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 Η ισόρροπη και αρµονική ανάπτυξη νου και σώµατος αποτελεί τη βασική 

αρχή του σχολείου µας. Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισµός συµβάλλουν στη 

βελτίωση της φυσικής κατάστασης, στη διαπαιδαγώγηση, στη 

διαµόρφωση χαρακτήρα και στη γνώση για τη δια βίου άσκηση των 

µαθητών και µαθητριών µας. Για αυτό και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της 

Φυσικής Αγωγής στο Γυµνάσιό µας είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και 

την ηλικία των εφήβων µαθητών µας. 

 

 

1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. 

2. Ανάπτυξη φυσικών σωµατικών ικανοτήτων. 

3. Καλλιέργεια  των  ψυχικών και πνευµατικών αξιών των αθλοπαιδιών 

(οµαδικό πνεύµα). 

4. Οµαδικά Αθλήµατα:  

� Ατοµική επιθετική και αµυντική τεχνική του Basketball. 

� Ατοµική επιθετική και αµυντική τεχνική παίκτη γηπέδου, καθώς  και 

τεχνική του τερµατοφύλακα στο Handball. 

� Αφοµοίωση τεχνικής και κατανόηση οµαδικού πνεύµατος στο 

Volleyball. 

� Αφοµοίωση των βασικών δεξιοτήτων στο Ποδόσφαιρο. 

 

5. Ατοµικά Αθλήµατα:  

� Τελειοποίηση των βασικών στυλ Κολύµβησης - Αρχές της 

Ναυαγοσωστικής. 

� Εκµάθηση νέων στοιχείων Ρυθµικής Γυµναστικής για τα κορίτσια. 

� Εκµάθηση βασικών Ακροβατικών Ασκήσεων για τα αγόρια. 

� Εκµάθηση νέων στοιχείων Ενόργανης Γυµναστικής. 

6. Αθλήµατα για δύο: 

� Βελτίωση τεχνικής στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση (µονό-διπλό). 

7. Μοντέρνος Χορός. 

ΣΤΟΧΟΙ- ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

                                     Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  



8. Παραδοσιακοί Χοροί. 

9. Λειτουργία Οµίλων (συναρτάται µε τις επιλογές των µαθητών).  

 

 

                                 

1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. 

2. Ανάπτυξη φυσικών σωµατικών ικανοτήτων. 

3. Περαιτέρω µετάδοση και εφαρµογή των  ψυχικών και πνευµατικών αξιών 

     των αθλοπαιδιών. 

4. Κατανόηση του  «ευ αγωνίζεσθαι» και του σεβασµού του αντιπάλου. 

5. Οµαδικά Αθλήµατα: 

� Θεµελίωση της οµαδικής επίθεσης και άµυνας στο Basketball. 

� Θεµελίωση της οµαδικής επίθεσης και άµυνας στο Handball. 

� Θεµελιώδεις αρχές επίθεσης και άµυνας καθώς και απλοποιηµένο 

      παιχνίδι 4:4  στο  Volleyball. 

� Βασικές αρχές της ατοµικής τακτικής στο Ποδόσφαιρο. 

6. Ατοµικά Αθλήµατα: 

� Τελειοποίηση των βασικών στυλ Κολύµβησης – Αρχές της 

      Ναυαγοσωστικής . 

� Εξειδίκευση  στοιχείων Ρυθµικής Γυµναστικής για τα κορίτσια. 

� Εξειδίκευση  βασικών Ακροβατικών Ασκήσεων για τα αγόρια. 

� Εξειδίκευση στοιχείων Ενόργανης Γυµναστικής. 

7. Αθλήµατα για δύο: 

� Εξειδίκευση  τεχνικής στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση (µονό-διπλό).  

8. Μοντέρνος Χορός. 

9. Παραδοσιακοί Χοροί. 

10.  Λειτουργία Οµίλων (συναρτάται µε τις επιλογές των µαθητών).  

 

 

 

                                               

1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. 

2. Ανάπτυξη φυσικών σωµατικών ικανοτήτων. 

3. Βελτίωση της γενικής φυσικής τους κατάστασης. 

4. Απόκτηση αθλητικών συνηθειών για τη δια βίου άθληση. 

5. Οµαδικά Αθλήµατα: 

� Στοιχεία οµαδικού παιχνιδιού και τακτικής στο Basketball. 

� Τµηµατική και οµαδική τακτική επίθεσης και άµυνας στο Handball. 

� Στοιχεία οµαδικού παιχνιδιού και απλοποιηµένο παιχνίδι 6:6 στο  

Volleyball. 

� Κατανόηση των βασικών στοιχείων της αµυντικής και επιθετικής 

τακτικής στο Ποδόσφαιρο. 

6. Ατοµικά Αθλήµατα: 

� Τελειοποίηση των βασικών στυλ Κολύµβησης – Αρχές της 

Ναυαγοσωστικής  
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� Εξειδίκευση νέων στοιχείων Ρυθµικής Γυµναστικής για τα κορίτσια. 

� Εξειδίκευση βασικών Ακροβατικών Ασκήσεων για τα αγόρια. 

� Εξειδίκευση νέων στοιχείων Ενόργανης Γυµναστικής. 

7. Αθλήµατα για δύο: 

� Εξειδίκευση νέων στοιχείων τεχνικής στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση 

(µονό-διπλό). 

8. Μοντέρνος Χορός.  

9. Παραδοσιακοί Χοροί. 

10. Λειτουργία Οµίλων (συναρτάται µε τις επιλογές των µαθητών).  


