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                                                                   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  
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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 

 


