
Ευέλικτη Ζώνη και Φυσική Αγωγή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΑ
Καβάλα 13/3/2013 & ∆ράµα 20/3/2013

Η Ευέλικτη Ζώνη ως μια Παιδαγωγική/Διδακτική Ευκαιρία για τη Φυσική Αγωγή



Γιατί να «εμπλακώ»

με την Ευέλικτη

Ζώνη;
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� Η φυσική αγωγή, ως μια διευρυμένη έννοια τα
τελευταία χρόνια, συνεισφέρει στον γενικό
στόχο της παιδείας, όχι μόνο με την αγωγή του
σώματος αλλά και με την αγωγή δεξιοτήτων, 
γνώσεων και συμπεριφορών (Η σχολική Φ.Α. επιδρά
ποικιλόμορφα στην κινητική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών). 

� Η σύνδεση της φυσικής αγωγής με μια
καλύτερη ποιότητα ζωής δεν είναι αυθαίρετη
και θεωρητική αλλά επιστημονικά
τεκμηριωμένη και παγκόσμια αποδεκτή.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ



Αρκεί η εντατικο�οίηση της

Φυσικής Αγωγής για την

�ροαγωγή θετικών

συµ�εριφορών;

Υ�όθεση
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Be  Active!Be  Active!Be  Active!Be  Active!

Be Healthy!Be Healthy!Be Healthy!Be Healthy!
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α) Για να καλλιεργήσουµε και να �ροάγουµε

�ροσω�ικές και κοινωνικές δεξιότητες, ωφέλειες

και αξίες ό�ως η ανά�τυξη του χαρακτήρα ή οι

θετικές στάσεις �ρος έναν υγιή τρό�ο ζωής και

β) να ε�ιδράσουµε θετικά στην �ρόβλεψη για

συµµετοχή στην άθληση στον ελεύθερο χρόνο

(ο στόχος της ∆ια Βίου Άσκησης) δεν θα �ρέ�ει

να δίνουµε έµφαση α�λώς στην ενασχόληση των

�αιδιών µε τις ό�οιες φυσικές και αθλητικές

δραστηριότητες στο σχολείο αλλά κυρίως

στο �εριβάλλον �ου δηµιουργούµε στο µάθηµα

και στις ευκαιρίες �ου δίνουµε µέσα α�ό αυτό 5



� στη σύνδεση της σχολικής γνώσης µε την καθηµερινή ζωή

� στη βιωµατική µάθηση και ενίσχυση της δηµιουργικής και διερευνητικής µάθησης

� στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης

� στην �ροαγωγή της αυτορρύθµισης

� στη διαθεµατική �ροσέγγιση της γνώσης

� στην �ροώθηση της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων

� στην υιοθέτηση µαθητοκεντρικών µεθόδων διδασκαλίας

� στη βίωση θετικών συναισθηµάτων και στην �ροσω�ική βελτίωση

Ένα �εριβάλλον �ου θα δίνει έµφαση

Η καλύτερη κατανόηση και γνώση και οι �ροσω�ικές εµ�ειρίες µ�ορούν να
�ροβλέψουν και µια θετικότερη «στάση»

(η «�ρόθεση» του ατόµου να εκτελέσει µια συµ�εριφορά)



τις τρεις βασικές εσωτερικές ψυχολογικές ανάγκες
των παιδιών:

1) την ανάγκη να νιώθουν πως είναι αυτόνομοι, 
«Θέλω να το κάνω;»

2) την ανάγκη να νιώθουν πως είναι ικανοί,
«Μπορώ να το κάνω;» &

3) την ανάγκη για καλές κοινωνικές σχέσεις
«Μ’ αρέσουν αυτοί που

συνεργάζομαι;»

Ένα �εριβάλλον �ου θα ικανο�οιεί



Ο ρόλος του/της Εκπαιδευτικού Φ.Α. αποκτά
ακόμα μεγαλύτερη σημασία καθώς: 

α) όταν οι επιδράσεις του λαμβάνουν χώρα
για μακροχρόνιες περιόδους της ζωής των
παιδιών είναι πολύ πιθανό να γενικευτούν
και να έχουν εφαρμογή σε άλλους χώρους
(π.χ. άλλα μαθήματα του σχολείου) και σε

άλλους τομείς των ενεργειών τους (π.χ. ηθική) 

β) αποτελεί ίσως τον μόνο σχολικό
παράγοντα που μπορεί να προάγει στόχους
συμμετοχής στην άθληση. Ιδιαίτερα, για τα
παιδιά που δεν είναι αθλητές πιθανόν και να

αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να
καταφέρουν να αναπτύξουν όλες εκείνες τις

κινητικές αλλά και γνωστικές και
συναισθηματικές/κοινωνικές δομές που θα
τα επιτρέψουν να συμμετέχουν σε ποικίλες
αθλητικές δραστηριότητες εντός και εκτός

σχολείου
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1. ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ
π.χ. Η αξία του πρωινού γεύματος

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Σε επίπεδο σχολείου, τάξης ή τμήματος. Πολλές (μικρές)
ομάδες και πολλοί αγώνες. Στη διάρκεια της Φ.Α. ή στα
διαλλείματα. Εμπλοκή των μαθητών/τριών σε όλες τις
φάσεις και σε όλους τους ρόλους (αθλητές, διαιτητές, γραμματεία…) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



Θέµατα Αυτοαξιολόγησης

� Τι είναι τα σχέδια εργασίας;

� Α�ό �ού ε�ιλέγονται/αναδύονται τα θέµατα;

� Α�ό �οιους ε�ιλέγονται;

� Με �οια κριτήρια ε�ιλέγονται;

� Πόσο χρόνο διαρκεί ένα σχέδιο εργασίας;

� Ποιος ο ρόλος του/της εκ�αιδευτικού;

� Εµ�λέκονται άλλοι εκ�αιδευτικοί/γονείς/φορείς …;

� Ποιες είναι οι Φάσεις διεξαγωγής ενός Σχεδίου εργασίας;

� Πώς εξακτινώνεται το θέµα;

� Πώς γίνεται η αξιολόγηση;
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OUTDOOR EDUCATION

AUTHENTIC LEARNING IN THE CONTEXT OF LANDSCAPES

http://www.kinda.se/download/18.6e89e88e12e7bcdeae0800049550/1252056529337/b

oklet2.pdf

2

Εφαρµογή Προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

Από τα σπορ στην καθηµερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

www.pe.uth.gr/portal/psych/pdf/Varius/vivlio_ekpaideytikoy.pdf
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Για µια υγιεινή και ισορροπηµένη ανάπτυξη

Παιδιά και ενήλικες δραστηριοποιούνται µαζί!

Οδηγός Μεθοδολογίας

http://www.shapeupeurope.net/files/media/media351.pdf
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Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή

Οδηγός Οργάνωσης Μαθηµάτων «Άσκησης για Υγεία»

Αρχές, Ιδέες και Συµβουλές

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ

blogs.sch.gr/xkonstant/files/2012/07/%CE%86%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B
7

%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-
%CE%A6%CE%91.pdf
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ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

Χρήσιμες Ιστοσελίδες


