
	  
	  

                     

 

Φυσική Αγωγή & Αγωγή Υγείας 

 

Tο πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές Α΄ Γυµνασίου (MYP2) έως Α΄ Λυκείου 
(MYP5). Προσφέρει την ενθάρρυνση και την πρόκληση στους µαθητές να 
προσαρµόσουν  µελέτες και γνώσεις και να προσεγγίσουν σηµαντικά θέµατα 
µέσα από  έρευνα που καλούνται να διεξάγουν και αφορούν τον  πραγµατικό 
κόσµο. 

          Επιπροσθέτως, εστιάζει στον τρόπο προσέγγισης των δεξιοτήτων της 
µάθησης ως προς την επικοινωνία , συνεργασία, αυτοδιαχείριση, οργάνωση, 
προβληµατισµό, έρευνα, πληροφοριακή παιδεία στα µέσα επικοινωνίας, 
δηµιουργική και κριτική σκέψη και µεταφορά της µάθησης. 

            Στοχεύει στην  αµοιβαία αναγνώριση αξιών, την αλληλεπίδραση του 
τρόπου ζωής των κοινωνιών και στο να διατηρήσει τη διαπολιτισµική 
κατανόηση και την παγκόσµια δέσµευση. Αποσκοπεί στη διεπιστηµονική 
διδασκαλία µε τη χρήση προγραµµάτων που απευθύνονται στις αναπτυξιακές 
ανάγκες των µαθητών και τους προετοιµάζει για παραπάνω  ακαδηµαϊκή 
µελέτη. 

            Η θεµατική ενότητα Φυσική Αγωγή και Αγωγή Υγείας επιτυγχάνει µέσα 
στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του MYP, τη µεταφορά της γνώσης, αφού έχει 
θέσει ως στόχο να παρουσιάσει, να ενδυναµώσει και να καταστήσει ακόµα πιο 
κατανοητή στους µαθητές την αξία της καλής φυσικής κατάστασης και υγείας 
µε τη διαδικασία της φυσικής δραστηριότητας µέσα από τις επιλογές που 
έχουν στη διάρκεια του βίου τους. Οι µαθητές του τελευταίου έτους 
αποκοµίζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και 
συµπεριφορών που συντείνουν σε ένα ισορροπηµένο και υγιή τρόπο ζωής. 

              Οι µαθητές παρακολουθούν και αθλούνται σε ατοµικά και οµαδικά 
αθλήµατα, ενώ ερευνούν σειρά από έννοιες που συµβάλλουν στο να 
συνειδητοποιήσουν και να υποστηρίξουν το συντονισµό της σωµατικής τους 
ανάπτυξης, την προοπτική της υγείας τους και την κοινωνική αλληλεπίδραση 
στον πραγµατικό κόσµο. 

              

  



	  
 

   

 

 

 

Είναι αναµφισβήτητη η σηµασία της Φυσικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας για τις 
ανθρώπινες ταυτότητες και σχέσεις, στην παγκόσµια κοινότητα 
δηµιουργώντας δεσµούς µεταξύ των ανθρώπων, των εθνών και των 
πολιτισµών. Μέσα από τον σχολικό αθλητισµό οι µαθητές µαθαίνουν να 
παρουσιάζουν ιδέες και να εκτιµούν τις θέσεις των συµµαθητών τους 
αναπτύσσοντας αποτελεσµατική συνεργασία και επικοινωνία. Ωστόσο, η 
θεµατολογία τους προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών 
σχέσεων µε απώτερο σκοπό την κοινωνική υπευθυνότητα,   την κοινωνική 
προσφορά,  τη δικαιοσύνη, το αθλητικό ήθος  και τη διαπολιτισµική 
κατανόηση. 

               Το παραπάνω πρόγραµµα της Φυσικής Αγωγής διενεργείται παράλληλα 
µε το πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας.            

            Τα κριτήρια αξιολόγησης της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας 
αποτελούν τµήµα της  εκπαιδευτικής διαδικασίας  µε σκοπό να γνωρίζουν οι 
µαθητές την εξέλιξή τους στην κατανόηση της γνώσης και στην εφαρµογή των 
δεξιοτήτων. 

 

Κριτήριο	  Α	   Γνωρίζω	  και	  Κατανοώ	   ΑΡΙΣΤΑ	  8	  

Κριτήριο	  Β	   Σχεδιάζω	  Πλάνο	  Δράσης	   ΑΡΙΣΤΑ	  8	  

Κριτήριο	  Γ	   Εφαρμόζω	   και	   Εκτελώ	   Το	   Πλάνο	  
Δράσης	  

ΑΡΙΣΤΑ	  8	  

Κριτήριο	  Δ	   Αναστοχάζομαι	   και	   Βελτιώνω	   την	  
Επίδοσή	  μου	  

ΑΡΙΣΤΑ	  8	  

	  	  

 
 
 



	  
 


