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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έντονος προβληματισμός και συζήτηση έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για το
περιεχόμενο της σύγχρονης εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή. Μπορούμε
να έχουμε κινητικό μέρος ή είναι “επικίνδυνη τακτική”;

Είμαστε “καλυμμένοι” σε περίπτωση μικροατυχήματος στο χώρο του μαθητή, όταν μας
χωρίζει και μας ενώνει μια οθόνη;

Έχει νόημα αλήθεια όταν δεν είμαστε δίπλα στο μαθητή να προσπαθήσουμε να
οργανώσουμε το μάθημά μας με κινητικό πρόσημο; Υπάρχει βάσιμη προσδοκία για
επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος;

Η Φυσική Αγωγή κινδυνεύει να απωλέσει τον κινητικό της χαρακτήρα που αποτελεί και
τη βάση της διδασκαλίας της, εάν για μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται θεωρητικά μέσω
της οθόνης;

Τι ζητήματα προκύπτουν για τους μαθητές αν δεν υπάρχει καθόλου ¨πρακτικό” μέρος στη
σύγχρονη εξ΄αποστάσεως Φ.Α.;

Μπορεί στη σύγχρονη αξ΄αποστάσεως ΦΑ να θεωρήσουμε ότι “προχωράμε” την ύλη, ή
μόνο σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο;

Πόσο μας ενδιαφέρει πραγματικά τι θέλει ο μαθητής, και ποιες οι ανάγκες του;

Αυτά και άλλα ερωτήματα απασχόλησαν και απασχολούν όλους τους ΚΦΑ που αγαπούν
τη δουλειά τους, νοιάζονται για το μαθητή, αγωνιούν για το αύριο, παλεύουν για να
καταστήσουν τη ΦΑ ψηλά στις συνειδήσεις μαθητών και γονιών.

Ακολουθεί μια πρόταση για τη σύγχρονη εξ΄αποστάσεως ΦΑ. Προηγείται η ενημέρωση
προς γονείς για ελεύθερο χώρο 4-5 τμ., για διακριτική παρουσία τους, για το κατάλληλο
και ασφαλές ντύσιμο των παιδιών με φόρμες και σπορτέξ όπως και στη δια ζώσης
διδασκαλία. Αφορά την α/θμια εκπαίδευση και έχει εφαρμογή σε όλες τις τάξεις,
προσθέτοντας και αλλάζοντας παραμέτρους.

Εννοείται πως το έγγραφο το ανεβάζουμε στην η-τάξη μας και οι μαθητές μπορούν να
γυμνάζονται μόνοι, με τ΄αδέρφια ή τους γονείς τους οποιαδήποτε στιγμή.

Εάν τώρα πάμε με αυτόν ή αντίστοιχο οδηγό στη σύγχρονη, έχουμε ανοιχτές κάμερες,
βάζουμε παραπάνω φαντασία και δημιουργικότητα. Μερικά παραδείγματα:
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ, όποτε εμείς κρίνουμε δίνουμε και πιο διασκεδαστικό τόνο, χωρίς να
σταματήσουμε την κίνηση, όπως:

- να φέρετε γρήγορα ένα φρούτο κατά προτίμηση μήλο, πορτοκάλι, ή λεμόνι και
αναφέρω ενδεικτικά ασκήσεις που μπορούν να γίνουν στο μικρό χώρο του μαθητή: πέτα
και πιάσε στον αέρα- πέταγμα παλαμάκι πιάσιμο-πέταγμα δύο,τρία παλαμάκια πιάσιμο-



πήγαινε στην εξώπορτα με γρήγορο περπάτημα περνώντας το φρούτο γύρω από τη μέση,
ή μέσα από τα πόδια.

- Γρήγορα ισορρππήστε ένα βιβλίο στο κεφάλι σας και με αργές κινήσεις κάντε το γύρο
του δωματίου χωρίς να πέσει το βιβλίο.

Πείτε μια άσκηση που αρχίζει από Σ (ή όποιο άλλο γράμμα) και κάντε την για 30΄΄

Φέρτε ένα αντικείμενο που αρχίζει από Π, και όσα γράμματα έχει (πχ. αν φέρει κάποιος
παντόφλα έχει 8 γράμματα) τόσες διαφορετικές ασκήσεις εκτελέστε, δικής σας επιλογής.

Ρωτήστε τυχαία ένα μαθητή όταν γίνεται μια άσκηση για τις τεχνικές λεπτομέρειες π.χ. αν
είστε στην άσκηση Γ τι κάνει το ελεύθερο πόδι όταν κάνουμε κουτσό;

Και πολλές άλλες επιλογές που τις δημιουργούμε με την ευρηματική φαντασία μας, τις
περισσότερες φορές σε πραγματικό χρόνο μαθήματος.

Ο συγκεκριμένος οδηγός χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις τάξεις με πολύ καλά αποτελέσματα.

Η Αλφαβήτα του «ξεσκουριάσματος»
Οδηγίες:

1. Γυμνάζεστε με άδειο στομάχι

2. Προθερμανθείτε βάζοντας την αγαπημένη μας μουσική χορεύοντας για 5΄

3. Ξεκινήστε με τις ασκήσεις που περιγράφονται πιο κάτω, στα γράμματα
του ονόματός σας.

4. Αν αντέχετε, συνεχίστε και με το επίθετο.

5. Εκτελέστε το πρόγραμμα τρεις φορές την εβδομάδα

6. Για ποικιλία, φτιάξτε δύο κύβους ( Γ΄ - Στ΄ τάξεις)

Στις πλευρές του α΄ κύβου γράψτε από 4 γράμματα της αλφαβήτου.

Στις πλευρές του β΄ κύβου βάλτε από ένα χρώμα

Ρίξτε τον κάθε κύβο και επιλέξτε

α. τις ασκήσεις που αντιστοιχούν στο χρώμα της πλευράς

β. τις ασκήσεις των γραμμάτων της πλευράς.

Α. Πήδα πάνω κάτω 10 φορές με τα δύο πόδια.

Β. Ανασήκωνε το πόδι με λυγισμένο γόνατο συνεχόμενα 5 φορές και χτύπα τις παλάμες
σου κάθε φορά κάτω από το μηρό. Κάνε το ίδιο και με το άλλο πόδι.



Γ. Κάνε κουτσό στο ένα πόδι 5 επαναλήψεις και μετά στο άλλο. Δοκίμασε το ίδιο εναλλάξ
τα πόδια για 10 συνεχόμενες επαναλήψεις.

Δ. Επιχείρησε 5 κοιλιακούς έχοντας τα γόνατα λυγισμένα και τα πέλματα να πατούν στο
έδαφος.

Ε. Ξεκίνα από ένα σημείο και προχώρησε προς την πόρτα σα καγκουρώ. Επιστρέφεις
περπατώντας (5 επαναλήψεις)

Ι. Κάνε 10 jumping Jacks

H .Μετακινήσου (πήδα)σα βάτραχος για μία απόσταση 5 φορές(επιστροφή με βάδισμα).

Θ. Ισορρόπησε στο δεξί πόδι μετρώντας μέχρι το 10.

Ι. Ισορρόπησε στο αριστερό πόδι μετρώντας μέχρι το 10.

Κ.Μετακινήσου με πλάγια βήματα προς ένα σημείο και επέστρεψε στο σημείο εκκίνησης

βλέποντας προς ίδια κατεύθυνση (8 επαναλήψεις)

Λ. Κάνε βήμα σα στρατιώτης (20 επαναλήψεις)

Μ. Κάνε 10 επιτόπιους καλπασμούς(αλογάκι)

Ν. Κάνε επιτόπου 16 χόπλες (βήμα και κουτσό στο ίδιο πόδι)

Ξ. Πήδα από το ένα πόδι στο άλλο 10 φορές

Ο. Κάνε 6 push ups

Π. Κάνε 10 βαθιά καθίσματα

Ρ. Ακούμπησε την πλάτη σε ένα τοίχο κι άρχισε να κατεβαίνεις λυγίζοντας τα γόνατα μέχρι
το σημείο που διατηρείς την επαφή με τον τοίχο. Μείνε σε αυτή τη θέση μετρώντας μέχρι
το 8.

Σ. Μετακινήσου με βήματα γρήγορα προς τα πίσω κι επέστρεψε στο σημείο εκκίνησης με

Χόπλες ( 6 επαναλήψεις)

Τ. Τεντωθείτε σα να θέλετε να φτάσετε ένα σύννεφο μετρώντας ως το 15

Υ. Μετακινηθείτε στις μύτες μέχρι ένα σημείο κι επιστρέψτε στις φτέρνες με την όπισθεν.(5)

Φ. Κάνε 10 περιφορές των χεριών προς τα εμπρός με τον κορμό σε όρθια θέση



Χ. Κολύμπα ύπτιο περνώντας το χέρι δίπλα στο αυτί τεντωμένο σε όρθια θέση.

Ψ. Προσποιήσου πως πετάς (25 επαναλήψεις χεριών)

Ω. Προσποιήσου πως είσαι αστερίας Ξάπλωσε στο χαλί και ονειρέψου για 20΄΄

Το αλφάβητο του ξεσκουριάσματος δεν είναι δική μου έμπνευση. Έπεσε στα χέρια μου
τυχαία, και το χρησιμοποίησα αλλάζοντας όπως είπα παραμέτρους ανάλογα με το επίπεδο
και την ηλικία των μαθητών μου.
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