
ΘΔΜΑ:  

«Περισσότερη Φσσική Αγωγή στο Στολείο εγγσάται καλύτερη ποιότητα ζωής και σγεία» 

 

Βαζηδόκελνη ζηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία καο, σο Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ 

Έξγνπ Φπζηθήο Αγσγήο, ραηξεηίδνπκε θάζε πξνζπάζεηα πνπ έρεη ζηόρν ηελ 

ελδπλάκσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σαο παξαζέηνπκε ηηο 

απφςεηο καο επί ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ, γηα ην κάζεκα ηεο ΦΑ.  

Σχκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο (Π.Ο.Υ.) ε ζσκαηηθή αδξάλεηα 

(δειαδή ε έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο) είλαη ν ηέηαξηνο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο 

θηλδύλνπ ζε φιν ηνλ θφζκν, πξνθαιψληαο πεξίπνπ 3,2 εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο θάζε ρξόλν. 

Σε παγθφζκην επίπεδν, έλαο ζηνπο ηξεηο ελήιηθεο δελ είλαη αξθεηά θηλεηηθά δξαζηήξηνο. Γηα 

ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ν Π.Ο.Υ. ζπληζηά ηνπιάρηζηνλ 60΄ θαζεκεξηλά, κέηξηαο-

πςειήο έληαζεο θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή 60΄x 7=420΄/εβδνκάδα. Γηα λα γίλεη έλα 

παηδί, θπζηθά δξαζηήξην άηνκν σο ελήιηθαο, θαη λα “απνιακβάλεη” επί καθξφλ πγεία θαη 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, o πιένλ θαηάιιεινο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο είλαη ζηα 

καζεηηθά ηνπ ρξόληα λα απνθηήζεη θαηάιιειεο γλώζεηο, θηλεηηθέο δεμηόηεηεο θαη 
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ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πιήζνο θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζην πιαίζην 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

Η “δηα βίνπ άζθεζε γηα πγεία θαη πνηόηεηα δσήο” πνπ πξνάγεηαη απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πγείαο, ζεσξείηαη θπξίαξρνο ζθνπόο ησλ ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ Φπζηθήο 

Αγσγήο ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ θφζκνπ θαη έρεη εληαρζεί θαη ζηε ρώξα καο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Λπθείνπ (ΦΔΚ Β197/2015), ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

(2014) θαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, Γεκνηηθνχ θαη 

Γπκλαζίνπ (2011).   

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο έρεη επηθέξεη ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ απνηππψλνληαη ζε 

πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη αθνξνχλ ηελ αικαηψδε αχμεζε ηεο παηδηθήο/εθεβηθήο 

παρπζαξθίαο ζηελ Διιάδα. Ο επηπνιαζκφο ηνπ ππέξβαξνπ θαη ηεο παρπζαξθίαο, είλαη 

αζξνηζηηθά πεξίπνπ 40% κε απνηέιεζκα ηα Διιελφπνπια λα βξίζθνληαη, δπζηπρψο, ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Ταπηφρξνλα, κε ηελ αχμεζε ηεο παρπζαξθίαο 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή θαζψο θαη κεγάιε 

αχμεζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ π.ρ. παηδηθφο/εθεβηθφο ζαθραξώδεο δηαβήηεο. 

Τν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

νξγαλσκέλε άζθεζε, ελψ ηαπηφρξνλα πξνάγεη/ζσξαθίδεη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 

θαη αλαπηχζζεη ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. 

Γηδάζθεη/εδξαηψλεη αξρέο, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαιιηεξγεί δεμηόηεηεο δσήο, φπσο ε 

ζπλεξγαζία,  ν ζεβαζκφο ηνπ άιινπ, ν θαζνξηζκφο θαη ε επίηεπμε ζηφρσλ, ε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ε ππεπζπλφηεηα, ην ηίκην παηρλίδη, ε δηαρείξηζε ηεο λίθεο θαη ηεο ήηηαο, 

θαη ν εζεινληηζκφο κεηαμχ πνιιψλ αθφκε. Δπηπιένλ, είλαη εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλν φηη ε 

απμεκέλε ζπρλφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο 

γλσζηηθέο επηδόζεηο, ππνζηεξίδεη ηελ απνδνρή κεηαμχ ησλ καζεηψλ, βειηηψλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη απηνεθηίκεζε θαη πξνάγεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ηάμεο 

ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Η δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πξνηείλεη 150΄ ηελ εβδνκάδα, καζήκαηνο 

Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ Π/ζκηα θαη Γ/ζκηα Δθπαίδεπζε. Ωζηφζν, ζην Διιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  ζηελ Γ/ζκηα θπκαίλεηαη απφ 80΄ (Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηάμε) έσο 120΄ (Α΄, Β΄, 

Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε) θαη ζηε Γ/ζκηα απφ 40΄ (Β΄ Λπθείνπ) έσο 80΄ (Γπκλάζην θαη Α΄ θαη Γ΄ 

Λπθείνπ). Δίλαη πξάγκαηη ρξφλνο ζεκαληηθά κηθξόηεξνο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο άιισλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ αιιά θαη απφ απηφλ πνπ πξνηείλεηαη παγθνζκίσο. 



Παξάιιεια, νη πξφζθαηεο έξεπλεο ζηε ρψξα καο είλαη απνθαιππηηθέο. Τν 38% ησλ 

παηδηψλ δε ζπκκεηέρεη θαζόινπ ζε εμσζρνιηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ κφλν ην 

45% ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αθηεξψλεη έζησ θαη ιίγν ρξφλν θαζεκεξηλά γηα θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα εθηφο ζπηηηνχ. Μφλν ην 50% ησλ αγνξηψλ θαη ην 35% ησλ θνξηηζηψλ, 

θαιχπηνπλ ηνλ ζπληζηψκελν ρξφλν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ζην Λχθεην ην πνζνζηφ 

απηφ κεηψλεηαη πεξαηηέξσ (40% ησλ αγνξηώλ θαη 25% ησλ θνξηηζηώλ αληίζηνηρα). Σηελ 

Π/ζκηα εθπαίδεπζε, ηηο κέξεο πνπ ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

Φπζηθή Αγσγή, ην 86% ησλ αγνξηώλ θαη ην 68% ησλ θνξηηζηώλ θαιχπηνπλ ηνλ 

ζπληζηψκελν ρξφλν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, φηαλ νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ 

θαη ην πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ, ηφηε ην ζύλνιν ζρεδφλ απηψλ ησλ καζεηώλ/-

ηξηώλ θαιχπηεη ηνλ ζπληζηψκελν ρξφλν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ 

θαιύπηεηαη ζρεδόλ πιήξσο εάλ ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαζεκεξηλά 

ε Φπζηθή Αγσγή.  

 Τέινο, ηνπο ηειεπηαίνπο 2,5 κήλεο πνπ φινη δήζακε ζε ηδηφηππν εγθιεηζκφ ιφγσ ηνπ 

θνξνλντνχ, ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ππνζηήξημε κε ζζέλνο ηε ζσκαηηθή άζθεζε-θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα σο αληίδνην ζηελ θαηάζιηςε θαη ηελ αλαπφθεπθηε αχμεζε ηεο 

παρπζαξθίαο, ζπκπεξηιακβάλνληάο ηελ ζηηο ειάρηζηεο επηηξεπόκελεο δπλαηόηεηεο 

θαζεκεξηλήο κεηαθίλεζεο, αλαδεηθλχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ πνιηηψλ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο δηεζλείο ζπζηάζεηο αιιά θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ζχγρξνλσλ εξεπλψλ, ζρεηηθά κε ηελ επαξθή 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο 

πγείαο ηνπο, είλαη ζεκειηψδεο ην Σρνιείν λα παξέρεη ηηο δπλαηόηεηεο γηα θαζεκεξηλή 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο δσήο ησλ παηδηψλ. Άιισζηε, φπσο 

είπε ν παηέξαο ηεο ηαηξηθήο Ιππνθξάηεο “Κάιιηνλ ην πξνιακβάλεηλ ή ην ζεξαπεύεηλ”, κε 

φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε εμνηθνλφκεζε ηεξάζηησλ πφξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζε εζληθφ 

επίπεδν.  

Δπνκέλσο,ζεσξείηαη αλαγθαίν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην παξφλ λνκνζρέδην ηα αθφινπζα: 

1. Η αύμεζε ησλ σξώλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

ώξεο ηελ εβδνκάδα, γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηεο Π/ζκηαο θαη ηεο Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο 



2. Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απνθιεηζηηθά απφ 

Δθπαηδεπηηθνχο θιάδνπ ΠΔ11, Φπζηθήο Αγσγήο 

3. Η ζπκπεξίιεςε ηνπ βαζκνχ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην απνιπηήξην θαη 

κάιηζηα κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο γηα ηηο ζρνιέο πνπ πξνυπνζέηνπλ αζιεηηθέο 

δνθηκαζίεο ησλ ππνςεθίσλ, φπσο Σ.Δ.Φ.Α.Α., Σψκαηα Αζθαιείαο θαη Σηξαηησηηθέο 

Σρνιέο 

4. Τν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο λα ηεζεί ζαλ βάζε ζην ζρεδηαζκό ησλ λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηα “Δξγαζηήξηα Σπκπεξηθνξάο” πνπ πξνηείλνληαη γηα ην 

Νεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθφ ζρνιείν αιιά θαη ζε ελδερφκελεο επεθηάζεηο απηψλ 

ζηε Γ/ζκηα εθπαίδεπζε, σο ην πιένλ θαηάιιειν ιφγσ ηεο πνιπεπίπεδεο 

παηδαγσγηθήο ηνπ δηάζηαζεο 

5. Η εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην Νεπηαγσγείν θαη ε δηδαζθαιία 

ηεο απφ εθπαηδεπηηθφ Φπζηθήο Αγσγήο κε παξνπζία εθπαηδεπηηθνχ πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

6. Η ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο/Πξνζαξκνζκέλεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ 

Π/ζκηα θαη Γ/ζκηα Δθπαίδεπζε γηα καζεηέο κε αλαπεξία, σο παξάιιειε ζηήξημε ζην 

κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (κέρξη ζήκεξα γίλεηαη απφ ΠΔ70 εηδηθήο αγσγήο).  

 

  Οη Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ΠΔ11- Φπζηθήο Αγσγήο 
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ΜΠΙΚΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ ΠΕΚΕ ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΠΑΛΑΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕΚΕ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 1ο ΠΕΚΕ Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 6ο ΠΕΚΕ ΑΣΣΙΚΗ 
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ΡΗΓΑ ΗΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΣΟΝΙΑ ΣΑΤΡΟ 5ο ΠΕΚΕ ΑΣΣΙΚΗ 

 

 


