
 
 
 
 
 
 
    Ακινα, 16.4.2015 

                                                                                                               Αρικμόσ πρωτ: 33                                                                                                                                                                                                                         
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 
Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 
Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 
Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 
Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 6946003069 
Μζλοσ: Γκαβζρα Νικολζττα 6977292396 
Μζλοσ: Κατςαγκόλθσ Ακανάςιοσ 6977232766 
Μζλοσ: Αγαλιανοφ Ολυμπία 6944101505 
Μζλοσ: Καροφηοσ Χρφςανκοσ 6944373110 
Μζλοσ: Καράκοσ Νικόλαοσ 6977086907 
Μζλοσ: Κουγιουμτηισ Κωνςταντίνοσ 6932300610 

                                                                   Προσ: Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων  
                              κ. Αριςτείδθ Μπαλτά 

                                                                                  Αναπλθρωτι Τπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων                   
                       κ.  Σάςο Κουράκθ 

                                                      Κοιν: Τφυπουργό Ακλθτιςμοφ κ. ταφρο Κοντονι 

Γενικό Γραμματζα Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ  
και Θρθςκευμάτων  κ. Δθμιτρθ Χαςάπθ 

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι 

Η ςθμαςία τθσ κίνθςθσ για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του νθπίου και θ 

ςπουδαιότθτά τθσ για τθν εξαςφάλιςθ ψυχοςωματικισ υγείασ κατά τθ διάρκεια του 

υπόλοιπου βίου του αποτελεί διεπιςτθμονικι διαπίςτωςθ. Η αναπτυξιακι 

ψυχολογία υπογραμμίηει ότι το νιπιο μακαίνει να κινείται και, ταυτόχρονα, 

μακαίνει μζςα από τθν κίνθςθ. Σο δεδομζνο αυτό ανάγει τθ φυςικι δραςτθριότθτα 

και τθν κίνθςθ ςε κομβικό ςθμείο τθσ γνωςτικισ, ψυχοκινθτικισ και 

ςυναιςκθματικισ/κοινωνικισ ανάπτυξθσ και κακιςτά απαραίτθτθ τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. 

Η αποτελεςματικότθτα τθσ Φυςικισ Αγωγισ είναι ςαφζσ ότι μπορεί να 

διαςφαλιςτεί μόνο με τθ ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν Φυςικισ Αγωγισ, δθλαδι των 

παιδαγωγϊν εκείνων, που διακζτουν το επιςτθμονικό υπόβακρο ςχεδιαςμοφ, 

υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ των κινθτικϊν παρεμβάςεων. Η ςυνεργαςία ςε 

επίπεδο ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ με τον/τθ νθπιαγωγό ωσ 

πρόςωπο αναφοράσ του νθπίου, κεωρείται απαραίτθτθ και θ παιγνιϊδθσ μορφι 

των δραςτθριοτιτων αποτελεί προχπόκεςθ για το ςχεδιαςμό ενόσ αναλυτικοφ 

προγράμματοσ Φυςικισ Αγωγισ για το νθπιαγωγείο  

 

Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Αριθμόσ ωματείου: 19620 
Ζλλησ 3, 15232, Χαλάνδρι 

Α.Φ.Μ. 997356224, Δ.Ο.Τ. Χαλανδρίου 
ΣΗΛ.: 210 6755725 

EMAIL: penelfa2@gmail.com  
ΙΣΟΕΛΙΔΑ: http://www.penelfa.gr 

mailto:penelfa2@gmail.com
http://www.penelfa.gr/


Η ςυςτθματικι Φυςικι Αγωγι ςτο νθπιαγωγείο μπορεί:  

 να κζςει τα κεμζλια για ζνα υγιζσ ςϊμα και να λειτουργιςει προλθπτικά κατά τθσ 

εμφάνιςθσ τθσ παχυςαρκίασ και πολλϊν χρόνιων πακιςεων, οι οποίεσ 

παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ ςτισ μικρζσ θλικίεσ (παιδικόσ και εφθβικό διαβιτθσ, 

παιδικι υπζρταςθ, μυοςκελετικά προβλιματα κτλ), 

 να ςυνειςφζρει κακοριςτικά και αποτελεςματικά ςτθ γνωςτικι ςυναιςκθματικι και 

ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των νθπίων, 

 να ςυνειςφζρει ςτθν αιςκθτθριακι ολοκλιρωςθ (ακουςτικι, οπτικι και 

κιναιςκθτικι αντίλθψθ), ςτον οπτικοκινθτικό ςυντονιςμό (αδρι κινθτικότθτα- 

ςυγκζντρωςθ προςοχισ, λεπτι κινθτικότθτα-γραφοκινθτικζσ δεξιότθτεσ) με 

αποτζλεςμα τθν ομαλι μετάβαςθ ςτο δθμοτικό ςχολείο και ςτθν αιςκθτι βελτίωςθ 

τθσ ςχολικισ ετοιμότθτασ, 

 να λειτουργιςει ωσ κινθτικι αξιολόγθςθ, θ οποία κα διευκολφνει τθν 

εξατομικευμζνθ διδαςκαλία ι κα οδθγεί ςτθν πρϊιμθ παρζμβαςθ, όπου κρίνεται 

απαραίτθτο, με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ  αντιμετϊπιςθ γνωςτικϊν, 

ςυναιςκθματικϊν και κινθτικϊν μειονεξιϊν, 

 να ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ των  κοινωνικϊν δεξιοτιτων και να λειτουργιςει ωσ 

αφορμι για ζνταξθ/ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ τθσ διαφορετικότθτασ, 

 να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ανάπτυξθ και τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των 

νθπίων, 

 να κζςει τισ βάςεισ για τθν δια βίου άςκθςθ και τθν εποικοδομθτικι αξιοποίθςθ 

του ελεφκερου χρόνου,  

 να ειςάγει τα νιπια ςτον κόςμο του ακλθτιςμοφ,  ςτον «ακλθτικό πολιτιςμό», να 

καλλιεργιςει το ευ-αγωνίηεςκαι και να κζςει υγιείσ βάςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

φιλάκλου ιδιότθτασ.   

Επιπλζον, κα κζλαμε να υπενκυμίςουμε ότι ςε ανακοίνωςθ του Ακλθτικοφ 

Σμιματοσ του ΤΡΙΖΑ (syrizasports), θ οποία αναρτικθκε τθν 27/08/2013 με τίτλο 

«Η εξαφάνιςθ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ από τθν εκπαίδευςθ είναι 

ζγκλθμα εισ βάροσ τθσ νεολαίασ», δθλϊνεται ότι «θ Φυςικι Αγωγι ςτθν εκπαίδευςθ 

αποτελεί τθν πρώτθ και αδιαπραγμάτευτθ επιλογι του [ΣΥΡΙΖΑ] ςτθν εφαρμογι τθσ 

ακλθτικισ του πολιτικισ, βαςικό και ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ και τθσ ςχολικισ δραςτθριότθτασ. Με κυβζρνθςθ αριςτεράσ με κορμό 

τον ΣΥΡΙΖΑ, τα άμεςα μζτρα αποκατάςταςθσ και επανζνταξθσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ 

ςτθ ηωι του ςχολείου είναι δεδομζνα». τθν απαρίκμθςθ δε των μζτρων που 

ακολουκεί ςτο εν λόγω δθμοςίευμα αναφζρεται ρθτά θ «ουςιαςτική ένταξη [τθσ 

Φυςικισ Αγωγισ] ςτην προςχολική αγωγή». 

Λαμβάνοντασ  υπόψθ  αυτζσ τισ  παραμζτρουσ θ ΠΕΝΕΛΦΑ προτείνει τθν 

ειςαγωγή τησ Φυςικήσ Αγωγήσ ςτο νηπιαγωγείο ωσ δίωρη θεματική ςε 

εβδομαδιαία βάςη, τθν οποία κα αναλάβει εκπαιδευτικόσ Φυςικισ Αγωγισ ςε 

ςυνεργαςία με τον/τθ νθπιαγωγό.  

http://juliosyn.wordpress.com/


Η ΠΕΝΕΛΦΑ, ωσ επιςτθμονικι ζνωςθ, τίκεται ςτθ διάκεςθ του Τπουργείου 

για οποιαδιποτε ςυνεργαςία με ςτόχο τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ πρόταςθσ ςε 

επίπεδο ςχεδιαςμοφ περιεχομζνου προγραμμάτων ςπουδϊν και επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων.   

 

Για το Δ..     

 

     Ο Πρόεδροσ                                                                                                                             Ο  Γενικόσ Γραμματζασ  

                                                                                                                  

                                                                

Νικόλαοσ Σριπόδησ                                             Ιωάννησ Γρυπάρησ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλζον δράςεισ τησ ΠΕΝΕΛΦΑ: 



 

 
Ελληνική Ιατρική 

Εταιρεία Παχυσαρκίας 
 

Λεωφ. Κηφισίας 46 
115 26 Αθήνα 

 
Τηλ: 2106985988 
Φαξ: 2106985986 

E-mail: info@eiep.gr 
www.eiep.gr 

 

 
 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 

Πρόεδρος: 
Αλαβέρας Αντώνιος 
 

Αντιπρόεδρος: 
Μαργιωρής Ανδρέας 
 

Γεν. Γραμματέας: 
Καπάνταης Ευθύμιος 
 

Ταμίας: 
Λιάτης Σταύρος 
 

Μέλη: 
Βαλσαμάκης Γεώργιος 
Μιχαλάκης Κωνσταντίνος 
Χασαπίδου Μαρία 

 
Αρ. Πρωτ. 14017 

12 Μαΐου 2014 

Προς: 

κ. Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής 

Δρ Νικόλαο Τριπόδη 

 

Αξιότιμε κ. Τριπόδη, 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΕΠ, στηρίζουμε την προσπάθεια για 

αύξηση των ωρών διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Η Φυσική Αγωγή αποσκοπεί όχι μόνο στην ενίσχυση της υγείας των παιδιών αλλά 

και στην καλλιέργεια αξιών και συμπεριφορών, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην 

κοινωνία και να λειτουργούν παραγωγικά. Η αυξημένη σωματική δραστηριότητα 

ιδίως με τη μορφή της άσκησης και του αθλητισμού, κυρίως στην παιδική και 

εφηβική ηλικία, είναι θεμελιώδης μέθοδος πρόληψης της αύξησης του σωματικού 

βάρους και εμφάνισης παχυσαρκίας, η οποία είναι κύρια αιτία νόσησης στην 

ενήλικο ζωή από πολλές και σοβαρές παθήσεις, όπως στεφανιαία νόσο, αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο, διάφοροι τύποι καρκίνων κλπ . Η συμβολή λοιπόν της 

Φυσικής Αγωγής κατά την εκπαίδευση των παιδιών είναι πολύπλευρη και 

σημαντική.  

Ως επιστημονικός ιατρικός φορέας που μεριμνά και μάχεται ενάντια στην 

παχυσαρκία, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη για αύξηση των ωρών διδασκαλίας 

στο σχολικό πρόγραμμα. 

 
Μετά τιμής, 

 
                                                                           

Ο Πρόεδρος 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Αντώνιος Αλαβέρας Ευθύμιος Καπάνταης 
 



 
 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΞΟΤΛΙΔΟΤ - ΒΟΤΛΕΤΣΗ Β΄ΘΕ/ΝΙΚΗ 

 
28-7-2014 

 
                                                                          ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Προσ:   τον Τπουργό Παιδείασ και Θρηςκευμάτων 
 

Θζμα:  χετικά με το μάθημα τησ Φυςικήσ Αγωγήσ 

 
Η Βουλευτισ Β΄ Θεςςαλονίκθσ, Σταυροφλα Ξουλίδου, κατακζτει αναφορά τθν αρικμ. πρωτ. 24/24-7-
2014 επιςτολι τθσ Πανελλινιασ ‘Ένωςθσ Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυςικισ Αγωγισ 
(Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.) ςχετικά με το ηιτθμα τθσ υποβάκμιςθσ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ.  
 
Σφμφωνα με τθν ανωτζρω επιςτολι, από το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 προβλζπεται ςτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα των ςχολείων μείωςθ των ωρών του μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ, ςε αντίκεςθ με τθ 
ςχετικι Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ. Το γεγονόσ 
αυτό οδθγεί ςτθ ςταδιακι υποβάκμιςθ τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 
 
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλείςκε όπωσ προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν επίλυςθ του 
εν λόγω ηθτιματοσ.  
 
Επιςυνάπτεται θ ςχετικι επιςτολι τθσ Πανελλινιασ ‘Ένωςθσ Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυςικισ 
Αγωγισ.  

                                                                                                       

 

 Η καταθζτουςα Βουλευτήσ  

  

                                                                                                                ταυροφλα Ξουλίδου 










