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Εισαγωγική Ομιλία

Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 3ο Παγκύπριο Σεμινάριο του 
Προγράμματος ΑΓΟ και να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία.
Διανύσαμε μια περίοδο που συντελούνται σημαντικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ΑΓΟ 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού και της αναπροσαρμογής, 
τόσο στην οργάνωση, όσο και στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας. 

Μέσα από μια γόνιμη περίοδο προβληματισμού και σχεδιασμού με άξονες όλους τους 
τομείς, επιστημονικό, διοικητικό, οικονομικό, και τεχνικό τομέα, αλλά και με στόχο 
την σύνδεση σχέση με άλλους φορείς (σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο) όπως 
επίσης και τη συμβολή στη σύνδεση του αθλητισμού με την ανάπτυξη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Δήμους και Κοινότητες). 

Ως επιστέγασμα της πορείας αναβάθμισης των Προγραμμάτων μας και την 
αναγνώριση αυτής της πορείας αναφέρω τις συνεργασίες που έχουμε πετύχει με 9 
Δήμους και 6 Κοινότητες αλλά και την έναρξη συνεργασίας με άλλους 6 Δήμους με 
τη νέα χρονιά.

Η ένταξη των νέων στοιχείων αναμένεται να ενισχύσει τις λειτουργίες της κεντρικής 
διοίκησης του Προγράμματος, αλλά και την ενίσχυση και εμπλουτισμό των 
Προγραμμάτων σε κάθε επαρχία. 



Ανάλυση της σημερινής κατάστασης 
Βασικές κατευθύνσεις για το έμεσο μέλλον

Η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων λειτουργίας του Προγράμματος πρέπει να είναι πηγή 
ενέργειας για τους νέους μας σχεδιασμούς για την υποστήριξη των Προγραμμάτων μας, για 
σωστή αξιολόγηση, για βελτίωση και αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες του 
Προγράμματος.

• Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα δομή και λειτουργία των Προγραμμάτων μας και 
γενικά όλων των φορέων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα. 

• Θα πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα αλλαγής και προσαρμογής αθλητικών Προγραμμάτων 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και να αξιολογηθούν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα.

• Έχει αρχίσει η καταγραφή της υλικοτεχνικής μας υποδομής με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των 
υφιστάμενων αθλητικών μας εγκαταστάσεων, αλλά και την δημιουργία νέων αθλητικών χώρων 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες του Προγράμματος.

• Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων με την αύξηση του προϋπολογισμού του 
Προγράμματος, που από μέρους μας θα πρέπει να γίνει η σωστή προβολή προς τον κόσμο, τους 
φορείς που έχουμε συνεργασία, τους χορηγούς που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το 
Πρόγραμμα, αλλά και την Πολιτεία που έχει τον τελικό λόγο για την αξιολόγηση και επιχορήγηση 
αυτού του Προγράμματος.

• Η επιστημονική υποστήριξη των Γυμναστών και Διοικητικών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του 
Προγράμματος.

• Η έρευνα και η πλήρης αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της.



Ανάλυση της σημερινής κατάστασης 
Βασικές κατευθύνσεις για το έμεσο μέλλον

Με το σημερινό σεμινάριο στοχεύουμε να αναβαθμίσουμε τόσο τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες μας, αλλά και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Στον τομέα της προπονητικής οι ανάγκες είναι τεράστιες και θα 
πρέπει να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας όσο το δυνατό περισσότερο. 

Μια διαρκής βελτίωση του επιπέδου των Γυμναστών μας δεν είναι μόνο επιθυμητή 
αλλά και επιβεβλημένη ώστε να είμαστε οι καλύτεροι σε όσους θέλουν να 
συγκριθούν μαζί μας.

Αυτός είναι ο λόγος που για τον οποίο κάνουμε αυτά τα σεμινάρια και όπου 
κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να ζητήσουμε εξειδικευμένη βοήθεια αναγνωρισμένων 
ειδικών το κάνουμε.

Ενισχύουμε το δικό μας έμψυχο δυναμικό υλικό. Η καλή προετοιμασία, η σωστή 
καθοδήγηση και ο επαγγελματισμός διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
επιτυχία του Προγράμματος και πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. 
Προσωπικά πιστεύω ότι αντιμετωπίζετε το Πρόγραμμα με την πρέπουσα σημασία 
και προσοχή τις απαιτήσεις του Προγράμματος και έχετε τις δυνάμεις και την αξία 
να επιτελέσετε σωστά το έργο σας.



Παρουσιάζοντας επιγραμματικά 3 γραφικές παραστάσεις τη λειτουργία του
Προγράμματος ΑΓΟ το 2006 παρατηρώ τα ακόλουθα:

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΘΛΗΣΗ ΠΡΟΔ/ΚΗ ΕΞΕΙΔ/Ν

Α
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΚΟΛΥΜΠΙ

ΑΝΔΡΕΣ -
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΟΛΥΜΠΙ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΤΡΙΤΗ 
ΗΛΙΚΙΑ & 
ΕΙΔΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑ
ΕΠΑΡΧΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1403 489 883 13 268 165 86 10 3317

ΛΕΜΕΣΟΣ 999 644 481 437 258 109 64 - 2992

ΛΑΡΝΑΚΑ 1039 250 - - 647 - - 34 1969

ΠΑΦΟΣ 542 - 69 13 48 - 12 20 704

ΑΜ/ΣΤΟΣ 425 155 11 85 26 - - 19 721

ΣΥΝΟΛΟ 4408 1538 1444 548 1247 274 162 82

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ

9703



2.    ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2006

ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΘΛΗΣΗ

ΠΡΟΔ/Κ
Η

ΕΞΕΙΔ/Ν
Α

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΚΟΛΥΜΠΙ

ΑΝΔΡΕΣ -
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΟΛΥΜΠΙ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΤΡΙΤΗ 
ΗΛΙΚΙΑ & 
ΕΙΔΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑ
ΕΠΑΡΧΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1081 454 877 37 279 185 70 39 3022

ΛΕΜΕΣΟΣ 1007 663 914 395 324 110 89 0 3502

ΛΑΡΝΑΚΑ 956 280 85 28 665 90 - 37 2141

ΠΑΦΟΣ 527 33 183 9 52 - 10 19 833

ΑΜ/ΣΤΟΣ 423 253 - - 40 - - 18 734

ΣΥΝΟΛΟ 3994 1683 2059 469 1360 385 169 113

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ

10232



3.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΚΟΛΥΜΠΙ

ΜΑΙΟΣ

ΠΑΙΔΙ
ΚΑΙ 

ΚΟΛΥΜΠΙ
ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΙΔΙ 
ΚΑΙ 

ΚΟΛΥΜΠΙ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΠΡΟΔ/ΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΘΛΗΣΗ 
ΜΑΙΟΣ -
ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΞΕΙΔ/ΝΑ ΑΝΔΡΕΣ -
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΟΛΥΜΠΙ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
& ΕΙΔΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑ
ΕΠΑΡΧΙΑ

Λ/ΣΙΑ 1246 1573 1285 104 - - 230 210 78 38 4.764

Λ/ΣΟΣ 703 980 709 533 54 94 114 107 28 - 3.322

Λ/ΚΑ 942 1008 668 30 - - 530 153 - 33 3.364

ΠΑΦΟΣ 275 352 217 - - 17 34 16 10 22 943

Α/ΣΤΟΣ 71 77 56 91 - - 9 - - 18 322

ΣΥΝΟΛΟ 3237 3990 2935 758 54 111 917 486 116 111

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ

12715
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
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ΜΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΟ 2006
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Το 2006 παρουσιάζεται ως η πιο επιτυχημένη 
χρονιά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
Προγράμματος ΑΓΟ τα τελευταία 22 χρόνια. 
Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη δημοτικότητα 
που έχει τα τελευταία χρόνια το Πρόγραμμα, 
στην καλή δουλειά που επιτελούν οι Γυμναστές, 
στη συνεργασία με τους Δήμους και τις 
Κοινότητες αλλά και στην ουσιαστική στήριξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ και του 
Γενικού Διευθυντή.



ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΓΟ ΓΙΑ ΤΟ 2007

• Το Πρόγραμμα ΑΓΟ θα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα άτομα που είναι σε 
οργανωμένα ή μη σύνολα και που ασχολούνται με τον αθλητισμό 
ενασχόλησης.

• Τα άτομα αυτά, που ο αριθμός δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος, 
ενσωματώνοντας τα στο Πρόγραμμα, πετυχαίνουμε τόσο την ανάπτυξη του 
προγράμματος σε άλλα επίπεδα όσο και τη βελτίωση των συνθηκών 
άθλησης μέσα σε μια νέα δομή.

• Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανώνουμε εκτός από διάφορα επίσημα 
πρωταθλήματα που ήδη υπάρχουν και διάφορα τουρνουά, όπως Mini –
Football, Beach – Volley, Καλαθόσφαιρας, κ.α.  Τα τουρνουά αυτά θα 
προσφέρουν νέα πνοή και ενδιαφέρον στο Πρόγραμμα, παρέχοντας στον 
κόσμο την ευκαιρία γύμνασης καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.



ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΓΟ ΓΙΑ ΤΟ 2007

• Όσον αφορά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημοτικές υπηρεσίες, θα πρέπει 
να αναληφθεί μια πρωτοβουλία για συνεννόηση με τις διοικήσεις των 
επιχειρήσεων και τα δημοτικά συμβούλια και κοινοτικές αρχές, ούτως ώστε 
να εντάξουν τους υπαλλήλους τους σε οργανωμένα αθλητικά προγράμματα 
που θα καθορίσει ο Οργανισμός και που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των αθλουμένων.

• Καθιέρωση Αθλητικών Ημερίδων και Εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα 
Δημοτικά συμβούλια και τις Κοινοτικές Αρχές. 

• Επέκταση του θεσμού της συνεργασίας με τους Δήμους και τις Κοινότητες 
οι οποίοι επιχορηγούν το δικαίωμα συμμετοχής για άθληση των δημοτών 
τους. Ήδη έγιναν επαφές και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για συμφωνία 
με τους Δήμους Λευκωσίας, Λάρνακας, Λακατάμιας, Αγίου Δομετίου, 
Έγκωμης, Αγίας Νάπας, και εντός των ημερών θα πραγματοποιηθεί 
συνάντηση με το Δήμο Λεμεσού.
Ένταξη των προγραμμάτων σε όλα τα ιδρύματα για άτομα με ειδικές 
ικανότητες.



ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

• Εξοπλισμός υφιστάμενων κέντρων ΑΓΟ, τα οποία είτε ανήκουν στους 
αθλητικούς χώρους του Οργανισμού είτε σε αυτούς που μας παραχωρούνται 
από τις σχολικές εφορείες.

• Δημιουργία μόνιμων κέντρων ΑΓΟ. Ενοικίαση και διαμόρφωση παλιών 
κτιριακών εγκαταστάσεων, τις οποίες ο Οργανισμός είτε θα ενοικιάσει, είτε θα 
του παραχωρηθούν δωρεάν.

• Συνεργασία με δήμους και κοινότητες για δημιουργία αθλητικών χώρων που 
θα μπορούν να φιλοξενούν τα προγράμματα για άθληση των Δημοτών τους. 

• Δημιουργία Αθλητικών Πολυκέντρων σε παραλίες και ανάπτυξη καλοκαιρινών 
προγραμμάτων για παιδιά και μεγάλους.



ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΟ

• Δημιουργία νέων προγραμμάτων μαζικής άθλησης πέραν των 
παραδοσιακών προγραμμάτων που λειτουργούν τώρα. Στόχος μας 
είναι να δώσουμε νέα πνοή και ενδιαφέρον στους πολίτες μέσα από 
ποικιλία αθλημάτων ώστε να ενταχθούν στα δικά μας πρόγραμματα. 

• Ήδη προγραμματίστηκε ένα σεμινάριο για το νέο Πρόγραμμα που 
λέγεται Jump Ropping και θα γίνουν 2 επαρχιακά σεμινάρια στις 
αρχές Μαίου από Αμερικανούς Εκπαιδευτές.

• Εμπλουτισμό των Προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικες με 
Προγράμματα Χορού και Αντισφαίρισης, Πρόγραμμα Πεζοπορίας και 
Ποδηλασίας. Θα παρέχονται επίσης συμβουλές για σωστή διατροφή 
και υγιεινή ζωή.



ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Δημιουργία τηλεοπτικών spot, τα οποία σε συνεργασία με τηλεοπτικά κανάλια να 
προβάλλονται δωρεάν.

• Παρουσίαση των προγραμμάτων μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συζητήσεων και 
συνεντεύξεων.

• Δημιουργία νέου διαφημιστικού έντυπου υλικού, όπως αφίσες, τετράπτυχα και δωράκια 
με το σήμα του ΑΓΟ και του ΚΟΑ. 

• Ειδική τριμηνιαία έκδοση ΑΓΟ.

• Διοργάνωση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ στην Κύπρο.
• Η δημιουργία ιστοσελίδας αποκλειστικά για το Πρόγραμμα ΑΓΟ (www.ago.org.cy) στην 

οποία ο επισκέπτης βρίσκει όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κέντρα στα 
οποία διεξάγονται τα προγράμματα, τις μέρες και ώρες διεξαγωγής τους, καθώς επίσης 
και πληροφορίες για θέματα διατροφής.

• Επίσης το κοινό πέρα από την ενημέρωση, μπορεί να στέλλει τις ερωτήσεις και τις 
απορίες του και να απαντώνται από τους Υπεύθυνους των επαρχιακών γραφείων, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Κατά τη φετινή χρονιά οι Γυμναστές και Γυμνάστριες του Προγράμματος είχαν τη 
δυνατότητα να γράφουν άρθρα με θέματα σχετικά με τον αθλητισμό σε διάφορα 
περιοδικά. Επίσης πολλά από τα Προγράμματα μας παρουσιάστηκαν μέσω 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.

http://www.ago.org.cy/


Παρουσίαση κ. Στυλιανού Πάμπος, 
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΑ



11ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ, ΑΒΑΝΑ ΚΟΥΒΑ, 31 ΟΚΤ-3 ΝΟΕ 2006

Σωματική άσκηση: Οφέλη και προσκλήσεις

Το 11ο Παγκόσμιο συνέδριο «Αθλητισμός για Όλους» διοργανώθηκε 
από την Κουβανική Ολυμπιακή Επιτροπή, κάτω από την αιγίδα της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και την επιτροπή της για τον 
ΑΓΟ, και σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), 
τον Σύνδεσμο των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών και της 
ΟΥΝΕΣΚΟ. Το παρακολούθησαν 1011 αντιπρόσωποι από 106 χώρες. 
Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο ευχαριστούν την Κουβανική Ο.Ε. και 
την Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου για τον προγραμματισμό 
και τη δραστηριότητα τους.



• Ότι η σωματική αδράνεια (μαζί με ανθυγιεινή διατροφή και χρήση καπνού) είναι ένας 
μεγάλος παράγοντας κινδύνου για τις χρόνιες μη μεταδόσιμες ασθένειες σε ολόκληρο 
τον κόσμο

• Ότι τουλάχιστο 60% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είναι αρκετά δραστήριος για να 
έχει όφελος για την υγεία του και λιγότερο από το 1/3 των νέων ανθρώπων είναι 
επαρκώς δραστήριοι για να εξασφαλίσουν υγιή τρόπο ζωής.

• Την βαριά και αυξανόμενη παγκόσμια ευθύνη της παχυσαρκίας και του ανθυγιεινού 
τρόπου ζωής

• Ότι τουλάχιστο ένας 1 στους 6 του παγκόσμιου πληθυσμού είναι υπέρβαρος 
(συμπεριλαμβανομένων 22 εκ. παιδιών κάτω των 5 χρόνων, και 155 εκ. δηλ. 1 στα 10 
παιδιά της σχολικής ηλικίας, 5-17 χρόνων, συμπ. 30-45 εκ. παχύσαρκων), με την 
σωματική άσκηση και την φυσική αγωγή να μειώνεται στα σχολεία, και ότι πάνω από 
300 εκ. ενήλικες είναι παχύσαρκοι.

• Ότι οι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες , συμπ. της φτώχειας, είναι καθοριστικοί στο 
φαινόμενο της παχυσαρκίας, ότι οι γυναίκες και τα αδύνατα στρώματα είναι οι πιο 
τρωτοί, ότι 2/3 των θανάτων από μη μεταδόσιμες ασθένειες συμβαίνουν στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και η συνολική τάση απραξίας παρουσιάζεται χειρότερη σε 
φτωχές αστικές περιοχές.

• Ότι μια ποικιλία παραγόντων του τρόπου ζωής, όπως είναι η αστικοποίηση σε σχέση με 
αλλαγές στην τεχνολογία, τα μεταφορικά μέσα σε σχέση με τους τόπους δουλειάς, 
έχουν συνδράμει στην έλλειψη επαρκούς σωματικής άσκησης.

Διακήρυξη της Αβάνας 2006 για τον Αθλητισμό για Όλους
Το 11ο Παγκόσμιο συνέδριο «Αθλητισμός για Όλους» (ΑΓΟ), 
αναγνωρίζοντας:



• Ότι διαφορετικές, αν και επικαλυπτόμενες, αιτίες και πλαίσια ισχύουν στις 
αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες σε σχέση με την σωματική απραξία και τις 
επιπτώσεις, επομένως διαφορετικές λύσεις είναι ίσως κατάλληλες σε ειδικές περιοχές 
(όπως χαμηλού κόστους αθλοπαιδιές).

• Ότι ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία, περιλαμβανομένων παραδοσιακών παιχνιδιών, 
είναι σημαντικά για την κοινωνικό-πολιτιστική  ένταξη και ισότητα, αρμονία και 
συνοχή, ειδικά ανάμεσα στους μετανάστες και άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Την σημασία της  στρατηγικής της «ΠΟΥ» για την Διατροφή, τη Σωματική άσκηση και 
την Υγεία.

• Την ιστορική σημασία του 2005 σαν «Διεθνούς χρονιάς Αθλητισμού και Φυσικής 
αγωγής»

• Ότι η σωματική αδράνεια και οι επιπτώσεις της, αποτελούν τεράστιο οικονομικό κόστος 
για τις κυβερνήσεις, τις κοινότητες και τα συστήματα δημόσιας υγείας.

• Τη σημασία της ένταξης προγραμμάτων του ΑΓΟ στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, 
την υγεία, τον πολιτισμό, την επιστήμη, την κοινωνική πρόνοια, το περιβάλλον και τον 
τουρισμό.

Διακηρύσσει ότι, ειδικά για το καλό της νεολαίας του κόσμου, ήρθε 
η ώρα για επείγουσα, πραγματική, στοχοπροσηλωμένη, πολυμέτωπη 
δράση – στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και του 
αθλητισμού – σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και των 
κυβερνήσεων σε σχέση με την σωματική δραστηριότητα, και ως εκ 
τούτου



Καλεί τις κυβερνήσεις και τις δημόσιες αρχές , σε όλα τα επίπεδα, σε διαβούλευση με  
μη κυβερνητικούς και άλλους φορείς με στόχο να

• Αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές και στόχους για την σωματική άσκηση
• Εξασφαλίσουν την παροχή εγκαταστάσεων σε εθνικό επίπεδο για αθλητική 

ενασχόληση στις κοινότητες και γειτονιές , συμπ. προσιτών, ανοικτών και καθαρών  
χώρων.

• Προωθήσουν έμπρακτα, και μέσα από υποστήριξη και καθοδήγηση, την ανάγκη για 
προσωπική σωματική άσκηση και για αυξημένη συμμετοχή στα προγράμματα του 
ΑΓΟ.

• Εξασφαλίσουν αυξημένη παροχή φυσικής αγωγής
• Αναγνωρίσουν ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν μια καλή επένδυση που μειώνει το 

κόστος της δημόσιας υγείας  και έχει μεγάλο κοινωνικό όφελος,
Και, περαιτέρω και ειδικά, καθώς είναι κάτω από την αιγίδα της ΔΟΕ και της επιτροπής του
ΑΓΟ,
1. Καλεί τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ), Διεθνείς Ομοσπονδίες (ΔΟ) και άλλες 

οργανώσεις του Ολυμπιακού κινήματος, που εργάζονται με φορείς της παιδείας, της 
υγείας και του αθλητισμού, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς του 
ιδιωτικού τομές, και λαμβάνοντας υπόψη τοπικούς παράγοντες και λόγους,             

Να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τουλάχιστο μια εκστρατεία για τον ΑΓΟ, λαμβάνοντας 
υπόψη τοπικούς παράγοντες και ανάγκες, και συγκεντρώνοντας την προσπάθεια στα 
ακόλουθα:



• Κοινοτικό πρόγραμμα αθλητισμού και ψυχαγωγίας, ειδικά μέσω των τοπικών 
συλλόγων

• Εκπαιδευτική και δημόσια ενημέρωση, συμπ. προώθηση σε όλα τα επίπεδα 
του αθλητισμού και μεγάλων αθλητικών γεγονότων, για τα οφέλη της 
σωματικής δραστηριότητας.

• Στήριξη για εγκαταστάσεις και καθαρούς, ανοικτούς χώρους για τον ΑΓΟ 

• Φυσική Αγωγή και προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής στα σχολεία.

• Εξασφαλίζοντας ότι μια τέτοια εκστρατεία και πρόγραμμα θα έχουν διάρκεια.
Και
• 2. Ενθαρρύνει τις ΕΟΕ, ΔΟ και άλλους οργανισμούς του Ολυμπιακού 

κινήματος, να ασκήσουν πίεση και να ζητήσουν από κυβερνήσεις και άλλους 
οργανισμούς , ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, να αναπτύξουν τέτοιες 
εκστρατείες

• 3. Ζητά από τις ΕΟΕ, ΔΟ και άλλους οργανισμούς του Ολυμπιακού 
κινήματος, να θέσουν σαν προθεσμία για την δημιουργία τέτοιων 
εκστρατειών, το 12ο Παγκόσμιο συνέδριο του ΑΓΟ που θα γίνει στην 
Μαλαισία τον Νιόβρη του 2008, με το συνέδριο να ενημερωθεί, να 
επιθεωρήσει και να κτίσει στα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών, ειδικά 
σε σχέση με τη νεολαία του κόσμου.





ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

Παρουσίαση: Πολυδώρου Λευτέρης



Ορθοσωμία
το σώμα μας• Το σώμα μας είναι εκείνο το 

εργαλείο που ο καθένας μας 
χρησιμοποιεί για να εκτελέσει τις 
καθημερινές του λειτουργίες,
– Να μεταβεί στην εργασία του και να 

την εκτελέσει
– Να αγαλλιάσει το παιδί ή τον 

σύντροφο του 
– Να παίξει το αγαπημένο του 

παιγνίδι

Γενικά να κάνει  ότι κάνει καθημερινά.

Είναι γι’ αυτό το λόγο απόλυτα απαραίτητο να του αφιερώνουμε τον 
απαραίτητο χρόνο για να το “συντηρούμε”



ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

• Το σωστό κράτημα του σώματος. Η σωστή θέση των μερών του 
σώματος σε συνάρτηση το ένα με το άλλο. 
Το σωστό κράτημα του σώματος επηρεάζεται από την μυϊκή ισορροπία 
μεταξύ ανταγωνιστικών μυϊκών ομάδων, και από την μυϊκή ισορροπία 
των ίδιων μυϊκών ομάδων στην αντίθετη πλευρά του σώματος (δεξιά –
αριστερά).

Λόγοι Που Επηρεάζουν Και Δημιουργούν Προβλήματα Στο 
Σωστό Κράτημα Του Σώματος
Κακές συνήθειες που έχουν σχέση τον τρόπο που 
λειτουργούμε σε καθημερινή βάση π.χ.

•Ο τρόπος που καθόμαστε
•Η θέση του σώματος την ώρα που διαβάζομε
•Ο τρόπος που κρατούμε ή σηκώνομε βάρη
•Η μόδα
•Η έλλειψη άσκησης
•Κ.α.



ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ
Εξαρτάτε από:

Μυϊκή Ισορροπία μεταξύ των ανταγωνιστικών 
μυϊκών ομάδων
– ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΥΣ

• Πρωταγωνιστής είναι εκείνος ο μυς ο οποίος κατά 
πρωταγωνιστικό τρόπο ενεργεί με την σύσπαση του 
στην εκτέλεση μίας κίνησης

– ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΜΥΣ
• Συνεργός είναι ο μυς ο οποίος συνεργεί – υποβοηθά στην 

εκτέλεση μίας κίνησης, είτε συνεργώντας με τη σύσπαση του 
για την διενέργεια της κίνησης είτε σταθεροποιώντας την θέση 
του σώματος ώστε να γίνει δυνατό να εκτελεστεί μία 
οποιαδήποτε κίνηση

– ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΥΣ
• ο ανταγωνιστής μυς είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να 

χαλαρώσει τελείως, να αδρανοποιηθεί ή να διαταθεί για 
να γίνει δυνατό να εκτελεσθεί η κίνηση.



Τάσεις που υπάρχουν στον γενικό πληθυσμό, στον μέσο 
άνθρωπο και που προκύπτουν ακριβώς από τις καθημερινές 
συνήθειες και γενικά τον τρόπο ζωής

Κάποιες μυϊκές ομάδες οι οποίες υπέρ-
χρησιμοποιούνται, έχουν τάση, από καθημερινές μας 
λειτουργίες, να είναι σε συνεχή ένταση, να έχουν 
έλλειψη ελαστικότητας ή ακόμα να είναι σε 
βράχυνση(πολύ δυνατοί και καθόλου ελαστικοί, με 
τάση να σμικρύνεται το μήκος τους τραβώντας και το 
μέλος προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, 
δημιουργώντας έτσι πρόβλημα και στην κλείδωση). 

Ενώ κάποιες άλλες, συνήθως ανταγωνιστικές 
προς τις προηγούμενες, μυϊκές ομάδες, έχουν τάση για 
χαλάρωση.



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ



Αυχενική μοίρα του 
σπονδύλου 

Ξεκινώντας από το κεφάλι προς τα κάτω οι μυς που 
έχουν τάση για βράχυνση στην αυχενική μοίρα του 
σπονδύλου και κεφαλή είναι:

• Στερνοκλειδομαστοειδής

• Ορθός ελάσσων οπίσθιος κεφαλικός
• Ορθός μείζων οπίσθιος κεφαλικός
• Άνω λοξός κεφαλικός
• Κάτω λοξός κεφαλικός



Η συνέργια αυτών των μυών κάνει έκταση στο κεφάλι και κάμψη στην 
αυχενική μοίρα του σπονδύλου. Δημιουργώντας εκεί πρόβλημα, το 
οποίο εκφράζεται με πόνους στον αυχένα, αλλά και σε πολλές 
περιπτώσεις με πονοκεφάλους.

Οι μύες στην συγκεκριμένη κλείδωση που έχουν τάση 
χαλάρωσης και «ατροφίας» - αδυναμίας είναι:

Μακρός κεφαλικός
Ημιακανθώδης κεφαλικός 
Ορθός πρόσθιος κεφαλικός
Μήκισκος κεφαλικός
Μήκισκος Θωρακικός
Μήκισκος αυχενικός
Τραπεζοειδής (άνω μοίρα)

Στην άσκηση πρέπει να δίδεται μεγάλη έμφαση στην 
σωστή ενδυνάμωση των μυών που έχουν τάση να είναι 
χαλαροί και αδύνατοι. 
Ενδείκνυται να χρησιμοποιούμε ασκήσεις στατικές ειδικά 
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Ασκήσεις:

Έκταση στην αυχενική μοίρα του σπονδύλου
Κάμψη στο κεφάλι



Ώμοι – Ωμοπλάτες
Θωρακική μοίρα σπονδύλου 

• Μείζων 
Θωρακικός

• Ελάσσων 
θωρακικός

• Δελτοειδής 
(εμπρόσθια 
μοίρα)

Μύες που έχουν τάση για βράχυνση Μύες  της ωμοπλάτης που τείνουν να 
είναι χαλαροί και αδύνατοι

Δελτοειδής  
(η άνω και οπίσθια  
μοίρα)
Ρομβοειδής 
Ανελκυστήρας  

ωμοπλάτης 
Υπερακάνθιος & 

Υπακάνθιος 
Ελάσσων στρόγγυλος

& μείζων στρόγγυλος
Υποπλάτιος

Στη περίπτωση της ωμοπλάτης η άσκηση για ενδυνάμωση των μυών που 
χρειάζονται ενδυνάμωση, αλλά και η διάταση, των μυών εκείνων που 
πρέπει να χαλαρώσουν, γίνεται με τον τρόπο που όλοι γνωρίζομε, 
άσκηση δηλαδή με αντιστάσεις στο γυμναστήριο ή ακόμα με την 
χρησιμοποίηση του βάρους του σώματος.



Οσφυϊκή μοίρα σπονδύλου & Άρθρωση του Ισχίου

• Τετράγωνος 
οσφυϊκός

• Ορθός μηριαίος
• Λαγονοψοϊτης

Οι μυς που έχουν τάση για βράχυνση είναι οι πιο 
κάτω:

Οι μυς που έχουν τάση για χαλάρωση είναι:

Κοιλιακοί μυς
Ορθός κοιλιακός
Έσω λοξός & έξω λοξός κοιλιακός
Εγκάρσιος κοιλιακός

Η θεραπεία συνεπάγεται ενδυνάμωση των 
κοιλιακών και ταυτόχρονα διάταση των 
καμπτήρων του ισχίου



ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

• Μέγας γλουτιαίος
• Τετρακέφαλος 

μηριαίος
• Γαστροκνήμιος
• Υποκνημίδιος

Μυς οι οποίοι έχουν τάση να 
είναι δυνατοί και όχι πολύ 
ελαστικοί, είναι οι μυς που 

χρησιμοποιούνται στην 
καθημερινότητα

Ενώ οι μυς που έχουν τάση να 
είναι πιο αδύνατοι – χαλαροί είναι:

•Δικέφαλο μηριαίος
oΗμιτενοντώδης 
oΗμιϋμενώδης

•Μέσος γλουτιαίος & Μικρός γλουτιαίος
•Κνημιαίος πρόσθιος & οπίσθιος
•Περονιαίος μακρός
•Πρασαγωγός
•Προσαγωγός



ΘΕΜΑ: ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΑΓΟ) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ



o ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο Κ.Φ.Α. ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Η τοποθέτηση της αρχής αυτής στην πρώτη θέση των Β.Α. δεν είναι τυχαία.  Εάν ο Κ.Φ.Α. γνωρίζει το
άθλημα μπορεί πιο εύκολα να δημιουργήσει το κατάλληλο ασκησιολόγιο (με σωστή μεθολογία), ώστε τα 
παιδιά να μάθουν την σωστή τεχνική.
Δυστυχώς, ειδικά το άθλημα της χειροσφαίρισης θεωρείται από τους περισσότερους από εμάς δύσκολο 
και δυσνόητο παιχνίδι .  Απεναντίας λόγω της δομής του προϋποθέτει κινήσεις που είναι πολύ κοντά 
στις αρχέγονες δραστηριότητες του ανθρώπου όπως: το τρέξιμο (για κυνήγι θηράματος), η ρίψη 
(ακόντιο, πέτρες για να σκοτώσει το θήραμα) και το άλμα (αποφυγή εμποδίων).  Ακριβώς, επειδή είναι 
έμφυτες οι βασικές κινήσεις του παιχνιδιού διαπιστώνουμε ότι στα παιδιά αρέσει ιδιαίτερα όταν μάθουν 
την δομή του παιχνιδιού.  Βέβαια, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι 
το άθλημα είναι η μηδαμινή προβολή του απο τα μέσα ενημέρωσης. 

o ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Είναι σίγουρο ότι αν παρακολουθήσει κάποιος στην τηλεόραση ή στο γήπεδο μερικούς αγώνες
χειροσφαίρισης θα εμπεδώσει τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού.

o ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟ 
ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

• ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ (ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΣ) ΟΤΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΕΝΑ 
ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ 
(Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να διαφοροποιηθούν ή να τροποποιηθούν από τον καθένα)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΠΑΛΑΣ: (ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ



1) ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ :      α) Παραδίνει ο ένας στον άλλο την μπάλα χέρι με χέρι χωρίς να τους πέσει 
αν έχουμε               β) Με ακουμπισμένες πλάτες δίνει ο ένας την μπάλα κάτω από τα πόδια και 
αρκετές μπάλες           ο άλλος πάνω απο το κεφάλι

γ) Με ακουμπισμένες πλάτες παράδοση μπάλας με στροφή κορμού
δ) Σε εδραία θέση και τα πόδια ανοιχτά ο ένας απέναντι στον άλλο στη 

συνέχεια ο ένας ξαπλώνει ύπτια κρατώντας την μπάλα με τα δυο χέρια 
και έπειτα ανασηκώνεται και παραδίνει την μπάλα στο ζευγάρι του.

2) ΣΕ ΤΡΙΑΔΕΣ Ή ΤΕΤΡΑΔΕΣ: α) ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ              Ο Ο                Ο
αν έχουμε λίγες μπάλες Ο Ο              Ο Ο

Τρέχουν και παραδίνουν την μπάλα χέρι με χέρι.  Στο σημείο 
που δίνουν την μπάλα πηγαίνουν και στέκονται.

β) ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ο Ο Ο  
Ο Ο                  Ο Ο 

Κυλούν την μπάλα στο έδαφος.  Παραλαβάνουν με δυο 
χέρια.  Στο σημείο που δίνουν την μπάλα πηγαίνουν και 
στέκονται.

ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:   α) ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ ΟΟΟΟΟ Δ
ΟΟΟΟΟ Δ 

Παράδοση μπάλας χέρι με χέρι

β) ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ 1) Με παράδοση κάτω από τα πόδια
2) Με παράδοση πάνω από το κεφάλι
3) Με παράδοση στρέφοντας τον κορμό δεξιά αριστερά 

ΠΑΣΑ: ( Πάντοτε μαθαίνουμε πρώτα την βασική πάσα πάνω από το κεφάλι «ΠΑΣΑ ΩΜΟΥ»)
Τονίζουμε στα παιδιά ότι πρέπει η πάσα μας να διευκολύνει τον συμπαίχτη μας στην
παραλαβή.  Να σημαδεύουμε το στήθος

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: α) ο ένας απέναντι στον άλλο σε μικρή απόσταση 2 – 3 μ. Πάσα με τα δύο
χέρια πάνω απο το κεφάλι.  Μπορεί να γίνει και σκαστή πάσα.

1) Σε ζευγάρια 
αν έχουμε αρκετές β) ο ένας απέναντι στον άλλο σε μικρή απόσταση 2 -3 μ. Πάσα με το ένα χέρι 

μπάλες πάνω από το κεφάλι.  Μπορεί να γίνει και σκαστή πάσα.   



2) Σε τριάδες ή τετράδες: α) ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ο Ο Ο Πάσα από στάση
Αν έχουμε Ο Ο Ο Ο Πάσα σε κίνηση
λίγες μπάλες

Όπου δίνουν μπάλα πηγαίνουν να σταθούν.  Μπορεί να γίνει και σκαστή 
πάσα.

β) ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ     Ο Ο Ο
Ο Ο ή       Ο Ο

Πάσα με στόχο την καλή παραλαβή.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: α) ΚΟΡΟΪΔΟ: Χωρισμένοι σε τριάδες ή τετράδες ή πεντάδες.  Ένας στη μέση προσπαθεί 
να ακουμπήσει ή να πιάσει την μπάλα.

β) ΚΟΡΟΪΔΟ: Χωρισμένοι σε δυο ομάδες.  Η μια ομάδα προσπαθεί να κάνει έξι πάσες   
συνεχόμενες.  Η άλλη προσπαθεί να κλέψει την μπάλα.  Απαγορεύεται η 
τρίπλα.  Επιτρέπονται τρια βήματα.



ΣΟΥΤ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: α) ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ: Ο ένας τρέχει στο τέρμα χωρίς μπάλα και παίρνει θέση 
τερματοφύλακα.  Ο άλλος τρέχει με την μπάλα και προσπαθεί να σκοράρει 
κάνοντας σουτ με τα δύο χέρια έξω από τα 6 m.  Ακολούθως αλλάζουν 
ρόλους. 

β) ΣΕ ΤΡΙΑΔΕΣ: Αυτός που βρίσκεται στο μέσο τρέχει και παίρνει θέση 
τερματοφύλακα.  Οι άλλοι δυο κάνουν πάσες.  Αυτός που θα φτάσει κοντά στα 
6 m κάνει σουτ.  Ακολούθως αλλάζουν ρόλους.

ΝΤΡΙΠΛΑ   Είναι βοηθητικό μέσο στην χειροσφαίριση.  Απλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μπάλα  
πρέπει να είναι πάντοτε κάτω από την παλάμη.  Εαν βρεθεί πάνω από την παλάμη είναι 
παράβαση μεταφοράς μπάλας.  

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ 

Α)    Χρησιμοποιώντας μόνο μια ντρίπλα ή καθόλου ντρίπλα δυο ομάδες προσπαθούν να σκοράρουν   
στην αντίπαλη εστία χωρίς τερματοφύλακα έχοντας το δικαίωμα να μπουν μέσα από τα 6 m.

1. Με τα δυο χέρια πάνω από το κεφάλι ή το ένα χέρι.  
2. Παίρνοντας την μπάλα κάτω από τα πόδια.
3. Με το κεφάλι

Β)  1. Σε παιδιά 1ης - 3ης τάξης δημοτικού επιτρέπουμε την είσοδο μέσα από τα 6 m σε κανονικό αγώνα 
με τερματοφύλακα. (Δεν έχουν την δύναμη να ρίξουν την μπάλα έξω από τα 6 m)
2. Σε παιδιά 4ης – 6ης Απαγορεύεται η είσοδος στα 6 m. 



ΧΟΡΟΣ & ΠΑΙΔΙ

Παρουσίαση:
Παπαθεοχάρους Θέα

Σιάλου Άντρη
Μιχαήλ Λαύρα



ΧΟΡΟΣ & ΠΑΙΔΙ

Απευθύνεται σε 
ποιούς?

ΕΙΔΗ ΧΟΡΩΝ Πώς ξεκινάω μια 
χορογραφία

Αγόρια και κορίτσια. Μοντέρνος χορός. Με βάση το ανθρώπινο 
υλικό.

Ηλικίας 4 ετών και άνω. Παραδοσιακοί, 
ελληνικόι.

Τι ζητάει ο “πελάτης”.

Άτομα με ή χωρίς 
εμπειρία.

Latin. Με βάση το πρόγραμμα 
εκμάθησης.

Σύνχρονoς.



ΧΟΡΟΣ & ΠΑΙΔΙ
Σημεία κλειδιά Πρόγραμμα 

διδασκαλίας.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ημερίσιο μάθημα

Ξεκινάω πάντα με 
μοντέρνο χορό.

Μοντέρνο Η μουσική να είναι 
χωρισμένη σε οκτάρια.

Παρουσίες

Απλά βήματα με φιγουρες 
που προσελκύουν.

Παραδοσιακό. Ξεκινάμε με διδασκαλία 
οκτάρι.

Προθέρμανση

Παρουσιάση όλου του 
χορευτικού πριν την 
εκμάθηση του από την 
καθηγήτρια.

Latin. Χωρίζουμε τα παιδιά σε 
ζευγάρια (προχωρημένο 
με αρχάριο).

Κύριο θέμα

Κίνητρα τόσο για τα 
αρχάρια παιδιά όσο και 
για τα προχορημένα ( 
απλές και πολύπλοκες 
φιγούρες).

Παραδοσιακο. Ξεκινάμε με άπλες 
φιγούρες και περνάμε 
στις σύνθετες.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ πού μένει στο 
μυαλό των παιδιών αλλά 
και με έντονο ρυθμό 
(beat).

Διδάσκουμε 2-3 οκτάρια 
την ημέρα (επανάληψη 
των προηγούμενων).

Παρουσίες

Διάφορα υλικά ( 
μπαστούνια, κορδέλες, 
ομπρέλες,μαράκες και 
άλλα).



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Παρουσίαση: 
Δημοσθένους Στέφανος, 
Κούλλουρος Κυριάκος, 
Αντωνιάδου Αναστασία, 
Μηλτιάδους Πέτρος



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όταν μιλάμε για παιδαγωγικά παιχνίδια εννοούμε οργανωμένα, ομαδικά παιχνίδια 
που αποσκοπούν στην θετική επίδραση της ψυχοσωματικής, αλλά και 
κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού.  Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι η 
δια βίου άσκηση δεν επιτυγχάνεται τόσο με την εκμάθηση αθλητικών 
δεξιοτήτων, όσο με το να μάθει ο μαθητής να εξασκείται συστηματικά, ώστε 
να είναι σε καλή φυσική κατάσταση στα χρόνια μετά το σχολείο.  Αυτό 
επιτυγχάνεται κυρίως με την παροχή ευκαιριών για άσκηση και βιωμάτων 
επιτυχίας σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την ικανότητα.

Εδώ μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα παιδαγωγικά 
παιχνίδια.  Επιπλέον τα παιδια με την συμμετοχή τους μαθαίνουν να 
συνεργάζονται, να πειθαρχούν σε κανόνες και να περνούν το χρόνο τους 
ευχάριστα.  Αυτό θα τους βοηθήσει στην ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό 
σύνολο και ως ενήλικες.  

Τα παραδοσιακά παιχνίδια μπορούμε να πούμε ότι εντάσσονται στα παιδαγωγικά 
παιχνίδια.  Η βασική διαφορά τους είναι ότι έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι 
συνδεδεμένα με την παράδοση ενος τόπου και να παίζονται από αρχαιοτάτων 
χρόνων, είτε σε γιορτές , είτε στην καθημερινότητα.  Θα ήταν καλό να τα 
διατηρούμε, διότι έχουν ισάξια παιδαγωγική σημασία και συνάμα διατηρούμε 
τις παραδόσεις αλλά και την ταυτότητα μας.



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
• Πρώτο Παιχνίδι - «τρίαπιθκια»

Τοποθεσία: Γήπεδο ποδοσφαίρου

Χωρίζουμε τα παιδιά σε δυό ομάδες ανάλογα με την ηλικία.
Τοποθετούμε την γραμμή εκκίνησης στο γήπεδο. Εξηγούμε ότι με τα
δύο πόδια πηδούν τρείς φορές και στόχος είναι να φτάσουν όσο πιο
μακριά μπορούν.Στην αρχή κάνουν προθέρμανση κάι πηδούν από
τρείς φορές. Στην συνέχεια έχουν από μία προσπάθεια και
ενθαρρύνουμε όλα τα παιδιά. Όλοι μαζί χειροκροτούμε τα παιδιά
που πήγαν πιο μακριά ανάλογα με την ηλικία. Μπορούμε να το
χρησιμοποιήσουμε ώς προθέρμανση ή ώς προάσκηση πριν το άλμα
είς μήκος.
Παραλλαγές: Να κάνουν το ίδιο αλλά με το ένα πόδι - κουτσό. Να
κάνουν το ίδιο αλλά με τα πόδια εναλλάξ τρείς φορές και τονίζουμε
ότι η προσγείωση γίνεται με τα δύο πόδια.



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Δεύτερο Παιχνίδι - «Γερμανικό»
Τοποθεσία: Γήπεδο μπάσκετ
Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ισοδύναμες ομάδες. Η κάθε ομάδα βάζει ένα 

«κατάσκοπο» στην αντίπαλη πλευρά, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή 
πίσω από την γραμμή του τρίποντου. Δεν δικαιούται να βγεί πιο πέρα 
από εκεί, αλλά ούτε οι αντιπάλοι μπορούν να μπούν στην περιοχή του. 
H κάθε ομάδα παρατάσσεται σε μισό γήπεδο. Στόχος της κάθε ομάδας 
είναι να πετύχουν με την μπάλα τους αντίπαλους παίκτες. Όταν 
παίρνουν την μπάλα οι «κατάσκοποι» έχουν το δικαίωμα να βρίσκουν 
και αυτοί τους αντίπαλους παίκτες. Όποιον πετύχουν γίνεται 
«κατάσκοπος». Νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που πρώτη θα πετύχει 
όλους τους αντιπάλους.
Μπορεί να μπεί στο πλάνο μας στην αρχή, στο κύριο μέρος, αλλά και 
στην αποθεραπεία.
Παραλλαγή: Τα παιδιά που πετυχαίνει η κάθε ομάδα γίνονται οπαδοί 
της ομάδας τους έξω από το γήπεδο.



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τρίτο Παιχνίδι - «Αμπάριζα»
Τοποθεσία: Γήπεδο μπάσκετ

• Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες. Δίνουμε στην μια ομάδα να 
φορέσει διακριτικά. Στις δύο γωνιές του γηπέδου φτιάχνουμε δύο 
φυλακές με κώνους. Το παιχνίδι παίζεται εντός των ορίων του 
γηπέδου. Ο στόχος τους είναι να καταφέρουν να αγγίξουν τον 
στύλο του μπάσκετ, στην αντίπαλη ομάδα, χωρίς να τους 
ακουμπήσουν οι αντιπάλοι. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να βάλει 
ένα φύλακα κοντά στον στύλο. Όποιον αγγίζουν πάει στην φυλακή, 
μέχρι κάποιος συμπαίκτης του να τον ελευθερώσει. Συγχαίρουμε 
την ομάδα που θα αγγίξει πρώτη τρείς φορές. Δεν παραλείπουμε να 
συγχαρούμε και την άλλη ομάδα για την προσπάθεια της.

Μπορούμε να το χρησιμοποίησουμε ώς προθέρμανση ή ως κύριο 
μέρος, αλλά και ως αποθεραπεία. Επιλέγουμε από πριν και βάζουμε 
από πριν πόσες φορές θα πρέπει να αγγίξουν τον στύλο για να 
τελειώσει το παιχνίδι.



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τέταρτο παιχνίδι - «Μαντήλι ποδόσφαιρο»
Τοποθεσία: Γήπεδο ποδοσφαίρου ή μπάσκετ.

• Λέμε στα παιδιά να σχηματίσουν δύο ομάδες.Στην συνέχεια βάζουν 
αριθμό στον καθένα από την ομάδα τους όπως και στο κανονικό 
μαντήλι. Στην μέση του γηπέδου τοποθετούμε μια μπάλα. 
Φωνάζουμε ένα αριθμό και το κάθε παιδί της αντίστοιχης ομάδας 
τρέχει προς την μπάλα. Ο πρώτος που θα φέρει στη κατοχή του την 
μπάλα προσπαθεί να βάλει τέρμα για να κερδίσει βαθμό η ομάδα 
του. Ενώ ταυτόχρονα ο αντίπαλος παίκτης προσπαθεί να του πάρει 
την μπάλα ή να τον εξαναγκάσει να αστοχήσει για να πάρει η δική 
του ομάδα τον βαθμό. Μπορούμε να σταματήσουμε το παιχνίδι μέχρι 
τους δέκα πόντους.

• Συστήνεται για προθέρμανση ή για προάσκηση ποδοσφαίρου ή στο 
τελικό μέρος του μαθήματος. Μερικές φορές μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σαν παιδαγωγικό παιχνίδι στο κύριο μέρος του 
πλάνου του μαθήματος.

• Παραλλαγές: Μαντήλι μπάσκετ και κανονικό μαντήλι.



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρουσίαση:
Δένα Κυριάκου
Δώρα Μούσκου
Σώτια Παπακυριακού



ΟΡΙΣΜΟΣ
Η Φυσική Αγωγή είναι η επιστήμη που έχει ως σκοπό να βοηθήσει το παιδί:

να αναπτύξει τις φυσικές του ικανότητες (αντοχή, δύναμη, ευλυγισία, ευκινησία )
στην ολόπλευρη ανάπτυξή του (κοινωνική, πνευματική, συναισθηματική, σωματική 
διάπλαση, υγεία)
στη διατήρηση και προώθηση της προσωπικότητάς του

Θετικές 
πρώτες εμπειρίες Θετική στάση  προς Φ.Α.
Ερεθίσματα
Άσκηση δια βίου

Η Φ.Α. πρέπει να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών
• Εμπιστοσύνη
• Ασφάλεια
• Κριτική σκέψη (λύνουν προβλήματα)
• Δημιουργικότητα
• Αυτοεκτίμηση
• Μοιράζονται εμπειρίες



EARLY  STEPS
ΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του «Early Steps»

1ος χρόνος
(10/2004 – 08/2005)

•Συγγραφή των μαθημάτων Φ.Α. (Early Steps)
•Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

2ος χρόνος 
(09/2005 – 07/2006)

•Εφαρμογή του Early Steps στα κέντρα 
προσχολικής αγωγής

3ος χρόνος
(08/2006 – 09/2007)

•Αναθεώρηση των μαθημάτων Φ.Α. «Early Steps»
•Έκδοση του προγράμματος
•Διάδοση των αποτελεσμάτων

Άξονες των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής

1. Ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων
Δεξιότητες καθημερινής ζωής
 μελλοντική συμμετοχή σε
 αθλητικές δραστηριότητες
 διασκεδαστικές
 δια βίου



2. Εξοικείωση με το υγιεινό δραστήριο τρόπο ζωής
 Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της άσκησης και υγείας
 Να εκτιμήσουν την ανάγκη διατήρησης καλής φυσικής κατάστασης
 Να μάθουν τη σπουδαιότητα της υγιεινής διατροφής
 Να αναγνωρίζουν τις υγιεινές τροφές
3.       Αποδοχή και σεβασμός των ατομικών διαφορών

Στόχοι των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής
Α. Συμμετοχή σε ποικιλία κινητικών δραστηριοτήτων
Επιδιώξεις:
1. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να κινούνται στο χώρο με διαφορετικούς τρόπους, με αλλαγή 

κατεύθυνσης, κίνησης, ταχύτητας
2. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ισορροπίας.
3. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να εκτελούν ρίψη και υποδοχή αντικειμένων με διαφορετικούς τρόπους.
Π.χ. Δραστηριότητα «ΜΑΓΟΣ»
Επιδίωξη: Συμμετοχή σε δραστηριότητες ισορροπίας.
Β. Αναγνώριση των αλλαγών που συμβαίνουν στις σωματικές λειτουργίες κατά την συμμετοχή σε 

κινητικές δραστηριότητες
Επιδιώξεις:
1. Τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στον καρδιακό παλμό
2. Τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στην αναπνοή
3. Τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στη θερμοκρασία σώματος
Π.χ. Δραστηριότητα «ΛΑΓΟΙ ΚΑΙ ΧΕΛΩΝΕΣ»
Επιδίωξη: να αναγνωρίσουν τις αλλαγές στη λειτουργία της καρδιάς
Π.χ. Δραστηριότητα «ΑΠΛΩΣΤΡΑ»
Επιδίωξη: να αναγνωρίσουν τις αλλαγές στην αναπνοή
Π.χ. Δραστηριότητα «ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Επιδίωξη: να αναγνωρίσουν τις αλλαγές στη θερμοκρασία



Γ. Γνωριμία με τον υγιεινό τρόπο ζωής
Επιδιώξεις:
1. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους σε κινητικές 

δραστηριότητες
2. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν υγιεινές τροφές
3. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοούν την ανάγκη για ξεκούραση

Π.χ. Δραστηριότητα «ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΗ»
Επιδίωξη: Να αναγνωρίσουν τις υγιεινές τροφές

Π.χ. Δραστηριότητα «ΧΟΡΕΥΩ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΩ»
Επιδίωξη: Να αναγνωρίσουν την ανάγκη για ξεκούραση

Δ. Θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας, αναγνώριση και σεβασμός 
ατομικών διαφορών

Επιδιώξεις:
1. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες
2. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να μοιράζονται το χώρο και τον εξοπλισμό
3. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δραστηριότητες χωρίς να ενοχλούν τους 

άλλους
4. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να μοιράζονται ιδέες και ρόλους
5. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να εκτιμούν τη δική τους εργασία και αυτή των άλλων 

παιδιών
6. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να βοηθούν τα άλλα παιδιά

Π.χ. Δραστηριότητα «ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΟΙ»
Επιδίωξη: Παροχή βοήθειας σε άλλους



• Διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής του “Early Steps”
1. Ενεργητική μάθηση
2. Διαθεματική διδασκαλία
3. Δημιουργική μάθηση

1. Ενεργητική μάθηση

Τα μαθήματα Φ.Α. βασίστηκαν σε πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας να 
συμμετέχουν ενεργά και όχι παθητικά στις διαδικασίες μάθησης

Τα μαθήματα περιέχουν ποικιλία: 
• εμπειριών μάθησης
• εκπαιδευτικού υλικού
• εξοπλισμού
• στρατηγικών διδασκαλίας.
Τα μαθήματα είναι κατάλληλα για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ατομικές διαφορές όσον αφορά:
• προηγούμενες εμπειρίες
• στάδιο ανάπτυξής τους
• τρόπους μάθησης
• ανάγκες και ενδιαφέροντα τους.
Σημεία κλειδιά:
• Κατάκτηση της γνώσης μέσω πειραματισμού
• Συστηματική καταγραφή της προόδου κάθε μαθητή
• Συστηματική καταγραφή των επιδιώξεων των δραστηριοτήτων
• Ενίσχυση της αλληλεπιδραστικής μάθησης μεταξύ των παιδιών
• Ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της υπευθυνότητας



Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας
• Εργατικότητα, υπομονή, επιμονή, συνέπεια και ενθουσιασμός.
• Θερμότητα και ειλικρίνεια στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην τάξη.
• Βαθειά γνώση του αντικειμένου και ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτό.
• Σαφής διατύπωση των μαθησιακών στόχων – συγκεκριμένες μεταβολές που αναμένονται από τους 

μαθητές.
• Προσανατολισμός στη χρήση της γνώσης και όχι μόνο στην απόκτησή της.
• Δημιουργία νέων ενδιαφερόντων – όχι απλή στήριξη στα ήδη υπάρχοντα ενδιαφέροντα των μαθητών.
• Αναγνώριση και κατανόηση των ατομικών διαφορών.
• Ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών – η τάξη να μετατραπεί σ’ ένα πραγματικό εργαστήρι 

μάθησης.
• Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου με βάση: Τη φύση του γνωστικού αντικειμένου, την ικανότητα και 

την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, το επίπεδο και τη φύση των μαθητών και τα μέσα διδασκαλίας.
• Σταθερή επιδίωξη στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή ως ενιαίας προσωπικότητας.
• Ειλικρινής και απεριόριστη αγάπη προς το μαθητή και την εργασία.
• Διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μάθησης.
Η αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή στο νηπιαγωγείο
Λόγοι αξιολόγησης:
• Διάγνωση αδυναμιών
• Επίτευξη στόχων 
• Ορθή επιλογή μεθόδων διδασκαλίας
• Εκτίμηση των δυνατοτήτων των παιδιών
• Περισσότερη προσπάθεια
Αξιολόγηση του παιδιού:
• Φ.Κ. (δύναμη, αντοχή, ευλυγυσία, ευκινησία)
• Υγεία
• Κινητικές ικανότητες
• Κινητικές δεξιότητες
• Συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ

Παρουσίαση:
Χριστοφόρου Αντιγόνη
Δημητριάδης Χρίστος
Γεωργίου Έλενα



ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Οι κανόνες υγιεινής που πρέπει απαραίτητα να τηρούνται 
για να διατηρείται το νερό στην καλύτερη δυνατή
ποιότητα είναι οι ακόλουθοι:

1. Ντους πριν από τη είσοδο στην πισίνα.
2. Χρήση παντοφλών από όλους όσοι βρίσκονται στα αποδυτήρια και στο χώρο γύρω από την πισίνα.
3. Να χρησιμοποιείται στην πισίνα ειδικό σκουφάκι.
4. Απαγορεύεται αυστηρά η ούρηση στην πισίνα.
5. Ο χώρος των αποδυτηρίων και των τουαλετών να διατηρείται καθαρός.
6. Σωστή συμπεριφορά από όλους όσοι χρησιμοποιούν το χώρο.

Οι πιο πάνω κανόνες είναι οι ελάχιστοι οι οποίοι θα πρέπει να 
τηρούνται από όλους τους χρήστες του χώρου: κολυμβητές και 
προπονητές.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Μαγιό
2. Παντόφλες θάλασσας – Σαγιονάρες (υποχρεωτικό)
3. Σκουφάκι κολύμβησης (υποχρεωτικό)
4. Πετσέτα μπάνιου ή μπουρνούζι
5. Γυαλιά Κολύμβησης (προαιρετικά)
6. Ρούχα για να αλλάξουν
7. Μάλλινο σκουφάκι

Σημειώνεται ότι για λόγους ασφάλειας, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν 
γευματίσει 11/2 – 2 ώρες πριν την έναρξη του μαθήματος.



Α.Γ.Ο. – ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΙ
Για την επιτυχία του προγράμματος “παιδί και κολύμπι”, στόχοι είναι:

• Η εκμάθηση των βασικών στοιχείων.
• Να μάθουν τα παιδιά να κολυμπούν σωστά.
• Να  γνωρίσουν και τα 4 στυλ της κολύμβησης.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι μας χωρίσαμε τις κατηγορίες 
των παιδιών σε 4 επίπεδα. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι Noodles, 
καλαμάκια, παπάκια, μπαλίτσες, ψαράκια, σανίδες, βαρελάκια.

Μικρές συμβουλές για την επιτυχία του μαθήματος:
• Προέχει η ασφάλεια των παιδιών γι’ αυτό πάντα σε όλα τα επίπεδα είτε 

βρισκόμαστε μέσα είτε έξω από το νερό, έχουμε καλή οπτική εικόνα όλων 
των παιδιών μας.

• Πολλές αναπνοές σε όλα τα επίπεδα.
• Έντονος τόνος στη φωνή μας (όχι άγριος, καθαρό λεξιλόγιο).
• Υπομονή με τα παιδιά και πάντα να χαμογελάμε.



Α΄ΕΠΙΠΕΔΟ
Αρχάρια: Δεν ξέρουν να κολυμπούν.

Στόχοι:
1. Εξοικείωση με το νερό.
• Παιχνίδια με το νερό: ρίξιμο νερού στα μάτια και στο κεφάλι 

και βάζει νερό στο στόμα.
2. Επεξήγηση της αναπνοής. (Εισπνοή και Εκπνοή – εισπνοή 

από το στόμα και εκπνοή από μύτη και στόμα).
• Φύσημα έξω από το νερό.
• Να σβήσει το κεράκι.
• Να φυσήξει το καλαμάκι.
• Να φυσήξει μετακινώντας τη μπαλίτσα, το παπάκι, το ψαράκι.
• Βύθιση του κεφαλιού στο νερό με ανοικτά μάτια.
• Να τεντώσουν τα χέρια στον τοίχο χτυπώντας τα πόδια και 

ταυτόχρονα να κάνουν αναπνοή.
• Βόλτα με το noodle. (πόδια και αναπνοή).

Για να προχωρήσει το παιδί στο 2ο επίπεδο πρέπει με σανίδα να 
χτυπά πόδια τεντωμένα σε συνδυασμό με αναπνοή.



Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ
Να κολυμπούν με σανίδα και αναπνοή.

Στόχοι: 1. Συνδυασμός ποδιών με αναπνοή (κάθε 6 ποδιές και 
1 

αναπνοή). 
2. Ευθυγράμμιση του σώματος στο νερό.

• Τεντωμένα χέρια στον τοίχο και να χτυπάνε πόδια κάνοντας 
αναπνοή.

• Τεντωμένα χέρια στη σανίδα χτυπώντας πόδια (6 ποδιές – 1 
αναπνοή).

• Ξεκούραση με αναπνοές αστεράκι – πεθαμένο, βύθιση στο 
νερό, παλαμάκια αφήνοντας τον τοίχο.

• Βουτιά με σανίδα.
• Ακουμπώντας ελαφρά το ένα χέρι δίπλα στο τοίχο 

προχωρούν χτυπώντας πόδια με αναπνοή.
• Με τα χέρια μπροστά τεντωμένα κολυμπούν μόνο με πόδια.

Για να προχωρήσει το παιδί στο 3ο επίπεδο πρέπει χωρίς σανίδα 
να 

χτυπά πόδια ελευθέρου τεντωμένα με αναπνοή.



Γ΄ΕΠΙΠΕΔΟ
Στόχοι: 1. Εκμάθηση χεριών ελευθέρου.

2. Γνωριμία με το ύπτιο.

• Κρατώντας σανίδα να χτυπάνε 6 ποδιές και κάνουν αναπνοή 
γυρνώντας το κεφάλι μια φορά αριστερά και μια δεξιά.

• Με σανίδα κινούν αριστερό χέρι κάνοντας αναπνοή στην 
αριστερή πλευρά. 

• Το ίδιο με το δεξί χέρι.
• Κολυμπούν ελεύθερο και κάθε 3 χεριές κάνουν μια 

αναπνοή.
• Πόδια υπτίου με σανίδα.
• Εκκινήσεις ελευθέρου – υπτίου.

Για να προχωρήσει το παιδί στο 4ο επίπεδο πρέπει να κολυμπά 
αρκετά 

καλά ελεύθερο και να επιπλέει άνετα σε ύπτια θέση.



Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στόχοι: 1. Τελειοποίηση ελευθέρου και υπτίου.

2. Γνωριμία με το πρόσθιο και τη πεταλούδα.

• Δείχνουμε και επεξηγούμε τις κινήσεις των ποδιών και χεριών 
έξω από το νερό.

• Χρησιμοποιώντας τη σανίδα γίνεται εκμάθηση ποδιών σε 
συνδυασμό με αναπνοή του προσθίου και της πεταλούδας.

• Χρησιμοποιώντας το βαρελάκι γίνεται η εκμάθηση των χεριών 
σε συνδυασμό με την αναπνοή του προσθίου και της 
πεταλούδας.

• Εκκινήσεις όλων των στυλ.



ΚΟΛΥΜΠΙ

Προβλήματα στο μάθημα της κολύμβησης



H κολύμβηση έχει πολύ μεγάλη σημασία για:
• την ανάπτυξη όλων των ψυχικών ιδιοτήτων
• για τη βελτίωση της υγείας και,

• τη καλλιέργεια υγιούς συμπεριφοράς

• Το κολύμπι γενικά προκαλεί χαρά, αυξάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και μας  
κάνει να ζούμε καλύτερα

Στη προσπάθεια μας όμως να αναπτύξουμε αυτό το είδος άθλησης
• Πολλές φορές  υστερούμε σε προσωπική εμπειρία,
• είτε δεν έχουμε τη σωστή καθοδήγηση ή 
• ¨δεν έχουμε τη δυνατότητα να το διδάξουμε σωστά και ιδιαίτερα στα παιδία

Απαραίτητες προϋπόθεσης στην επιτυχία του μαθήματος της κολύμβησης είναι...
• Η υγειά
• Οι χώροι άθλησης
• Η θερμοκρασία του νερού
• Η ένδυση των αθλητών
• Η αίσθηση ασφάλειας
• Τα βοηθητικά όργανα
• ηλικία



ΥΓΕΙΑ
Χαραχτηριζεται  ως η ποιο βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένα παιδί σε μαθήματα
κολύμβησης . Σε ένα υγείες παιδί δε πρέπει να υπάρχουν οργανικές βλάβες , δερματικές
παθήσεις η ¨μολυσματικές ασθένειες.

Κάθε παιδί που ενδιαφέρεται να ενταχθεί σε οργανωμένα τμήματα εκμάθησης θα έπρεπε να
επισκεπτόταν το γιατρό του ο οποίος θα αναλάμβανε την ευθύνη για τη συμμετοχή η ¨μη
του παιδιού στο μάθημα.

ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΙΣΙΝΑ 

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που παρουσιάζονται στο μάθημα είναι ο ανεπαρκής χώρος και 
ειδικά σε τμήματα των δεκαπέντε παιδιών το έργο του γυμναστή γίνετε πολύ δύσκολο γιατί δε μπορεί 
να υπάρξει έλεγχος και κατάλληλη διδασκαλία του αντικειμένου λόγο του περιορισμένου χρόνου 

πρόβλημα επίσης είναι και το βάθος της πισίνας το οποίο στις πλείστες περιπτώσεις είναι παντού το ίδιο 
και έτσι η προσαρμογή των παιδιών με το υγρό στοιχείο γίνεται ακόμα δυσκολότερη

τέλος η τοποθεσία του χώρου άσκησης βρίσκεται κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους οι οποίοι 
προκαλούν οχληρά και καυσαέριο

Θερμοκρασία του νερού
• Η θερμοκρασία του νερού ανήκει στους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν ένα μάθημα 

κολύμβησης και στο οποίο ο γυμναστής δε φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο να φροντίσει να τελειώσει το 
μάθημα του νωρίτερα παρατηρώντας την αντίδραση των παιδιών (μαύρισμα των χειλιών ,τρέμουλο 
,αδυναμία συγκέντρωσης)

• Καταλληροτερη θερμοκρασία είναι οι 27 βαθμοί οι οποίοι αρκετές φορές δε μπορούν να επιτευχθούν 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγο του ότι στα μεγάλα κολυμβητήρια δεν υπάρχει κάποια κάλυψη



ΕΝΔΥΣΗ
• στα παιδία πρέπει να δίνεται κανονισμός για την κατάλληλη ένδυση κατά την είσοδο ,διάρκεια και 

αποχώρηση τους από το μάθημα 
• Απαιτούμενα πράγματα που θα πρέπει να έχουν είναι ....μαγιό , σκουφάκι ,μπουρνούζι, 

πετσέτα και σαγιονάρες

ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Ο γυμναστής κατά τη διάρκεια του μαθήματος πρέπει να είναι πάντα κατάλληλα ντυμένος με το 

μαγιό και το μπουρνούζι ούτως ώστε μόλις χρειαστεί να επέμβει έγκαιρα για τη διάσωση κάποιου 
παιδιού..

• Για τη καλύτεροι ασφάλεια όμως των παιδιών θα ήταν προτιμότερο να υπάρχουν ναυαγοσώστες 
και συνοδοί οι οποίοι πριν και μετά το μάθημα να προσέχουν τα παιδία τα οποία είναι επιρρεπείς 
σε ατυχήματα...στα αποδυτήρια καθώς και στους χώρους γύρο από τη πισίνα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
• Οι σανίδες και τα βαρελάκια μερικές  φορές δεν αρκούν λόγο του μεγάλου αριθμού των παιδιών 

και έτσι ο γυμναστής αναγκάζεται να αλλάξει το αντικείμενο της διδασκαλίας του ...

ΗΛΙΚΙΑ
Τις περισσότερα φορές λόγο του περιορισμένου πόνου των παιδιών καθώς και του περιορισμένου
χρόνου λειτουργίας του κολυμβητήριου αρκετά παιδία διάφορων ηλικιών μπαίνουν σε κοινά τμήματα
με αποτέλεσμα τα ποιο μικρά σε ηλικία παιδία να μη μπορούν να παρακολουθήσουν επιτυχώς το
μάθημα και έτσι να μένουν πίσω σε βασικές αρχές του τρόπου κολύμβησης



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ

Παρουσίαση:
Χρίστου Γιωργούλλα
Σαματά Αγγέλα



ΟΡΙΣΜΟΣ
• Χορός είναι η έκφραση της ψυχικής κατάστασης του ατομου μέσω ρυθμικών κινήσεων. 

Μ΄ αλλά λόγια ο χορός είναι η ομιλία της ψυχής το αποτέλεσμα αρμονικής συνεργασίας 
σωματικών κινήσεων ψυχικού κόσμου και ρυθμικών συνδυασμών

• Ο χορός αυτανακλα βασικές άξιες της κοινωνικής ζωής. Σε κάθε χορό (χορευτικό σχήμα) 
φανερώνεται ο πολιτισμός του λαού

• Ο παραδοσιακός χορός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας κοινωνίας
• Ο χορός μετασχηματίζεται αφού μεταβάλλονται και οι ίδιες οι κοινωνικές άξίες κάθε 

εποχής και κοινωνίας
Λειτουργία χορού: Ο σκοπός του τι ανάγκες εξυπηρετεί:
• Ψυχαγωγία
• Προβολή
• Κοινωνική ενότητα 
• Επικοινωνία
• Μεράκι
• Βελτίωση Φυσική κατάστασης 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
• Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος
Γενικές οδηγίες: Να προσέξουμε τα παρακάτω:
• Φύλο
• Ηλικία 
• Προέλευση μαθητών
• Κοινωνική προσέγγιση και εκτίμηση της ομάδας
• Προγραμματισμός και οργάνωση μαθήματος



• Να χρησιμοποιούμε την κατάλληλη διδακτική προσέγγιση που δίνει ευκαιρίες στα παιδία για 
ενεργό συμμετοχή στη μάθηση

• Ασκήσεις για την μύηση στην ρυθμική αγωγή σε αρχαία ομάδα
• Διαχωρισμός του κάθε χορού σε ενότητες και διδασκαλία της κάθε ενότητας ξεχωριστά
• Ο κάθε χορός διακρίνεται στο απλό μέρος και στις ποικιλίες (φιγούρες)
• Κίνητρο αποτελεί η εκμάθηση χορών που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα
Βασικοί ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί:
• Συρτός στα τρία
• Συρτός στα δυο 
• Συρτός νησιωτικός (ποικιλίες- Φιγούρες)
• Καλαματιανός
• Μακεδονικός
• Παρεμφέρει χοροί που συμπεριλαμβάνουν τους χορούς πιο πάνω
Λαϊκοί Χοροί:
• Χασάπικο
• Ζεϊμπέκικο
• Συρτάκι
• Σούστοι (χορούς που συμπεριλαμβάνουν σούστα)
Προβλήματα:
• Ανταγωνισμός
• Χώροι (αίθουσες- μετακίνηση θρανίων- αρνητική στάση δασκάλων)
• Διάφορες ηλικίες σε κάθε ομάδα και διαφορετικά επίπεδα
• Ολοήμερο σχολείο
• Λίγες εκδηλώσεις
• Έλλειψη κινήτρων
• Ενημέρωση για εξειδικευμένα (τρόπος ενημέρωσης)



Μπάτμιντον-Αντιπτέριση

Παρουσίαση:
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΛΩ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ



Ιστορική Αναδρομή 
• Πότε αρχίζει και που;
• Παρόμοια παιχνίδια παίζονταν από Αιγυπτίους, Αρχαίους  Έλληνες, καθώς και 

από πολιτισμούς της Άπω Ανατολής (Ιαπωνία, Κίνα, κ.ά.).
• Υπεύθυνος για την μετατροπή του και την εφαρμογή σύγχρονων κανονισμών 

θεωρείται ο John Lorain Baldwin. 
• Το «Battledore and Shuttlecock»,  παιζόταν στην Αγγλία για πολλούς αιώνες. 

Ο 
δούκας του Beaufort (1872), έπαιζε αυτό το παιγνίδι, στο Badminton 
House,στην πόλη Gloucestershire. 

• Το 1870 στην πόλη Poona της Ινδίας παίχτηκε για πρώτη φορά στη χώρα 
αυτή η σύγχρονη μορφή  του Μπάτμιντον απο Βρετανούς αξιωματικούς.

• Το 1878 ιδρύθηκε ο πρώτος αθλητικός σύλλογος Μπάτμιντον στη Νέα 
Υόρκη!! Το 1893 ιδρύεται η Αγγλική ομοσπονδία και καθιερώνεται ένα 
πλαίσιο κανονισμών

• Το πρώτο πρωτάθλημα All England έγινε το 1899. 

• Η Διεθνής Ομοσπονδία Μπάτμιντον (Badminton World) ιδρύθηκε το 1934 
έχοντας μόλις 9 ενώσεις μέλη. Σήμερα μετρά 157 μέλη.

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση Μπάτμιντον (Badminton Europe) ιδρύθηκε το 1967 στην 
Φρανκφούρτη κι έχει σήμερα 49 μέλη.

• Το 1992 εντάχθηκε στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Βαρκελώνης



Το Μπάτμιντον στην Κύπρο
• Οι πρώτοι Κύπριοι που ασχολήθηκαν με το Μπάτμιντον ήταν τα 

παιδιά του χωριού Πάνω Αμίαντος, τη δεκαετία του 1960. Κι αυτό 
γιατί ο τότε διευθυντής του Μεταλλείου Αμιάντου, ο δανός Μάρκερ 
που ήταν λάτρης του αθλήματος, μετέτρεψε το χώρο του σινεμά του 
χωριού σε γήπεδο Μπάτμιντον και δίδαξε στους ντόπιους τα μυστικά 
του αθλήματος.

• Το 1982 καθηγητές του ΑΤΙ που γνώρισαν το Μπάτμιντον  κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κάλεσαν όσους φοιτητές 
ήθελαν να μάθουν το άθλημα να δοκιμάσουν...

Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον
• Η ΚΟΜ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1983. Είναι μέλος των 

Badminton World & Badminton Europe.

• Αποτελείται από 7 σωματεία-μέλη. 

• Διοργανώνει πρωταθλήματα για όλες σχεδόν της ηλικίες (κάτω των 
16, κάτω των 19, ανδρών & γυναικών). 

• Διοργανώνει Εθνικά Ατομικά Τουρνουά (κάτω των 13, 16, 19, 
ανδρών-γυναικών και βετεράνων).



Πως παίζεται;
• Παίζεται σε κλειστό χώρο, σε γήπεδο 13 Χ 7 m περίπου που το χωρίζει δίκτυο ύψους 1,55 m

• Χρησιμοποιείται ρακέτα και φτερό (βάση από φελλό καλυμμένο με λεπτό δέρμα που περιβάλλεται από 
φτερά χήνας).

• Για να κερδιθεί μια αναμέτρηση πρέπει ο παίκτης να πάρει δύο σετ. Σε περίπτωση ισοπαλία 1-1 σετ 
παίζεται και τρίτο σετ. 

• Κάθε σετ έχει 21 πόντους. Για να τελειώσει το σετ πρέπει η διαφορά των πόντων να είναι 
τουλάχιστον δύο (π.χ.22-20, 23-21 κοκ), όμως στην περίπτωση ισοβαθμίας στο 29-29, ο 30ος πόντος 
είναι και ο τελευταίος.

• Υπάρχουν 5 διαφορετικές κατηγορίες παιγνιδιών: 1) απλό ανδρών, 2) απλό γυναικών, 3) διπλό 
ανδρών, 4) διπλό γυναικών και 5) μικτό (ένας άνδρας και μια γυναίκα).

Γήπεδο: διαστάσεις και γραμμές



Ρακέτα
• Τα βασικά μέρη της ρακέτας είναι η στεφάνη με το πλέγμα, 
ο άξονας της ρακέτας και η λαβή (Grip)

• Το μήκος της είναι περίπου 65-67cm,
και η στεφάνη έχει μήκος περίπου 25cm με μέγιστο πλάτος 20cm

Φτερό
• Τα καλύτερα φτερά γίνονται από το αριστερό φτερό της 

χήνας (!) και το καθένα ζυγίζει μεταξύ 4,74 – 5,50 γραμμάρια.
• Για κάθε φτερό χρησιμοποιούνται 16 φτερά χήνας.
• Παρενθετικά: Μόνο 6-7 φτερά από την
φτερούγα κάθε πάπιας ή χήνας είναι 
κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή ενός φτερού. Κι επειδή φτερά από
διαφορετικές φτερούγες διαφέρουν, για ένα φτερό
χρησιμοποιούνται φτερά μόνο από μια φτερούγα.
Έτσι, χρειάζονται 6 χήνες για κατασκευή 2 φτερών!
Γι’ αυτό και τα φτερά κοστίζουν πολύ ακριβά!



Βασικοί κανόνες
• Πότε χάνεται ένα ράλι/ πόντος;

– Όταν το φτερό δεν περάσει το «νετ»
– Όταν το φτερό βγει εκτός των ορίων του γηπέδου

Ο παίκτης που κτυπά κερδίζει τον πόντο
– Όταν το φτερό κτυπήσει εντός των ορίων του γηπέδου του αντιπάλου
– Αν ο αντίπαλος στην προσπάθεια του να φτάσει το φτερό το αγγίξει χωρίς αυτό να περάσει το «νετ»

• Σέρβις:
– Κατά την εκτέλεση του σέρβις ο παίκτης οφείλει την ώρα που η ρακέτα έρχεται σε επαφή με το φτερό, αυτό να 

βρίσκεται κάτω από την μέση του παίκτη
– Όπως και σε όλα τα κτυπήματα ο παίκτης οφείλει να κτυπά μόνο τον φελλό και όχι τα φτερά
– Ο παίκτης πάντα σερβίρει στην διαγώνια πλευρά του γηπέδου
– Το σε ποιο τετράγωνο στέκεται για να σερβίρει ο παίκτης καθορίζεται 

από τους πόντους που έχει (ζυγοί στα δεξιά, μονοί στα αριστερά)
Τι απαιτήσεις έχει;
• Το Μπάτμιντον είναι ένα από τα λίγα αθλήματα στο οποίο άνδρες και γυναίκες συνυπάρχουν στο γήπεδο κάτι που δηλώνει 

πως δεν πρόκειται για άθλημα που ευνοεί ένα από τα δύο φύλα.
• Πρόκειται επίσης για άθλημα που μπορεί να εξασκηθεί από άτομα όλων των ηλικιών γιατί οι βασικές κινήσεις μπορούν 

εύκολα να τύχουν μάθησης και όταν αυτές περιορίζονται στο βασικό επίπεδο μπορούν να εκτελεστούν επιτυχώς από τον 
οποιοδήποτε.

• Το μόνο σίγουρο όμως είναι πως το Μπάτμιντον του elite-επιπέδου διαφέρει πολύ ως προς τις φυσικές κυρίως απαιτήσεις 
που έχει απ’ όσο μπορεί να πιστεύουν μερικοί.

• Λόγω της ταχύτητας του φτερού και του περιορισμένου χώρου το Μπάτμιντον απαιτεί:
• Δύναμη
• Ταχύτητα 
• Μεγάλη εκρηκτικότητα, 
• Γρήγορα αντανακλαστικά
• Καλή τεχνική κατάρτιση και καλό συντονισμό ματιού – χεριού
• Αντοχή
• Καλή στρατηγική και καλή παρατήρηση του αντιπάλου



Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία
• Το Μπάτμιντον είναι το πιο γρήγορο άθλημα ρακέτας στον κόσμο: το φτερό 

μπορεί αποκτήσει ταχύτητα μέχρι και 200μίλια ανά ώρα όταν κτυπηθεί
• Θεωρείται το δεύτερο πιο μεγάλο άθλημα σε συμμετοχή (μετά το 

ποδόσφαιρο)
• Στους Ολυμπιακούς αγώνες της Βαρκελώνης το άθλημα παρακολουθήθηκε 

από 
1,1 δισ. τηλεθεατές.

• Η Κίνα και η Ινδονησία θεωρούνται οι πιο επιτυχημένες χώρες στο 
Μπάτμιντον (έχουν κερδίσει το 70% των μεγαλύτερων διοργανώσεων).

• Τα 42 από τα 46 Ολυμπιακά μετάλλια έχουν κερδιθεί από ασιατικές χώρες
• Στην Ινδονησία  οι παίκτες του Μπάτμιντον έχουν πολύ μεγάλο κύρος τη 

στιγμή που τα μόνα ολυμπιακά μετάλλια της χώρας ήρθαν από το Μπάτμιντον
Κάποια πιο παράξενα στοιχεία
• Σε μια αναμέτρηση ψηλού επιπέδου χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο 10 

φτερά
• Η πιο σύντομη σε διάρκεια αναμέτρηση ήταν 6 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε η 

Κορεάτισσα Ra Kyung-min για να κερδίσει την αγγλίδα Julia Mann.
• Η μεγαλύτερη αναμέτρηση διάρκησε 120 λεπτά στον αγώνα που έδωσαν 

ο Δανός Peter Rasmussen εναντίον του Κινέζου Sun Jun, με νικητή τον 
πρώτο



Παρουσίαση:
Βάνα Χαραλάμπους

Οργάνωση Μαθήματος Τένις 
στο Πρόγραμμα ΑΓΟ



Σχολική Χρονιά 2006-2007
1. Α΄ Τετράμηνο: Σεπτέμβρης - Δεκέμβρης 
2. Β΄ Τετράμηνο: Ιανουάριος – Απρίλης
Κατάταξη παιδιών σε τμήματα με βάση:
• Ηλικία
• Επίπεδο 
Τμήματα
• Παιδιά Γυμνασίου 10-14 ετών
• Παιδιά ηλικίας 7-10 ετών (με κάποια εμπειρία)
• Αρχάριοι ηλικίας 7-10 ετών

14 – 17 μαθητές σε κάθε τμήμα
• 170 παιδιά – Α΄Τετράμηνο!
• 177 παιδιά – Β΄Τετράμηνο!
Άξονες Μεθοδικής του Μαθήματος Τένις
1. Βασικές αρχές 
2. Εκμάθηση Τένις
3. Μάθημα Τένις 
4. Μεθόδοι Διδασκαλίας 
5. Μέτρα Μαθήματος 
6. Παρουσίαση ενός Μαθήματος Τένις



• 1. Βασικές Αρχές
• Αρχή της Παιδαγωγικής  (Εξελικτική πορεία της ηλικίας)
• Αρχή της Παιδαγωγικής των Σπόρ (Αθλητισμός και Εκπαίδευση)
• Αρχή της Διδακτικής (Στόχοι και περιεχόμενα του μαθήματος)
• Αρχή της Κινησιολογίας (Περιγραφή, Εξήγηση, Επίδειξη της Κίνησης)
• Αρχή της Προπονητικής (Βελτίωση, Τελειοποίηση τεχνικής, τακτικής, και όλων των ιδιοτήτων του 

ανθρώπινου οργανισμού όπως δύναμη, αντοχή, κλπ.)
2. Εκμάθηση Τένις

3. Μάθημα Τένις
Μεθοδικά στοιχεία του μαθήματος
• Με ποια σειρά και ποιο περιεχόμενο παρουσιάζονται
• Κατάλληλα μέτρα μάθησης για το στόχο του μαθήματος
Ιδιότητες Δασκάλου
• Παιδαγωγός 
• Επαγγελματίας
• Κοινωνιολόγος
• Γιατρός κλπ.

Παράγοντες του 
Μαθήματος Τένις

Φάσεις του 
Μαθήματος Τένις

Στοιχεία του
Μαθήματος Τένις

Ατομικές 
Προϋποθέσεις 
εκμάθησης

• Μαθητής
• Στόχοι
• Υλη
• Δάσκαλος

•Α΄Βασική
•Β΄Εξειδικευμένη
•Γ΄Σταθερότητα

• Εκμάθηση
• Άσκηση

•Γνωρίσματα Φ.Κ
•Κινητική Ικανότητα
•Πνευματική 
Ικανότητα 
•Ικανότητα 
αξιοποίησης 
διδασκαλίας



4. Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μεθοδική Εκμάθηση:
Α. Ασκήσεις Εξοικείωσης 
• Με μπάλα
• Με ρακέτα
• Με ρακέτα και μπάλα
Β. Λαβή
• Προπαρασκευαστικές 
• Ασκήσεις
• Προασκήσεις
• Ασκήσεις Ελέγχου
Γ. Θέση Ετοιμότητας
• Επίδειξη 
• Εξήγηση
Δ. Χτύπημα Drive 
• Προασκήσεις 
• Ασκήσεις Ελέγχου
5. Μέτρα Μαθήματος
Α. Τα μέτρα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο δάσκαλος στο μάθημα του τένις είναι:

Με στόχο το παιχνίδι Με στόχο την εκμάθηση της τεχνικής

Άσκηση
Εφαρμογή
Επίδειξη

Ολική
Αναλυτική



1. Περιγραφή Κίνησης
2. Εξήγηση Κίνησης 
3. Οργάνωση Άσκησης 
4. Διόρθωση Κινήσεων
5. Επίδειξη

Β. Γλώσσα και Ομιλία
1. Προσαρμογή της Γλώσσας στους μαθητές
Γ. Τοποθέτηση προς το Τμήμα
Δ. Μέτρα Διόρθωσης
1. Με επίδειξη – τροφοδοσία
2. Μήκος, Ύψος, Ταχύτητα, Συχνότητα, Φάλτσο
Ά Τετράμηνο
• Forehand
• Backhand
• Volley
• Servis
Στόχος: 
• Εκμάθηση τεχνικής
• Επέκταση στην εκμάθηση κινήσεων
• Εφαρμογή ειδικών ασκήσεων για την ανάπτυξη των 
• φυσικών ικανοτήτων
• Εξέλιξη των βασικών κινητικών ικανοτήτων 
• Σταθεροποίηση των τεχνικών στοιχείων

Ά Τετράμηνο

1η παιδική 
ηλικία 
(6-10 ετών)

2η παιδική 
ηλικία 
(10-14 ετών)

•Τεχνική 
•Τακτική
•Ευκινησία 
•Ευκαμψία

•Τεχνική 
•Τακτική
•Ευκινησία 
•Ευκαμψία
•Αντίδραση
•Ταχύτητα



Δομή μαθήματος στο ΑΓΟ
Προθέρμανση
• Έμφαση σε αρθρώσεις που επιβαρύνονται περισσότερο 

 Ώμοι 
 Αγκώνες
 Καρποί
 Γόνατα

Διδασκαλία Forehand – Backhand - Servis
3 Φάσεις:
- Φάση προετοιμασίας
- Φάση Χτυπήματος
- Τελική Φάση
Γίνεται:
• Εξήγηση της κίνησης
• Επίδειξη σκίτσων
• Εκτέλεση κίνησης από το δάσκαλο
Ανάπτυξη Φυσικών Ικανοτήτων

– Δύναμη
– Αντοχή 
– Ταχύτητα
– Εκρηκτικότητα

Ανάπτυξη Ειδικών Ικανοτήτων
– Ταχυδύναμη
– Αντοχή στη δύναμη
– Κινητικότητα
– Επιδεξιότητα



Β΄Τετράμηνο

• Εξειδικευμένα Χτυπήματα
– Ευθύ Servis
– Slice

• Κανονισμοί Τένις
– Μέτρημα πόντων
– Κέρδισμα set
– Αλλαγή γηπέδου
– Είδη παιχνιδιού
– Tie Break

Πρωταθλήματα
• 10 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου:

– Κατάταξη με τυχαία κλήρωση
– Συμμετοχή παιδιών ΙΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

• 3 Μαρτίου: Αγωνιστική Συνάντηση με την Ακαδημία Αντισφαίρισης Πάφου 
- 4ης, 6ης, Γυμνασίου
- 2 Κύπελα και 4 μετάλλια



ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παρουσίαση:
Ιωάννου Μάριος
Νικολάου Γιάννα
Νικολάου Κατερίνα



Ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του Προγράμματος Αθλητισμός για Όλους
είναι σχεδόν αδύνατο να έχει στα τμήματα των ενήλικων του ομοιομορφία. 
Θα ήταν σίγουρα πολύ εύκολη η δουλεία μας αν σε ένα τμήμα είχαμε να
γυμνάσουμε μια ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά.

Λόγω αυτού του προβλήματος μπαίνουμε στη διαδικασία να βρούμε το
σωστότερο τρόπο διαχωρισμού των τμημάτων και όπου αυτό δεν είναι εφικτό τότε
δίνουμε λύσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τι εννοούμε ανομοιομορφία
ομοιομορφία τμημάτων και με ποίους τρόπους φτάνουμε στο θεμιτό αποτέλεσμα θα
τα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Η ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ παρουσιάζεται σε ένα τμήμα ως εξής :
• Ηλικιακή διάφορα
• Ανόμοια σωματομετρικά χαρακτηριστικά
• Διαφορετικό επίπεδο φυσικής κατάστασης
• Προβλήματα Υγείας
• Απαιτήσεις αθλουμένων
• Προχωρημένοι-Αρχάριοι αθλούμενοι



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

• Μεσαίας έντασης πρόγραμμα με προσωπικές υποδείξεις του γυμναστή

• Ποικιλία προγραμμάτων εκγύμνασης(αερόβιο, κοιλιακοί, διατάσεις, κοκ )

• Αλληλοβοήθεια από συναθλούμενους

• Βοήθεια από το γυμναστή πριν την έναρξη, κατα τη διάρκεια και τη λήξη του 
μαθήματος για γρηγορότερη εκμάθηση βημάτων-κινήσεων.

• Απαραίτητα διαλείμματα σε όσους τα έχουν ανάγκη (αρχάριοι-άτομα με 
χαμηλή φυσική κατάσταση)

• Λεκτική ενθάρρυνση-επιβράβευση

• Δημιουργία ζεστού και προσιτού περιβάλλοντος
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ένα πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων παρόλο που ότι σ’ αυτό υπάρχει 
ανομοιομορφία, θεωρείται επιτυχημένο και προσιτό σε όλες τις κατηγόριες 
αθλουμένων αν τηρηθούν όλα όσα αναφέρθηκαν και πάντα υπό την αυστηρή 
επίβλεψη του υπεύθυνου γυμναστή.



ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΚΙΝΙΤΗΚΟΤΗΤΑ

Παρουσίαση:
Λοιζίδου Άννα
Ανδρέου Στέλλα



Διαταραχη Ελλειματικής Προσοχής με/χωρίς Υπερκινητικότητα
• Η διαταραχη Ελλειματικής Προσοχής με/χωρίς Υπερκινιτηκότητα (ΔΕΠΥ) χαραχτηριζέται απο μιαν 

αναπτυξιακά ανάρμοστη παρόρμηση, αδυναμία προσοχής-προσήλωσης, και σε μερικές περιπτώσεις, 
υπερκινιτηκότητα. 

• Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τρια με πέντε τις εκατό των παιδίων της σχολικής 
ηλικίας. Η διαταραχή είναι πολύ πιο συχνή στα αγόρια απο οτι στα κορίτσια, περίπου τριπλάσια.

• Για χρόνια εθεωρείτο οτι επρόκειτο για παιδική διαταραχή η οποία γινόταν εμφανής στα τρία έτη ζώης 
του παιδίου και μέτα εξαφανιζόνταν με την ελέυση της εφηβείας, η διαταραχή δεν περιορίζεται στα 
παιδία. Τώρα  πια είναι γνωστό ότι ενώ τα συμπτώματα της διαταραχής ενδέχεται να αλλάξουν καθώς 
το παιδί μεγαλώνει, πολλά παιδία με ΔΕΠΥ δεν την ξεπερνούν (Mannuzza, Klein, Bessler, Malloy and 
LaPadula, 1998).

• Οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την ΔΕΠΥ αλλάζουν καθώς τα παιδία μεγαλώνουν. Π.χ., ένα 
παιδί προσχολικής ηλικίας μπορεί να παρουσιάζει τεράστια σωματική υπερκινιτηκότητα-μονίμως να 
τρέχει ή σκαρφαλώνει και συχνά μετατοπίζεται απο μια δραστηριότητα σε άλλη. Τα μεγαλύτερα 
παιδία μπορεί να είναι ανήσυχα και να στριφογυρίζουν στο κάθισμα τους ή να παίζουν με τις 
καρέκλες και τα θρανία τους. Συχνά δεν κατορθώνουν να ολοκληρώσουν την εργασία τους, ή είναι 
απρόσεχτοι. Είναι  συχνά παρορμητικοί, αντιδρώντας αυθόρμητα χωρίς έγνοια για προηγούμενα 
σχέδια ή απαιτούμενες εργασίες και μαθήματα.

• Η κατάσταση αυτή περιγράφει παιδιά που έχουν πρόβλημα διάσπασης της προσοχής τους και 
σωματικής υπερδραστηριότητας. Συχνά λέγεται και "υπερκινητική διαταραχή". Τα βασικά 
χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτό το πρόβλημα είναι απροσεξία, διάσπαση (της προσοχής) και 
υπερκινητικότητα. 



• Συμπεριφορολογικά, αυτό μεταφράζεται ως ανικανότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς. Τα παιδιά μπορεί να 
έχουν δυσκολία αφοσίωσης στην σχολική εργασία ή στο να ακούν τις υποδείξεις στο σπίτι. Αυτό μπορεί να 
έχει αρνητική επίδραση στη μάθηση και την επικοινωνία 

• Τα συμπτώματα ή οι αιτιάσεις πρέπει να είναι παρόντα για τουλάχιστον 6 μήνες, και συνήθως ξεκινούν 
στην προσχολική ηλικία. Τα παιδιά αυτά έχουν επίσης συχνά γλωσσικές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακες 
αναγκες.

Τύπος ελλειματικής προσοχής

• Δεν μπορεί να δώσει προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει απρόσεχτα λάθη.
• Δυσκολεύεται να προσηλωθεί.
• Δεν φαίνεται να ακούει.
• Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες.
• Αποφεύγει ή απεχθάνεται εργασίες που απαιτούν συστηματική νοητική προσπάθεια.
• Χάνει πράγματα.
• Η προσοχή του αποσπάται εύκολα.
• Ξεχνάει καθημερινές ασχολίες.

Τύπος παρορμητικός-υπερκινιτηκός
• Κουνάει πόδια-χέρια ή στριφογυρίζει στην καρέκλα του.
• Δυσκολεύεται να παραμείνει στην καρέκλα του.
• Τρέχει ή σκαρφαλώνει υπερβολικά.
• Συμπεριφέρεται σαν να λειτουργεί με μηχανάκι.
• Μιλάει ασταμάτητα.
• Ξεστομίζει απαντήσεις πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις.
• Δυσκολεύεται να περιμένει τη σείρα του.
• Διακόπτει ή ενοχλεί  τους άλλους.



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Στα παιδία, τα συμπτώματα πρέπει να είναι πιο συχνά ή πιο έντονα απ΄οτι σε παιδία της 

ίδιας ηλικίας. Επιπρόσθετα, οι συμπεριφορές αυτές πρέπει να δημιουργούν δυσκολία σε 
τουλάχιστον δύο τομείς της ζωής, όπως το σπίτι, το κοινωνικό περιβάλλον, ή το σχολειο

• Χωρίς την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπιση, η ΔΕΠ/Υ μπορεί να έχει 
σοβαρές συνέπειες στη μετέπειτα ζωή ενός ατόμου, όπως αποτυχίες στο σχολείο, 
κατάθλιψη, μειωμένη απόδοση στον χώρο εργασίας, εξάρτηση σε ούσιες, κ.α.

• Όταν επιλέγουμε και εφαρμόζουμε επιτυχημένες στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας, 
είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε τα χαραχτηριστικά του παιδίου (πώς, πότε και γιατί το 
παιδί είναι αφηρημένο, παρορμητικό, και υπερκινητικο). Αυτή η διάγνωση θα μας είναι 
χρήσιμη στην αξιολόγηση και εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών, που συχνά είναι ίδιες 
με τις πρακτικές που ωφελούν και μαθητές χωρίς ΔΕΠΥ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
• Οριστε την επιθυμητή, άρμουζα συμπεριφορά ενω επιβραβεύετε
• Επιβραβεύετε άμεσα
• Ποικίλετε τις φράσεις επιβραβεύσεις
• Να είστε συνεπείς και ειλικρινείς όταν επιβραβεύεται.
• Επιλεχτικά αγνοείστε ανεπιθύμετες συμπεριφορές.
• Απομακρύνετε αντικείμενα πιθανά να προκαλέσουν όχληση.
• Επιιτρέψτε σε μαθητές με ΔΕΠΥ να βγουν για λίγο απο το χώρο διδασκαλίας.
• Δραστηριοποίηση
• Συναντήσεις γονέων
• Οι συμμαθητές του μαθητή με ΠΕΔΥ μπορούν να έχουν θετική επίδραση στη 

συμπεριφορά του.



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Ενημερώστε το παιδί  εκ των προτέρων για το τι θα κάνει ή πείτε του 

πότε είναι η σειρά του.
• Χρησιμοποιήστε απλές, ξεκάθαρες και άμεσες οδηγίες.
• Οδηγίες  σε μια χρονική στιγμή.
• Όχι οδηγίες όταν βρίσκονται όλοι μαζί-μπερδεύονται.
• Νοήματα με τα μάτια-ερωτήσεις για να τσεκάρεις αν κατάλαβαν τη 

δραστηριότητα. 
• Διατηρήστε την επαφή των ματίων κατά τη λεκτικη οδηγία.
• Κάντε τις ασχολίες ενδιαφέρουσες
• Αποφύγετε τις γενικεύσεις. Οι κατευθύνσεις να είναι σαφείς και 

συνοπτικές.
• Χρησιμοποιήστε επιβραβεύσεις που δίνουν στο παιδί ένα αίσθημα 

ευθύνης και ελέγχου.
• Δώστε προσοχή στην καλή συμπεριφορά.
• Έχετε ξεκάθαρους κανόνες και ρουτίνες.
• Ενισχύστε τις δυνάμεις του και βασιστείτε σ΄αυτες.



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟ

Παρουσίαση:
Φιλιππίδης Χάρης



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ
• Συμβουλές – Παρατηρήσεις
• Αποβολή από το μάθημα
• Ειδοποίηση των γονέων
• Αποβολή από το Πρόγραμμα
• Ενημέρωση Συντονιστή/τριας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ «ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ»
• Ενημέρωσή τους για διεξαγωγή του Προγράμματος
• Παρατηρήσεις
• Προστασία των Μελών του Προγράμματος
• Ενημέρωση Συντονιστή/τριας
• Ειδοποίηση Αστυνομίας
• Ενημέρωση Διευθυντή/τριας Σχολείου

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ
• Εκτίμηση της κατάστασης του τραυματία
• Παροχή Πρώτων Βοηθειών
• Ειδοποίηση Γονέων ή Κηδεμόνων
• Μεταφορά στο Νοσοκομείο
• Ειδοποίηση Ασθενοφόρου
• Ενημέρωση Συντονιστή/τριας
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
• Δεν φεύγουμε από το χώρο άθλησης 
• Χρησιμοποιούμε την αίθουσα που έχουμε ζητήσει και απασχολούμε τα παιδιά
• Χρησιμοποιούμε την αίθουσα της Λέσχης
• Χρησιμοποιούμε καλυμμένους χώρους



ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Παρουσίαση:
Δρ. Αγαθαγγέλου Πέτρος
Πρόεδρος ΑΣΥΑ



Ο Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος σ’όλες τις ηλικίες, έχει προσλάβει
Μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης
δημοσιότητας περιστατικών αιφνίδιου θανάτου στην άθληση.

Ο προαθλητικός έλεγχος έχει ως στόχο:
• Την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου στη διάρκεια σωματικής άσκησης.
• Διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που δεν αποκλείουν την πλήρη ή 

με περιορισμό, αθλητική δραστηριότητα αλλά απαιτούν ειδικές 
προφυλάξεις και παρακολούθηση.

Είναι όμως εύκολη δουλειά για τον καρδιολόγο-παθολόγο η 
συμπλήρωση πιστοποιητικού δελτίου υγείας;

Δυστυχώς από την διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία όσων 
ασχολούνται συστηματικά με το θέμα, η απάντηση είναι πως ΟΧΙ. 

Σ’ένα πολύ μικρό ποσοστό αιφνίδιων θανάτων στην άθληση υπήρχε 
διάγνωση ή υποψία καρδιακής νόσου στον ιατρικό έλεγχο που 

προηγήθηκε.



• Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας για άθληση 
προκύπτει επομένως μια σειρά από προβλήματα:

• Ηθικά 
• Πρακτικά
• Νομικά
Ο καρδιολόγος πρέπει να γνωρίζει τις μεταβολές που
παρατηρούνται στην αθλητική καρδιά, εκείνες δηλαδή που
οφείλονται στην προσαρμογή της καρδιακής λειτουργίας
στις αυξημένες απαιτήσεις που προκαλεί η συστηματική άθληση.
Πρέπει να γνωρίζει:
• Αίτια που προκαλούν αιφνίδιο θάνατο. 
• Σύγχρονες διαγνωστικές δυνατότητες. 
• Επιλογές στην κάθε περίπτωση. 
• Συμβουλές για το επιτρεπτό επίπεδο άσκησης σε κάθε καρδιακό 

νόσημα σύμφωνα με τις συστάσεις (Recommendations) της 
διεθνούς βιβλιογραφίας.



• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ
Η καρδιά του αθλητή υφίσταται μεταβολές:
• Λειτουργικές 
• Μορφολογικές 
που οφείλονται στην προσπάθεια προσαρμογής στην έντονη άσκηση.
Οι μεταβολές είναι ανάλογες:
• Τύπου
• Εντασης
• Διάρκειας
• Φύλο του αθλητή
ΙΣΟΤΟΝΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)
Αγώνες δρόμου μακρινών αποστάσεων –
Μεταβολές χρόνιας υπερφόρτισης όγκου, δηλ:

• Aύξηση της τελοδιαστολικής διαμέτρου των κοιλοτήτων 
(Δεξιάς/Αριστερής)

• Aύξηση πάχους καρδιακού τοιχώματος
• Aμετάβλητη η σχέση μάζας προς όγκο 



• ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)
Aρση βαρών – προέχουν συνέπειες της χρόνιας υπερφόρτισης, δηλ:

• Αύξηση πάχους του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας
• Τελοδιαστολικών διαμέτρων της κοιλοτήτας αμετάβλητη
• Αύξηση σχέσης μάζας προς όγκο
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
• Παρατεταμένη καρδιακή ωση ( όγκος παλμού)
• Καρδιακός ρυθμός : βραδύς
• Ήπιο συστολικό εξωθητικό φύσημα: συχνό εύρημα
• Σπάνια, ακουστός 4ος καρδιακός τόνος : φυσιολογική υπερτροφία.
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΚΟΔ: Ανώτερα φυσιολογικά όρια ή σπάνια ελαφρά αυξημένα
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΚΓ)
• Αύξησης παρασυμπαθητικού 
• Μείωση συμπαθητικού τόνου 
• Σχετική υπερτροφία 



ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟ 6 ΜΗΝΩΝ:
• ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΙΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ
• 24ωρη ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ HOLTER
• 37% εμφανίζει φλεβοκομβικές παύσεις μεγαλύτερες των 2 δευτερολέπτων.
• 1ου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός : 6-33%
• 2ου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός : MOBITZ I
• 3ου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός : Σπάνιο 0,02%. Η παρουσία του απαιτεί 

προσεκτική αξιολόγηση.
• Ατελή  RBBB : Συχνό εύρημα
• ΗΚΓ κριτήρια συμβατά με: υπερτροφία Δεξιάς-Αριστερής κοιλίας 10-80%. Αύξηση 

των δυναμικών στις αντίστοιχες απαγωγές.
• Διαταραχές Επαναπόλωσης
• Συχνό εύρημα τύπου της πρώιμης επαναπόλωσης με ψηλά οξυκόρυφα Τ
• Λιγότερο συχνά : μικρή πτώση του ST-T διαστήματος
• Διφασικά Τ’ς στις αριστερές προκάρδιες απαγωγές
• ΒΑΘΙΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Τ
• Παθολογικό εύρημα – απαιτείται πλήρη διερεύνηση



ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ : U/S ΚΑΡΔΙΑΣ
Εμφανίζει σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με το ηχοκαρδιογράφημα υγειές  ατόμων που
δεν ασκούνται:

• Διάταξη κοιλιών – οριακή
• Υπερτροφία κοιλιών – οριακή

Τα ηχοκαρδιογραφικά ευρήματα σε αθλητές συχνά δημιουργούν θέμα διαφορικής
διάγνωσης από παθολογικές καταστάσεις.

ΑΙΤΙΑ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ
Μια σειρά καρδιακών παθήσεων έχουν ενοχοποιηθεί ως πιθανή αιτία στην διάρκεια 

αθλητικής δραστηριότητας ή αμέσως μετά. Πρόκειται για:
ΝΟΣΗΜΑΤΑ

• ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
• ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
• ΒΑΛΒΙΔΩΝ
• ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ



• ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
1η σε συχνότητα αιτία στα παιδιά, έφηβους και νεαρούς ενήλικες : 50% των 

συμβαμάτων. Ακολουθούν:

2η: συγγενείς ανωμαλίες στεφανιαίων
3η: Σύνδρομο Marfan
4η: Αρρυθμογόνα δυσπλασία Δ.Κ.
5η: Μυοκαρδιτιδά 

6η: Διατατικής Μυοκαρδιοπάθειας

ΣΠΑΝΙΑ:
1. Στένωση αορτικής βαλβίδας
2. Σύνδρομο MPW
3. Πρόπτωση μιτροειδούς
4. Σύνδρομο μακρού Q-T διαστήματος
5. Στεφανιαία νόσος: Συχνότερη – σημαντικότερη αιτία στους αθλητές (80%  σε 

άτομα μεγαλύτερα των 35 ετών)
6. Σαρκοείδωση



ΟΔΗΓΙΕΣ
Η άθληση με μέτρο επιτρέπεται στις περιπτώσεις που στον ετήσιο έλεγχο
περιλαμβάνει: 

1. Ηχοκαρδιογράφημα 
2. Δοκιμασία κόπωσης
3. Καταγραφή Holter

δεν ανευρίσκονται τα παραπάνω ή σύνθετες κοιλιακές αρρυθμίες
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

• Οι νέοι αλλά και άνθρωποι κάθε ηλικίας, αθλούνται σήμερα περισσότερο και 
εντονότερα από κάθε άλλη εποχή, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη συμμετοχή τα 
επόμενα χρόνια.

• Ο αιφνίδιος θάνατος στην άθληση είναι ένα σπάνιο αλλά ιδιαίτερο τραγικό 
γεγονός.

• Η καρδιολογική εξέταση των αθλητών δεν είναι εξέταση ρουτίνας και απαιτεί 
γνώσεις και προσοχή.

• Ενδείξεις καρδιακής νόσου πρέπει να οδηγούν στην διενέργεια και άλλων 
εξετάσεων, όπως ηχοκαρδιογραφήματος, δοκιμασίας κόπωσης και καταγραφή 
Holter.

• Εάν παρ’όλο τον έλεγχο παραμένουν αμφιβολίες, η διακοπή της άθλησης για 
χρονική περίοδο 3-6 μηνών και επανεκτίμηση είναι η καλύτερη τακτική.

• Η δοκιμασία κόπωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όλους τους άνδρες  >35ετών 
που γυμνάζονται και υποχρεωτική όταν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου 
στεφανιαίας νόσου.

• Πρέπει να αποφεύγονται οι «Υπερδιαγνώσεις» που μπορούν να καταστρέψουν 
την καριέρα και την ψυχική ισορροπία ενός αθλητή όπως και οι χωρίς ενδείξεις 
συχνά επαναλαμβανόμενες παρακλινικές εξετάσεις σε κάθε άτομο με αθλητική 
δραστηριότητα.



Συνήθεις Αθλητικές Κακώσεις

Παρουσίαση:
ΔΡ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ FRCS(U.K)

Μέλος Δ.Σ. ΑΣΥΑ



Επιπτώσεις από σκληρή και ασυλλόγιστη άσκηση
• Επίδραση στην ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος

• Κακώσεις στις επιφύσεις των οστών.

• Κακώσεις από υπέρχρηση

Επίδραση στην ανάπτηξη του μυοσκελετικού συστήματος
• Στους έφηβους ,η ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος καθορίζεται από την 

ικανότητα να προσαρμόζεται στην αλλαγή φόρτησης κατά την άσκηση.
• Προσαρμογή, σαν αποτέλεσμα μιάς παρατεταμένης και επιλεκτικής προπόνησης 

μπορεί να επιφέρει μόνιμες αλλαγές
Συμπερασματα
• Απαραίτητη η ιατρική επίβλεψη στην εντατική και τακτική προπόνηση των παιδιών 

και εφήβων.
• Η άσκηση και η προπόνηση πρέπει να είναι περιμετρική και όχι επιλεκτική
• Η επιβράβευση ακραίων κινήσεων στη βαθμολογία ορισμένων αθλημάτων πρέπει 

ν’αλλάξει.
Τραυματικές κακώσεις
• Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς στους τραυματισμούς
• Ο σκελετός είναι το πιο ευάλωτο στοιχείο του σώματος 
• Οι μύες, οι τένοντες και οι συνδέσμοι είναι ελαστικοί και ανθεκτικοί
• Χόνδρινες βλάβες μπορεί να διορθωθούν στα παιδιά



Κακώσεις από υπέρχρηση
• Αποφυσίτιδα (Επηρεασμός της κατάφυσης των τενόντων,συνδέσμων και μυών)
• Κατάγματα από κόπωση
• Κακώσεις αρθρικού χόνδρου
• Οι κακώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα επαναληπτικών επιβαρύνσεων του 

μυοσκελετικού συστήματος που καταλήγουν σε μικροσκοπικούς τραυματισμούς
• 25-50%  των επισκέψεων σε κλινικές αθλητικών κακώσεων αφορούν κακώσεις 

από υπέρχρηση.
• 80% επηρεάζουν τα κάτω άκρα (γόνατο 28%  ποδοκνημική πόδι αστράγαλο 

21%)
Κατάγματα εκ κοπώσεως
• Είναι αποτέλεσμα συχνά επαναλαμβανομένων φορτήσεων
• Μπορεί να επηρεάσει παιδιά από 7 ετών
• Μπορεί να επηρεάσει όλα τα οστά αλλά πιο συχνά επηρεάζει τα Μετατάρσια,τη 

Κνήμη, τη Περόνη ,το Μηριαίο κ.λ.π.
Κακώσεις χόνδρινου ιστού
• Τα παιδιά και οι έφηβοι τραυματίζονται πιο συχνά στον αρθ. Χόνδρο παρά οι 

ενήλικες.
• Επηρεάζονται οι αρθρώσεις του γόνατος και της ποδοκνημικής και άλλες μεγάλες 

αρθρώσεις.
• Οδηγούν σε ανάπτυξη οστεοαρθρήτιδας



Επίδραση μυικής άσκησης επί των μυών

• Αυξηση μυικών ενζύμων
• Αύξηση μυικής ενέργειας (μυτοχονδρια)
• Αύξηση δυκτίου τριχοειδών (αερόβιο ικανοτητα)
• Αύξηση όγκου μυός (υπερτροφία)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

• ΑΥΞΗΣΗ  ΜΥΙΚΗΣ  ΔΥΝΑΜΗΣ
• ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΩΝ  ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟΣ  ΜΥΣ

• Προφυλάσσει την άρθρωση μειώνοντας τις επιπτώσεις από φόρτηση στην 
εξάσκηση εξωτερικής βίας ή κάκωσης.

• Βελτειώνει τα αντανακλαστικά γιά αποφυγή τραυματισμών.



Τύποι μυικών κακώσεων
• Θλάσεις εξ’ αποσπάσεως (σαν αποτέλεσμα ξαφνικής και απότομης αύξησης 

της μυικής τάσης.)
• Θλάσεις από συμπίεση (μολοπισμός)

Προδιαθετικοί παράγοντες
• Ανεπαρκής προετοιμασία (μή καλή προθέρμανση, ανεπαρκής προπόνηση)
• Αδυναμία του μυός από προηγούμενο τραυματισμό ή ανεπαρκή 

επαναφορά.
• Προηγούμενος τραυματισμός μυός με σχηματισμό ουλώδους ιστού.
• Η κόπωση του μυός. Ο κουρασμένος μύς τραυματίζεται πιό εύκολα.
• Ηλικία

Συχνότητα εμφανίσεως
• 51% των μυικών κακώσεων συμβαίνουν στη προπόνηση
• 49% συμβαίνουν στη διάρκεια αγώνων.
• 38% των μυικών θλάσεων στο ποδόσφαιρο αφορούν τους 

καμπτήρες μηρού(Hamstrings).
• Μυικές θλάσεις τετρακεφάλου μυός συμβαίνουν στη χρήση 

μπάλας χωρίς προθέρμανση.



Θλάσεις εξ’ αποσπάσεως
• Συμβαίνουν σε αθλήματα που απαιτούν εκρηκτικές κινήσεις σε σύντομο χρόνο 

(ταχήτητες,άλματα,ποδόσφαιρο,κλπ.)
• Αθλήματα με απότομες αλλαγές κατεύθυνσης ,ταχήτητας, επιτάχνσης, 

επιβράδυνσης κλπ.
• Συμβαίνουν σε μύς που ελέγχουν δύο αρθρώσεις (τετρακέφαλος,καμπτήρες 

ισχύου,γαστροκνήμιος κλπ)
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΘΛΑΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ
• Οξύς απότομος πόνος κατά τη στιγμή του τραυματισμού. 
• Σε μερική ρήξη, το άλγος επηρεάζει τη μυική σύσπαση.
• Σε ολική ρήξη, ο μύς δέν συσπάται γιά μηχανικούς λόγους
• Ψηλάφηση κενού σημείου.
• Ευαισθησία και πρήξιμο στο σημείο της θλάσης.
• Μετά από 24 ώρες πιθανον αιμάτωμα και μολοπισμός.

Το πιό συμαντικό διαγνωστικό τεστ είναι ο λειτουργικό έλεγχος μέ ή χωρίς αντίσταση.
Επούλωση της μυικής θλάσης
Η αποκατάσταση της μυικής βλάβης συνίσταται σε δύο μηχανισμούς
α) Παραγωγή νέων μυικών ινών(Regeneration)
β) Παραγωγή ουλώδους ιστού(Granulation tissues.)

Οι δύο αυτοί μηχανισμοί θα καθορήσουν τις επιπτώσεις της θλάσης όσον 
αφορά την ελαστικότητα και τις υποτροπές



Μυικό αιμάτωμα
• Αποτελεί καθοριστικό στηχείο γιά την εξέλιξη της βλάβης.
• Ο χρόνος επαναφοράς εξαρτάται άμεσα από την έκταση του αιματώματος.

Η αιμάτωση του μυός κατά τη μυική άσκηση είναι η μεγίστη.

Τύποι μυικού αιματώματος
• ΕΝΔΟΜΥΙΚΟ  Περιορίζεται εντός της μυικής περιτονίας.

• ΠΕΡΙΜΥΙΚΟ    Επεκτείνεται μεταξύ των μυικών περιτονιών.

ΧΡΟΝΟΣ   ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ
Οι μυικές ίνες μπορούν ν`αναγεννηθούν σε 3 εβδομάδες μετά τη θλάση.

Η δημιουργία αιματώματος όμως στη περιοχή της βλάβης προκαλεί απομάκρηνση των

άκρων των μυικών ινών πού υπέστησαν τη θλάση.
• ΕΝΔΟΜΥΙΚΟ  ΑΙΜΑΤΩΜΑ Παίρνει  3-16 εβδομάδες.

• ΠΕΡΙΜΥΙΚΟ  ΑΙΜΑΤΩΜΑ         Παίρνει  1-2 εβδομάδες.



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ
ΜΥΙΚΩΝ  ΚΑΚΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ       ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ  ΕΠΟΥΛΩΣΗ

Η άμυνα του οργανισμού στην αιμορραγία
Αιμάτωμα

Έναρξη θρομβοποίησης / Μηχανισμός αποκατάστασης

Τις πρώτες 24-48 ώρες ο θρόμβος είναι ασταθής   ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι μεγάλος
Το Μασσάζ στη περιοχή της θλάσης πρέπει ν΄ αποφεύγεται τις πρώτες 48-72 ώρες.

Η θερμοθεραπεία να αποφεύγεται τις πρώτες 48 ώρες

Α.  ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ
• ΨΥΧΡΑ  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
• ΕΠΙΔΕΣΗ  ΤΟΥ  ΜΕΛΟΥΣ
• ΑΝΥΨΩΣΗ  ΤΟΥ  ΑΚΡΟΥ
• ΑΠΟΦΥΓΗ  ΦΟΡΤΗΣΗΣ



Τρόποι σωστής εφαρμογής παγου

• Πρώτες  2-3 ώρες   -συνεχής εναπόθεσης πάγου
μεγάλη μάζα-περισσότερο χρόνο
γόνατο-ποδοκνημική  15 λεπτά
μηρός                          25λεπτά

• Επόμενες 3-6 ώρες  -15 λεπτά κάθε 1 ώρα

• Επόμενες μέρες    15-20 λεπτά 4 φορές ημερησίως.
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