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Αθλητιςμόσ εύναι η οργανωμϋνη και μεθοδικό προςπϊθεια που 
καταβϊλλει ο ϊνθρωποσ, με ςκοπό την εξϊςκηςό του για την 
κατϊκτηςη τησ νύκησ ςε αγώνεσ και την επύτευξη επιδόςεων, καθώσ 
παρϊλληλα καλλιεργεύ τισ ψυχοπνευματικϋσ του δυνϊμεισ.
Μϋςω των αθλημϊτων οι μαθητϋσ αναπτύςςουν ενδιαφϋροντα και 
δεξιότητεσ ϋτςι ώςτε να αξιοποιόςουν δημιουργικϊ τον ελεύθερο 
τουσ χρόνο, να επιδιώξουν την κοινωνικό και πνευματικό τουσ υγεύα 
και να αναπτύξουν αυτοπεπούθηςη. 

ΑΘΛΗΣΙΜΟ



ΟΦΕΛΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Αποβολή αρνητικϊν 
ςυναιςθημάτων

Ανάπτυξη 
διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων

Κοινωνική αναγνϊριςη 
και ςυναιςθηματική 

πληρότητα

Βελτίωςη φυςικήσ 
κατάςταςησ και 
ενίςχυςη υγείασ



Είναι ο χρόνοσ που αποµζνει μετά από τον 
χρόνο που κάποιοσ καταναλϊνει για τθν 
ικανοποίθςθ των βιολογικϊν αναγκϊν του 
(φπνο- φαγθτό), εργαςιακϊν ι ςχολικϊν 
υποχρεϊςεων και κοινωνικϊν του 
αναγκϊν (οικογζνεια και φίλοι).
Πλοσ ο υπόλοιποσ χρόνοσ ορίηεται ωσ 
ελεφκεροσ.

ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

ΡΑΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΧΟΝΟΥ
Ραρακολοφκθςθ ενόσ ακλθτικοφ 
δρϊμενου ηωντανά ι από τθν 
τθλεόραςθ 

ΕΝΕΓΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΧΟΝΟΥ
Ενεργι ςυμμετοχι ςε ελεφκερο 
παιχνίδι ι ςε οργανωμζνθ ακλθτικι 
δραςτθριότθτα



ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΝΑΨΤΧΗ
Σκοπόσ τθσ αναψυχισ είναι ο εμπλουτιςμόσ τθσ ηωισ με περιπζτεια, ςυντροφικότθτα, 
δθμιουργικότθτα και ομορφιά, ςτοιχεία τα οποία οδθγοφν τον άνκρωπο ςτθν ευτυχία. 

Η ςυμμετοχι ςε προγράμματα άςκθςθσ, ψυχαγωγίασ και αναψυχισ ζχει αποδειχτεί ότι 
επιδρά κετικά ςτθ μείωςθ του άγχουσ και τθσ κατάκλιψθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ 
διάκεςθσ. 

«Άτομα με υψθλά επίπεδα τακτικισ δραςτθριότθτασ και αναψυχισ δθλϊνουν υψθλά 
επίπεδα κετικϊν ςυναιςκθμάτων όπωσ ενδιαφζροντοσ, ενκουςιαςμοφ, ψυχικισ 
ανάταςθσ και εγριγορςθσ.» (Ο. Ματςοφκα)



ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΛΗ

Η πόλθ μπορεί να δϊςει πολλζσ ευκαιρίεσ για 
άκλθςθ και ακλθτικι ψυχαγωγία. Πςο λιγοςτά 
και αν είναι, πάντα υπάρχουν πάρκα και άλςθ 
για τθν άςκθςθ όλθσ τθσ οικογζνειασ. Το 
τρζξιμο, θ ποδθλαςία και το βάδθν είναι 
μερικζσ από τισ δραςτθριότθτεσ που κα 
βελτιϊςουν τθ φυςικι κατάςταςθ και τθν 
υγεία και κα αποτελζςουν αφορμι για 
οικογενειακι διαςκζδαςθ.



ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΗΝ ΦΤΗ

Υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ είναι οι κινθτικζσ
δραςτθριότθτεσ που εξελίςςονται κυρίωσ ςε
φυςικό περιβάλλον. Ο κφριοσ ςτόχοσ των
υπαικρίων δραςτθριοτιτων είναι θ ψυχαγωγία
των ςυµµετεχόντων, μζςα από κίνθςθ και θ
διδαςκαλία δεξιοτιτων, που πολλζσ φορζσ
ζχουν και το ςτοιχείο τθσ εξερεφνθςθσ, τθσ
ανακάλυψθσ και τθσ περιπζτειασ. Ένασ άλλοσ
ςθµαντικόσ ςτόχοσ είναι θ εκπαίδευςθ, αλλά
και θ οικολογικι ςυνείδθςθ (Κουκοφρθσ,
2009).



ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΗΝ ΦΤΗ
Οι υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ είναι το εργαλείο 
για να μάκουν παιδιά και ενιλικεσ τα μυςτικά 
τθσ φφςθσ και µια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία να 
βιϊςουν τθν παρζµβαςθ του ανκρϊπου ςτθ 
φφςθ (Kyle, 2010).
Επίςθσ, οι υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν ωσ 
ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των 
ςυµµετεχόντων, τθν ανάπτυξθ οµαδικϊν αλλά 
και ατοµικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων, ενϊ 
ςυχνά ςυµβάλλουν και ςτθν επανζνταξθ 
ατόµων ςτθ κοινωνία (π.χ. πρόςφυγεσ, 
εξαρτθµζνα άτοµα, κ.ά.), αλλά και ςτθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του ανκρϊπου. 



ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ

Οι περιςςότεροι νζοι ακλοφνται 3-4 φορζσ τθν 
εβδομάδα, αν και πολλοί από αυτοφσ 
διακόπτουν τισ ακλθτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ 
ςε κάποια φάςθ τθσ ςχολικισ τουσ ηωισ.

Οι πιο ςυνθκιςμζνοι λόγοι είναι:

 φόρτοσ μακθμάτων 
ζλλειψθ χρόνου (επιλογι άςκθςθσ μόνο 
κατά τουσ κερινοφσ μινεσ για τθν βελτίωςθ 
τθσ εξωτερικισ τουσ εμφάνιςθσ)
 κοφραςθ και ανία



ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΑΘΛΗΗ ΣΟ ΔΙΑΒΑΜΑ
Είναι ξεκάκαρο και επιςτθμονικά αποδεδειγμζνο ότι θ άκλθςθ ωφελεί το διάβαςμα.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είναι κάποιοσ ςωματικά δραςτιριοσ. Εκτόσ από τθ μείωςθ
των πικανοτιτων εμφάνιςθσ καρδιακϊν πακιςεων, εγκεφαλικϊν επειςοδίων, διαβιτθ,
παχυςαρκίασ και αρτθριακισ πίεςθ, θ φυςικι άςκθςθ ζχει μεγάλο αντίκτυπο και ςτο
νευρικό ςφςτθμα. Οι επιδράςεισ αυτζσ μποροφν είτε να επθρεάηουν κετικά τθ διάκεςθ
(αποφεφγοντασ τθν εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων κατάκλιψθσ) είτε να κακυςτεροφν τθν
εγκεφαλικι γιρανςθ με τρόπουσ που προςτατεφουν τθ μνιμθ και τισ δεξιότθτεσ ςκζψθσ.
Οι παραπάνω επιδράςεισ μπορεί να είναι ακόμθ πιο κετικζσ ςτισ περιπτϊςεισ μακθτϊν,
που το βιολογικό τουσ υπόςτρωμα είναι ακόμθ υπό διαμόρφωςθ και άρα μεγιςτοποιοφν
τα οφζλθ τθσ άκλθςθσ.



Η ΑΘΛΗΗ ΒΟΗΘΑ ΣΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΕΨΗ
Η άθληςη βοηθά τη μνήμη και τη ςκζψη, τόςο με άμεςο όςο και με ζμμεςο τρόπο. Τα
οφζλθ τθσ άκλθςθσ προζρχονται άμεςα από τθν ικανότθτά τθσ να μειϊνει τθν αντίςταςθ
ςτθν ινςουλίνθ και να διεγείρει τθν απελευκζρωςθ αυξθτικϊν παραγόντων-χθμικϊν
ουςιϊν ςτον εγκζφαλο που επθρεάηουν τθν υγεία των εγκεφαλικϊν κυττάρων, τθν
ανάπτυξθ νζων αιμοφόρων αγγείων, όπωσ και τθν παραγωγι και επιβίωςθ των νζων
εγκεφαλικϊν κυττάρων. Έμμεςα, θ άκλθςθ βελτιϊνει τθ διάκεςθ και τθν ποιότθτα
φπνου, μειϊνοντασ το ςτρεσ. Αντίκετα, προβλιματα που μπορεί να παρουςιαςτοφν
ςτουσ παραπάνω τομείσ προκαλοφν ι ςυμβάλλουν ςτθ γνωςτικι εξαςκζνιςθ και τθν
πρόωρθ εγκεφαλικι γιρανςθ.



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ;
Οι μακθτζσ να ξεκινιςουν αμζςωσ όποιασ μορφισ φυςικι άςκθςθ!
Φοιτθτζσ που ςυμμετείχαν ςε μια μελζτθ του πανεπιςτθμίου του Harvard περπατοφςαν
γριγορα για μία ϊρα, δφο φορζσ τθν εβδομάδα (120 λεπτά άςκθςθσ μζτριασ ζνταςθσ
εβδομαδιαίωσ) και παρουςίαςαν βελτίωςθ των επιδόςεϊν τουσ κατά τθν εξεταςτικι περίοδο.
Συνικωσ, ςυνίςταται μιςι ϊρα μζτριασ ςωματικισ δραςτθριότθτασ τισ περιςςότερεσ θμζρεσ
τθσ εβδομάδασ ι 150 λεπτά τθν εβδομάδα. Αν αυτό φαίνεται τρομακτικό, ξεκινιςτε με λίγα
λεπτά τθν θμζρα και αυξιςτε το χρόνο που αςκείςτε κατά πζντε ι 10 λεπτά κάκε εβδομάδα
μζχρι να φτάςετε ςτον επικυμθτό ςτόχο.

Πποιοσ και αν είναι ο τφποσ 
άκλθςθσ και τα κίνθτρα που 

κα επιλζξετε, πρζπει να 
δεςμευτείτε να 

κακιερϊςετε τθν άςκθςθ ωσ 
ςυνικεια! 



ΚΑΝΣΕ ΣΟΝ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟ 
ΣΡΟΠΟ ΖΩΗ ΚΑΙ 
ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΟΛΑ 
ΣΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΟ 
ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΑΝ 
ΕΙΝΑΙ!


