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Σκοπός της 

Δράσης
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι οι μαθητές να 

εξοικειωθούν και να αξιοποιήσουν σύγχρονες αθλητικές 

εφαρμογές οι οποίες θα τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν 

δια βίου κινητικές δραστηριότητες.



Στόχοι Καινοτόμου Δράσης

1.Ως προς το γνωστικό 
αντικείμενο οι μαθητές:

• θα επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους 
κινητικής δραστηριότητας

• θα γνωρίσουν τις αθλητικές εφαρμογές 
και τον τρόπο αξιοποίησή τους

• θα εντάξουν τις αθλητικές εφαρμογές 
στην καθημερινότητά τους

2. Ως προς τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών οι μαθητές:

• θα κατανοήσουν τη σημασία των νέων 
τεχνολογιών ως κίνητρο άσκησης και 
λήψης πληροφοριών

• θα χειρίζονται με ευχέρεια αθλητικές 
εφαρμογές

• θα αξιοποιούν το διαδίκτυο με ερευνητική 
προσέγγιση

3. Ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία οι μαθητές:

• θα κρίνουν με θετική διάθεση και θα 
αξιολογούν τις δραστηριότητές τους αλλά 
και των συμμαθητών τους

• θα αναπτύξουν τη συνεργασία και τη 
συνευθύνη μέσα από ομαδοσυνεργατικές
δραστηριότητες



Ασκούμαι και κινούμαι μέσω των ηλεκτρονικών 
εφαρμογών
Τμήμα Β3



Μέθοδοι Βελτίωσης των 
φυσικών ικανοτήτων των 
μαθητών



Ποδήλατο

Το ποδήλατο είναι ένα μεταφορικό μέσο το 
οποίο κατέχουν οι περισσότεροι έφηβοι και 
τα παιδιά στις μέρες μας. 

Κάνοντας ποδήλατο καθημερινά:

➢ κάνεις γυμναστική 

➢ φτάνεις πιο γρήγορα από ότι θα 
πήγαινες με τα πόδια

➢ είναι προσιτό προς το περιβάλλον, άρα 
δεν μολύνεις τον αέρα όπως κάνουν τα 
αυτοκίνητα.

Αν λοιπόν το σχολείο σου βρίσκεται σε 
κοντινή απόσταση από το σπίτι σου, το 
ποδήλατο είναι μια καλή λύση! 



Οικιακές δουλειές

Ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, 
πότισμα, κλάδεμα είναι καθημερινά 
πράγματα που μπορούν να σε κρατήσουν 
σε φόρμα!

Σκάλες αντί για ασανσέρ είναι μια πολύ 
απλή αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματική 
λύση στο να ασκείς το σώμα σου! Ακόμα 
και τα μικροπράγματα κάνουν τη διαφορά! 



Κολύμπι

Το κολύμπι είναι μια εξαιρετική 

άσκηση που σε διασκεδάζει, σε 

γυμνάζει και σου δημιουργεί το 

αίσθημα της γαλήνης!



Σκάλες

Σκάλες αντί για ασανσέρ είναι μια 

πολύ απλή αλλά ταυτόχρονα 

αποτελεσματική λύση στο να ασκείς 

το σώμα σου! Ακόμα και τα 

μικροπράγματα κάνουν τη διαφορά! 



Παιχνίδι με φίλους

Με τους φίλους σας είναι καλή ιδέα να επισκεφτείτε κάποιο

γήπεδο της πόλης σας, να πάρετε μπάλες, να χωρίσετε

ομάδες και να ξεκινήσει το παιχνίδι! Ομαδικά αθλήματα όπως

μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ είναι ιδανικά!



Ηλεκτρονικές 

εφαρμογές

Σήμερα, με την εξέλιξη και την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι 

ηλεκτρονικές εφαρμογές μπορούν 

να καταμετρήσουν βήματα, να 

μετρήσουν διανυσμένα χιλιόμετρα 

με αποτέλεσμα κάποιος να μπορεί 

να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα 

και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 

του. 

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές είναι 

πολύ διαδεδομένες και μας βοηθούν 

να αυξήσουμε την καθημερινή 

κινητική μας δραστηριότητα. 



Καταμέτρηση απόστασης-βημάτων

 Μπορώντας να ελέγξουμε το 

πόσα βήματα κάνουμε και 

πόσα χιλιόμετρα διανύουμε 

ημερησίως, μας δίνεται η 

ευκαιρία  να προσαρμόσουμε 

την καθημερινή μας άσκηση 

αναλόγως, θέτοντας 

παράλληλα κάποιους στόχους. 



Καταμέτρηση καμένων θερμίδων

 Γνωρίζοντας τις θερμίδες που

έχουμε κάψει, διαπιστώνουμε τις

ανάγκες μας σε ενέργεια ώστε να

αλλάξουμε την διατροφή μας και

τον τρόπο που αθλούμαστε.



Καταμέτρηση 

παλμών

 Μετρώντας τους καρδιακούς 

παλμούς, την πίεση και την 

οξυγόνωση του αίματος, 

παίρνουμε σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την υγεία 

και την φυσική μας κατάσταση. 



Ύπνος

 Παρακολουθώντας τον ύπνο του, κάποιος, έχει την

δυνατότητα να γνωρίζει το πόσο χρειάζεται να

κοιμάται ο ίδιος και να προσαρμόζει το πρόγραμμα

ύπνου του ανάλογα με το τι τον ικανοποιεί.



Η αξιοποίηση της 
αθλητικής εφαρμογής 
αποτελεί κίνητρο για 
καθημερινή άσκηση;



Οι αθλητικές εφαρμογές στα κινητά 

μας παροτρύνουν να βάλουμε έναν 

δυνατό στόχο όπως να κάνουμε 

συγκεκριμένο αριθμό ασκήσεων ή 

ορισμένο αριθμό βημάτων μέσα 

στην ημέρα.



Ανάλυση του 

ερωτήματος αυτού

Οι αθλητικές εφαρμογές βοηθούν 

τους ανθρώπους να ασκηθούν 

βάσει τις προτιμήσεών τους 

βάζοντας αντίστοιχους στόχους 

αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό κίνητρο για την 

καθημερινή γυμναστική εξάσκηση. 



Συμπεράσματα ή 

θέματα προς 

συζήτηση με την 

τάξη

➢ Εσάς σας έχουν βοηθήσει οι αθλητικές 

εφαρμογές κινητών τηλεφώνων;

➢ Με ποιον τρόπο γυμνάζεστε όταν δεν έχετε 

προπόνηση στο άθλημα που κάνετε;

➢ Ένα συμπέρασμα είναι πως υπάρχουν πολλοί 

τρόποι να γυμναζόμαστε οπότε δεν υπάρχει 

καμία δικαιολογία να μην το κάνουμε!

➢ Ποιες εφαρμογές σαν κι αυτές που είδαμε 

κατέχετε κι χρησιμοποιείτε;



Πηγές

 Βιβλίο φυσικής αγωγής γυμνασίου

 https://www.clevermarket.gr/proionta/exypna-
proionta/exypna-ilektronika/exypna-kinita-
smartwatch/roloi-piesometro-oxymetro-
thermidometritis-vimatometritis-k-l-p-ena-
epistimoniko-organo-ygeias-gia-osous-
ependyoun-stin-ygeia-tous-activity-tracker-
fitness-watch_88984/

 https://www.iatropedia.gr/diatrofi/me-poses-
thermides-tha-chanete-kila-stathera-to-online-
ergaleio-tis-kyvernisis-ton-ipa/49408/

 https://www.onmed.gr/ygeia/story/363109/palmoi
-kardias-5-pragmata-poy-deixnoyn-gia-tin-ygeia-
sas

 https://gr.dreamstime.com/photos-
images/%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF
%CF%82.html 



ΑΣΚΟΥΜΑΙ ΚΑΙ 
ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΜΕΣΩ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μ. Ιωάννης 

Ν. Νικόλαος 

Π. Ειρήνη 

Π. Βασίλης 

Π. Νίκος 

Π. Έκτωρ



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μια αθλητική εφαρμογή είναι το 
Λογισμικό, το οποίο εγκαθίσταται 
τοπικά στην κινητή συσκευή του 

Χρήστη. Χρησιμοποιείται συνήθως 
από τους Αθλητές. Έχει σχέση με 
αθλητικά δεδομένα, μετρήσεις ή 

συμβουλές. 

Μία αθλητική εφαρμογή, μπορεί να 
σε ενημερώνει για τα αθλητικά νέα 
ή ακόμα και να σου επιτρέπει να 
δεις ζωντανά κάποιο αθλητικό 

γεγονός.

Μία αθλητική εφαρμογή, μπορεί να 
έχει ιδιωτική χρήση. Θα μπορούσε 

να ενημερώνει κάποιον για το 
βάρος που έχασε, την ώρα και την 
απόσταση που περπάτησε και τα 
βήματα που έκανε. ΟΙ τελευταίες 

ονομάζονται βημομετρητές.



ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-1

Σήμερα οι βηματομετρητές και οι άλλες
αθλητικές εφαρμογές βρίσκονται παντού στο
διαδίκτυο. Όσοι όμως νομίζουν ότι είναι
πρόσφατη εφεύρεση, κάνουν ένα μεγάλο
λάθος! Τον 15ο αιώνα, μία από τις μεγαλύτερες
ιδιοφυίες που έζησαν, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι,
προσπάθησε να μετρήσει την απόσταση που
διένυε ένας στρατιώτης περπατώντας. Γρήγορα
δημιούργησε σχέδια για την ανάπτυξη μιας
τέτοιας συσκευής. Ένα από τα πρώτα
βηματόμετρα ήταν έτοιμο!

Το βηματόμετρο του 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Βρετανικός 
βηματομετρητής του 

1800



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ 
ΒΗΜΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
• Τι είναι ένα βηματόμετρο;

• Ένα βηματόμετρο μπορεί να 
παρακολουθεί αυτόματα τα βήματά, τις 
θερμίδες, την απόσταση κ.λπ. και να 
βοηθήσει στο χάσιμο βάρους. 

• Ένα βηματόμετρο, καταγράφει βήματα 
μέσω ενός ιχνηλάτη GPS ή 
ενσωματωμένων αισθητήρων στο κινητό



ΔΙΑΦΟΡEΣ 
ΑΝAΜΕΣΑ

ΣΤΙΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚEΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

• Μέσα από την χρήση διαφόρων αθλητικών εφαρμογών 
διαπιστώσαμε κάποιες ξεκάθαρες διαφορές όσον αφορά τα 
δεδομένα τους καθώς και την εγκυρότητά τους, μιλώντας πάντα 
για ίδιες αποστάσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη διαφορά που 
παρατηρήσαμε ήταν πως κάθε εφαρμογή παρουσίαζε διαφορετικό 
αριθμό ενεργειακής δαπάνης (θερμίδων) για μια καθορισμένη 
διαδρομή.

• Μία ακόμη διαφορά ανάμεσα στις αθλητικές εφαρμογές στα 
κινητά τηλέφωνα είναι, πως κάποιες μπορούν να αποτυπώσουν 
την διαδρομή σου σε χάρτη καθώς λειτουργούν με GPS ενώ οι 
άλλες απλά μετράνε τα βήματα στην συγκεκριμένη διαδρομή. 
Διαφορές όμως διαπιστώσαμε και ανάμεσα στις εφαρμογές που 
λειτουργούν με GPS, καθώς κάποιες όταν έχαναν το σήμα 
αποτυπώνουν στον χάρτη π.χ. μια στροφή στην πραγματική 
διαδρομή ως ευθεία. Αυτό οδηγεί σε διαφορές σε πολλές 
κατηγορίες δεδομένων όπως απόσταση, υψομετρική διαφορά 
κ.τ.λ.. Τέλος, λόγω αυτών των διαφορών καταλαβαίνουμε πως δεν 
είναι όλα τα δεδομένα έγκυρα και πως υπάρχει ένα χάσμα 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που μας παρουσιάζουν 
οι αθλητικές εφαρμογές.



ΑΘΛΗΤΙΚEΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

• 1) Map My Run by Under Armour

• 2) Adidas Running

• 3) Strava

• 4) Runkeeper

• 5) Runmaster

• 6) Run Tracker

• 7) Pedometer

• 8) Nike Run Club

• 9) Running App



ΕΦΑΡΜΟΓH: ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΉΣ –
ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ

Η εφαρμογή αυτή είναι 
εφαρμογή της εταιρείας ITO 

Technologies inc και αποτελεί 
την έκτη πιο δημοφιλή 

εφαρμογή του Google Play 
Store στην κατηγορία Υγεία 

και Φυσική κατάσταση.

Η εφαρμογή μέτρησε ένα 
σύνολο από 18,620 βήματα 

στην διαδρομή που κάναμε η 
οποία, πάλι σύμφωνα με την 

εφαρμογή, ήταν 13,034
χιλιομέτρων και διήρκησε 

3.30 ώρες.



ΠΗΓΕΣ

https://walkertracker.com/the-evolution-
of-the-pedometer/

http://walkingoffpounds.com/pedometers-
part-2-history-of-pedometers/

https://walkertracker.com/the-evolution-of-the-pedometer/
http://walkingoffpounds.com/pedometers-part-2-history-of-pedometers/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


