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Λιγότερος διδακτικός χρόνος για τη Φυσική Αγωγή σε σύγκριση με άλλα μαθήματα
Ο καθορισμένος διδακτικός χρόνος για τη Φυσική Αγωγή

Σε

ποικίλλει

την

διδακτικού χρόνου για τη Φυσική Αγωγή είναι μάλλον μικρό

εκπαιδευτική βαθμίδα. Επιπλέον, κάποιες χώρες καθορίζουν

σε σύγκριση με άλλα μαθήματα, γεγονός που δηλώνει ότι

τις ελάχιστες διδακτικές ώρες για τη Φυσική Αγωγή σε

αυτό το μάθημα είθισται να θεωρείται ήσσονος σημασίας.

σημαντικά

ανάλογα

με

τη

χώρα

και

κεντρικό επίπεδο, ενώ άλλες παρέχουν την ευχέρεια στα
σχολεία να αποφασίσουν σχετικά. Για παράδειγμα, κατά το
σχολικό έτος 2011/12, ο προτεινόμενος ελάχιστος μέσος
διδακτικός χρόνος στο πρωτοβάθμιο επίπεδο κυμαινόταν
μεταξύ 37 ωρών στην Ιρλανδία και 108 ωρών στη Γαλλία.
Στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, ο χρόνος κυμαινόταν από 24
έως 35 ώρες στην Ισπανία, τη Μάλτα και την Τουρκία μέχρι
102

έως

108

ώρες

στη

Γαλλία

και

την

Αυστρία.

γενικές

γραμμές,

το

μερίδιο

του

προτεινόμενου

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Στην εν λόγω βαθμίδα, η αναλογία του
διδακτικού χρόνου που αφιερώνεται στη Φυσική Αγωγή
μετά βίας ισοδυναμεί με τον μισό χρόνο που καθορίζεται για
τα μαθηματικά. Συνολικά, δεν καταγράφηκαν μείζονες
αλλαγές στον διδακτικό χρόνο της Φυσικής Αγωγής από το
σχολικό έτος 2006/07.

Ελάχιστος καθορισμένος χρόνος για τη Φυσική Αγωγή ως υποχρεωτικό μάθημα, ως αναλογία του συνολικού διδακτικού χρόνου στην
πρωτοβάθμια και την πλήρη υποχρεωτική γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2011/12
%

Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση

Πλήρης υποχρεωτική
γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση



Υποχρεωτικό μάθημα
με ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα

Πηγή: Ευρυδίκη

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Η συμμετοχή σε εξωσχολικές φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες είναι
διαδεδομένη στην Ευρώπη
Ο σχεδιασμός φυσικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ορισμένες δραστηριότητες

εκτός αναλυτικού προγράμματος και πέραν του χρόνου που

εκτός αναλυτικού προγράμματος πραγματοποιούνται ακόμα

καθορίζεται για το σχολείο, π.χ. αγώνες ή δραστηριότητες

και στη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Πράγματι, σε κάποιες

σχετικές με την υγεία, στοχεύει να καταστήσει τις φυσικές

χώρες, η Φυσική Αγωγή δεν περιορίζεται στα πλαίσια του εν

δραστηριότητες περισσότερο προσβάσιμες και ελκυστικές

λόγω μαθήματος. Αντίθετα, ενσωματώνεται στη σχολική

για τους νέους. Κύριος σκοπός τους είναι η διεύρυνση ή

καθημερινότητα. Για παράδειγμα, σε πολλά σχολεία της

συμπλήρωση δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στη

Δανίας, οι μαθητές κάνουν «πρωινό τρέξιμο» προτού

διάρκεια

ξεκινήσουν

του

σχολείου.

Οι

εξωσχολικές

φυσικές

το

σχολείο.

Άλλες

χώρες

χρησιμοποιούν

δραστηριότητες οργανώνονται σε εθνικό, περιφερειακό,

εκτεταμένα σχολικά διαλείμματα για να συμπεριλάβουν

τοπικό και, πολύ συχνά, σχολικό επίπεδο. Οι εξωσχολικές

φυσικές δραστηριότητες στην αυλή ή στο γυμναστήριο.

δραστηριότητες προσφέρονται για όλους τους μαθητές,
εντούτοις κάποιες στοχεύουν σε παιδιά με αναπηρίες ή

