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Ο όρος ‘εκπαίδευση’…

The term ‘education’…

� Εκπαίδευση σε γενική απόδοση είναι μια διαδικασία μάθησης κατά 

την οποία η γνώση, οι δεξιότητες και οι συνήθειες μια ομάδας ανθρώπων 
μεταφέρονται από τη μια γενιά στην επόμενη, μέσω διδασκαλίας, 
εξάσκησης ή έρευνας.

� Education* in its general sense is a form of learning in which 

the knowledge, skills, and habits of a group of people are transferred 
from one generation to the next through teaching, training, or research.

* Wikipedia(2014): http://en.wikipedia.org/wiki/Education



Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιορίζεται στην αίθουσα 

διδασκαλίας αλλά επεκτείνεται και στην αυλή του σχολείου…

The educational procedure isn’t restricted  in the classroom but is 

expanding to the school yard too…



� …. εκεί όπου τα παιδιά περνούν το χρόνο του 
διαλλείματος αλλά και την ώρα της φυσικής 
αγωγής

� …the place where the children are spending the 
break time & the physical education activitiesbreak time & the physical education activities



‘chasing ‘  activities -

‘κυνηγητό’ - αίσθηση 
ελευθερίας, 
διοχέτευση ανθρώπινης 
ενέργειας

‘chasing ‘  activities -

sense of freedom,  

diversion of human 

energy



Ασκήσεις εμπιστοσύνης - Trusting activities 

-τα δύο σώματα ενώνονται σε  ένα σύστημα σωμάτων  με 

κοινό κέντρο βάρους

-two  bodies are combined to a body system with a common 

body weight each one  is dependent on the other



o ένας εξαρτάται  

από τον άλλον, με 

ελεγχόμενη κίνηση 

μεταφοράς βάρους

each one  is 
dependent on the 
other, with 
controlled weight 
transfer



Συνεργασία/ομαδικότητα  

Collaboration/team work

Το ‘κυνηγητό’ αποκτά 
άλλη διάσταση αν οι 
‘κυνηγοί’ 
ενσωματώνονται με 
τους κυνηγημένους’ 
και γίνονται μια και γίνονται μια 
ομάδα

‘chasing’ gets 
another meaning if  
catchers  & dodgers  
come together  to 
the same team 



The standing  

Η στήριξη 

μετατρέπεται σε 

υποστήριξη

The standing  
becomes 
supporting



H αλληλοβοήθεια 

και η συνεργασία 

αποτελούν κανόνες 

του παιχνιδιού

Helping  each other 
and  collaboration  
consist  the rules of  
the  game 



Υπάρχει αίσθηση του  

σώματος του 

συνασκούμενου  για 

στήριξη και εκτός 

οπτικού πεδίου

Even without  
vision, there is the  
partner’s body 
sense and support



Η ισοκατανομή 
Equally 

Η ισοκατανομή 

δυνάμεων για την 

διατήρηση της 

ισορροπίας και 

αποφυγή της πτώσης 

Μοιράζομαι!

Equally 
distribution of 
forces for 
maintaining 
balance and 
avoidance of fall

Sharing!



Ισορροπία,εμπιστοσύνη Balance, trust 



Η στήριξη στα πόδια Η στήριξη στα πόδια 

και στους ώμους του 

συνασκούμενου 

αποτελεί παράδειγμα 

συνεργασίας και  

υπευθυνότητας…

The support on the 
legs & the 
shoulders of the 
partner  is an 
example of  
collaboration and 
responsibility…



Διαφορετική γωνία 

σώματος 

διαφορετική  άποψη!

Όπως και στη ζωή!

Different body 
angle position 
different point of 
view! 

As in life!



O περιορισμός του 

χώρου φέρνει τα 

άτομα πιο κοντά

The space The space 
restriction get 
people closer to 
each other



Ι΄m capable to  

Είμαι ικανός να 

αντέξω!… 

Ι΄m capable to  
endure!...



Με εμπιστοσύνη και συνεργασία, είναι δυνατή και

η εκτέλεση ακροβατικών στοιχείων

With collaboration & trust, even acrobatics are possible











Η ομάδα είναι 

“ΔΥΝΑΤΗ”!

The team is 
“STRONG”!




