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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παγθφζκηα αιιά θαη ζηε ρψξα καο, έρεη εδξαησζεί ε 

άπνςε πσο φινη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε αλάγθε ή 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εζληθή, πνιηηηζκηθή ή θνηλσληθή ηνπο 

ηαπηφηεηα, πξέπεη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο κε ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο κέζα ζε έλα ζρνιείν γηα φινπο .Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο 

απνηεινχλ βαζηθή επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαη εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη  απηνλνκίαο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεδηάζηεθε έλα πξφγξακκα <<δηαηξνθή θαη 

άζθεζε>> πνπ εθαξκφζηεθε ζην ΔΔΔΔΚ Σξηθάισλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΚΔΓΓΤ Σξηθάισλ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012. Θέιακε  λα δψζνπκε ζηα παηδηά 

ηα εξεζίζκαηα , ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ γηα ηελ 

απφθηεζε  ζεηηθήο ζηάζεο ζε ζέκαηα  ζσζηήο δηαηξνθήο θαη θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο .Κηλεζήθακε ζε δπν άμνλεο ηελ ππξακίδα  κεζνγεηαθήο  

δηαηξνθήο θαη ηελ ππξακίδα ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. θαζψο θαη ζηελ 

ηζνξξνπία πνπ είλαη αλαγθαία αλάκεζα ζηελ άζθεζε θαη ηε δηαηξνθή. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 
Σν ζέκα επηιέρζεθε γηαηί είλαη απιφ , ελδηαθέξεη ηνπο  καζεηέο, , απνηειεί 

πξνυπάξρνπζα έλλνηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο ,θαη κπνξεί εχθνια  λα 

ζπζρεηηζζεί κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο.  
 

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

 Μέιεκα καο είλαη λα ιακβάλνπκε απνθάζεηο θαη λα ζέηνπκε πξνηεξαηφηεηεο 

ζχκθσλα κε πνηα πεξηερφκελα έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ 

καζεηψλ καο (Horvath).Θεσξήζακε φηη  ε δηαηξνθή θαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα  
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είλαη  δσηηθήο ζεκαζίαο πξφγξακκα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ πγεία είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο ζσκαηηθψλ  θαη ςπρνθνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ θαη εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο   Γηα ην ιφγν 

απηφ ε πγεία πξέπεη  λα εμεηάδεηαη κε βάζε ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε φπνπ ν καζεηήο 

ηνπνζεηείηαη ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ  Ζ ζεκεξηλή 

θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο 

απαηηεί λέεο εθπαηδεπηηθέο  δηαδηθαζίεο      .   

χκθσλα κε ηε  ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ζθέςε, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηε 

Φηινζνθηθή θαη Δκπεηξηθή Παηδαγσγηθή, ηνλ Πξαγκαηηζκφ ηνπ J. Dewey, ην ρνιείν 

Δξγαζίαο, ηε Νέα Αγσγή κε ην γαιιηθφ ζρνιείν ελέξγεηαο θαη ηε ζεσξία ηνπ Piaget 

(Γαλαζζήο-Αθεληάθεο, 1980), δίλεηαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα ηεο 

εξγαζίαο θαη φρη ζηελ πνζφηεηα ησλ γλψζεσλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 

Piaget (1971), «φηαλ έλαο καζεηήο απνθηά κφλνο ηνπ νξηζκέλεο γλψζεηο κέζα απφ 

ηελ ειεχζεξε έξεπλα, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ απζφξκεηε 

πξνζπάζεηα, ηηο ζπγθξαηεί πάληνηε πεξηζζφηεξν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν καζεηήο 

θαηαθηά θπξίσο κηα κέζνδν πνπ ζα ηνπ ρξεζηκεχζεη ζε φιε ηνπ ηε δσή θαη πνπ ζα 

απμάλεη ζπλερψο ηελ πεξηέξγεηά ηνπ ρσξίο λα ηελ εμαληιεί. Αληί λα αθήζεη ηε κλήκε 

ηνπ λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζηε ινγηθή ηνπ ή λα ππνηάμεη ηε λφεζή ηνπ ζε αζθήζεηο 

πνπ ηνπ επηβάιινληαη έμσζελ, ζα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί κφλνο ηνπ ην ινγηθφ ηνπ θαη 

ζα δηακνξθψλεη κφλνο ηνπ ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο». Δίλαη πιένλ θνηλή απνδνρή φηη ν 

παξαδνζηαθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ απνδπλακψζεθε θαη νη γεληθνί ζθνπνί ηεο 

εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηήζεθαλ. Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα πνιππινθφηεηα ηεο 

λνεκνζχλεο (Gardner,1993), αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ζε νκάδεο, ελνπνίεζε ηεο γλψζεο, δηαζεκαηηθφηεηα , δηεπηζηεκνληθφηεηα 

θ.ι.π. δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα αλνηρηέο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Όζνλ  αθνξά   ηελ  ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο έγηλε πξνζπάζεηα κε ηηο 

δξάζεηο πνπ επηιέρηεθαλ  λα ελζσκαηψζνπκε θαη λα  αμηνπνηήζακε θαη ηνπο  νθηψ 

ηχπνπο  λνεκνζχλεο (ινγηθνκαζεκαηηθή,γισζζηθή,ελδνπξνζσπηθή,δηαπξνζσπηθή  

ρσξηθή,λαηνπξαιηζηηθή,θηλαηζζεηηθή θαη κνπζηθή.)     

     

Λακβάλνληαο ππφςε   φηη ν άλζξσπνο πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  εηζάγακε ζην ζρνιείν λέα κεζνδνινγηθά εξγαιεία φπσο 

ηα ζρέδηα εξγαζίαο  . Ζ κέζνδνο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) είλαη κέζνδνο 

καζεηνθεληξηθή, ζηεξίδεηαη ζηε βησκαηηθή, ζπλεξγαηηθή θαη πνιπαηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Υξπζαθίδεο, 1994). Μέζα απφ πνιχπιεπξεο, ζπλεξγαηηθέο 

θαη επέιηθηεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα κηαο πνιπηξνπηθήο 

πξνζέγγηζεο κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, κε ηελ ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε πνιιψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ.Γελλεκέλε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο , κέζα απφ ηηο 

ζεσξίεο ησλ Dewey, Kilpatrick, Vygotsky,Bruner, Leonia, «επηρεηξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί δεκηνπξγηθά ηηο ελδνγελείο δπλάκεηο ηνπ παηδηνχ, νδεγψληαο ην 

νπζηαζηηθά ζηελ απηφ-κφξθσζε θαη ζηνλ ελεξγφ ξφιν πνπ νθείιεη λα έρεη σο 

κειινληηθφο πνιίηεο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θαη γη΄ απηφ απαηηεηηθήο δεκνθξαηίαο» 

(Καξαζαββίδνπ) ,   )  

Δίλαη θνηλή παξαδνρή φηη ηα ζρέδηα εξγαζίαο επηδξνχλ ζεηηθά ζηα παηδηά..  

Σα ζρέδηα εξγαζίαο απνηεινχλ θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνσζεκέλε   δηαζεκαηηθφηεηα.  

 

 Όπσο φια ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα έηζη θαη ην πξφγξακκα ηεο  αγσγήο  πγείαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν καο κέζσ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο  πξνζπαζεί λα 

πξνζεγγίζεη  ηε γλψζε  νιηζηηθά δειαδή γλσζηηθά ζπλαηζζεκαηηθά θαη θηλεηηθά 



ζπλδένληαο ηα δηάθνξα ζρνιηθά καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  αλάινγα 

κε  ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ.  . 

Καηά ηε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέιεκα καο ήηαλ ε κάζεζε λα γίλεη αβίαζηα 

κέζα απφ ηελ εκπεηξία κε δξάζεηο πνπ πξνάγεηαη ε βησκαηηθή ελεξγεηηθή κάζεζε .Ζ 

βησκαηηθή κάζεζε έρεη σο βάζε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο.  

 Τπνζηεξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά πνπ δνπιεχνπλ ζε νκάδεο παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξν έξγν παξά κφλα ηνπο. Δπηπιένλ ε θνηλσληθή απνκφλσζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο θαηαπνιεκάηαη κέζα απφ νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο (Κφθθνηαο, 2003). 

Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφζακε ( θαηαηγηζκφο ηδεψλ,κειέηε 

πεδίνπ,πξνζνκνηψζεηο,ζπλέληεπμε απφ εηδηθφ δηαηξνθνιφγν , παηρλίδηα ξφισλ, 

ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ, επηζθέςεηο, θαηαζθεπέο θ.ά.) ζην ζρνιείν θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ επηηπρή απνηειέζκαηα κάζεζεο θαζψο θαη 

πξνψζεζεο  ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ 

Ζ ηάμε κεηαηξάπεθε ζε βησκαηηθφ εξγαζηήξη φπνπ νη καζεηέο εκπιέθνληαλ  άκεζα 

ζην ζέκα πνπ κειεηνχζαλ, απειεπζεξψλνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ,δηφηη, φπσο 

ιέεη ν Dewey , «κφλν φηη δέρεζαη κε ηε ςπρή ζνπ, απηφ κφλν καζαίλεηο θαη απηφ 

ελζσκαηψλεηο ζηε δσή ζνπ θαη ην ραξαθηήξα ζνπ». 

 Σν  εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία   γηαηί νη εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζην βηβιίν είλαη απφ ηελ πφιε ησλ 

Σξηθάισλ φπνπ δνπλ νη καζεηέο. Απηφ ην γεγνλφο θάλεη ην βηβιίν ειθπζηηθφ, 

ρξεζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ. Σηο  θσηνγξαθίεο ηηο έρεη ηξαβήμεη ε  θσηνγξαθηθή νκάδα 

ησλ παηδηψλ, δηεπξχλνληαο  ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά  ηνπο. Σν βηβιίν 

αληαπνθξίλεηαη θαη ζηελ  αλάγθε ησλ καζεηψλ γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ 

πηνζέηεζε ζσζηψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία θαζψο πεξηέρεη 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ πνπ ζπιιέμακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.Δπηζεο απμάλεηαη ην θίλεηξν .ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε θαζψο νη 

καζεηέο είλαη νη πξσηαγσληζηέο ηνπ βηβιίνπ θαη παξνπζηάδνπλ απηά πνπ κάζαλε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο   

ΣΟΥΟΙ 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη γλσζηηθνί,ςπρνθηλεηηθνί,ζπλαηζζεκαηηθνί: 

 Να γλσξίζνπλ ηηο ηξνθέο θαη ηελ ζξεπηηθή ηνπο αμία  

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηαηξνθήο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηελ πγεηά  

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πνηθηιίαο ζηε δηαηξνθή 

 Να κάζνπλ λα νξγαλψλνπλ ην πξσηλφ γεχκα κε κηθξή θαζνδήγεζε 

 Να επηιέγνπλ πγηεηλέο ηξνθέο 

 Να απνθηήζνπλ νη καζεηέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο. 

 Να ζπλδέζνπλ ηε θπζηθή άζθεζε κε  ηηο  δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο . 

 Να αληηιεθζνχλ φηη ε δηαηήξεζε θπζηνινγηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζπλδέεηαη 

κε ηελ θαιχηεξε πγεία. 

 

 



 Να ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο ζε παηγληψδεηο θαη νξγαλσκέλεο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αζθήζνπλ ην ζψκα ηνπο. 

  Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα νθέιε ηεο θπζηθήο άζθεζεο γηα ην 

αλζξψπηλν ζψκα 

 Να αλαπηχμνπλ νη καζεηέο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα 

νξγαλψλνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαηά ηέηνην ηξφπν, πνπ ζα ζπκβάιιεη 

νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε θαη ε πξναγσγή  ηεο πγείαο ηνπο 

 

 Να  κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη λα δνπιεχνπλ νκαδηθά λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο  λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο  

 Να γλσξίζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ νκαιή θνηλσληθή πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ  

 Να αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαζψο θαη κε ηε 

ρξήζε ησλ ειεθηξηθψλ ππνινγηζηψλ 

 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Πρώηη ενόηηηα :καζαίλνπκε γηα ηηο ηξνθέο, γηαηί ηξψκε, πνηέ ηξψκε ηη ηξψκε  

Γξαζηεξηφηεηεο :  

 ζπδήηεζε  

 αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ  

 αθήγεζε παηδηθψλ βηβιίσλ 

 αηλίγκαηα παξνηκίεο 

 εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κέζσ ππνινγηζηή   

 θηλεηηθά παηρλίδηα κε ηηο  νκάδεο ηξνθίκσλ  θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά  

 θαηαγξαθή ησλ γεπκάησλ  

 θχιν εξγαζίαο βξεο 20 θξπκκέλεο ιέμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξνθή  

 πάδι κε ζέκα ην πεπηηθφ ζχζηεκα 

 ελεκέξσζε θαη ζπλέληεπμε  απφ  δηαηξνθνιφγν   

 Δηνηκάδνπκε ην πξσηλφ γεχκα ζην ζρνιείν  

 εξσηεκαηνιφγην γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πξσηλνχ γεχκαηνο   

 επίζθεςε ζηνλ< κχιν ηνλ μσηηθψλ > εξγαζηήξη ςσκηνχ θηηάρλσ ςσκί 

<<απφ ην ρζεο ζην ζήκεξα >>   εξγνζηάζην ζνθνιάηαο  

 κνπζηθνθηλεηηθν παηρλίδη κε θάξηεο πνπ θηηάμαλε ηα παηδηά  ζηε ζσζηή 

ζεηξά <<απφ ην ρσξάθη ζην ηξαπέδη καο>>ηα παηδηά πξέπεη λα βάιινπλ 

ζε ινγηθή ζεηξά θάξηεο πνπ αθνξνχλ  ηελ πνξεία ηνπ ςσκηνχ απφ ην 

ρσξάθη ζην ηξαπέδη καο πρ  φξγσκα ζπνξά  αιψληζκα …. ζην κχιν πνπ 

γίλεηαη αιεχξη  ζην θνχξλν …..κέρξη ην ηξαπέδη καο  

 παηρλίδη ξφισλ αξηνπνηφο πσιεηήο πειάηεο θ.α 

Γεύηερη ενόηηηα: μαθαίνω ηο ζώμα μοσ  γιαηί, ποσ, πως γσμνάζομαι  

Γραζηηριόηηηες 

 Παηρλίδηα ζσκαηνγλσζηαο, κηκεηηθά παηρλίδηα   



 Παξαθνινπζήζακε  ηηο κεηαβνιέο ζην ζψκα καο κεηά απφ ηελ άζθεζε  

(ρηχπνπο θαξδηάο αλαπλνή )ζπδήηεζε 

 δηαβάζακε βηβιία κε εηθφλεο ζρεηηθά κε ην ζψκα καο      

 Δπεμεξγαζηήθακε ην  πξφπιαζκα θαξδηά πλεχκνλεο  

 Καηαγξαθή ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ κέζα  ζρνιείν θαη έμσ απφ απηφ    

 Μαζαίλνπκε πψο λα γπκλαδφκαζηε ζσζηά   κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν  

θαη κε αζθάιεηα (βφιετ κπάζθεη πηλγθ- πνλγθ ηέληο ρνξνχο ρξήζε 

ειεθηξηθνχ δηαδξφκνπ ηξεμίκαηνο   πνδειάηνπ  νξζνζσκηθέο αζθήζεηο 

δηαηάζεηο θα 

 

 

Σρίηη ενόηηηα: πσραμίδα διαηροθής  πσραμίδα θσζικής δραζηηριόηηηας 

Γραζηηριόηηηες 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππξακίδα απφ δηάθνξεο πεγέο  

 Καηαζθεπή ππξακίδαο κε ην ζψκα ησλ καζεηψλ  (νκαδηθή εξγαζία ). 

 Παηρλίδη : έρνπκε εθηππψζεη ηελ ππξακίδα θαη δεηάκε απφ ηα παηδηά 

βιέπνληαο ην ζρήκα λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ ππξακίδα ζην δάπεδν κε 

ξάβδνπο θαη  λα ηελ ρσξίζνπλ ζε επίπεδα Φσλάδνπκε αζιήκαηα ή  

ηξφθηκα θαη πξέπεη λα  κπνχλε  ζην αλάινγν επίπεδν π.ρ κπάζθεη ζην 2
ν
 

επίπεδν ηεο ππξακίδαο ,ςσκί ζην πξψην επίπεδν  

 Εεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα    ζπκπιεξψζνπλ πνηεο θπζηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο  θάλνπλ θαζεκεξηλά θαη πνηεο  θάζε εβδνκάδα  

θηηάρλνπκε ην θηλεηηθφ πξνθίι  ησλ καζεηψλ .   

 θαηαζθεπή  ηξηζδηάζηαηεο ππξακίδα δηαηξνθήο  

 

Σέηαρηη ενόηηηα :ελεύθερος τρόνος και θσζική δραζηηριόηηηα  

Γραζηηριόηηηες : 

 Δπηζθέςεηο  θαη επηηφπηα έξεπλα ησλ καζεηψλ ζηνπο ρψξνπο άζιεζεο ησλ 

Σξηθάισλ  

 ζην πάξθν άζιεζεο ηνπ  Αη Γηψξγε  ζην δεκνηηθφ γπκλαζηήξην  ζην 

εζληθφ ζηάδην   ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην .θα  

 Καηαγξαθή   ησλ αζιεκάησλ πνπ γίλνληαη ζε θάζε αζιεηηθφ ρψξν . 

 Δλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα άζιεζεο γηα θάζε ρψξν  

 Πιεξνθνξίεο  απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ 

ρψξσλ  

 Δπίζθεςε ζηνλ βνηαληθφ θήπν κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε : ηππαζία  

 

 

 Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπλ  ζηελ δεκηνπξγηθή  αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ  ρξφλνπ  ησλ καζεηψλ .  

Πέμπηη ενόηηηα : ζωζηή διαηροθή κ ζωζηή  άζκηζη =υγεία  

Γραζηηριόηηηες : 

 Καηαγξαθή απφ ηα παηδηά ηνπ βάξνπο  θαη ηνπ χςνο  κέηξεζε δείθηε κάδα 

ζψκαηνο  



 Καηαζθεπή επηδαπέδηνπ παηρληδηνχ  κε ζέκα <<δηαηξνθή θαη άζθεζε>  

απφ ηα παηδηά ην ηέινο ηεο ρξνληάο ην  παξνπζηάζαλε  θαη παίμαλε κε ηα 

άιια παηδηά ηνπ ζρνιείνπ  

 χλζεζε ηεο εξγαζίαο : 

 Οξγαλψζακε θαη επεμεξγαζηήθακε ηηο πιεξνθνξίεο θαη απνθαζίζακε  λα 

παξνπζηάζνπκε ηελ  εξγαζία  ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην PowerPoint 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβήμακε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο   κε πξσηαγσληζηέο ηα ίδηα ηα παηδία   

 Οπηηθνπνηήζακε  ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη δεκηνπξγήζακε έλα βηβιίν κε φιεο 

ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμακε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ε πξψηε θάζε θαηαγξάςακε ηηο αλάγθεο ηα ελδηαθέξνληα ηα πξνβιήκαηα ην 

επίπεδν ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ .Οη θαηαγξαθέο ζπλερίζηεθαλ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

φπνπ γηλφηαλ έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ  θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

ηα ζρέδηα εξγαζίαο ε αμηνιφγεζε είλαη ζπλερήο θαζψο νη ίδηεο  νη 

δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο.Δηζη ε αμηνιφγεζε ησλ 

παηδηψλ έγηλε  κέζσ  ηεο παξαηήξεζεο θαη  θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Υξεζηκνπνηήζακε ηηο έμεηο κνξθέο θαηαγξαθήο αηνκηθνί θάθεινη αηνκηθά 

θαη νκαδηθά έξγα   ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

θαηαζθεπέο  παηρλίδηα ξφισλ  θα Ζ αμηνιφγεζε έγηλε θαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηε γηνξηή ιήμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γεκηνπξγήζεθε θαη 

παξνπζηάζζεθε έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ κε  ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο   θαζψο 

θαη εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη πνπ θαηαζθεχαζαλ ηα παηδηά κε ζέκα< δηαηξνθή θαη 

άζθεζε> 

Μεηά ην πξφγξακκα είρακε εκθαλή  αιιαγή ζηάζεο θαη αληίιεςεο ησλ καζεηψλ  

γηα  ζέκαηα ζσζηήο δηαηξνθήο θαη θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 

. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

 

 Οη καζεηέο θαηέθηεζαλ ή πξνζέγγηζαλ αξθεηνχο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ζέζακε αξρηθά ή θαηά  ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα ζε 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο δεκηνπξγίαο θαη επραξίζηεζεο 

 

 Ζ παηδαγσγηθή άμηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έγθεηηαη ζηα πνιιαπιά νθέιε πνπ 

απνθφκηζαλ νη καζεηέο ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν  

ηα παηδηά έκαζαλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα  ηεο θαζεκεξηλφηεηαο,  

πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία  αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο δσή ηνπο. 



 

 ε επίπεδν γλσζηηθφ έκαζαλ λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

έξεπλα. Να αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζε. Να νξγαλψλνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο, λα θαζνξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο, Να 

παξαηεξνχλ  θαη λα πεξηγξάθνπλ  θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο, λα εξεπλνχλ 

θαη  λα πεηξακαηίδνληαη.  .  Πάληα κε κεξηθή θαζνδήγεζε θαη επειημία ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ έκαζαλ λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, λα ηηο θαηαγξάθνπλ 

λα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα γξαπηά θαη πξνθνξηθά. Μέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλαπηχρζεθαλ νη  ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα 

εληζρχζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ, θαη λα έρεη ζεηηθή ζηάζε  γηα ηε δσή. 

 

 Με ηελ βησκαηηθή κάζεζε θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν απμήζεθε ε 

ελεξγεηηθφηεηα θαη ην θίλεηξν κάζεζεο θαζψο επίζεο θαιιηεξγήζεθε  ην 

απηνζπλαηζζεκα ε απηνγλσζία θαη ε απηελέξγεηα. ησλ καζεηψλ. Ζ εξγαζία 

ζην πιαίζην κίαο νκάδαο, φηαλ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ, 

θίλεζεο ςπραγσγίαο, δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο,  κπνξεί λα πινπνηήζεη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ αξρηθά έρεη ζέζεη. 

 

 Με ην πξφγξακκα δφζεθαλ πνιιέο επθαηξίεο γηα θαιιηέξγεηα 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο θνηλσληθήο έληαμεο ηνπο θαη ηεο απνδνρήο απηψλ απφ ηελ 

θνηλσλία αλαδεηθλχνληαο ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα θάζε 

παηδηνχ 

 

 Κάζε κνξθή εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξεί λα επηθέξεη βειηίσζε ζε επίπεδν 

γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο. 

 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΖΛΗΑ ΜΑΣΑΓΓΟΤΡΑ <<ε δηαζεκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε >> 

ΟΔΠΔΚ <<ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο > 

ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΤΛΖ<< παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο>> 

 ΜΑΣΗΝΑ ΣΑΠΠΑ –ΜΟΤΡΣΕΗΝΖ<< αγσγή πγείαο>>  βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκφο 

πξνγξάκκαηνο  ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ  

ΦΩΣΔΗΝΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ  

επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο γηα ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο 

 ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΔΔΔΚ 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ Α,Β,Γ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ Δ,Σ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ   

 

 

 

 

 

 

 


