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     θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνζαξκνζκέλα παηρλίδηα θπζηθήο αγσγήο. Οη 

παηδαγσγηθνί ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: α) ε βειηίσζε ησλ θηλεηηθώλ 

δεμηνηήησλ, β) ε βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηθαλόηεηαο, γ) ε δεκηνπξγία 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ παηδηώλ ηεο νκάδαο θαη δ) ε αλάπηπμε 

πξνζαξκνζκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ.  

     Αξρηθά έγηλε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ην πξόγξακκα, επηινγή  

θαη ζπγθξόηεζε ηεο νκάδαο πνπ ζα ζπκκεηέρεη. Καηόπηλ έγηλε επηινγή 

παηρληδηώλ ηα νπνία  πξνζαξκόζηεθαλ αληίζηνηρα ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ 

παηδηώλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο 

κέζνδνη. Σα πεδία ζύλδεζεο κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ 

αληίζηνηρσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ήηαλ ν γλσζηηθόο – ζσκαηηθόο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθόο ηνκέαο.  

      Η αλαδήηεζε ηνπ πιηθνύ ήηαλ από βηβιία θπζηθήο αγσγήο θαη ην 

δηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηήζεθαλ κπαιόληα, κπάιεο, θώλνη θ.ι.π.     

Δπηιέρζεθαλ παηρλίδηα όπσο ην πνδόζθαηξν όπνπ αληί γηα κηθξή κπάια 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κεγάιε κπάια, parachute game θαη 

ζθπηαινδξνκίεο όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεγάιεο κπάιεο θαη κπαιόληα 

θ.ι.π.  

     Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην Σ.Δ.Δ. Δ.Α. εξξώλ 

ζπλεξγάζηεθε κε ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Κηιθίο θαη ην Δηδηθό Γεκνηηθό Κηιθίο  νη  

εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ κε ηελ νκάδα ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην αληίζηνηρν πξόγξακκα επηζθέθζεθαλ ηελ έξξεο. Παξαηίζνληαη 

θσηνγξαθίεο από ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία ζην 

Σ.Δ.Δ. Δ.Α. εξξώλ. 



 

 

 

 

 



 

     Δπίζεο ηα παηδηά ηνπ Σ.Δ.Δ. Δ.Α. εξξώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κάδεςαλ πιαζηηθά θαπάθηα (εζεινληηθή δξάζε) θαη ηα 

έθεξαλ ζην ζρνιείν ηα νπνία δόζεθαλ ζε επηρείξεζε Θεζζαινλίθεο γηα 

λα πξνζθέξεη βνεζεηηθά κέζα γηα  άηνκα κε αλαπεξία. 

     Σν πξόγξακκα ζεσξείηαη επηηπρεκέλν θαζώο ε εθαξκνγή ηνπ θύιεζε 

νκαιά κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ. Σα παηδηά 

δήισζαλ επραξίζηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα  ιέγνληαο 

όηη ην παηρλίδη ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνλ θαη είρε πνιύ πιάθα. 

 


