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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Φυσική Αγωγή αποτελεί ένα από τα πιο ευεπηρέαστα διδακτικά αντικείμενα του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών. Η ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένων προδιαγραφών για την υλοποίηση 

του μαθήματος δημιουργεί συγκεκριμένες προκλήσεις και περιορισμούς, τα οποία θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν και ξεπεράσουν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, έτσι ώστε να 

πραγματοποιήσουν απρόσκοπτα το μάθημά τους. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις θέτουν 

οι υπάρχουσες κατά τη διάρκεια του μαθήματος καιρικές συνθήκες, που συχνά αναγκάζουν σε 

πλήρη αλλαγή του περιεχομένου του μαθήματος ή και κάποιες φορές σε ακύρωσή τους. Σε μια 

περιοχή, όπως η Φλώρινα, όπου κυριαρχούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες, οι προκλήσεις αυτές 

είναι πολύ πιο συχνές και μεγάλες, γι’ αυτό και η παρούσα έρευνα μελετά τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σχετικά με την επιρροή των καιρικών συνθηκών στη διδακτική 

τους διαδικασία. Στα πλαίσια της ανίχνευσης των διαφόρων τάσεων στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, αναπτύσσεται στο πρώτο κεφάλαιο η Φυσική Αγωγή στον εκπαιδευτικό χώρο 

και η διδασκαλία της, ενώ, ακολούθως γίνεται η ανάπτυξη της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, με τα συμπεράσματα της έρευνας να αναπτύσσονται 

και να αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο.  

 

ABSTRACT 

Physical Education (PE) remains one of the most variable subjects of the National Curriculum. 

The much needed prerequisites in order for the lesson to be realized create certain challenges and 

bylaws, which PE teachers have to face and overcome, so that their lesson continues without 

problems. One of the biggest challenges is set by the weather existing through lessons, as it can 

be responsible for alterations or even cancellations of the lesson. In an area, such as Florina, 

where quite often extreme weather conditions occur, these challenges are even greater. To this 

point, our research focuses on the PE teachers’ opinions on the effect of the weather on their 

teaching. In order to establish possible patterns on these opinions, Physical Education is 

researched as a curriculum as well as teaching subject, whereas later we focus on the 

methodology and research we conducted, finally drawing useful conclusions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και 

όχι απλά η απουσία ασθενειών και αναπηριών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Η υγεία θα 

πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της πλειοψηφίας των ανθρώπων: ανδρών και γυναικών, 

παιδιών και ενηλίκων. Ένας τρόπος για να βελτιώσει κάποιος την υγεία του είναι και η 

συστηματική άσκηση (Ryan & Deci, 2007). 

Άσκηση αποτελεί κάθε κίνηση του σώματος και φυσική δραστηριότητα του ανθρώπου 

στην οποία συμμετέχουν κυρίως μεγάλες μυϊκές ομάδες. Η άσκηση δρα τόσο στον ψυχοκινητικό, 

όσο και στο γνωστικό και συναισθηματικό τομέα του ατόμου, συμβάλλοντας στη δημιουργία 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων (π.χ., Malina, 2001; Miles, 2007; Ryan&Deci, 2007; Twisk, 

2001). Αναδεικνύεται, λοιπόν, η σημαντικότητα της άσκησης, μιας άσκησης συστηματικής, η 

οποία θα ξεκινάει από μικρή ηλικία.  

Πολλές συμπεριφορές και συνήθειες που έχουν ουσιαστική επίδραση στην υγεία για όλη 

τη ζωή διαμορφώνονται στην παιδική και εφηβική ηλικία (Sallis & Owen, 1999). Για το λόγο 

αυτό, οι υγιεινές συμπεριφορές πρέπει να μας απασχολούν ιδιαίτερα στα χρόνια του σχολείου. Ο 

αθλητισμός και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) βοηθάνε ουσιαστικά στη διαμόρφωση 

ενός δια βίου υγιεινού τρόπου ζωής (Evans, Davies & Wright, 2004; Burgeson, Wechsler, 

Brener, Young & Spain, 2001). Μεγάλος αριθμός επιστημόνων υποστηρίζει την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ζωής μέσα από το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου με εκπαιδευτικά 

προγράμματα και παρεμβάσεις (Goleman, 1998). Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η 

φυσική αγωγή παρέχει ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά 

(Danish, 1996; Danish & Nellen, 1997). Εξάλλου, η Φυσική Αγωγή είναι συστατικό της δομής 

του σχολείου και της ελληνικής παιδείας, η οποία « αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και 

έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων» (Σύνταγμα 

Ελλάδος, Άρθρο 16, παρ. 2) 

Καθοριστικό ρόλο στο μάθημα της ΦΑ διαδραματίζει ο καθηγητής ΦΑ. Ο καθηγητής 

αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς μιας εκπαιδευτικής αλλαγής, καθώς είναι αυτός που 

μετουσιώνει τη θεωρία σε πράξη, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα 

τόσο για τη προώθηση μιας αλλαγής, όσο και για την αναστολή της (Κολοβελώνης, 2006). Όπως 

ακριβώς οι μαθητές μαθαίνουν κάθε μέρα, προοδεύουν και εξελίσσονται, ανάλογα εξελίσσονται 



[6] 

 

και οι διδακτικές ικανότητες των καθηγητών. Το πόσο αποτελεσματικός είναι ο καθηγητής, 

μεταξύ άλλων, εξαρτάται κυρίως από τα πόσο προσπαθεί να βελτιώνεται. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό και το περιβάλλον να βοηθάει τον καθηγητή στο έργο που έχει να αποτελέσει. 

Πολλά σχολεία βρίσκονται σε περιοχές, όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες. 

Τόσο σε θέματα υποδομών και οργάνωσης, όσο και σε θέματα καιρικών συνθηκών το έργο 

δυσχεραίνεται. Ο καθηγητής φυσικής αγωγής καλείται να ανταπεξέλθει σ’ αυτές τις συνθήκες 

προσφέροντας τον καλύτερό του εαυτό προς γνώση και επιμόρφωση των μαθητών. Δεν έχει, 

ωστόσο, καταγραφεί μέχρι τώρα το πόσο αυτές οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, σε ορισμένες 

ορεινές περιοχές της Ελλάδας δυσκολεύουν και κατά πόσο το έργο του καθηγητή φυσικής 

αγωγής στη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Η ανάπτυξη θετικών στάσεων 

παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H 

ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται εξόχως 

καθοριστική για το αν τελικά τα παιδιά αυτά θα συνεχίσουν να ασχολούνται και στη μετέπειτα 

ζωή τους με τη φυσική δραστηριότητα. Υπάρχουν Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής που 

περιορίζουν το ρόλο των μαθητών/τριών στα πιθανά οφέλη που θα αποκομίσουν έμμεσα από τη 

συμμετοχή τους στο μάθημα και που, κυρίως, σχετίζονται με την ανάπτυξη αθλητικών 

δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα εγκλωβίζουν το/τη διδάσκοντα/ουσα σε στρατηγικές διδασκαλίας, 

που η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να αξιολογηθεί από τη βελτίωση της κινητικής 

απόδοσης των μαθητών/μαθητριών, αλλά όχι και από τη βελτίωση των γνωστικών, 

αντιληπτικών, συναισθηματικών και κοινωνικών παραμέτρων. 

Τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος είναι σχετικά ένα καινούριο θέμα στην 

έρευνα, οπότε είναι και λιγότερο κατανοητή η επίδρασή τους στη φυσική δραστηριότητα 

(Humpel, Owen & Leslie, 2002). Στο παρελθόν, οι μελέτες εξέταζαν κυρίως ατομικούς 

συσχετισμούς με τη φυσική δραστηριότητα όπως δημογραφικές, γνωστικές, συναισθηματικές 

και κοινωνικές συσχετίσεις και διαφορές (Sallis, Bauman & Pratt, 2000; Pate, Pratt, Blair et 

al.2007). Σήμερα, οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις χρησιμοποιούν ως πλαίσιο αναφοράς τα 

οικολογικά μοντέλα, σύμφωνα με τα οποία, το φυσικό περιβάλλον είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας, ο οποίος σε συνδυασμό με τους ενδοπροσωπικούς, διαπροσωπικούς και κοινωνικό-

πολιτιστικούς παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά της φυσικής δραστηριότητας. Εξάλλου, 

η Φυσική Αγωγή είναι η επιστήμη, που ασχολείται με τη μελέτη και την εφαρμογή της 

αναγκαίας ψυχοσωματικής κίνησης, καθώς και τις μεταβολές και αλλαγές που προκύπτουν απ’ 
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αυτήν (Μαρινόπουλος, 1982). Ακόμα και το γνωστικό αντικείμενο του σχολικού Αναλυτικού 

Προγράμματος, συντελεί περισσότερο στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, κυρίως λόγω της 

φυσικής κίνησης και του παιχνιδιού, που αποτελούν ή, πρέπει να αποτελούν, τα εγγενή 

χαρακτηριστικά της. 

Τα παιχνίδια και οι κινητικές δεξιότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια ομαδικών 

δραστηριοτήτων, μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να κοινωνικοποιηθεί, χωρίς το ενδεχόμενο να 

νιώσει ιδιαίτερη πίεση και ένταση. Κάτι τέτοιο, είναι εφικτό για έναν απλό και ταυτόχρονα 

σημαντικό λόγο, ότι δηλαδή, αν κάποιος θέλει να συμμετέχει στις όποιες δραστηριότητες της 

Φυσικής Αγωγής, πρέπει να ακολουθήσει και, μάλιστα οικειοθελώς και αυτοβούλως, τους 

συγκεκριμένους κανόνες της αθλητικής δράσης, σεβόμενος ασφαλώς συγχρόνως τους άλλους. 

Επιπλέον, μέσω του παιχνιδιού προάγονται σωματικές και πνευματικές δυνάμεις, όπως 

επιδεξιότητα, φαντασία, προσοχή, ευκινησία, ευστροφία και άλλες (Λάππα, 2002). 

Η Φυσική Αγωγή, σύμφωνα με μελέτες, δημιουργεί δυνατότητες για την ατομική και 

ομαδική επίδοση και είναι πρότυπο για την πλήρη διαπίστωση της επιτυχημένης δημιουργίας 

ομαδικού πνεύματος. Συγκεκριμένα, προάγει την κοινωνική ομαδοποίηση και το ευγενές ήθος, 

που είναι θεμελιακές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και την ενδυνάμωση των σημαντικών 

κοινωνικών αρετών (Barker, Quennerstedt & Annerstedt, 2013; Neri, 1964; Hellison, 1995). Η 

σωματική άσκηση, σύμφωνα με πορίσματα ερευνών, επιτελεί πλήθος κοινωνικών λειτουργιών 

και δραστηριοτήτων, όπως, περιεκτική διάπλαση της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας, 

κοινωνικοποίηση, βελτίωση υγείας, μετάδοση εμπειριών στο χώρο των κινήσεων και της 

επικοινωνίας και γενικότερα της όλης έκφρασης (Bertin, 1966). 

H παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια, εκ των οποίων συζητά τη Φ.Α. ως 

διδακτικό αντικείμενο τόσο στην πορεία του χρόνου αλλά και στα ελληνικά εκπαιδευτικά 

πλαίσια όσο και στη σημασία και την συμμετοχή του εκπαιδευτικού Φ.Α. στο μάθημα και τη 

χρήση διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου των νέων τεχνολογιών 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει απουσία εστίασης του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος στην επίδραση των καιρικών συνθήκων στη διεξαγωγή του μαθήματος της Φ.Α. 

Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα 

εργασία, ενώ το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν. Το 

τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη διεξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν και συζητά ενδεχόμενες επεκτάσεις της έρευνας. Το πέμπτο αναφέρεται στους 
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περιορισμούς της παρούσας εργασίας και, τέλος, το έκτο κεφάλαιο προτείνει πιθανές καινούριες 

κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει η πορεία της εργασίας.  

Η εργασία επικεντρώνεται στο νομό της Φλώρινας, ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερες 

καιρικές συνθήκες κατά το μεγαλύτερο μέρος κάθε έτους, ειδικά δε κατά τους μήνες που 

πραγματοποιούνται τα σχολικά μαθήματα, καθιστώντας τον καιρό ρυθμιστικό παράγοντα της 

διενέργειας των καθημερινών δραστηριοτήτων των κατοίκων. Οι σημαντικά χαμηλές 

θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες, η μεγάλη συχνότητα ισχυρών βροχοπτώσεων που 

πολλές φορές μετατρέπονται σε χιονοπτώσεις, οι παγετοί των πρωινών ωρών καθιστούν τις 

μετακινήσεις δύσκολες, τη διεξαγωγή των μαθημάτων πρακτικά αδύνατη και την παραμονή των 

ανθρώπων σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα δυσχερή.  

Η επιλογή του πληθυσμού της εργασίας στηρίχθηκε στην επαφή του ερευνητή με τους 

καθηγητές Φ.Α. της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, καθώς ο συνολικός πληθυσμός 

ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, το τελικό δείγμα της εργασίας ταυτίζεται με τον αρχικό 

πληθυσμό. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει εάν οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διενέργεια των μαθημάτων τους όταν παρεμβαίνουν εξωγενείς 

παράγοντες καιρικών συνθηκών. Χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει γενικευτικά 

συμπεράσματα, επιχειρεί να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται μία μικρή 

ομάδα σκόπιμα την επίδραση εξωτερικών παραγόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

αναζήτηση της επίδρασης των καιρικών συνθηκών ως περιοριστικών παραγόντων για την 

επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Φ.Α. οδήγησε στη διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος 

με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Φ.Α. του νομού Φλώρινας για την 

επίδραση των καιρικών συνθηκών στο εκπαιδευτικό έργο τους. 

Στις ερευνητικές πρακτικές, η σύνδεση θεωρητικού και εμπειρικού επιπέδου συνήθως 

εμφανίζεται κατά την Κυριαζή (2002:46) σε δύο εναλλακτικές μορφές: α) με τη χρήση 

ποσοτικών μεθόδων γίνεται έλεγχος συγκεκριμένων θεωρητικών υποθέσεων για το κοινωνικό 

φαινόμενο που εξετάζεται και β) με τη χρήση ποιοτικών συνήθως μεθόδων, τα εμπειρικά 
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δεδομένα βοηθούν στην ανάπτυξη και συγκεκριμενοποίηση της θεωρίας. Στη βάση αυτή, 

προκαθορισμένες ιδέες για το υπό έρευνα θέμα αποτελούν το πλαίσιο για την ανάλυση και την 

ερμηνεία των εμπειρικών στοιχείων, ενώ τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής συντελούν στην 

εκ νέου διαμόρφωση των αρχικών ιδεών (Κυριαζή, 2002:45). Στην παρούσα έρευνα επιλέγεται ο 

ποιοτικός προσανατολισμός, καθώς το περιρρέον εννοιολογικό πλαίσιο περιστρέφεται γύρω από 

τις έννοιες των απόψεων των εκπαιδευτικών. 

Η συγκεκριμενοποίησή του εννοιολογικού πλαισίου γίνεται μέσα από την συλλογή 

εμπειρικών δεδομένων από μια μικρή ομάδα σκόπιμα επιλεγμένων εκπαιδευτικών Φ.Α. που 

εργάζονται στην περιοχή ευθύνης του Γραφείου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Φλώρινας, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές πλαίσιο εστίασης της έρευνας στην ανάλυση 

των εμπειρικών δεδομένων (Κυριαζή, 2002:52). 

Στη βάση αυτή και με βάση την εννοιολογική και θεωρητική εμβάθυνση, το κεντρικό 

ερευνητικό ερώτημα διαμορφώνεται ως εξής: 

Μέσα σε ποια πλαίσια καθορίζουν οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. την επίδραση των καιρικών 

συνθηκών στη διεξαγωγή του μαθήματός τους;  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται ως απόρροια του κεντρικού ερευνητικού 

ερωτήματος είναι τα παρακάτω: 

1. Επηρεάζεται η διεξαγωγή του μαθήματος από παράγοντες όπως η υλικοτεχνική 

υποδομή των εκπαιδευτικών συγκροτημάτων; 

2. Υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος όταν παρεμβαίνουν 

οι καιρικές συνθήκες; 

3. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ή και εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών 

παραγόντων ώστε να αποσοβηθούν οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύπτουν από τη 

διαμόρφωση των μαθημάτων με βάση τις καιρικές συνθήκες;  

 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ακολούθως παρατίθενται κάποιοι λειτουργικοί ορισμοί που εστιάζουν στην οριοθέτηση 

του τομέα ενδιαφέροντος της εργασίας. 
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ΚΑΙΡΟΣ-ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Η έννοια του καιρού μπορεί να αποδοθεί από ένα πολύπλοκο συνδυασμό ατμοσφαιρικών 

φαινομένων τα οποία εκδηλώνονται σε έναν τόπο κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, ή και για 

μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Η κατανομή του καιρού σε ολόκληρο τον πλανήτη ή ακόμη και σε ένα μεγάλο τμήμα της 

γης, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή δίδει μια ποικιλία καιρικών καταστάσεων. Μια τέτοια 

καιρική ποικιλία περιγράφεται πάρα πολύ καλά από τα δελτία του Ευρωπαϊκού καιρού, τα οποία 

παρουσιάζονται στα σχετικά δελτία των διαφόρων τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών. Οι 

έννοιες: ηλιόλουστος, θερμός, βροχερός, χιονώδης, ανεμώδης καιρός κ.λ.π είναι συνήθεις στις 

περιγραφές των δελτίων καιρού όταν αυτά αναφέρονται σε ευρύ γεωγραφικό χώρο, τονίζοντας 

με τον τρόπο αυτό την πολύ μεγάλη γεωγραφική σημασία που έχει ο καιρός. Παρόμοιες όμως 

καταστάσεις αντιμετωπίζει ο κάτοικος μιας ορισμένης περιοχής όταν επιδέχεται τις μεταβολές 

του καιρού που συμβαίνουν συνήθως από τη μια μέρα στην επόμενη ή τις επόμενες που 

ακολουθούν. Οι καιρικές αυτές καταστάσεις συνδέονται άμεσα με τη συνθήκη που επικρατεί 

στην αέρια μάζα η οποία κυριαρχεί στην περιοχή και στις μεταβολές βραχείας διάρκειας στις 

συνθήκες της θερμότητας, της υγρασίας και της κίνησης του αέρα, οι οποίες εκδηλώνονται μέσα 

στην ίδια την αέρια μάζα και που είναι αισθητές στην επιφάνεια όπου κινείται ο άνθρωπος. Το 

τελικό αποτέλεσμα του καιρού, όπως αυτό εκδηλώνεται στο επιφανειακό περιβάλλον αποτελεί 

τη συνισταμένη της εξισορρόπησης των αντιθέσεων που προκαλούνται από την άνιση κατανομή 

της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του πλανήτη. 

Αντικαθιστώντας την έννοια της ημέρας με πολύ μεγαλύτερες χρονικές περιόδους 

( μήνες, χρόνια, δεκαετίες) και αναλύοντας το τελικό και συνολικό αποτέλεσμα των διεργασιών 

των ανταλλαγών της μάζας και της ενέργειας μεταξύ γης και ατμόσφαιρας- που αναφέρονται 

στις μεγάλες αυτές χρονικές περιόδους- καθορίζεται συνθήκη η οποία τελικά διαμορφώνει το 

χαρακτηριστικό για κάθε τόπο κλιματικό καθεστώς. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η έννοια κλίμα αποδίδει πολύ καλά το τελικό 

αποτέλεσμα του συνόλου των ατμοσφαιρικών διεργασιών οι οποίες περικλείουν τη θερμότητα, 

την υγρασία και την κίνηση του αέρα σε προκαθορισμένες μεγάλες χρονικές περιόδους. Η 

επικρατούσα στο παρελθόν άποψη ότι το κλίμα είναι ο μέσος όρος των καιρικών συνθηκών 
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( δηλαδή ο μέσος καιρός ) θα πρέπει σήμερα να αναθεωρηθεί. Το κλίμα είναι κάτι πολύ παρά 

πάνω και πολύ περισσότερο σύνθετο από τον μέσο όρο. Είναι ανεξάρτητο από τις στιγμιαίες 

καιρικές καταστάσεις και επεκτείνει το πεδίο της μελέτης του σε περιπτώσεις εκδήλωσης 

ακραίων καταστάσεων, τάσεων μεταβολής των κλιματικών παραμέτρων, πιθανοτήτων 

εμφάνισης εξαιρετικών γεγονότων και άλλων φαινομένων, με την εφαρμογή σύγχρονων 

στατιστικών τεχνικών. 

Η αριθμητική έκφραση του καιρού σε έναν τόπο πραγματοποιείται μέσα από ένα 

συνδυασμό μετεωρολογικών παραμέτρων, που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της πίεσης, της 

θερμοκρασίας, της υγρασίας, της νέφωσης, της βροχόπτωσης, των ανέμων κ.λ.π, και τα οποία 

μετρούνται σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, σε έναν τόπο και τα οποία εκφράζουν τις 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται ταυτόχρονα σε όλο τον 

πλανήτη χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο σύστημα μέτρησης χρόνου, το γνωστό Universal Time 

Coordinated (UTC) με σημείο αναφοράς τον πρώτο μεσημβρινό του Greenwich και 

μεταβιβάζονται τηλεγραφικά σε όλα τα εθνικά μετεωρολογικά κέντρα (π.χ. ΕΜΥ). 

Τα δεδομένα αυτά ονομάζονται μετεωρολογικά στοιχεία ή στοιχεία καιρού. Οι μέσες 

τιμές των μετεωρολογικών στοιχείων, για μεγάλες χρονικές περιόδους και οι σχετικές 

στατιστικές παράμετροι που τα χαρακτηρίζουν, απαρτίζουν τα αντίστοιχα κλιματικά στοιχεία. 

Επομένως, για κάθε μετεωρολογικό στοιχείο θα αντιστοιχεί και ένα κλιματικό στοιχείο. Το 

αντίθετο όμως δεν είναι αληθές. Έτσι, υπάρχουν κλιματικά στοιχεία, όπως είναι το ημερήσιο 

θερμομετρικό εύρος ή ο βαθμός της ηπειρωτικότητας ενός τόπου, για τα οποία δεν υπάρχει 

αντίστοιχο μετεωρολογικό στοιχείο. 

Η χρονική διάρκεια των καταγραφών, η οποία απαιτείται για να χαρακτηριστούν τα 

κλιματικά στοιχεία αντιπροσωπευτικά του κλίματος μιας περιοχής , ποικίλει ανάλογα με το είδος 

του στοιχείου και το ανάγλυφο της μελετoύμενης περιοχής. Προκειμένου να υπάρχει μια κοινή 

κατά το δυνατόν αντιμετώπιση του προβλήματος από την κοινότητα των κλιματολόγων, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός της Μετεωρολογίας έχει καθορίσει το όριο μιας συνεχούς 

τριακονταετίας, σαν τη σωστή περίοδο καταγραφών. Οι καταγραφές των 30 συνεχών ετών 

αντιπροσωπεύουν ένα μέγεθος που είναι γνωστό σαν κανονική κλιματική περίοδος. Σήμερα η 

κανονική κλιματική περίοδος όλων των κλιματικών παραμέτρων αναφέρεται στην 

τριακονταετία 1961-1990 και με τις μέσες τιμές αυτής συγκρίνεται η κάθε μεταβολή του 

οποιοδήποτε κλιματικού στοιχείου, βέβαια πολύ σύντομα η περίοδος αυτή θα αντικατασταθεί 
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από την τριακονταετία 1971-2000. Η ίδια τριακονταετία χρησιμοποιείται και για τη σύνταξη και 

κατασκευή των κλιματικών χαρτών που ενδιαφέρουν τον ερευνητή. 

Η μελέτη των κλιματικών στοιχείων στην ετήσια, την εποχική ή τη μηνιαία πορεία τους, 

αποκαλύπτει ότι αυτά παρουσιάζουν ορισμένες διακυμάνσεις εξαιτίας της επίδρασης ενός 

πλήθους αιτίων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως παράγοντες του καιρού και του κλίματος. 

Μερικοί από τους παράγοντες αυτούς είναι οι παρακάτω: 

 Η ηλιακή ακτινοβολία 

 Η φύση της επιφάνειας (ξηρά ή θάλασσα) 

 Η φυτοκάλυψη 

 Η θαλάσσια κυκλοφορία (θαλάσσια ρεύματα και El Ninio) 

 Γεωγραφικοί παράγοντες (ανάγλυφο, υψόμετρο, γεωγραφικό πλάτος, 

προσανατολισμός) 

 Η γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας 

 Οι ατμοσφαιρικές διαταραχές 

 Οι αέριες μάζες 

 Ο άνεμος 

 Ο κύκλος του ύδατος στην ατμόσφαιρα, και τέλος 

 Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις . 

Ο ρόλος των παραγόντων αυτών παρουσιάζεται εντονότερος σε ορισμένα σημεία του 

πλανήτη και ασθενέστερος σε άλλα, με αποτέλεσμα την διαφορετική διαμόρφωση των 

κλιματικών παραμέτρων από τον ένα τόπο στον άλλον (Α.Π.Θ., 2011) 
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1. Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1.1 Η Φυσική Αγωγή στην πορεία του χρόνου 

 

Η πρώτη απόπειρα εισαγωγής της Φ.Α. στο σχολείο και κατάρτισης ειδικευμένου 

προσωπικού γίνεται το 1834, με το Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ) περί δημοτικών σχολείων. Τότε 

ιδρύεται το γυμναστήριο του Ναυπλίου με σκοπό την εκπαίδευση ειδικευμένων δασκάλων 

γυμναστικής και εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο ως γυμναστική στο πρόγραμμα των 

δημοτικών σχολείων. Το 1836, με νέο Β.Δ., ορίζεται ότι το μάθημα θα διδάσκεται στα γυμνάσια 

εκτός προγράμματος, κατά τις απογευματινές ώρες, χωρίς κάποια διευκρίνιση ως προς το ποιος θα 

διδάξει το μάθημα. (Εθνικό Τυπογραφείο, 1836). 

Το 1862, με ψήφισμα της επαναστατικής κυβέρνησης Βούλγαρη επιχειρείται ξανά η 

εισαγωγή της Φ.Α. στο πρόγραμμα του σχολείου με προφανή σκοπό τη καλλιέργεια των νέων, που 

έδειχναν επαναστατικές τάσεις, την διαμόρφωση ενός habitus με κύριο χαρακτηριστικό τη 

στρατιωτική πειθαρχία. Το 1871, με νέο Β.Δ., εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου 

η διδασκαλία των στρατιωτικών ασκήσεων από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του ελληνικού 

στρατού. Το 1880 εκδίδεται νέο διάταγμα, το οποίο επαναφέρει τη γυμναστική στα σχολεία, αυτή 

τη φορά φροντίζοντας για το διορισμό προγυμναστών, οι οποίοι θα εκπαιδεύονταν στο Κεντρικό 

Γυμναστήριο, που είχε εγκαινιασθεί το 1878, ή σε άλλο δημόσιο γυμναστήριο. Το 1882, με νέο 

διάταγμα, η κυβέρνηση προβλέπει τη δημιουργία γυμναστηρίου σε κάθε σχολείο για τη γύμναση 

των μαθητών. Προβλέπεται ο διορισμός όχι πια προγυμναστή αλλά γυμναστή, ο οποίος θα έχει 

σπουδάσει σε ειδική σχολή του εξωτερικού ή θα έχει πιστοποίηση σπουδών από τον διευθυντή του 

Κεντρικού Δημόσιου Γυμναστηρίου. Το 1884, λειτουργεί για πρώτη φορά με ευθύνη του κράτους 

40νθήμερη σχολή γυμναστικής για αποφοίτους α) των διδασκαλείων, β) των γυμνασίων, όπου 

διδασκόταν για δύο έτη η γυμναστική, και γ) των γυμνασίων, οι οποίοι είτε έχουν «αρχάς 

γυμναστικής» είτε έχουν υπηρετήσει στον στρατό. Από τα διατάγματα που κυκλοφόρησαν από το 

1893 ως το 1898, υπάρχουν αλλεπάλληλες απόπειρες για την ίδρυση και λειτουργία κρατικής 

σχολής εκπαίδευσης καθηγητών Φ.A.  

Η διαμάχη για τον έλεγχο της Φ.Α., άρα και το λόγο του σώματος, συνεχίζεται και στις 

αρχές του 20ου αι., όπως φαίνεται από πρόταση νόμου του 1906 και επόμενες νομοθετικές 

προσπάθειες (Καρανταΐδου, 2000), με τις οποίες επιχειρείται η επανεισαγωγή των στρατιωτικών 
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στα σχολεία ως διαμορφωτών και επιτηρητών του σώματος των μαθητών. Η Σχολή Γυμναστών 

αντικαταστάθηκε, το 1918, από το Διδασκαλείο της Γυμναστικής, στο οποίο ανατίθεται και η 

εκπαίδευση καθηγητριών Φ.Α. για πρώτη φορά. Η ίδρυση του Διδασκαλείου συμπίπτει με τη 

μεταστροφή του λόγου της Φ.Α. από τη γυμναστική στη σωματική αγωγή, η οποία διαφαίνεται για 

πρώτη φορά το 1917 σε συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο «περί Σωματικής Αγωγής». Το 

1932, τη θέση του Διδασκαλείου παίρνει με νομοθετικό διάταγμα, το οποίο επικυρώνεται και με 

νόμο λίγο αργότερα, η Γυμναστική Ακαδημία το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα με δικές του 

εγκαταστάσεις. Η Γυμναστική Ακαδημία αντικαθίσταται το 1939 από την Εθνική Ακαδημία 

Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) με αναγκαστικό νόμο της δικτατορίας του Μεταξά. Η Ε.Α.Σ.Α. 

χαρακτηρίζεται ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

Το 1970, με το νομοθετικό διάταγμα 410/1970 του δικτατορικού καθεστώτος, ιδρύεται 

«παράρτημα» της Ε.Α.Σ.Α. στη Θεσσαλονίκη, με ίδιο πρόγραμμα και αξιολογικές διαδικασίες, 

ώστε να μη διακυβευτεί ο ομογενοποιημένος και απόλυτα ελεγχόμενος λόγος σώματος. Η 

κατάργηση της Ε.Α.Σ.Α. και του παραρτήματος Θεσσαλονίκης και η αντικατάστασή τους από τα 

Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), τα οποία εντάσσονται στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, γίνεται με το Νόμο-Πλαίσιο 1268/1982. Η δημιουργία αυτών 

των τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης εντάσσεται στις «μεταβατικές διατάξεις», χωρίς να γίνεται 

μνεία στην εισηγητική έκθεση. Φαίνεται ότι η πολιτεία θέλει να αποσιωπήσει την πολυετή 

υποβάθμιση της λειτουργίας του σώματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, που υπονοούσε το 

χαμηλότερο κύρος του ιδρύματος, ή ίσως και να διαφωνεί με την ενδεχόμενη ανάδειξη αυτής της 

λειτουργίας στο σχολείο. Η ένταξη του όρου «Επιστήμης» στον τίτλο του ιδρύματος προβάλλει 

την αλματώδη ανάπτυξη του πεδίου της Φ.Α. αποτυπώνοντας ταυτόχρονα μια ρητορική 

αυξημένου κύρους του σώματος, που, κατά κύριο λόγο, οφείλονται στην ανάπτυξη των 

βιολογικών επιστημών. Ο όρος φυσική αγωγή, αντανακλά το λόγο για την ενότητα σώματος και 

πνεύματος, που οδηγεί στην αναζήτηση της παράλληλης ανάπτυξης της σωματικής και 

πνευματικής υγείας για την επίτευξη υψηλής ποιότητας ζωής.  

 

1.2 Φυσική Αγωγή και πρόγραμμα σπουδών 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών απαντά στο ερώτημα: «Πού θέλουμε να πάμε τον μαθητή μέσα 

από το μάθημα της ΦΑ». Διαπραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία, τις 
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διαστάσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μάθησης του αντικειμένου της ΦΑ. Ειδικότερα, 

το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή:  

1. Είναι ένα γενικό σχέδιο δράσης για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και αφορά σε 

όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση. Δίνει πληροφορίες και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα 

βοηθήσουν τους διδάσκοντες καθηγητές ΦΑ να αιτιολογήσουν, να σχεδιάσουν, να 

προγραμματίσουν, να επιλέξουν περιεχόμενα και να αξιολογήσουν το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής στο σχολείο τους.  

2. Περιγράφει και τεκμηριώνει τα κριτήρια περιεχομένου (Σκοπούς – Στόχους – 

Επιδιώξεις) και ενδεικτικά κριτήρια απόδοσης για την εκπαίδευση των μαθητών στη ΦΑ για όλη 

την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

3. Αποτελεί τον κατευθυντήριο οδηγό για τους καθηγητές ΦΑ, τους διευθυντές των 

σχολείων, τους προϊσταμένους, τους σχολικούς συμβούλους και όλους όσους ασχολούνται με το 

αντικείμενο της σχολικής ΦΑ, ώστε να έχουν μια κοινή οπτική ως προς τον ρόλο και τη 

διαχείριση του μαθήματος στο σχολείο. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οπτική για τον ρόλο της εκπαίδευσης, ο μαθητής 

ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική εκπαίδευση, πέρα από την απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων, πρέπει ταυτόχρονα να έχει αναπτύξει την κριτική του σκέψη, να 

μπορεί να αυτενεργεί, να κατανοεί σε βάθος τη γλώσσα του, να έχει την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων της καθημερινότητας, να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τις 

σύγχρονες πηγές πληροφόρησης και να επικοινωνεί με τους συμπολίτες του στον υπόλοιπο 

κόσμο (Σίσκος, 2002). Παράλληλα πρέπει να είναι συνεργάσιμος, ευέλικτος, αποφασιστικός και 

να δείχνει σεβασμό προς το διαφορετικό, ικανός να αυτό-μορφώνεται και να κατέχει τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για δια βίου μάθηση ώστε ως ενήλικας, να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τις προκλήσεις μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας (Vernadakis, 2003).  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Φυσική Αγωγή έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο διότι 

θεωρείται ως μια βασική εκπαιδευτική δραστηριότητα για την ισορροπημένη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και την εδραίωση της υγείας. Το πρόγραμμα σπουδών για τη ΦΑ εδράζεται σε 

ένα συνεκτικό σώμα δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη 

πολιτών που θα είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις. 

Μέσα από αυτό επιχειρείται μια ουσιαστική μεταστροφή της εκπαιδευτικής της φιλοσοφίας, 

μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τα περιεχόμενα του μαθήματος (που ήταν μέχρι σήμερα), 
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στις ανάγκες του κάθε μαθητή και στη μεταφορά της μάθησης σε πραγματικές συνθήκες. Το 

πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει στο να αναπτύξει παράλληλα με τον κινητικό τομέα, το 

γνωστικό, τον αντιληπτικό, τον συναισθηματικό και τον κοινωνικό τομέα της προσωπικότητας 

του νέου ατόμου, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη αυτών των στοιχείων, που σήμερα θεωρούνται 

αναγκαία για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών της 

ενήλικης ζωής.  

Στο πρόγραμμα σπουδών, η Φυσική Αγωγή αντιμετωπίζεται σαν ένα πολυδιάστατο 

γνωστικό αντικείμενο, που είναι πολύ σημαντικό για την μαθητική ζωή των νέων, αλλά και την 

μετέπειτα λειτουργία τους στην κοινωνία. Μέσα από την εμπειρία της σχολικής φυσικής αγωγής 

γίνεται προσπάθεια ώστε τα παιδιά να επωφεληθούν διαχρονικά σε όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης διάστασης. Βασική επιδίωξη είναι να μάθει ο μαθητής να λύνει ατομικά 

προβλήματα, να αυτοπροσδιορίζεται ως προς τη θέση και δράση του στην κοινωνία και να γίνει 

ένας εκπαιδευόμενος καταναλωτής σε θέματα άσκησης και υγείας.  

Στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή γίνεται συστηματική προσπάθεια: 

 Απόκτησης, ανάπτυξης και εφαρμογής κινητικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα 

σπορ, τις αθλοπαιδιές και τις φυσικές δραστηριότητες αναψυχής. 

 Ανάπτυξης γνώσεων που σχετίζονται: με τη λειτουργία σώματος, τη βελτίωση της 

υγείας, την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης και τα σπορ, τη συλλογή, ανάλυση 

και ερμηνεία προσωπικών δεδομένων ανάπτυξης. 

 Ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με την υγεία. 

 Καλλιέργειας δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών (όπως είναι η αυτοεκτίμηση, 

η κριτική και δημιουργική σκέψη, η θετική κοινωνική συμπεριφορά, η αποδοχή των 

άλλων, η στοχοθεσία, η επικοινωνία, η διαχείριση του άγχους κ.ά).  

 Διαμόρφωσης θετικής στάσης προς ένα δια βίου δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής. 

 Εισαγωγής στη μεταφορά της μάθησης στην καθημερινή ζωή, πέρα από τα στενά 

όρια του μαθήματος. 

  

1.2.1.Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής 

Η σημασία και τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε ποιοτικά προγράμματα Φ.Α. έχουν 

επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές και οργανισμούς (Bailey, 2006; NASPE, 2001; WHO, 
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1998). Η National Association for Sport and Physical Education της Αμερικής διατύπωσε τις 

παιδαγωγικές αρχές για τη Φυσική Αγωγή (National Standards for physical education)που 

καθορίζουν τα παρακάτω: 

1. Ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης και διεύρυνσης των κινητικών εμπειριών. 

2. Ανάπτυξη της δυνατότητας σωματικής έκφρασης και διαμόρφωσης κινήσεων. 

3. Ανάπτυξη της τόλμης και της υπευθυνότητας. 

4. Ανάπτυξη της ικανότητας επίδοσης. 

5. Ανάπτυξη της ικανότητας δράσης, του αγωνίζεσθαι και της επικοινωνίας με τους άλλους. 

6. Ανάπτυξη της ικανότητας διαμόρφωσης του παρόντος και του μέλλοντος. 

7. Ανάπτυξη της ικανότητας λήψης πρωτοβουλιών (Ν.A.S.P.E. 2001). 

Δεδομένου ότι λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται οι κατάλληλες κοινωνικές και 

παιδαγωγικές προϋποθέσεις, η σχολική Φ.Α. μπορεί να προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες, 

ευεργετικά αποτελέσματα στη φυσική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη 

(Bailey et al., 2009). Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε ποιοτικά προγράμματα Φ.Α. θεωρείται 

ακόμη πιο ευεργετική όταν αρχίζει σε νεαρή ηλικία (Kirk, 2005; Williams, 2000). Οι εμπειρίες 

που αποκτά ένα παιδί σε νεαρή ηλικία παίζουν καταλυτικό ρόλο για τη δια βίου ενασχόλησή του 

με τη Φ.Α., αφού μέσω αυτών των εμπειριών τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν θετική στάση 

απέναντι στην άσκηση και τον υγιεινό τρόπο ζωής (Kirk, 2005). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της κάθε οικογένειας επηρεάζει τη δυνατότητα ενός παιδιού 

να συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες Φ.Α., τότε το σχολείο παραμένει το πιο πιθανό 

μέρος όπου όλα τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές εμπειρίες Φ.Α. (Kirk, 2005), 

και η δημοτική εκπαίδευση είναι μια πολύ σημαντική περίοδος, αφού αποτελεί τη βάση πάνω 

στην οποία τα παιδιά θα χτίσουν τις εμπειρίες τους για τη δια βίου ενασχόληση τους με τη Φ.Α. 

(Williams, 2000). Συνεπώς, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δημοτικής εκπαίδευσης στο να παρέχει 

ποιοτικές εμπειρίες Φ.Α. γίνεται πολύ σημαντικός, αφού στα περισσότερα δημοτικά σχολεία 

παγκοσμίως, οι δάσκαλοι είναι αυτοί που διοργανώνουν και διδάσκουν το μάθημα της Φ.Α. 

(Hardman, 2008). Έτσι, οι πράξεις και η διδασκαλία τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό αν οι 

μαθητές θα βιώσουν τις θετικές πλευρές της Φ.Α. (Bailey, 2006). Το ενιαίο μοντέλο Φυσικής 

Αγωγής, που οδηγεί σε ένα ποιοτικό πρόγραμμα, πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη των 

μαθητών/τριών σε όλους τους παραπάνω τομείς, με σκοπό το κτίσιμο και τη βελτίωση 
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δεξιοτήτων, πολλές από τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως στη 

διάρκεια της ζωή τους. Πιο συγκεκριμένα, στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής αντιμετωπίζεται ως ένα πολυδιάστατο γνωστικό αντικείμενο, πολύ σημαντικό 

για τη μαθητική ζωή των νέων αλλά και για τη μετέπειτα λειτουργία τους στην κοινωνία, πέραν 

του σχολικού περιβάλλοντος. Μέσα από την εμπειρία της σχολικής Φυσικής Αγωγής τα παιδιά 

πρέπει να επωφεληθούν διαχρονικά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινής τους δραστηριότητας. 

Σ’ αυτήν την αναζήτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται γνώσεις που σχετίζονται με τη 

λειτουργία και τις ανάγκες του σώματος, τη βελτίωση της υγείας σε μακροεπίπεδο καθώς και 

την ανάπτυξη στοιχείων του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, όπως είναι η 

αυτοεκτίμηση, η κριτική και η δημιουργική σκέψη, η θετική κοινωνική συμπεριφορά κ.ά.. Η 

Φυσική Αγωγή αποτελεί μια μοναδική πρόταση, η οποία παρέχει στα παιδιά, μέσα από 

δραστηριότητες, τη δυνατότητα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται 

στην κοινωνία του 21ου αιώνα, όπως είναι η προθυμία και η ικανότητα για συνεργασία, η 

συλλογικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη κ.λπ.. Η οργανωμένη 

διδασκαλία κρίνεται απαραίτητη για την παροχή ανάλογων πληροφοριών στους μαθητές και τις 

μαθήτριες, ώστε να αναπτύξουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης της πρόκλησης της μάθησης, της 

ανάπτυξης και της σωστής καθημερινής διαβίωσης στο παρόν και το μέλλον.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής, για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να 

χαρακτηρίζεται, τουλάχιστον, από τα εξής: 

 Ανάπτυξη βασικών και σύνθετων αθλητικών δεξιοτήτων. 

 Επικέντρωση σε βασικές για τη ζωή δεξιότητες, όπως είναι ο καθορισμός στόχων, η 

αυτοαξιολόγηση, η αυτοδιαχείριση κ.λπ. 

 Βελτίωση της φυσικής κατάστασης που προάγει την υγεία. 

 Βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 Έμφαση σε δραστηριότητες συνεργασίας. 

 Ενίσχυση της συμμετοχής και της ευχαρίστησης. 

 Ενθάρρυνση για επίλυση προβλημάτων και για ανάπτυξη κριτικής/δημιουργικής 

σκέψης. 

 Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στον εαυτό και στις ικανότητες του καθενός και της 

καθεμιάς. 
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 Πρόνοια για παιδιά με ιδιαιτερότητες. 

 Παροχή ίσων ευκαιριών σε αγόρια και κορίτσια και επικέντρωση στο τι μπορούν να 

κάνουν. 

 Χρησιμοποίηση δραστηριοτήτων και μεθόδων διδασκαλίας προσαρμοσμένων στις 

διάφορες ηλικίες και τα αναπτυξιακά στάδια. 

 Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις και προσαρμογές στις διάφορες πολιτισμικές 

κουλτούρες. 

 Διαθεματικές προσεγγίσεις και χρήση πολλαπλών θεωριών μάθησης.(Ντάνης, 2006). 

 

1.3 Στόχοι Φυσικής Αγωγής 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής είναι οργανωμένο στη βάση έξι (6) 

σκοπών, οι οποίοι καλύπτουν το φάσμα των γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, αξιών και 

συμπεριφορών, που θα αποκτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος από την 

προσχολική ηλικία μέχρι και το Λύκειο (macrostructure). Με τον όρο “σκοποί” στη Φυσική 

Αγωγή εννοούμε τους άξονες στους οποίους οικοδομείται η γνώση και η μάθηση. Αυτοί 

καθορίζουν και περιγράφουν τι πρέπει να ξέρουν και τι θα πρέπει να μπορούν να κάνουν οι 

μαθητές και οι μαθήτριες σε μια συγκεκριμένη περιοχή κατά τη μαθητική τους ζωή αλλά και 

αργότερα. Ο κάθε σκοπός αναφέρεται σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (εκτός από τους 

σκοπούς 2 και 3 της Προσχολικής Εκπαίδευσης, που διαφοροποιούνται). Οι σκοποί 

παρουσιάζουν θεωρήσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για ένα ουσιαστικό μέρος του 

καθημερινού προγράμματος των σημερινών παιδιών και των μελλοντικών ενηλίκων. Αποτελούν 

ένα ολοκληρωμένο σύνολο σκοπών της φυσικής αγωγής, που καλύπτουν τις σημερινές 

απαιτήσεις και που η γνώση και κατοχή τους θα ικανοποιούσε την αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή, τους παρακάτω: 

1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν κινητικές έννοιες, 

βασικές κινητικές και αθλητικές δεξιότητες, έτσι ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε 

φυσικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής στο παρόν και το μέλλον. Η απόκτηση 

των βασικών κινητικών δεξιοτήτων θα δημιουργήσει ένα υπόβαθρο το οποίο, στη συνέχεια, θα 
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διευκολύνει την απόκτηση πιο σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων, θα δώσει τη δυνατότητα 

επιτυχίας και υψηλού επιπέδου απόδοσης και θα αυξήσει την πιθανότητα συνεχούς συμμετοχής 

σε καθημερινή βάση. Επιπλέον αυτών, η ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων αθλητικών 

δεξιοτήτων ή δεξιοτήτων αναψυχής αυξάνει ακόμη περισσότερο την απόλαυση, και την 

ευχαρίστηση και την ευκολία συμμετοχής, ενώ μειώνει ή εξαλείφει τον κίνδυνο απομάκρυνσης 

από τη φυσική δραστηριότητα, λόγω χαμηλής ικανότητας.  

2. Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς και γιατί) και παράλληλη εφαρμογή 

τους για την αποτελεσματική συμμετοχή σε παρούσες και μελλοντικές συνθήκες φυσικής 

δραστηριότητας  

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν α) έννοιες 

επιδεξιότητας (το σωστό τρόπο εκτέλεσης των δεξιοτήτων) και συγκεκριμένα τα σημαντικά 

σημεία στην εκτέλεση των βασικών (στις πρώτες τάξεις) και των αθλητικών δεξιοτήτων (στις 

επόμενες τάξεις), β) κινητικές έννοιες (έννοιες του χώρου, της προσπάθειας και των σχέσεων) 

και συγκεκριμένα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κινείται το σώμα (π.χ. σε χαμηλό 

επίπεδο, γρήγορα, με συνασκούμενο), γ) έννοιες δραστηριοτήτων (πού μπορεί να κινείται το 

σώμα) και πιο συγκεκριμένα κανόνες, στρατηγικές, σχηματισμούς. Εκτός των παραπάνω, τα 

παιδιά, κυρίως στις μεγαλύτερες τάξεις, θα πρέπει να γνωρίζουν βασικές αρχές της αθλητικής 

επιστήμης (το γιατί) για την αποτελεσματική συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και αθλητικά παιχνίδια 

στο παρόν και το μέλλον. Στις γνωστικές έννοιες που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα 

περιλαμβάνονται, επίσης, οι έννοιες της φυσικής κατάστασης (π.χ. γνώση για τις αρχές 

εξάσκησης, την ανατομία, τη διατροφή) και οι ακαδημαϊκές έννοιες, οι έννοιες, δηλαδή, από 

άλλα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (π.χ. μαθηματικά, μητρική γλώσσα), οι 

οποίες ενισχύονται μέσω της κίνησης. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες εννοιών αναπτύσσονται στο 

σκοπό που αφορά στη γνώση και την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης που προάγει την υγεία 

και μέσω των προτεινόμενων διαθεματικών προσεγγίσεων, αντίστοιχα.  

3.  Γνώση και ανάπτυξη ενός επιπέδου φυσικής κατάστασης για την υγεία  

Βάσει του σκοπού αυτού , τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν, αλλά και να γνωρίζουν 

πώς θα πετύχουν και θα διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης που 

προάγει την υγεία σε παρούσες και μελλοντικές καταστάσεις. Μέσω του περιεχομένου της 

φυσικής αγωγής θα πρέπει να ενισχυθεί η επιθυμία των παιδιών α) να αποδεχτούν την ευθύνη 

για την προσωπική τους φυσική κατάσταση που οδηγεί σε έναν ενεργό και υγιεινό τρόπο 
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διαβίωσης και β) να ανταποκριθούν στις πρόσφατες προτεινόμενες οδηγίες φυσικής 

δραστηριότητας για υγεία. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα αναπτύξουν υψηλό κριτήριο 

διαβίωσης το οποίο είναι απαραίτητο για τη μείωση των αρνητικών επιδράσεων του σύγχρονου 

τρόπου ζωής. Επίσης, θα βοηθηθούν να αποκτήσουν υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και 

ικανότητας, το οποίο είναι απαραίτητο για αρκετές εργασίες, αλλά και για τη συμμετοχή σε 

δράσεις αναψυχής. Η φυσική κατάσταση που σχετίζεται με την υγεία περιλαμβάνει την 

καρδιαγγειακή αντοχή, τη μυϊκή δύναμη και αντοχή, την ευλυγισία και τη σύσταση σώματος. Οι 

απαιτήσεις από τα παιδιά πρέπει να είναι ατομικές, αφού προηγουμένως συνεκτιμηθεί το σημείο 

εκκίνησης του καθενός. Η εξατομίκευση είναι σαφώς πιο αποτελεσματική από την υιοθέτηση 

ενός κοινού παρονομαστή για όλα τα παιδιά της τάξης ή τη σύγκριση μεταξύ τους. Επιπλέον, 

μπορεί να εκτιμηθεί η βελτίωση των παιδιών κατά τη συμμετοχή σε μέτριας και υψηλής έντασης 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγεία, όπως και η βελτίωσή τους στο σχεδιασμό, την 

εκτέλεση και την προσαρμογή δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της φυσικής δραστηριότητας. 

Κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση προς 

το fitness που προάγει την υγεία, την απόλαυση της συμμετοχής σε δραστηριότητες βελτίωσης 

της υγείας, την απόκτηση γνώσης για βασικές λειτουργίες του σώματος ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής στην άσκηση, στην αύξηση της αυτό - αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία 

θετικών στάσεων προς κατάλληλες συμπεριφορές υγείας. Στη διάρκεια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αποκτάται σταδιακά βαθύτερη γνώση των στοιχείων του fitness για υγεία και για 

απόδοση, του τρόπου με τον οποίο το κάθε ένα αναπτύσσεται και διατηρείται και της 

σπουδαιότητας του καθενός για το τελικό αποτέλεσμα. Τα μεγαλύτερα παιδιά (δηλαδή τα παιδιά 

λυκείου) πρέπει να μπορούν να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν προσωπικά 

προγράμματα που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τα επιθυμητά επίπεδα φυσικής 

κατάστασης που προάγει την υγεία, αλλά και να γνωρίζουν πώς να υπερνικούν στοιχεία που 

εμποδίζουν την τακτική συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες.  

4. Απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα και ανάπτυξη της αυτό - 

έκφρασης και της κοινωνικότητας  

 Η σπουδαιότητα αυτού του σκοπού έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά θα πρέπει να 

έχουν εμπειρίες επιτυχίας από την ατομική και ομαδική συμμετοχή στις φυσικές δραστηριότητες. 

Επίσης, θα πρέπει να δημιουργούν ποικίλους και πρωτότυπους τρόπους κίνησης, να εκφράζουν, 

μέσω αυτών, συναισθήματα, σκέψεις και προβληματισμούς και παράλληλα να αναπτύσσουν 
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δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικής συναναστροφής με άλλους. Η γνώση αναπτύσσει μια 

αρχική ευαισθητοποίηση για τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος ανάμεσα στη φυσική 

δραστηριότητα και το σώμα. Στη συνέχεια, βοηθάει στην κατανόηση του ρόλου της φυσικής 

δραστηριότητας στην ψυχική υγεία, τις κοινωνικές σχέσεις και ευκαιρίες και την ποιότητα ζωής 

γενικότερα. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες ευχάριστες, ατομικές ή ομαδικές, μη 

ανταγωνιστικές, που βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους, 

συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Οι νέοι, πέραν της ευχαρίστησης από τη 

συμμετοχή, μαθαίνουν για τα ψυχοκοινωνικά οφέλη της συμμετοχής. Εξάλλου, η πιθανότητα 

συμμετοχής αυξάνεται, όταν οι ασκούμενοι δημιουργούν ενδιαφέροντα με νόημα γι’ αυτούς. 

Έτσι, ο σκοπός αυτός έχει σημασία για την ανάπτυξη των εξωτερικών αξιών και κερδών από τη 

συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες με προσωπική σημασία. Η συμμετοχή, παράλληλα με 

την ευχαρίστηση, δίνει την ευκαιρία για αυτο - έκφραση και κοινωνική αλληλεπίδραση, 

αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και ουσιαστικά ενθαρρύνει τη διά βίου τακτική συμμετοχή. 

Συνοπτικά, τα μικρά παιδιά νιώθουν ικανοποίηση από την αίσθηση της κίνησης, αλλά και 

βιώνουν την πρόκληση καθώς αναπτύσσεται η κινητική τους ικανότητα. Τα μεγαλύτερα, 

παράλληλα με τη συνεχή φυσική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, βρίσκουν την 

ευκαιρία για συνθετότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η εφαρμογή αυτών σε πραγματικές 

καταστάσεις υποστηρίζει και τη δυνατότητα της αυτό - έκφρασης.  

5.  Κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και συνεργασία με όλους  

Η σπουδαιότητα αυτού του σκοπού έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά θα πρέπει να 

κατανοούν, να σέβονται τις όποιες διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και να επιθυμούν να 

συμμετέχουν με όλους σε κάθε είδους δραστηριότητες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ασφαλή 

εξάσκηση, την εφαρμογή των κανονισμών, των κανόνων και της διαδικασίας, τις συνεργασίες 

και την ομαδική δουλειά, την ηθική στον αθλητισμό και την παραγωγική αλληλεπίδραση. Το 

κλειδί στην επιτυχία αυτού του σκοπού είναι η ανάπτυξη σεβασμού για τις ατομικές ομοιότητες 

και διαφορές καθώς και η θετική αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων στις φυσικές 

δραστηριότητες. Ο όρος “ομοιότητες και διαφορές” αφορά στα χαρακτηριστικά διάφορων 

“πολιτισμών” ή εθνών, την κινητική απόδοση, την ικανότητα, τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, τα φυσικά στοιχεία (δύναμη, ταχύτητα, αντοχή), το γένος, τη φυλή και το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.  
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Στις μικρές τάξεις του δημοτικού δίνεται έμφαση στην αναγνώριση, την αποδοχή και την 

ασφαλή συμμετοχή στις δραστηριότητες. Στις μεγαλύτερες τάξεις τα παιδιά μαθαίνουν, εκτός 

από την ανεξάρτητη συμμετοχή, να ασκούνται σε μικρές ομάδες. Στο γυμνάσιο οι έφηβοι πλέον 

μαθητές/τριες πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν τους σκοπούς και τους στόχους των 

κανονισμών, να παίρνουν αποφάσεις για τη δημιουργία κανόνων σε ορισμένες φυσικές 

δραστηριότητες και να συμμετέχουν σ’ αυτές συνεργατικά με άτομα διαφορετικής υποδομής και 

χαρακτηριστικών. Τα μεγαλύτερα παιδιά δείχνουν ότι μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και 

υπεύθυνα κ αι να επηρεάζουν θετικά άλλους προς τη φυσική δραστηριότητα. Αναμένεται, 

λοιπόν, να μπορούν να συμμετέχουν με όλους τους ανθρώπους, να αναγνωρίζουν την αξία της 

διαφορετικότητας και να αναπτύσσουν στρατηγικές, για να συμπεριληφθούν όλοι, αν είναι 

δυνατόν, σε κάθε δραστηριότητα. Η συνεργασία δε νοείται ως απλή παροχή βοήθειας, αλλά ως 

κοινή προσπάθεια για επίτευξη κάποιου σκοπού.  

6. Επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα  

Βάσει αυτού του σκοπού, τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται υπεύθυνα 

και πολιτισμένα, καθώς συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος. Αυτό θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες συμπεριφοράς 

που απαιτούνται, για να γίνουν ολοκληρωμένοι πολίτες και να λειτουργήσουν παραγωγικά στο 

πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου στην ενήλικη ζωή. Ο συγκεκριμένος σκοπός συνδέει ό,τι έχει 

γίνει στην τάξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με τη ζωή των παιδιών πέρα από την τάξη. Αν 

και η συμμετοχή στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι σημαντική, το τι κάνει ο παιδί 

εκτός τάξης, εκτός μαθήματος και ίσως εκτός του σχολείου είναι σημαντικότερο για την 

ανάπτυξη ενός δραστήριου και υγιούς τρόπου ζωής, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει στο να 

προληφθεί ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων και ανεπιθύμητων καταστάσεων στις 

μελλοντικές γενιές των ενηλίκων.  

Παρά το ότι οι σκοποί, όπως αυτοί αναπτύσσονται, είναι ισοβαρείς στην αξία τους για 

την εκπαίδευση ενός νέου ατόμου, θα ήταν χρήσιμο να δώσει κανείς διαφορετική έμφαση σε 

κάθε έναν από αυτούς κατά τάξη και σχολική βαθμίδα, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει τα 

ποσοστά ανάλογα με τις δυνατότητες και απαιτήσεις της τάξης Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

γνωρίζει επίσης ότι τις περισσότερες φορές για την επίτευξη των διάφορων σκοπών η κίνηση και 
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η άσκηση χρησιμοποιείται ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπός. Επιπρόσθετα, στα σύγχρονα 

αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμματα υιοθετείται η ενοποίηση των θεμάτων της φυσικής 

αγωγής (κινητικών, γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών) και ορίζεται ως 

διαθεματικότητα εντός του γνωστικού αντικειμένου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την 

αλληλεξάρτηση των θεμάτων των σκοπών κατά τη διάρκεια ενός ωριαίου μαθήματος. Για 

παράδειγμα, όταν δίνεται έμφαση σε θέματα του κινητικού σκοπού (σκοπός 1), κατά την 

εξάσκηση αθλητικών δεξιοτήτων μπορεί να αναπτυχθούν δευτερευόντως και θέματα τ ου 

σκοπού 2, εφόσον παράλληλα τα παιδιά λαμβάνουν γνώσεις για το σωστό τρόπο εκτέλεσης των 

δεξιοτήτων, για την κίνηση γενικότερα κ.ά., αλλά και του σκοπού 4 ή 5 κτλ., αρκεί το μάθημα 

να είναι αναλόγως σχεδιασμένο.  

Οι σκοποί είναι ο κορμός στη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί για την 

ανάπτυξη των παιδιών μέσω της φυσικής αγωγής, ανεξάρτητα από το επίπεδο ή την ηλικία τους. 

Αυτό, όμως, από μόνο του δεν είναι αρκετό για τη διαμόρφωση αναπτυξιακά κατάλληλων 

προγραμμάτων φυσικής αγωγής ούτε για την αξιολόγησή τους με σκοπό τη διαπίστωση του 

επιπέδου των παιδιών , σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπλέον, από μόνο του το 

γεγονός του ορισμού των σκοπών δεν αρκεί, για να υποβοηθηθεί το έργο των διδασκόντων. 

Επομένως, η γενική ιδιότητα των σκοπών καθιστά αναγκαία τη δημιουργία και τον καθορισμό 

αναλυτικότερων στόχων και, στη συνέχεια, πιο εξειδικευμένων επιδιώξεων, ώστε να αποδοθεί 

με μεγαλύτερη ακρίβεια τι σημαίνει κάθε σκοπός για κάθε τάξη.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, η σειρά περιγραφής των σκοπώ ν δεν προσδίδει 

αναγκαστικά προτεραιότητα στη σημαντικότητά τους. Ακόμη, οι στόχοι και οι επιδιώξεις που 

αντιστοιχούν σε κάθε έναν από τους σκοπούς και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

οργάνωσης της σύγχρονης φυσικής αγωγής δε χαρακτηρίζουν άσχετες μεταξύ τους γνώσεις, 

επιδεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές. 

 

1.3.1 Οι επιμέρους στόχοι στη φυσική αγωγή  

Ως στόχους ορίζουμε την εξειδίκευση και τον προσδιορισμό των σκοπών ανά τάξη (με 

έμφαση στον κινητικό, κοινωνικό, γνωστικό, αντιληπτικό και το συναισθηματικό τομέα). Οι 

στόχοι ορίζουν το ΠΟΥ πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε κάθε τάξη και σε κάθε 

μάθημα. Ως φυσικό επακόλουθο έχουμε τον καθορισμό στόχων οι οποίοι διαφοροποιούνται ανά 

τάξη ή τάξεις και αφορούν στην αναλυτικότερη περιγραφή των σκοπών. Η απουσία 
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συγκεκριμένων στόχων ανά τάξη δεν επιτρέπει στους διδάσκοντες να διδάσκουν βάσει του 

αναπτυξιακού επιπέδου των παιδιών και συχνά δεν επιτυγχάνεται κανένα ουσιαστικό 

αποτέλεσμα. Οι επιδιώξεις στη φυσική αγωγή Οι επιδιώξεις περιγράφουν αναπτυξιακά 

κατάλληλες συμπεριφορές, αντιπροσωπευτικές της προόδου επίτευξης των σκοπών - στόχων. 

Μέσω των επιδιώξεων καθίστανται ιδιαίτερα σαφείς πλέον οι προσδοκίες που έχουμε από τα 

παιδιά σε κάθε τάξη, βάσει των οποίων διαμορφώνουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας, το 

μαθησιακό περιβάλλον, την αξιολόγηση της απόδοσης. Οι επιδιώξεις που αντιστοιχούν στους 

στόχους διευκρινίζουν - απεικονίζουν μία προοδευτική διαδοχή του περιεχομένου που οδηγεί 

στην απόκτηση γνώσεων και επιδεξιοτήτων, όπως ορίζονται από τους σκοπούς και τους στόχους. 

 

1.4 Φυσική Αγωγή και ο ρόλος του καθηγητή ΦΑ  

 

Σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του μαθήματος της ΦΑ διαδραματίζει ο καθηγητής ΦΑ. 

Ωστόσο, η ραγδαία αλλαγή στην αποστολή της εκπαίδευσης έχει διαφοροποιήσει το ρόλο του 

μαθήματος της ΦΑ και ως εκ τούτου τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός από απλός 

μεταδότης της γνώσης καθίσταται διαμεσολαβητής για την απόκτηση της γνώσης και 

συντονιστής της μάθησης. Η προσπάθειά του εστιάζεται από το πώς θα καταστήσει τον μαθητή 

από παθητικό αποδέκτη και ακροατή της διδασκαλίας, σε ενεργό μέλος μια ευρύτερης ομάδας 

εργασίας που θα έχει την ικανότητα να εφαρμόζει, να διανοείται, να συγκρίνει, να κρίνει, να 

αποφασίζει, να συνθέτει και να δημιουργεί. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθηγητή Φυσικής 

Αγωγής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 1: Προσωπικά χαρακτηριστικά του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και αποτελεσματική 

διδασκαλία 

Προσωπικά 

Χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά στη 

διδασκαλία 

Στην αξιολόγηση των μαθητών 

 Δείχνει ενδιαφέρον για 

τους μαθητές 

 Μεγιστοποιεί τη 

συμμετοχή 

 Αξιολογεί με βάση τους 

στόχους 

 Είναι ειλικρινής  Διδάσκει με στόχους  Χρησιμοποιεί ποικιλία 

τεχνικών αξιολόγησης 
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 Είναι ενθουσιώδης  Ελέγχει αν έγιναν 

κατανοητά όσο διδάσκει 

 Χρησιμοποιεί την 

αξιολόγηση για να δώσει 

ανατροφοδότηση 

 Διαθέτει αίσθηση του 

χιούμορ 

 Υπάρχει μια συνέχεια 

στα μαθήματα 

 Είναι δίκαιος και χωρίς 

προκαταλήψεις 

 Είναι ευγενικός  Είναι ανοικτός σε 

ερωτήσεις 

 

 Είναι καλός ομιλητής  Ελέγχει την τάξη  

 Διαθέτει αυτοπεποίθηση   

Η διδασκαλία κατά την οποία οι μαθητές μαθαίνουν εκτενώς και λεπτομερώς, 

αναπτύσσουν θετικές απόψεις για αυτά που έμαθαν και η αυτοεκτίμησή τους αυξάνεται σε όλη 

τη διάρκεια της διδασκαλίας θεωρείται μια αποτελεσματική διδασκαλία (Siedentop, 1991). Οι 

Arrighi και Young (1987) συμπέραναν ότι οι καθηγητές ΦΑ θεωρούν αποτελεσματική τη 

διδασκαλία που περιλαμβάνει διδακτικές στρατηγικές, διαχείριση και οργάνωση της τάξης, 

γνώσεις για το περιεχόμενο και την ανάπτυξή του και προσωπικά χαρακτηριστικά. Η 

προετοιμασία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διαρκούς υποστήριξης του διδακτικού έργου 

των καθηγητών, που θα στοχεύει στην ανάπτυξη όλων αυτών των παραμέτρων που θεωρούνται 

σήμερα ως αναγκαίες προϋποθέσεις για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διεξαγωγή και την 

αξιολόγηση ενός αποτελεσματικού μαθήματος είναι ζωτικής σημασίας. Δεν έχει εξεταστεί, 

ωστόσο, ακόμα κατά πόσο ο καθηγητής ΦΑ μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα και να διδάξει το 

μάθημα της ΦΑ σε ορισμένες περιοχές, κυρίως ορεινές, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι 

ιδιαίτερα δύσκολες. Θα αποτελούσε σημαντικό βοήθημα η γνώση της συμπεριφοράς των 

καθηγητών ΦΑ σε τέτοιου είδους συνθήκες προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα και να 

μπορέσουν να ωφεληθούν τόσο οι καθηγητές, όσο και οι μαθητές.  

 

 1.5  Φυσική αγωγή και νέες τεχνολογίες  

Οι νέες τεχνολογίες έχουν τα τελευταία χρόνια διεισδύσει σε όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και προβάλλουν ως ένα πολλά υποσχόμενο δυναμικό τεχνολογικό 

εργαλείο. Λίγοι μπορούν να ισχυριστούν σήμερα ότι αγνοούν εντελώς την ύπαρξή τους, ακόμη 
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και αν γνωρίζουν ελάχιστα για τους τρόπους αξιοποίησης, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που 

παρέχουν. Σύμφωνα με τους Αντωνίου και Δέρρη (2003), οι νέες τεχνολογίες προάγουν την 

εξατομικευμένη και διερευνητική μάθηση, συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργητικής και 

αυτόνομης συμπεριφοράς των μαθητών, προωθούν την ομαδική εργασία, διαφοροποιούν 

δραστηριότητες ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες των μαθητών, ενισχύουν την παροχή 

κινήτρων στους μαθητές και στηρίζουν διαφορετικά μαθησιακά μοντέλα και διαφορετικούς 

ρυθμούς μάθησης. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η κυριότερη έκφραση των νέων τεχνολογιών, 

έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της επιστήμης και κάθε άλλης παραγωγικής 

δραστηριότητας, συμβάλλοντας έτσι, με άμεσο και έμμεσο τρόπο, στην ίδια τη ραγδαία εξέλιξή 

τους. Είναι προφανές πως οι κοινωνικές επιπτώσεις από τη νέα αυτή παραγωγική δύναμη είναι 

σημαντικές, σύνθετες και, ως ένα σημείο, απρόβλεπτες (Ρές, 2004). Ο υπολογιστής έχει και μια 

σημαντική παρουσία στην επιστήμη της φυσικής αγωγής. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί 

να επεξεργαστεί πολύ γρήγορα μεγάλο όγκο δεδομένων και να συνδυάσει πολλά μέσα. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σαν πίνακας, σαν διαφανοσκόπιο, σαν βίντεο, σαν κασετόφωνο ή σαν 

συνδυασμός όλων αυτών. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως ένα εποπτικό μέσο 

διδασκαλίας, αλλά και ως ένα δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης. Τα ποικίλα 

χαρακτηριστικά του (αλληλεπιδραστικότητα, πολλαπλές και ευέλικτες αναπαραστάσεις της 

πληροφορίας, μοντελοποιήσεις, αξιοποίηση της τεχνολογίας των πολυμέσων και του δικτύου 

επικοινωνίας), παρέχουν ενδιαφέρουσες δυνατότητες για τη συγκρότηση ενός γόνιμου και 

προωθημένου μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο, με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του 

εκπαιδευτικού, καθηγητή φυσικής αγωγής, ή προπονητή, είναι δυνατό να λειτουργήσει 

ενισχυτικά στη βελτίωση των επικοινωνιακών και μαθησιακών παραμέτρων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Εμβαλιώτης, 2002). Αρκετές έρευνες έχουν γίνει στο χώρο της φυσικής αγωγής για 

να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας (Alvarez – Pons, 1992; Ross, 1994; 

Skinsley & Brodie, 1990; Steffen & Hansen, 1987). Οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στη 

σημαντική βοήθεια που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στην εκμάθηση του μαθήματος 

της Φυσικής Αγωγής, χωρίς ωστόσο, να υποβαθμίζουν το ρόλο της παραδοσιακής μεθόδου 

διδασκαλίας. Μια άλλη «εφαρμογή» της τεχνολογίας στη φυσική αγωγή, είναι η χρήση του 

διαδικτύου. Το διαδίκτυο αποκτά μια ξεχωριστή διδακτική λειτουργία, κυρίως με την έννοια της 

εύκολα προσπελάσιμης «αποθήκης» πολυμεσικού υλικού. Μέσα από το διαδίκτυο υπάρχει η 
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διαδικασία της ατομικής μάθησης, που σχετίζεται άμεσα με τη στάση και τα κίνητρα που 

διαμορφώνουν απέναντι στο δίκτυο οι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Φαίνεται να είναι για 

όλους ιδιαίτερα συναρπαστικό το γεγονός ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να διαλέγονται από 

απόσταση και να έχουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, με τις οποίες μπορούν να 

αλληλεπιδρούν δυναμικά (Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 2001).  

Το διαδίκτυο απελευθερώνει τη διδασκαλία και μάθηση από τα φυσικά όρια της 

αίθουσας διδασκαλίας, είναι ένα διαρκών αυξανόμενο εργαλείο για τους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευόμενους και έχει τη δυναμική να μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

μετάδοση και η πρόσληψη των γνώσεων. Παρέχει πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, σε 

αλληλεπιδραστικό υλικό πολυμέσων και σε τεράστιες ποσότητες πληροφορίας διαφορετικού 

τύπου, όπως κείμενα, εικόνες, γραφικά, ήχο. Δίνει τη δυνατότητα για σύνδεση με μεγάλες 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, προκειμένου να αναζητηθεί ερευνητικό υλικό, πολιτιστικές και 

παιδαγωγικές πληροφορίες και τέλος, σα μέσο επικοινωνίας, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες 

να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω ποικίλων ασύχρονων και σύγχρονων υπηρεσιών, όπως 

αυτές του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της συμμετοχής σε ομάδες συζήτησης με κοινά 

ενδιαφέροντα, σε διάφορες εξ’ αποστάσεων συνεδριάσεις ή σε ομαδικές δραστηριότητες 

(Κοντονή & Πετρόπουλος, 2001). Στις μέρες μας είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι νέες τεχνολογίες, έχουν εισαχθεί στη σχολική τάξη και έχουν 

επηρεάσει τόσο τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν οι δάσκαλοι, όσο και τον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνουν οι μαθητές. Ο τελικός στόχος της ένταξής τους πρέπει να είναι η βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Καταλήγοντας συμπεραίνουμε 

ότι η εισαγωγή των υπολογιστικών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

γενικότερα και στη φυσική αγωγή ειδικότερα, είναι ισάξια με τη συμβατική μορφή διδασκαλίας 

και παρουσιάζει πλεονεκτήματα όσον αφορά τη διδακτική διαδικασία και τη μετάδοση της 

πληροφορίας. Η πληρέστερη μορφή αυτής της πληροφορίας με την αναπαραγωγή της από το 

σύστημα με διάφορα μέσα, η ατομικότητα στην εκπαίδευση, η ταχύτητα πρόσβασης σε μεγάλο 

όγκο πληροφοριών, είναι ορισμένα πλεονεκτήματα. Παραμένει, ωστόσο, το ερώτημα εάν οι 

σύγχρονοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες.  
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1.6.  Οδηγίες σε Εκπαιδευτικούς Φ.Α. 

Οι οδηγίες για την συμπλήρωση του εβδομαδιαίου, τριμηνιαίου και ετήσιου 

προγραμματισμού του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής που ορίζονται είναι οι εξής:. Με το 

ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς να συνταθεί αναλυτικό σχέδιο προγραμματισμού της ύλης ανά 

τρίμηνο, προσαρμοσμένο στις οδηγίες και στα δεδομένα του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών και τα βιβλία του εκπαιδευτικού του Δημοτικού. Για την καλύτερη οργάνωση και 

διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απαιτείται ακριβής, έγκαιρος, ολοκληρωμένος και 

ουσιαστικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Με τον τρόπο αυτό προλαμβάνονται 

τα λάθη, αξιοποιούνται οι προσφερόμενες δυνατότητες, επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα 

και αναβαθμίζεται ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού.  

1. Πριν τον προγραμματισμό 

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, καταγράφει το 

απαιτούμενο αθλητικό υλικό του σχολείου που απαιτείται για την διδασκαλία του μαθήματος 

της Φυσικής Αγωγής που είναι. − Μπάλες ποικίλων μεγεθών, βάρους και υλικού κατασκευής. − 

Σφαίρες, σκυτάλες. − Στρώματα, βατήρες, εφαλτήρια, σχοινάκια, στεφάνια, κορίνες. − 

Μαγνητόφωνο, ταινίες μουσικής και CD, βιντεοταινίες. Μεριμνά για την απόκτηση του υλικού 

που θα χρειασθεί στο μάθημά του και διαμορφώνει κατάλληλα τους διδακτικούς χώρους και 

εισηγείται στην διεύθυνση του σχολείου τις πιθανές επισκευές που απαιτούνται στον πάγιο 

εξοπλισμό, εργασίες συντήρησης και αγορές αθλητικού υλικού.  

Οι χώροι στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής σε 1 διδακτική ώρα, μπορεί να είναι: 1 γήπεδο βόλεϊ, 1 γήπεδο μπάσκετ, 1 

γήπεδο ποδόσφαιρου, 1 γήπεδο χαντ - μπωλ που μπορεί να βρίσκονται είτε σε κλειστό 

γυμναστήριο, είτε στον αύλειο χώρο. Ελεύθερη επίπεδη έκταση διαστάσεων ενός γηπέδου, η 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου και τέλος η σχολική τάξη για τις βροχερές ημέρες.  

2. Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου  

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι πρωταρχικό 

μέλημα κάθε εκπαιδευτικού. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού ο εκπαιδευτικός 
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Φ.Α. συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τους ίδιους χώρους, το υλικό. Αν 

υπάρχουν στο σχολείο και άλλοι εκπαιδευτικοί Φ.Α. ο ετήσιος προγραμματισμός γίνεται από 

κοινού, προκειμένου να μοιράζονται οι χώροι και το υλικό.  

  3. Διαμόρφωση του ετήσιου προγραμματισμού  

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος . 

Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλει κατά 

προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική 

και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. 

Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η 

καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους.  

Μέσα  

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό είναι: α) 

ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες με ή χωρίς μουσική, β) η διδασκαλία των αναγνωρισμένων 

στη χώρα μας αθλημάτων και αγωνισμάτων για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν 

στα σχολεία. Για τους παραπάνω λόγους ο καθηγητής Φ.Α. θα πρέπει στην αρχή του χρόνου να 

ετοιμάσει τον ετήσιο, τριμηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό του. Στον καθηγητή 

επαφίεται να αποφασίσει σε ποια περίοδο του έτους θα διδάξει το κάθε αντικείμενο 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του σχολείου (καιρικές συνθήκες, αθλητική υποδομή, αριθμός 

υπηρετούντων καθηγητών Φ.Α., κ.ά.).  

Οι παρακάτω παράγοντες διαμορφώνουν τις επιλογές των αντικειμένων και την χρονική 

κατανομή τους στον ετήσιο προγραμματισμό:  

 Η αθλητική υποδομή του σχολείου (οι χώροι και τα γήπεδα καθορίζουν ποια 

αντικείμενα θα διδαχθούν. Αν πχ δεν υπάρχει σκάμμα στο σχολείου δεν μπορούν 

να διδαχθούν τα άλματα στο στίβο).  

 Ο αριθμός των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο σχολείο (αν υπάρχει και δεύτερος 

εκπαιδευτικός Φ.Α. στο σχολείο τα αντικείμενα προγραμματίζονται με 
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διαφορετική σειρά στον καθένα, προκειμένου να μην συμπίπτουν οι απαιτήσεις 

στους χώρους και στο υλικό)  

 Η επιρροή από τις καιρικές συνθήκες (αν το σχολείο διαθέτει μόνο ανοικτούς 

χώρους, θα πρέπει σε κάθε τρίμηνο να προγραμματίζονται και θεωρητικά 

αντικείμενα σαν εναλλακτικές λύσεις)  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατανομή των ωρών του μαθήματος της ΦΑ σε 

συνεργασία με τον διευθυντή και τον υπεύθυνο για την σύνταξη του προγράμματος. Να μην 

παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο σε μια διδακτική ώρα να υπάρχει πληθώρα γυμναστών και 

έλλειψη χώρων γύμνασης στο προαύλιο του σχολείου και την επομένη το προαύλιο να 

παραμένει κενό. 

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και του σχολείου (αν στον τόπο έχει αναπτυχθεί ένα 

ιδιαίτερο άθλημα ή δίπλα στο σχολείο υπάρχει στάδιο ή διαθέτουμε ιδιαίτερο εξοπλισμό στο 

σχολείο, το λαμβάνουμε υπόψη στη διαμόρφωση του προγραμματισμού, αξιοποιώντας το). Θα 

πρέπει να δοθεί προσοχή στα παρακάτω σημεία.  

 Όταν αρχίζει η διδασκαλία ενός αντικειμένου, πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να μη 

διακόπτεται μέχρι να τελειώσουν τα προγραμματισμένα γι ‘ αυτό μαθήματα. Μπορεί όμως εάν 

ζητηθεί από τους μαθητές για την αποφυγή της μονοτονίας του μαθήματος να δοθούν 1 - 2 ώρες 

ενδιάμεσες, στις οποίες οι μαθητές θα επιλέξουν διαφορετικές αθλοπαιδιές για να ασκηθούν. 

Συνιστάται τα αντικείμενα που θα διδάσκονται σε κάθε τρίμηνο να είναι τα ίδια, για όλες τις 

τάξεις και όλα τα τμήματα, ώστε να διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός να μην αλλάζει αντικείμενο 

διδασκαλίας σε κάθε διδακτική ώρα. (π.χ. να διδάσκεται το μπάσκετ σε όλα τα τμήματα 

γυμναστικής συνεχώς και μόλις τελειώσουν τα 13 μαθήματα, να διδαχτεί το βόλεϊ, και να μην 

υπάρχουν εναλλαγές από μπάσκετ, σε βόλεϊ, σε ποδόσφαιρο συνεχώς). Τόσο οι μαθητές όσο και 

οι μαθήτριες συμμετέχουν στην διδασκαλία των αθλημάτων και αγωνισμάτων χωρίς να γίνεται 

διάκριση.  

Σε όποια άσκηση ενυπάρχει το στοιχείο του κινδύνου, πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες 

ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων.  



[32] 

 

Σε περίπτωση ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (βροχή, χιόνι κ.ά) και εφόσον δεν υπάρχει 

κλειστό γυμναστήριο για άθληση θα πρέπει να γίνονται θεωρητικά μαθήματα σχετικά με 

αθλητικά θέματα. Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δημιουργία 

κατάλληλου κλίματος καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης της κατάλληλης μουσικής. Να 

διδάσκονται κατά προτεραιότητα οι τοπικοί χοροί και να ακολουθούν οι υπόλοιποι.  

4. Τι περιλαμβάνει ο ετήσιος προγραμματισμός  

Δυο έως τρία αντικείμενα που θα διδαχθούν σε κάθε τρίμηνο. 

Τον αριθμό των διδακτικών ωρών για κάθε αντικείμενο  

Κάθε αντικείμενο επιδιώκουμε να ολοκληρώνεται σε ένα ή το πολύ σε δύο τρίμηνα. 

Προγραμματίζουμε τις ώρες που προβλέπει το Α.Π.Σ. για το κάθε αντικείμενο. Για τη 4 

συμμετοχή στους σχολικούς αγώνες φροντίζουμε το αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα 

(δεν επανερχόμαστε στο αντικείμενο ενόψει των αγώνων). Προτείνεται ο ετήσιος 

προγραμματισμός να γίνεται σε έντυπο μιας σελίδας, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα 

στα οποία διδάσκει ο εκπαιδευτικός της Φ.Α. Στη συνέχεια τα αντικείμενα με τις ώρες κάθε 

τριμήνου μεταφέρονται σ τον τριμηνιαίο προγραμματισμό, όπου αναλύονται οι ώρες σε 

εβδομαδιαία βάση. Η ολοκληρωμένη εικόνα του ετήσιου προγραμματισμού οργανώνει και 

συστηματοποιεί το εκπαιδευτικό έργο. Θεωρείται μαζί με την τριμηνιαία και εβδομαδιαία 

απεικόνιση, ο οδηγός της καθημερινής εκπαιδευτικής λειτουργίας. Διευκολύνει τον 

εκπαιδευτικό στο καθημερινό διδακτικό του έργο και στην πληρέστερη κάλυψη της διδακτέας 

ύλης. Για να υπάρχει μια αντικειμενική εικόνα του προγραμματισμού και κατά πόσο αυτός 

υλοποιείται, θα πρέπει να συνδέεται και με την καταγραφή της εφαρμογής του. Αυτό μπορεί να 

γίνει από το βιβλίο ύλης το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται, αλλά και την καταγραφή στο τέλος 

του τρίμηνου ώστε να είναι γνωστές οι διδακτικές ώρες που χάνονται και το ποσοστό 

υλοποίησης του προγράμματος γενικότερα. Η καταγραφή βοηθά ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό 

Φ.Α. στην οικοδόμηση των ημερήσιων μαθημάτων, προκειμένου να ολοκληρώσει κατά τάξη τη 

διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. 

 



[33] 

 

1.7 Εμπόδια στη διεξαγωγή του μαθήματος της Φ.Α. 

 

Υπάρχουν διάφορα μπόδια στη διεξαγωγή του μαθήματος. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:  

 Θεσμικά Εμπόδια 

Τα θεσμικά εμπόδια περιλαμβάνουν δυσκολίες ή εμπόδια τα οποία δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν άμεσα από τον ίδιο το δάσκαλο. 

 Το «υπερφορτωμένο» αναλυτικό πρόγραμμα  

Ένα από τα πιο σημαντικά θεσμικά εμπόδια θεωρήθηκε η διδασκαλία μεγάλου αριθμού 

διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων από το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί, οι 

οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη διδασκαλία πέντε ή περισσότερων διαφορετικών γνωστικών 

αντικειμένων ανέφεραν πως αυτό το γεγονός επηρέαζε αρνητικά την ποιότητα ορισμένων 

μαθημάτων, αφού η πίεση του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου προετοιμασίας δυσκόλευε τις 

προσπάθειές τους να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος που ήταν 

υπεύθυνοι να σχεδιάσουν και να διδάξουν. Η πιο πάνω άποψη υποστηρίζεται από τα 

αποτελέσματα της έρευνας του Sloan (2010), τα οποία έδειξαν ότι η έλλειψη αρκετού 

διαθέσιμου χρόνου προετοιμασίας εμποδίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να διδάξουν 

αποτελεσματικά όλα τους τα μαθήματα. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι παρόλο που όλοι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούσαν τη Φ.Α. ως ένα εξαιρετικά σημαντικό γνωστικό αντικείμενο και ίσο 

προς τα μαθήματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών, εντούτοις όταν είχαν να 

προγραμματίσουν και να διδάξουν αρκετά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, οι εκπαιδευτικοί 

έδιναν προτεραιότητα στα γνωστικά αντικείμενα των Ελληνικών και των Μαθηματικών και 

αφιέρωναν περισσότερο χρόνο για αυτά, μειώνοντας έτσι το χρόνο προετοιμασίας για τα 

υπόλοιπα. Αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας των Morgan και 

Hansen (2008), σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν αρκετά διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα, νιώθουν αρκετά πιεσμένοι και έτσι δίνουν προτεραιότητα στο γλωσσικό 

μάθημα και στο μάθημα των μαθηματικών. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες οι οποίοι δίδασκαν 

λιγότερα από πέντε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα δεν ανέφεραν προβλήματα πίεσης 

χρόνου για την προετοιμασία και τη διδασκαλία των μαθημάτων.  
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 Ανεπαρκείς εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Φ.Α.  

Ακόμα ένα σημαντικό θεσμικό εμπόδιο θεωρήθηκε η ανεπάρκεια των εξωτερικών 

εγκαταστάσεων Φ.Α. και η απουσία στεγασμένου χώρου– κλειστής αίθουσας για τη διεξαγωγή 

του μαθήματος της Φ.Α. Οι ανεπαρκείς εγκαταστάσεις μείωναν τις προτεινόμενες θεματικές 

ενότητες από το αναλυτικό πρόγραμμα Φ.Α. Για παράδειγμα, κάποια αγωνίσματα στίβου, όπως 

οι δρόμοι με εμπόδια ή το άλμα εις ύψος, αποκόπτονταν από το πρόγραμμα Φ.Α., λόγω της 

απουσίας στίβου ή της δυσκολίας εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για να τοποθετηθεί ο 

απαραίτητος εξοπλισμός. Ακόμη, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις Φ.Α. πολλές φορές δεν είναι 

επαρκείς για ακόμα ένα λόγο. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

όταν βρέχει το μάθημα της Φ.Α. ακυρώνεται και όταν επικρατεί αρκετή ζέστη η διάθεση και η 

όρεξή τους για διδασκαλία του μαθήματος μειωνόταν αισθητά. Επιβεβαιώνεται το σχόλιο των 

Tsangaridou καιYiallourides (2008) ότι όταν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες, το μάθημα 

της Φ.Α. είτε λαμβάνει χώρα στην τάξη είτε ακυρώνεται. Βέβαια, ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

αποτέλεσμα στην έρευνα των Κουμαλάτσου και Τριπόδη(2008) ότι στο δημοτικό σχολείο το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών κάνει χρήση του βιβλίου, κυρίως, όταν «οι καιρικές 

συνθήκες δεν επιτρέπουν το μάθημα της φυσικής αγωγής» (64,6%). Εκτός από την ανεπάρκεια 

των εγκαταστάσεων της Φ.Α., η κακή ποιότητα ή την ανεπάρκεια του εξοπλισμού της Φ.Α. 

αναφέρεται ως ένα ακόμα σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να διδάξουν 

ποιοτικά μαθήματα Φ.Α.  

 Μεγάλος αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη 

Ένα ακόμη σημαντικό θεσμικό εμπόδιο θεωρείται ο μεγάλος αριθμός μαθητών σε κάθε 

τάξη. Η συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού μαθητών στο μάθημα της Φ.Α. κάνει τις προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών ακόμη πιο δύσκολες (Tsangaridou καιYiallourides, 2008) Επομένως, ο 

μεγάλος αριθμός μαθητών στο μάθημα της Φ.Α. παραμένει ένας ακόμη προβληματικός 

παράγοντας στη διδασκαλία ενός αποτελεσματικού μαθήματος Φ.Α.. 

 Ανεπαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των μαθημάτων Φ.Α.  

Ο χρόνος των 40 λεπτών θεωρείται ακόμη ένα θεσμικό εμπόδιο, αφού πολλοί 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν αδυναμία επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός αποτελεσματικού μαθήματος 
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Φ.Α. σε 40 λεπτά, καθώς πολύτιμος χρόνος χάνεται για μεταφορά, τοποθέτηση και επιστροφή 

του εξοπλισμού στην αποθήκη Φ.Α., αλλά και για αλλαγή ενδυμασίας.  

 Απαρχαιωμένο και ανεπαρκές αναλυτικό πρόγραμμα Φ.Α.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα Φ.Α. πολλές φορές αναφέρεται ως απαρχαιωμένο και 

ανεπαρκές και δεν βοηθά καθόλου στην προετοιμασία και τη διδασκαλία του μαθήματος. Ακόμη, 

η έλλειψη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τη Φ.Α. αναφέρεται ως ένα επιπλέον 

εμπόδιο, αφού με το υπάρχον εγχειρίδιο οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους και να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους σε θεματικές ενότητες που δεν έχουν 

επαρκείς γνώσεις.  

 Έλλειψη ποιοτικής επιμόρφωσης σχετικά με τη Φ.Α.  

Η έλλειψη αποτελεσματικής επιμόρφωσης σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της 

Φ.Α. θεωρήθηκε ως ένα ακόμα εμπόδιο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ποιοτικών 

προγραμμάτων Φ.Α. Παρόλο που πολλοί εκπαιδευτικοί συμμετέχοντες αναφέρουν ότι το 

σχολείο τους, τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης, πολλοί 

υποστηρίζουν ότι αυτά τα προγράμματα μπορούσαν να είναι καλύτερα και να προσφέρονται σε 

συστηματική βάση, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των Karagiorgi και Symeou (2006) για την 

αναποτελεσματική μορφή της επιμόρφωσηςτων εκπαιδευτικών.  

 Εμπόδια που σχετίζονται άμεσα με τον εκπαιδευτικό 

Τα εμπόδια που σχετίζονται άμεσα με τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνουν δυσκολίες ή 

εμπόδια που προκύπτουν από τις δράσεις και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού.  

 Ανεπαρκής γνώση περιεχομένου και δεξιοτήτων Φ.Α.  

Πολλοί εκπαιδευτικοί παραδέχονται είχαν ανεπαρκή γνώση και μη ανεπτυγμένες 

δεξιότητες σχετικά με αρκετές ενότητες της σχολικής Φ.Α. Πολλές φορές το κριτήριο για το 

ποιες θεματικές ενότητες θα διδάξουν, αποτελούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους και όχι οι 

ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η ανεπαρκής γνώση του περιεχομένου της Φ.Α. 
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καθώς και οι μη ανεπτυγμένες δεξιότητές τους, πηγάζουν από την αναποτελεσματική 

εκπαίδευση που είχαν σχετικά με τη Φ.Α. στις σπουδές τους.  

 Χαμηλή αυτοπεποίθηση για διδασκαλία Φ.Α.  

Ακόμη ένα σημαντικό εμπόδιο που σχετίζεται άμεσα με τον εκπαιδευτικό είναι η 

έλλειψη αυτοπεποίθησης για διδασκαλία του μαθήματος της Φ.Α. Πολλοί εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν ότι δεν νιώθουν άνετα να διδάξουν κάποιες από τις προτεινόμενες θεματικές 

ενότητες του αναλυτικού προγράμματος της Φ.Α., επειδή αναγνωρίζουν την ανεπαρκή γνώση 

περιεχομένου και τις ανεπαρκείς δεξιότητες που είχαν σχετικά με τις ενότητες αυτές.  

 Χαμηλό ενδιαφέρον και ενθουσιασμός για τη Φ.Α.  

Οι εκπαιδευτικοί που δεν ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία της Φ.Α., δεν έχουν τον 

ενθουσιασμό και τη ζωντάνια, που είναι απαραίτητα στοιχεία για τη διδασκαλία ενός 

αποτελεσματικού και ποιοτικού μαθήματος. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται 

για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φ.Α. είναι πιο πιθανό να προσπαθήσουν περισσότερο να 

αντιμετωπίσουν πιθανά εμπόδια.  

 Η ηλικία και το φύλο του εκπαιδευτικού 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι, αν και το φύλο δεν παίζει κάποιο ρόλο στη διδασκαλία της 

Φ.Α, ο παράγοντας ηλικία θεωρείται ως ένα πιθανό εμπόδιο στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού 

να διδάξει ποιοτική Φ.Α. (Ντάνης, 2008) 

 Εμπόδια που σχετίζονται άμεσα με το μαθητή 

Τα εμπόδια που σχετίζονται άμεσα με το μαθητή περιλαμβάνουν εμπόδια ή δυσκολίες 

που προκύπτουν από τη συμπεριφορά των μαθητών ή κάποια ιδιαίτερα φυσικά τους 

χαρακτηριστικά. Κάποιοι μαθητές δεν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες Φ.Α. 

και προβαίνουν σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές, αλλά αυτό δεν επηρεάζει σοβαρά τη διδασκαλία 

τους, αφού αυτοί οι μαθητές είναι λίγοι και μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα η συμπεριφορά 

τους αυτή.  
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2. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Η δραστηριότητα της έρευνας, κατά τον Βάμβουκα (2007:79), μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί χρησιμοποιώντας για κριτήριο διάφορα χαρακτηριστικά της, τα οποία για 

παράδειγμα μπορεί να είναι η φύση του προβλήματος, η μέθοδος, ο τόπος και ο χρόνος 

διεξαγωγής, το δείγμα, ο αριθμός των ερευνητών και η σχέση τους με τα υποκείμενα ή το είδος 

των δεδομένων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ανάλογα με το είδος των δεδομένων της μπορεί να 

γίνει διάκριση της έρευνας σε ποιοτική ή ποσοτική. Κατά τον Δημητρόπουλο (1994:38), 

δεδομένα «είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την ερευνητική διαδικασία, και 

είτε η συγκέντρωσή τους αποτελεί το στόχο της έρευνας, είτε αποτελεί το μέσο προς κάποιο 

στόχο».  

Οι ποσοτικές έρευνες χαρακτηρίζονται από την επεξεργασία των δεδομένων τους με 

στατιστικές μεθόδους και την αριθμητική παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους με τη μορφή 

πινάκων, διαγραμμάτων κ.α. Δομούνται συνήθως πάνω σε πλέγμα μεταβλητών, οι οποίες 

συσχετίζονται μεταξύ τους ενώ η φύση αυτού του είδους της έρευνας επιτρέπει την προσέγγιση 

μεγάλου δείγματος του πληθυσμού (Κυριαζή, 2002:48). Οι ποσοτικές έρευνες έχουν σταθερή 

και δύσκαμπτη δομή και ο σχεδιασμός τους δεν επιδέχεται εύκολα αλλαγές. Σε αυτό το είδος 

έρευνας, τα εμπειρικά δεδομένα επαληθεύονται ή διαψεύδονται μέσω στατιστικών μεθόδων, 

αφού μετατραπούν «…σε αριθμητική, νουμερική ή στατιστική γλώσσα» (Μαντζούκας, 

2007:237). 

Από την άλλη πλευρά, στην ποιοτική έρευνα διακρίνονται μια σειρά από διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Μία ποιοτική προσέγγιση δίνει έμφαση στις σημασίες, στις εμπειρίες, στις 

περιγραφές κ.ο.κ. Στην κατηγορία αυτή των ερευνών υπάρχει ευέλικτη δομή, η οποία επιτρέπει 

στον ερευνητή την αλλαγή κατά την εξέλιξη της έρευνας. Σε αρχικό στάδιο, η θεωρία δεν έχει 

συγκεκριμένη μορφή αλλά διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τη συλλογή των δεδομένων. Οι 

θεωρητικές έννοιες δεν προσδιορίζονται εκ των προτέρων σε σχέση με τα εμπειρικά δεδομένα 

αλλά αποτελούν, όπως ήδη αναφέραμε σε προηγούμενη υποενότητα, «μέσα ευαισθητοποίησης 

προς την κοινωνική πραγματικότητα» (Κυριαζή, 2005:52). Με τον τρόπο αυτό, ο ερευνητής 

καθοδηγείται και προσαρμόζει τις θεωρητικές έννοιες κατά την εξέλιξη της έρευνας. Τα 

δεδομένα στις ποιοτικές έρευνες συνήθως εκφράζονται περιγραφικά (Δημητρόπουλος, 1994:39). 

Τα ακατέργαστα στοιχεία μπορεί να αποτελούνται από τα ακριβή λόγια ανθρώπων (από 
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μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις ή συνομιλίες) ή από περιγραφές γεγονότων που έχουν 

παρατηρηθεί. 

Η ποιοτική έρευνα κατά τη Mason (2003:20) θεμελιώνεται στην «ερμηνευτική» 

παράδοση σκέψης, με την έννοια «…ότι την απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται, 

γίνεται κατανοητός, βιώνεται και παράγεται ο κοινωνικός κόσμος». Έχει ως κύριο 

χαρακτηριστικό την σε βάθος μελέτη λίγων περιπτώσεων με στόχο την διαμόρφωση ολικής 

εικόνας για την κάθε περίπτωση (Κυριαζή, 2005:52) επί τη βάσει πλούσιων και λεπτομερών 

στοιχείων, όπως αυτά εμφανίζονται στο φυσικό κοινωνικό τους περιβάλλον (Mason, 2003:20-

21). Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι ούτε οι «ποσοτικές» ούτε οι «ποιοτικές» έρευνες 

αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο φιλοσοφίας, μεθόδου και τεχνικής ώστε η διάκριση ανάμεσά τους 

να είναι απόλυτα σαφής (Mason, 2003:21-25). 

Κάτω από τον τίτλο «μεθοδολογία έρευνας» εντάσσονται συνήθως όψεις της 

ερευνητικής προσπάθειας που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή 

νοείται ως η αλληλουχία των φάσεων και σταδίων που διέρχεται ο ερευνητής προκειμένου να 

πραγματοποιήσει μία έρευνα (Δημητρόπουλος, 1994:17). Μετά τον καθορισμό του ερευνητικού 

προβλήματος ένα από τα βασικά προβλήματα που χρειάζεται να λύσει κάποιος ερευνητής είναι 

η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών παραγωγής εμπειρικών δεδομένων για τη 

διερεύνηση αυτού του προβλήματος. Με τον όρο μέθοδο «εννοούμε αυτό το φάσμα των 

προσεγγίσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου να συλλεγούν 

δεδομένα που πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και ερμηνείας, εξήγησης και 

πρόβλεψης» (Cohen και Manion, 1994:66). Ο όρος τεχνική κατά τον Βάμβουκα (2002:167), 

«δηλώνει τον ιδιαίτερο τρόπο εφαρμογής μίας μεθόδου για την επίτευξη ενός στόχου». Στη 

βάση αυτή, η μέθοδος υπαγορεύει και συντονίζει πλήθος τεχνικών για την επίτευξη ενός σκοπού 

(ό.π.).  

 

2. 1. Συμμετέχοντες  

Η ποιοτική δειγματοληψία, κατά τους Morse και Field (1994 στο Μαντζούκας, 2007:241), 

βασίζεται σε δύο βασικά στοιχεία: στην καταλληλότητα και στην επάρκεια. Στη βάση αυτή, το 

δείγμα θα πρέπει να είναι το κατάλληλο για την ερμηνεία του διερευνώμενου προβλήματος και 

θα πρέπει να είναι επαρκές όχι σε ποσότητα αλλά σε παροχή ποιοτικών πληροφοριών. Το δείγμα 

δεν απαιτείται να είναι αντιπροσωπευτικό αφού βασικός στόχος στην ποιοτική μεθοδολογία δεν 
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είναι η σύλληψη του «γενικού» και «αντικειμενικού», αλλά του «ειδικού» και «συγκεκριμένου» 

(Μαντζούκας, 2007:241). 

Είκοσι πέντε εκπαιδευτικοί Φ.Α., 17 άντρες και 8 γυναίκες έλαβαν μέρος στην παρούσα 

εργασία. Η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν από 30 -58 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας εργάζονταν σε δημοτικά σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης 

του Γραφείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Η επιλογή της περιοχής 

αυτής έγινε με κριτήριο την ευκολία πρόσβασης σε αυτό το «πεδίο» έρευνας, αφού ο ερευνητής 

είναι μέλος του Γραφείου αυτού. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Φλώρινας (http://dipe.flo.sch.gr) στην ευθύνη του Γραφείου ανήκουν συνολικά 38 

δημοτικά σχολεία με 6 να βρίσκονται στην πόλη της Φλώρινας. 

Ενώ το δείγμα στην ποιοτική έρευνα δε χρειάζεται να είναι ποσοτικά μεγάλο για τη 

διεξαγωγή έγκυρης έρευνας (Μαντζούκας, 2007:241), στη συγκεκριμένη περίπτωση το δείγμα 

της εργασίας αποτελεί και το συνολικό ερευνώμενο πληθυσμό. 

  Τα κριτήρια για την επιλογή του δείγματος ήταν: 

α) Η αδιάλειπτη συνέχεια της εργασίας 

β) Η μονιμότητα εργασίας 

Πριν τη έναρξη της διαδικασίας της συνέντευξης δόθηκε σε κάθε έναν από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να συμπληρώσει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο στατιστικών 

στοιχείων, προκειμένου να σκιαγραφηθεί το προφίλ των συμμετεχόντων της έρευνας. 

Υπόδειγμα αυτού του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο Παράρτημα.  

 

2.2. Η συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη αποτελεί κατά τον Ιωσηφίδη (2003:39), ίσως την πιο διαδεδομένη τεχνική 

άντλησης ποιοτικού υλικού και πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες. Η ερευνητική 

συνέντευξη είναι μια διαδικασία κατά την οποία δύο πρόσωπα, αυτός που κάνει ερωτήσεις και 

αυτός που δέχεται τις ερωτήσεις αναπτύσσουν μία σχέση επικοινωνίας μεταξύ τους προκειμένου 

ο πρώτος να συγκεντρώσει στοιχεία από το δεύτερο σχετικά με το αντικείμενο έρευνας 

(Δημητρόπουλος, 1994:87). Κατά τους Powney και Watts (1987:6) είναι οι ξεκάθαροι σκοποί 

και ενέργειες του συνεντευκτή που μετατρέπουν μία «συνομιλία» μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

ανθρώπων σε μία «μελέτη» φαινομένων. 
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Ως ξεχωριστή ερευνητική τεχνική, η συνέντευξη μπορεί να εξυπηρετήσει τρεις στόχους 

(Cohen και Manion, 1994:374): «…μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το κύριο μέσο συλλογής 

πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με τα αντικείμενα της έρευνας.» «…μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθούν υποθέσεις ή να υποδειχθούν νέες˙ ή ως ερμηνευτικό εργαλείο 

που βοηθά στην αναζήτηση μεταβλητών και σχέσεων.» «…μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

συνδυασμό με άλλες μεθόδους στη διεξαγωγή της έρευνας.». 

Συνεπώς, η ερευνητική συνέντευξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αυτόνομη 

μέθοδος όσο και ως τεχνική. Ανάλογα με το βαθμό δόμησης ή αλλιώς τυποποίησης της 

διαδικασίας της, μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη συνέντευξης (Βάμβουκας, 2002:232, 

Ιωσηφίδης, 2003:40). Η δομημένη ή κατευθυνόμενη συνέντευξη βασίζεται σε ένα αυστηρά 

προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων, το οποίο τίθεται με τον ίδιο ενιαίο τρόπο σε όλους τους 

ερωτώμενους. Η ημι-δομημένη ή ημι-κατευθυνόμενη συνέντευξη χαρακτηρίζεται κι αυτή από 

ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως 

προς τη σειρά των ερωτήσεων, ως προς την τροποποίηση αυτών ανάλογα με τον ερωτώμενο και 

την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση. Η μη δομημένη ή ελεύθερη 

συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την απουσία προκαθορισμένων ερωτήσεων και βασίζεται σε 

θεματικές περιοχές. Στην ποιοτική έρευνα χρησιμοποιούνται κυρίως οι δύο τελευταίοι τύποι 

συνέντευξης, ενώ στην προκειμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη μορφή της. 

Η συνέντευξη ως τεχνική παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι (Ιωσηφίδης, 2003:40-41): 

• Επιτρέπει την άντληση πληροφοριών σε βάθος 

• Μπορεί να οδηγήσει στη διερεύνηση θεμάτων που δεν είχαν προκαθοριστεί από πριν 

• Επιτρέπει στον ερευνητή να δει τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα από την οπτική των 

συμμετεχόντων υποκειμένων 

Στα μειονεκτήματα της συνέντευξης περιλαμβάνονται (ό.π.): 

o Είναι εξαιρετικά χρονοβόρα 

o Προϋποθέτει αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα από τον ερευνητή 

o Αντλείται αρκετό υλικό που δεν είναι αξιοποιήσιμο 

o Λόγω του υποκειμενισμού της δημιουργείται πρόβλημα στην αξιοπιστία της 
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Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε καταρχήν την τεχνική της συνέντευξης ως βασικό 

ερευνητικό «εργαλείο» για τους εξής λόγους: 

α) Στα πλαίσια της συνέντευξης, έγινε καλύτερη επεξήγηση στους ερωτώμενους των 

σκοπών της έρευνας και απαντήθηκε οποιαδήποτε απορία πάνω σε αυτό (Παρασκευόπουλος, 

1993:128). 

β) Στη συνέντευξη είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν ευκολότερα πληροφορίες που ο 

ερωτώμενος ίσως ήταν απρόθυμος να καταγράψει. Ιδιαίτερα βοηθά σε αυτό η δημιουργία ενός 

φιλικού και άνετου κλίματος (Κυριαζή, 2002:124). 

γ) Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ο ερευνητής μπορεί να βεβαιώνεται κάθε φορά 

ότι ο ερωτώμενος καταλαβαίνει πλήρως της ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει 

(Παρασκευόπουλος, 1993:128). Σε αντίθετη περίπτωση, ο ερευνητής μπορεί να αναδιατυπώσει 

τις ερωτήσεις του. 

δ) Η συνέντευξη επιτρέπει να εξεταστεί το ερευνητικό πρόβλημα σε βάθος 

(Παρασκευόπουλος, 1993:128). 

Σημαντικό ρόλο έπαιξε, τέλος, το γεγονός ότι πριν την υλοποίηση των συνεντεύξεων 

υπήρχε η δυνατότητα σχεδιασμού ενός οδηγού συνέντευξης. Η δυνατότητα αυτή βοήθησε στο 

αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας κατά τη διάρκεια υλοποίησης των συνεντεύξεων. 

Οι ερωτήσεις οριστικοποιήθηκαν μετά τη διενέργεια δύο δοκιμαστικών συνεντεύξεων με 

αντίστοιχους εκπαιδευτικούς Φ.Α., οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στα υποκείμενα του 

επιλεγμένου δείγματος. Κατά τη διάρκεια και μετά από αυτές τις δοκιμαστικές συνεντεύξεις 

κρατήθηκαν σχετικές σημειώσεις και έγιναν κάποιες μικρές διορθώσεις στις πρώτες ερωτήσεις. 

Η συνολική διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν περίπου 40 λεπτά. Πριν από κάθε 

συνέντευξη γινόταν η συμπλήρωση ενός πολύ σύντομου ερωτηματολογίου σχετικού με το 

προφίλ του κάθε συμμετέχοντα. Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και μεταγράφηκαν 

κατά λέξη για να παραγάγουν γραπτό κείμενο. Τόσο για τη μαγνητοφώνηση, όσο και για τη 

δημοσίευση στα πλαίσια αυτής της εργασίας των γραπτών κειμένων ή αποσπασμάτων τους που 

προέκυψαν από τη διαδικασία απομαγνητοφώνησης, υπήρξε η σχετική άδεια από τους 

συμμετέχοντες. 
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2.3. Η ανάλυση περιεχομένου 

 

Η ανάλυση περιεχομένου κατά τον Berelson, είναι «μια τεχνική έρευνας που έχει 

αντικείμενο την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του φανερού 

περιεχομένου της επικοινωνίας, γραπτού ή προφορικού λόγου, με τελική επιδίωξη την 

ερμηνεία» (1948 στο Βάμβουκας, 2002:264). Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε 

οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας. Τα πρωτογενή υλικά είναι συνήθως σε γραπτή μορφή, αλλά 

το ραδιόφωνο, οι συζητήσεις, οι ηχογραφήσεις συνεντεύξεων, οι εικόνες και οτιδήποτε σχετικό 

με την «επικοινωνία» είναι διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί (Verma και Mallick, 2004:224). 

Η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να είναι ποιοτικού ή ποσοτικού τύπου. Κατά τον 

Βάμβουκα, «η ποιοτική ανάλυση βασίζεται στην παρουσία ή απουσία ενός χαρακτηριστικού, 

ενώ η ποσοτική αναζητεί τη συχνότητα εμφάνισης των ενοτήτων ανάλυσης, που θεωρήθηκαν ως 

αποκαλυπτικές ενδείξεις του χαρακτηριστικού στο περιεχόμενο της επικοινωνίας» (2002:273). 

Στη βάση αυτή, σημασία για την ποιοτική έρευνα έχει το «καινούργιο» και το «ενδιαφέρον» 

ανεξάρτητα εάν εμφανίζεται συχνά, ενώ η ποσοτική ανάλυση αγνοεί τα στοιχεία που έχουν 

μικρή συχνότητα εμφάνισης (Βάμβουκας, 2002:273). 

Σε αντίθεση με την απλή ανάγνωση κειμένου, «…η ανάλυση περιεχομένου επιτρέπει τη 

συστηματική διερεύνηση του κειμένου» (Κυριαζή, 2002:284). Ουσιαστικά, κατά τη διαδικασία 

της ανάλυσης περιεχομένου γίνεται αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των πληροφοριών του 

πρωτογενούς ή δευτερογενούς υλικού, ώστε να χρησιμοποιηθούν για έναν ορισμένο σκοπό. 

Κατά τον Βάμβουκα (2002:270), οι φάσεις αυτής της διαδικασίας είναι τρεις: 

α) Στην πρώτη φάση γίνεται ο ορισμός και η επιλογή της ενότητας ανάλυσης, η οποία 

μπορεί να είναι η λέξη, το θέμα, τα πρόσωπα, το μέτρο του χρόνου ή του χώρου και το σύνολο 

του διαθέσιμου υλικού. 

β) Στη δεύτερη φάση γίνεται ο ορισμός και η επιλογή της μονάδας μέτρησης, η οποία 

ανάλογα με το σκοπό της έρευνας μπορεί να είναι η συχνότητα εμφάνισης των σημαντικών 

ενδείξεων ή ο αριθμός των ατόμων της ομάδας των οποίων η γλωσσική παραγωγή αναλύεται. 

γ) Στην τρίτη φάση γίνεται η δημιουργία ενός συστήματος κατηγοριών, οι οποίες είναι 

ομαδοποιήσεις του υλικού με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες. Με τον τρόπο 

αυτό κατασκευάζεται ένα συγκεκριμένο σύστημα κωδικοποίησης. Το σύστημα των κατηγοριών 

χρησιμεύει ως πλαίσιο για τη διαλογή του προς ανάλυση υλικού. 
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Κατά την Κυριαζή (2002:288), η διαδικασία της κατηγοριοποίησης αφορά την εξεύρεση 

απαντήσεων από τα διαθέσιμα επικοινωνιακά στοιχεία, στα πλαίσια της παραγωγικής ή 

επαγωγικής «λογικής». Στην πρώτη περίπτωση η θεωρία προϋπάρχει ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση ο ερευνητής ξεκινάει έχοντας μόνο γενικές ιδέες για το ερευνώμενο θέμα και οι 

εννοιολογικές κατηγορίες διαμορφώνονται μετά την εξέταση του υλικού. Στην ποσοτική 

ανάλυση περιεχομένου με σκοπό τον έλεγχο της θεωρίας οι αρχικές κατηγορίες δε 

μεταβάλλονται. Στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, τα δεδομένα αντιπαρατίθενται με αρχικές 

δοκιμαστικές κατηγορίες και ανάλογα με το πόσο κατάλληλες αποδεικνύονται αυτές, 

τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται (Κυριαζή, 2002:292). Στη συνέχεια, ο ερευνητής 

επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα δεδομένα με βάση τις κατηγορίες που έχει εξετάσει. Στο μέτρο 

που το νόημα του περιεχομένου κάποιες φορές δεν είναι ένα και μοναδικό, τα συμπεράσματα 

της ανάλυσης στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υποκειμενική κρίση και στην απλή κοινή 

λογική του ερευνητή (Κυριαζή, 2002:295). 

Στην εν λόγω εργασία, ως ενότητα ανάλυσης ορίστηκε το συνολικό κείμενο των 

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων των συμμετεχόντων. Ως μονάδα μέτρησης κατά κανόνα 

σε ανάλυση απαντήσεων σε ανοιχτές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης λαμβάνεται ο 

ερωτώμενος (Φίλιας, 1996:208). Μετά την προσεκτική ανάγνωση όλων των κειμένων και με τη 

βοήθεια του εννοιολογικού πλαισίου και του οδηγού συνέντευξης, κατασκευάσαμε κάποιες 

αρχικές δοκιμαστικές κατηγορίες, οι οποίες τροποποιούνταν στην πορεία της διαδικασίας. Τα 

δεδομένα αντιπαραβλήθηκαν εν συνεχεία με τις κατηγορίες μέχρι οι κατηγορίες να πάρουν την 

τελική τους μορφή. Για τη βελτίωση της κωδικοποίησης χρησιμοποιήθηκε η ομαδοποίηση των 

κατηγοριών σε θεματικούς άξονες (Ιωσηφίδης, 2003:80). Η παραπάνω διαδικασία ανάλυσης 

εμπίπτει στη βασικότερη τεχνική της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου που λέγεται «δόμηση» 

(Μπονίδης, 2004:128). Ταυτόχρονα, υπήρξε ενασχόληση με το έκδηλο και λανθάνον 

περιεχόμενο, ώστε να υπάρξει και η καταγραφή των υποδηλούμενων απόψεων (Κυριαζή, 

2002:292-293). Αυτός ο τρόπος «ανάγνωσης» των δεδομένων αξιοποιήθηκε στη φάση της 

ερμηνείας των ευρημάτων. 

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος 

κατηγοριοποίησης, εφαρμόστηκαν οι κανόνες της «αντικειμενικότητας», της 

«εξαντλητικότητας», της «καταλληλότητας» και του «αμοιβαίου αποκλεισμού», κανόνες στους 

οποίους κατά τον Βάμβουκα (2002:274) θα πρέπει να θεμελιώνεται η κατηγοριοποίηση. 
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2.4 Το ερωτηματολόγιο της εργασίας 

 

Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο,(Παράρτημα 1) το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση για 

τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.  

Η μορφή και το περιεχόμενο των ερωτήσεων που απάντησαν οι εκπαιδευτικοί ήταν όσο 

το δυνατόν πιο προσιτά στην καθημερινή τους «γλώσσα», προκειμένου να εκμαιευτούν οι 

απαραίτητες σχετικές με την έρευνα πληροφορίες. 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους ερωτώμενους αφορούσαν καταρχήν την ύπαρξη η μη 

καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν τη διεξαγωγή του μαθήματος, ενώ σε δεύτερο επίπεδο τα 

ερωτήματα στρέφονταν στην αναζήτηση ύπαρξης κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών τόσο 

σε χώρους όσο και σε υλικό για την υποστήριξη του μαθήματος τους στην περίπτωση που 

υπάρχουν αλλαγές στους χώρους της διδασκαλίας. Ακολούθως, επιχειρείται η διερεύνηση της 

σύνταξης των μαθημάτων με τα απαιτούμενα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.  

Ακολούθως, τα ερωτήματα στρέφονται στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών Φ.Α. να 

παραμένουν στον ίδιο χώρο η τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν όταν μετακινούνται από 

σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα, καθώς και την κατανόηση που έχουν από τους 

συναδέλφους και τους ανώτερους τους.  

Τέλος, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν για την αρωγή που έχουν από 

εξωσχολικούς παράγοντες, όπως οι τοπικοί φορείς.  

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών οργανωθήκαν, 

αναλύθηκαν συζητώντας  γύρω από έξι θεματικούς άξονες.  

1. Χώρος Άθλησης 

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα 

3. Καιρικές Συνθήκες 

4. Συμμετοχή Μαθητών 

5. Συμμετοχή Άλλων Παραγόντων 

6. Προτάσεις 
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Ο πρώτος άξονας συμπεριλαμβάνει έξι ερωτήματα, τα οποία διερευνούν θέματα που 

άπτονται της διεξαγωγής του μαθήματος σε χώρους ικανούς ή μη για την άθληση των παιδιών. 

Ο δεύτερος άξονας περιέχει ερωτήματα που αφορούν την παραλληλία των πραγματικών 

μαθημάτων που πραγματοποιούνται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών έτσι όπως αυτό 

προτείνεται και συμπεριλαμβάνει τρία σχετικά ερωτήματα. Ανάλογα, ο τρίτος άξονας των 

καιρικών συνθηκών διερευνά την άμεση σχέση τους με την υλοποίηση των μαθημάτων και 

καλύπτεται από πέντε ερωτήματα. Η συμμετοχή των μαθητών ανιχνεύεται μέσα από δύο 

ερωτήματα ενώ η ύπαρξη άλλων παραγόντων που είναι πιθανόν να επηρεάζουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία διερευνάται μέσα από 4 ερωτήματα και οι προτάσεις για βελτίωση της 

υπάρχουσα κατάστασης καλύπτονται από 2 ερωτήματα. 

 

 

2.5   Η διαδικασία 

 

Κάθε ερωτώμενος προσεγγίστηκε ατομικά σε χώρο και χρόνο της επιλογής του, ώστε να 

υπάρχει κλίμα οικειότητας και άνεσης. Οι περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά 

το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου 2013, σε χρονικές στιγμές που θεωρούσαν 

κατάλληλες οι ίδιοι οι ερωτώμενοι και συνήθως πραγματοποιούνταν σε κενούς χρόνους μεταξύ 

μαθημάτων. Η απομαγνητοφώνηση της κάθε συνέντευξης πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το 

πέρας της, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν πιο άμεση και ακριβής μεταγραφή 

των στοιχείων της . Στη συνέχεια, ακολούθησε η πρώτη ανάλυση των συνεντεύξεων με την 

εύρεση των κοινών στοιχείων μεταξύ τους και τη σχετική κωδικοποίησή τους, ώστε να 

προκύψουν τα δεδομένα προς ανάλυση της εργασίας. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση την απομαγνητοφώνηση και την ανάλυση της κάθε συνέντευξης, προέκυψαν  

θεματικοί άξονες: Χώρος Άθλησης, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Καιρικές Συνθήκες, Συμμετοχή 

Μαθητών, Συμμετοχή Άλλων Παραγόντων και Προτάσεις.  

Ο θεματικός άξονας Χώρος Άθλησης συμπεριλαμβάνει δύο κατηγορίες: Εσωτερικός και 

Εξωτερικός. Ο Εσωτερικός Χώρος Άθλησης εμπεριέχει 3 κωδικούς: Αυτόνομος Χώρος 

(γυμναστήριο) [ΑΥΤΧΩ], Σχολική Τάξη [ΣΧΟΛΤΑΞΗ] και Διάδρομο [ΔΙΑΔ]. Ο Εξωτερικός 

Χώρος Άθλησης αφορά 2 κωδικούς, τη Σχολική Αυλή [ΣΧΟΛΑΥΛ] και το Γήπεδο[ΓΗΠ].  

Ο δεύτερος θεματικός άξονας του Αναλυτικού Προγράμματος αναλύεται στη δυνατότητα 

Διαμόρφωσης Αναλυτικού Προγράμματος και στην Καταλληλότητα του Ισχύοντος Αναλυτικού 

Προγράμματος. Η διαμόρφωση του Α.Π. εμπεριέχει 3 κωδικούς που συμπεριλαμβάνουν τις 

Αλλαγές Α.Π. που μπορεί να προκύψουν[ΑΛΛΑΠΡΟ], τη δυνατότητα Χρήσης Εποπτικών 

Μέσων [ΧΡΗΕΠΜΕΣ] και την Κατάτμηση Μαθημάτων για καλύτερη διδασκαλία 

[ΚΑΤΜΑΘΗ]. Η κατηγορία της Καταλληλότητας Ισχύοντος Α.Π. αφορά τις 2 αξιολογήσεις 

Κατάλληλο Α.Π. [ΚΑΤΑΛΑΠ] και Ακατάλληλο Α.Π. [ΑΚΑΤΑΠ].  

Ο άξονας των Καιρικών Συνθηκών συμπεριλαμβάνει μία κατηγορία,αυτή των Συνεπειών 

Δυσχερών Καιρικών Συνθηκών, η οποία περιγράφεται με τρεις κωδικούς: τηνν Απώλεια 

Μαθημάτων [ΑΠΜΑΘΗ], την Αναπλήρωση Μαθημάτων [ΑΝΜΑΘΗ] και τη Διδασκαλία 

Άλλου Αντικειμένου [ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ]. 

Η τέταρτη κατηγορία αυτή της Συμμετοχής των Μαθητών καλύπτεται από τρεις κατηγορίες, 

αυτή της Συμμμετοχής, της Συμπεριφοράς και  Άλλων Χαρακτηριστικών των Μαθητών. Η 

Συμμετοχή των Μαθητών αναλύεται σε 3 κωδικούς: Μικρή [ΜΙΚΣΥΜ], Μέτρια [ΜΕΤΣΥΜ] 

και Μεγάλη [ΜΕΓΣΥΜ] συμμετοχή. Η συμπεριφορά των μαθητών συμπεριλαμβάνει τη 

Δυσανασχέτηση [ΔΥΣΜΑΘΗ] ή την Ικανοποίησή τους [ΙΚΑΝΜΑΘ]  ενώ η κατηγορία των 

άλλων χαρακτηριστικών των μαθητών καλύπτεται από ένα μόνο κωδικό, αυτόν του Επηρεασμού 

της Υγείας τους [ΕΠΥΓ].  

Ο θεματικός άξονας της Συμμετοχής Άλλων Παραγόντων περιγράφεται από Παράγοντες 

που έχουν σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και Παράγοντες που έχουν σχέση με το 

εκπαιδευτικό διοικητικό περιβάλλον. Η κατηγορία των Παραγόντων που αφορούν τη μαθησιακή 
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διαδικασία συμπεριλαμβάνει το φύλο των μαθητών [ΦΥΛΜΑΘ] και την Μετακίνηση 

Εκπαδευτικού σε Σχολικές Μονάδες [ΜΕΤΕΚΠ]. Παράλληλα,οι παράγοντες που έχουν σχέση 

με το εκπαιδευτικό διοικητικό περιβάλλον  αφορούν τη Συμπεριφορά Ανωτέρων [ΣΥΜΠΑΝ] 

και η Συμεριφορά Συναδέλφων [ΣΥΜΠΣΥΝ]. 

Τέλος, ο έκτος θεματικός άξονας αφορά τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, ο οποίος 

συμπεριλαμβάνει 2 κατηγορίες, αυτή της Αλλαγής σε επίπεδο πολιτικής και σε Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο. Η κατηγορία της αλλαγής σε επίπεδο πολιτικής έχει 3 κωδικούς: την Αλλαγή 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΑΛΕΚΠΟΛ], τη Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 

[ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ] και την Υποστήριξη από δημόσιους φορείς [ΥΠΔΗΜΦΟΡ].  

Επομένως, συνολικά εμφανίζονται 6 θεματικοί άξονες με 12 κατηγορίες και όπως 

εμφανίζονται στον  Πίνακα 1.  

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

1. Εσωτερικός Χώρος Άθλησης ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 

2. Εξωτερικός χώρος άθλησης ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 

 ΓΗΠ – Γήπεδο 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3. Διαμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος  ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για 

καλύτερη διδασκαλία 

4. Καταλληλότητα Ισχύοντος ΑΠ ΚΑΤΑΛΑΠ – Κατάλληλο Ισχύον ΑΠ 

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

5. Συνέπειες Δυσχερών Καιρικών Συνθηκών ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ–Διδασκαλία άλλου 

αντικειμένου 
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Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

6. Συμμετοχή Μαθητών ΜΙΚΣΥΜ – Μικρή συμμετοχή 

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  

 ΜΕΓΣΥΜ – Μεγάλη Συμμετοχή 

7. Συμπεριφορά Μαθητών ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 

8. Άλλα χαρακτηριστικά μαθητών ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

9. Παράγοντες που έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή διαδικασία 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε 

Σχολικές Μονάδες 

10. Παράγοντες που έχουν σχέση με την 

εκπαιδευτικό διοικητικό περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

11. Αλλαγή σε επίπεδο πολιτικής ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου 

Φυσικής Αγωγής 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους 

φορείς 

12. Αλλαγή σε φυσικό επίπεδο ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 

Πίνακας 1: Θεματικοί άξονες, Κατηγορίες και Κωδικοί Ανάλυσης 

 

3.1. Χώρος Άθλησης 
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Ο χώρος άθλησης διαχωρίστηκε σε εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση, με την 

εσωτερική διαμόρφωση να ασχολείται τόσο με την ύπαρξη αυτόνομου χώρου (γυμναστηρίου) 

στο σχολικό χώρο όσο και τη διεξαγωγή των μαθημάτων στη σχολική τάξη ή το σχολικό 

διάδρομο. Στους εξωτερικούς χώρους συνυπάρχουν η σχολική αυλή, όποτε αυτή υπάρχει και το 

γήπεδο, σχολικό ή μη. Από την ανάλυση προέκυψαν οι παρακάτω συχνότητες, όπως 

εμφανίζονται στον Πίνακα 2: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΥΤΧΩ 25 

 ΣΧΟΛΤΑ 25 

 ΔΙΑΔ 25 

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΑΥΛ 25 

 ΓΗΠ 8 

Πίνακας 2: Συχνότητες Εμφάνισης Κωδικών Θεματικού Άξονα Χώρου Άθλησης 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την αδυναμία χρήσης εξωτερικών χώρων όταν 

επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες. 

 «Στον εξωτερικό (χώρο) αρκετό διάστημα, το χειμώνα πάρα πολλές είναι οι μέρες γιατί 

λόγω καιρικών συνθηκών εδώ πέρα, χιόνια έχουμε, βροχές έχουμε, κρύα έχουμε οπότε 

αναγκαζόμαστε και πάμε σε χώρους ο καθένας όπου μπορεί και να βρει στο σχολείο του έτσι; Γιατί 

δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία τα γυμναστήρια αλλά βολευόμαστε στους διαδρόμους, σε κάποιες 

αίθουσες» (Συνεντευξιαζόμενος (Συν) 19) 

Παράλληλα όμως τονίστηκε πολλές φορές, σχεδόν από όλους τους συμμετέχοντες, η 

απουσία ύπαρξης ή και η ακαταλληλότητα των υπαρχόντων εσωτερικών χώρων, γεγονός που 

καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή του μαθήματος. 

«Απλά χρησιμοποιούμε, στην ακραία περίπτωση τον διάδρομο ή μια άδεια αίθουσα – ένα 

χώρο- αν υπάρχει- που δεν το συναντάμε συχνά» (Συν 1) 

«Όχι όλα και όχι όλη η ύλη, το να μάθουμε να δίνουμε πάσες και να σταματάμε την μπάλα, 

μερικά πράγματα μπορούμε να τα εντάξουμε αλλά τώρα να- τα υπόλοιπα δεν βοηθάει η κατάσταση, 
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δεν υπάρχει χώρος θα σπάσουμε τα τζάμια , θα δημιουργήσουμε, θα κάνουμε ζημία ας πούμε» 

(Συν 1) 

 Κάποιοι αναφέρονται στον χώρο που έχουν στη διάθεσή τους ανάλογα με το σχολείο 

στο οποίο υπηρετούν:  

«Δεν είναι μεγάλο το γυμναστήριο που έχουμε. Ήταν παλιά μια αποθήκη μεγάλη την οποία 

τη φτιάξαμε και έγινε έτσι ένας χώρος, ευχάριστος φυσικά, υπάρχουνε μπάλες εκεί μέσα και έχουμε 

στήσει μια μπασκέτα στον τοίχο και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εκεί με τα παιδιά είναι 

κάποια παιχνίδια και κάποια, ξέρω’ γω, κάποιες αθλητικές έτσι μικρές δραστηριότητες.»(Συν 13) 

Πέντε (5) άτομα αναφέρονται στα υλικά που έχουν:  

«Η υλικοτεχνική υποδομή σε κάθε σχολείο και το υπουργείο δεν προσπαθεί να κάνει 

γυμναστήρια, αλλά προσπαθεί να κάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και από εκεί τα 

μετατρέπουμε εμείς σε γυμναστήρια με τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν.»(Συν 6) 

«Συνήθως Νοέμβριο με Δεκέμβριο ,Ιανουάριο με Φεβρουάριο είναι οι μήνες του χειμώνα, 

στους οποίους επικρατεί τουλάχιστον ψύχος μεγάλο ,με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε μέσα στο 

χώρο του σχολείου.»(Συν9) 

«Καμία απολύτως. Είναι ο χώρος μικρός ,είναι 15x15, καλύπτει τις δυνατότητες μιας τάξης 

μόνο μέσα ,συνήθως αν χρειαστεί να μπει και δεύτερη τάξη το μάθημα γίνεται με συνθήκες 

άσχημες θα έλεγα.»(Συν9) 

 

3.2. Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

Το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα σχολιάστηκε τόσο ως προς την καταλληλότητά του 

προς διδασκαλία κατά τη διάρκεια δύσκολων καιρικών συνθηκών όσο και για τον πλουραλισμό 

διδακτικών αντικειμένων που διαθέτει ή δεν διαθέτει, επιτρέποντας την ευελιξία κατά τη 

διεξαγωγή του μαθήματος. Αναζητήθηκαν αναφορές που τόνιζαν την καταλληλότητα ή και 

ακαταλληλότητα του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος, καθώς και τις πιθανές αλλαγές που 

πραγματοποιούνται , τη χρήση των εποπτικών μέσων καθώς και την κατάτμηση των μαθημάτων 

για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων. Ο συγκεντρωτικός πίνακας που προκύπτει είναι ο 

εξής (Πίνακας 3) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΝΠΡΟ 25 

 ΧΡΗΕΠΜΕΣ 25 

 ΚΑΤΜΑΘΗ 25 

2. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟ Σ ΑΠ ΚΑΤΑΛΑΠ 4 

 ΑΚΑΤΑΠ 25 

Πίνακας 3: Συχνότητες Εμφάνισης Κωδικών Θεματικού Άξονα Αναλυτικού Προγράμματος 

 

Κάποιοι αναφέρονται στις μετατροπές που είναι αναγκασμένοι να πραγματοποιήσουν 

λόγω των καιρικών συνθηκών: 

 «Δυστυχώς το διάστημα το οποίο δεν μπορούμε να βγούμε έξω και να κάνουμε το το 

πρόγραμμα που έχει το ολοη-,, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αναγκαζόμαστε και κάνουμε 

κάποια άλλα πράγματα, μεταφέρουμε δηλαδή κάποιες δραστηριότητες που είναι για αργότερα, τις 

κάνουμε εκείνο το διάστημα ώστε….» (Συν 13).  

«Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα μας σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, 

δηλαδή τι εννοώ, το πρώτο πράγμα που κάνω εγώ είναι το εξής: το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο 

κάνουμε έξω γυμναστική που βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες, κάνουμε αθλήματα που θέλουν-που 

μπορούν να διδαχθούνε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, το χάντμπολ και το ποδόσφαιρο. Στη 

συνέχεια, κάνουμε έτσι το πρόγραμμα να διδάξουμε μέσα στο γυμναστήριο αθλήματα ή 

παραδοσιακούς χορούς έτσι ώστε να προσαρμόσουμε έτσι το μάθημα ώστε να είναι 

προσαρμοσμένο στις καιρικές συνθήκες».(Συν 6) 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις του Α.Π. με 4 να 

είναι πιο εμφατικοί:  

«Συνήθως προσαρμόζουμε τις αίθουσες, τραβάμε κάποια θρανία στην άκρη, προσπαθούμε 

να κάνουμε μέσα παραδοσιακούς χορούς ή κάποια παιχνιδάκια που «μπορούμε», εντός 

εισαγωγικών να τα κάνουμε μέσα. Κάπως έτσι περνάμε το Χειμώνα.»(Συν 3) 

«Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία που δεν 

έχουν γυμναστήρια σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή βρίσκουμε π.χ τον Ιανουάριο τον 

Φεβρουάριο που έχει πολύ κρύο έξω και δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα μέσα στα γυμναστήρια 
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ή στο διάδρομο ή σε καμιά άλλη αίθουσα κάνουμε χορούς, κάνουμε ενόργανη γυμναστική ούτως 

ώστε και τα παιδιά να τα απασχολούμε και να κάνουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα.» (Συν. 6) 

 

3.3. Καιρικές Συνθήκες 

 

Οι καιρικές συνθήκες ανέκυψαν ως αντικείμενο συζήτησης όσον αφορά την επίδρασή 

τους στην αλλαγή του προγράμματος και την απώλεια, την αναπλήρωση του μαθήματος ή τη 

διδασκαλία άλλου διδακτικού αντικειμένου.  

Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 4)  δείχνει τη συχνότητα των αναφορών: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΑΠΜΑΘΗ 25 

 ΑΝΜΑΘΗ 25 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ 25 

Πίνακας 4: Συχνότητες Εμφάνισης Κωδικών Θεματικού Άξονα Καιρικών Συνθηκών 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην απώλεια μαθημάτων που προκύπτουν από τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες: 

«Eιδικά στην περιοχή μας που σχεδόν πέντε μήνες – έξι- ο χειμώνας είναι βαρύς και εξ 

ανάγκης δυσκολευόμαστε να δουλέψουμε και αυτοσχεδιάζουμε.»(Συν 1) 

«Φυσικά και επηρεάζουν αφού η Φλώρινα , όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει τρεις με τέσσερις 

μήνες Χειμώνα βαρύ, με χιόνια, τα οποία τα παιδιά δεν μπορούν να τα βγάλουμε έξω να κάνουμε 

γυμναστική και αναγκαζόμαστε να βρούμε άλλους χώρους.» (Συν. 13) 

«Αυτές που χάνονται για τις υπόλοιπες ειδικότητες για τους δασκάλους και καθηγητές 

βέβαια, όταν τα σχολεία κλείνουνε. Μόνο αυτό.» (Συν 9) 

«Εξαρτάται απ’ τη χρονιά, αλλά το χειμώνα υπάρχουνε πολλές μέρες δεν, δεν μπορούμε να 

κάνουμε το μάθημα.»(Συν. 3) 

 

3.4. Συμμετοχή Μαθητών 
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Η συμμετοχή των μαθητών συνήλθε στο βαθμό συμμετοχής τους στο διαφορετικά 

διαμορφωμένο μάθημα λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς και στην πιθανή αλλαγή συμπεριφοράς 

τους ή την επίδραση στην υγεία τους. Η συμμετοχή των μαθητών κρίνεται ως μικρή, μέτρια ή 

μεγάλη, όταν συμμετέχουν σε μαθήματα που έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά από το 

συνηθισμένο.  Η συμπεριφορά των μαθητών  ανιχνεύει αν οι μαθητές δυσανασχετούν ή είναι 

ικανοποιημένοι  με την αλλαγή του προγραμματισμού του μαθήματος. Τέλος, παρατηρείται η 

πιθανή επιρροή στην υγεία  των παιδιών.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΙΚΣΥΜ 1 

 ΜΕΤΣΥΜ 12 

 ΜΕΓΣΥΜ 8 

2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΥΣΜΑΘ 9 

 ΙΚΑΝΜΑΘ 22 

3. ΑΛΛΑ ΕΠΥΓ 25 

Πίνακας 5: Συχνότητες Εμφάνισης Κωδικών Θεματικού Άξονα Συμμετοχής Μαθητών 

 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών σχολιάζει τις επιδράσεις των καιρικών συνθηκών στη 

υγεία των παιδιών. Χαρακτηριστικά έχουμε:  

«Όταν κάνουμε έξω το Χειμώνα, επηρεάζεται τόσο των παιδιών όσο και των γυμναστών. 

Τα παιδιά βήχουν, ιδρώνουν και μετά λίγο να σταματήσουνε για να εκτελέσει κάποιο άλλο παιδί 

την άσκηση, αυτά κρυώνουν. Υπάρχει βήχας έτσι, τα αυτάκια , οι μυτούλες, τρέχουν…»(Συν. 3) 

«…όταν για παράδειγμα αναγκαστούμε να βγούμε στο προαύλιο χώρο και υπάρχουν 

συνθήκες υποφερτές ,ανεκτές αλλά όταν το ένα παιδάκι συνέχεια τρέχοντας ,ιδρώσει τότε υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα να αρρωστήσει κιόλας ,να ανεβάσει υψηλό πυρετό και ειδικά όταν είναι μικρά 

παιδάκια της πρώτης και της δευτέρας τάξης.» (Συν. 9). 

 

3.5. Επίδραση Άλλων Παραγόντων 
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Παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρέασαν άμεσα ή έμμεσα τη διεξαγωγή του 

μαθήματος υπήρξαν το φύλο των μαθητών, η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλες σχολικές 

μονάδες, καθώς και η συμπεριφορά των ανωτέρων και των συναδέλφων. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία κατηγοριοποιούνται στο φύλο των μαθητών και στην 

μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε σχολικές μονάδες, ενώ το εργασιακό περιβάλλον ως 

παράγοντας επιρροής διαχωρίζεται σε συμπεριφορά ανωτέρων και σε συμπεριφορά συναδέλφων. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΦΥΛΜΑΘ 11 

 ΜΕΤΕΚΠ 24 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΠΑΝ 25 

 ΣΥΜΠΣΥΝ 25 

Πίνακας 6: Συχνότητες Εμφάνισης Κωδικών Θεματικού Άξονα Άλλων Παραγόντων 

 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στη διάθεση των συναδέλφων να βοηθήσουν τον 

εκπαιδευτικό Φ.Α. με χαρακτηριστικό το απόσπασμα:  

«Οι περισσότεροι δείχνουν κατανόηση, οι άλλοι όμως, απαιτούνε στην ώρα του γιατί δεν 

τους νοιάζει και πρέπει να φύγουν αυτοί , γιατί εκείνη την ώρα σχολούν και πρέπει.». (Συν. 16) 

«Δείχνουν δείχνουν πραγματικά κατανόηση και ποτέ δεν μας δημιουργούν πρόβλημα όταν 

έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες να μετακινηθούμε και οι διευθυντές-συνάδελφοι των σχολικών 

μονάδων αλλά και οι συνάδελφοι» (Συν. 4) 

«Οι συνάδελφοι ναι. Κάποια χρονιά , ήμουνα Άγιο Παντελεήμονα – Σκλύθρο και έπρεπε 

στο δεκάλεπτο πάνω να είμαι από τον Άγιο Παντελεήμονα ,με αυτές τις καιρικές συνθήκες ,στο 

Σκλύθρο γίνονται αυτά τα πράγματα;» (Συν. 18) 

 

 

3.6. Προτάσεις των εκπαιδευτικών 
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Τέλος, οι προτάσεις των εκπαιδευτικών κατηγοριοποιήθηκαν σε αλλαγές σε επίπεδο 

πολιτικής, όπως η δημιουργία Γραφείου Φ.Α. και η υποστήριξη από δημόσιους φορείς και σε 

αλλαγές σε φυσικό επίπεδο όπως η δημιουργία και ο εξοπλισμός χώρων άθλησης.  

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΕΚΠΟΛ 25 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ 18 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ 25 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΧΩΡΑΘ 25 

 ΕΞΧΩΡΑΘ 25 

Πίνακας 7: Συχνότητες Εμφάνισης Κωδικών Θεματικού Άξονα Προτάσεων 

   

Περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην ανάγκη συνεργασίας με δημόσιους και 

εκαπιδευτικούς φορείς: 

«Εντάξει υπάρχει η διάθεση εγώ πιστεύω, αλλά όσο μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να 

βοηθήσει». (Συν. 16) 

« Καινούριοι χώροι να δημιουργηθούν λίγο δύσκολο αλλά καλό θα ήταν να γίνουν.» (Συν. 

16) 

 Όλοι σχεδόν οιεκπαιδευτικοί αναφέρονται στην ανάγκη ύπαρξης κλειστού 

γυμναστηρίου: 

«Νομίζω θα λυνόταν το πρόβλημά μας αν είχαμε κλειστά γυμναστήρια. Το κάθε σχολείο, 

αυτό είναι το αυτονόητο νομίζω. Να έχουμε κλειστά γυμναστήρια. Να υπάρχει θέρμανση, τα παιδιά 

να μην κρυώνουνε. Κάνουμε προθέρμανση το Χειμώνα με τα μπουφάν. Δεν γίνεται να παίξεις 

βόλεϋ με το μπουφάν. Η κατάσταση είναι δύσκολη.» (Συν. 3) 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναφέρεται στην ανάγκη επανίδρυσης του Γραφείου 

Φυσικής Αγωγής:  

«Δυστυχώς οι υπεύθυνοι και ο σύμβουλος δεν μας έχει έρθει μέχρι τώρα, καλό είναι να 

έρθει και να πούμε τα προβλήματα μας , το γραφείο Φυσικής Αγωγής έχει κλείσει όπως ξέρετε, δεν 

μπορούμε να το –δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς , καλό είναι να ανοίξει να μπορούμε να 

απευθυνθούμε να πούμε τα προβλήματα μας». (Συν. 6) 

«Μέχρι στιγμής, όταν-μέχρι που υπήρχε το γραφείο Φυσικής Αγωγής εδώ στη Φλώρινα είχαμε μια 

καλή συνεργασία και με στήριξαν και με βοήθησαν και με συμβούλεψαν αλλά τώρα από τη στιγμή 
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που-τώρα που έχει φύγει το γραφείο Φυσικής Αγωγής δεν-δεν μπορώ έτσι να στηριχτώ κάπου και 

να ζητήσω κάτι επιπλέον ,για αυτό ευχής έργων θα είναι να-να επιστρέψει πάλι το γραφείο 

Φυσικής Αγωγής εδώ στο νομό μας. Στην έδρα του νομού.» (Συν. 5) 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της υπόθεσης, εάν οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διενέργεια των μαθημάτων τους όταν παρεμβαίνουν εξωγενείς 

παράγοντες καιρικών συνθηκών. Επιπλέον, η εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων 

των εκαπιδευτικών Φ.Α., όσoν αφορά την πραγματοποίηση του μαθήματός τους σε μια περιοχή 

όπως η Φλώρινα, χαρακτηριστικό της οποίας είναι οι ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες. Ο βαθμός 

επιρροής που ασκείται στην καθημερινότητα της υλοποίησης του μαθήματος της Φ.Α. αποτελεί 

το ζητούμενο.  

Για το σκοπό αυτό ζητήθηκαν οι των εκπαιδευτικών Φ.Α. που ασκούν τα επαγγελματικά 

τους καθήκοντα στην περιοχήτου νομού Φλώρινας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αριθμός αυτός 

συνιστά το σύνολο του πληθυσμού των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής που καλύπτει τις 

ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό. Οι ιδιάζουσες συνθήκες που κυριαρχούν 

στο νομό επηρεάζουν τόσο τους γηγενείς εκπαιδευτικούς όσο και τους ερχόμενους εδώ με 

μετάθεση με αποτέλεσμα οι απόψεις τους να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι εκπαιδευτικοί 

Φυσικής Αγωγής Π.Ε. είναι η διακριτή επαγγελματική ομάδα που τα μέλη της, έχοντας τα 

θεσπισμένα από το ελληνικό κράτος τυπικά προσόντα, είναι σήμερα υπεύθυνα για τη 

διδασκαλία του μαθήματος της Φ.Α. στα περισσότερα δημοτικά σχολεία της χώρας μας. Από τις 

συνετεύξεις είκοσι πέντε εκπαιδευτικών Φ.Α., προέκυψαν έξι άξονες ανάλυσης: Χώρος 

Άθλησης, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Καιρικές Συνθήκες, Συμμετοχή Μαθητών, Συμμετοχή Άλλων 

Παραγόντων και Προτάσεις.  

Στον πρώτο θεματικό άξονα, αυτόν του χώρου άθλησης, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν 

τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους δυνατότητας άθλησης. Οι εσωτερικοί χώροι 

υπήρξαν αντικείμενο αναφοράς σε συνάρτηση με τα χρονικά διαστήματα που δεν είναι δυνατή η 

διεξαγωγή των μαθημάτων και συναρτήθηκαν από τους αυτόνομους χώρους του σχολείου, τη 

σχολική τάξη και τους σχολικούς διαδρόμους. Το γυμναστήριο ενός σχολείου αποτελεί 

ζητούμενο πολλών εκπαιδευτικών, καθώς ο αριθμός των σχολείων που διαθέτουν αυτόνομο 

χώρο εκγύμνασης στο νομό Φλώρινας είναι μικρός. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που είχαν τη 

δυνατότητα μεταφοράς του μαθήματος σε αυτόνομο κλειστό χώρο και απρόσκοπτη συνέχιση 
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του προγράμματος είναι ελάχιστοι, με τους περισσότερους να καταφεύγουν είτε στη λύση της 

σχολικής τάξης και τη διδασκαλία θεωρητικών στοιχείων της Φ.Α. ή την επιλογή του σχολικού 

διαδρόμου σσε περίπτωση που αυτός επαρκεί για τη διεξαγωγή κάποιοων αθλημάτων ή 

αθλοπαιδιών. Παράλληλα με τους εσωτερικούς χώρους, όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και 

στους εξωτερικούς χώρους εκγύμνασης όπως το γήπεδο ή τη σχολική αυλή, αυτή τη φορά όμως 

για να τονίσουν την αδυναμία χρήσης τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Τόσο η σχολική αυλή 

όσο και το γήπεδο – σε όσα σχολείο είναι προσεγγίσιμο- είναι ουσιαστικά και πρακτικά μη 

χρησιμοποιήσιμα κατά τις περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες, καθώς η 

προσβασιμότητα, η δυνατότητα άθλησης και η καταλληλότητα του εξωτερικού χώρου είναι 

άμεσα συναρτώμενη από αυτές.  Οι εκπαιδευτικοί έκαναν συνεχείς αναφορές στην ανυπαρξία 

κατάλληλων χώρων συνέχισης του μαθήματος της Φ.Α. κατά τους χειμερινούς μήνες, γεγονός 

που υποδεικνύει την ανάγκη τους για τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος 

πραγματοποίησης των μαθημάτων.  

Συμπερασματικά, οι απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν 

σχετικά με το χώρο συγκλίνουν με ανάλογη των  Κουμαλάτσου,Ε&Τριπόδη, Ν. (2008) για την 

ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων χώρων. 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας του Αναλυτικού Προγράμματος αναλύεται στη 

δυνατότητα Διαμόρφωσης Αναλυτικού Προγράμματος και στην Καταλληλότητα του Ισχύοντος 

Αναλυτικού Προγράμματος. Η προαναφερόμενη απουσία κατάλληλων χώρων διεξαγωγής των 

μαθημάτων, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην ανάλογη τροποποίηση του προγράμματός τους 

ώστε να καλύψουν τις ώρες τους. Σχεδόν όλοι αναφέρονται στις εναλλακτικές διαδρομές της 

αλλαγής του Αναλυτικού Προγράμματος έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις καιρικές συνθήκες. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην ανάγκη αλλαγής του Αναλυτικού Προγράμματος 

με βάση την εμπειρία τους, η οποία τους ωθεί στο να επιδιώκουν να διδάσκουν τα μαθήματα που 

χρειάζονται χώρο άθλησης κατά τους μήνες με καλύτερες καιρικές συνθήκες ενώ μαθήματα με 

μικρότερο φορτίο εξοπλισμού και χώρων μετατίθενται για τους χειμερινούς μήνες. Η τάση αυτή 

ενδυναμώνεται και από τη δυνατότητα χρήσης εποπτικών μέσων,ιδιαίτερα μέσα στη σχολική 

τάξη, για τη διδασκαλία θεωρητικών τμημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος. Βεβαίως, είναι 

άξιον αναφοράς ότι κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς ανέφεραν ακόμα και τη δυσκολία 

υλοποίησης των μαθημάτων κατά τον προαναφερθέντα τρόπο καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε 

εποπτικά μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αυτών καταφεύγει 
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στην κατάτμηση των μαθημάτων  και τον κατακερματισμό τους σε πολλές μικρότερες 

διδακτικές μονάδες έτσι ώστε να είναι δυνατή η διδασκαλία τους με μικρότερο σχήμα και με 

ευκολότερο τρόπο ακόμα και όταν ο χώρος και οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν.  

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις παραπάνω λύσεις στις οποίες καταφεύγουν οι διδάσκοντες 

της Φ.Α., οι τελευταίοι επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά της καταλληλότητας του υπάρχοντος 

αναλυτικού προγράμματος με τη συντριπτική πλειοψηφία να θεωρεί το υπάρχον Α.Π. ως 

προφανώς αναποτελεσματικό, αφού αποτυγχάνει να λάβει υπόψει τις αντίξοες συνθήκες που 

κυριαρχούν σε περιοχές όπως ο νομός Φλώρινας. Από την άλλη, πολλοί αναφέρονταν στη 

σχετική καταλληλότητά του εφόσον κινείται σε γενικές γραμμές και επομένως επιτρέπει μια 

σχετική ευελιξία στους εκπαιδευτικούς ώστε να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους όπως αυτοί 

κρίνουν καταλληλότερα. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 304/13-3-2003, τ. Β΄, ο σκοπός της διδασκαλίας της Φυσικής 

Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση - σύμφωνα με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος - 

είναι να συμβάλλει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα 

να βοηθήσει στην ψυχική και στην πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική 

ένταξή τους στην κοινωνία. Σε σημεία των σχολικών βιβλίων Φ.Α. αναφέρεται ότι Ο 

εμπλουτισμός όμως του μαθήματος με το υλικό του βιβλίου αυτού θα δώσει μια νέα πνοή στη 

διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και κυρίως πρωτόγνωρα ερεθίσματα στους μαθητές. Είναι ένα 

πλούσιο συνοδευτικό υλικό του μαθήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

μελετήσει  το βιβλίο και να το αξιοποιήσει είτε σε ώρες εκτός μαθήματος, είτε σε ώρες που οι 

καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, είτε αναθέτοντας εργασίες στο σπίτι. Γίνεται φανερό 

λοιπόν ότι το συνοδευτικό υλικό που παρέχεται στο μάθημα της Φ.Α. μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε ώρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν άλλες δραστηριότητες, αφήνοντας όμως την 

ευθύνη στον εκπαιδευτικό για την επιλογή χρήσης του ή όχι. Εξάλλου, η έρευνα των 

Κουμαλάτσου και Τριπόδη (2008),  παρουσιάζει το αποτέλεσμα ότι στο δημοτικό σχολείο το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών κάνει χρήση του βιβλίου, κυρίως, όταν «οι καιρικές 

συνθήκες δεν επιτρέπουν το μάθημα της φυσικής αγωγής» (64,6%).  

Προς αυτήν τη κατεύθυνση κινείται και ο τρίτος θεματικός άξονας των καιρικών 

συνθηκών, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις συνέπειες που έχουν οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες 

στη διαξαγωγηή του μαθήματος της Φ.Α. και γενικότερα του συνόλου των μαθημάτων. Οι 

συνέπειες αυτές καταγράφονται στην απώλεια των μαθημάτων με τα σχολεία να παραμένουν 
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κλειστά, τη δυνατότητα αναπλήρωσης των μαθημάτων που χάνονται αλλά και τη διδασκαλία 

άλλου διδακτικού αντικειμένου. Η διακοπή μαθημάτων και το κλείσιμο των Σχολικών Μονάδων 

εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, το Δήμαρχο, και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και αφορά την μη προσέλευση 

των μαθητών καθόλη τη διάρκεια μιας σχολικής ημέρας.  Στην περίπτωση αυτή η απώλεια των 

μαθημάτων είναι οριστική και τα μαθήματα πραγματοποιούνται με καθυστέρηση. Η 

αναπλήρωση των μαθημάτων αυτών πολλές φορές δεν είναι δυνατή. Υπήρξαν όμως 

εκπαιδευτικοί που αναφέρουν ότι, για να μπορέσουν να καλυφθούν ώρες που έχουν απωλεσθεί 

σε άλλα μαθήματα, πολλοί εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων  ζητούν την ώρα του μαθήματος 

της Φ.Α.. Σε συνδυασμό με την έμπρακτη δυσκολία πραγματοποίησής του, γίνεται φανερό ότι 

πολλές φορές το μάθημα όχι μόνο δεν πραγματοποείται αλλά και αντικαθίσταται από άλλο 

διδακτικό αντικείμενο που θεωρείται πιο εύκολο στην πραγματοποίησή του εν μέσω δυσμενών 

καιρικών συνθηκών. 

Όσον αφορά τον τέταρο άξονα γίνεται φανερό ότι οι ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες 

επιδρούν και στη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φ.Α. με τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς να αναφέρουν ότι οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες καθιστούν ιδιαίτερα 

σημαντική την παρουσία τους στην υγεία των μαθητών, καθιστώντας πολλές φορές αδύνατη τη 

διεξαγωγή του μαθήματος της Φ.Α. εφόσον η πιθανή ενασχόληση του παιδιού με ένα άθλημα 

μπορεί να το κάνει πιο επιρρεπή σε ασθένειες. Επιπλέον, ο περιορισμός των μαθητών σε κλειστό 

χώρο επενεργεί σχετικά αρνητικά στη ψυχολογία των μαθητών και στο μετριασμό της 

συμμετοχής τους για κάποια ενώ σε κάποια άλλα παιδιά λειτουργεί θετικά αυξάνοντας τη 

διάθεσή συμμετοχής τους. Από την άλλη, ο περιορισμός των παιδιών σε κλειστούς χώρους 

οδηγεί στη δυσανασχέτησή τους για την αδυναμία πραγματοποίησης των αθλημάτων τους ενώ 

περιορίζει και το βαθμό ικανοποίησή στους από το μάθημα.  

Στον πέμπτο άξονα, όσον αφορά τη συμμετοχή άλλων παραγόντων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και τη δυσχέρεια πραγματοποίησης των μαθημάτων Φ.Α., προκύπτει ότι το φύλο των 

μαθητών δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα, εφόσον αγόρια και κορίτσια αντιδρούν με τον ίδιο 

σχεδόν τρόπο απέναντι στις υπάρχουσες συνθήκες. Από την άλλη, σημαντικός παράγων 

δυσχέρειας την πραγματοποίησης των μαθημάτων αποτελεί και η μετακίνηση των 

εκπαιδευτικών Φ.Α. σε διάφορες σχολικές μονάδες, που τους καθιστά επιρρεπείς σε 

καθυστερήσεις ακόμα και σε ιδανικές καιρικές συνθήκες. Η προσθήκη δύσκολων καταστάσεων 
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εξαιτίας του καιρού επιδεινώνει αυτές τις καθυστερήσεις καταλήγοντας στην αδυναμία 

πραγματοποίησης του μαθήματος. Από την άλλη, οι προαναφερόμενες δυσκολίες έχουν 

αντίκτυπο και στη σχέση των εκπαιδευτικών με τους ανωτέρους και τους συναδέλφους τους. Η 

συντριπτική πλειοψηφία αναφέρει ότι έχει την υποστήριξη τόσο των συναδέλφων τους όσο και 

των ανωτέρων τους, χωρίς όμως να λείπουν οι φωνές που αναφέρουν ότι η αδυναμία 

πραγματοποίησης των μαθημάτων τους μπορεί δυνητικά να προκαλέσει πρόβλημα διοικητικής 

φύσης και να τους φέρει σε δύσκολη θέση απέναντι στους ανώτερούς τους.  

Στον έκτο και τελευταίο άξονα, μετά την παρουσίαση της παρούσας κατάστασης, οι 

εκπαιδευτικοί κατέφυγαν στη κατάθεση προτάσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 

κατάσταση της διδασκαλίας του μαθήματος της Φ.Α. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην 

ανάγκη αλλαγής πολιτικής, ειδικά με τη δημιουργία και την επανίδρυση του Γραφείου Φυσικής 

Αγωγής, ανώ πολλοί αναφέρθηκαν και στην οικονομική ενίσχυση που θα μπορούσαν να έχουν 

από δημόσιους φορείς έτσι ώστε να κατασκευασθούν αυτόνομοι χώροι εκγύμνασης. Με την 

Φ.350/63/128632/Δ1/09-11-2011/ΥΠΔΒΜΘ, το Υπουργείο Παιδείας  καταργεί τα γραφεία 

φυσικής αγωγής που είχαν προβλεφθεί στο άρθρο 9 του ν. 1304/1982, όπως τροποποιήθηκε με 

την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, και στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 

2986/2002 (Α' 24 ). Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, «Μέχρι την 

οριστικοποίηση των νέων δομών της Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφερειών Εκπαίδευσης αλλά 

και σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι τοποθετημένοι Εκπαιδευτικοί στα πρώην Γραφεία 

Φυσικής Αγωγής ή γενικότερα όσοι ασχολούνται με θέματα Φυσικής Αγωγής, Σχολικού 

Αθλητισμού ή άλλων δραστηριοτήτων των πρώην Γ.Φ.Α. πρέπει να αποτελούν ομάδα, με 

ορισμένο αντικείμενο και δομή στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής υπό 

τονΔ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Ο ίδιος πρέπει να ορίσει άμεσα εκπαιδευτικό Π.Ε. 11 υπεύθυνο 

της ανωτέρω ομάδας και να το γνωστοποιήσει στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του 

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Η προαναφερόμενη ομάδα καθώς και ο ορισμένος υπεύθυνος εκπαιδευτικός 

Π.Ε.11, χειρίζεται και θέματα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που αφορούν στην 

Α/θμια Εκπαίδευση υπό τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Η Δ/νση Φυσικής Αγωγής του 

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. εντέλλεται να συνεργάζεται κεντρικά με τους Δ/ντές εκπαίδευσης και τις ομάδες 

Φ.Α. προκειμένου να συντονίζει πανελλαδικά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της 

Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού.  
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Σήμερα λειτουργεί Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής. Είναι Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με κύριο 

έργο της την εισήγηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δομών που κρίνονται αναγκαίες για την 

ανάπτυξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Επίσης 

προτείνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Φυσικής Αγωγής και του 

Σχολικού Αθλητισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Η 

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκεντρώνει και καταγράφει τα προβλήματα, προγραμματίζει, 

προτείνει και αξιολογεί. Συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τα τμήματα των 

ΤΕΦΑΑ, με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής 

Αγωγής των Νομαρχιών, με τις Ομοσπονδίες, με άλλα Υπουργεία (Υπουργείο Πολιτισμού, 

Υγείας / Πρόνοιας, Εμπορίου). Η Δ/νση Φυσικής Αγωγής απαρτίζεται από τρία τμήματα: 

Α. Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής.  

Β. Σχολικών Γυμναστηρίων. 

Γ. Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων. 

 

Α. Το Α τμήμα ασχολείται με τα αναλυτικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα ΤΕΦΑΑ της 

χώρας και τους Σχολικούς Συμβούλους μελετά και επεξεργάζεται τα αναλυτικά προγράμματα 

για τη Φυσική Αγωγή στα Ειδικά Σχολεία. 

 

Β. Τμήμα Β- Οικονομικό - Σχολικών Γυμναστηρίων - Αθλητικού Υλικού 

Το τμήμα ασχολείται με την παρακολούθηση και την εποπτεία των Γυμναστηρίων " Ι. 

Φωκιανός" και του Δημοσίου Προτύπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής, του προσωπικού 

αυτών, καθώς και με την προμήθεια αθλητικού υλικού, το οποίο κατανέμεται στα Γραφεία 

Φυσικής Αγωγής της χώρας. 

 

Γ. Το Γ τμήμα της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής είναι υπεύθυνο για τις αθλητικές δραστηριότητες 

των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προγραμματίζει τους 

αγώνες των παραπάνω βαθμίδων σε τοπικό, Πανελλήνιο επίπεδο. Έχει επίσης την ευθύνη για τη 

συμμετοχή της χώρας μας σε Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα. 
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Το Γ τμήμα είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση βεβαιώσεων των νικών μαθητών - τριών που 

κατακτήθηκαν από Πανελλήνιους και Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες για να τύχουν των 

ευεργετημάτων που απορρέουν από το Ν. 2725/99. 

Επιπλέον, το τρίτο τμήμα ασχολείται με την οργάνωση και λειτουργία των Αθλητικών Σχολείων 

(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ). 

Α. Αναλυτικά προγράμματα στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα στο Λύκειο έχει σκοπό, αφού οι μαθητές γνωρίσουν όλο το φάσμα 

των κινητικών δραστηριοτήτων από το προηγούμενο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής του 

Γυμνασίου και επιλέξουν το άθλημα της προτίμησής τους, να τους δώσει την ευκαιρία, ώστε 

μέσα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στα τρία λυκειακά χρόνια να ασχοληθούν με αυτό, 

για να οριστικοποιήσουν και να βιώσουν την κινητική αυτή δραστηριότητα (να τους γίνει χόμπι). 

 

Β. Οι αθλητικές δραστηριότητες στις δύο βαθμίδες της Εκπ/σης, Α/θμια και Β/θμια 

Γ. Η λειτουργία αθλητικών σχολείων καθώς και η διαδικασία επιλογής των μαθητών και των 

καθηγητών Φυσικής Αγωγής των υποψηφίων να διδάξουν στα ΤΑΔ / ΕΤΑΔ. 
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5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Ένας βασικός περιορισμός στη συγκεκριμένη έρευνα προέρχεται από τον ποιοτικό 

προσανατολισμό της έρευνάς μας, ο οποίος εμποδίζει την γενίκευση των αποτελεσμάτων – 

συμπερασμάτων σε ολόκληρο τον πληθυσμό των εργαζόμενων εκπαιδευτικών Φ.Α. στην Π. Ε. 

της Ελλάδος. Η πρότερη θεωρητική ανάπτυξη κατέστησε φανερό ότι υπάρχουν εξωγενείς 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ οι καιρικές 

συνθήκες έχουν τοπικά χαρακτηριστικά. Στο μέτρο που αυτό το «πλαίσιο» διαφοροποιείται στις 

ανά την ελληνική επικράτεια Διευθύνσεις και Γραφεία Π.Ε., δεν μπορεί να μιλά κανείς για 

γενικεύσιμα συμπεράσματα. 

Ένας άλλος περιορισμός που άσκησε επιρροή στο τρόπο δόμησης της εργασίας αυτής 

προέρχεται από την έλλειψη κάποιας συγκροτημένης θεωρίας γύρω από τη συσχέτιση καιρικών 

συνθηκών και διενέργειας μαθημάτων Φ.Α.  

Χρειάζεται ακόμη να επισημανθεί ότι η παρούσα μελέτη περιορίζεται στην εξέταση 

ελληνόφωνης και αγγλόφωνης βιβλιογραφίας, 
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6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να διευρυνθεί σε άλλους νομούς της Ελλάδος, έτσι ώστε να 

διερευνηθούν οι επιδράσεις που ασκούν οι καιρικές συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές 

ανάλογα με το  ιδιαίτερο κλιματικό χαρακτήρα τους. Παράλληλα, η έρευνα έχει τη δυνατότητα 

να στραφεί στην αναζήτηση συγκεκριμένων στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

Φ.Α. ώστε να ανταπεξέλθουν στις όποιες αλλαγές τους προγράμματός του προκύπτουν.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί και η διερεύνηση της διάθεσης των εκπαιδευτικών σε πανελλήνιο 

επίπεδο να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες όταν καλούνται να διδάξουν σε 

περιοχές όπου μεταφέρονται σε μετάθεση και όχο σε περιοχές μόνιμης διαμονής τους. Τέλος, η 

έρευνα θα μπορούσε να στραφεί στη μελέτη των απόψεων των μαθητών για την επίδραση των 

καιιρκών συνθηκών στη διαξαγωγή των μαθημάτων τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται χορηγήθηκε προφορικά στους συμμετέχοντες της 

έρευνας σε μορφή συνέντευξης, με αποτέλεσμα τα επιμέρους ερωτήματα σε κάθε συνέντευξη να 

διαφοροποιούνται ελαφρά από συμμετέχοντα σε συμμετέχοντα.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

ΦΥΛΟ: ………………………………………………………………… 

ΗΛΙΚΙΑ:……………………………………………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………………………………………… 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:………………………………………………….ΕΤΗ  

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: …………………… ΕΤΗ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ:…………………………………………………….. 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΑΣ :……………. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 1. ………………………………………………. 

   2. ……………………………………………… 

  3. ………………………………………………..  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ …………………………. 

    ΤΙΤΛΟΙ ……………………………………….. 

    ………………………………………………… 

    ……………………………………………….... 

    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ……………………………… 

    ΤΙΤΛΟΙ ……………………………………….  
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Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

 

1. Επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής? 

2. Αν ναι, πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο 

του σχολείου? 

3. Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής κάτω από δυσχερής καιρικές συνθήκες? ( γυμναστήριο). 

4. Αν ναι, τι δυνατότητες παρέχει?( εξοπλισμένο, μεγάλο, επαρκές, κλπ. ) 

5. Το γυμναστήριο ή το χώρο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν και άλλες 

ειδικότητες? 

6. Το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές μονάδες? 

7. Αν ναι, επηρεάζει και πόσο τη διδακτική διαδικασία?  

8. Αν δεν υπάρχει γυμναστήριο, που διδάσκετε το μάθημα της φυσικής αγωγής? ( διάδρομο, 

τάξη, κλπ.)  

9. Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών? 

10. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών τα μαθήματα ( αθλήματα, παιχνίδια ) που 

πρέπει να διδαχθούν έξω ( ποδόσφαιρο, κλπ. ) μπορούν να διδαχθούν σε χώρο εντός κτιρίου? 

11. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διδαχθούν , υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας? 

12. Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω καιρικών 

συνθηκών? 

13. Οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται? 

14. Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ποιοι μαθητές δυσανασχετούν τα αγόρια ή τα 

κορίτσια? και γιατί ? 

15.Επηρεάζεται η υγεία τον μαθητών, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, λόγω των καιρικών 

συνθηκών?  

16. Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινείστε σε δύο ή 

περισσότερες σχολικές μονάδες . Σε πόσες? 
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17. Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε, 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ? 

18. Οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί, όταν καθυστερείτε, απασχολούν τα παιδιά για να 

καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Α.Π.Σ ? 

19. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, για την σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω 

καιρικών συνθηκών? 

20. Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο? 

21. Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου? 

22.Έχετε να προτείνετε κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος;  

Σας ευχαριστώ! 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται οι απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1Η  

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής , 

Συνεντευξιαζόμενο (Συν1), με οργανική θέση στο Ξινό Νερό. Συν1 θα μιλάμε και στον ενικό. 

Λοιπόν , Ε; Συν1, οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ; 

Π- Επηρεάζουν και αρκετά θα έλεγα , ειδικά στην περιοχή μας που σχεδόν πέντε μήνες – έξι- ο 

χειμώνας είναι βαρύς και εξ ανάγκης δυσκολευόμαστε να δουλέψουμε και αυτοσχεδιάζουμε. 

Κ- Αυτό ακριβώς θα σε ρωτούσα . Πόσες μέρες περίπου, πιστεύεις, ότι δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του σχολείου; 

Π- Αυτό είναι σχετικό, μπορεί και τρεις μήνες , μπορεί και ένα μήνα , ανάλογα το χειμώνα και 

όλα τα σχετικά. 
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Κ- Χμ;; Υπάρχουν οι κατάλληλες συν- υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της 

φυσικής αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

Π- Όχι. Απλά χρησιμοποιούμε ,στην ακραία περίπτωση τον διάδρομο ή μια άδεια αίθουσα – ένα 

χώρο- αν υπάρχει- που δεν το συναντάμε συχνά. 

Κ- Γυμναστήριο δηλαδή δεν υπάρχει; 

Π- Δεν υπάρχει γυμναστήριο. 

Κ- Υπάρχει η αίθουσα κ ο διάδρομος έτσι; 

Π- Ναι. Ούτε αίθουσα υπάρχει. 

Κ- Ούτε αίθουσα. 

Π- Τώρα εγώ πήγα σε αρκετά σχολεία , μερικά διαθέτουν , μερικά δεν διαθέτουν ούτε και 

διάδρομο.  

Κ- Αυτά που διαθέτουν . Τι δυνατότητες σου παρέχουν; Είναι εξοπλισμένα; 

Π- Όχι, όχι. Τίποτα. Μία κενή αίθουσα, όπου γίνονται εκεί ,τίποτα εκδηλώσεις – ξέρω εγώ- 

μπορεί να υπάρχει ένα στρώμα, δυο στρώματα, τα οποία χρησιμοποιούμε κάνοντας ασκήσεις. 

Κ- Αυτή η αίθουσα ή ο χώρος, τέλος πάντων, που χρησιμοποιείται για γυμναστήριο, το 

χρησιμοποιούν κ άλλες ειδικότητες του σχολείου; 

Π- Εντάξει, μόνο στις εκδηλώσεις . 

Κ- Μάλιστα .Ε;; Έχεις -Εσύ έχεις αρκετά χρόνια υπηρεσίας, έχεις δουλέψει στο Νομό και σε 

άλλα σχολεία ,Ε;; σε κάποια υπήρχαν γυμναστήρια φαντάζομαι, το γυμναστήριο , εκεί που 

υπήρχε, το χρησιμοποιούσατε από κοινού και με άλλες σχολικές μονάδες; 

Π- Αν σας πω, στα πενήντα σχολεία που πήγα , μόνο ένα είχε σωστό γυμναστήριο και εκείνο μια 

αίθουσα ,το 5ο Φλώρινας, το οποίο το χρησιμοποιούσαμε όσο μπορούσαμε, βάζαμε και ένα φιλέ 

στη μέση εκεί η μπάλα έφτανε στο ταβάνι, ήταν χαμηλοτάβανο, εντάξει. 

Κ- Από συναδέλφους σας που- εδώ στη Φλώρινα, που δουλεύουνε σε σχολεία που έχουν 

γυμναστήριο και το χρησιμοποιούν με άλλες σχολικές μονάδες, τι σας λένε; Ή τι πιστεύετε εσείς 

ότι επηρεάζει και πώς είναι η διδακτική διαδικασία όταν είναι και άλλες σχολικές μονάδες σε 

ένα γυμναστήριο; 

Π- Εντάξει αυτοί είναι σε καλύτερη μοίρα, μπορούν να βγάλουνε και την ύλη –ξέρω εγώ- ή και 

να δουλέψουν παραπάνω αλλά όταν είναι δυο-τρία τμήματα μαζί στον ίδιο χώρο τότε πιστεύω 

δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και;; 
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Κ- Δηλαδή με λίγα λόγια, στα σχολεία που έχεις δουλέψει στα περισσότερα δεν είχε 

γυμναστήριο και τώρα φέτος που στο σχολείο που δουλεύεις ή στα σχολεία μάλλον –γιατί θα τα 

πούμε παρακάτω- Ε;; Που διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 

Π- Σε ανοιχτό χώρο. Ε;; Έξω στο προαύλιο όταν μας βοηθάει ο καιρός. 

Κ- Μάλιστα. Όταν δεν βοηθάει, σε δυσμενής καιρικές συνθήκες; 

Π- Σε δυσμενής, συγκεκριμένα στο σχολείο στο Ξινό Νερό υπάρχει ένας χώρος που μπορούμε 

να το χρησιμοποιήσουμε. 

Κ- Μμ. Ναι. Πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όμως, σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Π- Όχι, όχι. Δεν μπορώ εγώ να κάνω εκεί πάνω Μπάσκετ ή να κάνω Ποδόσφαιρο, αναγκαστικά 

θα κάνω Δημοτικούς χορούς, θα κάνω ασκήσεις στα στρώματα. 

Κ- Με παροτρύνεις να σου κάνω μια ερώτηση, δηλαδή , σύμφωνα με το Α-Α-Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα όπως είναι διάφορα αθλήματα, παιχνίδια και τα λοιπά που 

πρέπει να διδαχθούν έξω, Ε;; το ποδόσφαιρο έτσι, Ε;; Μπορούν να διδαχθούν μέσα σε χώρο 

εντός κτηρίου όταν δεν υπάρχει γυμναστήριο; 

Π- Όχι όλα και όχι όλη η ύλη , το να μάθουμε να δωσ-να δίνουμε πάσες ,ξέρω εγώ , και να 

σταματάμε την μπάλα, μερικά πράγματα μπορούμε να τα εντάξουμε αλλά τώρα να- τα υπόλοιπα 

δεν δεν βοηθάει η κατάσταση , δεν υπάρχει χώρος θα σπάσουμε τα τζάμια , θα δημιουργήσουμε, 

θα κάνουμε ζημία ας πούμε. 

Κ- Ε;; Πέτρο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, όμως, δεν υπάρχει μόνο το 

πρακτικό μέρος είναι και το θεωρητικό. Τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να διδαχθούν 

υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας στα σχολεία που είσαι για να τα διδάξεις τα 

θεωρητικά μαθήματα; 

Π- Θεωρητικά, σύμφωνα με το βιβλίο, αναλύουμε στο πίνακα τους κανόνες, τους κανονισμούς 

σε κάθε άθλημα, προσπαθούμε να τους καταλάβουμε να τους δείξουμε στο πίνακα, τακτική, πώς 

χρησιμοποιούμε σε κάθε αγώνισμα, τι κάνουμε αλλά, 

Κ- Υπάρχει βίντεο ,προτζέκτορας κ τέτοια πράγματα; 

Π- Ναι, ναι, ναι 

Κ- Υπάρχουνε τέτοιες υποδομές; 
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Π- Βίντεο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν εικόνα, παραδείγματα, ένα παιχνίδι της εθνικής 

ας πούμε, συγκεκριμένα στο σχολείο που είμαι φέτος. 

Κ- Μάλιστα. Πέτρο Ε;; τι πιστεύεις ότι χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του 

διδακτικού έτους λόγω καιρικών συνθηκών; 

Π- Χάνονται. 

Κ- Χάνονται ε; Αυτές οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

Π- Δεν θα το έλεγα. 

Κ- Όχι ε; 

Π- Όχι 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενής καιρικές συνθήκες , τι έχεις παρατηρήσει; Ποιοι μαθητές 

δυσανασχετούν περισσότερο τα αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί; 

Π- Ε;; Όλα τα παιδιά , δηλαδή, σε σημείο εκδρομή θα πάμε και δυσανασχετούν γιατί θα χάσουν 

το μάθημα της Γυμναστικής. 

Κ- Ναι. Καμιά διαφορά αγόρια κορίτσια; 

Π- Όχι, όχι 

Κ- Μάλιστα. 

Π- Και τα δύο μαζί ας πούμε, απλά το μάθημα της γυμναστικής είναι τόσο αγαπητό που και 

στην εκδρομή δυσανασχετούν γιατί χάσαμε το μάθημα ας πούμε ή θα τύχει την ημέρα που θα 

έχουμε ας πούμε να πάμε.  

Κ- Ε;; Επηρεάζετε η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

Π- Αυτό είναι λίγο δύσκολη ερώτηση, ψυχολογικά χαλιούνται τα παιδιά, είναι κάτι που το 

περιμένουν όλη την εβδομάδα, και εκεί εκτονώνονται κ βγάζουν τον αυθορμητισμό και αυτά και 

μετά Ε;; δυσανασχετούν όταν χάσουν τα μαθηματικά ας πούμε, ή την γλώσσα στη γυμναστική 

όμως εκεί. 

Κ- Ψυχολογικά δηλαδή περισσότερο; 

Π- Ναι ,ναι 
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Κ- Μάλιστα, λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι και εσύ κα οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι γυμναστές να μετακινήστε σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες . Σε πόσες 

μετακινείσαι εσύ συνήθως; 

Π- Ε;; Φεύγω από το σχολείο που είμαι οργανικά μια και τέταρτο και πρέπει να είμαι εδώ δυο ας 

πούμε. Έχω χρόνο. 

Κ- Μάλιστα. Σε δύο σχολικές μονάδες είσαι. Τα προηγούμενα χρόνια; 

Π- Έχω κάνει και σε τρεις σχολικές μονάδες. Την ώρα του διαλλείματος να προλάβω να φτάσω 

στο επόμενο σχολείο, να με σταματήσει και ο αστυνόμος έξω από την Φλώρινα για υπερβολική 

ταχύτητα και να δικαιολογούμε γιατί τα παιδιά με περιμένουν στην αυλή και πρέπει να φτάσω 

στην Ιτιά. 

Κ- Μάλιστα. Δεν μου λες, οι διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί , δάσκαλοι κατά 

πρώτο λόγω , δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε λόγω καιρικών συνθηκών; Όταν έχει 

χιόνια; 

Π- Οι περισσότεροι δείχνουν κατανόηση, οι άλλοι όμως, απαιτούνε στην ώρα του γιατί δεν τους 

νοιάζει και πρέπει να φύγουν αυτοί , γιατί εκείνη την ώρα σχολούν και πρέπει. 

Κ- Μάλιστα. Ε;; Αυτοί οι εκπαιδευτικοί ,τέλος πάντων , συνάδελφοι, όταν καθυστερείτε , 

κάποιοι που παραμένουν εκεί ,απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν δικά τους μαθήματα ή το 

κάνουν-τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αν το ξέρουν; 

Π- Εντάξει, συμβαίνουν και τα δυο. Τις περισσότερες φορές με συνεννόηση , μπορεί να 

κρατήσει τα παιδιά στην αυλή , τα οποία θα παίξουν , δεν μπορεί να κάνει κάτι δικό του. 

Κ- Δεν τους κάνει κάτι όμως από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών απλά παίζουν; 

Π- Ναι ,ναι, αλλά και τις άλλες ώρες ‘Να τα πάρω να κάνω μαθηματικά που έχω μείνει πίσω;’ 

Συμβαίνει και αυτό. 

Κ- Α, καλύπτουν και κάποια μαθήματα δικά τους. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την 

σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω των καιρικών συνθηκών; 

Π- Καλά πολλά πρέπει να γίνουν αλλά και οικονομικό είναι το θέμα αλλά δεν είναι εύκολο να 

γίνουνε οι χώροι οι αθλητικοί που μπορούμε μέσα να κάνουμε το μάθημά μας και αναλυτικά και 

εύκολα και όμορφα να το απολαμβάνουν τα παιδιά. Είναι λίγο δύσκολο όμως. 

Κ- Κατά πρώτο λόγω πιστεύεις δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε γυμναστήρια σε 

τέτοιες περιοχές όπως η δική μας. 
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Π- Ναι. Αλλά και αυτό σχετικό είναι, τώρα σε ένα πενταθέσιο σχολείο ή ,ξέρω εγώ, τριθέσιο δεν 

γίνεται εύκολα η γυμναστική. Εδώ δεν αλλάζει η μπασκέτα που έσπασε ας πούμε. Τώρα;; 

Κ- Λογικά οι καιρικές συνθήκες σας δημιουργούν προβλήματα στο μάθημα- στην διδασκαλία 

του μαθήματος, έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο 

εκπαιδευτικό σας έργο; 

Π- Εμείς απευθυνόμαστε στους διευθυντές, στο επίπεδο του να αγοράσουμε μπάλες, τα βασικά. 

Κ- Σχολικό Σύμβουλο, Δήμο, Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα λοιπά; 

Π- Εντάξει τώρα ο δήμος θα σου πει χρησιμοποιείστε το γυμναστήριο του Αμυνταίου ας πούμε, 

όπου εκεί κάνουμε και τους αγώνες ,ως εκεί ας πούμε. 

Κ- Μάλιστα.  

Π- Να μας δανείσει ένα λεωφορειάκι για να μετακινηθούμε να πάμε να κάνουμε μάθημα εκεί, 

αλλά και αυτό δεν μπορούμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα γιατί φεύγουμε, βγαίνουμε από το 

πρωτόκολλο, δεν φτάνει ας πούμε. 

Κ- Ε; δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου στο έργο σας; 

Π- Εντάξει υπάρχει η διάθεση εγώ πιστεύω, αλλά όσο μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να 

βοηθήσει. 

Κ- Πέτρο και μια τελευταία ερώτηση για να μην σε καθυστερώ κιόλας, τι έχεις να προτείνεις ,αν 

έχεις να προτείνεις κάτι βασικά για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος ; 

Πες την γνώμη σου, ότι νομίζεις ,τι θα ήταν καλύτερο; Κάτι που θα βοηθήσει την καλύτερη 

διεξαγωγή του μαθήματος. 

Π- Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, να αλλάξει και το πρόγραμμα των ωρών, να εντάσσετε, 

ξέρω εγώ, σε σχέση με το νομό μας έχουμε το κολυμβητήριο να μπορούμε να το 

εκμεταλλευτούμε, τα παιδιά , καλό θα ήταν, πριν βγούνε από το δημοτικό να έχουν μάθει 

κολύμβηση, σε μια χώρα που έχουμε- να κάνουμε σκι, να επισκεπτόμαστε τα χιονοδρομικά 

κέντρα, την ξιφασκία ,πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλά όλα αυτά σε συνδυασμό με την 

οργάνωση από την διεύθυνση , από την τοπική αυτοδιοίκηση. Καινούριοι χώροι να 

δημιουργηθούν λίγο δύσκολο αλλά καλό θα ήταν να γίνουν. Τι άλλο να πω; 

Κ- Μάλιστα. Μπράβο Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ , σε ευχαριστώ για το χρόνο που μου 

αφιέρωσες . Ότι καλύτερο 

Π- Ευχαριστώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2Η  

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής , Συν2 , με οργανική 

θέση στο δημοτικό σχολείο Αρμενοχωρίου. Ε:: Συν2 επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής ; 

Μ- Επηρεάζουν πάρα πολύ, γιατί έχουμε βαρύ χειμώνα και μακρύ. Οπότε αναγκαστικά 

μαζευόμαστε μέσα και άμα δεν υπάρχει και ο κατάλληλος χώρος τα πράγματα δυσκολεύουν 

πολύ. 

Κ- Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου;  

Μ- Να βάλουμε από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτη , είναι πολύς ο καιρός, είναι κάποιοι μήνες. 

Κ- Χμ;; Ε:: Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της 

φυσικής αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

Μ- Εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα. Σχεδόν, στα πιο πολλά σχολεία του νομού μας δεν 

υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για- εκτός από ορισμένα μεγάλα της πόλης- στα άλλα σχολεία 

αναγκαζόμαστε να μαζευτούμε σε αίθουσες μικρές. Μικρές. 

Κ- Γυμναστήριο δεν έχει το σχολείο σας έτσι; 

Μ- Ας υποθέσουμε ότι είναι γυμναστήριο. Είναι μια μικρή αίθουσα 

Κ- Τι δυνατότητες σου παρέχει; 

Μ- Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Περιοριζόμαστε πάρα πολύ. 

Κ- Το γυμναστήριο ή ο χώρος που χρησιμοποιείται για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν κ άλλες 

ειδικότητες ; 

Μ- Το χρησιμοποιούν, ναι. 

Κ- Ε;; το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές μονάδες; 

Μ- Όχι, είμαστε μόνοι. 

Κ- Μάλιστα άρα, περιττό να ρωτήσω πώς επηρεάζει την διδακτική διαδικασία αυτό. Αν δεν 

υπήρχε γυμναστήριο που διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 
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Μ- Ε:: στην αίθουσα γιατί στο-στο διάδρομο γίνεται πολύ φασαρία και δεν μπορούν να –να 

κάνουν οι δάσκαλοι το μάθημά τους, οπότε αναγκαστικά στην αίθουσα. 

Κ- Ε: σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Μ- Όχι γιατί δεν μπορείς να- δεν δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσεις το πρόγραμμα σε κλειστό 

χώρο, σε αίθουσα. Κάποια μικρά, κάποια λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις αλλά τώρα::. 

Παράδειγμα, τρίπλα, πάσες στο βόλεϊ , σερβίς ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείς να τα κάνεις μέσα 

στην αίθουσα.  

Κ-Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα όπως είναι διάφορα αθλήματα, 

παιχνίδια που πρέπει να διδαχθούν έξω, το ποδόσφαιρο Ε;; Μπορούν να διδαχθούν στο χώρο 

εντός κτηρίου, εκεί που έχεις, αυτό το χώρο που έχεις για γυμναστήριο;  

Μ- Ε:: λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τα αθλήματα, εκτός από τη θεωρία , 

κανονισμούς και όλα αυτά , τα αθλήματα δύσκολα. 

Κ- Ε;; σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει 

να διδαχθούν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

Μ- Ε, νομίζω ότι μπορούμε να τα, υπάρχουνε ναι, υπάρχουν. 

Κ- Ε;; χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω καιρικών 

συνθηκών; 

Μ- Χάνονται. Κάποιες μέρες, εδώ στην περιοχή μας , κλείνουν τα σχολεία, οπότε χάνονται και 

ώρες. 

Κ- Οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

Μ- Όχι. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενής καιρικές συνθήκες , ποιοι μαθητές δυσανασχετούν τα αγόρια ή τα 

κορίτσια και γιατί όμως να μου πεις ; 

Μ- Περισσότερο τα αγόρια , αυτά δεν μπορείς να τα περιορίσεις σε ένα χώρο, θέλουνε κίνηση , 

παιχνίδι ,ενώ τα κορίτσια μπορείς να τα κρατήσεις μέσα στην αίθουσα, να κάνεις κανένα χορό 

παράδειγμα, τα αγόρια δεν το συμπαθούν αυτό το πράγμα. 

Κ- Ε;; Επηρεάζετε η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

Μ- Μμμ. Επηρεάζεται πιστεύω. 
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Κ- Η σωματική ή η ψυχολογική; 

Μ- Ε: Και τα δύο, παράδειγμα για τη σωματική , σε κακές καιρικές συνθήκες μπορείς να τρέξεις, 

να ιδρώσεις , να αρρωστήσεις. Ε όπως για την ψυχική δυσανασχετούν που τους περιορίζεις 

μέσα , είναι – θέλουνε να παίξουνε. 

Κ- Ε, λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινήστε σε δύο ή 

περισσότερες σχολικές μονάδες . Σε πόσες μετακινείσαι φέτος; 

Μ- Ε:: φέτος μετακινήθηκα σε μια σχολική μονάδα . 

Κ- Στην οργανική και σε άλλη μια; Δύο δηλαδή. 

Μ- Ναι. Δύο. 

Κ-Ε::, οι διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν 

καθυστερείτε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;  

Μ- Ναι. Δείχνουν. 

Κ- Μάλιστα. Οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να 

καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών ; 

Μ- Ε ,δικά τους ,δικά τους μαθήματα. 

Κ-Ε::. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω 

καιρικών συνθηκών; 

Μ-Ε:: βασικά να είναι ο χώρος πιο πολύ ,θα πρέπει να υπάρχουνε χώροι ,γυμναστήρια για να 

γίνει καλά το μάθημα της Γυμναστικής. Αν δεν υπάρχει ο χώρος , είναι δύσκολα τα πράγματα, 

μετά όσο και να θέλεις δεν μπορείς να εφαρμόσεις όλα αυτά. 

Κ-Ε::, έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

Μ- Αρχικά απευθυνόμαστε στο διευθυντή, ο διευθυντής προσπαθεί να μας ικανοποιήσει για τα 

απαραίτητα, αυτά, παράδειγμα για μπάλες ,για άλλα υλικά . Αυτά νομίζω ότι τα καταφέρνουμε 

εδώ, αλλά για περαιτέρω δεν νομίζω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν.  

Κ- Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Μ-Από το σύλλογο γονέων υπάρχει, ότι ζητήσαμε μας το έδωσε. Παραπέρα, τώρα, καμία φορά 

και ο δήμος μπορεί να βοηθήσει. 
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Κ- Ε: η τελευταία ερώτηση, Συν2 έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του μαθήματος ; Στη πόλη μας εδώ που έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες; 

Μ- Εδώ στη πόλη μας . 

Κ- Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει για να γίνει καλύτερο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 

Μ- Εδώ κολλήσαμε. 

Κ- Δεν πειράζει. Γυμναστήρια πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν πάντως. 

Μ-Αυτό είναι απαραίτητο, οπωσδήποτε. Να φροντίσουν όταν γίνεται κάποιο σχολείο 

τουλάχιστον να γίνεται και ένα γυμναστήριο απαραίτητα. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουνε τώρα 

αυτό. Φτιάχνουμε σχολεία χωρίς γυμναστήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν αυτό. Από εκεί 

και πέρα, φέτος κάνανε μια καλή προσπάθεια με αυτή τη γιορτή του αθλητισμού ε:: κάναμε 

πολλές φορές μέσα στη σχολική χρονιά αγώνες σαν γιορτή και νομίζω ότι βοήθησε αρκετά αυτό 

το πράμα. 

Κ- Και πρέπει να συνεχιστεί. 

Μ- Σίγουρα. 

Κ- Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Μ- Να είσαι καλά.  

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3Η  

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από την καθηγήτρια φυσικής αγωγής Συν3 με οργανική 

θέση στο Δημοτικό σχολείο Σιταριάς.  

Κ- Συν3. Επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

ΒΣ- Πάρα πολύ. 

Κ- Πόσες μέρες, περίπου, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου; 

ΒΣ- Εξαρτάται απ’ τη χρονιά, αλλά το χειμώνα υπάρχουνε πολλές μέρες δεν, δεν μπορούμε να 

κάνουμε το μάθημα. 
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Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες;  

ΒΣ- Δυστυχώς, όχι. 

Κ- Γυμναστήριο υπάρχει; 

ΒΣ- Στην Σιταριά έχω έναν ανοιχτό χώρο, όπου όμως είναι πέρασμα, από κει περνάνε οι γονείς 

για να πάρουν τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο, είναι και αρκετά κρύο, αυτό έχω. Στο 3ο 

Δημοτικό Σχολείο υπάρχει κλειστό γυμναστήριο, αλλά δυστυχώς το μοιράζομαι με άλλους δυο 

γυμναστές. 

Κ- Τι δυνατότητες παρέχει; 

ΒΣ- Έχει δύο μπασκέτες, ένα φιλέ, αλλά πρέπ-, χωράει μόνο έναν γυμναστή με ένα τμήμα. 

Κ- Το γυμναστήριο ή το χώρο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν και άλλες 

ειδικότητες; 

ΒΣ- Συνήθως των εικαστικών. Υπάρχει ένα μικρό δωματιάκι που μπαίνουν μέσα, χρησιμοποιούν 

την πόρτα του γυμναστηρίου για να μπουν μέσα. 

Κ- Το γυμναστήριο που χρησιμοποιείτε, το χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές 

μονάδες; 

ΒΣ- Όχι.  

Κ- Ούτε στο 3ο; 

ΒΣ- Ούτε στο 3ο. 

Κ- Μάλιστα, συγνώμη το 1ο ήταν. Άρα περιττό να ρωτήσω αν επηρεάζεται και πόσο η 

διδακτική διαδικασία. Αν δεν υπάρχει γυμναστήριο, πού διδάσκετε το μάθημα της φυσικής 

αγωγής; 

ΒΣ- Συνήθως προσαρμόζουμε τις αίθουσες, τραβάμε κάποια θρανία στην άκρη, προσπαθούμε 

να κάνουμε μέσα παραδοσιακούς χορούς ή κάποια παιχνιδάκια που «μπορούμε», εντός 

εισαγωγικών να τα κάνουμε μέσα. Κάπως έτσι περνάμε το Χειμώνα. 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιείτε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΒΣ- Προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε, ανάλογα. 
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Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα, όπως είναι αθλήματα, 

παιχνίδια, διάφορα, που πρέπει να διδαχθούν έξω, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπορούν να διδαχθούν 

σε χώρο εντός κτιρίου; 

ΒΣ- Στο 3ο Δημοτικό μπορεί να διδαχθεί το βόλευ, το χάντμπολ και το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο 

είν-, με δυσκολία. Στη Σιταριά δεν έχω χώρο. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διδαχθούν, υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

ΒΣ- Ε:::, μπάλες έχουμε. Κάθε χρόνο τις ανανεώνουμε, βέβαια, γιατί χαλάν. 

Κ- Για τα θεωρητικά, βιντεοπροτζέκτορας, υπολογιστής; 

ΒΣ- Υπολογιστές έχουμε και στα δύο σχολεία, αλλά…, συνήθως στο 3ο ας πούμε είναι δύσκολο 

να χρησιμοποιήσουμε τους υπολογιστές, γιατί είναι οι δύο καθηγητές της πληροφορικής, 

οπότε… 

Κ- Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω καιρικών 

συνθηκών;  

ΒΣ- Πολύ συχνά το;;;, μια, δυο βδομάδες το Χειμώνα τις Χάνουμε. 

Κ- Οι ώρες που χάνονται, αναπληρώνονται; 

ΒΣ- Όχι. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο, τα 

αγόρια ή τα κορίτσια; Και γιατί; 

ΒΣ- Τα αγόρια συνήθως γιατί είναι πιο υπερκινητικά πιο ζωηρά και θέλουν να εκτονωθούν, τους 

λείπει η κίνηση, οπότε όταν τα περιορίζουμε μέσα στην τάξη… 

Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

ΒΣ- Όταν κάνουμε έξω το Χειμώνα, επηρεάζεται τόσο των παιδιών όσο και των γυμναστών. Τα 

παιδιά βήχουν, ιδρώνουν και μετά λίγο να σταματήσουνε για να εκτελέσει κάποιο άλλο παιδί 

την άσκηση, αυτά κρυώνουν. Υπάρχει βήχας έτσι, τα αυτάκια , οι μυτούλες, τρέχουν… 

Κ- Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι, να μετακινείστε σε δύο οι 

περισσότερες σχολικές μονάδες. Εσύ σε πόσες μετακινείσαι;  

ΒΣ- Σε μία. Α, ναι. Σε δύο σχολεία, είμαι στη Σιταριά και στο 3ο . 
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Κ- Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί, δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών; 

ΒΣ- Νομίζω πως ναι. 

Κ- Οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί, όταν καθυστερείτε, απασχολούν τα παιδιά για να 

καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΒΣ- Τα απασχολούν δίνοντάς τους μια μπάλα, τα προσέχουν, αλλά δεν, δε κάνουν ακριβώς αυτό 

που θα ήθελα εγώ ας πούμε να κάνουν, απλά τους δίνουν μια μπάλα και τα απασχολούν μέχρι 

να… 

Κ- Φύλαξη. 

ΒΣ- Φύλαξη, ναι. 

Κ- Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διαδικασία του μαθήματος, λόγω δυσμενών 

καιρικών συνθηκών; 

ΒΣ- Εδώ στη Φλώρινα χρειαζόμαστε κλειστά γυμναστήρια. 

Κ- Μάλιστα. Κλειστά γυμναστήρια. Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας 

στηρίξουν στο διδακτικό σας έργο; 

ΒΣ- Κάθε χρόνο, λέμε. Τα λέμε αυτά, στον Διευθυντή κυρίως και αυτός τα μεταφέρει. 

Κ- Στον Σχολικό Σύμβουλο; 

ΒΣ- Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει την έδρα του στην Κοζάνη. Μας βλέπει μία φορά στα δύο, τρία 

χρόνια και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. 

Κ- Μάλιστα. Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

ΒΣ- Όχι. 

Κ- Και η τελευταία ερώτηση και είναι ελεύθερη, μπορείς να κάνεις και τις προτάσεις σου. Έχετε 

να προτείνετε κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος; 

ΒΣ Νομίζω θα λυνόταν το πρόβλημά μας αν είχαμε κλειστά γυμναστήρια. Το κάθε σχολείο ε:::, 

αυτό είναι το αυτονόητο νομίζω. Να έχουμε κλειστά γυμναστήρια. Να υπάρχει θέρμανση, τα 

παιδιά να μην κρυώνουνε. Κάνουμε προθέρμανση το Χειμώνα με τα μπουφάν. Δεν γίνεται να 

παίξεις βόλεϋ με το μπουφάν. Η κατάσταση είναι δύσκολη. 

Κ- Σοφία σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4Η  

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί, είναι από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, Συν4. Ε::: που 

έχει οργανική θέση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου.  

Ε:::, Συν4. Θα μιλάμε στον ενικό. 

Ν- Ασφαλώς κύριε Κώστα, ασφαλώς. 

Κ- Επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

Ν- Ασφαλώς και το επηρεάζουν Κώστα, ασφαλώς και το επηρεάζουν. Ε::: Αλλιώς κάνουμε το 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής τους θερινούς μήνες αλλιώς το κάνουμε και τους χειμερινούς 

μήνες. Για να φέρω ένα παράδειγμα για να μην μιλάω μόνο θεωρητικά, παράδειγμα το μάθημα 

του βόλει, επειδή είναι καθαρά τεχνικό μάθημα προτιμάμε να το καλλιεργούμε τους θερινούς 

μήνες ή τους ανοιξιάτικους, γιατί δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη σωματική επιβάρυνση και το 

λειτουργούμε καλύτερα στα παιδιά μας, μιας και είναι καθαρά τεχνικό άθλημα και ξαναλέω 

επηρεάζουν και καθορίζουν πως θα κάνουμε το μάθημα μας, οι καιρικές συνθήκες.  

Κ- Ε:::. Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο 

του σχολείου; 

Ν- Ε::: Είναι γεγονός αυτό, όπως έλεγα και στα δικά μας, στη Δυτική Μακεδονία που ο 

χειμώνας είναι και μακρύς και δριμύς, είναι γεγονός ότι χάνονται πολλές ημέρες, ίσως φτάνουμε 

καμιά φορά και να δυσκολευόμαστε και δύο και δυόμιση μήνες στους δύσκολους μήνες του 

χειμώνα αλλά, κοιτάμε κατά κάποιο τρόπο να τα αναπληρώνουμε.. όταν λέμε χάνονται, χάνονται 

όταν κλείνουν τα σχολεία. Κατά τ’ άλλα προσπαθούμε να λειτουργήσουμε στο μέτρο των 

δυνάμεων μας και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου.  

Κ- Μάλιστα, πολύ ωραία Νίκο. Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να 

διδάξετε το μάθημα φυσικής αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; Παραδείγματος 

χάριν γυμναστήριο. 

Ν- Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα Κώστα. Ε::: Ευχής έργον θα΄ταν κάθε σχολική μονάδα να 

έχει ένα γυμναστήριο. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει και ίσως δεν είναι και εφικτό. Αλλά σε πολλά 

σχολεία έχουνε, αν όχι ένα πλήρη εξοπλισμένο γυμναστήριο, έχουμε μια αίθουσα στη διάθεσή 

μας και εκεί προσπαθούμε να λειτουργήσουμε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  

Κ- Έχετε τύχει σε κάποιο γυμναστήριο, ε::: σε σχολείο που να έχει γυμναστήριο; 



[87] 

 

Ν- Ναι στη Φλώρινα έχει τύχει. Το 1Ο Φλώρινας απ’ ότι ξέρω έχει απ’ ότι λένε οι συνάδελφοι 

και δω στο Αμύνταιο το::, έχει κάποια σχολεία που δεν έχουν βέβαια πλήρες εξοπλισμένο 

γυμναστήριο αλλά έχουνε μια αίθουσα στη διάθεσή μας, οπότε μπορούμε να κάνουμε κάποια 

πράγματα είτε με ασκήσεις εδάφους, είτε με χορό ή ό,τι άλλο.  

Κ- Μάλιστα. Άρα οι δυνατότητες που παρέχει μας είπατε ότι δεν είναι τόσο εξοπλισμένο, δεν 

είναι μεγάλο κ.λ.π. Το γυμναστήριο ή το χώρο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο, το 

χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες; 

Ν-Συμβαίνει καμιά φορά, συμβαίνει καμιά φορά αλλά συνήθως το χώρο αυτό που 

χρησιμοποιούμε εμείς οι γυμναστές είναι καθαρά δικός μας, καθαρά δικό μας Κώστα. 

 

Κ- Το γυμναστήριο, εκεί που έχετε δουλέψει σε γυμναστήριο, σε σχολεία που έχουν 

γυμναστήριο, το χρησιμοποιείτε- το χρησιμοποιούσατε από κοινού με άλλες σχολικές μονάδες ή 

μόνο το δικό σας το σχολείο ; 

Ν- Αυτό συμβαίνει κυρίως στις μεγάλες πόλεις Κώστα, σε μεγάλες πόλεις, όπου έχουν κάποια 

συστεγαζόμενα σχολεία. Στην Αθήνα έχω τύχει ένα::: έτσι σχετικά καλό γυμναστήριο, οπότε 

ήταν δύο σχολικές μονάδες και λειτουργούσαμε εναλλάξ με το συνάδελφο και από κοινού 

πολλές φορές.  

Κ- Μάλιστα. Όταν υπάρχουνε συνδιδασκαλία τελοσπάντων με άλλες σχολικές μονάδες 

επηρεάζει- επηρεάζει αυτό και πόσο τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος; 

Ν- Ασφαλώς και την επηρεάζει. Αλλιώς είναι να είσαι σ΄ένα χώρο δικό σου, σ’ένα γυμναστήριο 

και να κάνεις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και αλλιώς να μοιράζεσαι το χώρο με κάποιον 

άλλο συνάδελφο.  

Κ- Ας πάμε στη Φλώρινα τώρα, αν δεν υπήρχε γυμναστήριο, όπως στα περισσότερα σχολεία 

εδωπέρα, ειδικά στο Αμυνταίου, στην περιοχή μας δεν έχουμε γυμναστήριο, ε::: που διδάσκεται 

το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

Ν- Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και συνήθως επιστρατεύουμε και τη διάθεσή μας και το 

μεράκι μας πρώτα. Ε::: όταν δεν έχουμε κάποιο γυμναστήριο ή κάποια αίθουσα στη διάθεσή μας 

προσπαθούμε μέσα στη τάξη ή στο διάδρομο του σχολείου, στη αίθουσα μέσα συνήθως 

μαζεύουμε στην άκρη τα θρανία, κάνουμε κάποιες βασικές ασκήσεις εδάφους με στρώματα όταν 

έχουμε στη διάθεσή μας ή στο διάδρομο, αλλά συνήθως τον διάδρομο τον αποφεύγουμε γιατί 
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κάνουν φασαρία τα παιδιά και ενοχλούμε και τους άλλους συναδέλφους στις αίθουσες αλλά εν 

πάσει περιπτώσει χρησιμοποιούμε και το διάδρομο και τη τάξη. 

Κ- Μάλιστα. Ε::: Συν4, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της 

φυσικής αγωγής σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Ν- Εδώ πραγματικά:: προσπαθούμε να κάνουμε όλοι οι γυμναστές το καθήκον μας και σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ίσως να μην το πετυχαίνουμε στο ακέραιο Κώστα, αλλά 

σε γενικές γραμμές νομίζω::: τηρείται το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Κ- Ε::: Δηλαδή σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών το- τα μαθήματα, όπως είναι 

τα:: διάφορα αθλήματα, παιχνίδια κ.λ.π., που πρέπει να διδαχθούν έξω –ποδόσφαιρο, έτσι, βόλει, 

μπάσκετ- το μπάσκετ, καλά παιζεται και μέσα- μπορούν να διδαχθούν σε χώρο εντός κτιρίου; 

Ν- Παράδειγμα εδώ που έχουμε στο ερωτηματολόγιο με το ποδόσφαιρο. Ε::: Σίγουρα δεν είναι 

το ιδανικότερο να μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα τεχνική ποδόσφαιρο μέσα σ’ένα 

κλειστό χώρο ή χάντμπωλ ή κάποιο άθλημα ας πούμε για τα παιδιά, αλλά::: τα βασικά πράγματα 

έτσι σ’ ένα μικρό χώρο ενδεικτικά τα δείχνουμε στα παιδιά. Παράδειγμα μπορεί να’ μαστε σ΄ένα 

χώρο, σε μία αίθουσα μέσα να δείξουμε ένα σουτ, η τεχνική του με δυο παιδά ή τρία παιδιά, 

κάποιες βασικές ασκήσεις. Βέβαια δεν είναι οι συνθήκες της αυλής αλλά ξαναλέω προσπαθούμε 

ν΄ακολουθήσουμε τις οδηγίες. 

Κ- Πράγματι οι ήρωες, είσαστε ήρωες οι γυμναστές εδώ στο Νομό μας, γιατί οι καιρικές 

συνθήκες πράγματι δεν εννοούν καθόλου το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπως τουλάχιστον το 

προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Ν- Είναι αλήθεια αυτό. 

Κ- Ε:: Σύμφωνα με το Αναλυτικό Προγραμμα Σπουδών όμως, Νίκο μου, για τα θεωρητικά 

μαθήματα που πρέπει να διαταχθούν υπάρχουν- τι πιστεύεις ότι υπάρχουν οι κατάλληλες 

συνθήκες ε::: τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

Ν- Είναι αλήθεια Κώστα πραγματικά τα τελευταία τουλάχιστον δέκα- δεκαπέντε χρόνια όλες οι 

σχολικές μονάδες έχουνε αυτά τα μέσα όσον αναφορά κάποια- κάποιο video, ένα dvd, μια 

τηλεόραση τα έχουν τα σχολεία μας αυτά, οπότε όσον αναφορά τα θεωρητικά μαθήματα εμείς 

ειδικά εδώ στη Φλώρινα μπορούμε κα τα καλύψουμε στο έπακρο. 

Κ- Δεν το συζητάμε. 

Ν- Στο έπακρο. 
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Κ- Πιστεύεις, Συν4, ότι χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους 

λόγω των καιρικών συνθηκών ή το έχεις διαπιστώσει; 

Ν- Ε:: Το μάθημά μας.. Χάνονται όταν κλείνουν τα σχολεία, όπως όλα τα μαθήματα, αλλά όσον 

αναφορά, που λέμε, μέσα ή έξω λόγω καιρικών συνθηκών, σίγουρα προσπαθούμε και μεις να 

φέρουμε την καλή μας διάθεση και τις συνθήκες της κάθε σχολικής μονάδας και υποτίθεται 

κάποιες ώρες που θεωρητικά τις χάνουμε λόγω του καιρού ή λόγω χαμηλών θερμοκρασιών τις 

καλύπτουμε εν μέρει τους θερινούς μήνες.  

Κ- Δηλαδή οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται Συν4 

Ν-Κατά κάποιον τρόπο ναι Κωστα- κατά κάποιον τρόπο ναι. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες ποιοι μαθητές, έχεις διαπιστώσει ότι 

δυσανασχετούν περισσότερο; Τα αγόρια ή τα κορίτσια; Κι αν κάποιοι, γιατί;  

Ν- Προσωπική μου άποψη ότι μάλλον περισσότερο δυσανασχετούν τα αγόρια και εξηγείται πως, 

κατά την άποψή μου, ότι μάλλον τ’ αγόρια είναι από τη φύση πιο δυναμικά, όσον αναφορά την 

κίνηση και την ενέργεια και δυσανασχετούν γιατί και χάνουν την ευκαιρία να εκτονωθούνε και 

τα κορίτσια γκρινιάζουν συνήθως, αλλά μάλλον περισσότερο τ’ αγόρια- μάλλον περισσότερο τ’ 

αγόρια.  

Κ- Μάλιστα. Ε::: Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής λόγω των 

καιρικών συνθηκών;  

Ν- Χμμ. Αυτό είναι αλήθεια ότι συμβαίνει. Παράδειγμα μπορεί να τύχει το καλοκαίρι να έχουμε 

κάποια παιδιά που::: έχουν ιδιαίτερη δυσκολία στη ζέστη ή στην αντηλιά ή στον έντονο ήλιο ή 

και ανάποδα το χειμώνα κάποια παιδιά είναι ιδιαίτερα ενοχλημένα από τις- από το κρύο 

παράδειγμα. Εν πάσει περιπτώσει έτσι γενικά για να μιλήσουμε η υγεία των μεγάλων 

επηρεάζεται και θετικά και αρνητικά καμιά φορά, αν… Για να την επηρεάσουμε θετικά πρεπει 

να λάβουμε πολλά πράγματα υπ’όψιν μας, άμα μπορούμε την ώρα που θα τελειώσει το μάθημα 

μας και είμαστε ιδρωμένοι μπορούμε κάπου- να πάμε κάπου να αλλάξουμε, αν όχι τα εσώρουχα, 

το φανελάκι τουλάχιστον να βάλουμε ένα καθαρό και νομίζω ότι επηρεάζεται.  

Κ- Εδώ στη Φλώρινα και γενικά σε όλη τη χώρα, Συν4, λόγω της εκπλήρωσης ωραρίου είστε 

υποχρεωμένοι να μετακινείστε σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες. Εσύ σε πόσες 

μετακινείσαι;  
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Ν- Εγώ στα εικοσιένα στα είκοσι δύο χρόνια που δουλεύω έχω τύχει μερικές φορές, ειδικά στην 

Πτολεμαίδα να μετακινηθώ και σε τρεις σχολικές μονάδες και σε αποστάσεις μεταξύ τους και 

δυσκολευόμασταν. Αλλά ως επί των πλείστων όλα τα χρόνια σε δύο σχολικές μονάδες. 

Κ- Μάλιστα. Οι διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν 

καθυστερείτε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών συνήθως, χιόνια κτλ; 

Ν- Δείχνουν στο- δείχνουν πραγματικά κατανόηση και ποτέ δεν μας δημιουργούν πρόβλημα 

όταν έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες να μετακινηθούμε και οι διευθυντές-συνάδελφοι των 

σχολικών μονάδων αλλά και οι συνάδελφοι. 

Κ- Ε:: Οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να 

καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών; 

Ν- Εδώ καμιά φορά, έτσι από προσωπική άποψη Κώστα, καμιά φορά κάνουν τα δικά τους 

μαθήματα οι συνάδελφοι και δικαιολογημένα τους δίνεται η ευκαιρία να πουν κάτι παραπάνω 

στους μαθητές τους αλλά καμιά φορά, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, δίνοντας την ευκαιρία 

στα παιδιά και έχοντας, ας πούμε, - μη έχοντας την αντίδραση ας πούμε «χάσαμε το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής» ,τα βγάζουν στην αυλή για κάποια ώρα φυσικά και προσπαθούν να τα 

καλύψουν με κάποια παιχνίδια. 

Κ-Χμμ. Ε τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να υπάρχει η σωστή διδακτική- για να γίνει η 

σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω καιρικών συνθηκών; 

Ν- Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα Κώστα. Στα μέρη μας τώρα αν μπορούσαμε ,αν ήταν εφικτό 

κάθε σχολική μονάδα αν γίνει να είχε ένα καλά εξοπλισμένο γυμναστήριο ,τουλάχιστον να 

είχαμε μια αίθουσα καθαρά στην διάθεση μας εμείς οι γυμναστές ,στο μέτρο των δυνάμεων μας 

να την εξοπλίζαμε με κάποια βασικά υλικά, είτε μπάλες είτε πολύζυγα είτε στρώματα και μετά 

να τα έχουμε μόνιμα εκεί και τους χειμερινούς μήνες ,που είναι μεγάλος και μακρύς ο χειμώνας 

στα μέρη τα δικά μας ,να μπορούμε να λειτουργήσουμε το μάθημά μας εκεί. 

Κ- Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους σχολικούς υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο 

διδακτικό σας έργο, Συν4; 

Ν- Πολλές φορές ,Κώστα, πολλές φορές και είναι αλήθεια ότι δείχνουν κάποια κατανόηση και 

πολλές φορές μας βοηθάνε και πρακτικά και ηθικά καμιά φορά, αλλά δείχνουνε διάθεση να μας 

βοηθήσουν. 
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Κ- Εκτός από το σχολείο βέβαια είναι και οι φορείς του τόπου. Πιστεύεις ότι υπάρχει στήριξη 

από άλλους φορείς του τόπου εδώ πέρα; 

Ν- Ναι ,ναι, είναι γεγονός ότι σε όλα τα μέρη που έχω δουλέψει, Κώστα και είναι 19 σχολεία και 

Αθήνα και Κοζάνη και Φλώρινα ότι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι οι νομάρχες ,οι 

δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές, μας στηρίζουν πάρα πολύ, είτε με υλικά είτε μπάλες ή καμιά 

φορά με κάποιο χρηματικό ποσό ή με κάποια υλικά σε βίντεο ,σε DVD ,σε κάποιο 

εξοπλισμό .Δείχνουν πάντως καλή διάθεση να μας βοηθήσουν και πραγματικά το δείχνουν, 

θεωρώ πως μας βοηθάνε αρκετά .Και οι ιδιώτες καμιά φορά Κώστα μου έχει τύχει στη καριέρα 

μου και ιδιώτες να μας έχει ενισχύσει σε κάποια σχολεία με μπάλες έτσι καλές και ποιοτικές με 

καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Κ- Μάλιστα, χρειάζονται οπωσδήποτε τα όργανα γυμναστικής τουλάχιστον για το μάθημα της 

Γυμναστικής. Και η τελευταία ερώτηση, Συν4 για να μην σε κουράσω, τι έχεις να προτείνεις για 

την-έχεις να προτείνεις κάτι για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματός; 

Ελεύθερα πες την γνώμη σου. 

Ν- Βεβαίως εδώ Κώστα πραγματικά είναι μια μεγάλη κουβέντα ίσως να μπορούσαμε να πούμε 

πολλά λόγια αλλά δεν μ’ αρέσουν έτσι οι μεγάλες και οι πολλές κουβέντες ,αυτό που θα ήθελα 

να πω έτσι ,επειδή συνήθως εμείς οι γυμναστές γκρινιάζουμε και φωνάζουμε και λέμε ότι δεν 

έχουμε γυμναστήριο ,δεν έχουμε εξοπλισμό ,μιλάμε ότι δεν είναι τα κατάλληλα προγράμματα 

φυσικής αγωγής, τα αναλυτικά προγράμματα . Εγώ εδώ Κώστα θα ήθελα να πω ότι εμείς ας 

κοιτάξουμε να καλύψουμε την ανεπάρκειά μας σαν γυμναστές ,να βελτιώσουμε τις γνώσεις 

μας ,να βάλουμε το μεράκι μας ,το φιλότιμό μας , την προσπάθεια μας ,τον κόπο και τον ιδρώτα 

μας και ο καθένας με το μετερίζι του θα προσφέρει σε αυτό το πράγμα που λέγεται Φυσική 

Αγωγή και να γνωρίσουν τα παιδιά μας όσα αφορά το αντικείμενο μας 

Κ-Σε ευχαριστώ πολύ Συν4. 

Ν- Ευχαριστώ πολύ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής , Συν5, που έχει 

οργανική θέση στο δημοτικό σχολείο Βεύης. Συν5 επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής ; 

Β- Εδώ στο χωριό μας στο νομό Φλώρινας, πιστεύω κατά πολύ, γιατί έχουμε τουλάχιστον 3 με 4 

μήνες το χειμώνα χιόνι και ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε κάθε γυμναστική τις ώρες που 

προβλέπεται. Αν και τις περισσότερες μέρες ,τα σχολεία είναι κλειστά λόγω καιρικών συνθηκών. 

Κ-Ε:: Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου;  

Β- Περίπου 3 μήνες. 3 με 4 μήνες όσο διαρκεί ο χειμώνας. 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

Β- Όχι. Στα περισσότερα σχολεία του νομού μας, περίπου στο 80% ,δεν υπάρχουν- δεν υπάρχει 

σωστό γυμναστήριο ώστε να γίνει το μάθημα μέσα στο γυμναστήριο. Και αναγκάζονται τώρα οι 

περισσότεροι γυμναστές να κάνουν μάθημα στο σχ-ε:: στο διάδρομο ,στη τάξη και εκεί δεν 

μπορούν να κάνουν σωστά το μάθημα .Αναγκαζόμαστε να κάνουμε διάφορα παιχνιδάκια ώστε 

να περάσει η ώρα και να παίξουν τα παιδιά. 

Κ- Εσύ στα σχολεία που είσαι έχεις γυμναστήριο; 

Β- Μόνο στη Βεύη έχω γυμναστήριο- σωστό γυμναστήριο. Ενώ στην Αχλάδα που συμπληρώνω 

δεν έχει –δεν υπάρχει . 

Κ- Τι δυνατότητες σου παρέχει; 

Β- Το γυμναστήριο είναι μια αίθουσα κανονική που έχουμε βάλει μια μπασκέτα και ένα φιλέ 

του βόλεϊ και μπορούμε να παίξουμε ,να κάνουμε διάφορα παιχνιδάκια εκεί πέρα το χειμώνα και 

να κάνουμε κάποιες ασκήσεις ενόργανης γυμναστικής. Αυτό. Αλλά μπορούμε –μπορώ να 

δουλέψω στη Βεύη τους χειμερινούς μήνες ενώ στα υπόλοιπα σχολεία δεν μπορείς να δουλέψεις. 

Κ- Ε:: Το γυμναστήριο ή το χώρο που χρησιμοποιείται για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν κ 

άλλες ειδικότητες  

Β- Στη Βεύη όχι. Είναι αποκλειστικά για το μάθημα της γυμναστικής. Ε:: στην Αχλάδα που 

κάνουμε στην αίθουσα –στη τάξη που –στη κανονική τάξη κάνουν μάθημα οι δάσκαλοι 

κανονικά. 
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Κ- Το γυμναστήριο το χρησιμοποιείς ε:: το χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές 

μονάδες; 

Β- Στη Βεύη όχι, είναι μόνο για το δημοτικό σχολείο της Βεύης. Ε:: σε κάποια άλλα σχολεία 

εδώ στου νομού που είχα συμπληρώσει στο 1ο και στο 2ο , σε δύο μεγάλες σχολικές μονάδες 

που έχουν πάνω από 250 μαθητές το καθένα ,δηλαδή 500 παιδιά, μοιράζονται ένα γυμναστήριο 

το μοιράζονται δύο σχολεία. Και σε μια ώρα διδασκαλίας ,μπορεί να είναι μέσα τρεις τάξεις, 

τρεις γυμναστές να έχουν μάθημα την ίδια ώρα και χωρίζουν ένα γυμναστήριο σε τρία . Τι 

μπορείς; Πως μπορείς να δουλέψεις; Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να παίξεις μήλα. 

Μόνο αυτό τίποτα άλλο. 

Κ- Αυτό επηρεάζει και πόσο την διδακτική διαδικασία; 

Β-Επηρεάζει κατά πολύ. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε το θέμα σου ούτε:: Μόνο μήλα 

μπορείς να παίξεις ή το πιο απλό , μόνο αυτό τίποτα άλλο. Το να χωρίζεις ένα γυμναστήριο σε 

τρία ή σε δύο είναι- είναι επικίνδυνο και την ακεραιότητα ε:: την σωματική ακεραιότητα των 

παιδιών. Μην χτυπήσουν μεταξύ τους γιατί έχει πολλά παιδιά μέσα.  

Κ- Αν δεν υπήρχε γυμναστήριο, όπως είναι στην Αχλάδα που μου είπες ,που δουλεύεις, που 

διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ; 

Β- Στην αίθουσα ,στην αίθουσα που κάνουν μάθημα. Τραβάμε, αναγκαζόμαστε και τραβάμε τις 

καρέκλες και τα θρανία και κάνουμε, τι μπορείς να κάνεις; Να κάνεις λίγο χορό ,δεν μπορείς να 

κάνεις πολλά πράγματα. Είσαι με δεμένα τα χέρια. 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Β- Όχι, όχι. Εκεί το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αυτοσχεδιάσεις και πάλι και να 

αυτοσχεδιάσεις δεν μπορείς να τα καταφέρεις γιατί δεν υπάρχουν-δεν υπάρχουν –δεν υπάρχει 

χώρος ,δεν υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά και συγκεκριμένα στο 1ο και 2ο πάλι που θα 

αναφερθώ , οι τάξεις ήταν τόσο μικρές που ούτε παιχνίδι δεν μπορούσαμε να κάνουμε, να 

παίξουμε με τα παιδιά μέσα στις τάξεις. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε να λύσουμε 

σταυρόλεξο και να ζωγραφίζουμε. Για τρεις μήνες το ίδιο πράγμα. 

Κ-Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα ,αθλήματα, παιχνίδια που 

πρέπει να διδαχθούν έξω, όπως είναι το ποδόσφαιρο Ε;; Μπορούν να διδαχθούν στο χώρο εντός 

κτηρίου, στο γυμναστήριο που:: 
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Β- Όχι ,όχι με τίποτα. Με τίποτα. Εντός κτηρίου μόνο απλά παιχνιδάκια ,απλά και εύκολα 

παιχνιδάκια μπορείς .Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. 

Κ- Ε;; σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει 

να διδαχθούν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

Β- Ε, στο ένα σχολείο , στο δημοτικό σχολείο Βεύης υπάρχει δυνατότητα ,έχει και και βίντεο 

προβολών και τηλεόραση και αίθουσα με υπολογιστές ,μπορώ να τα –μπορώ να τα 

χρησιμοποιήσω. Στα περισσότερα όμως όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δηλαδή στην 

Αχλάδα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.  

Κ- Μάλιστα, Ε;; χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω 

καιρικών συνθηκών; 

Β- Ε; Πολλές μέρες ναι. Όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει το γυμναστήριο ή δεν είναι εξοπλισμένα 

τα σχολεία αλλά και λόγω καιρικών συνθηκών δεν ανοίγουν τα σχολεία καθόλου. Περίπου δύο 

με τρεις βδομάδες κάθε χρόνο τα σχολεία είναι κλειστά λόγω καιρικών συνθηκών. 

Κ- Οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

Β- Όχι. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενής καιρικές συνθήκες , ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο τα 

αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί ; 

Β- Περισσότερο τα αγόρια γιατί αυτά είναι περισσότερο μυημένα στο παιχνίδι, είναι από μικρά 

παίζουνε ποδόσφαιρο. Τα κοριτσάκια είναι πιο ε:: μπορούν και να καθίσουν και στην αίθουσα 

να κάνουν και κάποιο χορό, ενώ τα αγόρια θέλουν περισσότερο παιχνίδι. 

Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

Β- Επηρεάζεται, βέβαια. Τώρα αν κάνει κρύο, αν κάνει κρύο έξω έχει 5 βαθμούς και 

αναγκαστείς και κάνεις γυμναστική έξω στο προαύλιο και τρέξουν τα παιδία και 

ιδρώσουνε ,φυσικό επόμενο ότι μπορεί να κρυώσουν . Είναι:: Επηρεάζουν τους μαθητές . 

Κ- Ε, λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινήστε σε δύο ή 

περισσότερες σχολικές μονάδες . Σε πόσες Συν5; 

Β- Ε:: φέτος εγώ σε δύο πήγα. Παλαιότερα πήγαινα και σε τρεις και σε τέσσερις σχολικές 

μονάδες . 
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Κ- Οι διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;  

Β- Ε αυτό πιστεύω είναι στην κρίση του κάθε διευθυντή. Κάποιοι είναι ελαστικοί κάποιοι όμως, 

γκρινιάζουνε. 

Κ- Μάλιστα. Οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να 

καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών ; 

Β- Όχι, κάνουν το μάθημα τους μέχρι να –μέχρι να φτάσουμε στο – μέχρι να πάμε στο σχολείο. 

Κ- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω 

των καιρικών συνθηκών; 

Β- Ε: Το πιο σωστό από όλα είναι να έχει κάθε σχολική μονάδα κάποιο χώρο, κάποιο 

γυμναστήριο ή έστω κάποια αίθουσα που να χρησιμοποιεί ο γυμναστής για γυμναστική , να 

μπορεί να φτιάξει – να βάλει να την εξοπλίσει αυτή την αίθουσα ,ούτως ώστε να δουλέψει τα 

μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, της γυμναστικής. 

Κ-Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

Β- Μέχρι στιγμής, όταν-μέχρι που υπήρχε το γραφείο Φυσικής Αγωγής εδώ στη Φλώρινα είχαμε 

μια καλή συνεργασία και με στήριξαν και με βοήθησαν και με συμβούλεψαν αλλά τώρα από τη 

στιγμή που-τώρα που έχει φύγει το γραφείο Φυσικής Αγωγής δεν-δεν μπορώ έτσι να στηριχτώ 

κάπου και να ζητήσω κάτι επιπλέον ,για αυτό ευχής έργων θα είναι να-να επιστρέψει πάλι το 

γραφείο Φυσικής Αγωγής εδώ στο νομό μας. Στην έδρα του νομού. 

Κ- Ε:: Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Β-Ε:: Υπάρχει εδώ είναι ο:: η τοπική κοινότητα εκεί της Βεύης ,βοηθάει υλικοτεχνικά και 

οικονομικά λίγο μας βοηθάει να πάρουμε κάποια υλικά, μπάλες οτιδήποτε. Ο σύλλογος γονέων 

και κηδεμόνων του σχολείου και αυτός βοηθάει, όσες φορές ζητήσαμε κάτι μας το έδωσε 

απλόχερα και παλαιοτέρα ήταν το γραφείο Φυσικής Αγωγής που βοηθούσε ,τώρα δεν υπάρχει.  

Κ- Ε: έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος ; 

Είναι η τελευταία ερώτηση Συν5. 

Β- Ε:: Το καλύτερο από όλα είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι αν έχει το σχολείο γυμναστήριο 

ή κάποιο χώρο που μπορείς να δουλέψεις και με τη συνεργασία με τους άλλους φορείς που 
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είπαμε ,πιστεύω ότι θα γίνει καλύτερο το μάθημα γιατί τρεις μήνες κάθε χρόνο είναι κακός 

καιρός πιστεύω και είναι περίπου μισή χρονιά τρεις μήνες. Τρεις μήνες αν δεν μπορείς να κάνεις 

τίποτα ,δεν μπορείς να δουλέψεις. Ευχής έργων αυτό είναι, αν μπορεί κάθε σχολική μονάδα να 

κάνει κάποιο χώρο για το μάθημα της γυμναστικής. 

Κ- Συν5 σε ευχαριστώ για το χρόνο που μου αφιέρωσες. 

Β- Ευχαριστώ και εγώ. 

Κ- Καλή επιτυχία στο έργο σου.  

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής , Συν6, με οργανική 

θέση στο 1ο δημοτικό σχολείο Φλώρινας . Συν6, επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής ; 

Π- Απόλυτα. Ιδίως στη Φλώρινα που έχουμε εννέα μήνες χειμώνα, σίγουρα οι καιρικές 

συνθήκες επηρεάζουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Προσπαθούμε να –να προσαρμόσουμε 

το πρόγραμμα μας σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή τι εννοώ, ε::: το πρώτο πράγμα 

που κάνω εγώ είναι το εξής: το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο κάνουμε έξω γυμναστική που 

βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες, κάνουμε αθλήματα που θέλουν-που μπορούν να διδαχθούνε στον 

εξωτερικό χώρο του σχολείου, το χάντμπολ και το ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια, κάνουμε έτσι το 

πρόγραμμα να διδάξουμε μέσα σε-στο γυμναστήριο ε:: αθλήματα ή παραδοσιακούς χορούς έτσι 

ώστε να προσαρμόσουμε έτσι το μάθημα ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις καιρικές συνθήκες  

Κ-Μάλιστα. Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό 

χώρο του σχολείου; 

Π- Σχεδόν τέσσερις μήνες. 

Κ- Τέσσερις μήνες. Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το 

μάθημα της φυσικής αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες. 

Π- Ε:: Υπάρχουνε .Εδώ λίγο να επεκταθώ. Η υλικοτεχνική υποδομή σε κάθε σχολείο και το 

υπουργείο δεν προσπαθεί να κάνει γυμναστήρια, αλλά προσπαθεί να κάνει αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων και από εκεί τα μετατρέπουμε εμείς σε γυμναστήρια με τα διάφορα προβλήματα που 

υπάρχουν. 
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Κ- Εσύ έχεις γυμναστήριο στο σχολείο σου; 

Π-Έχω γυμναστήριο ευτυχώς. Στο δικό μας σχολείο έχει γυμναστήριο, 14x14 είναι το πλάτος 

και το μήκος. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό , το έχουμε εξοπλίσει έτσι ούτως ώστε να βοηθάει στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  

Κ-Μάλιστα. Τι δυνατότητες σου παρέχει δηλαδή το γυμναστήριο ; 

Π- Ε:: Πρώτα- πρώτα έχει ζέστη, έτσι; Δεύτερον έχει όλο τον εξοπλισμό , έχει καλή 

φωταγώγηση ,έχει ταρτάν κάτω που μπορούν να κάνουν ε:; όταν πέσουν τα παιδιά να μην 

χτυπήσουν, έχει όλα τα όργανα, εστίες , μπασκέτες ,τα πάντα που μπορεί να βοηθήσουν να 

διεξαγωγεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σωστά. 

Κ-Μάλιστα. Είσαι από τους τυχερούς γυμναστές βλέπω. 

Π-Από τους τυχερούς και από τους άτυχους γιατί δυστυχώς το μοιραζόμαστε με το απέναντι 

σχολείο. 

Κ- Αυτό θα σε ρωτούσα .Το γυμναστήριο ή το χώρο που χρησιμοποιείται για γυμναστήριο, το 

χρησιμοποιούν κ άλλες ειδικότητες πρώτον ; 

Π- Και άλλες ειδικότητες και άλλα σχολεία. 

Κ- Και άλλα σχολεία. 

Π-Έχω απέναντι το 2ο δημοτικό σχολείο , που είναι ολοήμερο και καμία φορά βρισκόμαστε 

τρεις τάξεις μέσα σε-στο γυμναστήριο. Εκτός από αυτό που υπάρχει το πρόβλημα ,ότι δεν 

μπορούμε να κάνουμε μάθημα ,τα αφήνουμε ελεύθερα τα παιδιά και μπορούνε να 

δημιουργήσουν μόνα τους. Επίσης , έχουμε το μάθημα ,έχουμε το θόρυβο. 

Κ- Επηρεάζεται δηλαδή η διδακτική διαδικασία; 

Π- Πάρα πολύ, πάρα πολύ .Στην ουσία δεν κάνουμε μάθημα, απλώς αφήνουμε ελεύθερα τα 

παιδιά να δημιουργήσουν σαν ελεύθερο παιχνίδι και επίσης το χρησιμοποιούν το γυμναστήριο 

για –για άλλες ειδικότητες όπως είναι η θεατρική ομάδα, όπως είναι η χορωδία ε:: οι συνάδελφοι 

και καμία φορά ,επειδή είναι και κάνουμε εκεί τις γιορτές και κάθε φορά που θέλει να κάνει 

πρόβα για την 28η Οκτωβρίου,25η Μαρτίου οι ομιλίες και τα λοιπά ,μπαίνουν στο γυμναστήριο 

και μας το κάνουν χάλια και δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς το μάθημα μας. 

Κ- Μάλιστα επειδή έχεις πολλά χρόνια υπηρεσίας από ότι βλέπω ε :: λογικά δίδαξες και σε 

σχολεία που δεν είχαν γυμναστήριο εκεί που δίδαξες το μάθημα εδώ στην περιοχή της Φλώρινας; 
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Π- Δυστυχώς τα σχολεία που φτιάχνει η πολιτεία, τα προγραμματίζει έτσι ,όπως είπα και 

προηγουμένως δεν φτιάχνουν γυμναστήρια φτιάχνουν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και από 

εκεί εμείς τα κάνουμε γυμναστήρια .Λοιπόν, έχω διδάξει στο 5ο δημοτικό και στο 3ο 

δημοτικό ,όταν δίδασκα στο 5ο και στο 3ο δημοτικό εκεί κάνω μάθημα στο διάδρομο με ότι 

αυτό συνεπάγεται, φώναζαν τα παιδιά ,διαμαρτυρόντουσαν οι άλλοι δάσκαλοι ότι δεν γίνεται ότι 

ενοχλούνται ,ότι δεν γίνεται σωστά το μάθημα μέσα στο διάδρομο , δεν μπορούν να σκάσουν 

την μπάλα , ε: κοιτούσαμε να κάνουμε πράγματα που να μην ενοχλούν γενικά την διαδικασία 

του άλλου συναδέλφου. 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής εδώ στην 

πόλη μας σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Π- Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία που δεν 

έχουν γυμναστήρια σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή βρίσκουμε π.χ τον Ιανουάριο 

τον Φεβρουάριο που έχει πολύ κρύο έξω και δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα μέσα στα 

γυμναστήρια ή στο διάδρομο ή σε καμιά άλλη αίθουσα κάνουμε χορούς, κάνουμε ενόργανη 

γυμναστική ούτως ώστε και τα παιδιά να τα απασχολούμε και να κάνουμε το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα. 

Κ-Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα ,αθλήματα, παιχνίδια που 

πρέπει να διδαχθούν έξω, όπως είναι το ποδόσφαιρο ,το χάντμπολ ,το χαντμπολ όχι το 

μπάκσετ .Μπορούν να διδαχθούν στο χώρο εντός κτηρίου; 

Π- Όχι –όχι .Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί, πρώτα –πρώτα δεν υπάρχουν ε: 

εξοπλισμός ,ούτε μπασκέτα έχουμε μέσα σε διάδρομο ούτε μέσα στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων ,που άμα τυχόν έχει κανένα δημοτικό σχολείο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε 

εστίες να βάλουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και φοβόμαστε μην χτυπήσει κανένα παιδί και 

βρούμε τον μπελά μας όχι τίποτα άλλο και τι να πω μετά στον γονέα; Ότι χτύπησε το παιδί 

επειδή δεν είχαμε που να κάνουμε γυμναστική; Όχι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα για μένα. 

Κ- Ε;; σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει 

να διδαχθούν στο σχολείο υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

Π- Ναι υπάρχουνε, υπάρχει το βίντεο υπάρχει η τηλεόραση ,υπάρχει ο προτζέκτορας , δηλαδή τα 

θεωρητικά μαθήματα , δηλαδή οι κανονισμοί των αθλημάτων, αν θέλουμε να τους διδάξουμε 

υπάρχει ο προτζέκτορας υπάρχει και το βίντεο ,άμα θέλουμε με πράξεις δηλαδή υπάρχουν όλα-

όλοι οι εξοπλισμοί. 
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Κ-Πάλι είσαι τυχερός δηλαδή 

Π-Έτσι ναι ναι. 

Κ- Ε;; χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω καιρικών 

συνθηκών; 

Π-Εμείς επειδή έχουμε γυμναστήριο δεν χάνονται πολλές ώρες ,έτσι; Έχουμε το 

γυμναστήριο ,εκτός άμα πουν να έρθουν μέσα να κάνουν καμιά πρόβα ξέρω εγώ ή καμιά 

ομιλία ,τότε ναι χάνονται οι ώρες . 

Κ- Οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

Π –Δεν νομίζω. Όχι δεν μπορούν να τις κάνουν γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε τα παιδία από τα 

μαθηματικά , από μάθημα κανονικό που γίνεται –που κάνουν οι δάσκαλοι να τα πάρουμε να 

κάνουμε την αναπλήρωση. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενής καιρικές συνθήκες , ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο τα 

αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί ; 

Π-Ναι ,συνήθως κάνουμε αθλήματα που ή θα αρέσουν στα αγόρια ή στα κορίτσια και σίγουρα 

και οι μεν και δε έχουνε ε: θυμώνουνε, δηλαδή άμα θέλω να κάνω χορό ,τον Δεκέμβριο και τον 

Ιανουάριο που κάνω ή στο γυμναστήριο ή στο διάδρομο γιατί θα πάει ο άλλος ο γυμναστής να 

κάνει μέσα ,λοιπόν στο χορό σίγουρα θυμώνουν τα αγόρια ,όταν κάνω ενόργανη σίγουρα 

θυμώνουν ε:: όταν κάνουμε χορό θυμώνουν τα αγόρια όταν κάνουμε ενόργανη θυμώνουν πάλι 

τα αγόρια ,προσπαθούμε να βρούμε μια τέτοια φόρμουλα ούτως ώστε να μην είναι θυμωμένος 

κανένας να μην υπάρχουν προβλήματα. 

Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών εδώ στη πόλη μας; 

Π – Συνήθως την τελευταία ώρα όταν –όταν τα παιδία θα φύγουνε από την έκτη ή την έβδομη 

ώρα επειδή είναι ιδρωμένα ,θα βγουν έξω θα κρυώσουν και τα λοιπά ,προσπαθούμε να 

εφαρμόσουμε τέτοιο παιχνίδι ,να κάνουμε το μάθημα έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα 

όταν θα βγουν τα παιδιά έξω ιδρωμένα να κρυώσουνε. Γιατί όταν θα βγουν με -10 και με -15 

ιδίως όταν έχουν το συνάχι σίγουρα υπάρχουν πρόβληματα. 

Κ- Ε, λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινήστε οι γυμναστές 

συνήθως και όλες οι άλλες ειδικότητες σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες . Σε πόσες 

μετακινήστε;  
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Π-Εγώ ευτυχώς δεν έχω αυτό το πρόβλημα, έχω πλήρες ωράριο στο 1ο δημοτικό σχολείο αλλά 

συνάδελφοι που έχω ακούσει έχουν προβλήματα γιατί πρέπει να έχουν κενό όταν τελειώνουν 

από την μία σχολική μονάδα, πρέπει να έχουν κενό εκείνη την ώρα για να πάνε ,για να μπορούνε 

να μετακινηθούνε ιδίως μεγάλες αποστάσεις στα άλλα σχολεία και πρέπει να είναι στην ώρα 

τους ,πρέπει να προσέχουνε πως οδηγάν και τα λοιπά, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. 

Κ- Οι διευθυντές και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερεί 

κάποιος γυμναστής λόγω καιρικών συνθηκών;  

Π- Πρέπει να δείχνουν ,πρέπει να δείχνουν γιατί δεν υπάρχει ε:: δεν θα πετάξουν και θα πάνε οι 

συνάδελφοι, πρέπει να οδηγήσουν ή να πάνε με τα πόδια ή οτιδήποτε άλλο ,ε και ξέρεις οι 

καιρικές συνθήκες στην Φλώρινα είναι τόσο άσχημες που μερικές φορές δεν μπορούν να πάνε 

ξέρω εγώ στην ώρα τους. Φυσικά εμείς προσπαθούμε να πάμε στην ώρα μας αλλά όταν δεν 

υπάρχει δυνατότητα; 

Κ- Όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν δικά τους μαθήματα οι 

συνάδελφοι ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ; 

Π –Όχι ,σίγουρα προσπαθούνε να καλύψουνε την ώρα την δικιά τους, δηλαδή να κάνουν κάποιο 

πρόσθετο ξέρω εγώ, το μάθημα των μαθηματικών που είναι πιο δύσκολο να καλύψουνε εκείνη 

την ώρα στην ώρα της γυμναστικής όταν αργούνε. Φυσικά τα απασχολούν, δεν θα τα αφήσουμε 

τα παιδιά μόνα τους γιατί υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού και κάποιος πρέπει να τα προσέχει 

τα παιδιά. 

Κ- Σωστό .Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος 

λόγω των καιρικών συνθηκών; 

Π- Ε:: Είπαμε να εφαρμόσουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα ή να φτιάξουν καινούρια 

γυμναστήρια να είναι σαν γυμναστήρια καινούρια και να εφαρμόσουμε το Πρόγραμμα το 

Αναλυτικό σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Δεν έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε 

διαφορετικά στη Φλώρινα, είναι εννέα μήνες χειμώνας ,σχεδόν εννέα μήνες χειμώνα, βροχές 

χιόνια και τα λοιπά ,πρέπει να είμαστε έτσι να εφαρμόσουμε το μάθημα της γυμναστικής γιατί 

είναι μάθημα πρακτικό δεν είναι μάθημα θεωρητικό να κάτσουνε τα παιδιά και να λέμε, πρέπει 

να προσπαθήσουμε και τα παιδιά να κινηθούνε, πρέπει να κινηθούνε και να τρέξουν ,να παίξουν 

να ψυχαγωγηθούνε και να μάθουν την τεχνική των αθλημάτων. 
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Κ-Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

Π-Δυστυχώς οι υπεύθυνοι και ο σύμβουλος δεν μας έχει έρθει μέχρι τώρα, καλό είναι να έρθει 

και να πούμε τα προβλήματα μας , το γραφείο Φυσικής Αγωγής έχει κλείσει όπως ξέρετε, δεν 

μπορούμε να το –δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς , καλό είναι να ανοίξει να μπορούμε να 

απευθυνθούμε να πούμε τα προβλήματα μας .Συνήθως στους διευθυντές ή στους προϊσταμένους 

διεύθυνσης αλλά και αυτοί έχουν δεμένα τα χέρια τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα το 

περισσότερο ,εκτός άμα έχουμε καμιά έλλειψη από –από υλικοτεχνική υποδομή και μας καλύψει 

ο διευθυντής. 

Κ- Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Π-Ο δήμος μόνο που μπορούμε να απευθυνθούμε στο δήμο συνήθως για τεχνικά θέματα ,για 

διαγράμμιση γηπέδων ,καμιά εστία , καμιά μπασκέτα να μας φτιάξει, να μας την επισκευάσει.  

Κ- Μια τελευταία ερώτηση ελεύθερη .Έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του μαθήματος ;   

Π- Των συνθηκών; Σίγουρα η πολιτεία πρέπει να κάνει προγραμματισμό να κάνει 

γυμναστήρια ,κανονικά γυμναστήρια .Όπως ξέρεις και εσύ έχεις πάει και στη Γερμανία και στα 

άλλα κράτη ,πριν φτιάξουν ακόμα σχολεία ,φτιάχνουν πρώτα γυμναστήρια .Γιατί φτιάχνουν 

γυμναστήρια; Να δώσουνε όλες τις κατάλληλες υποδομές ούτως ώστε το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής και μετά το απόγευμα να χρησιμοποιούνε οι σύλλογοι ,όποιοι θέλουν το 

γυμναστήριο ,ομαδικός αθλητισμός, να χρησιμοποιείται το γυμναστήριο να μην μείνει ανενεργό 

το γυμναστήριο και το απόγευμα αφού το πρωί θα κάνουν το μάθημα σωστά εμείς έτσι; Γιατί 

όταν μας δίνεται η δυνατότητα, θα έχουμε όλο τον εξοπλισμό ,θα έχουμε ένα γυμναστήριο σε 

αυτές τις καιρικές συνθήκες της Φλώρινας που είναι δυσμενείς και το απόγευμα να λειτουργήσει 

το γυμναστήριο .Πρέπει να φτιάχνουν γυμναστήρια, καθαρά γυμναστήρια ,πρώτα γυμναστήρια 

και μετά να φτιάχνουν τις σχολικές μονάδες .Δηλαδή ο σχεδιασμός είναι αυτός . Π.χ 

έχουμε ,έφτιαξαν δύο το δεύτερο γυμνάσιο της Φλώρινας και το δεύτερο λύκειο της Φλώρινας, 

αυτός ο σχεδιασμός ήταν χωρίς γυμναστήρια και μετά θυμηθήκαν μετά από πέντε χρόνια . 

Κ-Το ίδιο και το δημοτικό σχολείο της Καλλινίκης. 

Π- Έτσι μπράβο θυμηθήκανε να κάνουνε έξτρα ,για να δίνουμε έξτρα λεφτά στο 

υπουργείο ,στους εργολάβους δεν ξέρω τι εκεί πέρα τι κάνει η πολιτεία, λοιπόν να κάνει 
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καινούρια γυμναστήρια .Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προγραμματίζουνε από πριν ξεκινήσει 

να γίνει ε: οι σχολικές μονάδες ,πρώτα γυμναστήριο γιατί το γυμναστήριο προσφέρει τα πάντα 

και προσφέρει στην κοινωνία της Φλώρινας τα απογεύματα που πες τα χρησιμοποιούνε οι 

σύλλογοι ,αλλά και το πρωί να γίνεται σωστά το μάθημα σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, 

γιατί έχουν προβλήματα εδώ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Προσαρμόζουμε το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα στη Φλώρινα σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες ,δεν έχουμε άλλες δυνατότητες. 

Κ- Συν6, σε ευχαριστώ για το χρόνο που μου αφιέρωσες. 

Π-Να είσαι καλά Κώστα. 

 Κ-Καλό καλοκαίρι να έχουμε. 

Π-Επίσης.  

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής , Συν7, με οργανική 

θέση στο 1ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας και με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Φλώρινας. Συν7, 

επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ; 

Λ- Βεβαίως ,εδώ στη δικιά μας περιοχή που επικρατούνε και δύσκολες καιρικές συνθήκες αλλά 

και σε μεγάλη διάρκεια επηρεάζουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό. 

Κ- Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου;  

Λ- Αν πάρουμε τον μέσο όρο τα τελευταία δέκα χρόνια στη Φλώρινα το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής από την εμπειρία μου κυμαίνεται γύρω στους 4 με 4,5 μήνες. 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

Λ- Στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχουν. Όχι όπως στα γυμναστήρια ,οι κλειστές αίθουσες 

γιατί υπάρχουν έλλειψη γυμναστηρίων ,αλλά στα σχολεία της πόλης, τα περισσότερα διαθέτουν 

γυμναστήριο, το οποίο βέβαια χρησιμοποιείται και για άλλες εκδηλώσεις και δεν είναι καθαρά 

χώρος εκγύμνασης. Θα τολμούσα να πω ότι στα χωριά υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, ενώ 

στη πόλη είναι πολύ λιγότερα.  
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Κ- Στα σχολεία που εργάζεσαι φέτος, οι χώροι αυτοί ,τι δυνατότητες σου παρέχει; 

Λ- Η υλικοτεχνική υποδομή στα περισσότερα σχολεία της πόλης νομίζω ότι είναι καλή. Θα 

έλεγα επίσης όπως στην προηγούμενη ερώτηση ότι η υλικοτεχνική υποδομή στα περιφερειακά 

σχολεία των χωριών δεν είναι τόσο καλή, δηλαδή και από άποψη διδακτικών μέσων, αλλά και 

από άποψη χώρων και εποπτικών μέσων. 

Κ- Το γυμναστήριο ή το χώρο που χρησιμοποιείται για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν κ άλλες 

ειδικότητες στο σχολείο που δουλεύεις ; 

Λ-Αυτό είναι κοινό μυστικό ,το χρησιμοποιούν όλοι. Είναι η αποθήκη του σχολείου ,είναι το 

θέατρο του σχολείου, είναι το γυμναστήριο του σχολείου, είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται στο 

σχολείο εντάξει βέβαια δεκτό, αλλά δεν είναι καθαρά χώρος εκγύμνασης. Τα περισσότερα 

γυμναστήρια της πόλης μας, λίγα είναι αυτά που είναι καθαρά γυμναστήρια, χρησιμοποιούνται 

και για άλλες δραστηριότητες και για δραστηριότητες που δεν εγκρίνονται για τα γυμναστήρια 

όπως σας είπα και για αποθήκες στην αρχή. 

Κ- Το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές μονάδες; 

Λ- Στα περισσότερα σχολεία όχι, αλλά σε ένα σχολείο που ήμουν ,στο 1ο και 2ο δημοτικό ναι, 

το χρησιμοποιούσαμε από κοινού και αυτό ήταν λίγο δύσκολο ,όπου ήμουν όμως σε άλλα 

σχολεία όχι. 

Κ- Επηρεάζει και πόσο την διδακτική διαδικασία; 

Λ- Ε είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, διότι ,κατά αρχήν ο χώρος δεν έχει τον απαιτούμενο 

χώρο για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Φανταστείτε η ποιότητα των μαθητών, εννοώ από 

άποψη τάξεων, δηλαδή φανταστείτε να έχει το ένα σχολείο πρώτη δημοτικού ή δευτέρα κ το 

άλλο να έχει πέμπτη ή έκτη. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κοινό πλαίσιο. Αυτό βέβαια μπορούσε να 

λυθεί με βάση ένα κοινό πρόγραμμα αλλά συνήθως δεν γίνεται στα σχολεία. Είναι πολύ άσχημο, 

περισσότερο ο χώρος βασικά αλλά και ηλικία των παιδιών που χρησιμοποιούν από κοινού το 

γυμναστήριο. 

Κ- Αν δεν υπήρχε γυμναστήριο, που διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ; 

Λ- Πού να το διδάξουμε; Στο διάδρομο, στη τάξη μέσα , εκεί συνήθως στους διαδρόμους μέσα, 

δίπλα από τις τουαλέτες , δίπλα από τον άλλο που κάνει μάθημα και πρέπει να μην φωνάζεις και 

να κάνεις ησυχία, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να υπάρχει και μια εκτόνωση στα 
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παιδιά οπότε νομίζω πως δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση. Θα προτιμούσα δηλαδή να κάνω 

μάθημα στη τάξη παρά να κάνω μάθημα στο διάδρομο ας πούμε ή κάπου αλλού. 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Λ- Όχι βέβαια, εντάξει προσπαθούμε να το κρατήσουμε, υπάρχει το αναλυτικό 

πρόγραμμα ,υπάρχουν τα θεωρητικά μαθήματα αλλά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν 

μπορούμε να προχωρήσουμε σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών γιατί και βάση 

χρόνου, έτσι; Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε το χρόνο για να κάνουμε ακριβώς το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.  

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα ,αθλήματα, παιχνίδια που 

πρέπει να διδαχθούν έξω, όπως είναι το ποδόσφαιρο .Μπορούν να διδαχθούν στο χώρο εντός 

κτηρίου; 

Λ- Όχι, μόνο αν υπάρχει γυμναστήριο, δηλαδή το μπάσκετ ,το βόλεϊ ας μην τα λέμε μπάσκετ και 

βόλεϊ ας τα λέμε πετοσφαίριση ,καλαθοσφαίριση και τα λοιπά, μπορούν να διδαχθούν αν 

υπάρχει κλειστό γυμναστήριο βέβαια αλλά αν δεν υπάρχει τότε είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο το 

πρόβλημα. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διδαχθούν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

Λ- Εντάξει εκεί λίγο πολύ τα καταφέρνουμε, υπάρχουν και τα προσωπικά αντικείμενα των 

συναδέλφων, κάποιο κομπιούτερ, κάποια dvd μπορούν να δούνε .Νομίζω ότι δεν έχουμε 

πρόβλημα και αν έχουμε και λίγο φαντασία ,έτσι, οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να κάνουμε 

διάφορα πράγματα που να αμβλύνουμε αυτές τις ανισότητες που υπάρχουν ας πούμε στο 

εποπτικό που δεν έχουμε όλα τα κατάλληλα μέσα. 

Κ- Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω καιρικών 

συνθηκών; 

Λ- Βεβαίως χάνονται. Τα παιδιά δεν πάνε σχολείο ,πρόπερσι ας πούμε που είχαμε βαρυχειμωνιά 

εδώ στη Φλώρινα , είχανε κλείσει σχεδόν ένα μήνα αλλά πέρα από αυτό, ας υποθέσουμε ότι 

ήταν μια εξαιρετική περίπτωση και στις υπόλοιπες χρονιές , μέσα στην περίοδο του χειμώνα 

χάνονται πολλά μαθήματα λόγω καιρικών συνθηκών. 
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Κ- Οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

Λ-Όχι σε καμία περίπτωση. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενής καιρικές συνθήκες , ποιοι μαθητές δυσανασχετούν τα αγόρια ή τα 

κορίτσια και γιατί ; 

Λ- Δεν νομίζω να δυσανασχετούν, επειδή αρέσει το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα 

παιδιά ,εκτονώνονται, είναι ένα μέρος του παιχνιδιού θα έλεγα νομίζω ότι δεν δυσανασχετούν , 

δεν μπορώ να διακρίνω αν δυσανασχετούν αγόρια ή κορίτσια ,δυσανασχετούν όλοι.  

Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

Λ- Βεβαίως επηρεάζεται γιατί εδώ έχουμε ζέστη το χειμώνα μέσα στις αίθουσες ,βέβαια πέρσι 

και πρόπερσι είχαμε προβλήματα σε αυτά ,θα τα γνωρίζεται φαντάζομαι λόγω του πετρελαίου 

θέρμανσης , κάναμε μάθημα με ζιβάγκο μέσα και μπουφάν , αλλά ας πάμε στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής, επηρεάζονται βέβαια διότι από τη ζέστη στο κρύο και από το κρύο στη ζέστη 

αντίθετα να γυρνάνε στη τάξη υπάρχει πρόβλημα. Προσπαθούμε βέβαια να τους πούμε να 

αλλάζουνε μπλουζάκια και να αλλάζουνε και να μην είναι ιδρωμένοι αλλά συνήθως δεν το 

εφαρμόζουν τα παιδιά ,ίσως επειδή είναι μικρά ,ίσως δεν θέλουν οι γονείς τους και αυτό είναι 

ένα μεγάλο πρόβλημα. 

Κ- Μάλιστα. Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινήστε σε δύο ή 

περισσότερες σχολικές μονάδες . Σε πόσες μετακινήσε;  

Λ- Πέρσι μετακινιόμουνα σε δύο ,ήταν πάρα πολύ καλά. Υπήρχε χρονιά που μετακινιόμουνα σε 

τέσσερις σχολικές μονάδες και φέτος έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τους συναδέλφους 

της Φυσικής Αγωγής μετακινούνται και σε εφτά μονάδες από ότι έχω δει. Οπότε καταλαβαίνετε 

με τι συνεπάγεται αυτό, χάνονται ώρες ,υπάρχει κίνδυνος της μετακίνησης ιδίως τους 

χειμερινούς μήνες ,δεν υπάρχει ε:: δεν μπορείς να τα γνωρίσεις τα παιδιά όλα, υπάρχει μια 

ανωνυμία μεταξύ των παιδιών και αυτό για μένα είναι το χειρότερο.  

Κ- Οι διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;  

Λ- Ε ναι , είναι , καταλαβαίνουν και αυτοί αν έχουν ζήσει εδώ, καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα 

είναι δύσκολα και δείχνουν μια ανοχή και στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής αλλά και 

γενικότερα στις ειδικότητες όπως αυτές των Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλικής. 
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Κ- Οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν 

δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών ; 

Λ- Όχι δεν κάνουνε σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ,ίσως ορισμένοι να κάνουν 

δικά τους μαθήματα , ορισμένοι κάνουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αλλά αυτοί είναι πολύ 

ελάχιστοι, συνήθως κάνουν τα δικά τους μαθήματα. 

Κ- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω 

των καιρικών συνθηκών; 

Λ- Ε τι να γίνει; Πρέπει να υπάρχουν τα γυμναστήρια, να υπάρχουνε οι χώροι άθλησης στα 

σχολεία και στα μικρά σχολεία ώστε να μπορούμε να κάνουμε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Φανταστείτε ένας μαθητής να κάνει ας πούμε την γλώσσα ή τα μαθηματικά του και πρέπει να 

έχει την αίθουσα ,έτσι και ο γυμναστής πρέπει να έχει το γυμναστήριο του. 

Κ-Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

Λ- Ναι , έχουμε απευθυνθεί και προσωπικά αλλά και σαν σύλλογος Φυσικής Αγωγής που 

έχουμε εδώ στη Φλώρινα σε πολλά , και στον διευθυντή εκπαίδευσης και στους περιφερειάρχες 

και στους δήμαρχους , βέβαια μας υπόσχονται πολλά ,κάνουν λίγο λιγότερα και στο τέλος 

γίνονται πρακτικά πιο λίγα μάλλον. Προσπαθούμε να έχουμε έναν, έτσι, να έχουμε μια 

ορθολογιστική εικόνα για όλα τα σχολεία μας αλλά όπως βλέπετε τα πράγματα είναι πολύ 

δύσκολα εδώ στη Φλώρινα.  

Κ- Υπάρχει δηλαδή στήριξη από άλλους φορείς του τόπου ή όχι; 

Λ- Υπάρχει στήριξη υποσχετική για μας μετράει η πρακτική. 

Κ- Ε: έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος ;  

Λ- Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουνε, έτσι πρόχειρα και –όχι πρόχειρα- με μια 

πρώτη ματιά θα μπορούσαμε ας πούμε να έχουμε μια καλύτερη υποδομή στα γυμναστήρια, μια 

καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή εξοπλισμός στα γυμναστήρια , μια ε:: να μπορούμε να 

μην μετακινούμαστε σε τόσα σχολεία ,δηλαδή να μπαίνουν όλοι οι συνάδελφοι σε συγκεκριμένα 

σχολεία για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στο μάθημα. 
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Κ- Παρεμπιπτόντως, διακόπτω κιόλας , δεν αναφέραμε από πριν ότι είσαι και πρόεδρος του 

συλλόγου των καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Οπότε ένας λόγος παραπάνω για να μας πεις ένα –

δυο πραγματάκια.  

Λ- Είμαι και πρόεδρος του συλλόγου των καθηγητών Φυσικής Αγωγής του νομού Φλώρινας και 

αντιπρόεδρος του συλλόγου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Φλώρινας . Έχω μια καλή 

εικόνα αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, είτε από το σύλλογο είτε από ην 

περιφέρεια είτε από παντού. 

Κ- Συν7, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου αφιέρωσες. 

Λ- Να είσαι καλά ευχαρίστηση μου και καλή επιτυχία στο έργο σας. 

Κ- Ευχαριστώ πολύ. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8Η  

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από τη γυμνάστρια Φυσικής Αγωγής, Συν8 με οργανική 

θέση στο Δημοτικό Σχολείο Μελίτης. Συν8,… 

ΚΒ- Ακούω. 

Κ- Είσαι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, εδώ πέρα, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Φλώρινας, και εδώ στη Φλώρινα έχουμε αρκετά προβλήματα με τις καιρικές συνθήκες 

ΚΒ- Πάρα πολλά. 

Κ- Πιστεύεις ότι επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 

ΚΒ- Φυσικά και το επηρεάζουν, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι, το μάθημα της φυσικής αγωγής, 

είναι ένα μάθημα το οποίο κατεξοχήν πρέπει να γίνεται στον αύλειο χώρο του σχολείου και όχι 

σε κλειστές αίθουσες.  

Κ- Μάλιστα. Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό 

χώρο του σχολείου; 

ΚΒ- Θα μπορούσα να πω και τις μισές, τους μισούς μήνες, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι εγώ 

είμαι από τους τυχερούς ίσως, γιατί το σχολείο μου, το σχολείο της Μελίτης, είναι ίσως από τα 

σχολεία που διαθέτουν ένα πολύ καλά εξοπλισμένο γυμναστήριο και μπορώ να κάνω και το 

μάθημά μου και με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όχι βέβαια σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, αλλά μπορώ να το προσαρμόσω. 
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Κ- Είναι η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές 

υποδομές για να διδάξεις το μάθημα της φυσικής αγωγής, κάτω από δυσχερείς καιρικές 

συνθήκες; Γυμναστήριο και τα λοιπά; 

ΚΒ- Ναι. Μπορώ να το κάνω γιατί το γυμναστήριο, υπάρχει γυμναστήριο και αρκετά μεγάλο 

και σύγχρονο. 

Κ- Τι δυνατότητες παρέχει το γυμναστήριο; Εξοπλισμένο… 

ΚΒ- Είναι εξοπλισμένο. Έχουμε μπασκέτες, τα παιδιά μπορούνε να παίξουν το μπάσκετ. Έχουμε 

φιλέ για το βόλεϊ. Έχουμε αρκετούς κώνους για να κάνουμε και το άθλημα της χειροσφαίρισης, 

το χάντμπολ δηλαδή. Έχουμε, όσο αφορά το στίβο και στρώματα για να κάνουμε και τα άλματα. 

Έχουμε να δουλέψουμε και ύψος, γιατί υπάρχει η κατάλληλη υποδομή. Υπάρχει πινγκ πονγκ. 

Υπάρχει πάμπλιγκτον. Υπάρχουνε στρωματάκια. Υπάρχει άλμα για να κάνουμε ενόργανη. Είναι 

πάρα πολύ καλό το γυμναστήριο. 

Κ- Είσαι από τις τυχερές δηλαδή. 

ΚΒ- Πολύ. Πραγματικά. 

Κ- Το γυμναστήριο που χρησιμοποιείτε για γυμναστ-, το χώρο αυτό για γυμναστήριο που το 

χρησιμοποιείτε, το χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες; 

ΚΒ- Όχι.  

Κ- Όχι!  

ΚΒ- Ειδικά στη Μελίτη… 

Κ- Είναι καθαρά μόνο για … 

ΚΒ- Είναι καθαρά μόνο για εμένα. 

Κ- Μπράβο!  

ΚΒ- Βέβαια επειδή συμπληρώνω ωράριο και στο 1ο Δημοτικό, το γυμναστήριο το χρησιμοποιεί 

και το 2ο Δημοτικό 

Κ- Α, πάμε σε άλλες επιλογές::: Κοινό δηλαδή με άλλη σχολική μονάδα. 

ΚΒ- Εκεί είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. 

Κ- Αυτό επηρεάζει τη διδακτική διαδικασία; 

ΚΒ- Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ γιατί, μιλάω τώρα μόνο για το 1ο Δημοτικό, γιατί στη Μελίτη 

δεν με επηρεάζει τίποτα, είναι καθαρά μόνη μου, είναι δικός μου ο χώρος. Στο 1ο Δημοτικό 
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είναι δύσκολο γιατί υπάρχει περίπτωση να έχω μάθημα και εγώ και ο συνάδελφος γυμναστής 

του 1ου και ο συνάδελφος του 2ου. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο μες το να, σε τόσο κλειστό 

χώρο, να συμμετάσχουμε τρεις, τρία τμήματα γυμναστικής μαζί. 

Κ- Μιλάς τώρα για τη φετινή χρονιά, έτσι; 

ΚΒ- Για τη φετινή χρονιά 

Κ- Γιατί βλέπω έχεις αρκετά χρόνια υπηρεσίας. Υπάρχουνε σχολεία που δεν έχουν γυμναστήριο. 

ΚΒ- Υπάρχουνε. 

Κ- Εκεί, όταν δίδασκες το μάθημα της φυσικής αγωγής πού το δίδασκες συνήθως…  

ΚΒ- Μέσα στη τάξη του σχολείου. 

Κ- Μέσα στην τάξη 

ΚΒ- Στην τάξη του τμήματος, του κάθε τμήματος ξεχωριστά, που ήτανε εξίσου πάρα πάρα πάρα 

πάρα πολύ δύσκολο. 

Κ- Μάλιστα… 

ΚΒ- Δεν μπορείς να κάνεις αυτά που έχεις σκεφθεί και να, θα πρέπει να προσαρμόσεις ανάλογα 

με το τμήμα που έχεις, τη τάξη και το μάθημά σου και αυτό είναι πολύ δύσκολο. 

Κ- Μάλιστα. Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιείτε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών; Εδώ στην περιοχή μας; 

ΚΒ- Θα μιλήσω πάλι για μένα. Εγώ μπορώ να το προσαρμόσω, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολο 

να γίνει το μάθημα σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα και ίσως καλό ήταν το Αναλυτικό 

πρόγραμμα, ειδικά στη Φλώρινα, να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Να γίνει 

τροποποίηση. 

Κ- Μάλιστα. 

ΚΒ- Δεν μπορώ να διδάξω ποδόσφαιρο, άσχετα αν έχω γυμναστήριο, το ποδόσφαιρο μέσα. Το 

ποδόσφαιρο πρέπει να διδαχθεί σε εξωτερικό χώρο. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών λοιπόν, τα μαθήματα όπως είναι παιχνίδια, 

αθλήματα και διάφορα άλλα, που πρέπει να διδαχθούν έξω¨, το ποδόσφαιρο όπως ανέφερες πριν. 

Μπορούν να διδαχθούν σε χώρο εντός κτιρίου; Αυτό που χρησιμοποιείς τώρα για γυμναστήριο; 

ΚΒ- Θα μπορούσε, αλλά όχι καταπληκτικά. Πολύ λίγα πράγματα. 
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Κ- Μάλιστα. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών όμως, για τα θεωρητικά 

μαθήματα που πρέπει να διδαχθούν, υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας, πιστεύεις εσύ; 

Βιντεοπροβολείς… 

ΚΒ- Ναι…  

Κ- … Προτζέκτορες, και τα λοιπά. 

ΚΒ- … Ωραία, θα σου πω. Το δικό μου το γυμναστήριο στη Μελίτη, το μόνο που έχω στη 

διάθεσή μου για τον χώρο εκείνον είναι ένας πίνακας τον οποίο μπορώ να σχεδιάσω τα άτομα 

που μπορούν να παίξουν τα παιδιά και να πω κάποιους κανόνες. Όσο αφορά τώρα, προτζέκτορα 

ή διαδραστικό πίνακα, θα πρέπει να κινηθώ σε κάποιον άλλο χώρο που υπάρχει στο σχολείου, 

αλλά συνήθως έχουνε:::,, έχει γίνει κατάληψη από τους δασκάλους. Οπότε… 

Κ- Υπάρχουν όμως… 

ΚΒ- …Υπάρχουνε όμως, υπάρχει.  

Κ- Τι πιστεύεις ότι χάνονται ώρες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω καιρικών 

συνθηκών, εδώ στην περιοχή μας;  

ΚΒ- Πολλές, πολλές ώρες. 

Κ- πολλές ώρες… 

ΚΒ- Χάνονται. Ναι. 

Κ- Οι ώρες αυτές… 

ΚΒ- Όταν κλείνουν τα σχολεία…, χάνονται. 

Κ- …Οι ώρες αυτές αναπληρώνονται; 

ΚΒ- Όχι. 

Κ- Όχι, ε; 

ΚΒ- Είναι πολύ δύσκολο να αναπληρωθούνε. Όταν πρέπει για κάποιο συγκεκριμένο άθλημα, να 

αφιερώσω κάποιες ώρες και επειδή μας πιέζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα και πρέπει να δώσουμε 

πολλά πράγματα στα παιδιά, αναγκαστικά μαζεύουμε και δεν δίνουμε στα παιδιά αυτό που 

θέλουνε. Έτσι όπως πρέπει. 

Κ- Μάλιστα. Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ποιοι μαθητές δυσανασχετούν 

περισσότερο, τα αγόρια ή τα κορίτσια; Και γιατί; Κατά την άποψή σου. 
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ΚΒ- Ε:::, δυσανασχετούν και τα αγόρια και τα κορίτσια. Δεν υπάρχουνε αγόρια ή κορίτσια, γιατί 

θεωρώ ότι το μάθημα και για τα αγόρια και για τα κορίτσια είναι τόσο σημαντικό, γιατί τα 

παιδιά με το που ακούνε γυμναστική τρελαίνονται. Είναι το μάθημα, νομίζω, που δε θέλουνε να 

το χάσουνε ποτέ. Γιατί υπάρχει ξεγνοιασιά. Είναι το παιχνίδι γιατί η γυμναστική είναι παιχνίδι, 

παιχνίδι σημαίνει παίζω και τα παιδιά στην ηλικία αυτή πρέπει να παίξουνε, να εκτονωθούνε και 

το καλύτερο από όλα είναι ότι πρέπει να φεύγουνε, μέσα απ’΄ την τάξη, που είναι η στεγνή 

μάθηση που πρέπει να του μάθετε εσείς οι δάσκαλοι. 

Κ- Μάλιστα. 

ΚΒ- Οπότε διαμαρτύρονται και τα αγόρια και τα κορίτσια. 

Κ- Πιστεύεις ότι επηρεάζετε η υγεία των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής, λόγω των 

καιρικών συνθηκών; 

ΚΒ- Επηρεάζεται γιατί…, γιατί το θεωρώ αυτό, γιατί μέσα στο γυμναστήριο, που είναι ένας 

τεράστιος χώρος, θα σκεφτώ ότι, θερμαίνεται πολύ πιο δύσκολα από ότι μια τάξη του σχολείου. 

Οπότε κρύα αίθουσα σημαίνει, συνεπάγεται άρρωστα παιδιά και το κακό είναι ότι οι 

περισσότεροι γονείς λένε, ‘Ας μην κάνει γυμναστική το παιδί, ας κάτσει να κοιτάξει να μην 

αρρωστήσει’.  

Κ- Μάλιστα. 

ΚΒ- Οπότε επηρεάζεται, επηρεάζεται. 

Κ- Πάμε τώρα σε μια άλλη ερώτηση. Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να 

μετακινείστε σε δύο οι περισσότερες σχολικές μονάδες. Σε πόσες μετακινείσαι φέτος; 

ΚΒ- Εγώ μετακινούμε σε μία… 

Κ- Ναι… 

ΚΒ- Επειδή έχω και το Ολοήμερο. 

Κ- Συνήθως άλλες χρονιές; 

ΚΒ- Και σε τρεις. 

Κ- Και σε τρεις. 

ΚΒ- Και σε τρεις  

Κ- Μάλιστα. Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοί σου εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν 

καθυστερείς, λόγω του, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών; 



[112] 

 

ΚΒ- Ναι, ναι, ναι, ναι. Δείχνουν κατανόηση, εξ-, τα έχουμε ήδη συζητήσει γιατί τα 

προγράμματα όταν μετακινείσαι σε δύο ή τρία σχολεία πρέπει να συμπίπτουν και να υπάρχει μια 

σωστή πορεία και από τους τρεις Διευθυντές, οπότε είναι δεδομένα κάποια πράγματα και 

υπάρχει κατανόηση ευτυχώς. 

Κ- Όταν καθυστερείτε, οι συνάδελφοι, οι εκπαιδευτικοί, απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν 

κάποια δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών. 

ΚΒ- Όχι, ευτυχώς δεν τους κάνουν γυμναστικ-, δεν τους κάνουν το μάθημα που θέλουνε να 

συμπληρώσουνε, τους κάνουνε γυμναστική, όχι βέβαια με το Αναλυτικό πρόγραμμα και καλά 

κάνουν γιατί δεν είναι και οι αρμόδιοι, απλά αυτό που κάνουν είναι να αφήσουν τα παιδιά 

ελεύθερα, να επιλέξουν τα παιδιά κάποια δραστηριότητα που Έχουνε μάθει και απλά τους 

επιβλέπουν.  

Κ- Μάλιστα. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διαδικασία του μαθήματος λόγω των 

καιρικών συνθηκών; Στην περιοχή μας, 

ΚΒ- Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να αλλάξετε, θεωρώ, το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Βασικό. Θα 

πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Δεν μπορούμε δηλαδή στη διάρκεια του 

Χειμώνα να μας πούνε, διδάξτε στίβο ή διδάξτε ποδόσφαιρο. Είναι αθλήματα τα οποία πρέπει να 

γίνουν έξω. Ή μήκος ή τρέξιμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί ίσως να γίνει σε κάποιο 

κλειστό χώρο αλλά δυστυχώς όλα τα σχολεία δε διαθέτουν το κλειστό γυμναστήριο. Οπότε 

πρακτικά πρέπει νομίζω να αλλάξει το Αναλυτικό πρόγραμμα ή θα πρέπει να γίνουν πολλά 

γυμναστήρια, ή αν κάποιο σχολείο δεν έχει γυμναστήριο θα πρέπει να προσαρμόσουνε μία τάξη, 

να την, να είναι τάξη κλειστή για το:::…  

Κ- Το μάθημα της φυσικής αγωγής 

ΚΒ- … το μάθημα της φυσικής αγωγής, ναι, 

Κ- Εξάλλου εσύ είσαι τυχερή είπαμε φέτος που έχεις και στα δυο σχολεία γυμναστήριο. 

ΚΒ- Είμαι. Είμαι Δόξα το Θεό. Ναι, κλασικά… 

Κ- Μάλιστα. Έχετε απευθυνθεί, μάλλον έχεις απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να 

σε στηρίξουν στο διδακτικό σου έργο; 

ΚΒ- Έχω απευθυνθεί γιατί θεωρώ ότι το να::: και όταν μιλάω Υπεύθυνο, εννοώ και τον 

Διευθυντή μου και το Σύλλογο των γονέων και κηδεμόνων και τον σύλλογο των διδασκόντων, 
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έχω απευθυνθεί, ευτυχώς έχω πολύ καλή συνεργασία μαζί τους… Το κακό βέβαια εδώ πέρα 

είναι ότι, έχει φύγει το Γραφείο φυσική αγωγής που η επαφή μας ήτανε πιο άμεση και η 

επικοινωνία μας και είναι διαφορετικό όταν έχεις μια επαφή προσωπική. Έχει μεταφερθεί το 

Γραφείο τώρα στην Περιφέρεια οπότε είναι δύσκολο… 

Κ- Εσύ προτείνεις δηλαδή να υπάρχει Γραφείο Φυσικής Αγωγής σε κάθε Διεύθυνση. 

ΚΒ- Θα ήτανε ότι καλύτερο, Γιατί η άμεση επαφή και η επικοινωνία είναι καλύτερη για την 

επίλυση όλων των προβλημάτων.  

Κ- Το κάτι καινούριο… Ε::: Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

ΚΒ- Για να πω την αλήθεια. Σαν φορείς του τόπου θα έλεγα εγώ, ότι έχω από το Σύλλογο 

γονέων και κηδεμόνων και από το σχολείο μου. Όσο αφορά τώρα το Δήμο, κάποιες φορές ναι, 

αλλά γνωρίζω ότι γενικά το μάθημα της φυσικής αγωγής και γενικά η εκπαίδευση δεν είναι κάτι 

που αφορά πάρα πολύ τους φορείς του τόπου μας. Ενδιαφέρονται για άλλα πράγματα… 

Κ- Μάλιστα. Συν8, έχετε, έχεις να προτείνεις κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής 

του μαθήματος; Είναι η τελευταία ερώτηση, μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα, να κάνεις την 

πρότασή σου 

ΚΒ- Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι, ότι καλό είναι, όσο αφορά το μάθημα της 

φυσικής αγωγής, γιατί είναι ένα μάθημα που βοηθάει τους:::, τα παιδιά και να ενταχθούνε στο 

κοινωνικό σύνολο, γιατί τους κάνεις, εισαγωγικά, αυτό το πώς θα φερθούνε με τους άλλους 

ανθρώπους, αυτή η κοινωνικοποίηση, το φαιρπλεϋ, το πώς θα μιλήσουν στον άλλον, να 

αποδεχθώ τη νίκη ή την ήττα… Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Έχουμε, θα πρέπει να 

έχουμε και τη συμπαράσταση των φορέων και τη συμπαράσταση των διδασκόντων και του 

Συλλόγου και κηδεμόνων και μετά και μια κοινή πορεία για τα πάντα. Γιατί τα παιδιά μέσα στο 

μάθημα της φυσικής αγωγής μπορούν και βγάζουν το πραγματικό τους εαυτό. Αυτό που κάτι 

πραγματικά είναι. Δε καταπιέζονται, δε ζορίζονται, δεν έχουν άγχος… γνωρίζω κάτι δε γνωρίζω. 

Οπότε θεωρώ ότι αν συνεργαστούμε όλοι μαζί θα βοηθήσει και το μάθημα της φυσικής αγωγής 

και για τις καιρικές συνθήκες και γενικότερα. Για την ένταξή τους, τη φυσική τους ισορροπία, 

την…, το κατά πόσο μπορούμε να διακρίνουμε κάποιοι μαθητές μπορούν να προχωρήσουνε και 

παραπάνω. Γιατί όλοι οι μαθητές δεν είναι για τα μαθήματα, μπορούμε να βγάλουμε κα εμείς 

κάποιους αθλητές και να δούμε κάποιες δεξιότητες των παιδιών τις οποίες δεν μπορεί να της δει 

ο δάσκαλος. Αυτό θεωρώ εγώ. 
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Κ- Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο… 

ΚΒ- Και εγώ πάρα πολύ. Ελπίζω τα καλύτερα.  

  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9Η 

 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Φλώρινας , Συν9, με οργανική θέση στο 2ο Δημοτικό 

Σχολείο Φλώρινας. Συν9 ,επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο 

νομό μας ; 

Β- Εγώ πιστεύω πως επηρεάζουνε σε μεγάλο πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ε; θα έπρεπε να πω και 

κάτι άλλο τώρα; 

Κ- Όχι δεν χρειάζεται. Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον 

εξωτερικό χώρο του σχολείου; 

Β- Ε συνήθως Νοέμβριο με Δεκέμβριο ,Ιανουάριο με Φεβρουάριο είναι οι μήνες του χειμώνα, 

στους οποίους επικρατεί τουλάχιστον ψύχος μεγάλο ,με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε μέσα στο 

χώρο του σχολείου. 

Κ- Χμ;; Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της 

φυσικής αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; Υπάρχει γυμναστήριο στο σχολείο; 

Β- Βασικά υπάρχει ένα γυμναστήριο το οποίο ανήκει στο άλλο σχολείο ,σε άλλη σχολική 

μονάδα και εμείς απλά φιλοξενούμαστε τις ώρες που είναι κενό. Δηλαδή όσο μέσα βρίσκονται 

παιδιά του άλλου σχολείου ,εμείς απέχουμε από το γυμναστήριο. 

Κ- Ε; το γυμναστήριο αυτό τι δυνατότητες σου παρέχει;  

Β- Καμία απολύτως. Είναι ο χώρος μικρός ,είναι 15x15, καλύπτει τις δυνατότητες μιας τάξης 

μόνο μέσα ,συνήθως αν χρειαστεί να μπει και δεύτερη τάξη το μάθημα γίνεται με συνθήκες 

άσχημες θα έλεγα. 

Κ- Το γυμναστήριο η τον χώρο αυτό που χρησιμοποιείται για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν κ 

άλλες ειδικότητες; 
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Β – Ε; επειδή το σχολείο το δικό μας είναι ΕΑΕ , μπαίνει και έκτη ειδική αγωγή όπως επίσης 

χρησιμοποιείται και από τους δασκάλους του άλλου σχολείου, επειδή υπάρχει και σκηνή μέσα 

και γίνονται οι δραστηριότητες οι άλλες του σχολείου.  

Κ- Ε; το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε ,είπατε , από κοινού και με άλλες σχολικές μονάδες 

έτσι; 

Β- Φιλοξενούμαστε βασικά. Δεν είναι δικό μας. 

Κ- Αυτό επηρεάζει και πόσο την διδακτική διαδικασία ; 

Β- Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κατ’ αρχήν δεν μπορεί να γίνει πρόγραμμα δικό μας ,δεν 

γίνεται ένας ετήσιος προγραμματισμός . Με αποτέλεσμα να βγαίνουμε εκτός, πάρα πολλές 

φορές . 

Κ- Επειδή μου είπατε ότι φιλοξενήστε όταν-αφού δεν έχετε γυμναστήριο ,άρα όταν δεν υπάρχει 

γυμναστήριο που διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 

 

Β- Σε εξωτερικό χώρο, όσο μας το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 

Κ- Και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες; 

Β- Συνήθως στη τάξη . 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Β- Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Απλά προσπαθούμε να κάνουμε κάποια θεωρητικά μαθήματα σε 

σχέση με το μάθημα μας . 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα όπως είναι διάφορα 

αθλήματα, παιχνίδια που πρέπει να διδαχθούν έξω, το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, μπορούν να 

διδαχθούν στο χώρο εντός κτηρίου; 

Β- Όχι γιατί ,όπως είπα, ο χώρος αυτός του γυμναστηρίου είναι πάρα πολύ μικρός και δεν 

επιτρέπει τουλάχιστον το ποδόσφαιρο να γίνει μέσα. 

Κ- Ε;; σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει 

να διδαχθούν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας ; 

 

Β- Ε νομίζω πως υπάρχουν σε ένα βαθμό. Υπάρχουν οι υπολογιστές μας, υπάρχουν 

προτζέκτορες ,έχουμε κάποια:: αυτό το κύρος υπάρχει στο σχολείο ναι. 
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Κ-Ε χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω καιρικών 

συνθηκών; 

Β- Αυτές που χάνονται για τις αλλ- υπόλοιπες ειδικότητες για τους δασκάλους και καθηγητές 

βέβαια, όταν τα σχολεία κλείνουνε. Μόνο αυτό. 

Κ- Οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

Β- Όχι βέβαια. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενής καιρικές συνθήκες , ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο τα 

αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί; 

Β- Ε:: θα έλεγα περισσότερο τα αγόρια γιατί είναι πιο κινητικά σε σχέση με τα κορίτσια. 

Κ- Μάλιστα. Επηρεάζετε η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των 

καιρικών συνθηκών; 

Β- Σε ένα βαθμό θα το έλεγα ναι. Γιατί όταν για παράδειγμα αναγκαστούμε να βγούμε στο 

προαύλιο χώρο και υπάρχουν συνθήκες υποφερτές ,ανεκτές αλλά όταν το ένα παιδάκι συνέχεια 

τρέχοντας ,ιδρώσει τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αρρωστήσει κιόλας ,να ανεβάσει υψηλό 

πυρετό και ειδικά όταν είναι μικρά παιδάκια της πρώτης και της δευτέρας τάξης. 

Κ- Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου , οι ειδικότητες συνήθως και οι γυμναστές βέβαια, είστε 

υποχρεωμένοι να μετακινήστε σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες .Εσύ σε πόσες 

μετακινείσαι ; 

Β- Αυτό δεν με αφορά εμένα γιατί ανήκω αποκλειστικά και μόνο στο Δεύτερο Δημοτικό 

Σχολείο Φλώρινας. 

Κ- Είσαι αποκλειστικά στο Δεύτερο. Άρα περιττό να ρωτήσω αν οι διευθυντές και οι 

συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε λόγω καιρικών 

συνθηκών. 

Β- Όχι δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να:: 

Κ- Ούτε βέβαια μπορείτε να μου απαντήσετε αν οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί, όταν 

καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν δικά τους μαθήματα ή ; 

Β- Όχι γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσω. 

Κ- Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την σωστή διδακτική διαδικασία του 

μαθήματος λόγω των καιρικών συνθηκών; 
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Β-Τίποτε. Αυτό που πάντα λέγαμε και λέμε ,να γίνουν γυμναστήρια κατάλληλα σε κάθε σχολική 

μονάδα, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν τα παιδιά του σχολείου και για τους γυμναστές. 

Κ- Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο εκπαιδευτικό σας 

έργο; 

Β- Από τη διεύθυνση του σχολείου, από το προϊστάμενο, από τη σύμβουλο τη σχολική, όλους 

τους δημάρχους που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα, τη σύμβουλο τη κυρία που ήτανε της Κοζάνης, 

πως ονομάζεται; Την περιφερειάρχη. 

Κ- Α την περιφερειάρχη, την κυρία Ζυγούρη πριν και την κυρία Βόντσα τώρα. 

Β- Την κυρία Βόντσα, εντάξει δεν την γνωρίσαμε, τους σχολικούς μας συμβούλους όλους κατά 

καιρούς και απλά όλοι μας λεν το κοινότυπο ότι δεν μπορούν να γίνουνε αυτά τα πράγματα. 

Κ- Ε; υπάρχει η στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Β- Από το σύλλογο των γονέων και κηδεμόνων θα έλεγα σε έναν βαθμό και δεν νομίζω κανέναν 

άλλον γιατί ούτως ή άλλως σε αυτή τη φάση και το γραφείο Φυσικής Αγωγής ,το οποίο μας 

στήριζε έστω και με αθλητικό υλικό ,αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται με αποτέλεσμα ότι αθλητικό 

υλικό έχουμε στο σχολείο μέσα να έχει έρθει από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και από τις 

δαπάνες του ίδιου του σχολέιου. 

Κ- Και μια τελευταία ερώτηση , Συν9 που είναι ελεύθερη να κάνεις την πρόταση σου όπως 

νομίζεις , έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος ; 

Β- Δεν νομίζω. Τι;; 

Κ- Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει στη πόλη μας , στα σχολεία μας για να βελτιώσουμε το 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 

Β- Τίποτα, αυτό που είπαμε και στην αρχή της συνέντευξης ότι πρέπει να γίνουν 

γυμναστήρια ,ένα σχολείο χωρίς γυμναστήριο χωρίς αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δεν είναι 

σχολείο και ειδικά τα δικά μας σχολεία έτσι όπως είναι. Εγώ για παράδειγμα έχω μέσα στο 

σχολείο μου και συναδέλφους και άλλοι ,οι οποίοι θα χρησιμοποιούσαν τέτοιους χώρους 

αθλητικούς να κάνουν ψυχοκινητική ,να κάνουν κάποια άλλα μαθήματα, θεατρική αγωγή για 

παράδειγμα που χρειάζεται τέτοιο χώρο δικό της και δεν υπάρχει καν .Πόσο μάλλον για μας! 

Κ- Η πρόταση σου δηλαδή είναι να γίνουν οπωσδήποτε: 

Β- Οπωσδήποτε γυμναστήρια ουδάλως, και χώροι βέβαια γιατί θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι 

ο χώρος ο άδειος του 1ου και 2ου Δημοτικού σχολείο είναι υπερβολικά μικρός για τον αριθμό 
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των μαθητών. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα από τις 11 ως 12 που βγαίνουν και τα νήπια, με 

αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της αυλής, τα παιδιά αυτά είναι υπερβολικά μικρά 

και περνούν μέσα στους χώρους τους δικούς μας που κάνουμε εμείς το δικό μας μάθημα με 

αποτέλεσμα υπάρχει κίνδυνος και για τα ίδια τα παιδάκια .Καταλάβατε; οπότε μιλάμε για 

ανυπαρξία και χώρου άδειου και ανυπαρξία φυσικά γυμναστηρίων. 

Κ- Έγινε. Ευχαριστώ πολύ Συν9. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10Η 

 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί, είναι από τον καθηγητη Φυσικής Αγωγής , Συν10 με οργανική 

θέση.. 

Σ- Στο Δημοτικό Σχολείο Φιλώτα. 

Κ- Στο Φιλώτα και αποσπασμένο αυτή τη χρονιά, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Στέφανε, 

επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

Σ- Επηρεάζουν σίγουρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. 

Κ- Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου; 

Σ- Επειδή στην εποχή, στην περιοχή που ζούμε, ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα σκληρός και βαρύς, 

έχει τύχει το δικό μου το σχολείο και δύο βδομάδες συνεχόμενες να μείνουμε… και δύο 

εβδομάδες συνεχόμενες. 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

Σ- Δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό γιατί υποδομές δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στο δικό μου 

το σχολείο και… τουλάχιστον η προσπάθεια η δικιά μας, η προσωπική είναι που μπορούμε λίγο 

να προσαρμόσουμε τις καιρικές συνθήκες με το μάθημα. 

Κ- Εεεε Χώρο, γυμναστήριο τέτοια πράγματα χρησιμοποιείται; 

Σ- Χώρος υπάρχει αλλά δυστυχώς είναι ενιαίο το γυμναστήριο για το 1ο και 2ο Δημοτικό 

Σχολείο, στην ουσία εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι στο γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου, χωρίζοντας το στην μέση. 
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Κ- Τι δυνατότητες παρέχει το γυμναστήριο; 

Σ- Το γυμναστήριο είναι καλό, αρκετά μεγάλο, μπορείς να… εεε.. είναι αρκετά μεγάλο, 

μπορούμε να διδάξουμε τα βασικά μαθήματα αλλά το πρόβλημα είναι ότι είμαστε αυτή τη 

στιγμή 3, γιατί είναι δύο στο δικό μου το σχολείο, ένας στο 1ο και δεν χωράμε οι τρεις, αυτό 

είναι το πρόβλημα. 

Κ- Το γυμναστήριο αυτό ή το χώρο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν και 

άλλες ειδικότητες; 

Σ- Όχι. Το χρησιμοποιούμε μόνο εμείς. Απλά κάποιες φορές υπάρχει πρόβλημα όταν 

ακολουθούνε κάποιες εθνικές γιορτές, 25η Μαρτίου ή 28η Οκτωβρίου, που δύο- τρεις μέρες 

πριν την εορτή, τον καταλαμβάνει το χώρο η μουσικός συνήθως για να οργανώσει την 

εορταστική εκδήλωση και με αποτέλεσμα να μην μπορούμε εμείς να μπούμε. Μόνο τότε έχουμε 

κάποιο πρόβλημα. 

Κ- Το χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές μονάδες; 

Σ- Ναι, είναι το 2ο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο μαζί. 

Κ- Αυτό επηρεάζει τη διδακτική διαδικασία; 

Σ- Το επηρεάζει πάρα πολύ γιατί όπως είπαμε και πριν δεν χωράμε. Είμαστε αυτή τη στιγμή 3 

γυμναστές και 4 κάποιες μέρες… με αποτέλεσμα… να υπόκειται στην καλή διάθεση των 

συναδέλφων, ποιοι θα μπουν μέσα και ποιοι θα κάτσουν έξω, αλλά καταλαβαίνετε όταν έξω 

βρέχει, χιονίζει υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος κάθεται στην τάξη. 

Κ- Επειδή έχεις οργανική σε άλλο σχολείο και έχεις και αρκετά χρόνια υπηρεσίας και δουλεύεις 

και σε άλλα σχολεία, εεε όταν δεν υπάρχει γυμναστήριο, που διδάσκεται το μάθημα της φυσικής 

αγωγής; 

Σ- Λυπάμαι που το λέω, αλλά διδάσκεται μέσα στην τάξη. Μέσα στην τάξη και πολύ σπάνια στο 

διάδρομο, με όποιες δυσκολίες συνεπάγονται. 

Κ- Ε.. Στέφανε, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της φυσικής 

αγωγής σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Σ- Όχι, δεν μπορούμε. Προσαρμόζουμε ανάλογα με τον καιρό. Δεν μπορείς να διδάξεις μπάσκετ 

και βόλεϊ το χειμώνα, όταν έχει ένα μέτρο χιόνι στην αυλή.  
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Κ- Ε::: Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών τα μαθήματα, διάφορα αθλήματα, 

παιχνίδια, που πρέπει να διδαχθούν έξω – όπως είναι το ποδόσφαιρο και- μπορούν να διδαχθούν 

στο χώρο εντός κτιρίου – στο γυμναστήριο; 

Σ- Με αρκετές δυσκολίες, γιατί το γυμναστήριο είναι μικρό, δεν μπορείς να χωρέσεις τόσα 

πολλά παιδιά και να διδάξεις ποδόσφαιρο και αναγκαστικά κάνεις κάποιο άλλο μάθημα. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διαταχθούν υπάρχουν οι κατάλληλες ε::: τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

Σ- Στα μεγάλα σχολεία υπάρχουνε. Στα 12/θ συνήθως ή στα καινούργια. Στα παλιά σχολεία 3/θ 

ιδίως είναι πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. 

Κ- Στο σχολείο που είσαι εσύ; 

Σ- Στο σχολείο που είμαι εγώ μπορούν να διδαχθούν. 

Κ- Μάλιστα. Έχετε δηλαδή… κατάλληλα μέσα διδασκαλίας;  

Σ- Υπάρχουν. 

Κ- Προτζέκτορες… 

Σ- Προτζέκτορες, υπάρχει και προβολή dvd, όλα αυτά υπάρχουν. 

Κ- Ε::: Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

Σ- Ώρες διδασκαλίες δεν χάνονται από την άποψη ότι δεν διδάσκεται το μάθημα, προσαρμόζεις 

εσύ στον καιρό το μάθημά σου. Παράδειγμα, δεν μπορείς εσύ όμως να κάνεις το πρακτικό μέρος, 

θα κάνεις το θεωρητικό μέσα στην τάξη. Υπάρχει ευτυχώς ένα βιβλίο, το οποίο εμένα 

προσωπικά με έχει βοηθήσει πολύ. Διδάσκονται τα παιδιά κανονισμούς, εεε κανόνες των 

αθλημάτων, διατροφή και διάφορα πράγματα τέτοια. 

Κ- Οι ώρες που χάνονται, οι ελάχιστες, έστω, αναπληρώνονται;  

Σ- Προσπαθούμε εμείς να τις αναπληρώσουμε. Προσπαθούμε.  

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο; Τα 

αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί; 

Σ- Κατά κύριο λόγο δυσανασχετούν τα αγόρια. Ο λόγος είναι ότι ίσως είναι πιο πολύ στραμένα 

από το σπίτι, από την οικογένεια. Τα κορίτσια, δυστυχώς, στο δικό μου το σχολείο, το 1/3 

ασχολείται με κάποιο άθλημα ή έχει πάρει γραμμή από την οικογένεια να ασχοληθεί με τον 
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αθλητισμό. Δυστυχώς, ασχολούνται τα παιδιά με μουσική πιο πολύ, με πάρα πολλά 

φροντιστήρια. Λίγα κορίτσια ασχολούνται με τον αθλητισμό. Περισσότερο τα αγόρια. 

Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών στην πόλη μας;  

Σ- Επηρεάζεται. Όταν ένα παιδί είναι- είναι κλεισμένο στο σπίτι, συνεχώς μέσα, επειδή έξω έχει 

χιόνι, γιατί η μαμά δεν το αφήνει να βγει έξω και ελπίζει να’ ρθεί στο σχολείο για να γυμναστεί, 

να ξεδώσει, να διασκεδάσει και εγώ δεν μπορώ να το βγάλω έξω, το κρατάω στην τάξη επειδή 

έξω έχει χιόνι, επηρεάζεται η υγεία. Και η σωματική και η ψυχική. 

Κ- Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι όλοι οι γυμναστές και όλες οι 

ειδικότητες βασικά, να μετακινείστε σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες. Σε πόσες 

μετακινείσαι εσύ φέτος;  

Σ- Εγώ φέτος δεν μετακινούμαι σε καμία, απλά κάνω συμπλήρωση ωραρίου στο ίδιο σχολείο το 

απόγευμα στο ολοήμερο σχολείο. 

Κ- Άλλες χρονιές βέβαια… 

Σ- Μετακινούμουνα. Πήγαινα και σε 3 σχολεία. 

Κ- Οι διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε 

λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών; 

Σ- Εμένα δεν μου έχει τύχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, δηλαδή ο διευθυντής πάντα που είχα μου 

έλεγε πάνω απ’ όλα η υγεία. Δηλαδή μην τρέχεις στο δρόμο, μη.. Αλλά απ ‘ότι έχω ακούσει σε 

άλλους νομούς κάποιοι διευθυντές κάναν παρατήρηση στους συναδέλφους γιατί άργησαν. 

Κ- Οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν 

τα δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών; 

Σ- Και τα δύο συμβαίνει. Μου έχει τύχει εμένα σε κάποια περίπτωση η δασκάλα να κρατήσει τα 

παιδιά μέσα στην τάξη για ν’ αναπληρώσει το δικό της μάθημα, μαθηματικά, γλώσσα κυρίως, 

κάποιες άλλες φορές έχει τύχει να’ ναι έξω με τα παιδιά και να κάνει μια απλή επιτήρηση, και να 

τα αφήνει ναι παίζουνε. 

Κ- Επιτήρηση. Μάλιστα. 

Σ- Όχι, όμως να κάνει μάθημα Φυσικής Αγωγής. 
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Κ- Ε τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω 

καιρικών συνθηκών; 

Σ- Από το κράτος μιλάμε τώρα; 

Κ- Ε.. ναι, για να διδάξεις καλύτερα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Σ- Καταρχήν στην πόλη αυτή που ζούμε με το πολύ βαρύ χειμώνα θα πρέπει όλα, τουλάχιστον 

τα μεγάλα σχολεία, 6/θ και άνω, να έχουνε μία τουλάχιστον με τα βασικά μέσα για να κάνεις το 

μάθημά σου. Τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα πιστεύω αν υπάρχει ο χώρος, ο κάθε γυμναστής 

επειδή θέλει να διευκολύνει το μάθημά του, θα βρει τρόπο να διδάξει έτσι και σε μια αίθουσα 30 

τετραγωνικών κατάλληλα το μάθημα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε αυτή η αίθουσα σε 

κάποια σχολεία. 

Κ- Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

Σ- Ναι. Τουλάχιστον οι διευθυντές που είχα εγώ έχουν στείλει διάφορες προτάσεις και χαρτιά 

επίσημα, σε διάφορους φορείς του δήμου, στην περιφέρεια, έστω να κάνουμε μια απλή αίθουσα 

με γυψοσανίδες αλλά δυστυχώς η απάντηση στην δύσκολη εποχή που ζούμε είναι πάντα 

αρνητική. Δεν υπάρχουν τα κονδύλια και τα χρήματα. 

Κ- Πιστεύεις, δηλαδή, ότι υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου ή όχι; 

Σ- Δεν υπάρχει. Το βασικό μέλημά τους είναι αυτή τη στιγμή η θέρμανση γιατί το πετρέλαιο 

αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα ύψη και λένε όλα τα λεφτά θα πάνε εκεί πέρα. Δηλαδή δεν 

υπήρχε ούτε για τα βασικά. 

Κ- Ε::: Και μια τελευταία ερώτηση, Στέφανε, ελεύθερα μπορείς να προτείνεις ή μάλλον τι 

προτείνεις για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματός στην περιοχή μας; 

Σ- Το βασικό είναι να υπάρχει μια συνεργασία όλων των υπευθύνων, περιφέρεια, δήμου, 

εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, να υπάρξει μία – ένας, το βασικό είναι ένας χώρος, 

ένας μικρός χώρος στα σχολεία, 6/θ και 3/θ για να μπορούμε μέσα στο χειμώνα να κάνουμε το 

μάθημά μας καλά. Τ’ άλλα θα τα βρούμε. Βάλε υλικά, όργανα, θα υπάρξει τρόπος με τον 

σύλλογο γονέων και κηδεμόνων συνεργασία τουλάχιστον στο δικό μας σχολείο υπάρχει 

συνεργασία, να το γεμίσουμε το χώρο. Απλά εμείς θέλουμε τη βοήθεια των φορέων να μας 

κάνουν ένα μικρό γυμναστήριο, υποτυπώδες. Αυτό, τίποτα άλλο. 

Κ- Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 11Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από την εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής κυρία Συν11 με 

οργανική θέση στο 2ο δημοτικό σχολείο Αμυνταίου. Συν11, θα μιλάμε και στον ενικό. 

Επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής;  

Λ- Πάρα πολύ, γιατί το μάθημα της φυσικής αγωγής, είναι μάθημα κυρίως της αυλής, οπότε οι 

καιρικές συνθήκες έχουνε άμεσα, άμεσες επιπτώσεις δηλαδή αν μπορεί ή δεν μπορεί να 

διεξαχθεί το μάθημα. 

Κ- Πολύ ωραία, Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον 

εξωτερικό χώρο του σχολείου; 

Λ- Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί στο μέρος εδώ που είμαστε, σ’ αυτή την 

περιοχή, ο χειμώνας κρατάει πάρα πολλούς μήνες, κατά συνέπεια πάρα πολλές μέρες δεν 

μπορούμε να κάνουμε μάθημα έξω. Ε:::: Επομένως μπορούμε να διδάξουμε και πολλά πράγματα 

στα παιδιά και αναγκαζόμαστε μόνοι μας να τα κάνουμε όλα, είτε σε παιγνιώδη μορφή είτε να 

τα θε- είτε να τα κάνουμε θεωρεία, για να μπορέσουμε να δείξου- να δώσουμε πράματα στα 

παιδιά. 

Κ- Στο σχολείο που δουλεύετε, υπάρχουνε οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να 

διδάξετε το μάθημα της φυσικής αγωγής, κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες όμως; 

Λ- Λοιπόν, όχι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχει γυμναστήριο, δεν υπάρχει 

καν ένα στέγαστρο, δεν υπάρχει καν ε::: διάδρομος μεγάλος για να πεις θα μπω μέσα, αν και 

αυτό είναι ενόχληση για τους υπόλοιπους συναδέλφους, ε::: και αναγκαστικά, όπως είπα και πιο 

πριν, εμείς βασικά σ’ αυτό το σχολείο εδώ εκτός απ’ τα χρόνια που είμαι, ε::: βγαίνουμε με όλες 

τις καιρικές συνθήκες έξω, μόνο όταν βρέχει πάρα πολύ ή όταν έχει πάρα πολύ κρύο, δηλαδή 

κάτω από μηδέν, που είναι και αυτές αρκετές οι μέρες, αναγκαζόμαστε να μπούμε μέσα, γιατί τα 

παιδιά πρέπει να εκτονωθούν, θεωρώ βασικά ότι το μάθημα γυμναστικής,- φυσικής αγωγής- 

είναι::: βασικά εκτόνωση των παιδιών, από όλη αυτή την πίεση που δέχονται, οπότε 

αναγκαστικά είμαστε συνέχει έξω, με συνέπειες για τα παιδιά, τελικά είναι καλά, είναι καλό από 

άποψη υγείας, είναι κακό όμως από άποψη υποδομής, συνθηκών και στην τελική του τι 

προσφέρουμε σε ένα παιδί που υποτίθεται ότι πηγαίνει σχολείο. 
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Κ- Μάλιστα, Συν11 επειδή έχεις αρκετά χρόνια υπηρεσίας ε::: έχεις δουλέψει και σε άλλα 

σχολεία όμως. Ε:: εκεί υπήρχαν γυμναστήρια σε αυτό που ανέφερες πριν και αν ναι τι 

δυνατότητες παρείχαν :::, παρείχαν ξέρω’ γω το γυμναστήριο, παρείχαν τα γυμναστήρια που 

είχατε ή οι αίθουσες 

Λ- Λοιπόν, είμαι εδώ μετά από Ρόδο, Μυτιλήνη, Αθήνα, ε::: Κατερίνη και εδώ και Θεσσαλονίκη. 

Στο μόνο, στη μόνη περιοχή που είχαν γυμναστήριο ήτανε στη Μυτιλήνη, που ήτανε η παλιά 

Ακαδημία και φυσικά τα πράγματα πολύ καλύτερα, είχαμε όργανα, είχαμε τα παιδιά 

μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα, μπορούσες να κάνεις πρόγραμμα βασικά, να κάνεις ένα 

προγ- προγραμματισμό έτους και να τον υλοποιήσεις. Από κει και μετά πας με το δικό σου:: με 

το τι θα σου φέξ-, τι θα σου ξημερώσει η μέρα, αν θα βρέξει, αν θα ψιχαλίσει αν θα έχει κρύο, 

δηλαδή δεν μπορείς ουσιαστικά να κάνεις ένα πρόγραμμα. 

Κ- Σε εσωτερικό χώρο, επειδή γυμναστήριο πραγματικά δεν υπάρχει εδώ… 

Λ- Ναι 

Κ- … άλλα χρησιμοποιούνται κάποιους άλλους χώρους, ο χώρος που χρησιμοποιείτε για 

γυμναστήριο το χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες; 

Λ- Εδώ δεν χρησιμοποιούμε τίποτα, εδώ δεν μπαίνουμε καν μέσα γιατί είναι πολύ μικρό το 

σχολείο, ο διάδρομος είναι μικρός και με μάρμαρο, με μωσαϊκό το παλιό αυτό που γλιστράει, 

οπότε κάνουμε, ότι κάνουμε μέσα στην αίθουσα… χορούς μόνο και θεωρεία. 

Κ- Μάλιστα. Άρα περιττό να ρωτήσω το γυμναστήριο, αν υπήρχε γυμναστήριο ή τέλος πάντων 

στα σχολεία που δουλεύατε… 

Λ- Ναι, να σας πω… 

Κ- …αν το χρησιμοποιούσατε με άλλα σχολεία 

Λ- …ήμουνα στο 3ο , το οποίο είχε ένα γυμναστήριο, δεν ήταν γυμναστήριο, ήταν η αποθήκη, 

όπως είναι και στο 1ο , η αποθήκη που χρησιμοποι- την κάναν, φτιάξαν κάποιο, τι κάνανε ε::: 

χρησιμοποιείτε ε::: όχι, μόνο σαν διάλειμμα…  

Κ- Μάλιστα 

Λ- …κατεβαίνουν τα παιδιά  

Κ- Άρα, ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας αν επηρεάζει και πόσο τη διδακτική διαδικασία αν 

χρησιμοποιείται η αίθουσα άλλα περιττό να το πω από τη στιγμή που δε χρησιμοποιείται 
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γυμναστήριο, αν δεν υπάρχει λοιπόν γυμναστήριο ο:::, που διδάσκετε το μάθημα φυσικής 

αγωγής; .ου αναφέρατε πριν μόνο έξω, Μόνο έξω; 

Λ- Λέω έξω και στην αίθουσα, αναγκαστικά, που είναι πάρα πολύ άσχημο για τα παιδιά γιατί::: 

τουλάχιστον το παιδί πρέπει τουλάχιστον να σηκώνεται έστω την ώρα την την τις δύο ώρες την 

εβδομάδα, είναι πολύ λίγες οι ώρες, που κάνει κάθε τάξη και το παιδάκι και αυτές τις ώρες θα 

πρέπει να σηκωθεί, να κοιμηθεί, να παίξει, να γελάσει, να εκτονωθεί, παραμένει στην ίδια θέση 

και κάνουμε θεωρία  

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες λοιπόν πραγματοποιείτε το μάθημα της φυσικής αγωγής 

σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών; Τι λέτε…  

Λ- Προσπαθείς, γιατί το Αναλυτικό έχει αθλήματα, όπως τα ξέρετε και εσείς και οι περισσότεροι 

άθλημα χωρίς να το κάνεις πράξη τι να κάνεις τι θεωρία, όσο και να δείξεις και βίντεο να δείξεις 

και εσύ να το δείξεις και το παιδάκι να το σηκώσεις να κάνει με το χεράκι, με το ποδαράκι άμα 

δεν τρέξει, δεν παίξει, δεν πιάσει τη μπάλα στο χέρι::: έχουμε τέσσερα αθλήματα, πότε να τα 

δείξεις. 

Κ- Και λόγο καιρικών συνθηκών βέβαια, θα μιλήσουμε εδώ πέρα για το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα, όπως είναι τα 

αθλήματα που ανέφερες πριν, τα παιχνίδια και τα λοιπά, πρέπει να διδαχθούν έξω… 

Λ- Έξω:::: 

Κ- Ποδόσφαιρο 

Λ-Έξω:::: Μόνο όταν μπορούμε::: 

Κ- Μπορούν να, μπορούν αυτά τα:::, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που 

πρέπει να διδαχθούν, μπορούν να διδαχθούν σε χώρο εντός κτιρίου; 

Λ- Ναι. Αν υπήρχε το γυμναστήριο, δηλαδή αυτό που έχουν κάνει εκκολαπτόμενο εδώ και κάτι 

χρόνια. Αν τελικά γίνει το γυμναστήριο θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, δηλαδή 

μπορείς, δε θα βάζω τα παιδιά να παίξουν ένα κανονικό αγώνα, αλλά μπορείς να κάνεις 

ασκήσεις να κάνεις πράξεις, να κάνεις τακτική, να κάνεις τεχνική και μετά κάποια στιγμή θα 

βγεις να παίξεις. 

Κ- Σύμφωνα με τα:::: με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα θεωρητικά μαθήματα που 

πρέπει να διδαχθούν, υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας στο σχολείο που διδάσκετε;  
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Λ- Τώρα:… να πω ότι παρακαλάμε για να πάρουμε μπάλες, παρακαλάμε το Σύλλογο γονέων να 

μας φέρει κάτι. Όχι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μέριμνα 

καθόλου… και τώρα θα εκμεταλλευτώ, το ότι γίνεται αυτή η έρευνα και θα πω ότι είναι κρίμα, 

είναι κρίμα γιατί… ε::: ο αθλητισμός είναι η μόνη διέξοδος για τα παιδιά… και ο αθλητισμός σε 

όλες του τις μορφές, από το παιχνίδι μέχρι την πιο ακραία του μορφή που είναι ο 

πρωταθλητισμός. Είναι η μόνη διέξοδος και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διάθεση…, να 

προσφέρουν στα παιδιά αυτή την::: τη διέξοδο. 

Κ- Πραγματικά, έχεις απόλυτο δίκαιο Συν11. Ε:::, να σε ρωτήσω όμως κάτι… 

Λ- Ναι 

Κ- …για τις καιρικές συνθήκες, εδώ πέρα περισσότερο, για την ε:::, εσύ πιστεύεις ότι χάνονται 

ώρες διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω καιρικών συνθηκών; 

Λ- Χάνονται, βέβαια χάνονται. Εδώ ας πούμε εμείς έχουμε πολλές μέρες που είναι κατ-, μείον. 

Δεν μπορείς να βγεις έξω. Μέσα κάνεις απλά θεωρεία. Η διδακτική::: που πρέπει να 

ακολουθήσουμε, είναι στην ουσία πρακτική, δεν είναι θεωρεία…. Άρα χάνουμε πολλές ώρες 

διδακτικές, βέβαια… 

Κ- Οι ώρες αυτές που χάνονται, αναπληρώνονται; 

Λ- Αναπληρώνονται κατ-, όσο μπορείς να τις αναπληρώσεις. Δεν κάνεις αυτό που θα’ πρεπε να 

κάνεις, δηλαδή προσπαθείς μετά να συμπιέσεις, πράγματα…, γιατί μία ώρα και σαράντα πέντε 

λεπτά, πενήντα λεπτά, που έχεις έξω. Τις ελάχιστες φορές που έχ-, που είσαι έξω. 

Κ- Και αυτό, βέβαια τη στιγμή που χάνονται οι ώρες, έχει ως συνέπειες ε:::, ξέρω γω, να 

υπάρχουνε μαθητές που δυσανασχετούν περισσότερο, όταν δε γίνεται το μάθημα… 

Λ- Βέβαια… 

Κ- … ποιοι δυσανασχετούν περισσότερο. Τα αγόρια ή τα κορίτσια; Και γιατί; 

Λ- Ε:::, τώρα δυσανασχετούν όλα τα παιδιά. Δηλαδή στα χρόνια που θυμάμαι, παλιά 

δυσανασχετούσαν μόνο τα αγόρια, τα κορίτσια ήταν βέ- και λίγο του μέσα, ας πούμε όταν 

κάναμε παραδοσιακούς χορούς, θέλαν. Τώρα, θέλουν και τα αγόρια να κάνουν παραδοσιακούς 

χορούς, αλλά θέλουν και τα κορίτσια να παίξουν από ποδόσ-, τα πάντα. Και έτσι δυσανασχετούν 

πάρα πολύ. Τα παιδιά. 
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Κ- Και μια και έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες εδώ πέρα, επηρεάζεται η υγεία, επειδή μου 

ανέφερες και πριν, στις προηγούμενες ερωτήσεις, επηρεάζεται η υγεία των μαθητών στο μάθημα 

της φυσικής αγωγής, λόγω των καιρικών συνθηκών; 

Λ- Εντάξει, σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο, βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι, όταν ένα παιδί τρέχει, 

δεν υδ-, δεν αρρωσταίνει. Αυτό είναι:::, μετά είναι το πρόβλημα. Το μετά εί-, έχουμε πρόβλημα 

όμως , γιατί::: ναι μεν εμείς τους λέμε, φέρτε ένα δεύτερο μπλουζάκι να αλλάξετε, γιατί είναι 

ιδρωμένα, πού να αλλάξουν τα παιδιά…, στις τουαλέτες; Είναι παιδιά από πρώτης, μέχρι έκτης. 

Το εκτάκι, το πεμπτάκι, πού θα το πας να αλλάξει, στην τουαλέτα; Έχουμε δηλαδή ένα θέμα, 

ένα πρόβλημα. Αλλά, προσπαθούμε να κάνουμε και με τους γονείς` να συζητήσουμε, έχω 

μιλήσει πολλές φορές με τους γονείς, να μη φοβούνται το κρύο, όταν το παιδί τρέχει. Ωστόσο 

κάθε φορά που κάποιο παιδί αρρωσταίνει γιατί::: είναι οι συνθήκες τέτοιες, το ρίχνουν στο 

γυμναστή. Φταίει ο γυμναστής. 

Κ- Ναι. Συν11, λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου, είστε υποχρεωμένοι και εσύ και οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι γυμναστές, να μετακινείστε σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες. Σε πόσες, 

συνήθως, μετακινείσαι;  

Λ- Εδώ και δύο χρόνια κάνω μόνο τα Ολοήμερα σε άλλες δύο μονάδες. Παλιότερα πήγαινα σε 

άλλα χωριά, σε άλλα δύο χωριά, σε τρία χωριά, συνήθως εμείς πάμε… 

Κ- Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί, δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε, 

λόγω και- δυσμενών καιρικών συνθηκών; 

Λ- Ναι. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να ακούς και διάφορα. Εγώ, 

παραδόξως, δεν είχα πρόβλημα με τους συναδέλφους, Μπορώ να εκφράσω ένα παράπονο; 

Κ- Φυσικά. 

Λ- Το μόνο παράπονο που έχω, είναι ότι ε::: πολύ συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, 

βλέπουν το γυμναστή σαν το κενό τους. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος γιατί ε::: νομίζω ότι 

κάνουμε δουλειά, δεν είμαστε να συμπληρώνουμε τα κενά κάποιον και όταν θα αργήσεις, θα 

αργήσεις γιατί, ε::: αργείς γιατί σε κάποιο σχολείο δεν έχεις τελειώσει και πας λίγο ποιο αργά. 

Πολλές φορές υπάρχει έτσι μία μουρμούρα, ευτυχώς αυτά δεν είναι τόσο έντονη, όπως ακούω 

σε άλλες περιοχές. 
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Κ- Αφορμή να σε ρωτήσω. Την επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Οι συνάδελφοι σας 

εκπαιδευτικοί, όταν καθυστερείτε, απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν τα δικά τους 

μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών;  

Λ- Με το Αναλυτικό δεν μπορούν να κάνουν, μα δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και δεν είναι και 

υποχρεωμένοι στην τελική. Ε::: και νομίζω ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν μάθημα, απλά τα 

απασχολούν, δηλαδή δε θα τα αφήσουν μόνα τους γιατί υπάρχει και η περίπτωση του 

ατυχήματος. 

Κ- Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος, 

λόγω των καιρικών συνθηκών που υπάρχουν στην περιοχή μας; 

Λ- Ε::: για μένα πρέπει, οπωσδήποτε, να υπάρχουν κλειστοί χώροι. Και στη::: αν τελικά δεν 

μπορούμε να κάνουμε, και είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε ένα γυμναστήριο, και δεν υπάρχει 

και κοντά κάποιος χώρος, όπως εμείς εδώ. Έστω ένα στέγαστρο. Δεν υπάρχει τίποτα στα 

σχολεία. Βασικά δεν υπάρχουν ούτε δέντρα, δηλαδή, όταν έχει ήλιο πάλι δεν μπορούμε να 

κάνουμε. Τα παιδιά σκάνε. Όταν κάνεις γυμναστική στο ολοήμερο δύο μέχρι της τέσσερις, που 

να το βάλεις αυτό το παιδάκι, να παίξει, να τρέξει, να διασκεδάσει; 

Κ- Και όλα αυτά που λες, έχετε απευθυνθεί , μέχρι τώρα στους υπευθύνους, για να σας 

στηρίξουν στο διδακτικό σας έργο; 

Λ- Ελεύθερα να πω. Ποιούς εννοείτε υπευθύνους; 

Κ- Γενικά. Από τους φορείς του τόπου, θα το πούμε και παρακάτω, Καταρχήν δεν υπάρχει 

στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Λ- Ε;;; όχι, όχι… 

Κ- Όπως είναι ο Δήμος, η τοπική, τα τοπικά διαμερίσματα, όπως είναι η Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως είναι::: ξέρω γω, οι Σχολικοί Σύμβουλοι… Φυσικής Αγωγής. 

Λ- Ε::: Σχολικούς Συμβούλους δεν βλέπουμε συχνά εδώ. Εγώ βασικά δεν έχω δει πολλές φορές. 

Όταν έρχεται, εντάξει, βλέπει το πρόβλημα, από κει και μετά δεν γίνεται κάτι, ενώ όταν υπήρχε 

μια στήριξη από τη Δευτεροβάθμια μα δίνανε υλικά, υλικό. Μπάλες, τέτοια πράγματα. Τα 

τελευταία χρόνια έχει σταματήσει και αυτό. Ο Δήμος είναι πρόθυμος, υποτίθεται, αλλά αν 

φανταστείτε ότι έχουμε εδώ ένα γυμναστήριο που παλεύει να γίνει δέκα χρόνια, δέκα χρόνια, 

δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι που…, που αρχίζει και που σταματάει. Ε::: Ο Διευθυντής δεν 

μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν λεφτά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να έχει 
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τη διάθεση αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει και έτσι ότι κάνουμε το 

κάνουμε, πιστεύω μόνοι μας, για τα παιδιά με τα παιδιά… 

Κ- Πολύ ωραία το είπες. Οπότε θα σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση για να μη σε 

καθυστερώ κιόλας. Έχεις να προτείνεις κάτι για την βελτίωση των συνθηκών του μαθήματος; 

Ελεύθερα, πες ότι θες… 

Λ- πέρα από το γυμναστήριο…  

Κ- Πέρα, οτιδήποτε, ναι, ναι… 

Λ- … το έχω πει πολλές φορές. Ε::: Εγώ εκείνο που έχω να προτείνω και βέβαια δεν ξέρω ότι αν 

με πάει, πρέπει να μεγαλώσουν οι ώρες, να περισσέψουν οι ώρες γυμναστικής. Αυτό είχε γίνει 

κάποια στιγμή μία πρόταση. Απ’ τον Ιωαννίδη, δεν ξέρω δεν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Τέλος 

πάντων, πρέπει όμως να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί οι δύο ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Εάν 

χάσουν τα παιδιά, που το θεωρώ πεδίο εκτόνωσης, δηλαδή θα πρέπει να δούμε ότι η γυμναστική 

στο σχολείο δεν είναι για να περάσει η ώρα, δεν είναι ή ώρα, είναι η ώρα του παιδιού αλλά για 

το παιδί. Και πρέπει και εμείς, γινόμαστε παιδιά, οι γυμναστές με το παιδί, και μπαίνουμε μέσα 

και παίζουμε και εκτονώνεται και θα φωνάξει και θα τσιρίξει και θα μαλώσει, και θα…, αλλά θα 

εκτονωθεί. Και θα μπει στην αίθουσα να συνεχίσει το μάθημά του. Εκείνο λοιπόν που ήθελα θα 

ήταν, να μπορούσε να μεγαλώσουν, όχι να μικρύνει, να μεγαλώσουν και τουλάχιστον να βρεθεί 

κάποιος τρόπος να μας δίνουνε αντικείμενα, δεν έχουμε υλικό να, να παίξουμε με τα παιδιά. 

Δηλαδή θα κάνουμε αύριο εκδηλώσεις, τελειώνει η χρονιά και τα βάζουμε απ’ τη τσέπη μας. 

Εντάξει, θα μου πεις δεν είναι και κάτι, όλος ο κόσμος κάτι βάζει, αλλά θέλω να πω δεν υπάρχει 

τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα στο σχολείο. 

Κ- Συν11, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ… 

Λ- Και εγώ. 

Κ- …για το χρόνο που αφιέρωσες 

Λ- Παρακαλώ. Να’ στε καλά. Στη διάθεσή σας 

Κ- Ευχαριστώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 12Η  

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από την καθηγήτρια φυσικής αγωγής Συν12, με οργανική 

θέση στο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και συμπληρώνει ωράριο σε άλλα σχολεία. 

Αγάπη, επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

ΛΑ- Και βέβαια το επηρεάζουν. 

Κ- Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου; 

ΛΑ- Σίγουρα το Χειμώνα, όταν είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, είναι υπό το μηδέν, ναι 

είναι γύρω τρεις, τέσσερις μήνες, είναι. 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής κάτω από δυσχερής καιρικές συνθήκες; 

ΛΑ- Ε;;; Το σχολείο μας που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, πριν από δύο χρόνια, έχουμε κάνει μια 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου και εκεί κάνουμε το μάθημά μου. 

Κ- Τι δυνατότητες παρέχει; 

ΛΑ- Ε;;; είναι ένας χώρος μεγάλος, το ύψος βέβαια δεν με ευνοεί πολύ για βόλεϊ, για μπάσκετ, 

δεν υπάρχει τίποτα μέσα από βόλεϊ και από μπάσκετ, ε;;; προσπαθώ όμως, έχουμε στρώματα, 

έχουμε μπάλες, έχουμε στεφάνια, δηλαδή έχουμε, είναι αρκετά εξοπλισμένο. 

Κ- Γυμναστήριο, ή το χώρο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν και άλλες 

ειδικότητες; 

ΛΑ- Ε;;; δεν το χρησιμοποιούν άλλες ειδικότητες, όταν έχουμε όμως γιορτές και …. Πολλαπλών 

χρήσεων και διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάμε κάνουμε πρόβες, οπότε και εγώ τότε έχω 

πρόβλημα γιατί τους παραχωρώ το χώρο μου και αναγκάζομαι να πάω στο, στη τάξη τους να 

κάνω μάθημα. 

Κ- Το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε από κοινού με άλλες σχολικές μονάδες; 

ΛΑ- Όχι. Είναι αποκλειστικά δικό μου. 

Κ- Άρα περιττό να ρωτήσω αν επηρεάζει και πόσο τη διδακτική διαδικασία. Αν δεν υπάρχει 

γυμναστήριο, που διδάσκετε το μάθημα της φυσικής αγωγής;  

ΛΑ- Στο διάδρομο και στην τάξη. 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιείτε το μάθημα της φυσικής αγωγής, σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 



[131] 

 

ΛΑ- Όχι. Κάνουμε αλλαγές, αν ας πούμε έχουμε μπάσκετ να διδάξουμε και δεν μπορούμε έξω, 

ε;;; πάμε μέσα και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κυκλική προπόνηση ή να κάνουμε 

μπάσκετ χωρίς συμμετρίες, τέτοια πράματα. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα, όπως είναι διάφορα 

αθλήματα, που πρέπει να διδαχθούν έξω, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, μπορούν μα διδαχθούν σε 

χώρο εντός του κτιρίου; 

ΛΑ- Εν μέρει, δηλαδή να το σπάσουμε το άθλημα σε διάφορες, σε διάφορες μορφές που έχει, 

χώρια ας πούμε το μπασκετ να διδάξουμε, ή σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να το διδάξουμε, για το 

μπάσκετ πάντα μιλάω, εεε πρέπει να το σπάσουμε κάπως. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διδαχθούν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; Βίντεο, προτζέκτορας και τέτοια; 

ΛΑ- Έχουμε, έχουμε προτζέκτορα, έχουμε::: παρουσιάσεις να κάνουμε στο πρόγραμμα 

σπουδών, έχουμε, έχουμε αρκετά.  

Κ- Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω καιρικών 

συνθηκών; 

ΛΑ- Χάνονται ναι, όταν κλείνουν τα σχολεία, σίγουρα χάνονται. 

Κ- Οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

ΛΑ- Δυστυχώς όχι.  

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες , ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο τα 

αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί ; 

ΛΑ- Ε:: απ’ ότι βλέπω τα αγόρια πιο πολύ, είναι πιο κινητικά από τα κορίτσια και αντιδρούνε 

πιο πού άμα κάνουν το άθλημα που δεν τους αρέσει. Τα κορίτσια είναι πιο βολικά. 

Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

ΛΑ- Ε, ναι. Όταν κάνεις μέσα μάθημα και ιδρώνεις και μετά βγαίνεις σ’ένα -5, -10 περιβάλλον, 

πρέπει να αλλάξεις μπλουζάκι, είσαι ιδρωμένος, οι γονείς παραπονιούνται. Πρέπει να έχουν κι’ 

άλλη μια αλλαξιά τα παιδιά.  

Κ- Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινήστε σε δύο ή περισσότερες 

σχολικές μονάδες . Σε πόσες μετακινείσαι ; 

ΛΑ- Πέρυσι ήμουν σε 3, φέτος σε 2. 
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Κ- Μάλιστα, οι διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν 

καθυστερείτε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;  

ΛΑ- Δείχνουν. 

Κ- Οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν 

δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών ; 

ΛΑ- Όχι δεν τους κάνουν γυμναστική. Τους καλύπτουν κάποια δικά τους μαθήματα ή φύλαξη.  

Κ- Μάλιστα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος 

λόγω των καιρικών συνθηκών; 

ΛΑ- Εεε:: πρέπει κάθε σχολείο να έχει το δικό του γυμναστήριο, το δικό του χώρο για να 

γυμνάζονται τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτό είναι ένα σημαντικό αγαθό, το 

γυμναστήριο ας πούμε, σ’ ένα σχολείο καινούργιο, όπως είναι στην εποχή μας. 

Κ-Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

ΛΑ- Εεε:: δεν έχει χρειαστεί ως τώρα, αλλά έχουμε::, όταν είχαμε ας πούμε το γραφείο φυσικής 

αγωγής απευθυνόμουν τότε στο γραφείο φυσικής αγωγής, τώρα που δεν υπάρχει που να 

απευθυνθώ , στον προϊστάμενο; 

Κ- Μάλιστα. 

ΛΑ- Πρέπει σίγουρα να επανιδρυθεί αυτό το γραφείο. 

Κ- Ε:: Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

ΛΑ- Έχουμε στήριξη από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, έχουμε στήριξη από το δήμαρχο, 

από το- από τη περιφέρειά μας αν ζητήσουμε.  

Κ- Και τελευταία ερώτηση, Συν12, έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του μαθήματος φυσικής αγωγής στο νομό μας, με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες;  

ΛΑ- Κοιτάχτε, πρέπει να καταλάβουν όλοι πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα γυμναστήριο. 

Πρέπει όλοι από την περιφέρεια, τον δήμαρχο να βοηθήσουνε τα σχολεία που δεν υπάρχει η 

υποδομή να γίνουνε. Έτσι, ένας χώρος να είναι μόνο για γυμναστική.  

Κ- Συν12 σ’ ευχαριστώ για το χρόνο που διέθεσες. 

ΛΑ- Και γω Κώστα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από τη γυμνάστρια Φυσικής Αγωγής, εκπαιδευτικό 

Φυσικής Αγωγής, Συν13, με οργανική θέση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Συν13, θα σου 

κάνω κάποιες ερωτήσεις για να δούμε την άποψη τη δική σου, για το πώς επιδρούν οι καιρικές 

συνθήκες στη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής εδώ πέρα στο Νομό 

μας. 

Πιστεύεις ότι επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 

ΛΘ- Φυσικά και επηρεάζουν αφού η Φλώρινα , όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει τρεις με τέσσερις 

μήνες Χειμώνα βαρύ, με χιόνια, τα οποία τα παιδιά δεν μπορούν να τα βγάλουμε έξω να 

κάνουμε γυμναστική και αναγκαζόμαστε να βρούμε άλλους χώρους. 

Κ- Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου; 

ΛΘ- Δύο με τρεις μήνες, σίγουρα, κάθε χρόνο μες στο Χειμώνα δεν μπορούμε να κάνουμε 

μάθημα καθόλου έξω. 

Κ- Υπάρχουνε οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, για να διδάξεις το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής, κάτω από δυσχερές καιρικές συνθήκες; Δηλαδή υπάρχουν γυμναστήρια ή χώροι; 

ΛΘ- Εγώ θεωρούμε από τους τυχερούς του κλάδου, γιατί το σχολείο μου διαθέτει ένα έστω 

υποτυπώδη γυμναστήριο, το οποίο και μπορώ και τα παιδιά βάζω εκεί μέσα και κάνουμε κάποια 

υποτυπώδη τέλος πάντων γυμναστική εκείνο το διάστημα το οποίο δεν μπορούν τα παιδιά να 

κάνουν γυμναστική έξω, και μπορούν να τρέξουνε, να κάνουν κάποια παιχνιδάκι και τα λοιπά, 

μέσα στο, στην αίθουσα αυτή. 

Κ- Μάλιστα. Δηλαδή έχετε γυμναστήριο στο σχολείο σας. Τι δυνατότητες παρέχει; Είναι 

εξοπλισμένο; Είναι μεγάλο; Είναι… 

ΛΘ- Όχι, δεν είναι μεγάλο το γυμναστήριο που έχουμε. Ήταν παλιά μια αποθήκη μεγάλη την 

οποία τη φτιάξαμε και έγινε έτσι ένας χώρος, ευχάριστος φυσικά, υπάρχουνε μπάλες εκεί μέσα 

και έχουμε στήσει μια μπασκέτα στον τοίχο και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εκεί με τα 

παιδιά είναι κάποια παιχνίδια και κάποια, ξέρω’ γω, κάποιες αθλητικές έτσι μικρές 

δραστηριότητες. 

Κ- Το γυμναστήριο αυτό το χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες; 
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ΛΘ- Αυτό το γυμναστήριο, που υπάρχει στο σχολείο μας, γίνονται όλες οι εκδηλώσεις του 

σχολείου εκεί μέσα, γιορτές, ξέρω ‘γω, κάποιες ανακοινώσεις ή οτιδήποτε, είναι σαν αίθουσα 

που θα χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε στο σχολείο.  

Κ- Επηρεάζεται, πιστεύεις ότι, η διδακτική διαδικασία όταν το χρησιμοποιούν και άλλες 

ειδικότητες το γυμναστήριο, ή το χώρο που κάνεις γυμναστική; 

ΛΘ- Φυσικά, γιατί θα ΄θελες να απλώσεις και άλλα όργανα γυμναστικής, τα οποία όμως δεν 

μπορείς, χώρια που δεν υπάρχουνε, αλλά αν υπήρχαν, αν δινόταν η ευκαιρία να τα ‘χουμε, δε θα 

μπορούσαμε να τα έχουμε, γιατί όταν συνεργάζεσαι και με άλλους, σε εκείνο το μάθημα, μπορεί 

να υπάρχουνε κάποια μικρόφωνα, κάποια, ξέρω ‘γω, πράγματα τα οποία σε δυσκολεύουν 

περισσότερο. 

Κ- Συν13, επειδή βλέπω έχεις και αρκετά χρόνια υπηρεσίας, και έχεις δουλέψει και αρκετά 

χρόνια εδώ πέρα στο νομό. Άρα, λογικά δεν έχει, σε όλα τα σχολεία δεν έχει γυμναστήριο, εδώ 

πέρα, από ότι ξέρουμε στη Φλώρινα. Όταν δεν υπάρχει γυμναστήριο που δίδασκες, που 

διδάσκεις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 

ΛΘ- Έχει τύχη να κάνω το μάθημα της γυμναστικής μέσα στο διάδρομο και φυσικά αυτό είναι 

πολύ καταπιεστικό για τα παιδιά, γιατί δεν πρέπει να φωνάζουνε. Πόσο μπορούν τα παιδιά στην 

ώρα της γυμναστικής να μη φωνάξουνε, γιατί υπάρχουν γύρω γύρω αίθουσες .ή αν και ο 

διάδρομος δεν υπάρχει, δε μας, δε βολεύει, μες στις τάξεις. Κάνουμε κάποια θεωρητικά, τα 

οποία έχουμε βιβλία και μπορούμε και λειτουργούμε πάνω στα βιβλία αυτά. 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εδώ στη Φλώρινα ειδικά, από ότι ξέρουμε υπάρχουν πάρα 

πολλές. Πραγματοποιείτε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με το Αναλυτικό 

πρόγραμμα Σπουδών;  

ΛΘ- Όχι δεν μπορούμε. Δυστυχώς το διάστημα το οποίο δεν μπορούμε να βγούμε έξω και να 

κάνουμε το το πρόγραμμα που έχει το ολοη-,, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 

αναγκαζόμαστε και κάνουμε κάποια άλλα πράγματα, μεταφέρουμε δηλαδή κάποιες 

δραστηριότητες που είναι για αργότερα, τις κάνουμε εκείνο το διάστημα ώστε…. 

Κ- Τις προσαρμόζεται, δηλαδή 

ΛΘ- …τις προσαρμόζουμε ακριβώς, σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. 
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Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα, όπως διάφορα παιχνίδια, 

αθλήματα και τα λοιπά, που πρέπει να διδαχθούν έξω, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ. 

Μπορούν να διδαχθούν στο χώρο εντός κτιρίου; 

ΛΘ- Όχι, με τίποτα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί ως συνήθως, και έχω γυρίσει σχεδόν σε όλα 

τα σχολεία του νομού, τα γυμναστήρια, όσα Δημοτικά έχουν, δε χωράνε και τους μαθητές όχι 

και να παίξουν ποδόσφαιρο και να κάνουν μεγάλες δραστηριότητες.  

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διδαχθούν, υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

ΛΘ- Α::: και εδώ ήμουν ακόμα… τυχερή, γιατί το σχολείο μου έχει πολλά πράγματα. Και::: 

πίνακα διαδραστικό, και::: το οποίο μπορώ δηλαδή μέσα στην, υπάρχει σε μια αίθουσα που 

μεταφέρω τα παιδιά και μπορούμε να κάνουμε… 

Κ- Τυχερή... 

ΛΘ- … τη θεωρία ναι, και τη θεωρία πολύ ευχάριστη για τα παιδιά. 

Κ- Μάλιστα. Πιστεύεις ότι χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, 

λόγω των καιρικών συνθηκών; 

ΛΘ- Βέβαια χάνονται. Αυτό ανακοινώνονται από τους Δήμους… 

Κ- Ναι. Ότι … 

Λθ- … είναι κλειστά. Και εβδομάδες έχει τύχη. 

Κ- Οι ώρες αυτές που χάνονται, αναπληρώνονται; 

ΛΘ- Όχι, δυστυχώς δεν μπορούν να αναπληρωθούνε. Και αν αναπληρωθούνε, δηλαδή, κάποιες 

ώρες θα είναι πάνω στα μαθήματα του, των παιδιών και όχι για τη γυμναστική τους. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο, τα 

αγόρια ή τα κορίτσια; Και γιατί;  

ΛΘ- Λοιπόν, από τη φύση τους τα αγόρια είναι πιο ζωηρά ας το πούμε, είναι παθιασμένα με το 

ποδόσφαιρο, πιο πολύ με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο τα οποία θέλουνε χώρο για να μπορείς να 

τα κάνεις. Τα κορίτσια, φυσικά, είναι πιο, δηλαδή μπορείς να τα προσαρμόσεις και να είναι και 

ευχαριστημένα μέσα σε, στο γυμναστήριο. Ενώ τα αγόρια όχι. 

Κ- Μάλιστα. Επηρεάζεται καθόλου η υγεία των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής αγωγής, 

λόγω των καιρικών συνθηκών;  

ΛΘ- Φυσικά και επηρεάζεται πάρα πολύ. 
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Κ- Επηρεάζεται η υγεία ε; 

ΛΘ- Βέβαια, γιατί όταν ο καιρός είναι πολύ άσχημος έξω και τα παιδιά ιδρώνουν …, πολλές 

φορές και οι γονείς δε μας επιτρέπουνε. Μας ζητάνε να μην κάνουμε γυμναστική τα παιδιά 

γιατί::: αρρωσταίνουν. 

Κ- Και κάτι άλλο τώρα. Λόγω της συμπλήρωσης του ωραρίου, είστε υποχρεωμένοι οι 

γυμναστές- όλοι σχεδόν, να μετακινείστε σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες. Σε πόσες 

μετακινείσαι εσύ φέτος; Φέτος καταρχήν.  

ΛΘ- Φέτος:::, σε δύο σχολικές μονάδες, πρωί απόγευμα. 

Κ- Και άλλες χρονιές; 

ΛΘ- Έχει τύχη και σε τρία σχολεία να έχω πάει. 

Κ- Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοι σου εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείς, 

λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών;; 

ΛΘ- Όχι, δεν δείχνουν κατανόηση, γιατί ίσως και τα παιδιά τους πιέζουν, γιατί είναι η ώρα της 

γυμναστικής και αν αργεί γυμναστής, χάνουν από το μάθημα. Αλλά και εμείς πρέπει να 

αλλάξουμε σχολείο μέσα στο διάλλειμα . 

Κ- Οπότε πολλές φορές δεν προλαβαίνετε 

ΛΘ- Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε κύριε… 

Κ- Όταν καθυστερείτε, λόγω των καιρικών συνθηκών. Απασχολούν τα παιδιά, οι συνάδελφοι 

σας εκπαιδευτικοί , για να καλύψουν τα δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική 

σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΛΘ- Φυσικά θα καλύπτουνε τα μαθήματα που έχουνε… 

Κ- Τα δικά τους. 

ΛΘ- … τα δικά τους και όχι της γυμναστικής. 

Κ- Μάλιστα. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διαδικασία του μαθήματος, λόγω των 

καιρικών συνθηκών. 

ΛΘ- Αχ, πολλά πρέπει να γίνουν και πολλά μπορούν να γίνουν, αν υπάρχει θέληση από 

διάφορους φορείς, να βοηθήσουν, ειδικά τις περιοχές της Φλώρινας που υποφέρουν το χειμώνα 

με τέτοιες δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να υπάρχουν τουλάχιστον μια αίθουσα, να μπορούν τα 

παιδιά του, το χειμώνα να ασχοληθούνε και να είναι χαρούμενα, γιατί όταν δεν κάνουν 
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γυμναστική και κάνουν θεωρία, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν γυμναστική. Θεωρούν 

ότι κάνα μάθημα, και τους είναι πολύ βαρύ αυτό το πράγμα. 

Κ- Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο;  

ΛΘ- Μέχρι πρόσφατα είχαμε το γραφείο Φυσικής Αγωγής, που ότι παράπονα και ότι, τέλος 

πάντων, μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να βρούμε κάποια λύση. Δυστυχώς όμως αυτό το 

γραφείο Φυσικής Αγωγής έκλεισε και θα πρέπει να ανατρέξουμε στην Περιφέρεια, η οποία 

ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει να, μια άμεση συνεργασία έτσι όπως… 

Κ- Δηλαδή προτείνεις εδώ πέρα… 

ΛΘ- …να υπάρχει το γραφείο Φυσικής Αγωγής… 

Κ- …να επανέλθει… 

ΛΘ- …βέβαια. Να επανέλθει, γιατί, στήριζε και βοηθούσε ας πούμε τα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς, τους, εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, του νομού. 

Κ- Στο μάθημα. 

 ΛΘ- Στο μάθημά τους, ναι. 

Κ- Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; Στο, για το μάθημα της γυμναστικής στα 

σχολεία; 

ΛΘ- Δεν έχω δει κάτι τέτοιο να σας πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω. Δεν:::. Ζητήσαμε πολλές 

φορές έτσι κάπου, κάποια οικονομική ενίσχυση, για κάποιες μπάλες ή το γυμναστήριο τέλος 

πάντων… Δεν υπάρχει προθυμία για κάτι τέτοιο από τους φορείς. Όπου κα να ‘χαμε ανατρέξει.  

Κ- Εστιάζουν αλλού το ενδιαφέρον τους δηλαδή. 

ΛΘ- Ε, βέβαια. Ναι. 

Κ- Και την τελευταία ερώτηση, Συν13. Έχεις να προτείνεις κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του μαθήματος; Μια ελεύθερη ερώτηση ή και ελεύθερη απάντηση, να προτείνεις 

ό,τι καλύτερο πιστεύεις ότι θα σας βοηθήσει τους γυμναστές για το μάθημα της φυσικής αγωγής, 

εδώ στην περιοχή μας, με τις ανάλογες καιρικές συνθήκες που επικρατούν. 

ΛΘ- Όπως είπαμε οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Αν ο καθηγητής φυσικής αγωγής 

δεν έχει τα κατάλληλα μέσα, για να μπορεί να κάνει το μάθημα όσο γίνεται καλύτερο, σε αυτές 

τις καιρικές συνθήκες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γι’ αυτό λοιπόν δεν πρέπει λίγο να, 

να γείρουμε πάνω στο ζήτημα αυτό, ώστε να βοηθήσουμε και τον γυμναστή να κάνει, αλλά και 
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τα παιδιά που τόσο τους αρέσει η γυμναστική και δυσκολεύονται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες 

να καούν γιατί, λείπουν και τα, τα εποπτικά μέσα τέλος πάντων, τα μέσα που θα μπορούν να 

παίξουν τα παιδιά. Εδώ φτάνουν στο σημείο να έχουμε μία μπάλα.  

Κ- Μάλιστα. 

ΛΘ- Δυστυχώς.  

Κ- Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 ΛΘ- Να ‘σαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, δε χρειάζεται να ….  

 

 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 14Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από την εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής Συν14, με 

οργανική θέση στο Δημοτικό σχολείο Λεβαίας Φλώρινας. Συν14, θα μιλάμε και στον ενικό.  

ΜΠ- Εννοείται, βέβαια, στον ενικό θα μιλάμε. 

Κ- Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες, Συν14, επηρεάζουν το μάθημα της φυσικής 

αγωγής; 

ΜΠ- Αυτό είναι το άλφα και το ωμέγα, Κώστα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν γυμναστήρια σε 

πολλά σχολεία και δεν υπάρχει και υλικό. Οπότε αναγκαζόμαστε και τα κρατάμε τα παιδιά μέσα 

στην τάξη η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και χωρίς υλικό παράλληλα. 

Κ- Πόσες μέρες, περίπου, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου; 

ΜΠ- Μήνες θα έλεγα και όχι μέρες. Μήνες. Από την αρχή που θα αρχίσει να βρέχει και να 

χιονίζει, ή που θα έχει κρύο, μέχρι και μετά το Πάσχα. 

Κ- Στο χώρο που εργάζεσαι στο σχολείο, εδώ πέρα στη Λεβαία, αλλά και στα άλλα σχολεία, που 

από ότι ξέρω ότι δουλεύετε, υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το 

μάθημα της φυσικής αγωγής, κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

ΜΠ- Δυστυχώς δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και συγκεκριμένα σας λέω ότι έχω μία μπάλα του 

μπάσκετ και μία του χάντμπολ. Αυτά είναι και τίποτα άλλο. Όχι μόνο γυμναστήριο δεν έχω, δεν 

έχω τίποτα απολύτως.  

Κ- Επειδή έχετε αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας όμως, σε άλλα σχολεία υπήρχανε κάποιες 

ικανοποιητικές υποδομές…. 
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ΜΠ- Υπήρχανε, υπήρχανε, υπήρχανε, σε άλλα σχολεία που ήμουνα και στη Μύκονο και στην 

Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη που ήμουνα, υπήρχανε και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό, εκτός 

του γυμναστηρίου. 

Κ- Μάλιστα. Εδώ στην πόλη μας όχι, πάντως… 

ΜΠ- Όχι. 

Κ- Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι παρείχαν κάποιες δυνατότητες… 

ΜΠ- Στα συγκεκριμένα χωριά που αναφέρθηκα, Μανιάκι, Φιλώτα, Φιλώτα όχι τόσο γιατί 

ήμουνα στο Ολοήμερο, αλλά πιο πολύ εδώ στην οργανική μου στη Λεβαία δυστυχώς δεν 

υπάρχει απολύτως τίποτα, τίποτα απολύτως. 

Κ- Χρησιμοποιείς όμως κάποιους άλλους χώρους, όταν έχεις άσχημες καιρικές συνθήκες 

ΜΠ- Μέσα στην τάξη… 

Κ- Α! Ωραία… 

ΜΠ- …δεν υπάρχει άλλος χώρος. 

Κ- Ωραία. Το χώρο λοιπόν, την τάξη ή το κτίριο εδώ κοντά που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο, 

το χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες: 

ΜΠ- Όχι, άλλες ειδικότητες αν εννοείτε της Αγγλικής: 

Κ- Ε;;; και της Αγγλικής… 

ΜΠ- Αυτοί, έτσι κι αλλιώς κάνουνε μέσα μάθημα. Έτσι δεν είναι: Πηγαίνουνε μέσα, δεν 

χρειάζονται γυμναστήρια όπως η δικιά μας ειδικότητα, κάθονται μέσα. Εμείς είναι αυτοί που 

χρειαζόμαστε, όχι τάξη. 

Κ- Μάλιστα. Η τάξη όπως τη χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές 

μονάδες: ή το χώρο, τέλος πάντων, εσείς θα μου πείτε δεν έχετε σ’ αυτό το σχολείο, αλλά 

υπάρχουνε άλλα σχολεία που έχουνε χώρους σε στυλ γυμναστηρίου και τις χρησιμοποιούν με 

άλλες σχολικές μονάδες. Σας έχει τύχη κάτι τέτοιο: 

ΜΠ- Στο παρελθόν, ναι. Αν μιλάτε τώρα για αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα 

τέτοιο. 

Κ- Όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, επηρεάζονται οι σχολικές μονάδες, τη διδακτική διαδικασία 

μάλλον… 

ΜΠ- Όχι, όχι, όχι, θα έλεγα όχι, όχι. Την ώρα της γυμναστικής δεν νομίζω να έρθουνε άλλες 

ειδικότητες, εκτός αν είναι στο ίδιο σχολείο δύο γυμναστές, που πολύ σπάνιο, δε γίνεται αυτό. 



[140] 

 

Κ- Άρα, για να το διευκρινίσουμε, εδώ πέρα στα σχολεία που δουλεύεις τα τελευταία δύο χρόνια 

στη Φλώρινα δεν υπάρχει γυμναστήριο. 

ΜΠ- Όχι. 

Κ- Που διδάσκεις το μάθημα της φυσικής αγωγής. 

ΜΠ- Μέσα στη τάξη που κάνουν τα παιδιά μάθημα. 

Κ- Μάλιστα. Ναι, αλλά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείτε το μάθημα της 

φυσικής αγωγής, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; γιατί κάτι μας λέει εκεί για 

γυμναστήρια για…  

ΜΠ- Δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα, μέσα στο, μέσα στη τάξη προσπαθούμε 

να κάνουμε παιχνίδια χωρίς να χρειάζεται ούτε μπάλα, ούτε τίποτα άλλο, γιατί δυστυχώς δεν 

έχουμε ούτε στρώματα για να απασχοληθούν τα παιδιά κάπως αλλιώς. Κάνουμε λοιπόν 

παιχνίδια σε στυλ… Να αναφερθώ στα παιχνίδια; 

Κ- Μπορείς να τα πεις κιόλα … 

ΜΠ- Τυφλόμυγα, κρυμμένος θησαυρός πραγματάκια που αρέσουν στα παιδιά, χαίρονται με 

σκοπό να χαρούνε και αυτά, να περάσουν την ώρα πιο ευχάριστα, γιατί μην ξεχνάτε η 

γυμναστική είναι και ένα μάθημα ευχάριστο πολύ για τα παιδια. 

Κ- Μου δίνεις το ερέθισμα τώρα να σε ρωτήσω ότι, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών τα μαθήματα, όπως είναι παιχνίδια, που ανέφερες πριν, ή και το ποδόσφαιρο, 

καλαθοσφαίριση, χάντμπολ, και τα λοιπά, που πρέπει να διδαχθούν έξω, μπορούν να διδαχθούν 

σε χώρο εντός κτιρίου; 

ΜΠ- Μόνο άμα παρακαλέσουμε την προηγούμενη βραδιά να μην βρέχει την επόμενη για να 

βγούμε έξω να τα παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. 

Κ- Εντός κτιρίου τίποτα, δηλαδή. 

ΜΠ- Εντός κτιρίου αυτά τα πράματα δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να 

πραγματοποιηθούν μέσα στο κτίριο. 

Κ- Εκτός από το πρακτικό μέρος όμως, υπάρχει και το θεωρητικό μέρος… 

ΜΠ- Ναι. 

Κ- …Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει 

να διδαχθούν, υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας στα σχολεία που εργάζεσαι; 
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ΜΠ- Εκεί αυτό υπόκειται σε μένα καθαρά. Για τις μεγάλες τις τάξεις δηλαδή τετάρτη (Δ΄), 

πέμπτη (Ε΄), έκτη (ΣΤ΄), μπορώ σαφέστατα να βγάλω θεωρία για κάποιο άθλημα ξεχωριστά. Οι 

μικρές οι τάξεις οι οποίες δεν ασχολούνται με θεωρία… 

Κ- Υπάρχει τίποτα κάποια αίθουσα διδασκαλίας που σας παρέχουν τα σχολεία αυτά; 

ΜΠ- Δυστυχώς όχι., δυστυχώς όχι, όχι. 

Κ- Μάλιστα. δηλαδή δεν έχετε υπολογιστές, κανένα προτζέκτορα ( projector ) 

ΜΠ- Από αυτά τα πράγματα που μου λέτε δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα τέτοιο, μια φορά 

χρησιμοποιήσαμε το ίντερνετ ( internet ) και αυτό ήτανε μία σε όλη τη χρονιά, σχολική χρονιά. 

Κ- Μάλιστα, δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στο Νομό μας… 

ΜΠ- Πολύ δύσκολες. 

Κ- Άρα χάνονται και ώρες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 

ΜΠ- Αυτά που πρέπει να γίνονται δυστυχώς δεν γίνονται όσο πρέπει να γίνουν. Ασχολιόμαστε 

με άλλα πραματάκια με σκοπό, σας είπα και προηγουμένως, να απασχοληθούν τα παιδιά, να 

χαρούν, να καταλάβουν ότι κάνουμε γυμναστική. 

Κ- Άρα, Συν14 , χάνονται αρκετές ώρες, λόγω καιρικών συνθηκών; 

ΜΠ- Χάνονται, χάνονται, βεβαίως χάνονται, βεβαίως και πάρα πολλές. 

Κ- Οι ώρες αυτές που χάνονται, αναπληρώνονται; 

ΜΠ- Δυστυχώς όχι. 

Κ- Όχι, ε; 

ΜΠ- Όχι. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο τα 

αγόρια ή τα κορίτσια; και γιατί; 

ΜΠ- Ναι, λοιπόν, πιο πολύ τα αγόρια γιατί τους αρέσει το ποδόσφαιρο περισσότερο θέλουνε να 

βγούνε έξω, πέρα από τη προπόνηση ή οτιδήποτε θα κάνουμε στο τέλος αφήνουμε τα παιδιά να 

παίξουνε, γι’ αυτό λοιπόν και μόνο δυσανασχετούν τα αγόρια. 

Κ- Επειδή έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες εδώ πέρα, θα μιλήσουμε λίγο και για την υγεία 

των μαθητών. Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής λόγω των 

καιρικών συνθηκών; 
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ΜΠ- Αγχώνονται περισσότερο, επειδή αναγκάζονται να κάτσουνε μες στην τάξη και 

δυσανασχετούν, άρα θεωρώ ότι επηρεάζεται η υγεία των μαθητών. 

Κ- Μμμ, λόγω άγχους δηλαδή 

ΜΠ- Λόγω άγχους. 

Κ- Μάλιστα. Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινείστε σε δύο ή 

περισσότερες σχολικές μονάδες και για τη φετινή χρονιά βέβαια, σε πόσες; 

ΜΠ- Σε τρεις. 

Κ- Σε τρεις 

ΜΠ- Σε τρεις. 

Κ- Οι διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;  

ΜΠ- Χα, χα, χα (γέλιο) … Τώρα θέλετε ειλικρινή απάντηση;  

Κ- Ειλικρινή απάντηση, εδώ μιλάμε, τα λέμε όλα 

ΜΠ- ειλικρινή απάντηση. Θεωρώ ότι κάποιοι, οι περισσότεροι δεν δείχνουν κατανόηση, 

υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι δείχνουν. Αυτό έχω να πω. 

Κ- Οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε, απασχολούν τα παιδιά για να 

καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών; αν το ξέρουν.  

ΜΠ- Κοιτάξτε να δείτε. Φέτος καθυστέρησα δύο μέρες, λόγω καιρικών συνθηκών όπως είπατε 

και εσείς, πέντε λεπτά ( 5΄), αυτά τα πέντε λεπτά οι συνάδελφοι, επειδή έτυχα στους πρώτους 

που αναφέρθηκα προηγουμένως οι οποί δυσανασχετούν, ήταν « δυσανασχετημένοι » εντελώς, 

για αυτά τα πέντε λεπτά, μιλάω για την, από Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα που μιλάμε έτσι, για 

όλη τη σχολική χρονιά. 

Κ- Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διαδικασία του μαθήματος λόγω 

καιρικών συνθηκών;  

ΜΠ- Καταρχήν να υπάρχουνε υποδομές. Να υπάρχει ένα κτίριο το οποίο μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε ως γυμναστήριο. Υπάρχει ένα κτίριο συγκεκριμένα εδώ στη Λεβαία, αν 

θέλετε να αναφερθώ σ’ αυτό, το οποίο όμως δεν έχει καλοριφέρ και δεν μπορούμε εκ των 

πραγμάτων να μπούμε μέσα το Χειμώνα. 

Κ- Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στου υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας έργο; 
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ΜΠ- Σε πάρα πολλούς. Στον πρόεδρο της κοινότητας της τοπικής κοινότητας εδώ πέρα, στους 

γονείς, στο Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, αλλά δυστυχώς, ενώ συμφωνούν ότι πρόκειται για 

δικά τους παιδιά και όχι για μένα στο τέλος δεν πράττουν τίποτα. 

Κ- Ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σ’ αυτό δηλαδή, υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου ή 

όχι; 

ΜΠ- Όχι, όχι, όχι καθόλου, καθόλου όχι, όχι. 

Κ- Μάλιστα, Συν14 και μια τελευταία ερώτηση και είναι ελεύθερη να πεις τη γνώμη σου για το 

καλό της του μαθήματος και για τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Τι 

έχεις να προτείνεις για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος; 

ΜΠ- Έχω να προτείνω δύο πράματα. Στην δικιά μου την ειδικότητα γιατί χρειάζεται 

οπωσδήποτε χώρος, χώρο όπου να μπαίνουμε μέσα και να κάνουμε όλες τις αθλοπαιδιές, 

παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο, γράφεται κιόλας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά και ένα δεύτερο 

τη στήριξη των υπόλοιπων δασκάλων, των υπολοίπων δασκάλων, οι οποίοι θεωρώ ότι μας 

έχουνε … δευτερεύων. 

Κ- Μάλιστα. 

ΜΠ- Αυτό είχα να πω. 

Κ- Συν14 σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιέρωσες… 

ΜΠ- Να είστε καλά 

Κ- Ελπίζω όλα να πάνε καλά, με υγεία. 

ΜΠ- Να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια να έχετε σε ότι κάνετε. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από την εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής Συν15 συνάδελφο 

εκπαιδευτικό στο 1ο Δημοτικό σχολείο Αμυνταίου. Συν15, θα μιλάμε και στον ενικό.  

ΝΒ- Εντάξει. 

Κ- Λοιπόν. Επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής;  

ΝΒ-Το επηρεάζουν αρκετά, δυστυχώς εδώ στο νομό μας γιατί τους περισσότερους μήνες…, 

τους περισσότερους μήνες ο καιρός δεν είναι κατάλληλος και έτσι αναγκαζόμαστε να είμαστε 
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στον εσωτερικό χώρο, όπου δεν είναι και ο καταλληλότερος, γιατί δεν υπάρχει γυμναστήριο, ε::: 

και κάνουμε γυμναστική σε ένα χώρο που δεν είναι πιο κατάλληλος βέβαια, κάνουμε όμως για 

να μην περιοριστούμε στην θεωρία.  

Κ- Πολύ ωραία. Δε μου λες, Συν15, Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το 

μάθημα στον εξωτερικό χώρο του σχολείου; 

ΝΒ- Μ:::, δε νομίζω ότι είναι μέρες. Είναι μήνες. Ε:::, όλη τη χειμερινή περίοδο, σχεδόν, 

είμαστε μέσα στο σχολείο, στο χώρο που σας ανέφερα πριν, οι μέρες που κάνουμε έξω είναι 

ελάχιστες, γιατί κάνει κρύο και όταν δηλαδή δεν βρέχει, δε χιονίζει, κάνει κρύο και είναι 

δύσκολα. 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της φυσικής 

αγωγής, κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

ΝΒ- Όχι δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Ούτε κάποιο στέγαστρο έξω και μέσα πάλι στον εσωτερικό 

χώρο, ούτε είναι κατάλληλες, κατάλληλος ο χώρος για να γίνει το μάθημα, ούτε πολικό και είναι 

και λίγο επικίνδυνο, αλλά προσπαθούμε. 

Κ- Δεν υπάρχει γυμναστήριο. Υπάρχει όμως ένας χώρος κάτω ,εδώ από ότι είδα στο σχολείο 

από ότι ξέρω… 

ΝΒ- Ναι, είναι το υπόγειο του σχολείου… 

Κ- Τι δυνατότητες…. 

ΝΒ- … πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουνε τα φώτα, φοβόμαστε μη χτυπήσουν 

οι μπάλες πάνω στα φώτα, υπάρχουν οι σωλήνες… και έτσι δυσκολευόμαστε. 

Κ- Δηλαδή δεν παρέχει πολλές δυνατότητες για να κάνετε άνετα το μάθημα της γυμναστικής. 

ΝΒ- Όχι, όχι. 

Κ- Το χώρο αυτό που το χρησιμοποιείτε, το χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες; 

ΝΒ- Όχι, όχι, κανένας άλλος δεν το χρησιμοποιεί, μόνο για το μάθημα της φυσικής αγωγής. 

Κ- Ούτε από κοινού με άλλες σχολικές μονάδες 

ΝΒ- Όχι, όχι. 

Κ- Μάλιστα. Σε άλλα σχολεία που έχετε δουλέψει, έχετε δουλέψει σε γυμναστήρια που τα 

χρησιμοποιούσαν και άλλες σχολικές μονάδες; Και αν ναι, πόσο επηρεάζει τη διδακτική 

διαδικασία; 
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ΝΒ- Εδώ στο νομό Φλώρινας δεν είχε άλλο σχολείο την κατάλληλη υποδομή για να δουλέψουμε. 

Μόνο στο Φιλώτα, μόνο στο Δημοτικό Σχολείο του Φιλώτα, είχε…, καλό ήτανε το κλειστό του.  

Κ- Το χρησιμοποιούσατε με άλλες σχολικές μονάδες; 

ΝΒ- Όχι, όχι. Μόνο εμείς. 

Κ- Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχει γυμναστήριο, όπως καλή ώρα εδώ πέρα, στο σχολείο εδώ πέρα. 

Πού διδάσκετε το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

ΝΒ- Στο χώρο που σας είπα, στο υπόγειο και κάποιες φορές ίσως στην τάξη, το οποίο με 

δυσκόλευε, γιατί όταν έκανα χορούς δημιουργούσε πρόβλημα στις άλλες τάξεις, δίπλα. Τώρα 

φέτος θα, θα προσανατολιστώ λίγο και στην θεωρία, γιατί φέτος δεν το έκανα να πω την αλήθεια, 

όσο θα έπρεπε να το κάνω… 

Κ- Βαρβάρα, Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιείτε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών;  

ΝΒ- Εγώ πάντως, προσωπικά, προσπαθώ σύμφωνα με το Αναλυτικό. Εκεί κινούμε στο 

Αναλυτικό. Κάποια μαθήματα ίσως δεν μπορούν να γίνουν, αλλά τα περισσότερα τα….. 

Κ- Ξέρεις πολύ καλά ότι σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα που 

πρέπει να διδαχθούν έξω, έτσι, ποδόσφαιρο… 

ΝΒ- Χάντμπολ.. 

Κ- …, καλαθοσφαίριση, όπως καλή ώρα, ξέρω ότι έχεις και την ειδικότητα αυτή, μπορούν να 

διδαχθούν σε χώρο εντός κτιρίου; 

ΝΒ- Σε χώρο εντός όχι. Καλαθοσφαίριση δε γίνεται, δεν έχουμε καλάθια. Τώρα θα βάλουμε δύο 

στεφανάκια, αλλά με μεγάλη προσοχή, γιατί δεν μας εξυπηρετεί ο χώρος. Το βόλευ πολύ 

δύσκολα, το ταβάνι είναι χαμηλό. Το χάντμπολ το ίδιο. Δύσκολα. 

Κ- Στα πρακτικά δηλαδή πάμε χάλια στο νομό. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

για τα θεωρητικά μαθήματα όμως, που πρέπει να διδαχθούν, τι πιστεύεις, Υπάρχουν τα 

κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

ΝΒ- Για τα θεωρητικά; Πιστεύω με προσωπικό ενδιαφέρον, μπορούμε να, να ενημερώσουμε τα 

παιδιά για αρκετά πράγματα. 

Κ- Και κάτι άλλο. Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω 

των καιρικών συνθηκών; Στην περιοχή μας  

ΝΒ- Χάνονται, ναι. 
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Κ- Χάνονται! 

ΝΒ- Χάνονται. 

Κ- Αυτές οι ώρες αναπληρώνονται; 

ΝΒ- Δύσκολα, δύσκολα να πω ότι αναπληρώνονται. 

Κ- Μάλιστα. Όταν υπάρχουνε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ποιοι μαθητές δυσανασχετούν 

περισσότερο, τα αγόρια ή τα κορίτσια; Και γιατί; Αν το έχεις διαπιστώσει. 

ΝΒ- Τα αγόρια νομίζω δυσανασχετούνε περισσότερο. Δεν ξέρω τους αρέσει περισσότερο η 

φυσική αγωγή και τα κορίτσια που ασχολούνται με κάποιο άθλημα. Δηλαδή πρέπει να τους 

αρέσει η γυμναστική. Τα αγόρια, νομίζω ότι αυτά στεναχωριούνται περισσότερο. 

Κ- Μάλιστα. Και κάτι για την υγεία των παιδιών, των μαθητών μας. Επηρεάζεται η υγεία των 

μαθητών, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, λόγω των καιρικών συνθηκών; 

ΝΒ- Η προσωπική τους υγεία αν επηρεάζεται; Μάλλον επηρεάζεται. 

Κ- Ναι. Από τι δηλαδή, που τι πιστεύεις ότι επηρεάζεται, από τι. … όταν κάνουν γυμναστική, 

μέσα σε άσχημες καιρικές συνθήκες, το χειμώνα… 

ΝΒ- Ναι. Όταν είμαστε παραδείγματος χάρη, μέσα στο χώρο του σχολείου, στο υπόγειο 

παραδείγματος χάρη, επειδή δεν, δεν μπορούν να αναπνεύσουν πολύ καλά, τους δυσκολεύει 

στην αναπνοή, η σκόνη, πολύ βασικό νομίζω…. Τώρα έξω, το κρύο μόνο, το κρύο εντάξει, δεν 

βγαίνουμε πάρα πολλές φορές έξω, η ζέστη, δεν προλαβαίνουν να βγουν πάρα πολύ γιατί είναι 

λίγος ο χρόνος… 

Κ- Συν15. Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι και εσύ και οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, να μετακινείστε σε δύο οι περισσότερες σχολικές 

μονάδες. Εσύ, μέχρι τώρα, σε πόσες περίπου μετακινείσαι φέτος και γενικά τα προηγούμενα 

χρόνια, στο νομό. 

ΝΒ- Τα προηγούμενα χρόνια πήγαινα σε δύο σχολεία, σαν φυσική αγωγή σε δύο και τρία 

σχολεία πήγαινα. Φέτος είμαι μόνο εδώ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και συμπληρώνω και στο 

Ολοήμερο, το ίδιο σχολείο. 

Κ- Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί, έδειχναν κατανόηση όταν καθυστερείτε 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών; 

ΝΒ- Ναι, ναι. Ναι, υπήρχε και κατανόηση και κρατούσαν τα παιδιά. Υπήρχε συνεργασία. 
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Κ- Μου δίνεις αφορμή τώρα για την επόμενη ερώτηση. Οι συνάδελφοι, αυτοί, όταν 

καθυστερείτε, απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν τα δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν 

γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΝΒ- Όχι, τα κρατούσαν τα παιδιά , όχι δεν τα απασχολούσανε αυτό που το …, δεν έτυχε και 

πολλές φορές αυτό, να πω την αλήθεια, πολύ σπάνια. Όχι τα κρατούσαν τα παιδιά για εκείνο το 

λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να έρθω. 

Κ- Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει… (χτυπάει το τηλέφωνο), κατέβαστο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει 

να γίνει για τη σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος, λόγω καιρικών συνθηκών; 

ΝΒ- Δεν ξέρω κατά πόσο εδώ η τοπική κοινωνία μπορεί να βοηθήσει. Να γένει κάτι έ-, να γίνει 

κάτι έξω στον προαύλιο χώρο, ίσως κάποιο σκέπαστρο…. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι και 

δύσκολες οι εποχές…, ή και πάλι μέσα και στον εσωτερικό χώρο, έχω ζητήσει ήδη κάποια 

πράγματα, αν μπορούν να μας βοηθήσουνε και σε υλικό… Πιστεύω να υπάρξει ανταπόκριση… 

Κ- Δηλαδή έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό 

σας έργο; 

ΝΒ- Στο Σύλλογο γονέων και μάλλον κάτι θα γίνει  

Κ- Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; Είπες Σύλλογος γονέων. Μόνο; Είναι και ο 

Δήμος. Είναι οι Δή-… Υπάρχει στήριξη από αυτούς τους φορείς; Τους Σχολικούς Συμβούλους 

φυσικής αγωγής παραδείγματος χάρη, αν έχετε απευθυνθεί…  

ΝΒ- Στο Σχολικό μας Σύμβουλο, που είχε έρθει πρόσφατα, τον είχαμε ενημερώσει το τι 

ελλείψεις έχουμε, τώρα… 

Κ- Ο Δήμος, η Περιφέρεια… 

ΝΒ- Ο Δήμος. Εγώ προσωπικά δεν έχω απευθυνθεί. Τώρα όμως με το Σύλλογο γονέων θα:::, θα 

τους απασχολήσουμε. 

Κ- Και για να μη σε καθυστερώ, μια τελευταία ερώτηση και είναι ελεύθερη, μπορείς να πεις τη 

γνώμη σου για ό,τι θες. Λοιπόν. Έχεις να προτείνεις κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών του 

μαθήματος; 

ΝΒ- Ε:::, πως μπορεί να βελτιωθεί. Να καλυτερέψει λίγο ο εξωτερικός χώρος, σε σχέση με τα 

γήπεδα, του μπάσκετ, γιατί δεν υπάρχει, του βόλευ, τα οποία, πιστεύω ότι θα γίνει γιατί ήδη έχω 

ενημερώσει το Σύλλογο γονέων. Για μέσα, κάποια υλικά που έχω στο νου, που θέλω να πάρουμε 
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και πιστεύω να γίνει. Και στο θεωρητικό μέρος, από προσωπική μου πλευρά θα προσπαθήσω να 

κάνω το καλύτερο. 

Κ- Μπράβο, Συν15. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιέρωσες… 

ΝΒ- Και εγώ ευχαριστώ πολύ  

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 16Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής Συν16, που έχει 

οργανική θέση στις Κάτω Κλεινές, αρκετά χρόνια υπηρεσίας εδώ στον Νομό, και έχει δουλέψει 

και σε άλλα- άλλες σχολικές μονάδες. Συν16 καλησπέρα.  

Π- Καλησπέρα. 

Κ- Θα κάνουμε μια συνέντευξη για τον κλάδο της Φυσικής Αγωγής βασικά, για το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής και για τον Νομό μας κατά πόσο επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής στη διδακτική διαδικασία. Αλήθεια, επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 

Π- Θα έλεγα απόλυτα. Επηρεάζουνε το μάθημα γιατί είναι απ’τη φύση του τέτοιο, το οποίο 

γίνεται σε εξωτερικούς χώρους και όπως γνωρίζουμε στη Φλώρινα δεν είναι οι πιο ιδανικές 

συνθήκες όλη τη χρονιά. 

Κ- Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου;  

Π- Θα έλεγα λίγο πιο κάτω από τις μισές. 

Κ- Μάλιστα. 

Π- Χωρίς να είμαι απόλυτος αλλά αν λάβουμε υπόψιν ότι έχουμε βαρύ χειμώνα, ό,τι είναι 

αρκετά κρύο το περιβάλλον και με πολλές βροχές, δεν μοιάζει να είναι το πιο ιδανικό 

περιβάλλον, το περιβάλλον της Φλώρινας. Και θα έλεγα ότι επηρεάζει το μάθημα λίγο πιο κάτω 

από τις μισές φορές. 

Κ- Εεε. Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της 

φυσικής αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες;  

Π- Θα μιλήσω γι’ αυτό που ξέρω που γνωρίζω. Θα μιλήσω για τις σχολικές μονάδες της- του 

γραφείου της Φλώρινας, δεν ξέρω για του Αμυνταίου, νομίζω ότι απ’ όλα τα σχολεία που 
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γνωρίζω και έχω πάει σχεδόν σε όλα, μόνο ένα πληρεί τις προϋποθέσεις και έχει γυμναστήριο. 

Όλα τ’άλλα νομίζω ότι δεν μπορούνε να:: παρέχουνε μια σωστή διδακτική ώρα, είτε λόγω 

πληθώρας τμημάτων, γιατί συμπίπτουν οι ώρες πολλών τμημάτων στον ίδιο χώρο είτε για΄τι δεν 

υπάρχουν απλά. 

Κ- Μάλιστα. Στο σχολείο που εργάζεσαι εσύ δεν υπάρχει γυμναστήριο; 

Π- Όχι. 

Κ- Χρησιμοποιείς όμως, κάποιον άλλο χώρο για να κάνεις γυμναστική στα παιδιά; 

Π- Ο διάδρομός μας είναι πολύ στενός. Έχει μέσα καλοριφέρ, έχει γωνίες, έχει κάτω μωσαϊκό, ε:: 

δεν θα έλεγα ότι είναι ο ιδανικός χώρος για να κάνεις τη δουλειά σου. Ε:: Επειδή τίθεται και 

θέμα ασφάλειας, επειδή έχω προσωπικά πάρα πολλά ατυχήματα με μαθητές μου αποφεύγω να 

κάνω το μάθημα πρώτα απ’ όλα γι’ αυτόν τον λόγο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αν βγω στο 

διάδρομο να κάνω μάθημα, θα βγουν όλοι οι συνάδελφοι έξω. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

γίνει μάθημα στο διάδρομο. Οπότε περιοριζόμαστε στην τάξη. Όχι ότι η τάξη έχει καλύτερες 

προϋποθέσεις. 

Κ- Αναγκαστικά. 

Π- Και κάνουμε ότι μπορούμε είτε από θεωρητικής είτε από άλλης άποψης μέσα στη τάξη.  

Κ- Ε:: Τη τάξη αυτή τη χρησιμοποιείς- τη χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες ή είναι μόνο.. 

Π- Η τάξη της::: Είναι η τάξη:: του:: η τάξη τω παιδιών. 

Κ-Των παιδιών, μαλιστα. Άρα περιττό να ρωτήσω ότι χρησιμοποιείται από άλλες σχολικές 

μονάδες γιατί είναι μία σχολική μονάδα. 

Π- Όχι. Είναι μία σχολική μονάδα, η κάθε τάξη έχει το δικό της χώρο. 

Β- Φιλοξενούμαστε βασικά. Δεν είναι δικό μας. 

Κ- Αυτό επηρεάζει και πόσο την διδακτική διαδικασία ; 

Β- Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κατ’ αρχήν δεν μπορεί να γίνει πρόγραμμα δικό μας ,δεν 

γίνεται ένας ετήσιος προγραμματισμός . Με αποτέλεσμα να βγαίνουμε εκτός, πάρα πολλές 

φορές . 

 

Κ- Επειδή μου είπατε ότι φιλοξενήστε όταν-αφού δεν έχετε γυμναστήριο ,άρα όταν δεν υπάρχει 

γυμναστήριο που διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 

Β- Σε εξωτερικό χώρο, όσο μας το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 
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Κ- Και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες; 

Β- Συνήθως στη τάξη . 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Β- Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Απλά προσπαθούμε να κάνουμε κάποια θεωρητικά μαθήματα σε 

σχέση με το μάθημα μας . 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα όπως είναι διάφορα 

αθλήματα, παιχνίδια που πρέπει να διδαχθούν έξω, το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, μπορούν να 

διδαχθούν στο χώρο εντός κτηρίου ; 

Π- Όχι όλα και όχι όλη η ύλη , το να μάθουμε να δωσ-να δίνουμε πάσες ,ξέρω εγώ , και να 

σταματάμε την μπάλα, μερικά πράγματα μπορούμε να τα εντάξουμε αλλά τώρα να- τα υπόλοιπα 

δεν δεν βοηθάει η κατάσταση , δεν υπάρχει χώρος θα σπάσουμε τα τζάμια , θα δημιουργήσουμε, 

θα κάνουμε ζημία ας πούμε. 

Κ- Ε;; Πέτρο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, όμως, δεν υπάρχει μόνο το 

πρακτικό μέρος είναι και το θεωρητικό. Τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να διδαχθούν 

υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας στα σχολεία που είσαι για να τα διδάξεις τα 

θεωρητικά μαθήματα; 

Π- Θεωρητικά, σύμφωνα με το βιβλίο, αναλύουμε στο πίνακα τους κανόνες, τους κανονισμούς 

σε κάθε άθλημα, προσπαθούμε να τους καταλάβουμε να τους δείξουμε στο πίνακα, τακτική, πώς 

χρησιμοποιούμε σε κάθε αγώνισμα, τι κάνουμε αλλά, 

Κ- Υπάρχει βίντεο ,προτζέκτορας κ τέτοια πράγματα; 

Π- Ναι, ναι, ναι 

Κ- Υπάρχουνε τέτοιες υποδομές; 

Π- Βίντεο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν εικόνα, παραδείγματα, ένα παιχνίδι της εθνικής 

ας πούμε, συγκεκριμένα στο σχολείο που είμαι φέτος. 

Κ- Μάλιστα. Συν16 Ε;; τι πιστεύεις ότι χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του 

διδακτικού έτους λόγω καιρικών συνθηκών; 

Π- Χάνονται. 

Κ- Χάνονται ε; Αυτές οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

Π- Δεν θα το έλεγα. 
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Κ- Όχι ε; 

Π- Όχι 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενής καιρικές συνθήκες , τι έχεις παρατηρήσει; Ποιοι μαθητές 

δυσανασχετούν περισσότερο τα αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί; 

Π- Ε;; Όλα τα παιδιά , δηλαδή, σε σημείο εκδρομή θα πάμε και δυσανασχετούν γιατί θα χάσουν 

το μάθημα της Γυμναστικής. 

Κ- Ναι. Καμιά διαφορά αγόρια κορίτσια. 

Π- Όχι, όχι. 

Κ- Μάλιστα. 

Π- Και τα δύο μαζί ας πούμε, απλά το μάθημα της γυμναστικής είναι τόσο αγαπητό που και 

στην εκδρομή δυσανασχετούν γιατί χάσαμε το μάθημα ας πούμε ή θα τύχει την ημέρα που θα 

έχουμε ας πούμε να πάμε.  

Κ- Ε;; Επηρεάζετε η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

Π- Αυτό είναι λίγο δύσκολη ερώτηση, ψυχολογικά χαλιούνται τα παιδιά, είναι κάτι που το 

περιμένουν όλη την εβδομάδα, και εκεί εκτονώνονται κ βγάζουν τον αυθορμητισμό και αυτά και 

μετά Ε;; δυσανασχετούν όταν χάσουν τα μαθηματικά ας πούμε, ή την γλώσσα στη γυμναστική 

όμως εκεί. 

Κ- Ψυχολογικά δηλαδή περισσότερο; 

Π- Ναι ,ναι 

Κ- Μάλιστα, λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι και εσύ κα οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι γυμναστές να μετακινήστε σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες . Σε πόσες 

μετακινείσαι εσύ συνήθως; 

Π- Ε;; Φεύγω από το σχολείο που είμαι οργανικά μια και τέταρτο και πρέπει να είμαι εδώ δυο ας 

πούμε. Έχω χρόνο. 

Κ- Μάλιστα. Σε δύο σχολικές μονάδες είσαι. Τα προηγούμενα χρόνια; 

Π- Έχω κάνει και σε τρεις σχολικές μονάδες. Την ώρα του διαλλείματος να προλάβω να φτάσω 

στο επόμενο σχολείο, να με σταματήσει και ο αστυνόμος έξω από την Φλώρινα για υπερβολική 

ταχύτητα και να δικαιολογούμε γιατί τα παιδιά με περιμένουν στην αυλή και πρέπει να φτάσω 

στην Ιτιά. 
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Κ- Μάλιστα. Δεν μου λες, οι διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί , δάσκαλοι κατά 

πρώτο λόγω , δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε λόγω καιρικών συνθηκών; Όταν έχει 

χιόνια; 

Π- Οι περισσότεροι δείχνουν κατανόηση, οι άλλοι όμως, απαιτούνε στην ώρα του γιατί δεν τους 

νοιάζει και πρέπει να φύγουν αυτοί , γιατί εκείνη την ώρα σχολούν και πρέπει. 

Κ- Μάλιστα. Ε;; Αυτοί οι εκπαιδευτικοί ,τέλος πάντων , συνάδελφοι, όταν καθυστερείτε , 

κάποιοι που παραμένουν εκεί ,απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν δικά τους μαθήματα ή το 

κάνουν-τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αν το ξέρουν; 

Π- Εντάξει, συμβαίνουν και τα δυο. Τις περισσότερες φορές με συνεννόηση , μπορεί να 

κρατήσει τα παιδιά στην αυλή , τα οποία θα παίξουν , δεν μπορεί να κάνει κάτι δικό του. 

Κ- Δεν τους κάνει κάτι όμως από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών απλά παίζουν; 

Π- Ναι ,ναι, αλλά και τις άλλες ώρες ‘Να τα πάρω να κάνω μαθηματικά που έχω μείνει πίσω;’ 

Συμβαίνει και αυτό. 

Κ- Α, καλύπτουν και κάποια μαθήματα δικά τους. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την 

σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω των καιρικών συνθηκών; 

Π- Καλά πολλά πρέπει να γίνουν αλλά και οικονομικό είναι το θέμα αλλά δεν είναι εύκολο να 

γίνουνε οι χώροι οι αθλητικοί που μπορούμε μέσα να κάνουμε το μάθημά μας και αναλυτικά και 

εύκολα και όμορφα να το απολαμβάνουν τα παιδιά. Είναι λίγο δύσκολο όμως. 

Κ- Κατά πρώτο λόγω πιστεύεις δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε γυμναστήρια σε 

τέτοιες περιοχές όπως η δική μας. 

Π- Ναι. Αλλά και αυτό σχετικό είναι, τώρα σε ένα πενταθέσιο σχολείο ή ,ξέρω εγώ, τριθέσιο δεν 

γίνεται εύκολα η γυμναστική. Εδώ δεν αλλάζει η μπασκέτα που έσπασε ας πούμε. Τώρα;; 

Κ- Λογικά οι καιρικές συνθήκες σας δημιουργούν προβλήματα στο μάθημα- στην διδασκαλία 

του μαθήματος, έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο 

εκπαιδευτικό σας έργο; 

Π- Εμείς απευθυνόμαστε στους διευθυντές, στο επίπεδο του να αγοράσουμε μπάλες, τα βασικά. 

Κ- Σχολικό Σύμβουλο, Δήμο, Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα λοιπά; 

Π- Εντάξει τώρα ο δήμος θα σου πει χρησιμοποιείστε το γυμναστήριο του Αμυνταίου ας πούμε, 

όπου εκεί κάνουμε και τους αγώνες ,ως εκεί ας πούμε. 

Κ- Μάλιστα.  
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Π- Να μας δανείσει ένα λεωφορειάκι για να μετακινηθούμε να πάμε να κάνουμε μάθημα εκεί, 

αλλά και αυτό δεν μπορούμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα γιατί φεύγουμε, βγαίνουμε από το 

πρωτόκολλο, δεν φτάνει ας πούμε. 

Κ- Ε; δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου στο έργο σας; 

Π- Εντάξει υπάρχει η διάθεση εγώ πιστεύω, αλλά όσο μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να 

βοηθήσει. 

Κ- Συν16 και μια τελευταία ερώτηση για να μην σε καθυστερώ κιόλας, τι έχεις να προτείνεις ,αν 

έχεις να προτείνεις κάτι βασικά για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος ; 

Πες την γνώμη σου, ότι νομίζεις ,τι θα ήταν καλύτερο; Κάτι που θα βοηθήσει την καλύτερη 

διεξαγωγή του μαθήματος. 

Π- Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, να αλλάξει και το πρόγραμμα των ωρών, να εντάσσετε, 

ξέρω εγώ, σε σχέση με το νομό μας έχουμε το κολυμβητήριο να μπορούμε να το 

εκμεταλλευτούμε, τα παιδιά , καλό θα ήταν, πριν βγούνε από το δημοτικό να έχουν μάθει 

κολύμβηση, σε μια χώρα που έχουμε- να κάνουμε σκι, να επισκεπτόμαστε τα χιονοδρομικά 

κέντρα, την ξιφασκία ,πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλά όλα αυτά σε συνδυασμό με την 

οργάνωση από την διεύθυνση , από την τοπική αυτοδιοίκηση. Καινούριοι χώροι να 

δημιουργηθούν λίγο δύσκολο αλλά καλό θα ήταν να γίνουν. Τι άλλο να πω; 

Κ- Μάλιστα. Μπράβο Συν16, σε ευχαριστώ πάρα πολύ , σε ευχαριστώ για το χρόνο που μου 

αφιέρωσες . Ότι καλύτερο 

Π- Ευχαριστώ. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 17Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί, είναι από το γυμναστή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Συν17. Ε::: 

με οργανική θέση στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παντελεήμονα, όπου συμπληρώνει και κάποιες 

ώρες στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας την φετινή χρονιά.  

Ε:::, Συν17. Επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

Π- Βέβαια πάρα πολύ. Αν έχει κρύο δεν μπορείς να κάνεις έξω στην αυλή, αν έχει πολύ ζέστη 

πάλι δεν μπορείς να κρατάς τα παιδιά πάρα πολύ έξω στη -στον ήλιο. Οπότε αναγκαστικά 

προσπαθώ να προσαρμοστώ. 
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Κ- Ε:::. Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο 

του σχολείου; 

Π- Λόγω παγετού από τρεις μήνες και τέσσερις καμιά φορά ανάλογα με το πώς θα πάει ο 

χειμώνας. Πάνω κάτω εκεί είναι. 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

Π- Στα σχολεία που είμαι στα::: στα χωριά- στα δημοτικά σχολεία που είμαι στα χωριά- 

συνήθως δεν υπάρχει γυμναστήριο, ή αν υπάρχει- υπάρχει κάποια μικρή αίθουσα που::: οι 

συνθήκες εκεί μέσα τουλάχιστον υγιεινής είναι απαράδεκτες. Υπάρχει δηλαδή πολύ σκόνη μέσα, 

φωτισμός ελάχιστος, έχει δηλαδή αρκετά προβλήματα.  

Κ- Εκεί που υπάρχουν γυμναστήρια ή ακόμα και στους χώρους που είπατε σε σχολεία στα 

χωριά::: είναι εξοπλισμένα, είναι μεγάλα, είναι επαρκές για να διδαχθεί το μάθημα της φυσικής 

αγωγής; 

Π- Από την προσωπική μου πείρα, τουλάχιστον εδώ στα σχολεία του νομού Φλώρινας ε::: δεν 

υπάρχουν τέτοια γυμναστήρια. Ή και αν υπάρχουνε συστεγάζονται και δύο σχολεία μαζί όπως 

είναι στο –πάνω στη Φλώρινα, το πρώτο και το δεύτερο. Που::: φαντάζεσαι τώρα εκεί πέρα τι 

μάθημα μπορείς να κάνεις, δύο γυμναστές σ’ ένα χώρο::: μικρό, με την ακουστική, μιλάμε, να’ 

ναι χάλια.  

Κ- Το γυμναστήριο ή το χώρο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο τελοσπάντων, το 

χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες; 

Π- Ε::: Όσο ξέρω::: όχι.  

Κ- Σε αρκετά σχολεία… 

Π- Δεν μου έχει τύχει κάτι. Μονάχα στ:: σ΄ ένα σχολείο που΄ χα τύχει ήταν που τα απογεύματα 

το έπαιρνε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και έκανε κάποιες εκδηλώσεις.  

Κ- Το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε σε κάποια σχολεία από κοινού και με άλλες σχολικές 

μονάδες; 

Π- Ε αυτό είναι που::: απ’ ότι ξέρω μονάχα στο πρώτο και δεύτερο στη Φλώρινα, που είναι::: τα 

δύο σχολεία που έχουν ένα γυμναστήριο και κάνουν ταυτοχρόνως οι γυμναστές εκεί πέρα 

μάθημα.  
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Κ- Αυτό που κάνουν συγχρόνως μάθημα επηρεάζει και πόσο τη διδακτική διαδικασία του 

μαθήματος; 

Π- Πάρα πολύ γιατί τα παιδιά καταρχήν αποσπώνται από το::: από τα παιδιά του άλλου του 

σχολείου ή δεν ακούνε καλά γιατί έχει μεγάλο- μεγάλη ηχορύπανση μέσα. Ο χώρος δεν είναι και 

τόσο μεγάλος, υπάρχει κρύο τις περισσότερες φορές λόγω θέρμανσης, το οποίο επηρεάζει 

κιόλας τα παιδιά. Ε::: συνήθως αυτό εδώ πέρα γίνεται, δεν:::. 

Κ- Στα σχολεία που δεν υπάρχει γυμναστήριο, που διδάσκεται το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

Π- Όταν έχει κρύο συνήθως μες στην τάξη, ε προσπαθώ να προσαρμοστώ δηλαδή ή θα τους 

μάθω κάποιο χορό τα βήματα μέσα στην τάξη λίγα λίγα τα παιδιά αν είναι μεγάλη τάξη ή 

μαθαίνω στους μαθητές μου τους κανονισμούς των αθλημάτων που μας έχουνε πει. Και::: αυτό 

δηλαδή ναι::: 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της φυσικής αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Π- Ε όχι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εδώ πέρα. Προσπαθείς πάντα να προσαρμόζεσαι γιατί το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών μας λέει τι πρέπει να κάνουμε κάθε τρίμηνο. Ναι αυτά ισχύουν 

για κάτω, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη για τις μεγάλες πόλεις που υπάρχει υποδομή, εδώ πέρα 

σε μας όχι.  

Κ- Ε::: Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών το- τα μαθήματα, όπως είναι αθλήματα, 

παιχνίδια, που πρέπει να διδαχθούν έξω –ποδόσφαιρο και τα λοιπά- μπορούν να διδαχθούν στο 

χώρο εντός κτιρίου 

Π- Ε::: Στα περισσότερα σχολεία όχι, γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες γυμναστικής. Ή όπου 

υπάρχουν είναι χαμηλοτάβανα και δεν μπορείς να μάθεις μέσα ούτε::: και μικρές αίθουσες ε! 

οπότε δεν μπορείς ούτε ποδόσφαιρο μέσα ούτε μπάσκετ και το βόλεϊ να προσπαθήσεις είναι 

λιγάκι δύσκολο, δηλαδή δεν είναι εύκολο να βάλεις ένα σκοινί από την μία μεριά στην άλλη και 

να προσπαθείς να παίξεις γιατί είναι χαμηλά τα ταβάνια, είναι αίθουσες στην ουσία, οι οποίες 

έχουν γίνει γυμναστήρια. Κατ΄ ανάγκην.. 

Κ- Όπως προαναφέρατε, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα θεωρητικά 

μαθήματα έτσι – για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να διαταχθούν υπάρχουν οι κατάλληλες 

ε::: τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 
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Π- Ε::: Αυτά τα βιβλία που μας έχουνε δώσει πιστεύω καλύπτουνε την ε::: τους γυμναστές. 

Πιστεύω ότι μπορούνε.  

Κ- Μάλιστα. Υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα όμως- μέσα;  

Π- Μέσα, όπως λέμε::: αν μπορώ να κάνω μια προβολή, ας πούμε ενός αγώνα. Ναι ναι υπάρχουν 

όλα αυτά. Υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία υπάρχουνε. 

Κ- Ε::: Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του σχολικού έτους λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

Π- Ναι, ναι βέβαια. Υπάρχει – υπάρχουν πολλές ώρες που χάνονται λόγω των καιρικών 

συνθηκών από την άποψη ότι κλείνουν τα σχολεία. Ή πολλές φορές δεν υπάρχει θέρμανση 

οπότε – αναγκαστικά δεν μπορείς να πας μέσα στα γυμναστήρια, στις αίθουσες που υπάρχουν 

δηλαδή για να κάνεις γυμναστική στα παιδιά.  

Κ- Μια μικρή διακοπή λόγω τηλεφώνου, θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις, ελπίζω να απαντήθηκε 

και να ακούστηκε Συν17. Ε::: Οι ώρες που χάνονται, αυτές που προανέφερες, αναπληρώνονται;  

Π- Όχι, όχι. Δύσκολα. 

Κ- Μάλιστα. Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες ποιοι μαθητές δυσανασχετούν 

περισσότερο; Τα αγόρια ή τα κορίτσια; Κι αν κάποια από αυτά, γιατί δυσανασχετούν; 

Π- Ποιο πολύ δυσανασχετούν τα αγόρια, γιατί τους αρέσει από την φύση τους να παίζουνε πιο 

πολύ έξω. Δηλαδή να:: -το ποδόσφαιρο δηλαδή, το μπάσκετ ή το βόλεϊ. Τα κορίτσια δεν 

δυσανασχετούν τόσο πολύ ε::: ίσως είναι ο τύπος τους τέτοιος που τους αρέσει να κάθονται στην 

ζέστη.  

Κ- Μάλιστα. Ε::: Και επηρεάζεται η υγεία των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής λόγω 

των καιρικών συνθηκών;  

Π- Βέβαια, πάρα πολύ. Άμα δεν προσέχεις και τα βγάζεις τα παιδιά στο κρύο και να τα βάζεις να 

τρέξουν μετά αν υπάρχει έστω και μια μικρή παύση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από τον ιδρώτα 

που έχουν από τις ασκήσεις να κρυώσουν.  

Κ- Μάλιστα. Λόγω της εκπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινείστε σε δύο ή 

περισσότερες σχολικές μονάδες. Σε πόσες;  

Π- Φέτος είμαι τυχερός γιατί είμαι μονάχα σε δύο. Υπήρχαν χρονιές που πήγαινα μέχρι και σε 

πέντε, για ν΄ αναπληρώσω. Αυτό παίζεται πάντα από το που θα βρω κενές ώρες. 
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Κ- Οι διευθυντές στα σχολεία και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν 

καθυστερείτε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών 

Π- Ναι, ναι πάντα. Σε αυτό τουλάχιστον δεν έχω παράπονο.  

Κ- Οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν 

δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Π- Συνήθως τα απασχολούνε::: εντάξει δεν αργάω και πάρα πολύ, δηλαδή στο πεντάλεπτο ας 

πούμε ή στο δεκάλεπτο που θα αργήσω αν πάω από τη μία σχολική μονάδα στην άλλη, δεν αργώ 

πάρα πολύ οπότε τα κρατάνε για λίγο χρονικό διάστημα εκεί στην αυλή μέχρι να έρθω εγώ. 

Κ- Ε τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω 

καιρικών συνθηκών; 

Π- Θα πρέπει να υπάρχουνε γυμναστήρια σε όλα τα σχολεία. Αυτό είναι το Α και το Ω. Αν δεν 

υπάρχουν αυτά δεν μπορείς να κάνει σωστή γυμναστική.  

Κ- Μάλιστα. Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους σχολικούς υπευθύνους για να σας στηρίξουν 

στο διδακτικό σας έργο; 

Π- Ε::: Για να είμαι ειλικρινής όχι αλλά δεν πιστεύω και να μπορούν να βοηθήσουν σε κάτι. 

Δηλαδή το να χτίστεί ένα γυμναστήριο, παραδείγματος χάριν είναι δύσκολο ή το –αν υπάρχει 

μια αίθουσα ε::: στην οποία κάνω μάθημα εκεί μέσα δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα εκτός 

από τη καθαριότητα που μπορεί να πει ένας διευθυντής να γίνει δηλαδή. 

Κ- Δηλαδή πιστεύετε –εσείς τι πιστεύετε υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Π- Ε::: Στο σχολείο που έχω εγώ την οργανική υπάρχει μόνο από το σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων που παίρνουν καμιά φορά καμιά μπάλα. Από τον δήμο ή από οπουδήποτε αλλού όχι.  

Κ- Ε::: Και στην τελευταία ερώτηση. Τελειώνουμε. Έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση 

των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματός; 

Π- Όπως είπα και πριν, να γίνουν γυμναστήρια παντού. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε 

να κάνουμε σωστά το μάθημα της φυσικής αγωγής στο νομό εδωπέρα.  

Κ-Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! 

Π- Έγινε. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 18Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί, είναι από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, Συν18 από το 

δημοτικό σχολείο Αγίου Γερμανού. Συν18, θα κάνουμε μια συνέντευξη ,θα μιλάμε και στον 

ενικό ,για το πόσο επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας την διδακτική διαδικασία 

του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Αλήθεια, επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της 

φυσικής αγωγής στο νομό μας; 

Μ- Απόλυτα, απόλυτα επηρεάζουν. 

Κ- Μάλιστα. Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό 

χώρο του σχολείου; 

Μ- Πόσες μέρες; 

Κ- Κατά τη διάρκεια του έτους. 

Μ- Το περισσότερο καιρό. Δηλαδή αν μιλάμε για το πόσο κάνουμε την φυσική δραστηριότητα, 

το πολύ να είναι δύο μήνες. 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; Υπάρχει δηλαδή γυμναστήριο; Υπάρχει κάτι; 

Μ- Δεν υπάρχει γυμναστήριο, επομένως δεν μπορούν να γίνουνε αυτά τα πράγματα. 

Κ-Δεν χρησιμοποιείς κανένα άλλο χώρο στο σχολείο, μια αίθουσα για γυμναστήριο το χειμώνα; 

Μ- Η σε τάξη ή στο διάδρομο. Όταν δεν επηρεάζει κιόλας τα άλλα μαθήματα δίπλα. Να μπορείς 

να διδάξεις, με τις όποιες συνθήκες μπορείς σε ένα διάδρομο. 

Κ- Μάλιστα. Τι δυνατότητες σου παρέχει αυτός ο χώρος; 

Μ- Τίποτα απολύτως. Απλά , προσπαθείς να κάνεις το μάθημα σου, με αυτό που έχεις ,χωρίς να 

ενοχλήσεις τους άλλους και να κρατάς τα παιδιά κάτω χαμηλά πάντα για να μπορείς να 

δουλέψεις. 

Κ- Το χώρο αυτό ή το γυμναστήριο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο στο άλλο σχολείο, το 

χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες; 

Μ- Εκτός από τη μουσικό που έχει κάνει εκεί πέρα κάποια πράγματα, στη σκάλα και τα λοιπά 

μέσα στο διάδρομο, όχι. 

Κ-Μάλιστα. Μήπως το χρησιμοποιείται με άλλες σχολικές μονάδες; 

Μ- Δεν υπάρχουν άλλες σχολικές μονάδες, μία είναι η μονάδα εκεί. 
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Κ- Μία μονάδα εκεί. Ούτε έχετε δουλέψει στο νομό με άλλες σχολικές μονάδες; Δηλαδή κοντά-

κοντά να χρησιμοποιούν γυμναστήριο από κοινού; 

Μ- Όχι. 

Κ- Μάλιστα. Έχεις ακούσει από τους συναδέλφους ότι έχουν δουλέψει με άλλες σχολικές 

μονάδες και το χρησιμοποιούν το γυμναστήριο από κοινού αν επηρεάζει τη διδακτική 

διαδικασία εδώ στο νομό ; 

Μ- Ποιο πράγμα; Το γυμναστήριο εννοείς; 

Κ- Ναι. Όταν το χρησιμοποιούν πολλές σχολικές μονάδες μαζί, επηρεάζει έτσι δεν είναι; 

Μ- Δούλεψα και στο πρώτο- δεύτερο εγώ, επηρεάζει ναι. Απλά θέλει συνεννόηση, να μπορείς 

σε ένα χώρο μέσα να συνεννοηθείς με το γυμναστή και τα λοιπά, και όλα τα άλλα γίνονται. Με 

τον τρόπο που μπορούν να γίνουν. 

Κ- Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχει γυμναστήριο, είπες διδάσκεις το μάθημα σε χώρο; 

Μ- Διάδρομο, τάξη ανάλογα. 

Κ- Μάλιστα. Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της φυσικής αγωγής 

σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Μ- Προσπαθείς ναι, προσπαθείς γιατί είναι πολλοί μήνες που –πάρα πολλοί μήνες που είσαι 

μέσα στη τάξη ή μέσα στο διάδρομο, βέβαια τα παιδιά αντιδρούν πάνω σε αυτό το πράγμα, αλλά 

προσπαθείς κάποια πράγματα μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα να τα πάρεις και να τα 

διδάξεις. Δεν γίνεται διαφορετικά, δηλαδή αυτός ο καιρός δεν καλύπτεται στο διάδρομο και στη 

τάξη.  

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών τα μαθήματα, όπως είναι αθλήματα, 

παιχνίδια, που πρέπει να διδαχθούν έξω –ποδόσφαιρο και τα λοιπά- μπορούν να διδαχθούν στο 

χώρο εντός κτιρίου 

Μ- Κάποια πράγματα από τα τμήματα αυτά. Δηλαδή να πάρεις κομμάτια -κομμάτια και να τα 

δουλέψεις κομμάτι κομμάτι. Όλο αυτό εδώ πέρα, ένα άθλημα σαν άθλημα να μπορείς να το 

δουλέψεις εκεί πέρα προχωρημένα δηλαδή στάδιο -στάδιο δεν γίνεται. Παίρνεις ένα κομματάκι 

και διδάσκεις. Να μάθουμε ,ξέρω εγώ, την ντρίπλα, ανάλογα με το χώρο που έχεις ,αν μπορείς 

να δουλέψεις μέσα στη τάξη. 
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Κ-Μάλιστα. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα θεωρητικά μαθήματα που 

πρέπει να διαταχθούν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; Δηλαδή προτζέκτορας, βίντεο 

και τα λοιπά υπάρχουν; 

Μ- Όχι τίποτα δεν υπάρχει. 

Κ- Μάλιστα. Και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω .Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την 

διάρκεια του σχολικού έτους λόγω των καιρικών συνθηκών; 

Μ- Όχι. 

Κ- Δεν χάνονται ώρες καθόλου; 

Μ- Όχι. Δουλεύουμε μέσα, κανονικά. Εκτός αν εννοείς αν είναι κλειστά τα σχολεία. 

Κ- Ναι. 

Μ-Αν είναι ανοιχτά τα σχολεία δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί ώρα. 

Κ- Όταν είναι κλειστά ,χάνονται όμως; 

Μ-Φυσικά. 

Κ- Αρκετές φορές; 

Μ-Αρκετές φορές. 

Κ- Οι ώρες αυτές που χάνονται αναπληρώνονται;  

Μ-Ναι, ναι ναι προσπαθείς να το αναπληρώσεις. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες ποιοι μαθητές δυσανασχετούν κατά την άποψη 

σου περισσότερο ; Τα αγόρια ή τα κορίτσια; Και γιατί; 

Μ-Τα αγόρια περισσότερο. Τα κορίτσια είναι πιο συγκαταβατικά σε αυτά τα πράγματα και 

μπορούν να καταλάβουν διαφορετικά το αντικείμενο και μπορούν και να καθίσουν μέσα στη 

τάξη. Τα αγόρια είναι πιο ζωηρά , σε άσχημες καιρικές συνθήκες δηλαδή θα σε προτρέψουν να 

βγεις έξω να κάνεις. 

Κ- Ε:::πιστεύεις ότι επηρεάζεται λόγω των καιρικών συνθηκών ,η υγεία των μαθητών στο 

μάθημα της φυσικής αγωγής;  

Μ- Όχι ,όχι σε καμία περίπτωση. 

Κ-Μάλιστα. Λόγω της εκπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι και εσύ και οι συνάδελφοι 

γυμναστές να μετακινείστε σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες. Εσύ φέτος δεν μετακίνησε 

καθόλου. Συνήθως σε πόσες μετακινήσε ;  
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Μ-Το έχω κάνει και σε τέσσερις στο νομό. Είναι κάτι γραμμές, και ήτανε Αρμενοχώρι, 

Βεύη ,Ιτιά ,Νεοχωράκι. Αυτές είναι οι περισσότερες σχολικές μονάδες που έχω δουλέψει εγώ. 

Κ- Μάλιστα. Οι διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν 

καθυστερείτε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών για να πάτε από τη μια σχολική μονάδα 

στην άλλη; 

Μ-Οι συνάδελφοι ναι. Κάποια χρονιά , ήμουνα Άγιο Παντελεήμονα – Σκλύθρο και έπρεπε στο 

δεκάλεπτο πάνω να είμαι από τον Άγιο Παντελεήμονα ,με αυτές τις καιρικές συνθήκες ,στο 

Σκλύθρο γίνονται αυτά τα πράγματα; Δεν γίνονται. Αλλά ο σύμβουλος που είχε υπογράψει το 

αναλυτικό πρόγραμμα, φαίνεται δεν πήρε υπόψη του αυτό το πράγμα. Στο δεκάλεπτο πάνω δεν 

μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος από τον Άγιο Παντελεήμονα στο Σκλύθρο. 

Κ- Είχες πρόβλημα δηλαδή; 

Μ-Όχι, απλά ελέχθηκε ,εξήγησα για τί πράγμα πρόκειται και σταμάτησε εκεί το πράγμα. Οι 

συνάδελφοι ήταν μια χαρά, απλά γινόντουσαν δύο ώρες σε μια ώρα. 

Κ- Μάλιστα, και μου δίνεις αφορμή τώρα να ρωτήσω .Οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί όταν 

καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν 

γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αν το ξέρουν; 

Μ-Σε περίπτωση που καθυστερήσεις; 

Κ-Ναι. 

Μ-Συνήθως τα μαθήματα τα δικά τους κάνουν, καμία σχέση με τη γυμναστική. Την ώρα που 

μπήκαμε εμείς διακόπτουμε το μάθημα. Καλά κάνουν. 

Κ- Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος 

λόγω καιρικών συνθηκών; 

Μ- Πολλά πράγματα, αυτά που είπαμε προηγουμένως. Να έχουν γυμναστήρια τα σχολεία, δεν 

μπορεί το 2013 να μην έχεις γυμναστήριο, δεν μπορείς να δουλέψεις. Πως ο δάσκαλος δηλαδή , 

είναι σαν να μην έχει βιβλία, προσπαθεί να δουλέψει, δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις το κατάλληλο 

γυμναστήριο, τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσεις να δουλέψεις όλο το αντικείμενο. Και αυτό 

το πράγμα όταν λέμε αντικείμενα , εννοούμε από χάντμπολ, μπάσκετ, βόλεϋ, διαφορετικά 

διδακτικά αντικείμενα, να φτάνουμε στο σημείο να διδάσκουμε και χορούς. Δηλαδή υπάρχει 

περίπτωση να διδάσκεις 12 χορούς χωρίς να έχεις τα κατάλληλα μέσα; ή μόνο με ένα 

κασετόφωνο και τα λοιπά ; Δεν γίνεται. 
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Κ- Μάλιστα, επειδή μου ανέφερες τα γυμναστήρια και γενικά την υποδομή. Έχεις απευθυνθεί 

μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σου έργο; Όταν λέω 

υπευθύνους να σε διευκολύνω λίγο εννοώ και τους τοπικούς φορείς ,αλλά ακόμα και τον 

σχολικό σύμβουλο των γυμναστών, τους διευθυντές ; 

Μ- Πίστευα ότι ο σχολικός σύμβουλος ,ο σύμβουλος των γυμναστών δηλαδή είναι κομμάτι του 

κράτους ,θα μπορούσε να κάνει, την έκθεση που κάνει να αναφέρει κάποια πράγματα για να 

διευκολύνει το κλάδο το δικό μας. Δεν βρήκα στήριξη από πουθενά και η παρότρυνση 

είναι ,πηγαίνετε ,ξέρω εγώ, στο δήμαρχο να σας δώσει μπάλες. Άμα είναι αυτό; Δηλαδή στα 

δικά μου τα χρόνια, στους ανθρώπους που χτύπησα δεν βρήκα ανταπόκριση. 

Κ- Άρα αν σε ρωτούσα αν υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου, τι θα μου απαντούσες; 

Μ-Καλοπροαίρετα και καλοδεχούμενα. 

Κ-Μάλιστα, υπάρχει εσύ πιστεύεις; 

Μ-Όσο μπορούνε οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια κάτι σαν ζητιανιά. Δηλαδή 

αισθάνεσαι και άσχημα πολλές φορές να μιλήσεις. Πας εκεί πέρα, να ζητήσεις τι; Μπάλες; Να 

ζητήσω μπασκέτα; Δεν δεν γίνεται. Να μην πας να ζητήσεις μόνο. 

Κ- Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, Συν18. 

Μ-Επιτέλους. 

Κ-Ελεύθερα. Έχεις να προτείνεις κάτι για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του 

μαθήματός; 

Μ-Πολλά. 

Κ-Ελεύθερα μπορείς να πεις τη γνώμη σου για όλα. 

Μ-Συνθήκες διεξαγωγής μαθήματος; 

Κ-Ειδικά στο νομό μας, για το νομό μας μιλάμε. 

Μ-Αα, πας μακριά , μιλάμε για άλλα πράγματα. Για μένα, έπρεπε οι ειδικότητες να πηγαίνουν 

από σχολείο σε σχολείο, αλλά να διδάσκουν το αντικείμενο αυτό που πρέπει, αλλά πρέπει πρώτα 

οι πολιτικοί να τους παρέχει αυτά που πρέπει. Να πεις δηλαδή ο γυμναστής που έχει , ξέρω εγώ, 

σκι να διδάσκει από σχολείο σε σχολείο, να πηγαίνει μαζί με τις ομάδες τις σχολικές πάνω στη 

Βίγλα και με αυτά που μας παρέχει η περιοχή μας, δηλαδή οι συνθήκες, το χιόνι, το σκι, ξέρω 

εγώ, κατευθείαν να είναι γυρολόγοι κατά κάποιο τρόπο και να είναι μόνιμα στη Βίγλα και να 
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διδάσκουν τα παιδιά μας, να τους μαθαίνουν σκι. Ένα παράδειγμα σου λέω τώρα. Πόσο μάλλον;; 

ε;; τώρα βάλε όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να γίνουν. 

Κ-Μάλιστα .Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Συν18!  

Μ-Για τις Πρέσπες θα μπορούσε να είχε γίνει ένας ναυτικός όμιλος εκεί και να μαθαίνουν τα 

παιδιά αυτά που δεν έχει η Ελλάδα πολλά. Δηλαδή εκτός από την λίμνη των Ιωαννίνων και τα 

λοιπά και τα λοιπά δυο πραγματάκια τρία, Θα μπορούσαν εκεί πέρα στη Πρέσπα να γίνουν 

πολλά πράγματα. 

Κ- Και να το πάω και λίγο παραπέρα, η περιοχή μας έχει πάρα πολλές λίμνες οπότε είναι μια 

πάρα πολύ καλή πρόταση αυτό. 

Μ-Έχει 5 λίμνες, βέβαια θα μπορούσε να γίνει. Ο Άγιος Παντελεήμονας έχει εκεί πέρα μια 

υποτυπώδη ε;; εγκαταστάσεις και τα λοιπά ,η Πρέσπα δεν έχει τίποτα. 

Κ-Σε ευχαριστώ πολύ Συν18. 

Μ- Να ’σαι καλά. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 19Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής ,Συν19, ο οποίος 

έχει 21 χρόνια υπηρεσίας και είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ του νομού Φλώρινας. Αυτή την 

στιγμή εργάζεται στο δημοτικό σχολείο Καλλινίκης και θα μας πει περισσότερα ο Συν19. Συν19, 

επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ; 

Λ- Ναι, επηρεάζουν αλλά εντάξει μπορεί να γίνει μάθημα, μπορεί δηλαδή να γίνει το 

μάθημα ,εντάξει κάποιες μέρες που επηρεάζουν επιλέγουμε κάποιους άλλους χώρους και το 

κάνουμε. 

Κ- Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου;  

Λ- Στον εξωτερικό αρκετό διάστημα, το χειμώνα πάρα πολλές είναι οι μέρες γιατί λόγω 

καιρικών συνθηκών εδώ πέρα, χιόνια έχουμε, βροχές έχουμε, κρύα έχουμε οπότε 

αναγκαζόμαστε και πάμε σε χώρους ο καθένας όπου μπορεί και να βρει στο σχολείο του έτσι; 

Γιατί δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία τα γυμναστήρια αλλά βολευόμαστε στους διαδρόμους ,σε 

κάποιες αίθουσες. 



[164] 

 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; Υπάρχουν δηλαδή γυμναστήρια; 

Λ- Γυμναστήρια δεν υπάρχουν στο σχολείο το δικό μου, σε κάποια σχολεία υπάρχουν, έχω 

δουλέψει σε σχολείο που υπήρχε γυμναστήριο και τότε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα αλλά στο 

σχολείο τώρα που είμαι ,της Καλλινίκης, δεν υπάρχει γυμναστήριο, έχουμε ένα χώρο εκεί ,ένα 

διάδρομο αρκετά ευρύχωρο ,βάζουμε κάποια υλικά εκεί που έχουμε ,στρώματα, εκεί κάνουμε 

και κάποιους χορούς όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. 

Κ- Ούτε στην άλλη σχολική μονάδα που δουλεύεις υπάρχει γυμναστήριο; 

Λ- Στην Ιτιά υπάρχει μια αίθουσα οπότε δεν ενοχλούμε. 

Κ- Τι δυνατότητες σου παρέχει; Είναι εξοπλισμένο; 

Λ- Ναι. Είναι εξοπλισμένο, απλά, έχουμε κάποια υποτυπώδη ας πούμε υλικοτεχνική υποδομή. 

Βασικά έχουμε και εκεί λίγα στρώματα, αυτό είναι το βασικότερο από εκεί και πέρα δεν έχει 

τίποτα άλλο.  

Κ- Το χώρο που χρησιμοποιείται για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν κ άλλες ειδικότητες  

Λ- Όχι, όχι. Εγώ στο σχολείο μου δεν έχω άλλες.Κ- Μήπως το χώρο αυτό, το γυμναστήριο το 

χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές μονάδες; 

Λ- Όχι. 

Κ- Έχεις πολλά χρόνια υπηρεσίας όμως και έχεις δουλέψει και σε σχολεία με γυμναστήρια που 

είναι από κοινού με άλλες σχολικές μονάδες . Αυτό επηρεάζει την διδακτική διαδικασία; 

Λ- Άλλο δράμα είναι και εκείνο. Έχω κάνει και σε σχολείο που είμαστε σε δυο- σε ένα 

πολυδύναμο το οποίο στεγαζόταν με άλλο πολυδύναμο σχολείο και μαζευόμασταν σε ένα 

γυμναστήριο το χειμώνα τρεις γυμναστές και τέσσερις. Εκεί ήτανε λίγο έως και πολύ δύσκολα 

τα πράγματα, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να ελέγξεις όλα αυτά τα παιδιά ,ήταν μεγάλα τα 

τμήματα , αλλά εντάξει προσπαθούσαμε όσο το δυνατό να γίνει καλύτερη η δουλειά μας. Και 

μόνο όμως που δεν ήμασταν έξω και να μας βρέχει ήταν κάτι και αυτό. Δηλαδή είναι βασικό να 

έχεις το χώρο σου σε ένα σχολείο, να κάνεις το μάθημα σου.  

Κ- Αν δεν υπήρχε γυμναστήριο που διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ; 

Λ- Στους διαδρόμους είπαμε, στους διαδρόμους ή αν υπάρχει καμιά ευρύχωρη αίθουσα τραβάμε 

τα θρανία στην άκρη, διαμορφώνουμε λίγο το χώρο και προσπαθούμε να κάνουμε εκεί μάθημα. 
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Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Λ-Εκεί ο κάθε γυμναστής με τα μέσα που διαθέτει και όπως μπορεί να το κάνει καλύτερα 

γίνεται. Γιατί εντάξει ας πούμε, κάποια χρονική περίοδο όπως λέει το αναλυτικό βιβλίο που 

πρέπει να διδάξεις παραδείγματος χάρη μπάσκετ ή βόλεϋ, και πας σε μια αίθουσα εσύ που δεν 

έχεις τίποτα από όλα αυτά, δεν υπάρχει ούτε για το μπάσκετ ούτε για το βόλεϋ ,τίποτα. Αν 

υπάρχει όμως το γυμναστήριο τότε τα κάνεις καλά. 

Κ-Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα ,αθλήματα, παιχνίδια που 

πρέπει να διδαχθούν έξω, όπως είναι το ποδόσφαιρο Ε;; Μπορούν να διδαχθούν στο χώρο εντός 

κτηρίου, στα σχολεία που είσαι; 

Λ- Όχι, δεν μπορούνε , γιατί δεν έχω αίθουσες εε:: γυμναστήριο. 

Κ- Μάλιστα, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που 

πρέπει να διδαχθούν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; Βίντεο, προτζέκτορας και 

τέτοια; 

Λ- Έχουμε, έχουμε, τέτοια πράγματα έχουμε και κασέτες έχουμε και προτζέκτορα.  

Κ- Μάλιστα, Ε;; χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω 

καιρικών συνθηκών; 

Λ- Ώρες διδασκαλίας ,πολλές φορές αναγκάζονται και κλείνουν τα σχολεία λόγω κακών 

καιρικών συνθηκών στη περιοχή μας. Έτσι μόνο τότε , αλλιώς γίνονται μέσα , ανάλογα με το τι 

έχει ο καθένας και κάνει το μάθημα του. 

Κ- Οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

Λ- Δεν αναπληρώνονται , πώς να αναπληρωθούν; Δεν μπορείς να πάρεις από άλλη ώρα 

διδακτική τα παιδιά για να κάνεις εσύ το μάθημα σου. Ο κάθε δάσκαλος έχει την δική του ώρα. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενής καιρικές συνθήκες , ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο τα 

αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί ; 

Λ- Τα αγόρια κατά βάση τα αγόρια, γιατί ως επί των πλείστων περισσότερο τους αρέσουν οι 

αθλητικές δραστηριότητες και είναι και πιο υπερκινητικά μπορώ να πω τα αγόρια από ότι τα 

κορίτσια. Τα κορίτσια μπορούν να κάτσουν και σε μια γωνίτσα να συζητήσουν, οι φιλενάδες 

εκεί να πουν τα δικά τους ενώ τα αγόρια κάνουν την φασαρία τους ,δεν αντέχουν. 
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Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

Λ- Σίγουρα επηρεάζεται. Σίγουρα γιατί είσαι έξω και η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή , είναι 

και παιδιά κιόλας δεν προσέχουν τόσο πολύ, δεν μπορείς να τα έχεις και συνέχεια δεμένα με το 

καπίστρι, κάποια ξεφεύγουν λίγο, δεν ντύνονται καλά, φωνάζεις να φορέσουν τις φόρμες τους 

κάποιοι λίγο πιο ζωηροί την κοπανάνε οπότε είναι δύσκολο και μπορεί να αρπάξουν και κάποιο 

κρύωμα. 

Κ- Ε, λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινήστε σε δύο ή 

περισσότερες σχολικές μονάδες . Σε πόσες μετακινείσαι ; 

Λ- Εγώ έχω μετακινηθεί μέχρι και σε πέντε σχολικές μονάδες . Φέτος σε δυο. 

Κ- Οι διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;  

Λ- Δείχνουν ,σίγουρα δείχνουν αλλά δεν- είναι έτσι οι ώρες , το πρόγραμμά μου που δεν 

καθυστερώ. 

Κ- Οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν 

δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών ; 

Λ- Βασικά τα δικά τους μαθήματα κάνουν ,εντάξει δεν έχουν και την δυνατότητα να κάνουν το 

αναλυτικό πρόγραμμα που κάνουμε και εμείς. 

Κ- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω 

των καιρικών συνθηκών; 

Λ- Θα πρέπει να κλείνουν τα σχολεία λόγω καιρικών συνθηκών (γέλια). Βασικά πρέπει να 

γίνουν πολλά πράγματα στα σχολεία λόγω για να μπορεί να γίνεται σωστά το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής έτσι; Γιατί λίγο το έχουμε πάρει ότι ναι μωρέ τα παιδιά γυμναστική είναι να 

παίξουμε ,να κάνουμε, δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αλλά για να μπορεί να δουλέψει ένα 

γυμναστής πρέπει να έχει και τις κατάλληλες συνθήκες, παραδείγματος χάρη σε ένα χώρο γιατί 

αυτά τα γήπεδα όλα μπάσκετ, ποδόσφαιρο μπορούν να φτιαχτούν σε ένα χώρο. Μπορούμε να τα 

φτιάξουμε, να χαράξουμε τις γραμμές και σε ένα χώρο μέσα να έχουμε και το βόλεϋ και όλα 

αυτά. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν γίνει τόσο πρόχειρα πράγματα και πάντα γίνονται 

γιατί στο σχολείο που είμαι τώρα όταν πήγα την πρώτη μέρα, καινούριο σχολείο , 5- 6 χρονών 
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σχολείο είναι, νόμιζα ότι πήγα σε παιδικό σταθμό, σε νηπιαγωγείο, έφτιαξαν ένα δημοτικό 

σχολείο με υποδομές νηπιαγωγείου, με τραμπάλες ,με κούνιες ,με τσουλήθρες και δεν έφτιαξαν 

ούτε, δεν προνόησαν να φτιάξουν ένα γυμναστήριο, ένα γήπεδο μπάσκετ, χάντμπολ, βόλεϋ, 

ποδόσφαιρο, τίποτα. Υπάρχει ένα χώρος εκεί, ήρθε κάποιος από το δήμο κατά την διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς και είπα εγώ αν μπορέσουμε εκεί έναν τάπητα θέλω εγώ τίποτα άλλο,να το 

στρώσω από εκεί και πέρα το γήπεδο θα το φτιάξω εγώ. Έναν τάπητα μόνο αλλά δεν υπάρχουν 

τα κονδύλια τώρα και λόγω κρίσης.  

Κ-Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

Λ- Έχουμε κάνει. Έχει έρθει ο κύριος Λάμπης, δύο φορές φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια 

εγώ είδα σύμβουλο της Φυσικής Αγωγής να έρχεται να μας επισκέπτεται, κάναμε και δυο 

ημερίδες , ήταν πολύ καλές πολύ:: ωφέλησαν δηλαδή μας ωφέλησαν, είχαμε κάποια κέρδη από 

αυτές τις ημερίδες και θα θέλαμε να είναι κοντά μας έτσι και να μας καθοδηγούν. 

Κ Ε:: Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Λ- Όχι ,δυστυχώς δεν υπάρχει από πουθενά, αυτό που σας είπα προηγουμένως που είπαμε στο 

δήμο αν μπορέσει να μας κάνει ένα τάπητα, δεν έκανε τίποτα. Ελπίζω να γίνει του χρόνου.  

Κ- Η τελευταία ερώτηση, έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής 

του μαθήματος ; Ελεύθερα μπορείς να πεις την γνώμη σου για το τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει 

για την βελτίωση των συνθηκών του μαθήματος. 

Λ- Τα έχουμε προαναφέρει ,εδώ είναι:: εξαρτάται από το τι διαθέτεις να πούμε για την 

παιδεία ,τι κονδύλια θα μπορέσεις να διαθέσεις για να μπορούν και οι συνθήκες να είναι καλές, 

τώρα με εύκολο λόγια και με προσωπική δουλειά κάνουμε ότι μπορούμε ο καθένας αλλά δεν 

χρειάζονται και πάρα πολλά για να γίνει σωστά το μάθημα, καταρχήν να υπάρχει διάθεση , δεν 

χρειάζονται πάρα πολλά δηλαδή για να κάνεις καλά το μάθημα σου, απλά πράγματα , κάτι να 

μπορείς να κινηθείς ,ένα χώρο να σου κάνουν για να μπορείς να κάνεις το μάθημα σου. 

Κ- Βασικό δηλαδή να γίνει οπωσδήποτε ένα γυμναστήριο σε κάθε σχολική μονάδα γιατί οι 

καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. 

Λ- Αν υπάρχει γυμναστήριο θα ήταν το τέλειο για μένα θα έλεγα, αν υπάρχει σε κάθε σχολική 

μονάδα ένα γυμναστήριο και να μπορείς αυτόνομα χωρίς να ενοχλείς το υπόλοιπο σχολείο γιατί 

όταν κάνεις γυμναστική εσύ ,τα άλλα παιδιά κάνουνε μάθημα, δεν μπορείς να τσιρίζεις και να 
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φωνάζεις αλλά και την ώρα της γυμναστικής δεν μπορείς να τα φιμώσεις τα παιδιά έχουν κάτι να 

πούνε έτσι; Αν έχεις ένα γυμναστήριο είσαι αυτόνομος και μπορείς να κάνεις και πολύ σωστά το 

μάθημά σου. 

Κ- Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Λ- Να ΄σαι καλά Κώστα. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Συν20, με οργανική 

θέση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Συν20 ,επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής; 

Σ- Κατά κύριο λόγο, οι καιρικές συνθήκες είναι η βασική αιτία για να γίνει το μάθημα της 

φυσικής αγωγής, είτε όταν κάνει πάρα πολύ κρύο θα πρέπει να υπάρχει κάποιος χώρος να 

μπούμε μέσα με τα παιδιά να κάνουμε το μάθημά μας, είτε και το αντίστροφο ,όταν έχει πάρα 

πολύ ζέστη γιατί ζούμε στην Ελλάδα, δεν μπορεί να γίνει το μάθημα, τα παιδιά ατονούνε και 

θέλουν κάποιο χώρο να προστατευτούνε και από τον ήλιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι με 35 

βαθμούς και 40ο βαθμούς, στην Ελλάδα είμαστε!, και το αντίστροφο μια και μιλάμε για την 

περιοχή μας, επειδή είμαστε και στη Φλώρινα, με -10 με βροχές, με... είναι πολύ δύσκολο να 

γίνει.  

Κ- Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στον 

εξωτερικό χώρο του σχολείου;  

Σ- Εγώ μέρες δεν θα πω, αλλά και μήνες μπορώ να πω. Δηλαδή:: μπορώ να πω και ένα διάστημα, 

ανάλογα και τη χρονιά βέβαια, μπορεί να διαρκέσει από:: 2-3 μήνες, μπορεί να πάει και 5 μήνες. 

Κ- Χμ:: Ε:: Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της 

φυσικής αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες, στο σχολείο σου;  

Σ- Στο σχολείο που είμαι, είμαι ικανοποιημένος. Έχω το κλειστό γυμναστήριο, υπάρχει αίθουσα 

προβολών, έχουμε αποθήκες για τους::- για το:: - για τα υλικά μας, νομίζω ότι είμαι από τους 

τυχερούς καθηγητές φυσικής αγωγής στην Α/θμια. 

Κ-Με πρόλαβες, θα σε ρωτούσα τι δυνατότητες παρέχει το γυμναστήριο που έχεις;  
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Σ- Όλα, όλα αυτά που είπαμε και υπάρχει και συνεργασία και με τους γονείς για τον εξοπλισμό 

και την παροχή υλικού, μπορώ να πω. Εκεί είναι και ένας χώρος, επειδή υπάρχουν και άλλοι 

συνάδελφοι στο σχολείο τον οποίο μπορούμε να μοιραστούμε, βέβαια με πολύ δύσκολες 

συνθήκες για μας τους ίδιους και για τα παιδιά. Δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά εντάξει είναι 

ικανοποιητικός για τη Α/θμια. 

Κ- Το γυμναστήριο που χρησιμοποιείτε, το χρησιμοποιούν κ άλλες ειδικότητες του σχολείου; 

Σ- Όταν θέλουν να κάνουν κάποια προβολή το χρησιμοποιούνε, το χρησιμοποιούνε. Και για τις 

σχολικές εορτές, αλλά και όπως είπαμε στην αίθουσα προβολών μπορούν να μπουν άλλες 

ειδικότητες να δείξουν κάποια ταινία και κάποιο εκπαιδευτικό υλικό, τελοσπάντων.  

Κ- Ε: το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε από κοινού με άλλες σχολικές μονάδες;  

Σ- Όχι, όχι, εξ’ ολοκλήρου είναι του 3ου δημοτικού. 

Κ- Ε:: Άρα περιττό να ρωτήσω, αν ό επηρεάζει και πόσο την διδακτική διαδικασία αυτό; Αν δεν 

υπάρχει γυμναστήριο που διδάσκεται το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

Σ- Αυτό κάποτε που ήμουν και σε άλλα σχολεία, στο διάδρομο και έπαιρνα το στρώμα μου από 

τάξη σε τάξη, μέσα στην τάξη, βέβαια εκεί είχαμε προβλήματα με τους συναδέλφους, τους 

δάσκαλους, που αναγκαζόντουσαν να μας κάνουν παρατηρήσεις για να μη κάνουμε φασαρία. 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Σ- Εμείς προσαρμόζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ανάλογα την εποχή. Το χειμώνα, ας πούμε, 

βάζουμε τα αθλήματα που είναι να διδαχθούν, όπως είναι η ενόργανη γυμναστική, οι χοροί και 

τα λοιπά μέσα στο γυμναστήριο, τα διδάσκουσα αυτά εκείνη την εποχή και τα αθλήματα που 

είναι εξωτερικού χώρου τα αφήνουμε για τις:: για τις εποχές που είναι κατάλληλες να διδαχθούν. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα όπως είναι διάφορα 

αθλήματα, παιχνίδια που πρέπει να διδαχθούν έξω, το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, μπορούν να 

διδαχθούν στο χώρο εντός του κτιρίου, στο γυμναστήριο που έχεις; 

Σ- Μπορούν να διδαχθούν, αλλά με μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή, πάντα υπάρχει ο φόβος 

κάποιου ατυχήματος και αυτό πάντα μας δημιουργεί εμάς έτσι ένα πρόσθετο άγχος, μπορώ να 

πω. 

Κ- Ε;; σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει 

να διδαχθούν, υπάρχουν οι κατάλληλες::- κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 
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Σ- Εγώ πάλι θα πω, θα ξαναπώ, ότι είμαι από τους τυχερούς και νομίζω ότι έχω μια πλήρη σειρά 

με όλα θα αθλήματα, με βιντεοκασέτες και cd και νομίζω ότι είμαι απ’ όλες τις πλευρές 

καλυμμένος. 

Κ- Μπράβο! Αυτό είναι ευχάριστο. Ε:: Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του 

διδακτικού έτους λόγω των καιρικών συνθηκών στην πόλη μας; 

Σ- Πάρα πολλές. Θυμάμαι, στις μεγάλες τάξεις ειδικά, Ε’, ΣΤ’, οι οποίες είχανε στο διδακτικό 

τους ωράριο μόνο δύο ώρες διδασκαλίας, τύχαινε, μπορεί να μην τους έβλεπα και δύο 

εβδομάδες. Γιατί τύχαινε την ημέρα, που είχαμε ας πούμε το μάθημα, μπορεί να ήταν Δευτέρα ή 

Παρασκευή, την μία Δευτέρα για παράδειγμα να ήταν κάποια γιορτή και την Παρασκευή λόγω 

κρύου ή λόγω να κλείναν τα σχολεία και να μην είχαμε επαφή και δυο βδομάδες. 

Κ- Ε, οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

Σ- Μμμ, δύσκολα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη τώρα… Ίσως έπρεπε 

να γίνει, αλλά .. έστω και να συμπτυχθούν, να γίνουν, ας πούμε, όλες μαζί, αλλά… να υπήρχε 

μέρα, ας πούμε μέρα που να γίνει όλη η φυσική αγωγή σε μια μέρα, οι ώρες που χαθήκανε. 

Κ- Είναι μία καλή πρόταση. 

Σ- Ναι. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες , ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο τα 

αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί όμως; 

Σ- Για να σκεφτώ τώρα. Περισσότερο νομίζω τα αγόρια.  

Κ- Γιατί; 

Σ- Νομίζω ότι ο άνδρας έχει πιο πολλές ορμές και είναι λίγο… είναι και οι παρορμήσεις κ όλα 

αυτά και… 

Κ- Σωστά. 

Σ- Ενώ οι γυναίκες από την φύση τους είναι πιο..  

Κ- Το αφήνουν λίγο στην άκρη.. 

Σ- Είναι πιο ήρεμες έτσι και…  

Κ- Ε;; Επηρεάζετε η υγεία των μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

Σ- Αναλόγως. Εντάξει, πρέπει να.. υπάρχει πρόθεση βασικά από εμάς να μην εκτεθούν τα παιδιά 

σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πάγο, με βροχές, με αέρα, ακόμα και με τον ήλιο, όπως είπα 
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στην αρχή, γιατί καταλαβαίνετε τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν και από τον ήλιο και από 

αυτά που προανέφερα.  

Κ- Από:: Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινήστε σε δύο ή 

περισσότερες σχολικές μονάδες . Σε πόσες μετακινείσαι εσύ φέτος; 

Σ- Αυτό , όχι. Εγώ::: Εδώ και 18 χρόνια είναι στο 3ο Δημοτικό. Αν θέλετε να σας αναφέρω 

παλιότερα, μπορώ να σας αναφέρω.  

Κ- Δηλαδή για 18 χρόνια δεν μετακινείσαι πουθενά εκτός από εκεί. 

Σ- Όχι βέβαια και το σχολείο ίσα ίσα έχει την ανάγκη συμπλήρωσης ωραρίου από άλλους δύο 

συναδέλφους.  

Κ- Μάλιστα. Άρα περιττό να ρωτήσω αν οι διευθυντές και οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί , 

δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε λόγω καιρικών συνθηκών;  

Σ- Αυτό ίσως στους άλλους συναδέλφους, που το κάνουν.  

Κ- Μαλιστα… Ούτε και… και η επόμενη ερώτηση βέβαια, οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί, 

όταν καθυστερούν- όταν καθυστερείτε οι γυμναστές, απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν 

δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Σ- Αυτό δεν το ξέρω. Θα πρέπει να το ρωτήσετε.  

Κ- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω των 

καιρικών συνθηκών; 

Σ- Τι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει για τη σωστή. 

Κ- Διαδικασία του μαθήματος λόγω των καιρικών συνθηκών. 

Σ- Συγγνώμη. Τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος 

λόγω.. Εντάξει τώρα πρέπει να υπάρχει μια σωστή προετοιμασία από τη μεριά μας. Δεν ξέρω αν 

εννοείτε για τους- για την κάλυψη που πρέπει να υπάρχει… οι κατάλληλοι χώροι. 

Κ- Ναι. 

Σ- Εννοείται, εννοείται. Αλλά:: Σας είπα και πριν ότι εμείς βάζουμε τα μαθήματα που είναι του 

χειμώνα όπως είναι η ενόργανη γυμναστική, και για τα κοριτσάκια:: οι χοροί, τα βάζουμε το 

χειμώνα. Επίσης, δηλαδή αυτά που δεν μπορούν να γίνουνε με καλό καιρό επειδή θα ζεσταθούν 

τα παιδιά και δημιουργεί πάλι πρόβλημα. 

Κ- Μάλιστα. Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο 

διδακτικό σας έργο; 
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Σ- Ε::: Επειδή το σχολείο μας τα δύο τελευταία χρόνια μπήκε στα μη αναλυτικά προγράμματα, 

υπάρχει μια πιο συχνή επαφή με το σχολικό σύμβουλο και στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς 

που γίνεται η αποτίμηση. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει και:: περνάει περισσότερο από το σχολείο 

μας, παλαιότερα είχαμε μια τυπική επίσκεψη και αν. Εγώ σ’ όλα αυτά τα χρόνια τα 20 δεν::, 

θυμάμαι μόνο 2, έτσι να αναφέρω επαφές. Λίγο έτσι γίνεται και μέσα από τα σεμινάρια που 

κάνουμε, ενδιάμεσα στη σχολική χρονιά. Γίνονται σεμινάρια σε κάποιο αντικείμενο, όπως 

χορούς, στην αντισφαίριση. Και μέσα από αυτά τα σεμινάρια έχουμε την επαφή μας με τον 

σχολικό σύμβουλο και άλλους ειδικούς. 

Κ- Μάλιστα. Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Σ- Εγώ συνεργάζομαι καλά με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι είναι… ότι ζητήσω 

θα μου το παρέχουν. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς βλέπω το υλικό μου το καταγράφω, και 

στο τέλος της χρονιάς ότι λείπει το αναπληρώνουμε και είμαι ικανοποιημένος μπορώ να πω. 

Κ- Από δήμο, περιφέρεια κλπ; 

Σ- Εκεί θέλουμε μια στήριξη στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπου γίνεται μια αθλητική 

εκδήλωση, μια γιορτή τέλοσπάντων, που χρειάζονται κάποια υλικά παραπάνω γιατί πρέπει να 

παρουσιάσουμε κάτι, αλλά::: στην οικονομική ενίσχυση τωρα::: 

Κ- Με τη κρίση.. 

Σ- Ναι. 

Κ- Και η τελευταία ερώτηση έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του μαθήματος στην πόλη μας;  

Σ- Το κυριότερο είναι ότι πρέπει όλοι- όλα τα σχολεία εξοπλισμένα από ένα κλειστό 

γυμναστήριο, ένα χώρο τέλοσπάντων τον οποίο θα μπορούν τα παιδιά μέσα εκεί να διδαχθούν το 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό το βλέπουμε ότι είναι η βάση σε 

όλα τα σχολεία του εξωτερικού, δεν χρειάζεται δηλαδή να αναφέρουμε συνέχεια αυτό το 

παράδειγμα ότι να έξω στη Γερμανία, στη Κολωνία, οπουδήποτε έχουν τα κλειστά τους 

γυμναστήρια. Και ειδικά οι καιρικές συνθήκες στη Φλώρινα είναι συνθήκες Ρωσίας και 

Πολωνίας για το χειμώνα. Και τότε είναι σίγουρα απαραίτητο να υπάρχει σε όλα τα σχολεία.  

Κ- Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. 

Σ- Κώστα να’ σαι καλά. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 21Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από την καθηγήτρια φυσικής αγωγής Συν21, με οργανική 

θέση στο 4ο Δημοτικό σχολείο Φλώρινας και συμπληρώνει ωράριο σε κάποια σχολεία. Συν21. 

Επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

ΤΣ- Πάρα πολύ. 

Κ- Πόσες μέρες, περίπου, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου; 

ΤΣ- Συνήθως δύο μήνες το χρόνο πρέπει να είμαστε εντός σχολικής μονάδας. Τώρα ανάλογα με 

τον:::, με τη:::, με το Χειμώνα, μπορεί να πάει και τρεις μήνες. 

Κ- Μάλιστα. Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της 

φυσικής αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

ΤΣ- Λοιπόν, σε:::, επειδή πηγαίνω σε τρία σχολεία. Στο ένα σχολείο υπάρχει ένα γυμναστήριο 

το οποίο, βέβαια, μοιραζόμαστε με άλλους δύο γυμναστές. Στο άλλο σχολείο υπάρχει ένας 

χώρος, ο οποίος είναι ακατάλληλος και δε το χρησιμοποιήσαμε ποτέ, χρησιμοποιήσαμε τις 

αίθουσες του σχολείου και στο τρίτο σχολείο υπάρχει μία αίθουσα η οποία έχει γίνει 

γυμναστήριο, έχουμε βάλει ένα φιλέ και έχουμε κάποια όργανα και κάνουμε εκεί γυμναστική. 

Κ- Μάλιστα. Οι χώροι αυτοί που ανέφερες, τι δυνατότητες παρέχουν;  

ΤΣ- Λοιπόν. Στο 3ο Δημοτικό το γυμναστήριο έχει μπασκέτες, έχει ένα φιλέ του βόλεϋ, έχει 

στρώματα ενόργανης, μπάλες,…. Είναι ένα καλό γυμναστήριο, μπορείς να κάνεις τη δουλειά 

σου αρκεί να είσαι μόνος σου. Στη, στο σχολείο της Σκοπιάς έχουμε ένα φιλέ, μια δοκό 

ισορροπίας, κάποια στρωματάκια και προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με αυτά. 

Κ- Το γυμναστήριο ή το χώρο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν και άλλες 

ειδικότητες; 

ΤΑ- Συνήθως ναι. Στο 3ο το χρησιμοποιούν, υπάρχει μικρή αίθουσα δίπλα που μπαίνει η 

εικαστικός, πολλές φορές για τις πρόβες που πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι όταν ετοιμάζουν 

για γιορτή, μπαίνουν μέσα και χρησιμοποιούν το γυμναστήριο, δύο τρείς ώρες τη φορά, αυτά. 

Κ- Το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές μονάδες 

ΤΣ- Με άλλες σχολικές μονάδες όχι. Με άλλους δύο συναδέλφους στο 3ο , ναι. 

Κ- Επηρεάζει και πόσο τι διδακτική διαδικασία; 
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ΤΣ- Πάρα πολύ. Φανταστείτε τώρα σε ένα γυμναστήριο που έχει ηχώ τεράστια, να ακούς φωνή, 

σφυρίγματα, φωνές παιδιών από δύο τμήματα. 

Κ- Αν δεν υπάρχει γυμναστήριο, πού διδάσκετε το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

ΤΣ- Λοιπόν. Στις αίθουσες. Προσπαθούμε να τραβήξουμε θρανία, πολλές φορές και με τα 

θρανία στη μέση, κάποια παιχνίδια κινητικά ή θεωρία ή κάποια ζωγραφική σχετική με τη 

γυμναστική… 

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιείτε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΤΣ- Όχι. Προσαρμόζουμε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Συνήθως το χειμώνα επιλέγουμε 

να κάνουμε:::, ε:::, αντικείμενα χορού που μπορούν να γίνουν μέσα στις αίθουσες, όσο μπορούν 

βέβαια, το προσαρμόζουμε. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών τα μαθήματα που πρέπει να διδαχτούν έξω, 

μπορούν να διδαχτούν σε χώρο εντός κτιρίου; 

ΤΣ- Για το 3ο Δημοτικό να μιλήσουμε, μπορεί το μπάσκετ, το βόλεϋ και το χάντμπολ, ναι. Και 

οι χοροί κανονικά, το ποδόσφαιρο όχι. Και γενικά όταν θέλεις να δουλέψεις φυσική κατάσταση 

δεν μπορείς μες στο γυμναστήριο, είναι πολύ μικρό. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διδαχτούν, υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

ΤΣ- Υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας, γιατί το σχολείο, τα σχολεία πλέον έχουνε και 

υπολογιστές και προτζέκτορες και, αλλά δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν από εμάς γιατί 

την ίδια ώρα χρησιμοποιούνται από άλλους δύο, άλλες δύο ειδικότητες. 

Κ- Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω καιρικών 

συνθηκών; 

ΤΣ- Βεβαίως. Κλείνουν τα σχολεία τουλάχιστον δύο με τρεις εβδομάδες το χρόνο, όταν ο καιρός 

είναι κακός. 

Κ- Οι ώρες που χάνονται αναπληρώνονται; 

ΤΣ- Ποτέ. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ποιοι μαθητές δυσανασχετούν, τα αγόρια ή τα 

κορίτσια; και γιατί;  
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ΤΣ- Τα αγόρια, τα αγόρια έχουν την ανάγκη να τρέξουν, να εκτονωθούν. Τα κορίτσια απ’ την 

φύση τους, μπορούν να βολευτούν με ένα χορό, μια ζωγραφική, τελείως διαφορετικά. 

Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής, λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

ΤΣ- Βέβαια. Είτε είναι μέσα, είσαι μέσα στην τάξη, κάνεις κάτι, σηκώνεται η σκόνη, ιδρώνουμε, 

ανοίγεις παράθυρα, είτε πάλι το κάνεις στην αυλή του σχολείου το μάθημα, έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε πολλές φορές θερμοκρασία μηδέν (0) και κάτω του μηδενός, εντάξει; Πολλές 

φορές συμβαίνει να είμαστε έξω στην αυλή του σχολείου και φυσικά αυτό επιβαρύνει και τους 

συναδέλφους και μαθητές. 

Κ- Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου, είστε υποχρεωμένη να μετακινήστε σε δύο ή περισσότερες 

σχολικές μονάδες. Σε πόσες; 

ΤΣ- Το είπα πριν, σε τρεις. 

Κ- Οι διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί, δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείται, 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;  

ΤΣ- Για την χρονιά αυτή δεν καθυστερήσαμε η αλήθεια είναι. Ωστόσο δημιουργήθηκαν θέματα 

με το τι ήμασταν στην οργανωτική επιτροπή των σχολικών αγώνων, αρκετές φορές έπρεπε να 

λείψουμε γιατί η οργανωτική, η ΟΕΣΑ οργανώνει αγώνες και για τη Δευτεροβάθμια και για τη 

Πρωτοβάθμια, έπρεπε να λείπω από το σχολείο, επομένως οι συνάδελφοι πολλές φορές πήραν 

τα παιδιά στην ώρα μου και αυτό δυσανασχε-, δυσανασχετούσε κάπως. 

Κ- Οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε, τώρα μου τα είπες λίγο, απασχολούν τα 

παιδιά για να καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΤΣ- Συνήθως τους κάνουν δικά τους μαθήματα, δεν ασχολούνται με το μάθημά μας. 

Κ- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος, λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών;  

ΤΣ- Το αυτονόητο. Γυμναστήρια.  

Κ- Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

ΤΣ- Πάντα μιλάμε. Στην αρχή της χρονιάς έχουμε το διευθυντή μας, προσπαθούμε να 

ξεκινήσουμε πρώτα απ’ τα βασικά, να έχουμε υλικά, μπάλες. Τα λέμε και με το Σχολικό 
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Σύμβουλο. Τα έχουμε πει και στον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα χρόνια που ζούμε είναι πολύ 

δύσκολα να γίνει, να αλλάξει κάτι.  

Κ- Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

ΤΣ- Ε:::, πέρυσι τη δεχτήκαμε από το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, στο 3ο τουλάχιστον και 

πήραμε κάποια υλικά τα οποία χρησιμοποιήσαμε… 

Κ- Μάλιστα. Έχετε να προτείνετε κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του 

μαθήματος; Είναι η τελευταία ερώτηση και μπορείς ελεύθερα να εκφραστείς και να πεις και τις 

προτάσεις σου. 

ΤΣ- Νομίζω ότι το μάθημα της γυμναστ-, της φυσικής αγωγής, στα ελληνικά σχολεία δεν έχει τη 

θέση που πρέπει να έχει. Θα ήταν διαφορετικά αν με το που γίνεται ένα σχολείο, χτιζόταν ένα 

σχολείο, να χτιζόταν δίπλα και ένα γυμναστήριο και ένα γυμναστήριο που να έχει τις 

κατάλληλες προδιαγραφές. Αν ήταν αυτό, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Εκεί είναι η λύση, 

αλλά είναι δύσκολη είπαμε. 

Κ- Κάθε σχολείο και ένα γυμναστήριο δηλαδή. 

ΤΣ- και ένα γυμναστήριο, έτσι είναι. 

Κ- Ευχαριστώ πάρα πολύ Συν21. 

  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 22Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί , είναι από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής , Συν22, με 

οργανική θέση στο δημοτικό σχολείο Αετού. Ε:: την φετινή χρονιά εργάστηκε στο δημοτικό 

σχολείο Φιλώτα. Συν22 να μιλήσουμε έτσι σε:: πολύ φιλικά και στον ενικό, θα σου κάνω 

μερικές ερωτησούλες για το μάθημα της γυμναστικής. Λοιπόν, εδώ στη Φλώρινα που εργάζεσαι 

επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ; 

Α- Ε:: επηρεάζουν και μάλιστα πάρα πολύ ειδικά τους χειμερινούς μήνες γιατί οι 

θερμοκρασίες ,πολλές μέρες από τις εργάσιμες που τα σχολεία είναι ανοιχτά ας πούμε, είναι 

πολύ χαμηλές ε:: και κάποιες μέρες που δεν είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες μπορεί να χιονίζει 

και η βροχή βέβαια, όλα αυτά επηρεάζουν στο να γίνει το μάθημα της Φυσικής αγωγής, φυσικά 

σε εξωτερικούς χώρους 
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Κ- Μάλιστα. Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό 

χώρο του σχολείου;  

Α- Συνολικά ,αν τις μαζέψουμε όλες τις μέρες πιστεύω είναι γύρω στον ένα μήνα. 

Κ- Γύρω στον ένα μήνα. 

Α- Μάλιστα. 

Κ- Ε:: Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερές-δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

Α- Ε δυστυχώς όπως και στο δικό μας το σχολείο ,το σχολείο που ήμουν φέτος, το δημοτικό 

σχολείο Φιλώτα, όπως και σε πολλά σχολεία δεν υπάρχουν κλειστά γυμναστήρια που να 

μπορούμε να κάνουμε το μάθημα όπως πρέπει, υπάρχει ένας χώρος βέβαια που το 

χρησιμοποιούμε σαν γυμναστήριο, δεν είναι ο καταλληλότερος. Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες 

πραγματικά. 

Κ- Τι δυνατότητες σου παρέχει αυτός ο χώρος που χρησιμοποιείται για γυμναστήριο; 

Α- Ε:: υπάρχει ένας χώρος μικρός που μπορούν να γίνουνε βασικά πράγματα και παιχνίδια, δεν 

μπορούν να φιλοξενηθούν πάρα πολλά παιδιά ,δηλαδή μεγάλα τμήματα. Το ευτυχές είναι πως το 

σχολείο ,το δημοτικό σχολείο Φιλώτα που δεν έχει πολύ μεγάλα τμήματα , άμα ήταν κάποιο 

άλλο σχολείο θα είχαμε πρόβλημα, έτσι; Το εμβαδό του χώρου είναι πολύ μικρό και κάνουμε 

κάποια βασικά πράγματα , ας πούμε λίγο βόλευ, λίγο μπάσκετ σε μια μπασκέτα που έχει 

εσωτερικά ,αυτά είναι με δυσκολία, με δυσκολία γίνεται. 

Κ- Μάλιστα, αυτό το χώρος που χρησιμοποιείται για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν κ άλλες 

ειδικότητες ; 

Α- Όχι ,όχι το χρησιμοποιώ μόνο εγώ. 

Κ- Ε;; μάλιστα το χρησιμοποιείτε μήπως από κοινού με άλλες σχολικές μονάδες; 

Α- Όχι ,όχι είναι μόνο για τη σχολική μονάδα του Φιλώτα για το συγκεκριμένο σχολείο. 

Κ- Άρα, περιττό να ρωτήσω ας πούμε αν επηρεάζει ::: εσύ τι πιστεύεις; Έχεις δουλέψει σε 

σχολεία που να χρησιμοποιούν χώρους η γυμναστήρια κοινά αρκετές σχολικές μονάδες; Δυο- 

τρεις ,ξέρω εγώ? 

Α- Όχι δεν έχω δουλέψει. 

Κ- Δεν έχεις δουλέψει . Μάλιστα, όταν δεν υπήρχε γυμναστήριο, στο σχολείο μου είπες ότι 

υπάρχει ο χώρος περιττό να ρωτήσω και που διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής; 
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Ανδρέα, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Α- Μπορεί εγώ στον προγραμματισμό να έχω βάλει άλλα πράγματα για τις συγκεκριμένες μέρες 

που δεν έχει τις κατάλληλες συνθήκες, άρα αναγκαστικά πρέπει να αλλάξω το πρόγραμμα μου, 

δηλαδή να κάνω πράγματα που δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα ή που δεν είναι να τα κάνω 

εκείνη τη στιγμή γιατί δεν μπορώ να κάνω το μάθημα στο χώρο που πρέπει, δηλαδή μπορεί να 

πρέπει να γίνει σε εξωτερικό χώρο ας πούμε υποχρεωτικά και αναγκάζομαι να μπαίνω σε 

κλειστό χώρο ,όπως είναι αυτό το γυμναστήριο ας πούμε που έχουμε. Και έτσι δεν ακολουθούμε 

ακριβώς το πρόγραμμα. 

Κ-Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, όμως, τα μαθήματα που πρέπει να 

διδαχθούν έξω, όπως είναι διάφορα αθλήματα, παιχνίδια, το ποδόσφαιρο και τα λοιπά .Ε;; 

Μπορούν να διδαχθούν εντός κτηρίου, ή εντός της αίθουσας που χρησιμοποιείται για 

γυμναστήριο;  

Α-Όχι ,όχι όπως προείπα είναι μικρού εμβαδού η αίθουσα και κάποια είναι απαγορευτικά, δεν 

μπορείς να διδάξεις ποδόσφαιρο εκεί μέσα. Σε μια αίθουσα που είναι ούτε εκατό τετραγωνικά, 

δεν μπορείς να , αν είναι δυνατόν ας πούμε να κάνεις κάτι τέτοιο. Και κάποια άλλα ακόμα , ας 

πούμε και το μπάσκετ, το κάναμε μόνο σε παιχνιδιώδη μορφή, δεν μπορούμε να κάνουμε τα 

βασικά πράγματα, μια μπασκέτα έχει στον τοίχο του γυμναστηρίου, τίποτα ιδιαίτερο. Ε ,είναι:: 

υπάρχει μεγάλη δυσκολία. 

Κ- Ε;; στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, εκτός από το πρακτικό μέρος, υπάρχουν και τα 

θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να διδαχθούν, υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας στο 

σχολείο που εργάζεσαι; 

Α- ‘Όπως τα περισσότερα σχολεία δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα μέσα στο σχολείο, εδώ μας 

λείπουνε βασικά πράγματα στο σχολεί, όπως είναι οι μπάλες ας πούμε. Όχι, έχουμε μεγάλη 

έλλειψη σε πολλά μέσα, σε πάρα πολλά. 

Κ- Ε;; πιστεύεις ότι χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λόγω 

καιρικών συνθηκών; 

Α- Εγώ να σου πω τώρα, στο σχολείο που διδάσκω δεν έχω χάσει ώρες , δηλαδή προσπαθώ τα 

παιδιά να τα βγάζω στον εξωτερικό χώρο, ακόμα και όταν κάνει κρύο απλά να μην είναι τόσο 

κρύες οι καιρικές συνθήκες, θα φορέσουν κάτι παραπάνω από ρουχισμό, θα κάνουμε τη σωστή 
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προθέρμανση, καλύτερα πιστεύω είναι να βγουν έξω τα παιδιά παρά να μείνουν σε ένα κλειστό 

χώρο. Δεν χάνουμε, σχετικά δεν χάνουμε ώρες απλά αλλάζουμε το πρόγραμμά μας ανάλογα με 

τον καιρό. Αυτό είναι το βασικό. 

Κ- Ελάχιστες δηλαδή, συνήθως όταν κλείνουν τα σχολεία χάνετε τις ώρες; 

Α- Ναι ,ναι. 

Κ- Αυτές τις ώρες που χάνονται τέλος πάντων αναπληρώνονται; 

Α- Ε όχι δεν αναπληρώνονται. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενής καιρικές συνθήκες , ποιοι μαθητές δυσανασχετούν περισσότερο, 

από την εμπειρία σου, τα αγόρια ή τα κορίτσια και γιατί ; 

Α- Τα κορίτσια περισσότερο. 

Κ- Τα κορίτσια ; 

Α- Τα κορίτσια ναι, θα δηλώσουν ότι κρυώνουνε, ότι δεν θα ήθελαν να είναι έξω, ότι θα μπουν 

σε κλειστό χώρο, ε: θα παραπονεθούν ,μπορούν να γκρινιάξουν λίγο παραπάνω. Τα κορίτσια 

συνήθως. 

Κ- Μάλιστα Ε;; έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες εδώ στο νομό μας, επηρεάζετε η υγεία των 

μαθητών ,στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω των καιρικών συνθηκών; 

Α- Δεν μπορώ να πω πως επηρεάζεται ιδιαίτερα , υπάρχουν βέβαια κάποια παιδιά που έχουν 

κάποιες ευαισθησίες ,κάτι που τα κάνει λίγο διαφορετικά από τα άλλα , από το μέσο όρο δηλαδή. 

Δεν μπορώ να πω πως επηρεάζονται , όχι. 

Κ- Ε, λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου, οι περισσότεροι γυμναστές, είστε υποχρεωμένοι να 

μετακινήστε σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες . Εσύ σε πόσες μετακινείσαι; 

Α- Εγώ την φετινή χρονιά ειδικά , δεν μετακινήθηκα , με κάλυπτε το σχολείο, το δημοτικό 

σχολείο Φιλώτα. 

Κ- Μάλιστα. Τα προηγούμενα χρόνια; 

Α- Έτυχε σε μονάδες όχι ακριβώς να μετακινούμε αλλά να κάνω εκτός από το πρωινό τμήμα να 

κάνω και στο ολοήμερο μάθημα και να είμαι συνέχεια πολλές ώρες στο σχολείο, γιατί 

αναγκαστικά με μια ώρα κενό δεν μπορούσα να φύγω και να ξανά επιστρέψω. 

Κ-Ε::, όταν μετακινήστε σε διάφορες σχολικές μονάδες οι διευθυντές και οι συνάδελφοι σας 

εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε λόγω καιρικών συνθηκών;  

Α- Μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι δείχνουν κατανόηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. 
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Κ- Μάλιστα. Οι συνάδελφοι σας αυτοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να 

καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών ; 

Α- Ε: τα απασχολούν συνήθως σε εξωτερικό χώρο παίζοντας κάποιο παιχνίδι, όχι σύμφωνα με 

το αναλυτικό πρόγραμμα έτσι;  

Κ-Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος 

λόγω καιρικών συνθηκών; 

Α- Ε χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα από υλικοτεχνικό μέρος ,να δημιουργηθούν 

γυμναστήρια στα σχολεία, γιατί δεν υπάρχουν στα περισσότερα δημοτικά σχολεία, όχι της 

περιοχής μας, γενικά. Πράγματι , το βρίσκω δύσκολο την περίοδο που περνάμε.  

Κ-Μάλιστα, Ανδρέα, έχεις απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο 

διδακτικό σας έργο; 

Α- Εγώ μόνο στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του σχολείου 

και κάποιες επιδιορθώσεις που χρειαζόμασταν στο γυμναστήριο σε αυτή την περίπτωση μόνο. 

Κ- Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Α- Όχι , δεν νομίζω, δεν νομίζω πως υπάρχει στήριξη, μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι , εκτός από 

κάποια χορηγία που είχε έρθει στο σχολείο από μία ανεξάρτητη εταιρία, δεν έχω δει κάτι 

ιδιαίτερο. 

Κ- Και μια τελευταία ερώτηση, Ανδρέα για να μην σε καθυστερώ από το χρόνο σου, ‘έχεις να 

προτείνετε κάτι για την βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος ; ελεύθερα. 

Α- Πρέπει να βοηθήσουν όλοι εγώ πιστεύω, και οι γονείς, βέβαια όλα αυτά δυστυχώς 

στηρίζονται στα οικονομικά και το σχολείο και των ανθρώπων που εμπλέκονται στο σχολείο, 

δηλαδή και των γονέων . Είναι μια δύσκολη περίοδος , δηλαδή ,πιστεύω όλα έχουν σχέση με το 

χρήμα και με το οικονομικό , εκεί στηρίζονται.  

Κ- Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ Συν22 για το χρόνο. 

Α- Ευχαριστώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 23Η 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί, είναι από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Φλώρινας , Συν23 με οργανική θέση στο Δημοτικό Σχολείο Υδρούσας . Στν23 

επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

Λ- Επηρεάζουνε πάρα πολύ. 

Κ- Πόσες μέρες περίπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου 

Λ- Γύρω στους τρεις μήνες. 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες; 

Λ- Φέτος είμαι τυχερός γιατί είμαι σε μια σχολική μονάδα που έχει γυμναστήριο. Στο ένα 

σχολείο. Στο άλλο σχολείο που κάνω συμπλήρωση ωραρίου δυστυχώς όχι.  

Κ- Τι δυνατότητες σου παρέχει; 

Λ- Ε:; Το γυμναστήριο είναι επαρκές θα έλεγα. Καλό. Εξοπλισμένα ,έχω τα:: ,είναι καλό. 

Μπορείς να κάνεις μέσα το μάθημα. 

Κ- Το γυμναστήριο αυτό ή το χώρο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο στο άλλο σχολείο, το 

χρησιμοποιούν και άλλες ειδικότητες; 

Λ- Όχι, άλλος δεν μπαίνει μέσα. 

Κ-Μάλιστα. Το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε σε κάποια σχολεία από κοινού και με άλλες 

σχολικές μονάδες; 

Λ- Όχι, άλλη μονάδα δεν υπάρχει δίπλα μου. 

Κ- Άρα, δεν μπορώ:: περιττό να ρωτήσω αν επηρεάζει και πόσο τη διδακτική διαδικασία ; 

 

Λ- Απλά στο γυμναστήριο γίνονται και κάποιες γιορτούλες. Στο σχολείο στις γιορτούλες το 

χρησιμοποιούνε και γι’αυτό 

Κ- Μάλιστα. Αν δεν υπάρχει γυμναστήριο, όπως στο σχολείο που είπατε, που διδάσκεται το 

μάθημα της φυσικής αγωγής 

Λ- Στη τάξη μέσα. 
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Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται το μάθημα της φυσικής αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Λ- Όχι. Προσπαθώ να το κάνω σύμφωνα αλλά δεν γίνεται. Έχω πάνω δυο-τρία προγράμματα 

έτοιμα για να τα δουλέψω ανάλογα με τις :: με τον καιρό. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών τα μαθήματα, όπως είναι αθλήματα, 

παιχνίδια, που πρέπει να διδαχθούν έξω –ποδόσφαιρο και τα λοιπά- μπορούν να διδαχθούν στο 

χώρο εντός κτιρίου; 

Λ- Όχι, είναι δύσκολο. Λίγα πράγματα μπορείς να δείξεις, όχι όλα όμως 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διαταχθούν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

Λ- Είμαι από τους τυχερούς γυμναστές γιατί έχω τα μέσα διδασκαλίας αυτού του είδους στο ένα 

σχολείο. Στο άλλο όχι.  

Κ- Όταν λες τα μέσα εννοείς; 

Λ- Διαδραστικό πίνακα, ίντερνετ ,πρόσβαση στο ίντερνετ εε:: προβολή να μπορώ να κάνω. 

Κ- Μάλιστα. Πολύ ωραία .Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 

λόγω των καιρικών συνθηκών; 

Λ- Φυσικά και χάνονται.  

Κ- Οι ώρες αυτές που χάνονται αναπληρώνονται;  

Λ- Όχι. Δεν μπορούν να αναπληρωθούν. 

Κ- Όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες ποιοι μαθητές δυσανασχετούν ; Τα αγόρια ή τα 

κορίτσια; Και γιατί; 

Λ- Πιστεύω ότι τα αγόρια δυσανασχετούν περισσότερο γιατί εε :: χρ- θέλουν περισσότερο 

κινητικά παιχνίδια σε σχέση με τα κορίτσια 

Κ- Ε::: επηρεάζεται η υγεία των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής λόγω των καιρικών 

συνθηκών;  

Λ- Επηρεάζεται, ας μην πούμε στα μέγιστα, επηρεάζεται .Επηρεάζεται ειδικά στα παιδιά που 

έχουνε πρόβλημα αναπνευστικό αλλά και όταν το κάνουμε και μέσα στο γυμναστήριο που 

πρέπει να βγούνε κάποια στιγμή μετά έξω γιατί είναι ιδρωμένα δημιουργεί και αυτό μετά κάποιο 

πρόβλημα. 
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Κ- Λόγω της εκπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι να μετακινείστε σε δύο ή περισσότερες 

σχολικές μονάδες. Σε πόσες μετακινήσε Συν23 ;  

Λ- Φέτος πηγαίνω σε δύο σχολεία. 

Κ- Μάλιστα. Οι διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση όταν 

καθυστερείτε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών; 

Λ- Ναι, έχω καλούς διευθυντές και συναδέλφους δείχνουν κατανόηση. Θέλουν δεν θέλουν όμως 

αν είσαι στο δρόμο ,θέλουν δεν θέλουν. 

Κ- Οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί όταν καθυστερείτε απασχολούν τα παιδιά για να καλύψουν 

δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

Λ- Ε: τους έχω πείσει ότι πρέπει να τους κάνουνε γυμναστική αλλά όχι σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα. Απλά κάνουνε ότι μπορούν. 

Κ- Απασχόληση. 

Λ- Δεν τα κάνουνε το μάθημα τους. 

Κ- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διδακτική διαδικασία του μαθήματος λόγω 

καιρικών συνθηκών; 

Λ- Να προσπαθούμε να εφοδιαστούνε όλα τα δημοτικά σχολεία, αν γίνεται, με ένα γυμναστήριο. 

Τουλάχιστον τα μεγάλα. Αυτό νομίζω, κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα. 

Κ- Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

Λ- Προσπαθούμε. Με την βοήθεια των διευθυντών να φτάσουμε στο δήμο για να μας βοηθήσει 

όσο μπορεί σε κάποια πράγματα, 

Κ- Για το διδακτικό είναι η πρώτη αυτή ερώτηση. 

Λ- Α για το διδακτικό ,είχαμε μια βοήθεια όσο ήτανε ο προϊστάμενος φυσικής αγωγής και 

μπορούσαμε και μαζευόμασταν εκεί λίγο. Οι σύμβουλοι φυσικής αγωγής είναι λίγο δύσκολο 

γιατί οι άνθρωποι είναι σε τέσσερις – πέντε νομούς, ούτε ξέρω σε πόσους νομούς . Αλλά λίγο με 

τα e-mail λίγο έτσι παίρνεις κάποιες πληροφορίες αν θέλεις άμα έχεις απορίες. 

Κ- Μάλιστα. Μιας και είπες για δήμο, υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

Λ- Ναι. Έξω από τον σύλλογο γονέων που προσπαθούνε και αυτοί ε::: και μέσω του διευθυντή, 

από τον δήμο και από την περιφέρεια ότι μπορούμε να κάνουμε, ότι μπορούνε να φτιάξουν κάτι. 
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Κ- Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση, Λάζαρε. Έχετε να προτείνετε κάτι για την βελτίωση των 

συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματός; 

Λ- Όπως είπα και πιο πάνω ,μετά από 23 χρόνια δουλειάς έχω καταλάβει ότι μόνο τα διπλά και 

τριπλά προγράμματα είναι αυτά που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί γυμναστήρια ζητάμε ,δεν 

φτιάχνουν, πολλές φορές και οι μπάλες έχουν ξεφουσκώσει και δεν μπορούμε να τις 

φουσκώσουμε. Ενώ αυτό το πράμα είναι το μόνο που με έχει βοηθήσει μέχρι τώρα τουλάχιστον 

να είμαι απέναντι στα παιδιά σωστός. 

Κ-Μάλιστα. Πολύ ωραία .Σε ευχαριστώ Συν23! 

Λ- Να ‘σαι καλά. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 24Η  

 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, κ. Συν24 με 

οργανική θέση στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας.  

Κ- Συν24. Επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

ΤΠ- Πάρα πολύ και συνέχεια. 

Κ- Πόσες μέρες, περίπου, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου; 

ΤΠ- Κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πάνω από πενήντα τις εκατό (50%) γίνεται μέσα. 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες;  

ΤΠ- Όχι, όχι, τίποτα, έχει μια υποτυπώδη αίθουσα εκεί το Δημοτικό Σχολείο, αλλά γενικώς σε 

όσα σχολεία έχω διδάξει, ελάχιστα μπορείς να πεις ότι έχουνε τα τυπικά τέλος πάντων… 

Κ- Τι δυνατότητες παρέχει; 

ΤΠ- Τίποτα, τα βασικά, στρωματάκια, σχοινάκια, τα πολύ απλά και μια αίθουσα η οποία άλλοτε 

φιλοξενεί το φαγητό το Ολοήμερο, άλλοτε φιλοξενεί το γυμναστήριο, άλλοτε φιλοξενεί την 

αποθήκη και λοιπά. 
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Κ- Το γυμναστήριο ή το χώρο αυτόν που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν και 

άλλες ειδικότητες; 

ΤΠ- Ε:::, μόνο ο αποθηκάριος.  

Κ- Μόνο ο αποθηκάριος. Το γυμναστήριο το χρησιμοποιείτε από κοινού και με άλλες σχολικές 

μονάδες; 

ΤΠ- Όχι, όχι. 

Κ- Αυτό τον χώρο;  

ΤΠ- Όχι. 

Κ- Αν δεν υπάρχει γυμναστήριο που διδάσκεται το μάθημα της φυσική αγωγής; 

 ΤΠ- Στην αίθουσα μέσα ή στο διάδρομο του σχολείου.  

Κ- Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιείτε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΤΠ- Δύσκολα, πολύ δύσκολα.  

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα, όπως είναι αθλήματα, 

παιχνίδια, διάφορα, που πρέπει να διδαχθούν έξω, ποδόσφαιρο, και λοιπά, μπορούν να 

διδαχθούν σε χώρο εντός κτιρίου; 

ΤΠ- Όχι βέβαια, τίποτα. Αθλοπαιδιές βασικά, μπάσκετ, βόλλεϋ και λοιπά και ποδόσφαιρο ειδικά, 

δεν υπάρχει περίπτωση. 

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διδαχθούν, υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; Για τα θεωρητικά. 

ΤΠ- Δεν προσφέρονται απ’ το σχολείο αλλά με καλή διάθεση απ’ τον εκπαιδευτικό φυσικής 

αγωγής, μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά. 

Κ- Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω καιρικών 

συνθηκών;  

ΤΠ- Όχι. Απλώς δεν γίνεται, γίνεται το μάθημα της φυσικής αγωγής, απλώς δε γίνεται όπως 

πρέπει να γίνει. 

Κ- Ώρες δεν χάνονται δηλαδή;  

ΤΠ- Όχι, όχι.  
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Κ- Άρα περιττό να ρωτήσω αν οι ώρες που χάνονται, αναπληρώνονται. Λοιπόν όταν υπάρχουν 

οι δυσμενείς, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ποιοι μαθητές δυσανασχετούν, τα αγόρια ή τα 

κορίτσια; Και γιατί; 

ΤΠ- Κοίταξε, γενικώς τα παιδιά θέλουνε αυλή, θέλουν να παίξουν, θέλουν να τρέξουν, θέλουν 

να ξεφύγουν από το θρανίο όπου κάθονται τις περισσότερες ώρες στο σχολείο, ε, όπως 

καταλαβαίνεις και τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν απόλυτο δίκιο. 

Κ- Και τα δύο δηλαδή. 

ΤΠ- Ναι.  

Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

ΤΠ- Ε, βέβαια ναι, εννοείτε.  

Κ- Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι, να μετακινείστε σε δύο οι 

περισσότερες σχολικές μονάδες. Σε πόσες μετακινείσαι εσύ;  

ΤΠ- Σε μία. 

Κ- Σε μία… 

ΤΠ- Συν από αυτή που είναι οργανικά, πήγαινα σε άλλη μία, στο Νεοχωράκι. 

Κ- Μάλιστα. Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί, δείχνουν κατανόηση όταν 

καθυστερείτε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών; 

ΤΠ- Ναι, συνήθως ναι, δεν υπάρχει θέμα. 

Κ- Οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί, όταν καθυστερείτε, απασχολούν τα παιδιά για να 

καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΤΠ- Άλλη ερώτηση. ( γέλιο ).  

Κ- Μάλιστα. Τι πρέπει, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διαδικασία του μαθήματος, 

λόγω καιρικών συνθηκών; 

ΤΠ- Ε, τίποτα, να χτισθούν υποδομές. Καταρχάς δεν χρειάζονται να έχεις…, υπάρχουνε 

πεντακόσια σχολεία και κανένα σχολείο να μη πληροί τα βασικά, καλύτερα να γίνειμ ένα καλό 

και να έχει τα βασικά. Απλό δεν είναι; 

Κ- Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 
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ΤΠ- Πάρα κάτω…  

Κ- Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

ΤΠ- Ε, κάτι χορηγίες, κάτι αυτά ναι. Ψιλοσπάνια βέβαια, αλλά κάτι γίνεται.  

Κ- Και τελευταία ερώτηση Συν24. Έχετε να προτείνετε κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του μαθήματος φυσικής αγωγής; 

ΚΜ- Το μάθημα της φυσικής αγωγής ήταν, είναι και δεν ξέρω αν θα είναι το παραπαίδι του 

σχολείου…, καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα, εκπαιδευτικός είσαι και λοιπά. Ε:::, όταν 

αποφασίσουν, ακόμα και οι ίδιοι, αυτό ξεκινάει και από τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς 

φυσικής αγωγής, όταν οι ίδιοι, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αποδείξουμε και καταλάβουμε ότι το 

μάθημα της φυσικής αγωγής, έχει την ίδια σημασία και την ίδια βαρύτητα με τα υπόλοιπα 

μαθήματα του σχολείου, τότε ίσως να κάνουμε ένα βηματάκι μπροστά, αλλά αυτό δεν βλέπω να 

γίνεται. Πρώτο γιατί είναι το αποπαίδι του σχολείου, γιατί δεν έχει ούτε τα τυπικά, τις τυπικές 

προδιαγραφές για να διδαχθεί το μάθημα και δεν υπάρχει αντιμετώπιση από τη, γενικά από τις 

Διευθύνσεις του σχολείου, όχι δεν το λέω τώρα συγκεκριμένα για το Δ.Σ Ιτιάς, γενικώς απ’ τα 

σχολεία είναι περισσότερο μία…, ένα μπεϊμπί πάρκιν (baby parking), το μάθημα της φυσικής 

αγωγής παρά η ουσία του μαθήματος, εμπεδώνεται στο μάθημα… 

Κ- Μάλιστα. Προτείνεις δηλαδή να μη, να μη γίνει αποπαίδι ή να μη συνεχίσει να είναι αποπαίδι 

το μάθημα της φυσικής αγωγής 

ΤΠ- Να πάρει τις πραγματικές του διαστάσεις το μάθημα της φυσικής αγωγής.  

Κ- Μάλιστα. Σ’ ευχαριστώ πολύ Συν24. 

ΤΠ- Παρομοίως.  

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 25Η 

 

Κ- Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι από τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, κ. Συν25 με 

οργανική θέση στο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και αποσπασμένο 

στα δημοτικά σχολεία του Αγίου:::, του της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Φλώρινας. 

Κ- Συν25. Επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες το μάθημα της φυσικής αγωγής; 
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ΚΜ- Επηρεάζουνε άμεσα. Δεν μπορεί να γίνει μάθημα με βάση τον Προγραμματισμό. Πρέπει 

να προσαρμόζουμε την αντίστοιχη ύλη του προγράμματος του σχολείου σύμφωνα με τις 

καιρικές συνθήκες. 

Κ- Πόσες μέρες, περίπου, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα στον εξωτερικό χώρο του 

σχολείου; 

ΚΜ- Αν πούμε ότι έξι μήνες είναι με θερμοκρασία κάτω από πέντε βαθμούς(5ο) πιστεύω ότι σε 

μεγάλο βαθμό . 

Κ- Υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές για να διδάξετε το μάθημα της φυσικής 

αγωγής κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες;  

ΚΜ- Όχι δεν υπάρχουν. 

Κ- Μάλιστα. Ούτε Γυμναστήρια; Τίποτα; 

ΚΜ- Δεν υπάρχουν γυμναστήριο και στα περισσότερα σχολειά αν όχι σε όλα, μόνο στο Φιλώτα 

υπάρχει ένα μικρό γυμναστήριο και εκείνο είναι ακατάλληλο. 

Κ- Μάλιστα. Το χώρο που χρησιμοποιείτε για γυμναστήριο, το χρησιμοποιούν και άλλες 

ειδικότητες όμως; Κάπου κάνετε γυμναστική; 

ΚΜ- Ναι. Γυμναστήριο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γυμναστήριο συνήθως στο σχολείο.  

Κ- Άρα περιττό να ρωτήσω ότι το γυμναστήριο, δεν υπάρχει γυμναστήριο, άρα περιττό να 

ρωτήσω την επόμενη ερώτηση αν το χρησιμοποιείτε από κοινού με άλλες σχολικές μονάδες ή 

όχι και πόσο επηρεάζει, βέβαια τη διδακτική διαδικασία αυτό. Αν δεν υπάρχει λοιπόν 

γυμναστήριο, πού διδάσκετε το μάθημα της φυσικής αγωγής; 

ΚΜ- Στις τάξεις και στο διάδρομο του σχολείου.  

Κ- Μάλιστα. Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιείτε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΚΜ- Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ναι.  

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα, όπως είναι διάφορα 

αθλήματα, παιχνίδια, που πρέπει να διδαχθούν έξω, ποδόσφαιρο, και λοιπά, μπορούν να 

διδαχθούν σε χώρο εντός κτιρίου; 

ΚΜ- Ε:::, όχι. Τα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ θα διδαχθούν έξω, σε 

περιόδους και μέρες που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουνε και σε περιόδους που οι καιρικές 

συνθήκες είναι δύσκολες θα κάνουμε τα μαθήματα που θέλουνε κλειστό χώρο. Το θέμα είναι ότι 
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με αυτό το σχολείο, επειδή δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών μπορείς να βγάλεις, 

σχεδόν το σύνολο του προγράμματος και της ύλης του σχολείου, μες στις τάξεις στο διάδρομο, 

ενώ σε μεγάλα σχολεία δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί δεν χωράν τα παιδιά.  

Κ- Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να 

διδαχθούν, υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας; 

ΚΜ- Ναι. Τα θεωρητικά υπάρχουνε, υπάρχουνε. Και το βίντεο μπορούμε και να προβάλουμε 

αθλήματα, αγωνίσματα, όλα να τα δουν τα παιδιά, μπορούμε να δείξουμε κάποιες ταινίες, 

μπορούμε να δείξουμε αθλητές πρότυπα από Ολυμπιακούς αγώνες, μπορούμε να δείξουμε 

στιγμές συγκίνησης από αθλητικά γεγονότα και να παροτρύνουμε τα παιδιά σε αυτό το χώρο 

μέσα σε υγιή πρότυπα.  

Κ- Χάνονται ώρες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω καιρικών 

συνθηκών;  

ΚΜ- Χάνονται κάποιες ώρες, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε περισσότερες ώρες 

στην αυλή ή σε γυμναστήριο, αν είχαμε καλύτερες συνθήκες και αφιερώνουμε περισσότερες 

ώρες σε μαθήματα και ύλη κλειστού χώρου, όπως είναι χοροί, στρώματα, θεωρητικά μαθήματα 

και άλλα. 

Κ- Οι ώρες αυτές που χάνονται, αναπληρώνονται; 

ΚΜ- Ε:::, όταν ένας γυμναστής είναι στο ίδιο σχολείο, πιστεύω ότι αναπληρώνονται, γιατί 

γνωρίζει τον προγραμματισμό του σχολείου, γνωρίζει τα παιδιά, γνωρίζει τις τάξεις και μπορεί 

και κάνει ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις δυνατότητες και την πορεία των 

παιδιών. 

Κ- Ε:::, επηρεάζεται, μάλλον, μάλλον, όταν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ποιοι 

μαθητές δυσανασχετούν, τα αγόρια ή τα κορίτσια; Και γιατί; 

ΚΜ- Συνήθως δυσανασχετούν τα αγόρια, γιατί αυτά περισσότερο θέλουν το ελεύθερο παιχνίδι ή 

το παιχνίδι ανταγωνισμού. Τα κορίτσια τους αρέσει περισσότερο ο χορός, εκεί είναι το μεγάλο 

πρόβλημα με τα αγόρια, και τα στρώματα, οι ασκήσεις εδάφους.  

Κ- Επηρεάζεται η υγεία των μαθητών, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, λόγω των καιρικών 

συνθηκών; 

ΚΜ- Ε:::, πιστεύω ότι δεν επηρεάζεται η υγεία τους εάν μπορούμε και παίρνουμε κάποια 

συγκεκριμένα μέτρα, εάν δηλαδή τα παιδιά αλλάζουνε φανελάκι ή ντύνονται καλά μετά τη 
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γυμναστική, συνήθως όταν κάνει πάρα πολύ κρύο ή το κρύο είναι στα όρια ανεκτό, σταματάμε 

το μάθημα πέντε έξι λεπτά πριν, παν τα παιδιά μέσα να αλλάξουν φανελάκι, να μείνουν στα 

καλοριφέρ να ζεσταθούν και μετά να βγουν για διάλλειμα ή έξω και έτσι και παίρνονται ή όταν 

σχολάν να μη φύγουνε ιδρωμένα στο δρόμο. Όταν παίρνουμε κάποια μέτρα προστασίας για τα 

παιδιά και μπορούν να απολάυσουν το παιχνίδι στην αυλή και να σκληραγωγηθούν σαν παιδιά 

και να μην κρυώσουν.  

Κ- Λόγω της συμπλήρωσης ωραρίου είστε υποχρεωμένοι, να μετακινείστε σε δύο οι 

περισσότερες σχολικές μονάδες. Σε πόσες μετακινείσαι εσύ;  

ΚΜ- Σε δύο. Άγιος Παντελεήμονας και Αμύνταιο. 

Κ- Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί, δείχνουν κατανόηση όταν καθυστερείτε 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών; 

ΚΜ- Ναι, ναι, υπάρχει απόλυτη κατανόηση και συνεργασία. 

Κ- Οι συνάδελφοι σας εκπαιδευτικοί, όταν καθυστερείτε, απασχολούν τα παιδιά για να 

καλύψουν δικά τους μαθήματα ή τους κάνουν γυμναστική σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών; 

ΚΜ- Δεν ξέρω τι κάνουνε οι συνάδελφοι, αυτό που πιστεύω εγώ είναι τα, θα πρέπει να 

επιλέξουν κάτι που τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα.  

Κ- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για τη σωστή διαδικασία του μαθήματος, λόγω καιρικών 

συνθηκών; 

ΚΜ- Ε:::, πιστεύω ότι η κίνηση, ο αθλητισμός και γενικότερα το παιχνίδι είναι υπέρ αναγκαίο 

για τα παιδιά, κυρίως της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και χτίζοντας ένα σχολικό κτίριο πρέπει 

να μπαίνει στη μελέτη η άμεση προτεραιότητα ενός γυμναστηρίου, τουλάχιστον στα όρια του 

μπάσκετ, ούτως ώστε να βγαίνει και το πρόγραμμα, να βγαίνει και πρωτοβουλίες συναδέλφων 

που θέλουν να δουλέψουν και απογεύματα και σε άλλες ώρες, να είναι ευχάριστες οι διαδικασίες 

της μάθησης, γιατί δεν είναι μόνο το κρύο εδώ, είναι και ο υπερβολικός ήλιος  

Κ- Έχετε απευθυνθεί μέχρι τώρα στους υπευθύνους για να σας στηρίξουν στο διδακτικό σας 

έργο; 

ΚΜ- Ναι, σε εμάς στη φυσική αγωγή δεν υπάρχει πολύ καλή μέριμνα από υπεύθυνους. Ας 

πούμε υπάρχει ο Σχολικός Σύμβουλος που είναι σχεδόν για όλη την Κεντροδυτική Ελλάδα. Δεν 

μπορεί να καλύψει έξι Νομούς, επτά με Θεσσαλονίκη μέσα ή πως θα απευθυνθούμε εμείς, 
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θα‘ρθει να μας επισκεφθεί μία φορά το χρόνο. Πάντα, βέβαια, είναι και ο τώρα ο κύριος 

Σύμβουλος και οι προηγούμενοι συγκαταβατικοί, πάντα όταν απευθυνόμαστε μας ακούν, αλλά 

πιστεύω ότι δεν έχουν να βρεθούν λύσεις και κυρίως όταν οι λύσεις όπως το κτιριακό, κάποιες 

άλλες λύσεις με προγράμματα, με προβλήματα και άλλα μπορούν να ρυθμιστούν, αλλά αυτό όχι.  

Κ- Υπάρχει στήριξη από άλλους φορείς του τόπου; 

ΚΜ- Όπου υπάρχει Σύλλογος γονέων σοβαρός και υπεύθυνος, υπάρχει στήριξη. Σε πάρα πολλά 

σχολεία το αθλητικό υλικό το φροντίζει ο Σύλλογος γονέων, δεν μπορεί να το αναλάβει το 

κράτος και όπου υπάρχει τέτοια μέριμνα έχουμε πάρα πολύ καλό εξοπλισμό, πάρα πολύ καλό 

εξοπλισμό με εξτρά πινγκ πονγκ, μπασκέτες, εστίες και πολλά άλλα υλικά. Είναι καθαρά θέμα 

προτάσεων του γυμναστή και ευαισθητοποίησης του Διευθυντή και πρωτοβουλίες Διευθυντή και 

φορέων.  

Κ- Τελευταία ερώτηση Συν25. Έχετε να προτείνετε κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών 

διεξαγωγής του μαθήματος; 

ΚΜ- Καταρχάς πιστεύω ότι θα πρέπει στην περιοχή μας, όπως και στην κάθε περιοχή, να είναι 

θέμα των Δήμων, τώρα που είναι και Καλλικρατικοί, να περνάει, να περάσει μια επιτροπή με 

υπεύθυνους που ξέρουνε στα σχολεία τις αναγκαιότητες των παιδιών και να γίνουν προτάσεις 

υλικοτεχνικής υποδομής, με προτεραιότητα όπου υπάρχει πιο άμεση ανάγκη. Ε:::, το άλλο 

πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μία δυνατότητα για διοργάνωση πρωτοβουλιών, αγώνων και 

σεμιναρίων, ούτως ώστε να υπάρχει, υπάρξει εξέλιξη για νέους μεθόδους, για νέα προγράμματα, 

αθλητισμό και στο σχολειό και έξω απ’ το σχολείο  

Κ- Σ’ ευχαριστώ πολύ Συν25.  

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

Στο παράρτημα αυτό παρατίθεται η κωδικοποίηση κάθε ερωτηματολογίου 

1Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Ατομικός πίνακας κωδικοποίησης ποιοτικής ανάλυσης  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡΑΣ 

Ηλικία: 48 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

 

Ειδίκευση: Παραδοσιακοί  Χοροί 

Χρόνια υπηρεσίας: 20 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 18 

Οργανική θέση: Δ.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ  

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1. Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 4 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 3 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 2 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

 ΓΗΠ – Γήπεδο 1 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 
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 ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 3 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

1 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

ΚΑΤΑΛΑΠ – Κατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 2 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 1 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6.Συμμετοχή 

Μαθητών 

ΜΙΚΣΥΜ – Μικρή συμμετοχή 1 

7.Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 1 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών  

8.Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 
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Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με 

το εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων 1 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 
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2Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡΑΣ 

Ηλικία: 45 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Ειδίκευση: Χειροσφαίριση 

Χρόνια υπηρεσίας: 16 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 14 

Οργανική θέση: Δ.Σ. ΒΕΥΗΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό του Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 3 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 2 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 1 

 ΓΗΠ – Γήπεδο 3 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 1 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4.Καταλληλότητα ΚΑΤΑΛΑΠ – Κατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 
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Ισχύοντος ΑΠ 

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 2 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 3 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  2 

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες που 

έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 
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διαδικασία 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

3 

10. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  1 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 2 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 

 

 

3Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡΑΣ 

Ηλικία: 50 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 21 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 11 

Οργανική θέση:3o Δ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό του Δ.Σ. ΒΕΓΟΡΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Επιπλέον Σπουδές: -  

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1.Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 3 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2.Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

 ΓΗΠ – Γήπεδο 1 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

 ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 
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ψ4.Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 2 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

5.Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

6.Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  2 

   

7.Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 1 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών  

8.Άλλα 

χαρακτηριστικά 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 2 
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μαθητών 

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

9. Παράγοντες που 

έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

2 

10. Παράγοντες 

που έχουν σχέση με 

την εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  1 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

11.Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής  

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 3 

12.Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 
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 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

 

 

 

4ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡΑΣ 

Ηλικία: 45 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 16 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 14 

Οργανική θέση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΥΗΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό του Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Επιπλέον Σπουδές: -  

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1.Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2.Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

 ΓΗΠ – Γήπεδο 1 
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Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

 ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4.Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

ΚΑΤΑΛΑΠ – Κατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

5.Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

6.Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  1 
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7.Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 1 

   

8.Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 

 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

2 

10. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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11.Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

   

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12.Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 

5ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡΑΣ 

Ηλικία: 52 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 24 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 23 

Οργανική θέση: 1o Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό του  

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 3 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 3 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 2 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 1 
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Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

 ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4.Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6.Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  1 

   

7.Συμπεριφορά   
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Μαθητών 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8.Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη μαθησιακή 

διαδικασία 

 

ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

2 

10. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 
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 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

6ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡΑΣ 

Ηλικία: 53 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 25 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 22 

Οργανική θέση: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό του ΔΣ ΑΓΙΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ / 1Ο ΔΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1.Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 1 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 3 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2.Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 4 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

 ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 
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 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

ΚΑΤΑΛΑΠ – Κατάλληλο Ισχύον ΑΠ  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 2 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5.Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6.Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  2 

   

7.Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8.Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 3 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  
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9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

  

 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες 3 

10. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 2 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11.Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12.Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 

 

7ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡΑΣ 

Ηλικία: 52 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 25 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 22 

Οργανική θέση: Δ2Ο ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό του  

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΕΣ 

1.Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 1 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 2 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 4 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

 ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4.Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 2 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5.Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6.Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

   

 ΜΕΓΣΥΜ – Μεγάλη Συμμετοχή 2 

7.Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8.Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη μαθησιακή 

διαδικασία 

 

ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 
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 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

2 

10. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  1 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 2 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11.Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12.Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

8ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡAΣ 

Ηλικία: 39 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 13 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 7 

Οργανική θέση: Δ.Σ. ΦΙΛΩΤΑ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: Δ.Σ. 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΕΣ 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 1 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 2 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

 ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

1 

4.Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 2 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  1 

   

7.Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 2 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη μαθησιακή 
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διαδικασία 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

2 

10. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 2 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

   

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

9ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 9 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡAΣ 

Ηλικία: 50 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 21 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 18 

Οργανική θέση: Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: Δ.Σ. 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ ΙΤΙΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 1 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 1 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 4 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

 ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4.Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 2 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6.Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

   

 ΜΕΓΣΥΜ – Μεγάλη Συμμετοχή 1 

7.Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 2 

8.Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη μαθησιακή 

διαδικασία 

 

ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 
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 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

2 

10. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 3 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

10ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 10 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡAΣ 

Ηλικία: 47 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 11 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 5 

Οργανική θέση: Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: Δ.Σ ΙΤΙΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΕΣ 

1.Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 1 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 1 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 2 

2.Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3.Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

 ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

1 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  



[220] 

 

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 2 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5.Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 4 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 1 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6.Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

   

 ΜΕΓΣΥΜ – Μεγάλη Συμμετοχή 1 

7.Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 1 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 2 

8.Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 2 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη 

 

ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 
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μαθησιακή 

διαδικασία 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες 

 

4 

10. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11.Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12.Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 

 

11ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 11 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡAΣ 

Ηλικία: 50 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 21 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 18 

Οργανική θέση: ΔΙΑΘΕΣΗ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: ΔΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 

/ΙΤΙΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 2 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

3 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 
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 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 2 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 2 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 3 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

  

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

3 

10. ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 
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Παράγοντες που 

έχουν σχέση με 

την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 2 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 2 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

 

12ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 12 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡAΣ 

Ηλικία: 41 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 4 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 4 

Οργανική θέση: ΑΕΤΟΥ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: ΦΙΛΩΤΑ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 3 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 2 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 1 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

1 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 
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 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 3 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 2 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 1 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 2 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 3 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

2 

10. ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  1 
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Παράγοντες που 

έχουν σχέση με 

την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 

 

 

13ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 13 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡAΣ 

Ηλικία: 52 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας:18 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 17 

Οργανική θέση:Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 3 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

 ΓΗΠ – Γήπεδο 1 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

3 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 
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 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 ΜΕΓΣΥΜ – Μεγάλη Συμμετοχή 2 

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 3 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

4 
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10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με 

την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 2 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

14ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 14 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡAΣ 

Ηλικία: 46 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας:15 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 11 

Οργανική θέση: ΔΣ ΙΤΙΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της:30 ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 2 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 2 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 2 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 1 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 2 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 4 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 

 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

2 

10. 

Παράγοντες που 

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 
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έχουν σχέση με 

την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 2 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 3 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

15ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 15 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡAΣ 

Ηλικία: 52 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας:23 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 23 

Οργανική θέση: ΔΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της:ΔΣ 

ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 1 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 3 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 1 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 1 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

1 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

ΚΑΤΑΛΑΠ – Κατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 2 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 4 

 ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 2 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 1 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

   

 ΜΕΓΣΥΜ – Μεγάλη Συμμετοχή 1 

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη 

μαθησιακή 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 
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διαδικασία 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

3 

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με 

την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 

 

16ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 16 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡΑΣ 

Ηλικία: 49 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 20 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 15 

Οργανική θέση: Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: Δ.Σ. 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 1 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 1 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  1 

   

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη 

μαθησιακή 
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διαδικασία 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

1 

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με 

την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

17ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 17 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 38 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 12 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 11 

Οργανική θέση: Δημοτικό Σχολείο Σιταριάς 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: 3ο Δημοτικό 

σχολείο Φλώρινας  

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης  

Επιπλέον Σπουδές: -  

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 3 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 1 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 
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 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 

Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 2 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

1 

10. 

Παράγοντες που 

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  1 
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έχουν σχέση με 

την εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 

 

18ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 18 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 48 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 23 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 22 

Οργανική θέση: Δημοτικό Σχολείο Σιταριάς 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: ΠΡΤΥΠΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης  

Επιπλέον Σπουδές: -  

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 1 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 1 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 1 

2. Εξωτερικός 

χώρος άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 1 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 1 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

1 

4. 

Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών 

Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 1 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 1 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

   

 ΜΕΓΣΥΜ – Μεγάλη Συμμετοχή 1 

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 1 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες 

που έχουν σχέση 

με τη 

μαθησιακή 
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διαδικασία 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε Σχολικές 

Μονάδες 

1 

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με 

την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  1 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής 1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 

 

 

19ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 19 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 13 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 2 

Οργανική θέση: Δημοτικό Σχολείο ΛΕΒΑΙΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: ΔΣ 

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΑ  

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης  

Επιπλέον Σπουδές: -  

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 1 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 2 

2. Εξωτερικός χώρος 

άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4. Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

ΚΑΤΑΛΑΠ – Κατάλληλο Ισχύον ΑΠ  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 2 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 3 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 2 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 3 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  1 

   

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 3 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 3 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες που 

έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

  

 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε 1 
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Σχολικές Μονάδες 

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής 

Αγωγής 

1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 1 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 

 

 

20ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 20 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 9 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 2 

Οργανική θέση: 10 Δημοτικό Σχολείο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της:  

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης  

Επιπλέον Σπουδές: -  

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός Χώρος 

Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 1 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 1 

2. Εξωτερικός χώρος 

άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 1 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 3 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

1 

4. Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες Δυσχερών 

Καιρικών Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 2 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 1 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

   

 ΜΕΓΣΥΜ – Μεγάλη Συμμετοχή 1 

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες που 

έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή διαδικασία 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε 

Σχολικές Μονάδες 

2 

10. Παράγοντες ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 
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που έχουν σχέση με 

την εκπαιδευτικό 

διοικητικό περιβάλλον  

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε επίπεδο 

πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3 

   

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 2 

12. Αλλαγή σε φυσικό 

επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

 

21ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 21 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 13 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 2 

Οργανική θέση: Δημοτικό Σχολείο ΛΕΒΑΙΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: ΔΣ 

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΑ  

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης  

Επιπλέον Σπουδές: -  

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 3 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 1 

2. Εξωτερικός χώρος 

άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 2 

 ΓΗΠ – Γήπεδο 1 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

3 

4. Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 3 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 2 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 2 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 3 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  2 

   

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 1 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 2 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες που 

έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε 2 
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Σχολικές Μονάδες 

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  1 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής 

Αγωγής 

2 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 2 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

 

22ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 22 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 41 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 11 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 9 

Οργανική θέση: Δημοτικό Σχολείο ΜΕΛΙΤΗΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της:1Ο ΔΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 3 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 2 

2. Εξωτερικός χώρος 

άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

 ΓΗΠ – Γήπεδο 2 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 1 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 1 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

3 

4. Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

ΚΑΤΑΛΑΠ – Κατάλληλο Ισχύον ΑΠ  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 2 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 1 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 3 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 1 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  2 

   

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

ΔΥΣΜΑΘ – Δυσανασχέτηση Μαθητών 1 

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 2 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες που 

έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 

 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε 1 
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Σχολικές Μονάδες 

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής 

Αγωγής 

1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 3 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

 

23ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 23 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 50 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 21 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 17 

Οργανική θέση: 5Ο Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της:1Ο ΔΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 4 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 1 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2. Εξωτερικός χώρος 

άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 3 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 1 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 3 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

1 

4. Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 2 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 1 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 3 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 1 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

   

 ΜΕΓΣΥΜ – Μεγάλη Συμμετοχή 1 

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 3 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες που 

έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε 1 
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Σχολικές Μονάδες 

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  1 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής 

Αγωγής 

2 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 3 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 2 

 

 

24ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 24 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 39 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 12 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 11 

Οργανική θέση: 4Ο Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της:3Ο ΔΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ, ΔΣ 

ΣΚΟΠΙΑΣ 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 1 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 3 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 3 

2. Εξωτερικός χώρος 

άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 2 

 ΓΗΠ – Γήπεδο 1 

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

3 

4. Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 2 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 3 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 2 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  1 

   

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 2 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες που 

έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 

 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε 3 
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Σχολικές Μονάδες 

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  1 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής 

Αγωγής 

1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 2 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 1 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 

 

 

25ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 
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ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: ΑΝΔΡAΣ 

Ηλικία: 48 

Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ( ΠΕ 11 ) 

Χρόνια υπηρεσίας: 22 

Χρόνια υπηρεσίας στη Δ/νση Π.Ε. Φλώρινας : 21 

Οργανική θέση: 3Ο ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Σχολεία που συμπληρώνει το ωράριό της: 

Βασικές σπουδές: Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Επιπλέον Σπουδές: - 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

 

1. Εσωτερικός 

Χώρος Άθλησης 

ΑΥΤΧΩ – Αυτόνομος Χώρος (Γυμναστήριο) 2 

 ΣΧΟΛΤΑ – Σχολική τάξη 2 

 ΔΙΑΔ- Διάδρομος 2 

2. Εξωτερικός χώρος 

άθλησης 

ΣΧΟΛΑΥΛ – Σχολική αυλή 2 

   

Β.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

3. Διαμόρφωση 

Αναλυτικού 

Προγράμματος 

 ΑΛΛΑΝΠΡΟ – Αλλαγές στο ΑΠ 2 

  ΧΡΗΕΠΜΕΣ – Χρήση Εποπτικών Μέσων 2 

 ΚΑΤΜΑΘΗ – Κατάτμηση μαθημάτων για καλύτερη 

διδασκαλία 

2 

4. Καταλληλότητα 

Ισχύοντος ΑΠ 

  

 ΑΚΑΤΑΠ – Ακατάλληλο Ισχύον ΑΠ 1 
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Γ. ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

5. Συνέπειες 

Δυσχερών Καιρικών 

Συνθηκών 

ΑΠΜΑΘΗ – Απώλεια μαθημάτων 1 

  ΑΝΜΑΘΗ – Αναπλήρωση μαθημάτων 1 

 ΔΙΔΑΛΛΑΝΤΙΚ – Διδασκαλία άλλου αντικειμένου 1 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

6. Συμμετοχή 

Μαθητών 

  

 ΜΕΤΣΥΜ – Μέτρια Συμμετοχή  1 

   

7. Συμπεριφορά 

Μαθητών 

  

 ΙΚΑΝΜΑΘ – Ικανοποίηση μαθητών 1 

8. Άλλα 

χαρακτηριστικά 

μαθητών 

ΕΠΥΓ – Επηρεασμός Υγείας 1 

   

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

9. Παράγοντες που 

έχουν σχέση με τη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

 

 ΦΥΛΜΑΘ – Φύλο Μαθητών 

1 

 ΜΕΤΕΚΠ – Μετακίνηση Εκπαιδευτικού σε 2 
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Σχολικές Μονάδες 

10. 

Παράγοντες που 

έχουν σχέση με την 

εκπαιδευτικό 

διοικητικό 

περιβάλλον  

ΣΥΜΠΑΝ – Συμπεριφορά ανωτέρων  2 

 ΣΥΜΠΣΥΝ – Συμπεριφορά Συναδέλφων 1 

Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

11. Αλλαγή σε 

επίπεδο πολιτικής 

ΑΛΕΚΠΟΛ- Αλλαγή Εκπαιδευτικής Πολιτικής 2 

 ΔΗΜΓΡΦΥΣΑΓ – Δημιουργία Γραφείου Φυσικής 

Αγωγής 

1 

 ΥΠΔΗΜΦΟΡ - Υποστήριξη από δημόσιους φορείς 2 

12. Αλλαγή σε 

φυσικό επίπεδο 

ΔΗΜΧΩΡΑΘ – Δημιουργία Χώρων Άθλησης 2 

 ΕΞΧΩΡΑΘ – Εξοπλισμός Χώρων Άθλησης 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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