
ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ 

Δθεβεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Ζ εθεβεία είλαη κηα καθξόρξνλε εμειηθηηθή πνξεία ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

ζπληεινύληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ. 

Ζ εθεβηθή ειηθία ραξαθηεξίδεηαη σο ε πεξίνδνο : 

 ησλ κεγάισλ βηνινγηθώλ - ζσκαηηθώλ αιιαγώλ. 

 δεκηνπξγίαο θαη θαζνξηζκνύ ηεο λέαο ηαπηόηεηαο ηνπ αηόκνπ. 

 ηεο αλαδήηεζεο λέσλ ξόισλ νη νπνίνη θαη ζα νδεγήζνπλ ζηε 

δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ. 

 ηεο απμαλόκελεο απηνλνκίαο θαη απνκάθξπλζεο από ηελ νηθνγέλεηα.  

 θαηά ηελ νπνία ην άηνκν πξνζπαζεί λα δώζεη απάληεζε ζην πηεζηηθό 

εξώηεκα «πνηνο είκαη».  

 ηεο αζάθεηαο θαη ηεο ζύγρπζεο αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ 

εθήβνπ, αιιά θαη  

 ησλ πξνθιήζεσλ, ησλ αιιαγώλ θαη ησλ ξήμεσλ κε ηνλ θόζκν πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη. 

πλεηζθνξά ηεο άζιεζεο ζηελ εθεβεία θαη όρη κόλν…. 

Ζ άζθεζε θαη ε θπζηθή αγσγή ζπλεηζθέξνπλ:  

 όρη κόλν ζηε βειηίσζε ησλ θπζηνινγηθώλ δεηθηώλ ησλ παηδηώλ αιιά θαη  

   ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο   

   ηεο νξζήο αληίιεςεο 

   εθηίκεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη  

   ζπλνιηθά ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επεμία 

 αλάπηπμε ηεο θνηλσληθόηεηαο. 

 αλάπηπμε ηεο απνθαζηζηηθόηεηαο. 

 αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο επζύλεο.  

 αλάπηπμε ηεο κεζνδηθόηεηαο πξνο ηελ επίηεπμε ζηόρσλ. 

 αλάπηπμε ηεο επηκνλήο, ηεο θαξηεξίαο, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

 αλάπηπμε επγελνύο άκηιιαο θαη «επ αγσλίδεζζαη». 



 σξηκόηεηα θαη επζύηεηα ηνπ ραξαθηήξα.  

 απμεκέλε πλεπκαηηθή δηαύγεηα.  

 δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα «δηά βίνπ άζθεζε». 

 ε ραξά πνπ πξνζθέξεη ε άζιεζε, όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αζθαιείο 

θαη ζύγρξνλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

 ζεβαζκόο αληηπάισλ-ζπλαζιεηώλ θαη ησλ θαλνληζκώλ. 

 πνιύπιεπξε θηλεηηθή αλάπηπμε. 

 θαιύηεξε ζσκαηηθή δηάπιαζε. 

 βειηίσζε ηεο πγείαο. 

 αίζζεκα επεμίαο.  

 πξόιεςε θαη εμάιεηςε δπζιεηηνπξγηώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

 κείσζε ηνπ θηλδύλνπ γηα εκθάληζε δηαβήηε ηύπνπ β. 

 κείσζε ηνπ θηλδύλνπ γηα παρπζαξθία. 

 κείσζε ηνπ θηλδύλνπ γηα εκθάληζε θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ.  

 νκαιή νξκνληθή ιεηηνπξγία.  

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πξνπόλεζεο θαη απόδνζεο ζηελ άζθεζε - άζιεκα. 

ΣΗΒΟ 

Αγσλίζκαηα ζηίβνπ: 

 αγώλεο δξόκνπ: 

 αγώλεο ηαρύηεηαο (αζιεηώλ) 

 αγώλεο εκη-αληνρήο (1 κίιη, θιπ) 

 αγώλεο αληνρήο 

 ζθπηαινδξνκίεο 

 αζιήκαηα ξίςεσλ (δηζθνβνιία-αθνληηζκόο-ζθπξνβνιία-ζθαηξνβνιία) 

 άικαηα (εηο κήθνο, εηο ύςνο) 

 κηθηά (δέθαζιν, πέληαζιν, έπηαζιν θιπ) 

ΟΜΑΓΗΚΑ ΑΘΛΖΜΑΣΑ 



Σα πην ζπλεζηζκέλα νκαδηθά αζιήκαηα είλαη: 

 ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε 

 θαιαζνζθαίξηζε 

 παξάθηηα ρεηξνζθαίξηζε 

 ξάγθκπη  

 ξπζκηθή γπκλαζηηθή 

 πνδόζθαηξν 

 ρεηξνζθαίξηζε (handball) 

 πεηνζθαίξηζε (volley)  

 αληηζθαίξηζε 

ΠΟΛΔΜΗΚΔ ΣΔΧΝΔ 

Οη πην ζεκαληηθέο είλαη:  

 Πάιε 

 Παγθξάηην   

 Ππγκαρία  

 Είνπ Είηζνπ   

 Καξάηε   

 Σδνύλην 

 Κηθ Μπόμηλγθ 

 Σαεθβνληό   

 Καπνέηξα  

 Ξηθαζθία 

Extreme sports 

Σα πην ζπλεζηζκέλα είλαη: 

 θαηάβαζε βνπλνύ κε πνδήιαην 

 θαηάδπζε ζε ιίκλεο ζπειαίσλ 

 θσπειαζία 



 αλαξξίρεζε 

 ζθη  

 snowboard   

 skydiving  

 αιεμίπησην πιαγηάο 

 bungee jumping 

ξάθηηλγθ 

ΟξεηβαζΗα 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Καηά ηελ εθεβεία ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνύ είλαη πνιύ απμεκέλνο 

θαη θαιείηαη λα θαιύςεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ κπτθνύ ηζηνύ, ησλ νζηώλ, 

ηνπ όγθνπ ηνπ αίκαηνο θαη ηεο εκκήλνπ ξήζεσο. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ζηνπο 

εθήβνπο δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκό από άηνκν ζε άηνκν, θπξίσο ιόγσ 

ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη ελεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο ησλ θνξηηζηώλ πξνζεγγίδνπλ ηηο 2600 ζεξκίδεο ηελ εκέξα, ελώ 

ησλ αγνξηώλ ηηο 3600 ζεξκίδεο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζύζηαζε ηνπ 

ζώκαηνο θαη ηδηαίηεξα ζηελ αύμεζε ηνπ κπτθνύ ηζηνύ, ζπκβάιινπλ θαη απηέο 

ζηηο ηδηαίηεξεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο αλάκεζα ζηα δύν θύιια 

Οη αλάγθεο ζε πξσηεΐλε θαηά ηελ εθεβεία θπκαίλνληαη από 0,8-1 gr/kgr 

ζσκαηηθνύ βάξνπο ηελ εκέξα. Ο έθεβνο ζα πξέπεη λα θαηαλαιώλεη 

ηθαλνπνηεηηθέο πνζόηεηεο πξσηεΐλεο πςειήο βηνινγηθήο αμίαο θαη άξα ηξνθέο 

όπσο ην θξέαο, ην ςάξη, ην θνηόπνπιν, ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ην απγό. 

Τα ιηπαξά πξέπεη λα θαιύπηνπλ ην 30% ησλ εκεξήζησλ 

πξνζιακβαλνκέλσλ ζεξκίδσλ, κε ην θνξεζκέλν ιίπνο (ιίπνο θξέαηνο- 

ιίπνο γαιαθηνθνκηθώλ) λα θαιύπηεη ιηγόηεξν από ην 10% ηεο 

ελέξγεηαο απηήο. Πξνζνρή! Τν ιίπνο ηεο ηξνθήο είλαη απαξαίηεην, 

αιιά ζε ηζνξξνπεκέλεο πνζόηεηεο. 

Μεγάιε έκθαζε θαηά ηελ εθεβεία πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο ηξνθέο πνπ είλαη 

πινύζηεο ζε αζβέζηην. Ο έθεβνο πξέπεη λα θαηαλαιώλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

κεξίδεο γαιαθηνθνκηθώλ εκεξεζίσο. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο ε άζθεζε έρεη πνιιέο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο 

γηα ηνλ νξγαληζκό, νη νπνίεο μεθηλνύλ από ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο παρπζαξθίαο, κέρξη ηε ζσζηή θνηλσληθνπνίεζε ησλ εθήβσλ. 



Παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ζε ζπνξ απνηειεί αληίδνην ζηνλ θαζηζηηθό ηξόπν 

δσήο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ πνιύσξε ηειεζέαζε θαη ηα ζπρλά 

ηζηκπνινγήκαηα. 

 

 


