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Abstract:The aim of this study was (a) to investigate how the concepts of Physical Activity
(PA) and Physical Fitness (PF) are used within school interventions designed to promote
student health, and (b) to propose the adoption of a biopedagogical perspective within school
Physical Education (PE), as a viable framework for teaching and interpreting the above
concepts.The review of literature focused on studies published from 2000 to date. From the
total of the 73 initially selected articles, only 33 were used since they met the inclusion
criteria. The "didactic triangle" was used as a theoretical framework for analyzing the selected
literature. The results indicated that most studies adopted healthism as their underlying
perspective, one which connects the benefits of participation in PA and exercise with
physiological and cognitive changes in students‟ development. The analysis that was
conducted according to the didactic triangle showed that healthism limits the improvement of
health to a primarily individual effort and thus fails to capture the dynamics of the “studentteacher-content” relationship in the adoption of PA habits. In contrast to the above, the
proposed biopedagogical perspective, as presented in the present study, focuses on health as
an existential property that is acquired experientially through students‟ participation in PA
content and activities that stimulate them primarily in terms of social and emotional learning.
In future educational interventions, the biopedagogical approach is proposed to be used within
PE curriculum models in order to test its long-term impact on learning outcomes related to
students‟ health.
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Πεξίιεςε: Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ (α) λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
λνεκαηνδνηνύληαη νη έλλνηεο Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα (ΦΓ), θαη Φπζηθή Καηάζηαζε (ΦΚ) ζε
παξεκβάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ζηνρεύνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο
πγείαο ησλ καζεηώλ, θαη (β) λα πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή εληόο ηνπ καζήκαηνο Φπζηθήο
Αγσγήο (ΦΑ) ελόο πιαηζίνπ βηνπαηδαγσγηθήο ζεώξεζεο ησλ παξαπάλσ ελλνηώλ. Γηεμήρζε
ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε κειεηώλ πνπ δεκνζηεύηεθαλ από ην 2000 έσο ζήκεξα θαη από ην
ζύλνιν ησλ 73 εξεπλώλ πνπ αλαζύξζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 33 δεδνκέλνπ όηη
πιεξνύζαλ ζπλδπαζηηθά ηα θξηηήξηα πνπ
είραλ ηεζεί. Τν «δηδαθηηθό ηξίγσλν»
ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζεσξεηηθό πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλώλ πνπ εμεηάζηεθαλ.
Από ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηώζεθε όηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλώλ πνπ εμεηάζηεθαλ
πηνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πγηεηληζκνύ, ε νπνία ζπλδέεη ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ
άζθεζε θαη ηε ΦΓ κε θπζηνινγηθέο θαη γλσζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. H
αλάιπζε, βάζεη ηνπ δηδαθηηθνύ ηξηγώλνπ, έδεημε πσο ν πγηεηληζκόο αλάγεη ηε βειηίσζε ηεο
πγείαο ζε κία πξσηίζησο αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη επνκέλσο αδπλαηεί λα απνηππώζεη ηελ
δπλακηθή ηεο ζρέζεο καζεηή-εθπαηδεπηηθνύ-πεξηερνκέλνπ ΦΑ ζηε δηακόξθσζε ζπλεζεηώλ
θαη ζηάζεσλ άζθεζεο θαη ΦΓ. Σε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ε βηνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε,
όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία, εζηηάδεη ζηελ πγεία σο ππαξμηαθό αγαζό πνπ
θαηαθηάηαη βησκαηηθά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε πεξηερόκελν άζθεζεο θαη ΦΓ
πνπ ηνπο δηεγείξεη πξσηίζησο ζε επίπεδν θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο. Σε
κειινληηθέο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζεί ε βηνπαηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε εληόο κνληέισλ δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ θαη λα εμεηαζηεί ν βαζκόο θαηά ηνλ νπνίν ε
εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα επηθέξεη καθξνπξόζεζκα νθέιε ζε δείθηεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ησλ καζεηώλ.
Λέμεηο θιεηδηά: αζιεηηθή παηδαγσγηθή, θπζηθή δξαζηεξηόηεηα, θπζηθή θαηάζηαζε,
πγηεηληζκόο, δηδαθηηθό ηξίγσλν
1. Δηζαγσγή
Δδώ θαη δεθαεηίεο ην κάζεκα ηεο ζρνιηθήο Φπζηθήο Αγσγήο (ΦΑ) αλαγλσξίδεηαη σο
θαηάιιειν πιαίζην παξνρήο επθαηξηώλ άζιεζεο, άζθεζεο θαη Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο
(ΦΓ) ζε παηδηά θαη εθήβνπο, κε ηηο έξεπλεο λα ηνλίδνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο ΦΓ θαη ηεο
Φπζηθήο Καηάζηαζεο (ΦΚ) ζηελ πγεία ησλ καζεηώλ (Janssen & LeBlanc, 2010). Σε κία
πξνζπάζεηα αθύπληζεο ηεο θνηλήο γλώκεο, νη εηδηθνί ηνπ ρώξνπ επηζεκαίλνπλ όηη ε αύμεζε
ησλ επηπέδσλ ΦΓ ζηε ζρνιηθή ειηθία ζπλδέεηαη κε δεμηόηεηεο πςεινύ επηπέδνπ ζηελ
κεηέπεηηα δσή (Cattuzzo et al., 2016), κε ςπρνθνηλσληθή (Trudeau & Shephard, 2010) θαη
κπνζθειεηηθή αλάπηπμε (Janz et al., 2010), θαζώο θαη κε κεησκέλε πηζαλόηεηα εκθάληζεο
ρξόλησλ αζζελεηώλ (Drenowatz et al., 2013). Δπηπιένλ, γίλεηαη πξνθαλήο ε αλαγθαηόηεηα
δηαηήξεζεο ελόο θπζηθά δξαζηήξηνπ ηξόπνπ δσήο θαζ‟ όιε ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία
(Stodden et al., 2008), δεδνκέλνπ όηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά σο πξνο ηελ
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απην-αληίιεςε ησλ λεαξώλ αηόκσλ (Eime, Young, Harvey, Charity & Payne, 2013),
εληζρύνληαο ην επίπεδν ησλ γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ αθαδεκατθώλ επηδόζεώλ ηνπο
(Biddle &Asare, 2011; Howle et al., 2012).
Τα ηειεπηαία ρξόληα σζηόζν, κία κεξίδα εξεπλώλ αλάγεη ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ
ζπκκεηνρήο ζηε ΦΓ ζε θεληξηθή πξνηεξαηόηεηα ηνπ καζήκαηνο ΦΑ, ππνζηεξίδνληαο πσο κία
αύμεζε απηνύ ηνπ είδνπο ζα ιεηηνπξγνύζε πξνιεπηηθά πξνο ηελ θαηεύζπλζε απνθπγήο ησλ
θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία θαη ηελ ππνθηλεηηθόηεηα (Krimler et al., 2010;
Sacchetti et al., 2013). Έξεπλεο απηνύ ηνπ είδνπο ζπλδένπλ ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ΦΓ κε
βειηησκέλνπο δείθηεο πγείαο θαη πνηόηεηαο δσήο (McKenzieetal., 2016) θαη εληάζζνληαη ζηε
γεληθόηεξε ζπδήηεζε πεξί σγηεηληζκού (Crawford, 1980). Ο σγηεηληζκός σο πξνζέγγηζε
εμηζώλεη ηελ άζθεζε ή/θαη ηε ΦΓ κε ηε βειηίσζε ηεο ΦΚ θαη ηεο πγείαο ησλ αηόκσλ,
πεξηνξίδνληαο παξόια απηά ηελ έλλνηα ηεο πγείαο ζε ζηελά πιαίζηα δηαιόγνπ πεξί θξίζεο
κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο ζώκαηνο (Kirk, 2006). Υπό ηελ νπηηθή ηνπ σγηεηληζκού, ε πγεία
λνείηαη απνθιεηζηηθά σο δήηεκα αηνκηθήο επζύλεο θαη απηνζπγθξάηεζεο θαη γηα ην ιόγν
απηό πξνηείλεηαη λα ππάξρεη αμηνιόγεζε, ελεκέξσζε θαη αθύπληζε ήδε από ηελ παηδηθή
ειηθία. Βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ησλ εηδηθώλ πνπ πηνζεηνύλ ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, πγηήο
ζα παξακείλεη ν αζθνύκελνο πνπ ζα ζπγθεληξώζεη πεξηζζόηεξε ΦΓ εκεξεζίσο
θαηαβάιινληαο όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα, ή ν καζεηήο πνπ ζα αθηεξώζεη
ιηγόηεξν ρξόλν κπξνζηά ζε νζόλεο καζαίλνληαο λα απηνπεηζαξρεί, ή ν λένο πνπ ζα κάζεη λα
απηνζπγθξαηείηαη ώζηε λα πεηύρεη θαιύηεξε δηαηξνθή θαη λα απνθύγεη πηζαλέο εμαξηήζεηο.
Υπό απηή ηελ έλλνηα, αλαδεηνύληαη ηξόπνη αύμεζεο ηεο ΦΓ ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηνπ
καζήκαηνο ΦΑ, θαζώο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΦΚ θαη ηεο
ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ λα απηό-δηαρεηξίδνληαη θξίζεηο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγείαο
ηνπο.
Οη παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο, αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκειηώδε αμία ηεο δηακόξθσζεο
πγηεηλώλ ζπλεζεηώλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηελ επίδξαζε
παξαγόλησλ πιαηζίνπ (π.ρ. ζρνιείν, νηθνγέλεηα, θιπ.) ζηελ θαζηέξσζε ζηάζεσλ θαη
ζπκπεξηθνξώλ πγείαο από ηνπο καζεηέο. Απνθιείνληαο ην θνηλσληθό πεξηερόκελν ηεο
ζπκκεηνρήο ζηε ΦΓ θαη εθαξκόδνληαο αμηνινγήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αηνκηθή εκπεηξία
θαη ηελ θαηαγεγξακκέλε βάζεη ειηθηαθώλ πξνηύπσλ επίδνζε, νη έξεπλεο πνπ ππάγνληαη ζηε
ινγηθή ηνπ σγηεηληζκού πξνζεγγίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ σο θαηάζηαζε
απνκνλσκέλε από ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο ηελ παξάγνπλ.
Ωζηόζν, ζηε ζρεηηθή εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη όηη πξνθείκελνπ λα
αλαπηπρζεί θαη λα πξναρζεί ε δηα βίνπ άζθεζε, είλαη απαξαίηεην ε ζπκκεηνρή ζηε ΦΓ λα
βηώλεηαη από όινπο ηνπο καζεηέο πξσηίζησο σο επθαηξία ελζώκαηεο εμεξεύλεζεο θαη
έθθξαζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο δπλακηθνύ ηνπο (Azzarito, Simon, & Marttinen, 2016;
Quennerstedt, 2019). Με αλαθνξά ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη εηδηθόηεξα ζην κάζεκα ηεο
ΦΑ, αλαδεηνύληαη πξννπηηθέο αμηνιόγεζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ ζπλεζεηώλ πγείαο θαη
άζθεζεο ησλ καζεηώλ πνπ λα εδξάδνληαη θαη λα (αλα)ηξνθνδνηνύληαη από ηνλ θνηλσληθόβησκαηηθό ραξαθηήξα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζαπηήο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ
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ζθνπνύ πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζνύλ ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ζα
βαζίδνληαη ζε κία «παηδαγσγηθή ηεο πγείαο». Η ηειεπηαία εληάζζεη ηελ πγεία σο επηκέξνπο
αληηθείκελν ηεο ΦΑ, ε γλώζε γηα ην νπνίν θαηαθηάηαη ζπιινγηθά θαη βησκαηηθά κέζα από
δηαδηθαζίεο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο «καζεηή-εθπαηδεπηηθνύ-πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο».
Η ζπγθεθξηκέλε αιιειεπίδξαζε, γλσζηή θαη σο δηδαθηηθό ηρίγωλο (Amade-Escot, 2006;
Gundem, 2000), αλαγλσξίδεη ην γεγνλόο όηη ε πηνζέηεζε ή κε ζπλεζεηώλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη
ζηάζεσλ άζθεζεο θαη ΦΓ από κέξνπο ησλ καζεηώλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ππό ην πξίζκα
ηεο ηξηαδηθήο ζρέζεο θαη όρη κεκνλσκέλα σο αηνκηθή ππόζεζε θάζε καζεηή μερσξηζηά.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη (α) λα εμεηάζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν λνεκαηνδνηνύληαη νη έλλνηεο ΦΓ, θαη ΦΚ ζε εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ
ζηνρεύνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, θαη (β) λα πξνηείλεη ηελ
εθαξκνγή εληόο ηνπ καζήκαηνο ΦΑ ελόο πιαηζίνπ βηνπαηδαγσγηθήο ζεώξεζεο ησλ
παξαπάλσ ελλνηώλ, ην νπνίν ζα επελδύεη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο σο βησκαηηθνύ αγαζνύ
κε ελζπλαηζζεηηθό, δηαπξνζσπηθό θαη θνηλνηηθό πξνζαλαηνιηζκό.

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, δηεμήρζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε κειεηώλ πνπ
δεκνζηεύηεθαλ από ην 2000 έσο ζήκεξα, κε θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηηο ιέμεηο ΦΓ, ΦΚ, θαη
ζρνιηθή ΦΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκπεξηειήθζεζαλ άξζξα δεκνζηεπκέλα ζηελ ειιεληθή θαη
αγγιηθή γιώζζα πνπ αθνξνύζαλ παηδηά ειηθίαο νθηώ έσο δώδεθα εηώλ θαη εζηίαδαλ ζην
ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ή ζε παξεκβάζεηο πνπ δηεμάγνληαλ ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Άξζξα πνπ
είραλ δηεμαρζεί εληόο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ αιιά δελ αθνξνύζαλ ην ειηθηαθό εύξνο ηεο
παξνύζαο έξεπλαο, δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αθνύ εμεηάζηεθε ν ηίηινο θαη ε πεξίιεςε θάζε
άξζξνπ, ιήθζεθε ππόςε ην πιαίζην θαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε θάζε έξεπλα. Από ην
ζύλνιν ησλ 73 εξεπλώλ πνπ αλαζύξζεθαλ από ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλGoogle
Scholar θαη Sport Discus, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 33 δεδνκέλνπ όηη πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα πνπ
είραλ ηεζεί.
Αθνινπζώληαο ην παξάδεηγκα ησλ Mong θαη Standal (2018), ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηδαθηηθό
ηρίγωλο σο βαζηθό ζεσξεηηθό εξγαιείν (ηη, πσο, γηαηί, από πνηόλ δηδάζθεηαη), ώζηε λα
εληνπηζηεί ε νπηηθή (καζεηήο-εθπαηδεπηηθόο-πεξηερόκελν δηδαζθαιίαο) ππό ηελ νπνία
λνεκαηνδνύληαη ζε θάζε έξεπλα νη έλλνηεο ΦΓ θαη ΦΚ εληόο ηνπ ζρνιηθνύ πιαηζίνπ.
Απώηεξε επηδίσμε ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ θαη θαηά πόζν ε δπλακηθή ηεο παξαπάλσ
ηξηαδηθήο αιιειεπίδξαζεο ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθώλ
κε ην ξόιν ηνπ ζρνιείνπ θαη δε ηνπ καζήκαηνο ΦΑ, σο πιαηζίνπδηακόξθσζεο ζπλεζεηώλ
πγείαο θαη δηα βίνπ άζθεζεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ, κηα δπλακηθή ζεώξεζε απηνύ ηνπ είδνπο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, δεδνκέλνπ όηη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε κνξθή άζθεζεο θαη
ΦΓ νθείιεη λα αλαγλσξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία (αλα)δόκεζεο εκπεηξηώλ θαη όρη απιά σο κία
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κνξθή ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθπιάζζεη από αζζέλεηεο θαη θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πγεία.

3. Απνηειέζκαηα
Από ηελ αλάγλσζε ησλ κειεηώλ πνπ επηιέρζεθαλ, δηαπηζηώζεθε όηη ζην ζύλνιό ηνπο νη
εξεπλεηέο ζπλαξζξώλνπλ κε ζεηηθή ζπλάθεηα ηηο έλλνηεο ΦΓ θαη ΦΚ ζε παηδηά θαη εθήβνπο,
ζπλεγνξώληαο πσο ε ηαθηηθή ΦΓ αλαπηύζζεη ην άηνκν νιηζηηθά (Κάκηζηνο & Γηγγειίδεο,
2007), πξνάγνληαο πηπρέο ηεο ΦΚ ηνπ (π.ρ. κπτθή δύλακε/αληνρή θαη θαξδηναλαπλεπζηηθή
αληνρή), ζεκειηώδεηο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο (Clarke&Metcalfe, 2002; Stoddenetal., 2008),
θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε εηθόλα εθηίκεζεο ηνπ εαπηνύ (Eime,Young, Harvey,
Charity&Payne, 2013). Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ πσο ε άζθεζε θαη ε δηαξθώο βειηηνύκελε ΦΚ
είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξναγσγήο ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ ιεηηνπξγώληαο επσθειώο
ζηελ επεμία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο (Janssen&LeBlanc, 2010).
Ωζηόζν, από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε κειέηεο δηαθάλεθε κία ηάζε ησλ
εξεπλεηώλ λα πξνζεγγίδνπλ απνζπαζκαηηθά ηηο επηκέξνπο ζπληζηώζεο ηνπ δηδαθηηθνύ
ηξηγώλνπ, παξαιείπνληαο λα αλαθέξνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή θαη ακεηάθιεηε
κεηαμύ ηνπο ζρέζε. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ νη αλαθνξέο ζηε ζρέζε
αλζξσπνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ΦΚ θαη ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξα είδε ΦΓ
(Drenowatzetal., 2013), νη ζπλδέζεηο κεηαμύ ΦΓ, ΦΚ θαη πγείαο ησλ καζεηώλ (Guetal.,
2016), ε ζπλεμέηαζε θηλεηηθήο επηδεμηόηεηαο, παξακέηξσλ ΦΚ, ή/θαη ΦΓ (Lopes, Rodrigues,
Maia&Malina, 2008; Lubans, Morgan, Cliff, Barnett&Okely, 2010), ε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο
ΦΚ, θηλεηηθήο ηθαλόηεηαο θαη απηναληίιεςεο (Vedul‐Kjelsås, Sigmundsson,
Stensdotter&Haga, 2012) θαζώο θαη νη δηαπηζηώζεηο πεξί βειηίσζεο ηεο ΦΚ (Resaland,
Andersen, Mamen&Anderssen, 2011) θαη ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (Biddleetal., 2011;
Greeffetal., 2016; Howleetal., 2012; VanderNiet, Hartman, Smith&Visscher, 2014) ή ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο (Basch, 2011) ησλ παηδηώλ κέζσ ηεο πξνζζήθεο επηπιένλ σξώλ ΦΑ
ή ΦΓ.
Παξά ηηο επηκέξνπο κεζνδνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ε αύμεζε ησλ σξώλ/επθαηξηώλ
ζπκκεηνρήο ζηε ΦΓ (είηε εληόο ηνπ καζήκαηνο ηεο ΦΑ είηε εμσζρνιηθά) παξνπζηάδεηαη ζηηο
εμεηαδόκελεο έξεπλεο σο θεληξηθό επηρείξεκα, άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηε βειηίσζε
παξακέηξσλ πγείαο. Δηδηθόηεξα, νη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο επηινγήο
πεξηερνκέλνπ ΦΓ κέηξηαο έσο πςειήο έληαζεο ζε ζπλδπαζκό κε ζηξαηεγηθέο
απηνδηαρείξηζεο θαη γλσζηηθήο αθύπληζεο ησλ καζεηώλ (McKenzie, Sallis, Rosengard,
&Ballard, 2016).
Σε νξηζκέλεο έξεπλεο, ην πεξηερόκελν δηδαζθαιίαο (ηη δηδάζθεηαη) εμεηάδεηαη κνλνκεξώο ζε
ζρέζε κε ηε δηάξθεηα, ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αθόκε
θαη ζε έξεπλεο κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο ζηηο νπνίεο νη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη
αλαπηπμηαθά (Ericsson&Karlsson, 2014; Lopes, Rodrigues, Maia&Malina, 2008). Παξά ην
γεγνλόο όηη ην ζρνιείν αλαδεηθλύεηαη σο ηδαληθό πεξηβάιινλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηπέδσλ
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θαζεκεξηλήο ΦΓ (Sacchettietal., 2013), θαζώο θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο θαη
ςπρνινγηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ (Krimleretal., 2010), δελ δηαθαίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ησλ
εξεπλεηώλ ζην ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη ην δπλακηθή
θάζε πιαηζίνπ ζην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Σύκθσλα κε ηνλ Metzler (2011), ν
εθπαηδεπηηθόο ΦΑ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ζπλδπαζηηθά ηη ζα δηδάμεη θαη πσο ζα ην
δηδάμεη, πξνθεηκέλνπ ην πεξηερόκελν δηδαζθαιίαο λα ηύρεη ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο
αληαπόθξηζεο από ηνπο καζεηέο.
Σηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα αλαζθόπεζε, αλ θαη
ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά ζηηο δνθηκαζίεο αμηνιόγεζεο ηνπ δπλακηθνύ θαη ησλ επηδόζεσλ
ησλ καζεηώλ, δελ ππάξρεη αληίζηνηρε αλαθνξά ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζρνιηθό κάζεκα. Μάιηζηα, αλ θαη ππάξρνπλ επηζεκάλζεηο ζρεηηθά
κε ηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ, θαη ηνπο δείθηεο επάξθεηάο ηνπο
ζηηο δνθηκαζίεο ΦΚ, ζε όιεο ηηο έξεπλεο νη καζεηέο παξνπζηάδνληαη σο απνδέθηεο
πιεξνθνξηώλ, νη νπνίνη κάιηζηα θέξνπλ θαη αηνκηθή επζύλε γηα ηελ αιιαγή ησλ ζπλεζεηώλ
άζθεζεο θαη ΦΓ ηνπο. Απηό δηαπηζηώλεηαη θπξίσο από έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ δείθηεο ΦΓ
θαη ΦΚ ζε παηδηά ζπγθξίλνληαο ζσκαηηθά δξαζηήξηνπο θαη αδξαλείο καζεηέο (Araetal.,
2007), παηδηά κε ή ρσξίο πξόβιεκα παρπζαξθίαο (Heetal., 2011), αγόξηα ζε ζρέζε κε
θνξίηζηα (Vedul‐Kjelsås, Sigmundsson, Stensdotter&Haga, 2012), θαζώο θαη παηδηά
κηθξόηεξεο ζε ζρέζε κε παηδηά κεγαιύηεξεο ειηθίαο (DuToit, Pienaar, &Truter, 2011).
Σηηο έξεπλεο απηνύ ηνπ είδνπο, ην πνηνο δηδάζθεηαη/αμηνινγείηαη (π.ρ. παηδηά κε πξόβιεκα
παρπζαξθίαο, θνξίηζηα ή παηδηά κηθξόηεξεο ειηθίαο) θαη γηαηί δηδάζθεηαη (π.ρ. γηα λα
απνθηήζεη ην επηζπκεηό βάξνο ή γηα λα βειηηώζεη δεμηόηεηεο ή/θαη ηθαλόηεηεο)
παξνπζηάδεηαη κε ηππνπνηεκέλν ηξόπν (π.ρ. ζπγθξίζεηο θαη αλαθνξά ζε λόξκεο) (Resaland,
Andersen, Mamen&Anderssen, 2011), θαη ππό κία κπηρεβηνξηζηηθή νπηηθή, βάζεη ηεο νπνίαο
νη ζπλζήθεο κάζεζεο δελ αιιειεπηδξνύλ κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ καζεηώλ (π.ρ. ην λα γίλεη
θάπνηνο θπζηθά δξαζηήξηνο είλαη ζέκα παξνρήο πεξηζζόηεξσλ επθαηξηώλ αλεμαξηήησο εάλ
απηέο ζπλάδνπλ κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ) (Ericsson&Karlsson,
2014). Μάιηζηα, ε πξνζζήθε επηπιένλ σξώλ ζην κάζεκα ηεο ΦΑ παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο
ππό ηελ νπηηθή ηεο πην ππθλήο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ κε απηή
αιιαγώλ ζηελ πξόζιεςε ελέξγεηαο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ (deGreeffetal, 2016;
Resaland, Andersen, Mamen&Anderssen, 2011).
Από απηή ηελ άπνςε, ε πγεία πνπ πξνθύπηεη σο ζπλέπεηα ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο (Hanne,
Mong&Standal, 2019), θαίλεηαη όηη κπνξεί λα επηθέξεη βειηίσζε εθηόο ησλ άιισλ θαη ζηηο
επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηέο αθαδεκατθέο επηδόζεηο (Donellyetal., 2016;
Ericsson&Karlsson, 2014). Παξόια απηά, αλ θαη ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ άζθεζεο θαη
επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ πξνηείλεηαη σο επηρείξεκα ππέξ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξόινπ θαη ηεο
ζεκαζίαο ηεο ΦΑ, ε έκθαζε παξακέλεη ζηελ αηνκηθή επίδνζε κε ζθνπό ηελ πξνζαξκνγή
ησλ καζεηώλ ζηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο (π.ρ. αληαγσληζκόο εμεηάζεσλ)
(Trudau&Shephard, 2010). Σπλεθδνρηθά, δεκηνπξγείηαη ε εληύπσζε όηη ν πξννξηζκόο ηνπ
καζήκαηνο είλαη θπξίσο απηνγλσζηαθόο - ν καζεηήο σο άηνκν ππεύζπλν γηα ηε δηαρείξηζε
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ησλ αηνκηθώλ ηνπ πόξσλ θαη ησλ θηλδύλσλ πνπ πθέξπνπλ γηα ηελ πγεία ηνπ
(Kirk&Colquhoun 1989) - θαη αθνξά θπξίσο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζπλεζεηώλ πγείαο
(Sacchettiet. al., 2013; Vedul‐Kjelsås, Sigmundsson, Stensdotter&Haga, 2012).
Τέινο, ζηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζηεθαλ δελ αλαιύζεθε ε ζεκαζία θνηλσληθώλ/ςπρνινγηθώλ
αλαγθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ (π.ρ. όπσο ζπληξνθηθόηεηα, ζρέζεηο, αιιειεγγύε,
ελζπλαίζζεζε θαη γλεζηόηεηα), θαη ην κάζεκα θάλεθε λα θαηεπζύλεηαη θπξίσο ζηα
ζπλαηζζεκαηηθά αληαλαθιαζηηθά ησλ καζεηώλ (π.ρ. πεξηγξάθνληαη νη αληηδξάζεηο ηνπο ζε
ζρέζε κε ηελ επηινγή πεξηερνκέλνπ, έληαζεο θαη δηάξθεηαο άζθεζεο) θαη όρη ζηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Οη ιηγνζηέο δε αλαθνξέο ζην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηεο
νηθνγέλεηαο ή ζηε ζύδεπμε καζεηώλ-πεξηερνκέλνπ καζήκαηνο (Eatheretal., 2013;
McKenzieetal., 2016) θαηαδεηθλύνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηνλ θαλνληζηηθό θαη αηνκηθηζηηθό
ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπκκεηνρή ζηε ΦΑ θαη ηε ΦΓ γηα πγεία
θαη πνηόηεηα δσήο. Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κνηάδνπλ αλεζπρεηηθά, εηδηθόηεξα εάλ
αλαινγηζηεί θαλείο πσο γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη αιιαγή ζηάζεσλ πξνο ηελ άζθεζε θαη ηε
ΦΓ ρξεηάδεηαη λα δνζεί κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο βηώλνπλ
ηελ πγεία θαζώο δηδάζθνληαη γηα απηήλ, παξά ζην πώο λα καζαίλνπλ λέεο γλώζεηο θαη
δεμηόηεηεο πνπ ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ώζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πγεία ηνπο (π.ρ.
πεξηζζόηεξα βήκαηα εκεξεζίσο) (Mong&Standal, 2019).

4. Σπδήηεζε
Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ αθελόο λα αλαδείμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
λνεκαηνδνηνύληαη νη έλλνηεο ΦΓ, θαη ΦΚ ζε εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ
καζεηέο ζρνιηθήο ειηθίαο, θαη αθεηέξνπ λα αλαιύζεη ππό παηδαγσγηθνύο όξνπο ηελ
πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ ππεξθείκελε έλλνηα ηεο πγείαο. Όπσο
δηαθάλεθε από ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζηεθαλ, ε πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ ππό ην
πξίζκα ηνπ δηδαθηηθνύ ηξηγώλνπ κνηάδεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πξναγσγή ηεο ΦΚ, ησλ
ζεκειησδώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηεο γεληθόηεξεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, παξακέλνληαο
σζηόζν απνπιαηζησκέλε από ηα θνηλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ
πιαηζίνπ (π.ρ. ζρνιηθό πεξηβάιινλ, νηθνγέλεηα, θιπ.). Σηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλώλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, παξνπζηάζηεθε κία εθηελήο αλαθνξά ζε δνθηκαζίεο αμηνιόγεζεο ησλ
επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ, ε νπνία θάλεθε λα δίλεη έκθαζε ζηνλ αηνκηθηζκό θαη ζε κηα
αίζζεζε πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ θάζε καζεηή ρσξίο νιηζηηθό πεξηερόκελν. Η
πηνζεηνύκελε από ηνπο εξεπλεηέο πξνζέγγηζε ηνπ σγηεηληζκού αλέδεημε ηε δηδαζθαιία ηεο
ζρνιηθήο ΦΑ σο κηα «ίδησλ πηζαλνηήησλ πξννπηηθή αλάπηπμεο» γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο
καζεηέο, βάζεη ησλ αλζξσπνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο θαη ησλ δεηθηώλ επάξθεηάο
ηνπο, αγλνώληαο αθελόο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αθεηεξία ηνπ θαζελόο θαη αθεηέξνπ
ηε βίσζε ηνπ καζήκαηνο σο έλα όινλ πνπ εκπεξηέρεη ηελ αλαδήηεζε πξνζσπηθνύ λνήκαηνο.
Από ηελ άιιε κεξηά, ε επξεία ζπδήηεζε πεξί δηαηαξαρώλ, θηλδύλσλ θαη δπζιεηηνπξγηθώλ
πεξηζηαηηθώλ, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζηεθαλ, θάλεθε λα αλαγάγεη
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ην ζρνιηθό πιαίζην ζε έλα πεδίν ζην νπνίν νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο
επθαηξίεο άζθεζεο θαη ΦΓ, βάζεη αηνκηθώλ αλαγθώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ζηνλ ππξήλα ηνπ ηη
δηδάζθεηαη ή ηη ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζην κάζεκα ηεο ΦΑ, νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
παξνπζηάζηεθαλ εξγαιεηαθά, θαη αλαιύζεθαλ βάζεη ηεο δηάξθεηαο, ηεο έληαζεο θαη ηεο
ζπρλόηεηάο ηνπο. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζθηαγξαθήζεθαλ παζεηηθά, σο άηνκα
πνπ επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη αθνκνηώλνπλ έλα ζώκα γλώζεσλ ή δεμηνηήησλ πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηελ πγεία σο έλλνηα, όρη όκσο σο βίσκα. Οη ζσκαηηθά δξαζηήξηνη θαη
αδξαλείο καζεηέο, ηα παηδηά κε ή ρσξίο πξόβιεκα παρπζαξθίαο, κε ή ρσξίο εμαξηεηηθή
ζρέζε κε ην δηαδίθηπν, κε ή ρσξίο επαξθώο αλαπηπγκέλεο δεμηόηεηεο, αμηνινγήζεθαλ βάζεη
αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ δνθηκαζηώλ ΦΓ, ΦΚ θαη επηδεμηόηεηαο, ώζηε λα κπνξεί ζηε
ζπλέρεηα λα απνηππσζεί κε όξνπο αλάιεςεο «απμεκέλεο ή κεησκέλεο επζύλεο» ε ηξέρνπζα
θαηάζηαζή ηνπο.
Σύκθσλα κε ηνλ Μπατξαθηάξε «…ε πγεία είλαη έλα ππαξμηαθό αγαζό, είλαη κηα αμία ρξήζεο,
ε νπνία ζηηο θνηλσλίεο καο είλαη ζπιινγηθή θαη δεκόζηα…» (2008, 89). Σπλεπώο,
πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα εθπαηδεπηηθώλ
δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ, είλαη απαξαίηεην ην ζρνιηθό
πεξηβάιινλ θαη δε ην κάζεκα ηεο ΦΑ λα εκπλέεη ζε όινπο ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ. Σην
ζρνιηθό ζπγθείκελν ζήκεξα, κέζα από ην θίιηξν ηνπ βηνινγηθνύ αλαγσγηζκνύ θαη ηεο
πιεζώξαο δηαγλσζηηθώλ, ςπρηαηξηθώλ θαηεγνξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνηίκεζε
δεηθηώλ επίηεπμεο ησλ καζεηώλ αλαδύεηαη ε ινγηθή ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο ηνπ άιινπ, ην
πέξαζκα από ην ππνθείκελν-πξόζσπν, σο ζύλνιν αλαγθώλ, ζην αληηθείκελν. Δίλαη θξίζηκν
σζηόζν λα επηζεκαλζεί πσο κηα απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή ηεο πγείαο εθθεύγεη από ηε
δηαρεηξηζηηθή ινγηθή ησλ ιηγόηεξσλ ή πεξηζζόηεξσλ σξώλ δηδαζθαιίαο ΦΑ εβδνκαδηαίσο,
θαζώο θαη ηεο ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν εληαηηθνπνηεκέλεο άζθεζεο ή ΦΓ. Δληόο ηνπ
ζρνιηθνύ πιαηζίνπ, ε αλάιεςε δξάζεο πξναγσγήο ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα έρεη σο νξόζεκν
πξσηίζησο ηε ρεηξαθέηεζε ησλ καζεηώλ θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί όηαλ ηα
επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ δηδαθηηθνύ ηξηγώλνπ δελ ζπγθιίλνπλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε
(Amade-Escot 2006).
Όπσο ζπκπεξαίλεηαη από ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία, ε βηνηαηξηθή
ζεώξεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ καζήκαηνο ηεο ΦΑ απνδίδεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζην
πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο, πεξηνξίδνληαο απηό ζε νξγαλσηηθέο νδεγίεο θαη
ζπληαγνγξαθεκέλεο ζπζηάζεηο άζθεζεο. Σε δηδαθηηθό επίπεδν, κία ζεώξεζε απηνύ ηνπ
είδνπο ζηεξείηαη παηδαγσγηθήο εγθπξόηεηαο κηαο θαη αδπλαηεί λα απνηππώζεη ηελ δπλακηθή
επίδξαζε ηεο ζρέζεο καζεηή-εθπαηδεπηηθνύ-πεξηερνκέλνπ ζηε δηακόξθσζε ζπλεζεηώλ θαη
ζηάζεσλ πξνο ηελ πγεία (Hastie, Chen, &Guarinν, 2017).
Σε αληηδηαζηνιή κε ηελ αλσηέξσ εθδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΦΑ ζην ζρνιείν, πξνηείλεηαη
λα αλαδεηρζεί κηα πεξηζζόηεξν αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε κία
παηδαγσγηθή ηεο πγείαο. Σύκθσλα κε ηνλ Freire (2002), ν καζεηήο θαηαθηά ηα νθέιε πνπ
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ δπλακηθνύ ηνπ, από ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνξέζεη λα
απεθδπζεί κηαο ληεηεξκηληζηηθήο, πξνθαζνξηζκέλεο, κνηξνιαηξηθήο αλάγλσζεο θαη εξκελείαο
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ηνπ θόζκνπ θαη ζα αξρίζεη λα εμεηάδεη θξηηηθά ηελ ύπαξμε ηνπ. Σηελ πεξίπησζε ηνπ
καζήκαηνο ΦΑ, ηα νθέιε γηα ηελ πγεία ζα πξνθύςνπλ εάλ νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα βηώζνπλ ηελ πγεία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηδαθηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο. Σύκθσλα κε ηνπο Armour θαη Harris (2013), δελ ζα θαηαθέξνπκε λα
δηαηεξήζνπκε ηνπο καζεηέο πγηείο θαη δξαζηήξηνπο δηα βίνπ εάλ ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε
ζπζηάζεηο άζθεζεο θαη ΦΓ θαη δελ αιιάμνπκε ηελ παηδαγσγηθή καο πξνζέγγηζε. Με
γλώκνλα ην δηδαθηηθό ηξίγσλν, νθείινπκε λα πηνζεηήζνπκε κηα λέα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο
ηεο «ΦΑ-γηα-ηελ-πγεία», εληόο ηεο νπνίαο ε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ζα βνεζά ηνπο καζεηέο
λα επηθνηλσλνύλ, λα θαηαλννύλ θαη λα επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη
ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηα δηαθνξεηηθά είδε άζθεζεο (Gray,
MacIsaac&Jess, 2015). Η πξνηεηλόκελε βηοπαηδαγωγηθή πξνζέγγηζε ζα λνεκαηνδνηεί ηηο
έλλνηεο ΦΓ θαη ΦΚ σο αληηθείκελα δηδαζθαιίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία όρη κόλν ζε
επίπεδν δεμηνηήησλ, γλώζεσλ θαη θπζηνινγίαο ηνπ ζώκαηνο, αιιά πξσηίζησο ζε επίπεδν
θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο.
Αλεμαξηήησο δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ (αζινπαηδηέο, ρνξόο, θ.ά.), ε ρξήζε κνληέισλ
δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ όπσο ην Teaching Games for Understanding (Griffin&Butler, 2005), ην
Sport Education (Siedentop, Hastie&VanderMars, 2019) , ην Adventure Education (Prouty,
Panicucci&Collinson, 2007) θαη ην κνληέιν Personal and Social Responsibility (Hellison,
2010), ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά κία ζηξνθή ηνπ καζήκαηνο πξνο απηή
ηελ θαηεύζπλζε. Σηα παξαπάλσ δηδαθηηθά κνληέια, νη καζεηέο δξνπλ ελεξγά θαη βηώλνπλ ην
κάζεκα σο ζπλ-δεκηνπξγνί ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ, κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ΦΑ
λα ηνπο ππνζηεξίδεη αλαιακβάλνληαο ην ξόιν ηνπ δηεπθνιπληή ηεο κάζεζεο (Azzarito,
Simon, &Marttinen, 2016). Σην επίθεληξν δε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο καζήκαηνο ΦΑ, πνπ
ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηα παξαπάλσ κνληέια, βξίζθεηαη ε έλλνηα ηεο απηνβνήζεηαο. Σύκθσλα
κε ηνλ Riessman (1997), ε απηνβνήζεηα νξίδεηαη σο ε απνθόκηζε πξνζσπηθνύ νθέινπο από
ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ επεμία ελόο άιινπ αηόκνπ. Σηα πξνηεηλόκελα
δηδαθηηθά κνληέια, ε έλλνηα ηεο απηνβνήζεηαο βηώλεηαη κέζσ ηνπ ελζπλαηζζεηηθνύ θαη
δηαπξνζσπηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη
δξαζηεξηόηεηεο θαζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο (Teaching Games for Understanding model),
ζπδεηήζεηο καζεηνθεληξηθνύ ραξαθηήξα πνπ επηθεληξώλνπλ ζηνλ νκαδηθό αλαζηνραζκό θαη
ηελ απνδειηίσζε ηεο αηνκηθήο εκπεηξίαο (Adventure Education model), θαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ βάζεη δηαθξηηώλ ξόισλ (Sport Education model), αλάιεςε αηνκηθήο επζύλεο
θαη θνηλνηηθήο δξάζεο (Personal and Social Responsibility model).
Αληηζηξαηεύνληαο ηηο ζπλζήθεο έληνλεο εζσζηξέθεηαο θαη αληαγσληζκνύ, ε απηνβνήζεηα ελ
κέζσ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη κνληέισλ δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ, εκπεξηέρεη κηα
απζεληηθή, βηοπαηδαγωγηθή αληίιεςε πεξί πγείαο, ε νπνία ζπλαξηάηαη κε ηε θηινζνθηθή
ζεώξεζε ηνπ Freire πεξί ελδπλάκσζεο ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο. Η εθαξκνγή ηεο δε ζηε
δηδαζθαιία ηνπο καζήκαηνο δύλαηαη λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ εκπιέθνληαη
ζηνλ ξόιν ηνπ απνδέθηε βνήζεηαο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ θηλεηηθνύ ηνπο δπλακηθνύ θαη θαη‟
επέθηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη λα ηνπο εκθπζήζεη ηελ πεπνίζεζε πσο θαη νη ίδηνη είλαη ζε
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ζέζε λα παξάζρνπλ βνήζεηα σο πξόζσπα πνπ κεηέρνπλ ηζόηηκα ζε κηα ζπκπεξηιεπηηθή
εθπαίδεπζε.

5. Σπκπεξάζκαηα
Η παξνύζα εξγαζία εμέηαζε ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθώλ
πξνζεγγίζεσλ ζηε λνεκαηνδόηεζε ησλ ελλνηώλ ΦΓ θαη ΦΚ θαη ηεο ζρέζεο απηώλ κε ηελ
πγεία παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο. Φξεζηκνπνηώληαο ην δηδαθηηθό ηξίγσλν (καζεηήοεθπαηδεπηηθόο-πεξηερόκελν) σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ
ζρεδηαζκνύ παξεκβάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζρνιηθήο ΦΑ, παξνπζηάζηεθαλ (ζπλ)θξηηηθά ε
πξνζέγγηζε ηνπ σγηεηληζκού θαη ε βηοπαηδαγωγηθή πξνζέγγηζε, σο πξνζεγγίζεηο νξγάλσζεο
ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Από ηα απνηειέζκαηα δηαθάλεθε όηη ε πξννπηηθή ηνπ σγηεηληζκού, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηελ
πιεηνςεθία ησλ εμεηαδόκελσλ εξεπλώλ, ζπλδέεη ηα νθέιε ηεο άζθεζεο θαη ηεο ΦΓ κε
θπζηνινγηθέο θαη γλσζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηώλ, αλάγνληαο ηε βειηίσζε
ησλ δεηθηώλ πγείαο ηνπο ζε κία αηνκηθή πξνζπάζεηα. Από ηελ άιιε κεξηά, ε πξνηεηλόκελε
από ηελ παξνύζα εξγαζία βηοπαηδαγωγηθή πξνζέγγηζε, εζηηάδεη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο πγείαο
σο ππαξμηαθό αγαζό πνπ θαηαθηάηαη βησκαηηθά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε κνξθέο άζθεζεο
θαη ΦΓ πνπ δηεγείξνπλ ηνπο καζεηέο πξσηίζησο ζε επίπεδν θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο
κάζεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. Η ρξήζε ηεο βηοπαηδαγωγηθής πξνζέγγηζεο εληόο ζύγρξνλσλ
κνληέισλ δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ πξνηάζεθε σο βαζηθή ζπληζηώζα ηνπ αλαζρεδηαζκνύ ησλ
αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ζρνιηθήο ΦΑ, κε έκθαζε ζηνλ ελζπλαηζζεηηθό θαη
δηαπξνζσπηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Σε κειινληηθέο
εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί ε βηοπαηδαγωγηθή πξνζέγγηζε εληόο
ζύγρξνλσλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη κνληέισλ δηδαζθαιίαο ηεο ΦΑ ώζηε λα
δηαπηζησζεί ν βαζκόο θαηά ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ
καζεηώλ θαη ηε βησκαηηθή θαηαλόεζε ελλνηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπο. Σηνλ
αληίπνδα ησλ ζύγρξνλσλ ζπλζεθώλ εζσζηξέθεηαο, αληαγσληζκνύ θαη θνηλσληθήο
απνκόλσζεο, κηα πξνζέγγηζε απηνύ ηνπ είδνπο θξίλεηαη ηδηαίηεξα επίθαηξε θαη ζπλαθήο κε
ην εθπαηδεπηηθό γίγλεζζαη.
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