
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ) 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η Φυσική Αγωγή στο Λύκειο έχει σκοπό, με τις γυμναστικές, αθλητικές και άλλες 
κινητικές δραστηριότητες να αναπτύξει ισόρροπα κι αρμονικά τις σωματικές και 
ψυχικές, και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών και να τους καταστήσει ικανούς να 
ενταχθούν αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο. 

Οι επί μέρους στόχοι της Φυσικής Αγωγής είναι: 

  

 Βιωματικός 

 α) Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για φυσική άσκηση και άθληση σ’   ολόκληρη τη 
ζωή. 

 β) Η απόκτηση αθλητικών συνηθειών (χόμπι). 

 γ) Η καλλιέργεια της αγάπης για τη φύση και για τη ζωή της υπαίθρου. 

  

 Βιολογικός- Υγιεινός 

α) Η διατήρηση και η βελτίωση των φυσικών-σωματικών ικανοτήτων, που μειώνονται 
εξαιτίας της πολύωρη ς καθιστικής ζωής των μαθητών. 

β) Η διατήρηση και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των μαθητών, καθώς και η 
βασική σκληραγώγηση του οργανισμού τους. 

  

 Κινητικός-Εκφραστικός 

α) Η βελτίωση της βασικής τεχνικής ορισμένων αθλημάτων και κινητικών 
δραστηριοτήτων και η εμπέδωσή τους με αγώνες ή με άλλες εκδηλώσεις. 

β) Η διατήρηση της λαϊκής και ευρύτερης κινητικής παράδοσης (παραδοσιακοί και 
άλλοι χοροί). 

γ) Η καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου των μαθητών. 

  

 Κοινωνικός-Ηθικός 

 α) Η ανάπτυξη των ψυχικών δυνάμεων (θέληση, υπομονή, επιμονή, θάρρος, 
αυτοκυριαρχία, αυτοπεποίθηση, αγωνιστικότητα κτλ.). 

 β) Η ανάπτυξη ηθικών και κοινωνικών αρετών (τιμιότητα στον αγώνα, συνεργασία, 
αλληλεγγύη, ομαδικό πνεύμα, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, αυτοπειθαρχία, υπευθυνότητα, 
σεβασμός των αντιπάλων, μετριοφροσύνη, σωστή αντιμετώπιση της νίκης και της 
ήττας κτλ.). 



 γ) Ο περιορισμός των αντικοινωνικών εκδηλώσεων (βία, ύβρεις κ.τ.λ.). 

 δ) Η ψυχαγωγία των μαθητών με τις αθλητικές και άλλες κινητικές δραστηριότητες. 

  

 Πνευματικός Γνωστικός 

 α) Η πνευματική ανάπτυξη (βελτίωση του νευρικού ιστού, καλλιέργεια και ανάμιξη 
της κιναισθητικής ευφυΐας, της ικανότητας προσοχής, αντίληψης,  εφευρετικότητας, 
δημιουργίας, οργάνωσης κ.τ.λ.). 

 β) Η απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη φυσική αγωγή, όπως π.χ.: των κανονισμών, 
της ολυμπιακής ιδεολογίας και κίνησης, των λαογραφικών στοιχείων, καθώς και των 
βασικών αρχών της προπονητικής, υγιεινής κ.τ.λ. 

  

 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Απ' όλους τους παραπάνω διδακτικούς στόχους, ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση θα 
δίνεται:  

α) Στο βιωματικό, για να αποκτήσουν οι μαθητές αθλητικές συνήθειες (χόμπι). Ο 
στόχος αυτός υλοποιείται κυρίως με το δικαίωμα που δίνεται στους μαθητές να 
επιλέξουν την κινητική δραστηριότητα που τους αρέσει  

β) Στο βιολογικό, για να αναπληρώσουν οι μαθητές την έλλειψη ευκαιριών για κίνηση 
και σωματική άσκηση, απαραίτητο αντιστάθμισμα στην καθιστική ζωή την οποία 
επιβάλλουν οι πολλές ώρες παρακολούθησης μαθημάτων και μελέτης. Ο στόχος αυτός 
υλοποιείται άμεσα με τις δρομικές, αλτικές, δυναμικές διατατικές και άλλες 
γυμναστικές ασκήσεις, που γίνονται στην αρχή κάθε ωριαίας διδασκαλίας (8'-12'), και 
έμμεσα με το υπόλοιπο κινητικό πρόγραμμα (αθλήματα). 

  

 1. Οι μαθητές κάθε τάξης του Λυκείου επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική 
δραστηριότητα της αρεσκείας τους, στα οποία θα επιδίδονται σε ένα ή περισσότερα 
τρίμηνα. 

 2. Οι μαθητές που θα επιλέξουν το ίδιο άθλημα ή την ίδια κινητική δραστηριότητα θα 
ενταχθούν σε μία ομάδα. Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν - η καθεμιά με διαφορετικό 
άθλημα - δεν πρέπει να είναι περισσότερες από τέσσερις (4), για να είναι όσο το δυνατό 
αποδοτικότερη η διδασκαλία και η εποπτεία από τους καθηγητές. 

 3. Σε περίπτωση που μεγάλος αριθμός μαθητών επιλέξει το ίδιο άθλημα χωρίς να 
επαρκούν οι εγκαταστάσεις, προτεραιότητα έχουν στο πρώτο τρίμηνο οι μαθητές 
εκείνοι που θα εκπροσωπήσουν το τμήμα, την τάξη και το σχολείο στο άθλημα αυτό 
κατά το εσωτερικό και διασχολικό πρωτάθλημα. 

Στα επόμενα τρίμηνα θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να ικανοποιείται η επιθυμία 
και των άλλων μαθητών που δεν μετέχουν σε σχολικές ομάδες, αλλά θέλουν σε κάποιο 



τρίμηνο να ασχοληθούν με το άθλημα ή την κινητική δραστηριότητα της προτίμησής 
τους.  

4. Η ωριαία διδασκαλία θα περιλαμβάνει:  

α) Ασκήσεις φυσικής κατάστασης (δρομικές, αλτικές, δυναμικές, διατατικές κ.ά.), που 
αποβλέπουν κυρίως στον περιορισμό της υποκινητικότητας των μαθητών. 

β) Τεχνική και τακτική ενός αθλήματος (κάθε ομάδα ασκείται σε διαφορετικό άθλημα 
επιλογής). 

γ) Εμπέδωση με αγώνες. 

 

 

Β'  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

  Βόλεϊ 

1) Πάσα με τα δάχτυλα και τους πήχεις. 

2) Βολή από κάτω  

3) Βολή από πάνω (τύπου τένις), 

4) Καρφί. 

5) Μπλοκ. 

6) Θέσεις παικτών στο γήπεδο με δύο και ένα πασαδόρο (σύστημα 4-2, 5-1). 

7) Πτώσεις χωρίς και με περιστροφή κ.ά.   

  

 Μπάσκετ 

1) Στάση παίκτη – μετακινήσεις. 

2) Είδη πάσας. 

3) Ντρίπλα. 

4) Στρόβιλος (πίβοτ). 

5) Σταμάτημα μετά από ντρίμπλα.  

6) Σουτ από στάση (ελεύθερη βολή). 

7) Σουτ με κίνηση (μπάσιμο). 

8) Απλές μορφές προσποίησης. 



9) Απλές μορφές προπετάσματος (σκρην). 

10) «Ριμπάουντ». 

11) Άμυνα ζώνης (2-3, 3-2, 2-1-2) και «μαν – του –μαν» 

12) Απλές μορφές αιφνιδιασμού. 

13) Ατομικές και ομαδικές ενέργειες (τακτική) άμυνας και επίθεσης, κ.ά. 

  

 Χάντμπολ 

1) Στάσεις του παίκτη – υποδοχή της μπάλας. 

2) Είδη πάσας. 

3) Ντρίπλα. 

4) Είδη σουτ  

5) «Μπλοκ». 

6) Θέσεις και τρόποι απόκρουσης του τερματοφύλακα. 

7) Απλές μορφές άμυνας. 

8) Απλές μορφές επίθεσης, κ.ά.  

 

 

 Ποδόσφαιρο 

1) Είδη πάσας. 

2) Είδη υποδοχής (σταμάτημα) της μπάλας. 

3) Προώθηση και έλεγχος της μπάλας (κοντρόλ). 

4) Ντρίπλα. 

5) Κεφαλιά. 

6) Είδη σουτ. 

7) «Αράουτ». 

8) Είδη λαβών και αποκρούσεων του τερματοφύλακα. 

9) Θέσεις και συνεργασία παικτών μέσα στο γήπεδο (σύστημα WM, κ.ά.) 

 

 Στίβος 

1) Εκκίνηση και δρόμος ταχύτητας. 



2) Άλμα σε μήκος. 

3) Άλμα τριπλούν. 

4) Άλμα σε ύψος. 

5) Σφαιροβολία. 

6) Ακοντισμός. 

7) Δισκοβολία, κ.ά. 

  

  Γυμναστική 

α. Ενόργανη γυμναστική 

    1. Απλές κυβιστήσεις – ανακυβιστήσεις. 

    2. Στηρίξεις απλές και κατακόρυφη. 

    3. Τροχός. 

    4. Κυβίστηση σε πλινθίο ή σε εφαλτήριο (με ή χωρίς βατήρα) κ.ά.  

    5. Απλές, ελεύθερες ασκήσεις εδάφους. 

β. Ρυθμική γυμναστική 

     Απλές κινήσεις με σχοινάκια, μπάλες, κορδέλες, στεφάνια, κ.ά. (για τις μαθήτριες). 

  

 Χοροί 

 1) Μακελάρικος (γρήγορος χασάπικος). 

 2) Σαμαρίνας. 

 3) Καλαματιανός. 

 4) Τσάμικος. 

 5) Πεντοζάλης. 

 6) Ποντιακός. 

 7) Τοπικοί χοροί, κ.ά. 

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος για διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε 
στον υπεύθυνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής του μαθήματος Παπαμαργαρίτη Θωμά στο 
email: m_papamargaritis@yahoo.gr 

τηλ. επικοινωνίας: 6948876081 


