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Από τη μαθήτρια Σοφία Νικολάου , Γ΄Γυμνασίου

Σε γενικές γραμμές η πανδημία και η καραντίνα που ακολούθησε ως προληπτικό μέτρο 

επηρέασε έντονα την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων. 

Ένα μάθημα που κατέληξε πολύ διαφορετικό λόγω των συνθηκών ήταν η Φυσική Αγωγή , 

το πολυαγαπημένο, δηλαδή,  μάθημα της Γυμναστικής . Οι καθηγητές ασχολούμενοι με 

αυτό το μάθημα , ξαφνικά,  έπρεπε να διδάξουν υλικό και να βρούνε τρόπο να μάθουν τα 

παιδιά με τη βοήθεια του διαδικτύου.

Το μάθημα της Γυμναστικής στο σχολείο έχει ένα από τα απλούστερα προγράμματα . Οι 

καθηγητές αφιερώνουν  μαθήματα με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με ένα άθλημα 

μαθαίνοντάς τους βασικές τεχνικές. Η Φυσική Αγωγή στο σχολείο ήταν η ώρα που οι 

μαθητές χαλάρωναν και είχαν τη δυνατότητα να αθληθούν με συμμαθητές τους .

Στα διαδικτυακά μαθήματα δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Οι καθηγητές δεν μπορούν να 

αναγκάσουν τους μαθητές να γυμναστούν στο σπίτι , όπως κάποιοι προσπάθησαν και 

απέτυχαν. Οπότε κάποιοι γυμναστές αρκέστηκαν στην εκμάθηση των παιδιών γύρω από 

αθλήματα όπως ο στίβος , η κολύμβηση και τα αθλήματα γηπέδου. Τα μαθήματα 

οργανώνονταν γύρω από ένα άθλημα για το οποίο οι καθηγητές είχαν προετοιμάσει υλικό. 

(βίντεο, άρθρο, φωτογραφικό υλικό) για να δείξουν στους μαθητές. Θέματα συζητήσεων 

ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές αποτελούσαν τα ολυμπιακά αθλήματα και 

λεπτομέρειες πίσω από την οργάνωσή τους , υλικό για τα πολυαγαπημένα ομαδικά 

αθλήματα  όπως το βόλεϊ  και άλλα ,καθώς και ενασχόληση με την υγεία των μαθητών , 

αναφέροντας συμβουλές για τη διατροφή και άθληση των παιδιών ώστε να είναι και να 

παραμείνουν υγιείς στην καραντίνα. 

Σαφώς, όχι όλα τα παιδιά, καλώς ή κακώς , ενδιαφέρονταν για τέτοια θέματα. Αλλά, αυτό 

δεν σημαίνει ότι τα μαθήματα δεν ήταν διασκεδαστικά ή χαλαρωτικά. Κατά τη δική μου 

γνώμη, ως μαθήτρια Γ ΄Γυμνασίου  , το υλικό που διδάχτηκε φέτος ήταν από τα πιο 

σημαντικά. Η επιμόρφωση των μαθητών ως προς την υγεία τους καθώς και για βασικές 

γνώσεις για τα ολυμπιακά αθλήματα είναι πιο σημαντική από ότι φαίνεται ή απ΄ ότι τα 



παιδιά κρίνουν.  Αφορώντας την υγεία, το μάθημα αφορούσε πληροφορίες για τη σωστή 

διατροφή, και συζητήσαμε  απορίες όπως : «Γιατί να μην μπορώ να φάω μόνο κρέας κάθε 

μέρα»; και  «πώς θα με ωφελήσει η Γυμναστική; Αφού είμαι αδύνατος, αδύνατη». Η 

εκπαίδευση των μαθητών για τέτοια θέματα ,  ειδικά για τους εφήβους και για παιδιά είναι 

αναγκαία , και τα διαδικτυακά μαθήματα  ήταν ευκαιρία για την κάλυψη τέτοιων θεμάτων. 

Με λίγα λόγια το μάθημα της Φυσικής Αγωγής , είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης διδάσκει 

στα παιδιά το πώς να διατηρήσουν και αν υποστηρίζουν σωστές συνήθεις για να έχουν  το 

καλύτερο δυνατό για την υγεία τους μέλλον. Τα διαδικτυακά μαθήματα ήταν μια ευκαιρία 

για τη  συγκέντρωση πάνω σε θέματα καθώς και ήταν πιο διασκεδαστικό για μαθητές και 

καθηγητές αντίστοιχα.



Η πιο πάνω αφίσα είναι του μαθητή Θοδωρή Λαγά  της Α΄Γυμνασίου . Δημιουργήθηκε στο 

πλαίσιο του πανελλήνιου  διαγωνισμού Γυμνασίου Λυκείου που διοργάνωσε το εθνικό 

κέντρο με τίτλο: «Η άσκηση είναι φάρμακο»


