
105

∆ιαθεµατικότητα στη φυσική αγωγή. Πρακτικές
εφαρµογές

∆ηµήτρης Μυλώσης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της αναβάθµισης και του εκσυγχρονισµού της εκ-
παίδευσης και µε κεντρικό άξονα τη διαθεµατική προσέγγιση, προτάθηκε από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) το διαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο προγραµµάτων σπου-
δών (∆.Ε.Π.Π.Σ.). Σε αυτή την κατεύθυνση ακολούθησε η συγγραφή των διδακτικών
βιβλίων για κάθε γνωστικό αντικείµενο και σχολική τάξη. Σκοπός της παρούσας ερ-
γασίας είναι η παρουσίαση συνοπτικά πρακτικών εφαρµογών για ενοποίηση δια-
θεµατικών περιεχοµένων κατά τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής (Φ.Α.), τόσο µέσα
στο πεδίο της Φ.Α. (κατακόρυφος άξονας διασύνδεσης-εσωτερική ενοποίηση) όσο
και σε σχέση µε άλλα γνωστικά αντικείµενα (οριζόντιος άξονας διασύνδεσης-εξω-
τερική ενοποίηση).

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της αναβάθµισης της εκπαίδευσης και της αναθεώρησης των αναλυτι-
κών προγραµµάτων προτάθηκε από το Π.Ι. (Φ.Ε.Κ. 303/Β, 13-03-2003) το
∆.Ε.Π.Π.Σ. Στη συγγραφή των νέων Α.Π.Σ. επιδιώχθηκε να εξασφαλιστεί ταυτό-
χρονα η απαιτούµενη «εσωτερική συνοχή» των γνωστικών αντικειµένων και η «ενι-
αία οριζόντια ανάπτυξη των περιεχοµένων». Οριζόντια διασύνδεση στο επίπεδο
των Α.Π.Σ. σηµαίνει κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αν-
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τικειµένου, µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεµάτων από πολλές
οπτικές γωνίες, ώστε αυτά να «φωτίζονται πολυπρισµατικά» και να αναδεικνύεται
η γνώση και η σχέση της µε την πραγµατικότητα. Γι’ αυτό πρέπει να αναζητηθούν,
στο µέτρο του εφικτού, µέσα από τα Α.Π.Σ. και τη διδασκαλία, οι προεκτάσεις και
οι συσχετίσεις εκείνες που έχουν τα εξεταζόµενα θέµατα των αυτοτελών µαθηµά-
των στο πεδίο των επιστηµών, της τέχνης, της τεχνολογίας, αλλά και στη διαµόρ-
φωση στάσεων και αξιών (Π.Ι., 2003).

Στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. που προτάθηκε από το Π.Ι., διατηρούνται τα διακριτά
µαθήµατα, αλλά ταυτόχρονα προωθούνται ποικίλοι τρόποι συσχέτισης της γνώσης
σε δύο άξονες διαθεµατικότητας, τον κατακόρυφο και τον οριζόντιο άξονα, όπως
εξάλλου υποδηλώνεται και από τον προσδιορισµό του Π.Π.Σ. ως ∆ιαθεµατικού (=
οριζόντιος άξονας) και Ενιαίου (= κατακόρυφος άξονας). 

Το µάθηµα της φυσικής αγωγής

Σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ., κατά τη διδασκαλία της Φ.Α. προτεραιότητα έχει η
ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών και µέσω αυτών η καλλιέργεια
των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους (Π.Ι., 2001). Σύµ-
φωνα µε τους Placek και O’ Sallivan στα τυπικά προγράµµατα Φ.Α. η έµφαση δί-
νεται στη διδασκαλία θεµελιωδών δεξιοτήτων, παιχνιδιών, αθληµάτων καθώς και
ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης, ώστε οι µαθητές να γίνουν ανταγωνιστικοί
παίχτες σε αθλήµατα ή σε φυσικές δραστηριότητες. Συχνά σε αυτά τα προγράµ-
µατα περιλαµβάνονται και στόχοι γνωστικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης,
ωστόσο συνήθως αυτές οι δεξιότητες αφήνονται στη συµπτωµατική µάθηση (π.χ.
υποθέτοντας ότι η µάθηση επέρχεται ως επακόλουθο της συµµετοχής των µαθη-
τών σε µια δραστηριότητα). Με βάση αυτά τα προγράµµατα Φ.Α., δύο µορφές ενο-
ποίησης έχουν προταθεί ως κατάλληλες για διαθεµατικότητα στη Φ.Α., η εσωτερική
(µέσα στο πεδίο της Φ.Α.) και η εξωτερική ενοποίηση (µε άλλα γνωστικά περιε-
χόµενα) (Placek & O’ Sallivan, 1997).

Πρακτικές εφαρµογές της διαθεµατικότητας στη φυσική αγωγή

Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότη-
τες για διαθεµατική διδασκαλία που µπορούν να συµπεριληφθούν στο µάθηµα Φ.Α.
Η επιλογή των δραστηριοτήτων έγινε µε κριτήριο την καταλληλότητά τους για τις
επιδιωκόµενες διασυνδέσεις και µε στόχο τη διατήρηση ενός ψηλού χρόνου ενερ-
γητικής συµµετοχής των µαθητών.
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Κατακόρυφος άξονας - Εσωτερική ενοποίηση

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής 
Οι δεξιότητες ζωής διευκολύνουν την ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων που
απαιτούνται για τον χειρισµό των αναγκών και των προκλήσεων της καθηµερινής
ζωής. Οι δεξιότητες ζωής µπορεί να είναι φυσικές, συναισθηµατικές ή γνωστικές
και περιλαµβάνουν δεξιότητες όπως η αυτο-ρύθµιση, η επίλυση προβληµάτων, ο
θετικός αυτοδιάλογος, η νοερή απεικόνιση, η προοδευτική χαλάρωση, η αυτο-
συγκέντρωση κ.ά. Υποστηρίζεται ότι οι δεξιότητες ζωής είναι δυνατό να διδαχθούν
στη Φ.Α. µε επίδειξη και εξάσκηση όπως και οι φυσικές δεξιότητες και να µετα-
φερθούν στη συνέχεια σε άλλους τοµείς της ζωής των µαθητών (World Health
Organization, 1999· Danish, 2000· Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης & Γούδας, 2003). 

Αυτο-ρύθµιση: Οι µαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς µε ευθύνη και κα-
θοδήγηση του εκπαιδευτικού αξιολογούνται και καταγράφουν τις επιδόσεις τους
σε έγκυρα και αξιόπιστα τεστ φυσικής κατάστασης. Ακολουθούν µαθήµατα όπου
οι µαθητές διδάσκονται τη δεξιότητα καθορισµού στόχων µε έµφαση στην προ-
σωπική βελτίωση. Στη συνέχεια µε ευθύνη του εκπαιδευτικού αρχικά, ακολου-
θούν ένα εβδοµαδιαίο πρόγραµµα καθορισµού στόχων για προσωπική βελτίωση
στις δεξιότητες που αξιολογήθηκαν. Οι µαθητές ελέγχουν και καταγράφουν τον
βαθµό επίτευξης των στόχων τους. Σε κάθε µάθηµα Φ.Α. περιλαµβάνονται δε-
ξιότητες (κινητικές, συµπεριφορικές ή γνωστικές) όπου οι µαθητές ασκούνται
στη διαδικασία καθορισµού στόχων για βελτίωση και αυτοελέγχου και αυτοα-
ξιολόγησης της επίτευξής τους. Σταδιακά το πρόγραµµα καθορισµού στόχων πε-
ριλαµβάνει στόχους για βελτίωση σε άλλες δεξιότητες ζωής (π.χ. θετικός
αυτοδιάλογος), στον τοµέα της υπευθυνότητας και τέλος στα µαθήµατα του σχο-
λείου. Οι µαθητές διδάσκονται και ασκούνται στην αποτελεσµατική διαχείριση
του χρόνου τους. Ανάλογα µε τον βαθµό εξοικείωσης του κάθε µαθητή, σταδιακά,
η ευθύνη αυτής της διαδικασίας µεταφέρεται στους µαθητές (Μυλώσης, 2004·
Milosis & Papaioannou, 2007).

Επίλυση προβληµάτων: Οι µαθητές συζητούν µε τον εκπαιδευτικό στα πρώτα
µαθήµατα της σχολικής χρονιάς για τα προβλήµατα που είναι πιθανό να παρου-
σιαστούν κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος Φ.Α. και τη σηµασία της δικής τους
συνεισφοράς στην επίλυσή τους. Οι µαθητές διδάσκονται τα στάδια επίλυσης προ-
βληµάτων (αναγνώριση, καταγραφή στρατηγικών επίλυσης, επιλογή και εφαρµογή
στρατηγικών, αξιολόγηση αποτελεσµάτων) και παροτρύνονται να ακολουθούν
αυτά τα στάδια, όποτε αντιµετωπίζουν προβλήµατα αρχικά στο µάθηµα Φ.Α., στη
συνέχεια στα άλλα µαθήµατα και τέλος σε όλες τις δραστηριότητες της καθηµερι-
νής τους ζωής.
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Επιπρόσθετα, οι µαθητές παροτρύνονται στην ανακάλυψη της λύσης σε κινητικά
προβλήµατα που παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό στο µάθηµα Φ.Α., µέσα
από πειραµατισµό, λογικούς συλλογισµούς και κριτική σκέψη (µέθοδοι καθοδη-
γούµενης εφευρετικότητας, συγκλίνουσας εφευρετικότητας και αποκλίνουσας πα-
ραγωγικότητας). Για παράδειγµα, µε πόσους τρόπους µπορεί κάποιος να
ισορροπήσει σε τρία σηµεία στο µεσαίο επίπεδο στον χώρο, τι πρέπει να γίνει για
να αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής σε µια κυβίστηση, µε ποιο τρόπο µπορεί να
επιτευχθεί η ρίψη µιας µικρής µπάλας στη µέγιστη απόσταση κ.τ.λ. Οι µαθητές, επί-
σης, παρακινούνται να συµµετέχουν και στην επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων
συνδεόµενων µε θέµατα φυσικής αγωγής.

Θετικός αυτοδιάλογος: Οι µαθητές διδάσκονται τη δεξιότητα του θετικού αυ-
τοδιαλόγου µε σύντοµες συζητήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κινητικών δεξιο-
τήτων και ενθαρρύνονται να την χρησιµοποιούν αρχικά στο µάθηµα Φ.Α. (π.χ.
είµαι σίγουρος για τον εαυτό µου, θα τα καταφέρω, θα βάλω το καλάθι κ.τ.λ.), στη
συνέχεια στα άλλα µαθήµατα και εκτός σχολείου στη ζωή τους γενικότερα. Επι-
πρόσθετα, στους µαθητές γίνεται ανάθεση εργασιών, όπως για παράδειγµα να µε-
τατρέψουν δοσµένες αρνητικές σκέψεις σε θετικές (Παπαϊωάννου κ.ά., 2003) ή να
επαναλαµβάνουν µερικές φορές µια συγκεκριµένη θετική σκέψη (π.χ. «µπορώ και
θέλω να βελτιώνω συνεχώς τον εαυτό µου σε ό,τι κάνω») (Μυλώσης, 2004).

Νοερή απεικόνιση: Οι µαθητές διδάσκονται τη δεξιότητα και εξασκούνται στην
απεικόνιση, στον έλεγχο και στην τροποποίηση εικόνων δραστηριοποιώντας όλες
τις αισθήσεις τους. Αρχικά η δεξιότητα εφαρµόζεται στο µάθηµα Φ.Α. (π.χ. πριν
την εκτέλεση µιας κυβίστησης ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους µαθητές να πά-
ρουν µια ανάσα, να χαλαρώσουν, να κλείσουν τα µάτια τους και να φανταστούν
την τέλεια εκτέλεση) (Παπαϊωάννου κ.ά., 2003· Μυλώσης, 2004). Στη συνέχεια,
η δεξιότητα µεταφέρεται και στα άλλα µαθήµατα µέσα από το πρόγραµµα κα-
θορισµού στόχων (π.χ. να εξασκηθούν οι µαθητές νοερά σε µια δύσκολη και αγ-
χωτική κατάσταση, όπως η διαδικασία ενός γραπτού διαγωνίσµατος ή µιας
προφορικής εξέτασης στον πίνακα) και στην καθηµερινή τους ζωή ευρύτερα
(Μυλώσης, 2004). 

Χαλάρωση, αυτοσυγκέντρωση: Οι µαθητές διδάσκονται στο µάθηµα Φ.Α. τε-
χνικές ελέγχου της αναπνοής και προοδευτικής χαλάρωσης µετά από έντονες δρα-
στηριότητες ή στο τέλος του µαθήµατος. Για παράδειγµα, φαντάζονται ότι τα
πνευµόνια τους είναι ένα µπαλόνι που φουσκώνει πάρα πολύ στην εισπνοή και ξε-
φουσκώνει πολύ αργά στην εκπνοή. Ανάλογα, για να µάθουν οι µαθητές να νιώ-
θουν την ένταση στους µυς και την χαλαρότητα φαντάζονται ότι οι µυς τους γίνονται
σκληροί σαν το σίδερο και στη συνέχεια µαλακοί και ανάλαφροι σαν το βαµβάκι
(Παπαϊωάννου κ.ά., 2003).
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Οι δεξιότητες που περιγράφτηκαν είναι χρήσιµες όχι µόνο για το µάθηµα της
Φ.Α. αλλά σε κάθε τοµέα της ζωής των µαθητών (Παπαϊωάννου κ.ά., 2003· Μυ-
λώσης, 2004). Αυτές οι δεξιότητες βοηθούν τους µαθητές στην επίγνωση και στον
έλεγχο του σώµατός τους, στην αυτοσυγκέντρωση και στον έλεγχο του άγχους (Or-
lick & McCaffrey, 1991), στην αύξηση της εσωτερικής παρακίνησης, στη βελτίωση
της αυτοεκτίµησής τους (Nichols & Utesch, 1998) και στον εστιασµό στα θετικά
χαρακτηριστικά του εαυτού τους, στοιχεία που θα τους βοηθήσουν σε µια πιο επι-
τυχηµένη ζωή (Canfield & Siccone, 1995). 

Ανάπτυξη εννοιών φυσικής κατάστασης
Οι µαθητές, συµµετέχοντας σε κατάλληλα προγράµµατα δραστηριοτήτων και
ανάλογα µε το αναπτυξιακό τους επίπεδο, κατανοούν τις έννοιες αργά-γρήγορα,
επιτάχυνση-επιβράδυνση, χαµηλή-µέτρια-ψηλή ένταση επιβάρυνσης (που απο-
τελούν στόχους της ψυχοκινητικής αγωγής) και παράλληλα διδάσκονται την καρ-
διο-αναπνευστική λειτουργία και εξασκούνται στη µέτρηση της καρδιακής
συχνότητας.

Οι µαθητές, µετά από σύντοµη διδασκαλία που αφορά στον τρόπο λειτουργίας
του µυϊκού συστήµατος, ασκούνται σε µικρές οµάδες σε δραστηριότητες βελτίω-
σης της φυσικής κατάστασης και καταγράφουν τους µυς που δραστηριοποιούνται
συναγωνιστικά ή ανταγωνιστικά κατά την εξάσκηση σε αυτές. Οι µαθητές διδά-
σκονται βασικές αρχές ανάπτυξης προγραµµάτων άσκησης και διατροφής, που
αποσκοπούν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας (µε σύντοµες
συζητήσεις µεταξύ των κινητικών δραστηριοτήτων ή στην αίθουσα, όταν οι καιρι-
κές συνθήκες είναι κακές). Οι µαθητές σε µικρές οµάδες ασκούνται στην ανάπτυξη
προγραµµάτων άσκησης και διατροφής σε διδασκαλίες στην αίθουσα ή σε µορφή
εργασίας για το σπίτι (Μυλώσης, 2004· Milosis & Papaioannou, 2007). 

Κατανόηση της έννοιας του συστήµατος
Τακτική παιχνιδιών: Οι µαθητές συµµετέχοντας σε αθλοπαιδιές κατανοούν την έν-
νοια, την αναγκαιότητα, τον τρόπο ανάπτυξης και αποτελεσµατικής εφαρµογής συ-
στηµάτων άµυνας και επίθεσης µε σκοπό την επίτευξη του καλύτερου αγωνιστικού
αποτελέσµατος. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούν βιωµατικά έννοιες όπως αλληλε-
ξάρτηση, αλληλεπίδραση, συνεργασία, ρόλοι, οργάνωση, κανόνες, σύγκρουση κ.τ.λ.
και τη σηµασία αυτών των εννοιών στην επιτυχία του συστήµατος που εφαρµόζε-
ται και κατ' επέκταση των στόχων της οµάδας.

Κυκλοφορικό, αναπνευστικό σύστηµα: Μέσα από κατάλληλα οργανωµένα πε-
ριεχόµενα φυσικών δραστηριοτήτων οι µαθητές κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο
προσαρµόζονται αυτά τα συστήµατα, όταν µεταβάλλονται η ένταση, η διάρκεια και
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η ποσότητα των δραστηριοτήτων, προκειµένου να διατηρηθεί η σωστή λειτουργία
τους και να µην προκληθούν βλάβες στον οργανισµό. 

Με τη σωστή διδακτική εφαρµογή κατάλληλα επιλεγµένων κινητικών δραστη-
ριοτήτων οι µαθητές κατανοούν ότι οι µεταβολές, οι ανισορροπίες και οι προσαρ-
µογές ενός συστήµατος πραγµατοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από το
είδος του συστήµατος στο οποίο αναφέρονται (Παπαϊωάννου κ.ά., 2007). Τα πα-
ραδείγµατα που αναφέρθηκαν αφορούν στην εσωτερική διασύνδεση της έννοιας
του συστήµατος µέσα στο µάθηµα της Φ.Α. Στη συνέχεια του άρθρου και στην ενό-
τητα ενοποίηση διαθεµατικών εννοιών, αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγµατα
που αφορούν στην εξωτερική διασύνδεση της έννοιας.

Ανάπτυξη υπεύθυνης ατοµικής και κοινωνικής συµπεριφοράς
Το περιβάλλον της Φ.Α. θεωρείται πολύ ευνοϊκό για την ηθική και κοινωνική ανά-
πτυξη των µαθητών. Έννοιες όπως σωστή συµπεριφορά, συνεργασία, αποδοχή
διαφορών, σεβασµός των άλλων και του περιβάλλοντος και ανάπτυξη θετικών στά-
σεων, είναι δυνατό να διδαχθούν στους µαθητές µε την προϋπόθεση ότι έχουν σχε-
διαστεί κατάλληλα προγράµµατα και εφαρµόζονται από καθηγητές µε τα
κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ένα θετικό περιβάλλον µάθησης (Helli-
son, 1995· Shilds & Bredemeier, 1995· Μυλώσης & Παπαϊωάννου, 2005).

∆ηµιουργία και διατήρηση θετικού κλίµατος κινήτρων: ∆ιαµόρφωση του περι-
βάλλοντος µάθησης, έτσι ώστε να δίνεται έµφαση στην προσωπική βελτίωση του
κάθε µαθητή µε βάση ατοµικές επιδόσεις, αποφυγή ή τροποποίηση των ανταγωνι-
στικών δραστηριοτήτων, ώστε όλοι οι µαθητές να έχουν πιθανότητες επιτυχίας, µε-
γιστοποίηση του ακαδηµαϊκού χρόνου µάθησης, συµµετοχή τους στη λήψη
αποφάσεων, εφαρµογή µαθητοκεντρικών µεθόδων διδασκαλίας (αµοιβαία διδα-
σκαλία, µέθοδος του αυτοελέγχου, µέθοδος της διαφοροποίησης του βαθµού δυ-
σκολίας - Mosston & Ashworth, 1994) (Μυλώσης, 2004· Μυλώσης & Παπαϊωάννου,
2005· Milosis & Papaioannou, 2007).

Εφαρµογή περιεχοµένων από κατάλληλα σχεδιασµένα προγράµµατα-µοντέλα:
Συµµετοχή των µαθητών στον καθορισµό των κανόνων, επιβολή δίκαιων συνεπειών
για την παραβίασή τους, επιβράβευση των επιθυµητών συµπεριφορών, πρόληψη ή
κατάλληλη αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων, αποφυγή µεροληψίας και αντιµετώ-
πιση των µαθητών µε σεβασµό (Hellison, 1995). Ενθάρρυνση ηθικού συλλογισµού
(fair play, ισότητα, σεβασµός στους άλλους, σωστή επίλυση ηθικών διληµµάτων·
για παράδειγµα σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου ο εκπαιδευτικός Φ.Α. σκόπιµα
αγνοεί παραβιάσεις µαθητών, ώστε αυτοί να προβληµατιστούν σχετικά µε το αν
θα δηλώσουν ή όχι την παράβαση που έκαναν - Gibbons & Ebbeck, 1997) (Μυλώ-
σης, 2004· Μυλώσης & Παπαϊωάννου, 2005· Milosis & Papaioannou, 2007).
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Οριζόντιος άξονας - Εξωτερική ενοποίηση

Η ενοποίηση της Φ.Α. µε άλλα γνωστικά περιεχόµενα όπως τα µαθηµατικά ή οι
κοινωνικές επιστήµες µπορεί να γίνει αντιληπτή µε δύο τρόπους. Ο πρώτος
αφορά την ενσωµάτωση της Φ.Α. σε άλλα γνωστικά περιεχόµενα, ενώ ο δεύτε-
ρος αναφέρεται στην ενσωµάτωση περιεχοµένων από άλλες επιστηµονικές πε-
ριοχές στο περιεχόµενο της Φ.Α., µε σκοπό οι µαθητές να διδαχθούν θέµατα
από επιστήµες όπως µαθηµατικά, γλώσσα ή κοινωνικές επιστήµες (Placek &
O’Sallivan, 1997).

Ενώ πολύ λίγα έχουν γραφτεί για την ενσωµάτωση της Φ.Α. σε άλλα επιστηµο-
νικά πεδία, υπάρχει σηµαντική βιβλιογραφία σχετικά µε τη δυνατότητα µάθησης
θεµάτων από άλλες επιστηµονικές περιοχές στο µάθηµα Φ.Α. (π.χ. Placek & O’Sal-
livan, 1997· Cone et al., 1998· Werner, 1999· Pica & Short, 1999· Μυλώσης, 2004·
Γκοτζαρίδης κ.ά., 2007· Milosis & Papaioannou, 2007). 

Ενοποίηση εννοιών µαθηµατικών
Οι µαθητές ασκούνται σε κατάλληλα επιλεγµένα κινητικά περιεχόµενα, ώστε να
αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες όπως ισορροπία, γνώση του σώµατος - σωµα-
τικά σχήµατα, χειρισµό αντικειµένων και συντονισµό µε αυτά, ρίψεις αντικειµέ-
νων σε στόχους, αίσθηση και προσανατολισµό στον χώρο. Για παράδειγµα,
παροτρύνονται να ανακαλύψουν διαφορετικά σχήµατα (και αριθµούς) που µπο-
ρούν να κάνουν µε το σώµα τους, διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούν
να ισορροπήσουν σε ένα ή περισσότερα σηµεία ή επιφάνειες του σώµατός τους ή
διαφορετικούς τρόπους µετακίνησης, ατοµικά ή σε συνεργασία. Οι δεξιότητες
αυτές αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της ψυχοκινητικής αγωγής στις πρώτες
τάξεις του δηµοτικού σχολείου (Cone et al., 1998· Pica & Short, 1999·  Μπουρ-
νέλλη κ.ά., 2006 και 2007). Παράλληλα, µέσα από τη διδασκαλία αυτών των δε-
ξιοτήτων οι µαθητές διδάσκονται στοχευµένα και συστηµατικά έννοιες
µαθηµατικών όπως γωνίες (οξεία, ορθή και αµβλεία), επίπεδα (ψηλό, µεσαίο, χα-
µηλό), ευθείες, καµπύλες, τεθλασµένες γραµµές, κύκλο, τετράγωνο, µικρό-µεγάλο,
µισό-ολόκληρο, σύνολα, µακριά-κοντά, ψηλά-χαµηλά, συµµετρία-ασυµµετρία. 

Ακόµα, µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες ασκούνται στην αναγνώριση και
αναπαραγωγή αριθµών ή στην πραγµατοποίηση µαθηµατικών πράξεων, ανάλογα
µε το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Για παράδειγµα, οι µικροί µαθητές καλούνται να
αντιδράσουν κατάλληλα στο άκουσµα ενός αριθµού σε ένα παιχνίδι κυνηγητού, να
στοχεύσουν ρίχνοντας την µπάλα όσες φορές δηλώνει ο αριθµός σε ένα στόχο, να
εκτελέσουν τις ανάλογες επαναλήψεις που αναγράφονται στην καρτέλα σε ένα
σταθµό εργασίας ή να µετρήσουν πόσες αναπηδήσεις µπορούν να κάνουν µε το
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σχοινάκι. Εναλλακτικά, µπορούν να στοχεύουν γεωµετρικά σχήµατα στο πάτωµα
και να µετακινούνται από το ένα στο άλλο, αφού πετύχουν τον στόχο για συγκε-
κριµένο αριθµό επαναλήψεων (π.χ. 5 επιτυχίες στο τρίγωνο και µετάβαση στο τε-
τράγωνο κ.τ.λ.) (Cone et al., 1998).

Οι µεγαλύτεροι µαθητές παροτρύνονται να κινηθούν µε διαφορετικούς τρόπους
σε διαφορετικούς σταθµούς, µετρώντας δεκάδες για κάθε σταθµό ή σε διαφορετικά
σηµεία όπου έχουν τοποθετηθεί διάφοροι αριθµοί (π.χ. να µετακινηθούν όσο πιο
γρήγορα µπορούν µε αναπηδήσεις σαν καγκουρό στην καρτέλα µε τον αριθµό που
είναι το άθροισµα των αριθµών 15+8, 24/4 κ.τ.λ.). Οι µαθητές µετακινούνται σε
διαφορετικές αποστάσεις µε διαφορετικούς τρόπους και εκτιµούν την απόσταση ή
τον χρόνο που έκαναν ή µετρούν µε διάφορους τρόπους την απόσταση ή τον χρόνο
(π.χ. ένα άλµα σε µήκος που έκανα είναι δύο βήµατα ή 9 πέλµατα ή 11 παλάµες, ο
χρόνος που χρειάστηκα να κάνω 15 κοιλιακούς είναι αυτός που χρειάζεται για να
µετρήσω 20 ελέφαντες – 20 δευτερόλεπτα κ.τ.λ.). 

Οι µαθητές παρουσιάζουν σε γράφηµα τις επιδόσεις τους σε κινητικές δεξιό-
τητες (π.χ. αναπηδήσεις χωρίς φορά, βολές στο µπάσκετ κ.τ.λ.) ή την καρδιακή
τους συχνότητα µετά από διαφορετικές επιβαρύνσεις. Ανάλογα µε το αναπτυ-
ξιακό τους επίπεδο υπολογίζουν το άθροισµα, τον µέσο όρο, τη διάµεσο κ.τ.λ.
(Cone et al., 1998). Οι µαθητές των µεγάλων τάξεων του δηµοτικού ή των πρώτων
τάξεων του γυµνασίου καλούνται να επιλύσουν µαθηµατικά προβλήµατα που σχε-
τίζονται µε τη Φ.Α. όπως, για παράδειγµα, είναι η εύρεση των θερµίδων που κα-
ταναλώνει ένας συγκεκριµένος αθλητής σε µια χρονική περίοδο, ανάλογα µε το
άθληµα, τον χρόνο προπόνησης και τα σωµατοµετρικά του δεδοµένα. Ακόµα, µπο-
ρούν να συµµετέχουν σε ένα σχέδιο εργασίας, όπου θα εφαρµοστεί µια έρευνα
και να ενθαρρυνθούν στο να ασχοληθούν µε στατιστικές αναλύσεις και γραφικές
απεικονίσεις (Μυλώσης, 2004).

Οι µαθητές, αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της αυτο-ρύθµισης στο µάθηµα της
Φ.Α., ενθαρρύνονται να την εφαρµόζουν και στο µάθηµα των µαθηµατικών (Μυ-
λώσης, 2004· Milosis & Papaioannou, 2007).

Ενοποίηση εννοιών γλώσσας
Με ανάλογο τρόπο είναι δυνατό να ενσωµατωθούν έννοιες του µαθήµατος της
γλώσσας κατά τη διδασκαλία των δεξιοτήτων του ψυχοκινητικού τοµέα που
έχουν περιγραφεί. Για παράδειγµα, οι µικροί µαθητές ατοµικά, σε ζευγάρια ή
σε µικρές οµάδες, σχηµατίζουν µε το σώµα τους γράµµατα και διατηρούν την
ισορροπία τους σε αυτό το σχήµα στο χαµηλό, µεσαίο ή ψηλό επίπεδο στον χώρο
ή µετακινούνται µε διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές κατευθύνσεις
(Cone et al., 1998).

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
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Οι µεγαλύτεροι µαθητές διαβάζουν λέξεις ή φράσεις σε καρτέλες που βρί-
σκονται σε σταθµούς ή είναι αναρτηµένες σε έναν πίνακα και ασκούνται στις δε-
ξιότητες που περιγράφουν επιλέγοντας τον χώρο και τις επαναλήψεις (πλάγια
βήµατα, κουτσό, διατάσεις, αναπηδήσεις, στροφές στο ένα πόδι, τρέξιµο µπρος-
πίσω κ.τ.λ.) (Cone et al., 1998). Οι µαθητές ατοµικά ή σε οµάδες, επιλέγοντας οι
ίδιοι την απόσταση (µέθοδος διαφοροποίησης του βαθµού δυσκολίας), στοχεύουν
µε κάποιο αντικείµενο γράµµατα αναρτηµένα στον τοίχο ή σκορπισµένα στο πά-
τωµα, για να γράψουν λέξεις ή φράσεις (π.χ. στοχεύουν τα γράµµατα που χρει-
άζονται για να γραφτούν οι λέξεις µπάλα, παιχνίδι, αγώνας, άθληµα ή η φράση
διασκεδάζω στη γυµναστική κ.τ.λ.). 

Οι µαθητές ασκούνται σε ζευγάρια και ο ένας καθοδηγεί τον άλλο που έχει δε-
µένα τα µάτια, µε σκοπό να ολοκληρώσει µια διαδροµή εκτελώντας συγκεκριµένες
δεξιότητες σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις (κατανόηση εννοιών µπρος-πίσω, αρι-
στερά-δεξιά, πάνω-κάτω, γρήγορα-αργά κ.τ.λ.).

Κάποιοι µαθητές περιγράφουν στους συµµαθητές τους πώς παίζεται ένα παι-
χνίδι που τους αρέσει και στη συνέχεια το παίζουν. Στη σχολική αίθουσα (όταν οι
καιρικές συνθήκες είναι κακές) οι µαθητές σε µικρές οµάδες ενθαρρύνονται και
καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό να αναπτύξουν ένα δικό τους παιχνίδι. Οι
µαθητές περιγράφουν τις δεξιότητες που απαιτούνται και που αναπτύσσονται, τους
ρόλους των συµµετεχόντων, τους κανόνες, τα όρια, τις κατευθύνσεις κ.τ.λ. (Almond,
1986· Cone et al., 1998· Μυλώσης, 2004). 

Οι µαθητές σε ζευγάρια ή µικρές οµάδες εναλλάξ εκτελούν κινητικές ακολου-
θίες προσπαθώντας να κάνουν ερωτήσεις-απαντήσεις (Cone et al., 1998), να περι-
γράψουν σκέψεις, συναισθήµατα (Pica & Short, 1999), να παρουσιάσουν
αθλήµατα, επαγγέλµατα ή θέµατα κινηµατογραφικών ταινιών. 

Επίσης, σε µικρές οµάδες συζητούν προσπαθώντας να επιλύσουν δοσµένα
ηθικά διλήµµατα και στη συνέχεια τα συζητούν στο σύνολο της τάξης, αναπτύσ-
σοντας επιχειρήµατα για να στηρίξουν τις επιλογές τους (Gibbons & Ebbeck, 1997·
Μυλώσης, 2004).

Οι µαθητές διδάσκονται πώς να κατανοούν καλύτερα κείµενα που αφορούν θέ-
µατα Φ.Α. (π.χ. διατροφή, φυσική κατάσταση, κίνητρα, βία στον αθλητισµό κ.τ.λ.)
εφαρµόζοντας συγκεκριµένες στρατηγικές (π.χ. εύρεση λέξεων-κλειδιών για κάθε
παράγραφο, ανάπτυξη περίληψης, επικεφαλίδων, σύνδεση αυτών που διαβάζουν
µε γνώσεις που ήδη κατείχαν κ.τ.λ.) (Pintrich, 1999). Στη συνέχεια, ενθαρρύνονται
να εφαρµόζουν αυτές τις στρατηγικές και σε άλλα µαθήµατα όπου απαιτείται κα-
τανόηση κειµένων. Ακόµα, τους ανατίθεται να αναπτύξουν στο σπίτι θέµατα που
έχουν σχέση µε τον αθλητισµό και τη Φ.Α. (Μυλώσης, 2004).

∆ιαθεµατικότητα στη φυσική αγωγή. Πρακτικές εφαρµογές
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Ενοποίηση εννοιών φυσικής
Οι µαθητές ασκούνται µετά από ηχητικό ερέθισµα σε δραστηριότητες κατάλληλες
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αντίληψη χώρου, ακουστική αντίληψη και δε-
ξιοτήτων µετακίνησης. Παράλληλα, ενσωµατώνεται από τον εκπαιδευτικό η έν-
νοια του ήχου ως φυσικού φαινοµένου και η σχέση του µε τις πηγές παραγωγής. Για
παράδειγµα, ορίζονται σηµεία στον χώρο που συνδέονται µε τον ήχο από κάποιο
όργανο και οι µαθητές παροτρύνονται να µετακινηθούν στο αντίστοιχο σηµείο ανά-
λογα µε το ηχητικό ερέθισµα (π.χ. χειροτύµπανο-βουνό, ξυλάκια-δάσος, τρίγωνο-
θάλασσα) (Μπουρνέλλη κ.ά., 2006).

Οι µικροί µαθητές εκτελώντας δεξιότητες µετακίνησης κατανοούν τις έν-
νοιες µαγνήτες, µαγνητικό πεδίο, έλξη-απώθηση. Για παράδειγµα, µετά από
σύντοµη συζήτηση οι µισοί µαθητές φοράνε ένα κόκκινο διαχωριστικό και οι
µισοί ένα πράσινο. Στη συνέχεια µετακινούνται στον χώρο µε αναπηδήσεις,
τρέξιµο, γλίστρηµα, καλπασµό κ.τ.λ. Όταν συναντιούνται δύο µαθητές µε το
ίδιο χρώµα (ίδιο πόλο), αποµακρύνονται ο ένας από τον άλλο (απωθούνται),
ενώ στην αντίθετη περίπτωση δίνουν τα χέρια και µετακινούνται µαζί (Cone et
al., 1998). 

Οι µαθητές συµµετέχουν σε κινητικά περιεχόµενα κατάλληλα για την ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων µετακίνησης και κατανόησης των εννοιών αργά-γρήγορα,
επιτάχυνση-επιβράδυνση, ξεκίνηµα-σταµάτηµα και παράλληλα συνδέουν αυτές
τις έννοιες µε την ταχύτητα µετακίνησης των διαφόρων ζώων και των µέσων µε-
ταφοράς συγκριτικά µε αυτή του ανθρώπου (π.χ. οι µαθητές ατοµικά, σε ζευγά-
ρια, σε µικρές οµάδες ή στο σύνολο της τάξης µιµούνται την κίνηση ανθρώπων
που κάνουν διάφορα επαγγέλµατα, αργών και γρήγορων ζώων, αθλητών που
µετέχουν σε αθλήµατα χαµηλής-ψηλής ταχύτητας, αυτοκινήτων που κινούνται
µε διαφορετικές ταχύτητες κ.τ.λ.) (Μπουρνέλλη κ.ά, 2006 και 2007). 

Παροτρύνονται, επίσης, να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους ισορροπίας,
µε σκοπό να κατανοήσουν την έννοια σταθερότητα-αστάθεια σε σχέση µε το εύρος
της βάσης στήριξης. Στη συνέχεια στα τρία επίπεδα στον χώρο, για να κατανοήσουν
τη θέση του κέντρου βάρους (χαµηλά-ψηλά) και τον ρόλο που παίζει στη διατή-
ρηση της ισορροπίας. Τέλος, πειραµατίζονται και σε σχέση µε το σχήµα του σώ-
µατός τους ή ενός αντικειµένου για να καταλήξουν στα τρία είδη της στατικής
ισορροπίας (ευσταθής, ασταθής και αδιάφορη) (Cone et al., 1998· Παπαϊωάννου
κ.ά., 2007).

Οι µαθητές ασκούνται σε κατάλληλα κινητικά περιεχόµενα για να κατανοή-
σουν βιωµατικά τις έννοιες περιστροφή και αύξηση περιστροφής γύρω από στιγ-
µιαίο άξονα και σε διαφορετικά επίπεδα. Για παράδειγµα, οι µαθητές
παροτρύνονται να εκτελέσουν στροφές στο ένα πόδι ή στροφές µε αναπήδηση,
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αρχικά µε τα χέρια στην έκταση και στη συνέχεια µε απότοµο µάζεµα των χε-
ριών στο στήθος. Αντίστοιχα ενθαρρύνονται να κάνουν κύλισµα από τη θέση
«κεράκι» µε συσπείρωση και ανόρθωση, αρχικά συσπειρώνοντας αµέσως τα
πόδια τους και στη συνέχεια προσπαθώντας να τα συσπειρώσουν την τελευταία
στιγµή, πριν οι φτέρνες τους αγγίξουν το πάτωµα. Με ανάλογες δραστηριότητες
οι ίδιοι ανακαλύπτουν ότι µειώνοντας την ακτίνα περιστροφής αυξάνεται η τα-
χύτητα περιστροφής και το αντίστροφο (Cone et al., 1998· Παπαϊωάννου κ.ά.,
2007).

Επιπρόσθετα, οι µαθητές εκτελώντας αναπηδήσεις σε διαφορετικής σκλη-
ρότητας υπόστρωµα (τσιµέντο, βατήρα, τραµπολινάκι, µαλακό στρώµα κ.τ.λ.),
µε λυγισµένα και µε τεντωµένα γόνατα, ανακαλύπτουν τον νόµο της µηχανικής
δράση-αντίδραση. Στη συνέχεια, εκτελώντας ασκήσεις ενόργανης γυµναστικής
(π.χ. αλµατική κυβίστηση ή άλµα στον ίππο µε χρήση βατήρα ή τραµπολίνου)
είναι δυνατό να κατανοήσουν τον ρόλο που παίζει η γωνία του πατήµατος στον
βατήρα σε σχέση µε την ταχύτητα τρεξίµατος στο ύψος-µήκος και στην ταχύτητα
περιστροφής της άσκησης που ακολουθεί. Αντίστοιχα µετά από πειραµατισµό
σε προσγειώσεις, ρίψεις και υποδοχές µε µπάλα οι µαθητές κατανοούν τη ση-
µαντικότητα της σωστής εφαρµογής της αρχής δράση-αντίδραση και για την
αποφυγή τραυµατισµών (Παπαϊωάννου κ.ά., 2007).

Οι µαθητές ασκούµενοι σε ρίψεις µε διάφορα αντικείµενα ανακαλύπτουν το
µέγεθος της δύναµης που πρέπει να ασκηθεί σε σχέση µε το βάρος και την επιθυ-
µητή απόσταση ρίψης και την ιδανική γωνία απελευθέρωσης, µε σκοπό την επί-
τευξη της µέγιστης απόστασης ρίψης (Cone et al., 1998).

Ενοποίηση εννοιών άλλων γνωστικών αντικειµένων
Ανάλογα, οι µαθητές είναι δυνατό να διδαχθούν έννοιες από άλλες γνωστικές πε-
ριοχές. Για παράδειγµα, µέσα από παιχνίδια προσανατολισµού στον χώρο είναι
δυνατό να αντιληφθούν τους γεωγραφικούς πόλους, την κίνηση των πλανητών, το
κλίµα σε διάφορες περιοχές του πλανήτη κ.τ.λ. Αντίστοιχα, µέσα από τη διδασκα-
λία των παραδοσιακών χορών και παιχνιδιών, είναι δυνατό να διδαχθούν στοιχεία
γεωγραφίας, ιστορίας και πολιτισµού. 

Ενοποίηση διαθεµατικών εννοιών
Στο µάθηµα της Φ.Α. είναι δυνατό να ενσωµατωθούν και κάποιες θεµελιώδεις έν-
νοιες διαφόρων επιστηµών που προτείνονται στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. ως κατάλληλες για
οριζόντια διασύνδεση (Π.Ι., 2001). 

Για παράδειγµα, οι µαθητές κατά τη διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων και
αθλοπαιδιών παροτρύνονται να ανακαλύψουν και να συζητήσουν: οµοιότητες-

10MYLOSHS:Layout 1  6/22/09  2:51 PM  Page 115



διαφορές µεταξύ: α) τεχνικών διαφορετικών δεξιοτήτων Φ.Α. (π.χ. άλµα στην
ενόργανη-στον στίβο, σέρβις στην πετοσφαίριση-στο τένις-ρίψη πάνω από τον
ώµο κ.τ.λ.), β) ατοµικών-οµαδικών αθληµάτων, γ) διαφορετικών σωµατότυπων
(π.χ. πώς επηρεάζει το ύψος ή το βάρος την εκτέλεση ασκήσεων στην ενόργανη-
στην πετοσφαίριση-στις ρίψεις κ.τ.λ.), δ) των δύο φύλων στη Φ.Α., ε) φυλών και
στ) των αθληµάτων στην αρχαιότητα και σήµερα. Παράλληλα, αναζητούν οµοι-
ότητες-διαφορές µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών, µεταξύ επαγγελµάτων ή των
δύο φύλων στην καθηµερινή ζωή. Ταυτόχρονα, συνδέουν έννοιες όπως µετα-
βολή (εξέλιξη, ανάπτυξη, περιοδικότητα) (π.χ. εξέλιξη των αθληµάτων διαχρο-
νικά, των πολιτισµών κ.τ.λ.), ισότητα ως προς τα δικαιώµατα παρά τις
ενδεχόµενες διαφορές (π.χ. δύο φύλα, διαφορετικές φυλές κ.τ.λ.).

Οι µαθητές στα πρώτα µαθήµατα της σχολικής χρονιάς συζητούν µε τον εκ-
παιδευτικό τους κανόνες λειτουργίας του µαθήµατος Φ.Α. και τις ποινές που προ-
βλέπονται για την παράβαση των κανόνων (σύστηµα οργάνωσης του µαθήµατος-
κατ’ επέκταση του σχολείου), καθώς και γιατί είναι σηµαντική η σωστή λει-
τουργία αυτού του συστήµατος για το µάθηµα Φ.Α. ή του σχολείου συνολικά
(σταθερότητα, ισορροπία, συνοχή, ασφάλεια ή αντίθετα χαλάρωση, διάλυση).
Παράλληλα, κατά τη διδασκαλία αθλοπαιδιών αναλύονται αµυντικά-επιθετικά
συστήµατα και έννοιες όπως οµάδα, συνεργασία, συνοχή, αλληλεπίδραση,
σύγκρουση και η σηµασία τους στην επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος
για την οµάδα. Ταυτόχρονα, οι µαθητές παροτρύνονται να αναζητήσουν και
να συζητήσουν αυτές τις έννοιες και τη σηµασία τους σε συστήµατα που ορ-
γανώνονται και λειτουργούν στην καθηµερινή ζωή όπως πολιτικό, οικονοµικό
ή στο σύµπαν όπως το ηλιακό.

Ασκούνται σε δραστηριότητες κατάλληλες για την κατανόηση µε βιωµατικό
τρόπο εννοιών όπως συµµετρία-σταθερότητα-εµπιστοσύνη-αλληλεξάρτηση (π.χ.
συνδυασµούς ακροβατικής, διελκυστίνδα, σαρανταποδαρούσα, οµαδικά παι-
χνίδια συνεργασίας κ.τ.λ.). Στη συνέχεια, αναζητούν και συζητούν προεκτάσεις
αυτών των εννοιών σε χώρους εκτός σχολείου, όπως για παράδειγµα στον χώρο
της οικογένειας, της παρέας, του αθλητικού συλλόγου, της εργασίας κ.τ.λ. και τη
σηµαντικότητά τους στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτούς τους
χώρους. 

Τέλος, οι µαθητές συµµετέχοντας σε φυσικές δραστηριότητες διαφορετικής
χρονικής διάρκειας και έντασης, διδάσκονται το σύστηµα παραγωγής ενέρ-
γειας του ανθρώπου και το σύστηµα µεταφοράς οξυγόνου (καρδιο-αναπνευ-
στικό) και παράλληλα αναζητούν και συζητούν προεκτάσεις στην καθηµερινή
ζωή, όπως σύστηµα παραγωγής ενέργειας γενικά, σύστηµα µεταφοράς γενικά
κ.τ.λ.
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Οι έννοιες αυτές και η µεθοδολογία προσέγγισής τους είναι ενδεικτικές.
Αυτές και άλλες ανάλογες έννοιες είναι δυνατόν να ενοποιηθούν στο µάθηµα
της Φ.Α. µε τα κατάλληλα κινητικά περιεχόµενα.

Σχέδιο εργασίας (project)

Η ολοκληρωµένη εφαρµογή της διαθεµατικότητας είναι η κατάργηση των δια-
κριτών µαθηµάτων και η διερεύνηση ενός θέµατος ή προβλήµατος που παρου-
σιάζει ενδιαφέρον για τους µαθητές (Ματσαγγούρας, 2002). Αυτή µπορεί να
επιτευχθεί µε µεθόδους διερεύνησης και ανακάλυψης, όπου απαιτείται η ενερ-
γός συµµετοχή του µαθητή στη µάθηση. Μια τέτοια µέθοδο αποτελεί η µέθοδος
του σχεδίου εργασίας. Σχέδιο εργασίας σηµαίνει οργάνωση και ανάπτυξη σχε-
δίων-έργων κάθε µορφής και σε κάθε επίπεδο, θεωρητικό-επιστηµονικό ή πρα-
κτικό-τεχνικό. Η διάρκειά του µπορεί να είναι µικρή ή µεγάλη, να κυµαίνεται
δηλαδή από µερικές ώρες ως αρκετά χρόνια. Στο επίπεδο της εκπαίδευσης το
ελάχιστο χρονικό διάστηµα στο οποίο µπορεί να αναπτυχθεί ένα σχέδιο εργα-
σίας (project) είναι 2-3 διδακτικές ώρες, ενώ το µέγιστο µπορεί να διαρκεί ένα
ολόκληρο διδακτικό έτος. Σε όλες τις περιπτώσεις, η βασική δοµή και τα επιµέ-
ρους στοιχεία της µεθόδου είναι ουσιαστικά τα ίδια. Τα στάδια της διαδικασίας
είναι η σκοποθεσία, ο σχεδιασµός, η εκτέλεση και η αξιολόγηση.

Ενδεικτικά θέµατα για ανάπτυξη σχεδίου εργασίας

Μερικά από τα θέµατα που µπορούν να αναπτυχθούν από τους µαθητές, ατοµικά
ή σε µικρές οµάδες και ενδεχοµένως σε συνεργασία του εκπαιδευτικού Φ.Α. µε
εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, αποτελούν τα ακόλουθα: δια βίου άσκηση,
αγωγή υγείας, βία στον αθλητισµό-στο σχολείο-στη γειτονιά, οργάνωση αθλητι-
κών γεγονότων, κυκλοφοριακή αγωγή, οι διαδροµές του ρυθµού, ολυµπιακοί
αγώνες, εξέλιξη των αθληµάτων στην πορεία του χρόνου, η θέση του γυναικείου
φύλου στον αθλητισµό και στην κοινωνία ευρύτερα διαχρονικά, θέµατα διαπο-
λιτισµικότητας, θεατρικό παιχνίδι, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου, οργάνωση της ζωής.

Επίλογος

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν συνοπτικά συγκεκριµένες πρακτικές εφαρ-
µογές διαθεµατικής διδασκαλίας της Φ.Α., στην κατεύθυνση των προτάσεων για
διαθεµατικότητα που εµπεριέχονται στα νέα βιβλία Φ.Α., που έχουν εκδοθεί
από το Π.Ι. Τα περιεχόµενα που προτείνονται είναι δυνατό να εφαρµοστούν µε
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επιτυχία σε όλα τα σχολεία της χώρας µας, µε βάση την υλικοτεχνική υποδοµή
και τον αθλητικό εξοπλισµό που διαθέτουν και από όλους τους εκπαιδευτικούς
Φ.Α. µε κατάλληλη επιµόρφωση. Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της
διαθεµατικής διδασκαλίας, τέλος, και την αποφυγή των ενδεχόµενων προβλη-
µάτων που µπορεί να προκύψουν, είναι σηµαντικό η διδασκαλία να ακολουθεί
την επιλογή των κατάλληλων περιεχοµένων, εννοιών και θεµάτων για διασύν-
δεση, την κατάλληλη προετοιµασία των εκπαιδευτικών και την επιλογή κατάλ-
ληλων δραστηριοτήτων, εξοπλισµού και υλικού. Επιπρόσθετα, είναι πολύ
σηµαντικό να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση ψηλού χρόνου ενεργητι-
κής συµµετοχής των µαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε βιωµατικές δρα-
στηριότητες εξερεύνησης και ανακάλυψης µέσα από κινητικά περιεχόµενα, µε
παράλληλη ελαχιστοποίηση των θεωρητικών περιεχοµένων. Τέλος, είναι ιδιαί-
τερα κρίσιµη η συνεργασία µε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων για την πλη-
ρέστερη και επιστηµονικότερη διδασκαλία των ενοποιηµένων γνωστικών
περιεχοµένων και την αποφυγή της ανάθεσης υπερβολικού φόρτου εργασίας
στους µαθητές.
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