσµορφιών. 

 
 
 



 
    ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ   ΑΘΛΗΤΙΚΗ   ΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 

Ενηµερώνουµε τους µαθητές για τα οφέλη της συµµετοχής τους στις 
φυσικές δραστηριότητες, ώστε να τις θεωρήσουν αναγκαίο µέσο ευζωίας 

που θα πρέπει να εφαρµόσουν δια βίου. 
 
              
  ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΡΓΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
 

                
 

Ελέγχουµε τους µαθητές και δίνουµε πληροφορίες και κατευθύνσεις στους 
ίδιους και τους γονείς τους παρέχοντας ανατροφοδότηση της προσπάθειάς 
τους  µε σκοπό την πρόληψη των σωµατικών τους παρεκκλίσεων στην 
διάρκεια της ανάπτυξης και ιδιαίτερα για την πρόληψη της παχυσαρκίας. 

 
 
                           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

 

 
 

Ενισχύουµε το ενδιαφέρον, τη χαρά και τον ενθουσιασµό των µαθητών για 
τις φυσικές δραστηριότητες και την προστασία του περιβάλλοντος. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 


