ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
1. Σκοπός του προγράµµατος, αρχές και βασικοί άξονες
Η Ολυµπιακή Παιδεία είναι ένα παιδαγωγικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του οποίου προωθούνται αξίες και
αποκτώνται γνώσεις, εµπειρίες και δεξιότητες που πηγάζουν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες και την Αθλητική
Παράδοση και έχουν ως σκοπό τη σωµατική, ψυχική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και τη δηµιουργία
στάσεων και συµπεριφορών κοινωνικά αποδεκτών.
Αρχές του Προγράµµατος
Η µορφωτική και παιδευτική δύναµη της Ολυµπιακής Παράδοσης.
Η «καλοκαγαθία», δηλαδή η αρµονική σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη του ανθρώπου και η συνύπαρξη του
µε άλλους ανθρώπους.
Ο αυθορµητισµός, η αµεσότητα, η στρατηγική, η συνύπαρξη και η οµαδικότητα που σχετίζονται µε το παιχνίδι.
Η συνάθροιση - συνέλευση που σχετίζεται µε τους αγώνες.
Η ψυχαγωγία.
Η αποδοχή Αθλητικών και Ηθικών Κανόνων.
Το «µέτρο» που εκδηλώνεται στους ίδιους τους αγώνες, στα συναφή έργα αυτών και στην τεχνολογία των
αγώνων.
Η δηµοσιότητα, η οποία συγκεντρώνει την επίδειξη, την εικόνα και την επικοινωνία, τον θεωρό και τον θεατή.
Οι παραπάνω αρχές γίνονται κατανοητές µέσα στον ορίζοντα της δηµοκρατίας, της ειρηνικής συνύπαρξης
ανθρώπων και λαών και των ισόρροπων και οµαλών διανθρώπινων σχέσεων.
Βασικοί άξονες
Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Οι διαπροσωπικές σχέσεις, η κοινωνικότητα, η επικοινωνία, ο διάλογος, η έκφραση και η µάθηση.
Το παιχνίδι σε όλες τις µορφές του, ως παιδιά, ψυχαγωγία, διασκέδαση και χαρά.
Η κίνηση και η επαφή µε τη φύση, την τεχνική, το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό.
Ο αγώνας σε ολόκληρο το σύγχρονο Ολυµπιακό πρόγραµµα και σε όλες τις φάσεις του, ως προετοιµασία,
άσκηση, προπόνηση, συµµετοχή, υποδοµή, κανονισµοί και κοινωνική κατανόηση.
Η διαλεκτική της θέας στο στάδιο, την τηλεόραση, τον τύπο, τη µόδα, τη διαφήµιση, την τεχνολογία, τη νίκη, την
ήττα, την αναγνώριση και την ουτοπία.
Οι δυνάµεις της οικονοµίας, τεχνολογίας, πολιτικής, επιστήµης και οι Ολυµπιακοί Αγώνες.
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες και οι πολιτισµοί, οι θρησκείες, ο διάλογος, οι συναντήσεις, η φιλία, η φιλοξενία, η
συνεργασία, η αλληλεγγύη και η κατανόηση των λαών.
Τα θετικά και τα αρνητικά φαινόµενα, όπως είναι η εµπορευµατοποίηση, η χορηγοποίηση, η
επαγγελµατοποίηση, η βιοµηχανοποίηση, ο γιγαντισµός, η πολιτικοποίηση, ο ολοκληρωτισµός, οι κριτικές, οι
αντιφάσεις στις διεθνείς σχέσεις, η οργάνωση και η διοίκηση, η θρησκεία των µυώνων, η αυτόµατη ανθρωποµηχανή.
Οι πολικότητες: τόπος-οικουµένη, αρχαίο-µοντέρνο, σώµα-πνεύµα, ελευθερία-δεσµεύσεις, ως βάσεις παιδείας
και ανθρωπισµού.
2. Άξονες, γενικοί στόχοι, θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης
Προσχολική Αγωγή –∆ηµοτικό σχολείο

Τάξη
Προσχολική
Αγωγή

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου
Αθλητισµός χθες και σήµερα.
Ταξιδεύοντας στις Ολυµπιάδες.
Τίµιο και δίκαιο παιχνίδι.
Εγώ - εσύ - όλοι µαζί
Αθήνα 2004 - Η Ολυµπιάδα της
χαράς

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)
Στάσεις
Η συµµετοχή των νέων στην αρχαία ελληνική
και σύγχρονη Ολυµπιακή Παράδοση.
Η συµµετοχή των νέων στον Ολυµπιακό
Πολιτισµό όπως αυτός εµφανίζεται: α) στον
τόπο, στην υποδοµή, στη φύση, β) στη
συµµετοχή, γ) στο σώµα, δ) στην κίνηση, ε) στο
παιχνίδι στ) στον αγώνα ζ) στις αρχές η) στο

Θεµελιώδεις
έννοιες
∆ιαθεµατικής
προσέγγισης
Ισότητα
Εξάρτηση
Μεταβολή
Χρόνος
Χώρος
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Αθλητισµός χθες και σήµερα.
Α΄ Κύκλος
Α΄ & Β΄
∆ηµοτικού

Μύθος και Ολυµπιακοί Αγώνες.
Τίµιο και ∆ίκαιο παιχνίδι.
Αθλούµαι - παίζω – χαίροµαι –
ονειρεύοµαι.
Αθήνα 2004 - Η µεγάλη γιορτή
όλου του κόσµου.

Β΄ Κύκλος
Γ΄& ∆΄
∆ηµοτικού

Αθλητισµός – Εκπαίδευση στην
αρχαία Ελλάδα.
Ολυµπιακοί Αγώνες χθες και
σήµερα.
Αθλούµαι – παίζω – χαίροµαι –
ονειρεύοµαι µε αρχαία και
σύγχρονα παιχνίδια.
Ο Αθλητής.
Ολυµπιακοί Αγώνες, Αθήνα
2004 – Η µεγάλη γιορτή του
κόσµου.

Γ΄ Κύκλος
Ε΄ & Στ΄
∆ηµοτικού

Ιστορία
του
αθλητισµού.
Σύγχρονη Ολυµπιακή ιστορία.
Αθήνα 2004 - Η νέα πρόκληση.
Παραολυµπιακοί Αγώνες
Η ωφέλεια της άσκησης.
Ευ Αγωνίζεσθαι (Ηθικά
κοινωνικά µηνύµατα).

και

παιχνίδι, στ) στον αγώνα, ζ) στις αρχές, η) στο
θέαµα, θ) στο νόηµα, ι) στο διάλογο.

Ήχος

Κοινωνικές ∆εξιότητες
Η ανάπτυξη της επικοινωνίας µε τους
συναθλητές,
προπονητές,
διαιτητές,
αντιπάλους, δηµοσιογράφους, θεατές και µε
άτοµα άλλης εθνικότητας και πολιτισµού.
Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των
ιδιαίτερων ταλέντων των νέων.
Η διαµόρφωση των νέων ως προσώπων,
σύµφωνα µε τις κατηγορίες του ωραίου, του
καλού, του δικαίου, του αληθινού και του
ελεύθερου.

Συµµετρία

Σωµατικές – Κινητικές ∆εξιότητες
Η καλλιέργεια των κινητικών – αθλητικών
δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων αθλητικών
ταλέντων των νέων.
Η µύηση σε µη διαδεδοµένα στη χώρα µας
Ολυµπιακά Αθλήµατα και Αγωνίσµατα.

Χρώµα – Φως
Ισορροπία
Άτοµο
Επικοινωνία
Συνεργασία
Αλληλεπίδρασ
η
Συµµετοχή
Ελευθερία
Νόµος
Σύστηµα
Συµβολισµός
Ταξινόµηση
∆οµή

Γνώσεις
Η γνώση για την αρχαία ελληνική και σύγχρονη
Ολυµπιακή Παράδοση και τον Ολυµπιακό
Πολιτισµό.
Η κατανόηση της αισθητικής αξίας της τέχνης
που έχει πηγή έµπνευσης τους Ολυµπιακούς
Αγώνες και γενικά τον αθλητισµό.
Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι σε
αρνητικά κοινωνικά φαινόµενα, όπως είναι η
βία, η χυδαιολογία, η καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.ά.

Γυµνάσιο
Τάξη

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)

Α΄ Γυµνασίου
Αθλητισµός χθες και σήµερα.
Σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες
– εγκαταστάσεις, υποδοµή.
Παραολυµπιακοί Αγώνες.
Ευ Αγωνίζεσθαι (Ηθικά
κοινωνικά µηνύµατα)
Ολυµπιακά Αθλήµατα.
Ολυµπιακή εκεχειρία.
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και

Στάσεις
Η συµµετοχή των νέων στην αρχαία ελληνική
και σύγχρονη Ολυµπιακή Παράδοση.
Η συµµετοχή των νέων στον Ολυµπιακό
Πολιτισµό όπως αυτός εµφανίζεται: α) στον
τόπο, στην υποδοµή, στη φύση, β) στη
συµµετοχή, γ) στο σώµα, δ) στην κίνηση, ε) στο
παιχνίδι, στ) στον αγώνα, ζ) στις αρχές, η) στο
θέαµα, θ) στο νόηµα, ι) στο διάλογο.
Κοινωνικές ∆εξιότητες
Η ανάπτυξη της επικοινωνίας
συναθλητές
προπονητές

Θεµελιώδεις
έννοιες
∆ιαθεµατικής
προσέγγισης
Ισότητα
Εξάρτηση
Μεταβολή
Χρόνος
Χώρος
΄Ηχος
Χρώµα – Φως
Συµµετρία

µε τους
διαιτητές

Ισορροπία

Β΄
Γυµνασί
ου

Αρχαίοι
και
σύγχρονοι
Ολυµπιακοί Αγώνες.
Νίκη – ήττα.
Η ωφέλεια της άσκησης.
Ευ Αγωνίζεσθαι (Ηθικά
κοινωνικά µηνύµατα)

και

Ολυµπιακοί Αγώνες – θετικές
επιπτώσεις και προβλήµατα.
Αθήνα 2004 - Εθελοντισµός –
Επικοινωνία
Γ΄
Γυµνασί
ου

Ολυµπιακοί Αγώνες-το παρόν
και το παρελθόν.
Αθλητισµός
πνεύµα.

-

σώµα,

νους,

Αρχές
και
θεσµοί
Ολυµπιακού κινήµατος.

του

Ολυµπιακοί
Πολιτισµοί

και

Ο αγών

Αγώνες

Ολυµπιακοί
ΑγώνεςΠεριβάλλον, ποιότητα ζωής.

συναθλητές,
προπονητές,
διαιτητές,
αντιπάλους, δηµοσιογράφους, θεατές και µε
άτοµα άλλης εθνικότητας και εν γένει
πολιτισµού.
Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων
ταλέντων των νέων.
Η εξέλιξη των νέων ως προσώπων, σύµφωνα µε
τις κατηγορίες του ωραίου, του καλού, του
δικαίου, του αληθινού και του ελεύθερου.
Σωµατικές – Κινητικές ∆εξιότητες
Η καλλιέργεια των κινητικών – αθλητικών
δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων αθλητικών
ταλέντων των νέων.
Η µύηση σε µη διαδεδοµένα στη χώρα µας
Ολυµπιακά αθλήµατα και αγωνίσµατα.
Γνώσεις
Η γνώση για την αρχαία ελληνική και σύγχρονη
Ολυµπιακή Παράδοση και τον Ολυµπιακό
Πολιτισµό.
Η κατανόηση της αισθητικής αξίας της τέχνης
που έχει πηγή έµπνευσης τους Ολυµπιακούς
Αγώνες και γενικά τον αθλητισµό.
Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι σε
αρνητικά κοινωνικά φαινόµενα, όπως είναι η βία,
η χυδαιολογία, η καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων κ.ά.

Άτοµο
Επικοινωνία
Συνεργασία
Αλληλεπίδρασ
η
Συµµετοχή
Ελευθερία
Νόµος
Σύστηµα
Συµβολισµός
Ταξινόµηση
∆οµή

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1. Σκοπός του προγράµµατος
Η Ολυµπιακή Παιδεία στην ειδική αγωγή δίνει την ευκαιρία στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να
συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της µάθησης.
Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας έχει ως σκοπό:
− Να παρακινήσει το ενδιαφέρον των µαθητών για θέµατα Ολυµπιακής Παιδείας.
− Να αποτυπώσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες της σχολικής ζωής που επηρεάζουν θετικά ή
αρνητικά τα ενδιαφέροντα των µαθητών και να αναδείξει τους θετικούς παράγοντες.
− Να προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων κινητικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών βοηθώντας
τα να γνωρίσουν µέσα από την κίνηση, το περιβάλλον, τα αντικείµενα, το σώµα τους και τον κοινωνικό τους
περίγυρο.
− Να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν τις κινητικές τους ικανότητες, και να γνωρίσουν τις δυνατότητές
τους.
− Να καλλιεργήσει τη δηµιουργική και κριτική σκέψη των µαθητών.
− Να παροτρύνει τους διστακτικούς ή αδιάφορους µαθητές να συµµετέχουν στο µάθηµα, βοηθώντας έτσι στη
βελτίωση των ίδιων των µαθητών και του γενικότερου κλίµατος µέσα στην τάξη.
− Να συµβάλει στην ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων µέσα στα υπάρχοντα προγράµµατα σπουδών των ΣΜΕΑ.
− Να θέσει τις βάσεις για την ενασχόληση των παιδιών µε την δια βίου άσκηση.
− Να διευκολύνει µακροπρόθεσµα στην επιλογή αθλητικών ταλέντων µε στόχο την στελέχωση της Ολυµπιακής
Οµάδας. (Αθλητές που θα συµµετέχουν στις Παραολυµπιάδες).
Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας προσφέρει µεταξύ άλλων κινητικές εµπειρίες στους µαθητές, η έλλειψη
των οποίων είναι εµφανής σήµερα όσο ποτέ άλλοτε, εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης. Στους µαθητές µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η έλλειψη κίνησης είναι ακόµη πιο έντονη εξαιτίας των περιορισµών που βιώνουν λόγω
των ειδικών τους αναγκών. Οι µαθητές θα βοηθηθούν να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να πιστέψουν σ’ αυτές, να
συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία της µάθησης, να καλλιεργήσουν και να προαγάγουν την κριτική σκέψη, τη γνώση,
τη διάθεση για ζωή, βιώνοντας έτσι τη χαρά της δηµιουργίας. Τα παιδιά θα µάθουν να επικοινωνούν και να
συνεργάζονται µεταξύ τους για την επίτευξη των στόχων της διδακτικής ώρας της Ολυµπιακής Παιδείας, να
συµµετέχουν ενεργά στην οµάδα, να διαµορφώνουν από κοινού το σχολικό περιβάλλον και να µεταφέρουν τα
ερεθίσµατα που παίρνουν από το σχολείο στο σπίτι.
2. Άξονες, γενικοί στόχοι του προγράµµατος, διαθεµατική προσέγγιση
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Το πλαίσιο του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας για την Ειδική Αγωγή περιγράφεται συνοπτικά στους
παρακάτω γενικούς στόχους:
1. Την προσφορά νέων, διαφορετικών, πολύπλευρων και σύνθετων κινητικών εµπειριών. Αυτό σηµαίνει ότι το
περιεχόµενο της Ολυµπιακής Παιδείας θα εξυπηρετεί όχι µόνο την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και
κινητικών εµπειριών που βρίσκονται σε άµεση σχέση µε το σώµα των παιδιών και την εικόνα που έχουν γι’ αυτό.
Η θεώρηση της Ολυµπιακής Παιδείας για το σώµα δεν αναφέρεται µόνο στις οργανικές λειτουργίες του, αλλά και
στην ανάπτυξη της συνολικής προσωπικότητας των µαθητών µέσα από την κίνηση.
2. Την κοινωνικοποίηση των µαθητών τόσο µέσα από την εκδήλωση και εφαρµογή στην πράξη των προσωπικών
τους επιθυµιών, όσο και από την αποδοχή των επιθυµιών των συµµαθητών τους.
3. Την βίωση, την αναγνώριση και την κατανόηση νέων συνθηκών και τρόπων συµπεριφοράς αναφορικά µε την
κίνηση και τη γνώση.
Η Ολυµπιακή Παιδεία αφορά τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι είτε είναι ενταγµένοι στο κοινό
εκπαιδευτικό σύστηµα είτε φοιτούν σε αυτόνοµα ειδικά σχολεία. Για την εφαρµογή του προγράµµατος προτείνονται
σηµαντικές τροποποιήσεις τόσο στην οριοθέτηση των στόχων όσο και στην µεθοδολογία και τις δραστηριότητες. Είναι
κατανοητό ότι το εν λόγω πρόγραµµα πρέπει να προσαρµόζεται στο επίπεδο του κάθε µαθητή, λαµβάνοντας υπόψη τις
δυνατότητές του και τα ενδιαφέροντά του.
Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος εργάζεται σε σχολεία της Α/βάθµιας ή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης όπου υπάρχει τάξη ένταξης,
στην οποία φοιτούν µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ή σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ),
καλείται να προσαρµόσει κατάλληλα το πρόγραµµά του και τον τρόπο διδασκαλίας του. Ειδικότερα θα πρέπει να
προσαρµόζεται το πρόγραµµα ανάλογα µε την κατηγορία των µαθητών µε ειδικές ανάγκες.
Ενδεικτικά αναφέρουµε παραδείγµατα προσαρµογής µερικών δραστηριοτήτων στις ανάγκες των παιδιών διαφόρων
κατηγοριών. Η έννοια λ.χ. των ολυµπιακών αγώνων στην αρχαιότητα µπορεί να δοθεί µε τις ακόλουθες προσαρµογές:
(α) Για παιδιά µε νοητική καθυστέρηση: Προετοιµασία για επίσκεψη σε αρχαιολογικό µουσείο. Συλλογή καρτών µε
αθλητικές παραστάσεις αρχαίων αθλητών. Αναπαράσταση των αθληµάτων και επιβράβευση των αθλητών.
(β) Για παιδιά µε κινητικές αναπηρίες: Προβολή βίντεο που αναπαριστά αθλητικούς αγώνες της αρχαιότητας. Προβολή
βίντεο µε τη συµµετοχή αθλητών µε κινητικές αναπηρίες. Επισήµανση της ανάγκης για συστηµατική προετοιµασία και
θέληση για επιτυχία. Αξιοποίηση των κινητικών δυνατοτήτων των παιδιών για αναπαραστάσεις εφικτών αθλητικών
δραστηριοτήτων. Αξιολόγηση των προσπαθειών και καλλιέργεια της ευγενούς άµιλλας.
(γ) Για τυφλά παιδιά και παιδιά µε προβλήµατα όρασης. Περιγραφή αθληµάτων της αρχαιότητας. Ακρόαση αθλητικών
εκδηλώσεων. Άσκηση µε δραστηριότητες κινητικότητας και προσανατολισµού. Ενθάρρυνση των παιδιών για συµµετοχή
σε αθλητικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την αίσθηση της ακοής και της αφής.
(δ) Για κωφά και βαρήκοα παιδιά: Επίσκεψη σε µουσείο. Συλλογή µουσειακού υλικού. Επεξεργασία του υλικού µε
έµφαση στην κατανόηση των αθλητικών δραστηριοτήτων µε την χρήση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας.
Αναπαράσταση των αθληµάτων µε τήρηση των σχετικών κανόνων. Συµµετοχή των παιδιών στις αθλητικές
δραστηριότητες µε προσαρµογές των κανονισµών, π.χ. τροποποίηση του τρόπου εκκίνησης µε οπτική ένδειξη.
Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες µαθητών προτείνονται επίσης επισκέψεις σε Αθλητικές Οµοσπονδίες και Σωµατεία
αναπήρων καθώς και επισκέψεις αθλητών µε αναπηρίες και µη στο σχολείο τους.
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας στην Ειδική
Αγωγή συνοψίζονται ως ακολούθως:
α). Οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλευρες δράσεις, να γνωρίσουν νέες δυνατότητες
κίνησης και επικοινωνίας µέσα από τα θέµατα της Ολυµπιακής Παιδείας. Το τελικό αναµενόµενο αποτέλεσµα για τους
µαθητές είναι η κατάκτηση µιας διαφορετικής θεώρησης και σχέσης απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό, τους
συµµαθητές τους, τον δάσκαλό τους, τη διδασκαλία και το µάθηµα της σχολικής Ειδικής Φυσικής Αγωγής.
β) Οι µαθητές θα αξιοποιήσουν το χρόνο διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων συµµετέχοντας σε δραστηριότητες
που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κινητικής και συνολικής τους προσωπικότητας, σε δραστηριότητες που προάγουν
τη σκέψη, τη διαδικασία µάθησης και τη γνώση, µέσα από την ενεργό συµµετοχή τους στο µάθηµα.
γ) Οι µαθητές θα συµµετέχουν στην διαµόρφωση του αύλειου χώρου του σχολείου τους, της αίθουσας
διδασκαλίας, της αίθουσας γυµναστικής. Μέσα από τις εργασίες τους θα συµβάλουν στη βελτίωση και διεύρυνση των
εποπτικών µέσων και της υλικοτεχνικής υποδοµής του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής και των άλλων µαθηµάτων.
3. Πρόγραµµα Σπουδών Ολυµπιακής Παιδείας στην Ειδική Αγωγή. (Ενδεικτικά)
Ι. ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΤΟΧΟΙ
Να γνωρίσουν στοιχεία της
κίνησης και του ρυθµού.
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ασκήσεις Ψυχοκινητικής και
Μουσικοκινητικής Αγωγής

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι µαθητές:
Μαθαίνουν - παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια
ό

Να αναπτύξουν τη
δηµιουργικότητά τους και τη
φαντασία τους.

Μουσικοκινητικής Αγωγής

του τόπου µας

Ασκήσεις θεατρικής αγωγής:

Παίζουν αθλητικά οµαδικά παιχνίδια µίµησης
και συνεργασίας

Να διασκεδάσουν, να χαρούν,
να ονειρευτούν, να
εκφραστούν, µέσα από το
παιχνίδι.

Αθλούµαι - παίζω - χαίροµαι ονειρεύοµαι
Εγώ - εσύ - όλοι µαζί
(20 ώρες)
ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ
Να γνωρίσουν στοιχεία της
κίνησης, της άσκησης και του
ρυθµού.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ασκήσεις Μουσικοκινητικής και
Θεατρικής Αγωγής

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι 12 άθλοι του Ηρακλή. Μετά από µια
σύντοµη παρουσίαση του κάθε άθλου, οι
µαθητές αναπαριστούν αυτόν παίζοντας
θεατρικό παιχνίδι

Να αναγνωρίσουν ιστορικές
φάσεις
εξέλιξης
των
αγωνισµάτων

Μύθος και Ολυµπιακοί Αγώνες

Να προσαρµόζουν το σώµα
τους στο ρυθµό και στο χώρο.

Αθλούµαι - παίζω - χαίροµαι –
ονειρεύοµαι

Τελική αθλητική εκδήλωση.

Να αναπτύξουν τη
δηµιουργικότητά τους και τη
φαντασία τους.

Εγώ - εσύ - όλοι µαζί

Τρίαθλο Α΄ και Β΄ τάξεων, µε στοιχεία
αναπαράστασης αφής της Ολυµπιακής
φλόγας και έναρξης Ο.Α.

Να ενισχύσουν δεσµούς φιλίας
και συνεργασίας.

Ολυµπιακά Αθλήµατα

Αθήνα 2004 - Η Ολυµπιάδα της
χαράς (ευθύνη όλων µας)

Σύντοµη παρουσίαση της ιστορίας του
αθλητισµού από την προϊστορική εποχή έως
και σήµερα µε φωτογραφίες και διαφάνειες.

(25 ώρες)

ΙΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤIΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΕ
ΣΤΟΧΟΙ
Να γνωρίσουν την Αρχαία
Ελληνική
και
Σύγχρονη
Ολυµπιακή Παράδοση.
Να
καλλιεργήσουν
ιδιαίτερες
δεξιότητες
Αθλητισµό.

τις
στον

Να αποκτήσουν εµπειρία στον
αθλητικό τοµέα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Αρχαίοι Ολυµπιακοί Αγώνες.
Σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες.
Παραολυµπιακοί Αγώνες.
Ολυµπιακά Αθλήµατα.
Αθήνα 2004 - Ευθύνη όλων µας.
(25 ώρες)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανασκόπηση έντυπης και ηλεκτρονικής
βιβλιογραφίας, µε θέµατα για τους αρχαίους
και σύγχρονους Ο.Α. (Αγωνίσµατα κανονισµοί - έπαθλα - ποινές)
Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού από
Οµοσπονδίες, Γ.Γ.Α., αθλητικούς φορείς για
τα Ολυµπιακά αθλήµατα
Προβολή αθλητικής βιντεοταινίας µε θέµα
τους Ο.Α.

4. ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας (Ενδεικτικά)
Την ώρα της γλώσσας
Την ώρα των
Καλλιτεχνικών /
Εργοθεραπεία

Συζήτηση επίκαιρων ολυµπιακών θεµάτων
Παρουσίαση ενός αθλητή αναπήρου ή µη
∆ιήγηση µιας ολυµπιακής ιστορίας
Οι µαθητές ζωγραφίζουν:
Τα Ολυµπιακά σύµβολα, τα σύµβολα των αθληµάτων
Οι µαθητές δηµιουργούν:
Κατασκευές – γλυπτική - κεραµική – ζωγραφική –χαλκογραφίες – υαλογραφίες –
γύψινα – κολάζ – κόµικς – γκράφιτι, µε θέµατα που αφορούν τους Ολυµπιακούς
αγώνες
Κατασκευή µασκότ για το 2004
Το σήµα των Ολυµπιακών Αγώνων (κατασκευή των δαχτυλιδιών – χρωµατισµός)
Ζωγραφιές από αγωνίσµατα και σύµβολα
Κατασκευή ολυµπιακού βιβλίου

637

Την ώρα της Ιστορίας

Την ώρα της Μουσικής

Την ώρα των Θρησκευτικών
/ Ηθικής
Την ώρα των Μαθηµατικών

Την ώρα της αγωγής υγείας
/ Μάθηµα επισκέπτριας
υγείας
Την ώρα της
Φυσικοθεραπείας/ Μάθηµα
φυσικοθεραπευτή
Την ώρα της Φυσικής
Αγωγής / Μάθηµα
Ψυχοκινητικής Αγωγής

Οι αγώνες στην αρχαιότητα
Οι σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες
Η Παραολυµπιάδα
Αθήνα 2004
Απόδοση τιµών σε Ολυµπιονίκες από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.
Ο Εθνικός Ύµνος
Ο Ολυµπιακός Ύµνος
Εθνικοί Ύµνοι άλλων κρατών
Χοροί και τραγούδια της χώρας που φιλοξενεί τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
∆ικαιοσύνη στα σπορ και στην καθηµερινή ζωή
Ευ Αγωνίζεσθαι
Εκείνο που µετράει δεν είναι η νίκη αλλά η συµµετοχή
Η Ολυµπιάδα ενώνει τους λαούς.
Οι τέσσερις πράξεις σε σύνδεση µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες
Ασκήσεις, π.χ. Υπολογισµός της περιµέτρου / διαστάσεων γηπέδων
Αποστάσεις Ολυµπιακών Πόλεων
Υπολογισµός συµµετεχόντων αθλητών, θεατών, δηµοσιογράφων, κλπ.
∆ιατροφικές συνήθειες αθλητών
Χρήση αναβολικών στον αθλητισµό
Κατασκευή πρωινού αθλητών από οµάδα µαγειρικής και προσφορά του στους
µαθητές
Εξαρτησιογόνες ουσίες και αθλητική απόδοση (κάπνισµα, ναρκωτικά)
Αποκατάσταση αθλητών έπειτα από τραυµατισµούς
Ειδικό πρόγραµµα για βελτίωση και συµµετοχή στην Ολυµπιάδα / Παραολυµπιάδα
Συζήτηση συµβάντων τραυµατισµών σε Ολυµπιονίκες / Αποθεραπεία
Συζήτηση για τους Ολυµπιακούς της Αθήνας το 2004 και την Παραολυµπιάδα
Παρακίνηση για ενεργό συµµετοχή (ως αθλητές, ως εθελοντές, ως θεατές)
Ενσωµάτωση των ειδικών ασκήσεων µέσα στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου
Εκτέλεση των ασκήσεων σε προσαρµοσµένο περιβάλλον (συνθήκες και
παράγοντες )προς τους Ολυµπιακούς Αγώνες

5. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Οι µέθοδοι διδασκαλίας που προτείνονται για την υλοποίηση του προγράµµατος πρέπει:
να είναι εύκολες στην υλοποίησή τους.
να προσεγγίζουν τους στόχους που έχουν τεθεί.
να απευθύνονται στο γνωστικό, νοητικό και συναισθηµατικό επίπεδο των µαθητών.
να διευκολύνουν τη συνεργασία εκπαιδευτικών-µαθητών.
Γι’ αυτούς τους λόγους εκτός από τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας (διαλέξεις, προβολή διαφανειών,
προβολή βιντεοταινιών, προβολή CD, χάρτες, προπλάσµατα, εικόνες, διαγράµµατα), προτείνονται και µέθοδοι
οµαδοσυνεργατικές.
Οι οµαδοσυνεργατικές µέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να λειτουργήσουν οµαδικά, να αναλάβουν
πρωτοβουλίες και υπευθυνότητες και να παίξουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης, µε ανάπτυξη ιδεών,
παιχνίδια ρόλων, παιδαγωγικά παιχνίδια, καλλιτεχνική δηµιουργία, αθλητικές δραστηριότητες, ενασχόληση µε αθλητικά
θέµατα, ασκήσεις ελεύθερου συνειρµού, οραµατισµό, επισκέψεις στο περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό-έρευνα
πεδίου).
Οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιούνται πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να προβληµατίζονται να
αναπτύσσουν τις γνώσεις τους, να συµπεραίνουν, να διατυπώνουν και να αιτιολογούν τις απόψεις τους. Η θεωρία και η
πράξη να συµπορεύονται. Να δηµιουργούνται κατάλληλες συνθήκες, ώστε να γίνεται «διερεύνηση θεµάτων και
ανακάλυψη». Οι στρατηγικές αυτές περιλαµβάνουν διαδικασίες µετρήσεων, ταξινόµησης, παρατήρησης, διερεύνησης,
πρόβλεψης, εύρεσης χρονικών σχέσεων, σύγκρισης γεγονότων, επίλυσης προβληµάτων, γνωστικών συγκρούσεων,
παρατήρησης κ.ά.
Σηµαντικό στοιχείο είναι οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές να διαµορφώνουν από κοινού το πλαίσιο δράσης. Ο
ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι καθοδηγητικός-συµβουλευτικός, ενώ το κέντρο βάρους µετατίθεται στους
µαθητές και στη συλλογική µορφή εργασίας. Σηµαντική θεωρείται η συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς, µε ειδικούς
επιστήµονες µε εξωσχολικούς φορείς και µε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων.
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την υλοποίηση του προγράµµατος (ενδεικτικά):
− η µέθοδος σχεδίων εργασίας (project), η οµαδοσυνεργατική µέθοδος και η µέθοδος της αλληλοδιδασκαλίας.
− επιλογή και προσαρµογή της διδασκόµενης ύλης ανάλογα µε το βαθµό και το είδος της αναπηρίας.
−
−
−
−
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− καθορισµός πλαισίου Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών µε σκοπούς, στόχους και δραστηριότητες
προσαρµοσµένες στο βαθµό και το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κάθε µαθητή.
− διαγνωστική αξιολόγηση µε διερεύνηση των δυνατοτήτων και αδυναµιών στον κινητικό τοµέα.
− ένταξη του προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας στο πλαίσιο του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού
προγράµµατος του µαθητή, µε τη συνεργασία όλων των ειδικοτήτων. Στα πλαίσια του εξατοµικευµένου διδακτικού
προγράµµατος τίθενται οι µακροπρόθεσµοι και οι βραχυπρόθεσµοι διδακτικοί στόχοι.
− ανάλυση των διδακτικών στόχων σε επιµέρους διδακτικά στάδια µε επιλογή του κατάλληλου διδακτικού υλικού.
− διδασκαλία µε τη χρήση κατάλληλων ψυχοπαιδαγωγικών ενισχύσεων.
− συνεχείς ανατροφοδοτήσεις, έλεγχος των αποτελεσµάτων, συστηµατικές καταγραφές της προόδου των µαθητών.
− τήρηση αρχείου προόδου του µαθητή µε ενηµέρωση του ατοµικού φακέλου.
− κατάρτιση του κινητικού και του γνωστικού προφίλ του µαθητή.
6. Αξιολόγηση
Στην αρχή της εργασίας και κατά τη διάρκειά της χρησιµοποιείται η διαγνωστική αξιολόγηση. Στόχος είναι η
αναγνώριση της προϋπάρχουσας γνώσης και εµπειρίας των µαθητών στο υπό διαπραγµάτευση κάθε φορά θέµα και η
αξιοποίησή τους για τη βελτίωση και για τον εµπλουτισµό της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια επίσης του προγράµµατος
χρησιµοποιείται η διαµορφωτική αξιολόγηση µε στόχο τη συνεχή πληροφόρηση του εκπαιδευτικού και του µαθητή για
την πορεία της µάθησης. Κατά τη διαδικασία της διαµορφωτικής αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός ενηµερώνει και συζητά
µε τους µαθητές του για τα µαθησιακά τους επιτεύγµατα. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατά της σχεδιάζει κατάλληλες
παρεµβάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας µάθησης και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων.
Στο τέλος του προγράµµατος πραγµατοποιείται η τελική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση γίνεται προφορικά µε
συζήτηση και γραπτά µε ερωτηµατολόγια. Στη φάση αυτή γίνεται από κοινού αξιολόγηση της εργασίας για το κατά
πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι, πώς αναπτύχθηκε η εργασία, γίνεται εντοπισµός λαθών, καταγράφεται το γνωστικό και
βιωµατικό υλικό που κατακτήθηκε και καταγράφονται τα αποτελέσµατα.
Τόσο η ετεροαξιολόγηση (από τους συµµαθητές και τον εκπαιδευτικό), όσο και η αυτοαξιολόγηση (από τους
µαθητές) γίνονται µε θετικό τρόπο και στοχεύουν στην πρόοδο και τη βελτίωση της εργασίας. Η τελική αξιολόγηση
εστιάζεται στο κατά πόσο οι γνώσεις και οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν διαµόρφωσαν νέες συµπεριφορές και άλλαξαν
παλαιότερες αρνητικές στάσεις των µαθητών και των εκπαιδευτικών.
7. Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
Για την υλοποίηση του προγράµµατος εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό για την Ολυµπιακή Παιδεία στην γενική
Εκπαίδευση (βλέπε προηγούµενο κεφάλαιο ∆ΕΠΠΣ), προβλέπεται η ανάπτυξη Ειδικού Αναλυτικού Προγράµµατος και
κατάλληλων εκπαιδευτικών και εποπτικών υλικών (για τον εκπαιδευτικό και για τους µαθητές), για κάθε βαθµίδα
εκπαίδευσης καθώς και κάθε κατηγορία µαθητών µε ειδικές ανάγκες.
8. Προδιαγραφές εγκαταστάσεων, εποπτικού και αθλητικού υλικού
Το άριστο εποπτικό αθλητικό υλικό και οι εγκαταστάσεις συµβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση του προγράµµατος,
διότι παρακινούν το ενδιαφέρον των µαθητών και το µάθηµα γίνεται πιο αποδοτικό.
Για το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας απαραίτητα είναι: Αφίσα µε τα συνθήµατα αγώνων, αθλητικές
εγκαταστάσεις (ανοιχτές και κλειστές), διαφάνειες, σλάιτς, βιντεοταινίες, λογισµικό, κασετόφωνο, CD Player,
επιδιασκόπιο, φωτογραφική µηχανή, δηµοσιογραφικό µαγνητόφωνο, βίντεο, Η/Υ, σκάνερ, εκτυπωτής, φωτοτυπικό
µηχάνηµα, προπλάσµατα, προσοµοιώµατα, χάρτες, αφίσες, πίνακες, αθλητικό υλικό (αφορά αθλητικό υλικό για όλα τα
ολυµπιακά αθλήµατα).
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