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•
•
•
•
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυςικι Αγωγι (Αϋ, Βϋ και Γ’ τάξεισ) Θμεριςιου και Εςπερινοφ
Γενικοφ Λυκείου

• Οι οδθγίεσ διδαςκαλίασ για το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ
ςτισ Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξεισ του Γενικοφ Λυκείου εμπεριζχονται
ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του ΦΕΚ 197/Βϋ/23-1-2015.
• Ο Κφριοσ κοπόσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτο Λφκειο είναι θ
«δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ»
• παροχι κατάλλθλων ευκαιριϊν ςτουσ μακθτζσ/τριεσ,
• ζμφαςθ ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ τθσ δικισ τουσ αλλά και
των άλλων, ςτο «ευ ηθν»,
• ςτθν προαγωγι ενόσ εφρουσ ακλθτικϊν, κινθτικϊν και,
γενικότερα, ςωματικϊν δραςτθριοτιτων,
• ςτθ ςυςτθματικι ςυμμετοχι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

• Επιςθμαίνεται ότι οι οδθγίεσ που δίνονται ανωτζρω αποτελοφν ζνα
γενικό πλαίςιο δράςθσ για τθ Φυςικι Αγωγι, δίνοντασ αδρζσ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ που κα βοθκιςουν τουσ/τισ
διδάςκοντεσ/ουςεσ να κζςουν ςτόχουσ, να ςχεδιάςουν και να
επιλζξουν τα περιεχόμενα για το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ,
που είναι αναγκαία για τουσ μακθτζσ/τριεσ και κατάλλθλα για τισ
ςυνκικεσ του ςχολείου τουσ.
• Κάκε ςχολικι μονάδα ζχει ουςιαςτικά τθν ευχζρεια να
προςαρμόςει το Αναλυτικό πρόγραμμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, με
βάςθ τισ ανάγκεσ, τθν υλικοτεχνικι υποδομι και τα
χαρακτθριςτικά των μακθτϊν και μακθτριϊν που φοιτοφν ς’ αυτι.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

• Επίςθσ, ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ μποροφν να βρουν οι
εκπαιδευτικοί ςτα Α.Π.. και ΔΕΠΠ 2003 για τθ Φυςικι
Αγωγι όλων των βακμίδων (ΦΕΚ 304 τ.Βϋ/13-3-2003),
• κακϊσ επίςθσ και ςτο εκπαιδευτικό υλικό που δθμιουργικθκε
για τα προγράμματα τθσ
– Ολυμπιακισ Παιδείασ,
– Καλλιπάτειρα και
– Παραολυμπιακϊν Αγϊνων που υπάρχει ςτα ςχολεία.
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ΦΙΛΟΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΣΘ ΦΤΙΚΘ
ΑΓΩΓΘ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ

Κφριοσ κοπόσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτο Λφκειο:

«δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ»
Ζμφαςθ:
Στθν προαγωγι τθσ υγείασ,
Στο «ευ ηθν»,
Στθν προαγωγι ακλθτικϊν, κινθτικϊν, γενικότερα,
ςωματικϊν δραςτθριοτιτων,
Στθ ςυςτθματικι ςυμμετοχι κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ ηωισ.
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ΦΙΛΟΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΣΘ ΦΑ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ

•
•
•
•

Ο ςκοπόσ κακορίηει:
τθ φιλοςοφία του μακιματοσ,
τουσ επιμζρουσ ςκοποφσ,
τα παραδείγματα για τθν υλοποίθςθ του
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και
τουσ δείκτεσ επίτευξθσ για τθν αξιολόγθςθ του
μακθτι.
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ΦΙΛΟΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΣΘ ΦΑ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ
Μεκοδολογία και βιματα για τθν ανάλυςθ του κεντρικοφ ςκοποφ
• Κεντρικόσ ςκοπόσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτο Λφκειο
• Ανάλυςθ του κεντρικοφ ςκοποφ ςε επιμζρουσ ςκοποφσ
• Ανάλυςθ του κάκε επιμζρουσ ςκοποφ ςε ενδεικτικοφσ υποςκοποφσ
• Ενδεικτικζσ κεντρικζσ ιδζεσ και προςδοκϊμενα μακθςιακά
αποτελζςματα ανά υποςκοπό
• Ενδεικτικζσ δράςεισ και παραδείγματα για τθν υλοποίθςθ του
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν
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ΦΙΛΟΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΣΘ ΦΑ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ
Επιμζρουσ ςκοποί και υποςκοποί απαντοφν ςτο ερϊτθμα:

«Τι είναι αυτό που αξίηει να ζχουν μάκει όλοι
οι μακθτζσ/τριεσ όταν αποφοιτιςουν από το
Λφκειο ωσ αποτζλεςμα τθσ διδαςκαλίασ;»
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Κφριοσ κοπόσ : «δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ»

Επιμζρουσ ςκοπόσ 1: Επιδεικνφει ικανότθτα ςε ζνα εφροσ
ακλθτικών και κινθτικών δεξιοτιτων που είναι χριςιμεσ για τθν
επίτευξθ του ςτόχου τθσ δια βίου άςκθςθσ για υγεία και
ποιότθτα ηωισ.
1.1 Διατθρεί κινθτικζσ δεξιότθτεσ που ζχει ιδθ διδαχκεί και τισ
αναπτφςςει περαιτζρω προκειμζνου να εκτελζςει πιο ςφνκετεσ ι
πολφπλοκεσ δεξιότθτεσ
1.2 Αναπτφςςει νζεσ δεξιότθτεσ ςε καινοφργιεσ φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ (ακλιματα, χοροφσ κτλ)
1.3 Επιλζγει ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ του και τισ κινθτικζσ του
ικανότθτεσ τισ ακλθτικζσ και φυςικζσ δραςτθριότθτεσ που του
ταιριάηουν καλφτερα και εξελίςςεται περαιτζρω ςε αυτζσ

• Ακλιματα
• Χοροί
• Τροποποιθμζνα παιχνίδια και κινθτικι επιδεξιότθτα
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Κφριοσ κοπόσ : «δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ»

Επιμζρουσ ςκοπόσ 2: Κατανοεί και είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει
γνώςεισ και ζννοιεσ των επιςτθμών που ςυμβάλουν ςτθ δια
βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ.
2.1 Κατανοεί βαςικζσ αρχζσ τθσ άςκθςθσ και τισ εφαρμόηει
προκειμζνου να γυμνάηεται με αςφάλεια κάτω από
διαφορετικζσ ςυνκικεσ ςε μια ποικιλία δραςτθριοτιτων
2.2 Κατανοεί τισ λειτουργίεσ και τουσ τρόπουσ κίνθςθσ του
ςϊματοσ και είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει αυτι τθ γνϊςθ προσ
όφελόσ του/τθσ προςαρμόηοντασ το επίπεδο τθσ άςκθςθσ ςτισ
προςωπικζσ του/τθσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ
2.3 Κατανοεί τισ επιπτϊςεισ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ και τα
οφζλθ τθσ άςκθςθσ ςτθν υγεία και ςτθν πρόλθψθ αςκενειϊν
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Κφριοσ κοπόσ : «δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ»

Επιμζρουσ ςκοπόσ 2: Κατανοεί και είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει
γνώςεισ και ζννοιεσ των επιςτθμών που ςυμβάλουν ςτθ δια
βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ.
2.4 Κατανοεί με ποιόν τρόπο θ διατροφι και θ άςκθςθ
ςυμβάλουν ςτθν υγεία και ςτον ελζγχου βάρουσ και είναι ςε
κζςθ να αξιολογιςει μθ κεμιτζσ πρακτικζσ (π.χ., ςυμπλθρϊματα
διατροφισ, απαγορευμζνεσ ουςίεσ κτλ)
2.5 Κατανοεί και είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει ζνα ευρφτερο
πεδίο γνϊςεων ψυχολογίασ τθσ άςκθςθσ, γνϊςεισ για
κοινωνικά ι θκικισ φφςθσ κζματα ι γνϊςεισ για κζματα
παράδοςθσ και ιςτορίασ

• Γνϊςεισ
• Άςκθςθ και φυςικζσ δραςτθριότθτεσ με αςφάλεια
• Υγιεινζσ ςυνικειεσ και ποιότθτα ηωισ
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Κφριοσ κοπόσ : «δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ»
Επιμζρουσ ςκοπόσ 3: Είναι ςε κζςθ να αναπτφξει και να διατθριςει ζνα
επίπεδο φυςικισ κατάςταςθσ για υγεία, μζςα από τθ ςυςτθματικι
ςυμμετοχι του ςε ζνα εφροσ ςωματικών δραςτθριοτιτων.

3.1 Ακολουκεί ζνα πρόγραμμα ςυςτθματικισ άςκθςθσ που ζχει
αναπτφξει ο ίδιοσ ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ
3.2 Λαμβάνει πρωτοβουλία ςυμμετοχισ ι/και αξιοποιεί τισ ευκαιρίεσ
που παρουςιάηονται προκειμζνου να γνωρίςει νζεσ φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ και ακλιματα με ςτόχο τθ διαςκζδαςθ, τθν
κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και τθν αυτό-ζκφραςθ
3.3 Αξιολογεί αποτελεςματικά τθν πρόοδό του ωσ προσ τθν τακτικι
ςυμμετοχι ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και αποτελζςματα
δοκιμαςιϊν τθσ φυςικισ κατάςταςισ του
3.4 Παρουςιάηει βελτίωςθ ι το κατάλλθλο επίπεδο ςε δείκτεσ
φυςικισ κατάςταςθσ που ςχετίηονται με τθν υγεία
•
•
•

Φυςικι κατάςταςθ
Εναλλακτικζσ μορφζσ άςκθςθσ
Φυςικζσ δραςτθριότθτεσ για υγεία
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Κφριοσ κοπόσ : «δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ»
Επιμζρουσ ςκοπόσ 4: Επιδεικνφει υπεφκυνθ κοινωνικι ςυμπεριφορά,
ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα, κατανόθςθ του άλλου φφλου και ζχει
αναπτφξει κατάλλθλεσ κοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ που
ςυμβάλλουν ςτθ δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ.
4.1 Εφαρμόηει κανόνεσ, διαδικαςίεσ και απλζσ πρακτικζσ που τονίηουν τισ
αρχζσ του τίμιου αγϊνα («ευ αγωνίηεςκαι») ςε μια ποικιλία δραςτθριοτιτων
4.2 Επιδεικνφει ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και κατανόθςθ του άλλου
φφλου, κακϊσ και των ςυμμακθτϊν του οποιαςδιποτε μειονότθτασ (κατά το
κριςκευμα, τθν εκνότθτα, κτλ) ι αναπθρίασ
4.3 Επιδεικνφει υπευκυνότθτα ωσ προσ τουσ ςτόχουσ που κζτει και τουσ
ρόλουσ που αναλαμβάνει
4.4 Επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ και υποςτιριξθσ ςε μια ποικιλία
φυςικϊν δραςτθριοτιτων και ακλθμάτων αναπτφςςοντασ κετικζσ
κοινωνικζσ ςχζςεισ
4.5 Επιδεικνφει ςτοχευόμενθ διάκεςθ να μεταφζρει τα παραπάνω κακϊσ και
ςτρατθγικζσ βελτίωςθσ ςτον ακλθτιςμό ςε άλλουσ τομείσ τθσ κακθμερινισ
του/τθσ ηωισ

• Θετικι προςωπικι, κοινωνικι, θκικι ςυμπεριφορά
• Δεξιότθτεσ ηωισ
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Πϊσ οργανϊνεται θ μάκθςθ: Κατανόθςθ μζςω ςχεδιαςμοφ

Η «κάλυψθ τθσ φλθσ», χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ
τι μακαίνει ο μακθτισ αποτελεί ςυνθκιςμζνο
λάκοσ ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα όλου του
κόςμου και ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα.

Η κατανόθςθ μζςω ςχεδιαςμοφ αποτελεί μια
ςφγχρονθ προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία και ςτθ
μάκθςθ. Δίνει ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ κάποιων
ςθμαντικϊν εννοιϊν, ιδεϊν και αρχϊν βάςθ των
οποίων οργανϊνεται ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν
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Βαςικζσ αρχζσ τθσ κατανόθςθσ μζςω ςχεδιαςμοφ.
Βαςικζσ αρχζσ τθσ
κατανόθςθσ μζςω
ςχεδιαςμοφ

Γιατί είναι ςθμαντικό;

Αν όχι…

Αντίςτροφοσ ςχεδιαςμόσ

Ο ςχεδιαςμόσ ςυνδζεται
με τα περιεχόμενα, τισ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ και
τουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ
που επιλζγονται

Απλι κάλυψθ τθσ φλθσ και
δραςτθριότθτεσ χωρίσ
ςκοπό

Η μεταφορά μάκθςθσ ωσ
ςτόχοσ

Η κατανόθςθ οδθγεί ςε
ικανότθτα εφαρμογισ ςε
άλλα πεδία και ςυνκικεσ

Οι μακθτζσ αποτυγχάνουν
να εφαρμόςουν όςα
ζμακαν

Κατανόθςθ μζςω
«μεγάλων ιδεών» και
ουςιωδών ερωτιςεων

Σχετίηεται με τον τρόπο
που μακαίνουμε και τθν
ανάγκθ να ςυνδζουμε όςα
καινοφρια μακαίνουμε, με
όςα ιδθ γνωρίηουμε

Κατακερματιςμόσ τθσ
μάκθςθσ που φζρνει
περιςςότερα εμπόδια ςτθν
πορεία τθσ μάκθςθσ

Μάκθςθ με νόθμα

Οι μακθτζσ δεςμεφονται
να ςυμμετάςχουν

Ζλλειψθ παρακίνθςθσ των
μακθτϊν
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Ενδεικτικά, ςθμαντικζσ ιδζεσ και ουςιώδθ ερωτιματα ςτθ
Φυςικι Αγωγι ςτο Λφκειο με βάςθ τθ δια βίου άςκθςθ για
υγεία και ποιότθτα ηωισ:

• Ρϊσ μπορϊ να βελτιϊςω τθν απόδοςι μου ςε ότι
κάνω;
• Τι παρακινεί τουσ ανκρϊπουσ να είναι δραςτιριοι για
όλθ τουσ τθ ηωι;
• Ροια είδθ μουςικισ με εμπνζουν να γυμνάηομαι
τακτικά;
• Ρϊσ θ άςκθςθ και θ φυςικι δραςτθριότθτα
ςχετίηονται με τθν υγεία και τθν ποιότθτα ηωισ;
• Ρϊσ μπορϊ να διατθριςω τον ζλεγχο του βάρουσ
μου;
• Τι χρειάηεται να προςζχω ςτθ διατροφι μου όταν
γυμνάηομαι;
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Ενδεικτικά, ςθμαντικζσ ιδζεσ και ουςιώδθ ερωτιματα ςτθ
Φυςικι Αγωγι ςτο Λφκειο με βάςθ τθ δια βίου άςκθςθ για
υγεία και ποιότθτα ηωισ:

• Ρϊσ μπορϊ να φτιάξω το δικό μου προςωπικό πρόγραμμα
άςκθςθσ;
• Γιατί να ακολουκιςω ζνα υγιεινό τρόπο ηωισ;
• Ρϊσ θ άςκθςθ και οι φυςικζσ δραςτθριότθτεσ βοθκοφν ςε
μια καλφτερθ ψυχικι υγεία;
• Ροιεσ αποφάςεισ εξαρτϊνται από μζνα και πϊσ αυτζσ
επθρεάηουν τθν ποιότθτα ηωισ;
• Ρϊσ οι καλζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ ςχετίηονται με τθν
ποιότθτα ηωισ;
• Ροιο είναι το νόθμα του «ευ αγωνίηεςκαι» για ακλθτζσ και
φιλάκλουσ;
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Μεκοδολογία ανάπτυξθσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων

Στο επίπεδο του ςχεδιαςμοφ διδακτικϊν ενοτιτων και
μακθςιακϊν εμπειριϊν, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει:
α) παραδείγματα από τον Οδθγό Εκπαιδευτικοφ για τθ
Φυςικι Αγωγι ςτο Λφκειο και
β) τθ διδακτικι του εμπειρία ι
γ) ιδζεσ από άλλα βιβλία ι εκπαιδευτικά προγράμματα
που ζχουν αναπτυχκεί ςτο χϊρο τθσ Φυςικισ Αγωγισ ι
ιςτοςελίδεσ (π.χ. Ολυμπιακι Ραιδεία, Καλλιπάτειρα,
προγράμματα αγωγισ υγείασ κτλ)
προκειμζνου είτε να προςαρμόςει, είτε να φτιάξει τα
δικά του προςαρμοςμζνα παραδείγματα.
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Διαδικαςία αντίςτροφου ςχεδιαςμοφ
1ο τάδιο: Καταγραφι επικυμθτϊν μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
Τποςκοπόσ: Σε ποιον υποςκοπό, ι υποςκοποφσ, αναφζρεται θ ενότθτα;

Γνϊςεισ
• Ροιεσ είναι οι βαςικζσ γνϊςεισ που οι μακθτζσ κα κατακτιςουν
ςτα πλαίςια αυτισ τθσ ενότθτασ;
• Ροιεσ είναι οι γνϊςεισ που ςκοπεφουμε να δϊςουμε ςτουσ
μακθτζσ;

Δεξιότθτεσ
• Τι κα είναι, ενδεχομζνωσ, ικανοί να κάνουν οι μακθτζσ ωσ
αποτζλεςμα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ςτα πλαίςια αυτισ τθσ
ενότθτασ;
• Ροιεσ είναι οι δεξιότθτεσ που ενδεχομζνωσ κα είναι ςε κζςθ να
εκτελζςουν οι μακθτζσ;
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Διαδικαςία αντίςτροφου ςχεδιαςμοφ
2ο τάδιο: Αξιολόγθςθ και τεκμιρια μάκθςθσ

Κριτιρια αξιολόγθςθσ μακθτι
• Τι είδουσ αποδείξεισ χρειαηόμαςτε προκειμζνου να
τεκμθριϊςουμε ότι οι μακθτζσ ζμακαν;
• Με ποιο τρόπο κα βεβαιωκοφμε, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ,
για τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και το επίπεδο κατανόθςθσ των
μακθτϊν με βάςθ τα παραπάνω μακθςιακά αποτελζςματα;
• Με τι κριτιρια κα αξιολογθκεί θ επίδοςθ ι θ κατανόθςθ των
μακθτϊν; Τι είναι ςθμαντικό ϊςτε να αξιολογθκεί;

Άλλα τεκμιρια αξιολόγθςθσ
• Μζςα από τι είδουσ τεςτ, κουίη, παρατιρθςθ, εργαςία ςτο
ςπίτι κτλ κα είναι ςε κζςθ να αποδείξουν ότι ζχουν φτάςει ςτο
επικυμθτό αποτζλεςμα;
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Διαδικαςία αντίςτροφου ςχεδιαςμοφ
3ο τάδιο: Επιλογι περιεχομζνου και μεκόδων διδαςκαλίασ

Δραςτθριότθτεσ
• Ροιεσ δραςτθριότθτεσ προάγουν τθν κατανόθςθ, τθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ,
το ενδιαφζρον των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που ζχουν
κακοριςτεί;
• Ροιεσ αςκιςεισ, δραςτθριότθτεσ, παιχνίδια κτλ ςυνδζονται και οδθγοφν
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων;
• Ροιεσ αςκιςεισ, δραςτθριότθτεσ, παιχνίδια κτλ είναι κατάλλθλεσ για τθν
θλικία και το επίπεδο κατανόθςθσ των μακθτϊν;

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
• Ροιεσ μζκοδοι ι ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ διευκολφνουν τθν επίτευξθ των
ςτόχων;

Επιπρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ και ςυμπλθρωματικό υλικό
• Ροιεσ άλλεσ εναλλακτικζσ δράςεισ/δραςτθριότθτεσ ενιςχφουν τθν επίτευξθ
των ςτόχων;
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Παράδειγμα: Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ (Ο ρόλοσ τθσ προκζρμανςθσ και τθσ
αποκεραπείασ ςτθν αςφαλι και αποτελεςματικι άςκθςθ)
1ο τάδιο: Καταγραφι επικυμθτϊν μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
Επιμζρουσ ςκοπόσ 2: Κατανοεί και είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει γνϊςεισ και ζννοιεσ των επιςτθμϊν
που ςυμβάλλουν ςτθ δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ.
Τποςκοπόσ 2.1: Κατανοεί βαςικζσ αρχζσ τθσ άςκθςθσ και τισ εφαρμόηει προκειμζνου να γυμνάηεται
με αςφάλεια κάτω από διαφορετικζσ ςυνκικεσ ςε μια ποικιλία δραςτθριοτιτων

Οι μακθτζσ κα γνωρίηουν (γνϊςεισ):
• Τθν χρθςιμότθτα και τα αποτελζςματα τθσ προκζρμανςθσ και
αποκεραπείασ (προετοιμαςία του ςϊματοσ, αποφυγι τραυματιςμϊν).
• Τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ προκζρμανςθσ και τθσ αποκεραπείασ (χαμθλι
ζνταςθ, διάρκεια, δυναμικζσ-πακθτικζσ διατάςεισ).
• Τθν ειδικι προκζρμανςθ (ςε άμεςθ ςχζςθ το άκλθμα ι τθν φυςικι
δραςτθριότθτα που κα ακολουκιςει).

Οι μακθτζσ κα είναι ςε κζςθ (δεξιότθτεσ):
• Να γνωρίηουν πϊσ να διαμορφϊνουν το ατομικό πρόγραμμα
προκζρμανςθσ και αποκεραπείασ λαμβάνοντασ υπόψθ το άκλθμα ι τθν
φυςικι δραςτθριότθτα τθσ επιλογισ τουσ.
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Ο ρόλοσ τθσ προκζρμανςθσ και τθσ αποκεραπείασ ςτθν
αςφαλι και αποτελεςματικι άςκθςθ)
2ο τάδιο: Αξιολόγθςθ και τεκμιρια μάκθςθσ

Κριτιρια αξιολόγθςθσ μακθτι
• Αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ δραςτθριοτιτων γενικισ – ειδικισ
προκζρμανςθσ (γραπτό τεςτ γνϊςεων, ερωτιςεισ από τον
εκπαιδευτικό τθν ϊρα του μακιματοσ).
• Αξιολόγθςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ
προγράμματοσ προκζρμανςθσ και αποκεραπείασ (ομαδικά
μετά από ςχζδιο εργαςίασ – ομάδεσ 4-6 μακθτϊν με κοινά
ενδιαφζροντα όςον αφορά φυςικζσ δραςτθριότθτεσ και τα
ακλιματα)

Άλλα τεκμιρια αξιολόγθςθσ
• Εργαςία ςτο ςπίτι (επιλογι ακλιματοσ και ςχεδιαςμόσ τθσ
κατάλλθλθσ προκζρμανςθσ και αποκεραπείασ)
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Ο ρόλοσ τθσ προκζρμανςθσ και τθσ αποκεραπείασ ςτθν
αςφαλι και αποτελεςματικι άςκθςθ
3ο τάδιο: Επιλογι περιεχομζνου και μεκόδων διδαςκαλίασ

Δραςτθριότθτεσ
• Κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια που εμπεριζχουν
ποικιλία δρομικϊν αςκιςεων διδαςκαλία αςκιςεων δυναμικισ
και πακθτικισ ευλυγιςίασ – διαφορετικά είδθ χορϊν.
• Δρομικά αγωνίςματα του ςτίβου, ακλιματα με πολφπλευρεσ
μορφζσ κίνθςθσ (κλειςτισ και ανοικτισ κινθτικισ αλυςίδασ).

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
• Διδαςκαλία μζςω τθσ μεκόδου τθσ αμοιβαίασ διδαςκαλίασ ι ςε
μικρζσ ομάδεσ, διδαςκαλία μζςω τθσ ομαδοςυνεργατικισ
μεκόδου.
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Ο ρόλοσ τθσ προκζρμανςθσ και τθσ αποκεραπείασ ςτθν
αςφαλι και αποτελεςματικι άςκθςθ
3ο τάδιο: Επιλογι περιεχομζνου και μεκόδων διδαςκαλίασ

Επιπρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ και ςυμπλθρωματικό υλικό
• Θεωρθτικό μάκθμα-παρουςίαςθ, αξιοποίθςθ του διαδικτφου.
• Στο κεωρθτικό μάκθμα ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει τθν
αναγκαιότθτα και τα οφζλθ τθσ προκζρμανςθσ και τθσ
αποκεραπείασ - δίνει παραδείγματα δραςτθριοτιτων γενικισ
και ειδικισ προκζρμανςθσ. Ρροτείνει ςτουσ μακθτζσ να
ςυλλζξουν πλθροφορίεσ (αςκιςεισ-δραςτθριότθτεσ) να
ςχεδιάςουν και να παρουςιάςουν ατομικό ι ομαδικό
πρόγραμμα (ομάδεσ με κοινά ακλθτικά ενδιαφζροντα)
προκζρμανςθσ και αποκεραπείασ.
• Φφλλα κριτθρίων αυτο-αξιολόγθςθσ.
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Ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχι όλων
Πλοι και όλεσ οι μακθτζσ/τριεσ, ανεξαρτιτωσ φφλου, χρϊματοσ, κρθςκείασ,
αντιλιψεων, ατομικϊν διαφορϊν ι ικανοτιτων, καλοφνται να ςυμμετάςχουν και να
αναπτφξουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ.

Οι ζννοιεσ τθσ διαφοροποίθςθσ ι τθσ εξατομίκευςθσ και θ διαμόρφωςθ ενόσ
περιβάλλοντοσ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ είναι πολφ ςθμαντικζσ, ιδιαίτερα ςτθ
ςυγκεκριμζνθ αναπτυξιακι φάςθ των παιδιϊν.

Για το λόγο αυτό προτείνεται:
α) ζνα εφροσ υποςκοπϊν,
β) ζνα εφροσ διαφορετικϊν περιεχομζνων ι δραςτθριοτιτων,

γ) ζνα εφροσ μεκόδων και προςεγγίςεων ςτθ διδαςκαλία και
δ) ζνα εφροσ τρόπων αξιολόγθςθσ,
με βάςθ τα οποία οι εκπαιδευτικοί μποροφν να κάνουν τον προγραμματιςμό τουσ και
να ςυμπεριλάβουν ςτο ςχεδιαςμό τουσ όλουσ/εσ τουσ μακθτζσ/τριεσ.
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ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΘΓΙΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΘ
ΣΘΝ ΠΡΑΞΘ

Θετικό μακθςιακό κλίμα και παρακίνθςθ των μακθτϊν
Μεταδϊςτε ευφορία και ενκουςιαςμό
Τονίςτε τθν προςωπικι βελτίωςθ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ προςπάκειασ
Υπενκυμίςτε ότι τα λάκθ και οι αποτυχίεσ είναι κομμάτι τθσ μάκθςθσ και τθσ
ηωισ γενικότερα

Ενιςχφςτε τθν ζννοια τθσ υγείασ ωσ αποτζλεςμα τθσ άςκθςθσ
Δϊςτε ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ ςυνεργαςίασ
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Θετικό μακθςιακό κλίμα και παρακίνθςθ των μακθτϊν

Τονίςτε ότι ζνασ ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ είναι να μάκουν οι
μακθτζσ να αςκοφνται μόνοι τουσ
Θεςπίςτε κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ ςασ
Καλλιεργείςτε κετικζσ και εφικτζσ προςδοκίεσ για όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ μακθτζσ
ςασ
Επιλζξτε αντικείμενα και μεκόδουσ διδαςκαλίασ που χαρακτθρίηονται από ποικιλία,
καινοτομία και που ανταποκρίνονται ςτισ ατομικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν
Αποφφγετε τθν δθμιουργία ςτερεότυπων
Τθριςτε τα πρωτόκολλα ςυμπεριφοράσ που ζχετε κεςπίςει
28

Θετικό μακθςιακό κλίμα και παρακίνθςθ των μακθτϊν
Δϊςτε ςτουσ μακθτζσ ςασ τθ δυνατότθτα επιλογισ και
ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία λιψεωσ αποφάςεων
Βοθκιςτε τουσ μακθτζσ ςασ να μάκουν να βάηουν τουσ δικοφσ
τουσ ςτόχουσ βελτίωςθσ
Χρθςιμοποιείςτε ςωςτά τθν ανατροφοδότθςθ
Αξιολογείςτε με ποιοτικά και ατομικά κριτιρια
Βοθκιςτε τουσ μακθτζσ να μάκουν να γυμνάηονται μόνοι τουσ
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘΝ ΠΡΑΞΘ
Ρροαγωγι τθσ δια βίου άςκθςθσ για υγεία μζςω τθσ Φυςικισ Αγωγισ

• Οφζλθ τθσ άςκθςθσ
• Ραιδί- ζφθβοσ και κίνθςθ
• Φυςικι αγωγι για προαγωγι τθσ δια βίου άςκθςθσ

•
•

•
•

Θ φυςικι αγωγι είναι :
Είναι θ κομβικι δομι για τθν ανάπτυξθ γνϊςεων και
δεξιοτιτων ςχετικϊν με τθν υγεία
Συχνά είναι θ μοναδικι επαφι που ζχει το παιδί με τθν
οργανωμζνθ άςκθςθ
Ρροςφζρει τθ μοναδικι ευκαιρία βιωματικισ προςζγγιςθσ
των κεμάτων υγείασ
Δίνει δυνατότθτα εναςχόλθςθσ με ποικιλία δραςτθριοτιτων
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Θ Φυςικι Αγωγι οφείλει να βοθκιςει τουσ μακθτζσ:
Να κατανοιςουν απόλυτα τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ
ςυςτθματικι ςυμμετοχι ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ είναι επωφελισ
για τθν υγεία τουσ ςυνολικά (ςωματικι, πνευματικι και ψυχικι)
Να μάκουν αποτελεςματικοφσ τρόπουσ άςκθςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ
υγείασ τουσ
Να μποροφν να εντάξουν και να διατθριςουν ζνα πρόγραμμα
φυςικισ δραςτθριότθτασ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι ςυνδυάηοντάσ
το με τθν υπόλοιπθ κακθμερινότθτα τουσ
Να απολαμβάνουν τθ φυςικι δραςτθριότθτα ςε οποιαδιποτε
μορφι, όπωσ ομαδικά ακλιματα, ατομικά ακλιματα, χορόσ ςπορ
περιπζτειασ.
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Αγωγι υγείασ και Φυςικι Αγωγι
Αγωγι υγείασ είναι:

Εκπαιδευτικι διαδικαςία με τθν οποία τα άτομα αναπτφςςουν τθ φυςικι,
ςυναιςκθματικι, κοινωνικι και πνευματικι υγεία τουσ (Θεοδωράκθσ & Χαςάνδρα,
2006).
Κάκε ςυνδυαςμόσ μακθςιακϊν εμπειριϊν ςχεδιαςμζνων ζτςι ϊςτε να
διευκολφνουν ι να οδθγοφν τα άτομα ςε εκοφςιεσ πράξεισ που ςυμβάλλουν ςτθν
υγεία τουσ (Green & Kreuter, 1999)

Το ςχολικό περιβάλλον αποτελεί τον καταλλθλότερο χϊρο για το ςχεδιαςμό και
τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων αγωγισ υγείασ,
Ρροςζγγιςθ του ςυνόλου των παιδιϊν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα τθσ ηωισ
τουσ,
Χρονικό διάςτθμα κακοριςτικό για τθν υιοκζτθςθ ςυμπεριφορϊν υγείασ.
Ραρεμβάςεισ με διάρκεια (προςαρμόηονται και επαναλαμβάνονται ανά τακτά
χρονικά διαςτιματα και ακολουκοφν τον μακθτι μζχρι τθν αποφοίτθςθ του)
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Αγωγι υγείασ και Φυςικι Αγωγι
Η βιωματικι προςζγγιςθ των ςχετικϊν κεμάτων ςτο ςχολείο και θ χρθςιμοποίθςθ
πλθκϊρασ εκπαιδευτικϊν μζςων και μεκόδων, μπορεί να αυξιςει τθ δεκτικότθτα
των παιδιϊν με κετικά αποτελζςματα.
Η Φυςικι Αγωγι, περιλαμβάνει τθν κίνθςθ και επαφι με το φυςικό περιβάλλον,
ενϊ οι μακθτζσ, ανεξάρτθτα από τθν θλικία τουσ, είναι περιςςότερο δεκτικοί ςε
κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ παρεμβάςεισ χωρίσ να γίνεται αυτό άμεςα αντιλθπτό.

Θ Φυςικι Αγωγι παρζχει δυνατότθτα καλλιζργειασ δεξιοτιτων ηωισ
απαραίτθτεσ για τθν υγεία και τθν ποιότθτα ηωισ:
Στοχοκζτθςθ, θ λιψθ αποφάςεων, θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ κριτικι ςκζψθ, θ
αποτελεςματικι επικοινωνία, θ διαχείριςθ του άγχουσ και θ επιτυχισ
αντιμετϊπιςθ των κακθμερινϊν ςτρεςογόνων ερεκιςμάτων, οι διαπροςωπικζσ
δεξιότθτεσ, θ διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων.
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Μζκοδοι και ςτιλ διδαςκαλίασ ςτθ Φυςικι Αγωγι ςτο Λφκειο
Ρροςαρμογι διδαςκαλίασ ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν (ςυμμετοχι - πρωτοβουλία)
Η διδαςκαλία αποτελεί μια διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, όςον αφορά τθν
προετοιμαςία, διεξαγωγι, και τθν αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ
Διαρκισ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τθσ ςυμπεριφοράσ του εκπαιδευτικοφ και τθσ
ςυμπεριφοράσ του μακθτι για τθν επίτευξθ των ςτόχων του μακιματοσ..

«Σο φάςμα των μεκόδων διδαςκαλίασ»
Η μζκοδοσ του παραγγζλματοσ

Η μζκοδοσ τθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ

Η μζκοδοσ τθσ αμοιβαίασ διδαςκαλίασ

Η μζκοδοσ του αυτοελζγχου

Η μζκοδοσ τθσ διαφοροποίθςθσ του βακμοφ Η μζκοδοσ τθσ κακοδθγοφμενθσ
δυςκολίασ
εφευρετικότθτασ
Η μζκοδοσ τθσ ςυγκλίνουςασ
παραγωγικότθτασ

Η μζκοδοσ τθσ αποκλίνουςασ
παραγωγικότθτασ

Η μζκοδοσ του προγράμματοσ που ςχεδιάηει Η μζκοδοσ τθσ πρωτοβουλίασ του μακθτι
34
ο μακθτισ

Εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ ςτθ Φυςικι Αγωγι

Oμαδοςυνεργατικι μζκοδοσ
• Ενκαρρφνεται θ εμπλοκι των ίδιων των μακθτϊν ςτθ
μακθςιακι διδαςκαλία
• αναπτφςςουν υπεφκυνθ ςυμπεριφορά μζςα από τθ
ςυνεργαςία κακοδιγθςθ και τθν παροχι βοικειασ όχι
• επικοινωνίασ, διαλλακτικότθτασ και
διαπραγμάτευςθσκαι ςτοχαςτικι ςκζψθ,
• ερευνθτικι διάκεςθ και θκικι και γνωςτικι
αυτονομία.
• Οι μακθτζσ διατθροφν τθ γνϊςθ περιςςότερο
• Βελτιϊνεται θ αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν
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Ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ

Στρατθγικζσ για ςχεδιαςμό και ανάκεςθ ομαδικϊν
δραςτθριοτιτων:
• Ρροςδιοριςμόσ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων
των μακθτϊν πριν τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ
• Διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ
• Ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ κετικϊν διαπροςωπικϊν
ςχζςεων (θγεςία, αποδοχι διαφορϊν, ςεβαςμόσ,
εμπιςτοςφνθ, ενκάρρυνςθ, επίλυςθ διαφωνιϊν, κτλ).
• Διαμόρφωςθ ανομοιογενϊν ομάδων μικρϊν ςε αρικμό
• Ρροαγωγι τθσ ομαδικισ ςυνοχισ και τθσ κετικισ
αλλθλεξάρτθςθσ
36

Oμαδοςυνεργατικι μζκοδοσ
Στρατθγικζσ για ςχεδιαςμό και ανάκεςθ ομαδικϊν
δραςτθριοτιτων:
• Επιλογι κατάλλθλων εργαςιϊν για κάκε ομάδα με υψθλι
οργανωτικι δομι και ςαφισ ανάκεςθ ρόλων και κακθκόντων
• Εξαςφάλιςθ ατομικισ και ομαδικισ δζςμευςθσ
• Ευκυγράμμιςθ δραςτθριοτιτων με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ
• Διατφπωςθ δφςκολων ι αμφιλεγόμενων ερωτθμάτωνπροβλθμάτων, ςφνκεςθ και διατφπωςθ υποκζςεων
• Ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ ανάλυςθσ, τθσ οργάνωςθσ, του
αναςτοχαςμοφ-ανατροφοδότθςθσ που να προάγει ςυηθτιςεισ
και ανάκλαςθ των πλθροφοριϊν.
• Ραροχι ομαδικισ επιβράβευςθσ από τον εκπαιδευτικό.
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ

ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ
ΜΔΘΟΓΟ
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ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ:
Ελεξγεηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλεξγαηηθή κέζνδν, θαηά ηελ νπνία ε
καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε δπλακηθή ηεο ζπλεξγαζίαο,
αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ/ηξησλ

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο κεζόδνπ είλαη ην όηη νη καζεηέο/ηξηεο κηαο
ηάμεο νξγαλώλνληαη, κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ζε νιηγνκειείο
νκάδεο, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνύο
ζηόρνπο, κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ελόο ζέκαηνο.
Η νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία εμαζθαιίδεη απζεληηθέο θαηαζηάζεηο
ζπιινγηθήο δξάζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ελεξγνπνηνύλ
ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο, θαιιηεξγνύλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε
θαη αλαπηύζζνπλ θνηλσληθή ζπλείδεζε.
Ο ξόινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν
νξηνζεηείηαη ζηε δηακεζνιάβεζε, εκςύρσζε θαη ην ζπληνληζκό
δξάζεο ησλ νκάδσλ, ελώ ηαπηόρξνλα ιεηηνπξγεί θαη ζπκβνπιεπηηθά

ΟΜΑΔΟΤΝΕΡΓΑΣΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟ:
Οι επιμζρουσ φάςεισ τθσ ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου είναι:
• Πρϊτθ φάςθ:
Προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ, ςχθματιςμόσ
ομάδων και ανάλθψθ ζργου
Ο/Η εκπαιδευτικόσ κακορίηει το κζμα και τουσ ςτόχουσ παρακινϊντασ
τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ζρευνα και δράςθ, ςχθματίηονται οι ομάδεσ
με άξονα ςυγκεκριμζνα κριτιρια, κακορίηεται θ οργάνωςθ του
διδακτικοφ αντικειμζνου και γνωςτοποιοφνται ι υπενκυμίηονται οι
διαδικαςίεσ ςυνεργαςίασ.
• Δεφτερθ φάςθ: Ομαδοςυνεργατικι επεξεργαςία
Ο/Η εκπαιδευτικόσ ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα αποφαςίηουν πϊσ
ακριβϊσ κα γίνει θ επεξεργαςία του κζματοσ, κατανζμονται οι ρόλοι
εντόσ τθσ ομάδασ και πραγματοποιείται θ ςυγκεκριμζνθ επεξεργαςία,
είτε με τθν ςυμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ, είτε με χριςθ
οποιουδιποτε υλικοφ ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι, κατάλλθλα
ςχεδιαςμζνου από τον/τθν εκπαιδευτικό. Η φάςθ ολοκλθρϊνεται με τθ
ςφνκεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν ςε μια ενιαία εργαςία.

ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ:
Οη επηκέξνπο θάζεηο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ είλαη:
• Σξίηε θάζε:
Παξνπζίαζε εξγαζηώλ
Οη νκάδεο, κέζσ ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ ελώπηνλ ηεο
ηάμεο ηε θνηλή ηνπο εξγαζία θαη όινη ζέηνπλ ηα εξσηήκαηα θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο.
Ο/Η εθπαηδεπηηθόο ζπζηεκαηνπνηεί ηα
ζπκπεξάζκαηα, νλνκαηίδεη ηε λέα γλώζε θαη ζπλνςίδεη.
• Σέηαξηε θάζε: Αμηνιόγεζε
Οη νκάδεο θαη νη εθπαηδεπόκελνη απηναμηνινγνύληαη θαη
εηεξναμηνινγνύληαη κε άμνλα ηελ επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ
αθαδεκατθώλ ζηόρσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ
κειώλ ηεο θάζε νκάδαο, ελώ παξάιιεια αμηνπνηνύληαη θαη άιιεο
ηερληθέο αμηνιόγεζεο.
• Πέκπηε θάζε:
Αλαθεθαιαίσζε

Φπζηθή Άζθεζε θαη
Τγεία
Πξόιεςε παζήζεσλ θαη αζζελεηώλ
κέζσ ηεο άζθεζεο
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ:
1. Μάζεκα: Φπζηθή Αγσγή
2. Επηκέξνπο ζθνπόο 2: Καηαλνεί θαη είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζεη
γλώζεηο θαη έλλνηεο ησλ επηζηεκώλ πνπ ζπκβάινπλ ζηε δηα βίνπ
άζθεζε γηα πγεία θαη πνηόηεηα δσήο.
3. Τπνζθνπόο 2.1: Καηαλνεί βαζηθέο αξρέο ηεο άζθεζεο θαη ηηο
εθαξκόδεη πξνθεηκέλνπ λα γπκλάδεηαη κε αζθάιεηα θάησ από
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζε κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ
4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε
λα:
• Πεξηγξάςνπλ αζζέλεηεο θαη παζήζεηο πνπ πξνιακβάλνληαη κέζσ ηεο
άζθεζεο
• Εμεγήζνπλ ηνπο ηξόπνπο πνπ ε άζθεζε πξνζηαηεύεη από δηάθνξεο
αζζέλεηεο
• Τπνζηεξίμνπλ ηελ αλάγθε ζπρλήο άζθεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο

Βήκα 1ν:
1. Με ηελ πξνβνιή βίληεν ζα επηδησρζεί ν πξνβιεκαηηζκόο ησλ
καζεηώλ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
https://video.link/w/YcwHb

45

Βήκα 1ν:
2. Με ηε ρξήζε ηνπ εκηδνκεκέλνπ δηαιόγνπ ζα ζπλδέζσ ηελ
πξνεγνύκελε γλώζε (άζθεζε - θπζηθέο πξνζαξκνγέο) κε ηνλ ζθνπό
θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο

3. Θα ρσξηζηνύλ νη καζεηέο ζε νκάδεο θαη ζα ηνπο ππελζπκίζσ ηηο
δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο.

Βήκα 2ν:.
1. Θα ηνπο δνζεί έληππν πιηθό θαη θύιια εξγαζίαο πξνο ζπκπιήξσζε
2.

Θα νξηζηνύλ νη αξκνδηόηεηεο θαη ζα θαηαλεκεζνύλ νη ξόινη ησλ
κειώλ ηεο θάζε νκάδαο

3.

Οη καζεηέο ζα ζπλεξγαζηνύλ θαη αθνύ κειεηήζνπλ ζα απαληήζνπλ
ζηα θύιια εξγαζίαο ζπλζέηνληαο θάζε νκάδα κηα εληαία εξγαζία

Βήκα 3ν:
1. Θα γίλεη παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ από ηνλ εθπξόζσπν ηεο θάζε
νκάδαο
2. Θα ηεζνύλ ηπρόλ εξσηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί
3. Καηόπηλ ζα νλνκαηίζσ ηε λέα γλώζε, ζα ζπζηεκαηνπνηήζσ ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη ζα γίλεη αλαθεθαιαίσζε κε ηε ρξήζε
εκηδνκεκέλνπ δηαιόγνπ

Σι είναι Άςκθςθ

Οηηδήπνηε ζε θάλεη λα
θηλεζείο!

Οφζλθ τθσ Άςκθςθσ
Βοθκά ςτθν απόκτθςθ και διατιρθςθ ιδανικοφ βάρουσ

• Απμάλεη
Ελεξγεηαθή
Δαπάλε
• Πξόιεςε
κειινληηθήο
επαλάθηεζεο
βάξνπο

Οφζλθ τθσ Άςκθςθσ
Αφξθςθ Φυςικισ Κατάςταςθσ
•
•
•
•

Δύλακε
Αληνρή
Σαρύηεηα
Επιπγηζία

• πληνληζκόο θαη
έιεγρνο
θηλήζεσλ
• ηάζε ζώκαηνο

Οφζλθ τθσ Άςκθςθσ
Καρδιά Αρτθρίεσ και Πνεφμονεσ
Οφζλθ
Μειϊνει κίνδυνο
• Μείωςθ λίπουσ ςτο αίμα
• Μείωςθ «κακισ»
χολθςτερίνθσ
• Αφξθςθ όγκου παλμοφ
• Αφξθςθ πνευμονικοφ
αεριςμοφ

•
•
•
•
•
•

Καρδιαγγειακά νοςιματα
Αναπνευςτικά προβλιματα
Αρτθριοςκλιρωςθ
Υπζρταςθ
Θρόμβοι ςτο αίμα
Εγκεφαλικό επειςόδιο

Οφζλθ τθσ Άςκθςθσ
Αρκρϊςεισ και οςτά
Οφζλθ
Μειϊνει κίνδυνο
• Αφξθςθ Ρυκνότθτασ οςτϊν
• Αφξθςθ ευκαμψίασ και
ευλυγιςίασ

• Οςτεοακρίτιδα
• Οςτεοπόρωςθ

Οφζλθ τθσ Άςκθςθσ
Μφεσ

Οφζλθ
• Αφξθςθ Μυϊκισ Αντοχισ
• Αφξθςθ αντίςταςθσ ςτθν
κόπωςθ

Μειϊνει κίνδυνο
• Μυϊκι Αδυναμία
• Μυϊκι Ακαμψία

Οφζλθ τθσ Άςκθςθσ
Ψυχικά Οφζλθ
Οφζλθ
Μειϊνει κίνδυνο
• Καλι Διάκεςθ
• Λιγότερθ Ζνταςθ
• Καλφτεροσ Φπνοσ

• Άγχοσ
• Κατάκλιψθ

Οφζλθ τθσ Άςκθςθσ
Ψυχικά Οφζλθ
• Αυτοπεποίκθςθ και
αυτοεκτίμθςθ
• Αφξθςθ γνωςτικισ
Λειτουργίασ
• Κοινωνικοποίθςθ

• Μειϊνει τθν επικυμία για
κάπνιςμα, αλκοόλ,
ναρκωτικά
• Αυξάνει τθ
δθμιουργικότθτα

Κακιςτικι Ηωι
Αυξάνονται
• Η ςυχνότθτα των
καρδιακϊν παλμϊν
• Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ

Μειϊνονται
• Η Δφναμθ των Μυϊν
• Η Ελαςτικότθτα των Μυϊν
• Ο όγκοσ του
προςλαμβανόμενου
οξυγόνου

Απνηέιεζκα ηεο θαζηζηηθήο δσήο:
Πξόσξε γήξαλζε

Πόςθ άςκθςθ Χρειάηομαι;
• Τουλάχιςτον 30 min
• Μζτριασ ζνταςθσ
φυςικι δραςτθριότθτα
• Τισ περιςςότερεσ
θμζρεσ τθσ εβδομάδασ
• Ραιδιά 60 min/day
U.S. Surgeon General, CDCP,
American College of Sports Medicine

Πόςθ άςκθςθ Χρειάηομαι;
• Αυξάνοντασ τον
χρόνο και/ι τθν
ζνταςθ τθσ
δραςτθριότθτασ
αποκτοφμε
επιπρόςκετα
οφζλθ
• Δεν είναι ποτζ
αργά για άςκθςθ

Η Άζθεζε είλαη ζεκαληηθή…
Γηαηί δελ αζθνύκαζηε;
Δεμ έςω αοκεηό ςοόμξ!
Βαοιέμαι!
Δεμ μπξοώ ηα γρμμαζηήοια!
Είμαι πξλύ κξροαζμέμξπ!

Δεμ μξρ αοέζει!

Δεμ νέοω ηι μα κάμω!
Έςω πξλύ διάβαζμα!

Θ φυςικι δραςτθριότθτα πρζπει να
γίνει μζροσ τθσ ηωισ μασ

Η εκέξα έρεη 1440 min...
Πξνγξακκάηηζε 30 γηα Φπζηθή
δξαζηεξηόηεηα

Ποια είναι θ καλφτερθ άςκθςθ;

Όηη θάλεηο θαιό είλαη!

ΟΥΙ ζηελ θαζηζηηθή δσή
Η Άζθεζε είλαη
ΣΡΟΠΟ ΖΩΗ

«είμαςτε αυτό που κάνουμε επανειλθμμζνα»
Αριςτοτζλθσ

Αςκοφμαςτε με αςφάλεια:
• Πίλνπκε αξθεηό λεξό
• Πάληα θάλνπκε πξνζέξκαλζε θαη
απνζεξαπεία
• Φνξάκε άλεηα ξνύρα
• Πξνζέρνπκε ηπρόλ αδηαζεζία θαηά ηελ
άζθεζε
• Αθνινπζνύκε ζπκβνπιέο ησλ εηδηθώλ

Believe…

…anything is possible!

Βήκα 4ν:
• Με ηε ρξήζε θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ, νη νκάδεο ζα
απηναμηνινγεζνύλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο
ησλ κειώλ θαη ζα αμηνινγήζνπλ ηνλ βαζκό επίηεπμεο ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ
• Θα δνζεί εξγαζία γηα ην ζπίηη.

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………….

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Βάλτε (ν) ςτην αντίςτοιχη θέςη:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΓΑΣ (ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
Πόζο καλή πιζηεύεηε πωρ ήηαν η ζςνεπγαζία μεηαξύ ηων μελών ηηρ ομάδα ζαρ (Βάληε
Φ ζηην ανηίζηοιση επιλογή).

Κακή

Μέτρια

Καλή

Πολύ καλή

Άριςτη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΠΙΤΔΥΞΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΦΩΝ
Πόζο πιζηεύεηε όηι επεηεύσθηζαν οι εκπαιδεςηικοί ζηόσοι ηος μαθήμαηορ (Βάληε Φ
ζηην ανηίζηοιση επιλογή).

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα πολύ

Εργαςία για το ςπίτι:
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………….
ωτιςτε ζναν φίλο ι ςυγγενι ςασ, που κάνει κάποια φυςικι δραςτθριότθτα, και
καταγράψτε τα παρακάτω:
•Ρόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα κάνει φυςικι άςκθςθ
•Ρόςθ ϊρα διαρκεί θ φυςικι άςκθςθ και
•Τι ζνταςθ ζχει (χαμθλι, μζτρια ι υψθλι)
Κατόπιν, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ, γράψτε αν πιςτεφετε πωσ θ φυςικι άςκθςθ
που κάνει επαρκεί για να τον βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ αςκενειϊν που ςχετίηονται με
τθν άςκθςθ.
Επίςθσ, αν πιςτεφετε πωσ θ άςκθςθ δεν επαρκεί, γράψτε τι κα τον ςυμβουλεφατε να
κάνει;

Σχζδιο εργαςίασ (project)
Ζνασ τρόποσ ομαδικισ διδαςκαλίασ ςτθν οποία ςυμμετζχουν
αποφαςιςτικά όλοι και θ ίδια θ διδαςκαλία διαμορφϊνεται και
διεξάγεται από όλουσ που ςυμμετζχουν
(Karl, 1986)
Μια μορφι διδακτικισ διαδικαςίασ που ζχει ωσ αφετθρία κάποιουσ
προβλθματιςμοφσ μεμονωμζνων ατόμων ι του ςυνόλου τθσ ςχολικισ
ομάδασ.
Ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ γίνεται με ευκφνθ τθσ ομάδασ και
ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν ολοκλιρωςθ κάποιου ζργου που οδθγεί ςτθ λφςθ
ενόσ προβλιματοσ, που τισ περιςςότερεσ φορζσ ζχει τθ μορφι μιασ
καταςκευισ.
(Χρυςαφίδθσ, 1994).

Λόγοι εφαρμογισ τθσ μεκόδου (1)
 Η μζκοδοσ project είναι αναγκαία ςτθ ςφγχρονθ
εκπαίδευςθ διότι ςυμβάλλει:
• ςτθν ανάπτυξθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων
• ςτθ δθμιουργία μιασ διαλεκτικισ-δυναμικισ
ςχζςθσ μεταξφ των μακθτϊν και ανάμεςα ςτουσ
μακθτζσ και ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό
• ςτθν εμπζδωςθ δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν και
αξιϊν ςτθ ςχολικι πράξθ

Λόγοι εφαρμογισ τθσ μεκόδου (2)
• Μυεί τουσ μακθτζσ ςε κεμελιακζσ αρχζσ
κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, όπωσ είναι θ
επικοινωνία και θ ςυνεργαςία, θ αποδοχι και θ
αναγνϊριςθ τθσ αξίασ του άλλου (τθσ άλλθσ
άποψθσ / κρίςθσ / ικανότθτασ / ταλζντου).
• Αςκεί ςτουσ μακθτζσ μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ,
όπωσ θ αυτοπεικαρχία, θ ςυνδιαμόρφωςθ και
κατάκεςθ προβλθματιςμϊν και λφςεων.

Λόγοι εφαρμογισ τθσ μεκόδου (3)
•

Δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να εμβακφνει ςτο
αντικείμενο αποδεςμεφοντάσ τον από τουσ χρονικοφσ
περιοριςμοφσ του Ωρολογίου Ρρογράμματοσ, ενϊ
παράλλθλα κάνει πιο ευζλικτθ τθ μζκοδο διδαςκαλίασ
δίνοντάσ τθσ ευρφτθτα προοπτικισ (γνωςτικοφ ορίηοντα).

•

Συμβάλλει ςτθν πρόςκτθςθ ουςιαςτικισ γνϊςθσ από τθν
πλευρά των μακθτϊν, μια που το παραδοςιακό ςχολείο,
εξαιτίασ του εκπαιδευτικοφ-εξεταςιοκεντρικοφ
ςυςτιματοσ, τείνει περιςςότερο να ενιςχφει τθ ςτείρα
απομνθμόνευςθ και λιγότερο τθν κριτικι και δθμιουργικι
ςκζψθ.

Λόγοι εφαρμογισ τθσ μεκόδου (4)
•

Διευρφνει τισ παραςτάςεισ των μακθτϊν μζςα από τθν
αναηιτθςθ υλικοφ για τθν υλοποίθςθ του project. Η
επίςκεψι τουσ ςε βιβλιοκικεσ π.χ. τουσ τροφοδοτεί με
νζεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ
για τον εκςυγχρονιςμό και τθν αναβάκμιςθ των
«ςχολικϊν» δραςτθριοτιτων τόςο γνωςτικά όςο και
μεκοδολογικά.

•

Εκίηει τον μακθτι ςτθν αυτενζργεια, ςτθ βιωματικι
δθλαδι κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ με προςωπικι ςυμμετοχι
(και ευκφνθ), βάςει του ςχεδιαςμοφ ςτον οποίο
ζχειςυμβάλει και ο ίδιοσ/θ ίδια.

Λόγοι εφαρμογισ τθσ μεκόδου (5)
•

Καλλιεργεί τθν πρωτοβουλία, τθν περιζργεια και τθ
δθμιουργικότθτα του κάκε μακθτι και τον/τθν ενιςχφει
θκικά. Η αναγνϊριςθ τθσ ςυμβολισ του κακενόσ ςτο
οικοδόμθμα τθσ γνϊςθσ δρα ευεργετικά, ενιςχφει το
αυτοςυναίςκθμα των παιδιϊν με εντυπωςιακά κάποτε
αποτελζςματα και τα οπλίηει με περιςςότερο κάρροσ και
αγωνιςτικότθτα, κάνοντάσ τα να μθ φοβοφνται το άγνωςτο
και να δοκιμάηουν το καινοφριο.

•

Ρροβάλλει ενδιαφζροντα, χαρίςματα και ταλζντα που κα
παρζμεναν κρυφά (ανενεργά), λόγω τθσ ζλλειψθσ ευκαιριϊν
ι/και αδιαφορίασ προσ τθν ατομικότθτα που χαρακτθρίηει τθ
«μετωπικι» μζκοδο τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ.

Λόγοι εφαρμογισ τθσ μεκόδου (6)
•

Κακιςτά τον κάκε μακθτι υπεφκυνο, διότι αναλαμβάνει
κακικοντα ςτα οποία πρζπει να φανεί ςυνεπισ.

•

Καταργεί τον ελιτιςμό μζςα ςτθν τάξθ, μια που ςτο project
ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ όλοι οι μακθτζσ ανεξάρτθτα από
τθν επίδοςι τουσ.

•

Το project ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια τθσ ςυλλογικότθτασ,
και ςτο να ςυςφιχκοφν οι ςχζςεισ μζςα ςτθν ομάδα.

•

Καταργεί τισ ςυνκικεσ ωμοφ ανταγωνιςμοφ που είναι ζνα
ςυνθκιςμζνο φαινόμενο όχι μόνο ςτο ςχολείο αλλά γενικά
ςτθν (ενιλικθ) ανκρϊπινθ ηωι.

Λόγοι εφαρμογισ τθσ μεκόδου (7)
•

Εξοικειϊνει τον μακθτι με τθν κριτικι (να κρίνει και να
κρίνεται) και αναπτφςςει τθν κρίςθ του ωκϊντασ τον να
προςδιορίςει τα κριτιρια με τα οποία τθν κάνει.

•

Βοθκά τον μακθτι να αποδζχεται τον καλφτερο/τθν
καλφτερθ, να αντιλαμβάνεται τθ ςυμπλθρωματικότθτα (οι
αδυναμίεσ του ενόσ καλφπτονται από τισ ικανότθτεσ του
άλλου και αντίςτροφα), άρα να κατανοεί ότι κάκε άτομο ζχει
τθ δικι του αξία που είναι χριςιμθ για τον άλλο.

Λόγοι εφαρμογισ τθσ μεκόδου (8)
•

Χαρίηει ςτον εκπαιδευτικό τθν ικανοποίθςθ πωσ μακαίνει ςτα
παιδιά να μακαίνουν από μόνα τουσ, να παράγουν ζργο και
να καταλιγουν ςε απτά αποτελζςματα μζςα από τισ
δραςτθριότθτεσ που τουσ προςφζρει θ μζκοδοσ project.

•

Συμβάλλει ςτο να καταργθκεί θ μονομζρεια του ςχολικοφ
εγχειριδίου, με άλλα λόγια, θ λογικι του «ενόσ βιβλίου» που
αναπαράγει τθν «αυκεντία».

•

Διακρίνεται το ιδιαίτερο ενδιαφζρον (ι τθν κλίςθ) του
μακθτι- παιδιοφ τουσ, μζςα από τθ ςυμμετοχι του ςε ζνα
project,

Διάκριςθ των projects
1. Ανάλογα με το περιεχόμενο
•

Σφπου ζκκεςθσ (Report Project): ζκκεςθ γνϊςθσ μετά από
μελζτθ ςχετικισ βιβλιογραφίασ.

•

Σφπου επίδειξθσ (Demonstration Project): περιλαμβάνει
επιπλζον υλικά ι ςυςκευζσ.

•

Σφπου ζρευνασ (Research Project): εμπλζκει τθν κακαυτό
επιςτθμονικι διερεφνθςθ.

Διάκριςθ των projects
2. Ανάλογα με τον αρικμό των εμπλεκομζνων
Είναι εφλογο ότι ζνα project δεν πραγματοποιείται ποτζ από ζνα
άτομο, διότι περιλαμβάνει πολλζσ πτυχζσ και διάφορεσ
δραςτθριότθτεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων προχποκζτει πολλά
άτομα.
Θ ανάλθψθ των επιμζρουσ πτυχϊν ενόσ project, αναλόγωσ τθσ
ςυνκετότθτάσ τουσ, μπορεί να γίνει:
•

ατομικά: από ζναν μακθτι/τρια.

•

ςυνεργατικά: από μικρι ομάδα μακθτϊν/τριϊν με τθν
προχπόκεςθ ότι υπάρχει ςωςτόσ καταμεριςμόσ ευκυνϊν και
υποχρεϊςεων.

Διάκριςθ των projects
3.

ε ςχζςθ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

•

Εντόσ του Α.Π.: το project μπορεί να αφορά το αντικείμενο
ενόσ μακιματοσ ι να είναι «διακεματικό» και να εμπλζκει
πολλά ςχολικά μακιματα.

•

Εκτόσ του Α.Π.: ανεξάρτθτο κζμα, πάντα όμωσ ςχετικό με τισ
εμπειρίεσ και το κοινωνικό περιβάλλον των μακθτϊν.

•

Προζκταςθ του Α.Π.: κζμα ςχετικό με το Α.Ρ, αλλά για κζματα
πζραν των πυρθνικϊν γνϊςεων του αντικειμζνου.

Διάκριςθ των projects
4.

Ανάλογα με τον τρόπο αξιοποίθςισ τουσ

•

Ωσ ειςαγωγι ςε μια νζα διδακτικι ενότθτα: προθγείται μια
γενικι κακοδιγθςθ των μακθτϊν/τριϊν

•

Ωσ επζκταςθ ι εμπζδωςθ μιασ ιδθ διδαγμζνθσ διδακτικισ
ενότθτασ

5. Ανάλογα με τθ διάρκειά τουσ
•

Βραχυπρόκεςμα: κατά τθ διάρκεια μιασ διδακτικισ ενότθτασ.

•

Μεςο-μακροπρόκεςμα: ςτθ διάρκεια ενόσ τετραμινου ι ενόσ
ςχολικοφ ζτουσ.

Διάκριςθ των projects
6.

Ανάλογα με τθν προζλευςθ των πλθροφοριϊν

•

Project Βιβλιοκικθσ: εφόςον οι πλθροφορίεσ είναι κακαρά
βιβλιογραφικζσ.

•

Project Περιβάλλοντοσ: εφόςον οι πλθροφορίεσ προζρχονται
από το φυςικό, κοινωνικό, οικονομικό ι εκπαιδευτικό
περιβάλλον των μακθτϊν.

•

Project Μεικτά: αποτελοφν ςυνδυαςμό των πιο πάνω.

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 1ο: ΕΡΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
 Σο κζμα πρζπει να ανταποκρίνεται:

• Στα ενδιαφζροντα, ςτισ ανθςυχίεσ και ςτισ εμπειρίεσ των
μακθτϊν
• Στα ενδιαφζροντα και ςτθν εξειδίκευςθ των
εκπαιδευτικϊν
• Στθν προϊκθςθ τθσ ςφνδεςθσ του ςχολείου με τθν τοπικι
κοινωνία

• Στθ ςφνδεςι του project με τα γενικότερα ενδιαφζροντα
και προβλιματα τθσ κοινωνίασ, τθσ επιςτιμθσ, του
πολιτιςμοφ και τθσ τεχνολογίασ

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 1ο: ΕΡΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
 Σο κζμα πρζπει να ανταποκρίνεται:

• Να υπάρχει πρόςφορο ζδαφοσ για «διακεματικι /
διεπιςτθμονικι» προςζγγιςθ
• Να υποςτθρίηεται από τισ εκάςτοτε υλικοτεχνικζσ
υποδομζσ τθσ ςχολικισ μονάδασ
• Να αποτελεί πρόταςθ που να εμπεριζχει κοινωνικό όραμα
(Checkland, ,1981)

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 2ο: ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
 Με τα «παιχνίδια γνωριμίασ», μζςω των οποίων, επί τθσ
ουςίασ μετατρζπουμε τθν τάξθ ςε ομάδα και

 Με τθν τεχνικι του «ςυναιςκθματικοφ ςυμβολαίου»,
όπου εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ κακορίηουν τα όρια
ςυνεργαςίασ τουσ ςτθ βάςθ ενόσ κανονιςτικοφ πλαιςίου
το οποίο όμωσ κα λειτουργεί δεςμευτικά για όλα τα μζλθ
τθσ ομάδασ.
 Αφοφ εξαςφαλιςτεί το απαραίτθτο κλίμα ςυνεργαςίασ
προχωράμε ςτο επόμενο ςτάδιο που είναι ο χωριςμόσ
των ομάδων.
(Checkland, ,1981)

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 3ο: ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΣΚΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ
 κοπόσ ςθμαίνει αλλαγι ςτάςθσ ι ςυμπεριφοράσ
απζναντι ςε ζνα κζμα. Ολιςτικι προςζγγιςθ του
κζματοσ.
 Ο ςτόχοσ πρζπει να προςδιοριςκεί με ςαφινεια, ϊςτε οι
μακθτζσ να ζχουν ςυνεχϊσ επίγνωςθ τθσ ςκοποκεςίασ
των όςων κάνουν. Ο ςτόχοσ πρζπει να είναι ςαφισ,
ξεκάκαροσ και επαναλαμβανόμενα διατυπωμζνοσ κακ’
όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ.
(Checkland, ,1981)

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 4ο: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΑΤΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ανάλογα με το κζμα. Ζτςι π.χ.:
Για κζματα Ιςτορικά, Φιλολογικά και ςυναφι, οι πθγζσ άντλθςθσ
πλθροφοριϊν μποροφν να είναι τα ιςτορικά βιβλία, άρκρα
εφθμερίδων, διαδίκτυο, βιογραφίεσ, ντοκιμαντζρ, επιςκζψεισ ςε
ιςτορικοφσ χϊρουσ, χάρτεσ, ταινίεσ.
Για κζματα Φυςικοφ Κόςμου, μπορεί να αντλθκεί υλικό από
παρατιρθςθ, πειραματιςμοφσ, περιγραφικζσ αφθγιςεισ, επιςκζψεισ
για Μελζτθ πεδίου ςε άλλεσ ςυναφείσ διαδικαςίεσ και τζλοσ
Για κζματα Κοινωνικά, μπορεί να αξιοποιθκεί θ παρατιρθςθ, θ
καταγραφι, θ θχογράφθςθ, θ βεντεοςκόπθςθ, οι ςυνεντεφξεισ, τα
ερωτθματολόγια κ.ά
(Checkland, ,1981)

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 4ο: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΑΤΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: οι μακθτζσ που πρζπει να:
• ταξινομιςουν τισ πλθροφορίεσ και ςτα ςτοιχεία που
ζχουν ςυλλζξει.
• επιλζξουν τα ςτοιχεία εκείνα που παρουςιάηουν
περιςςότερο ενδιαφζρον και ςυνειςφζρουν ςτθν
επίτευξθ του ςτόχου
(Checkland, ,1981)

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 4ο: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΑΤΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΦΟΔΟΤΗΣΗ:
• οι μακθτζσ ςυςχετίηουν τα ςυλλεχκζντα δεδομζνα
προςδίδοντασ τθν απαραίτθτθ ςυνοχι ςτο υλικό.
Σε αυτι τθ φάςθ ςυνικωσ:
• γεννϊνται αμφιβολίεσ και

• προκφπτουν ερωτθματικά και προβλθματικζσ,
• οδθγοφμαςτε ςτθν ανατροφοδότθςθ
(Churchman, 1971)

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 5ο: ΑΝΑΤΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΑΝΑΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΣΕΩΝ

Ριο ςυγκεκριμζνα θ κάκε ομάδα:
•
•

Αναφζρει τθν πρόοδο των εργαςιϊν τθσ
Παρουςιάηει το υλικό που ζχει ςυγκεντρϊςει

•
•

Εκφράηει τισ απόψεισ τθσ για τθν επάρκεια ι μθ του υλικοφ
Αναφζρει άλλουσ τρόπουσ ςυλλογισ δεδομζνων

•
•

Αναηθτεί υλικό ςε άλλουσ χϊρουσ
Αναδιοργανϊνει και αναδομεί το ςχζδιο δράςθσ

• Ραρουςιάηει τθν πορεία των ςτόχων και αν απαιτείται γίνεται αναδιάρκρωςθ τθσ
πορείασ
• Εντοπίηει τα λάκθ
• Διαπιςτϊνει τθν ζλλειψθ εμπειρίασ, εφόςον δεν δόκθκε θ πρζπουςα ςθμαςία
• Αντικακιςτά μζλθ που δεν προςζφεραν ςτθν ομάδα ι τα μετακινεί πιο κοντά ςτα
ενδιαφζροντά τουσ
(Churchman, 1971)

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 6ο: ΟΓΑΝΩΣΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗΣ

• Αφοφ γίνει θ ςυνολικι ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και
αρχειοκζτθςθ του υλικοφ, θ ολομζλεια ςυηθτά τρόπουσ
παρουςίαςθσ τθσ δουλειά τθσ.
Ραραδείγματα: φωτογραφικό άλμπουμ, βίντεο, ταινία μικροφ μικουσ,
κεατρικι παράςταςθ, δθμιουργικι τζχνθ, αφίςεσ, καταςκευζσ,
facebook, powerpoint κ.ά.

• Οι τρόποι παρουςίαςθσ ποικίλουν ανάλογα με τον
προκακοριςμζνο ςτόχο του προγράμματοσ.
(Χατηθδιμου, 2012)

Τα βιματα τθσ μεκόδου project
ΒΗΜΑ 7ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του ερευνθτικοφ ζργου τθσ
μακθτικισ ομάδασ, μποροφν ενδεικτικά να αφοροφν:

• Τθν ερευνθτικι διαδικαςία
• Το περιεχόμενο τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ
• Τθ γλϊςςα και δομι τθσ ερευνθτικισ ζκκεςθσ

• Τον τρόπο τθσ δθμόςιασ παρουςίαςθσ τθσ ομαδικισ
εργαςίασ

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Επιλογι κζματοσ
Στα πλαίςια του μακιματοσ ΦΑ και ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπ/κουσ
των τάξεων αποφαςίςτθκε να μελετθκεί το κζμα τουσ μακθτζσ τθσ Aϋ
τάξθσ: «Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο βουνό και ςτθν παραλία».
Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ μελζτθσ είναι ο «ακλθτιςμόσ» και θ «προςταςία
του περιβάλλοντοσ».
Στόχοσ είναι οι μακθτζσ να:

• Γνωρίςουν δυνατότθτεσ άκλθςθσ ςτθ φφςθ,
• Να ζρκουν ςε επαφι με το περιβάλλον, να γνωρίςουν και να
ευαιςκθτοποιθκοφν,
• Να προτείνουν και να εκτελζςουν ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και
περιβαλλοντικζσ δράςεισ.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Φάςθ Ρροβλθματιςμοφ
Ραρουςιάηεται βίντεο ςτουσ μακθτζσ ςχετικά με τον ακλθτιςμό ςτθ
φφςθ και περιβαλλοντικά κζματα:
• Διατυπϊνουμε αρχικζσ ιδζεσ και απόψεισ ςχετικά με τα οφζλθ του
ακλθτιςμοφ, το περιβάλλον, τουσ κινδφνουσ και τθν προςταςία του.
•

Διατυπϊνουμε ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ με ςαφινεια τα
ερευνθτικά ερωτιματα που αφοροφν τισ διάφορεσ μορφζσ άκλθςθσ
ςτθ φφςθ και τθ ςθμαντικότθτα του περιβάλλοντοσ.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Φάςθ Ρρογραμματιςμοφ
Κατανομι των μακθτϊν ςε 4 ομάδεσ των 5 ατόμων (ςφνολο 20 άτομα)
και καταμεριςμόσ δραςτθριοτιτων ςε κάκε ομάδα:
Ομάδα 1θ: Θα ςυγκεντρϊςει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ
άκλθςθσ ςτο βουνό (τρόποι άκλθςθσ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, μζτρα
πρόλθψθσ ατυχθμάτων και δυςχερειϊν τρόποι αντιμετϊπιςθσ
δυςκολιϊν και απροόπτων).
Ομάδα 2θ: Θα ςυγκεντρϊςει πλθροφορίεσ με τα οφζλθ του δάςουσ,
τουσ κινδφνουσ που το απειλοφν, τθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ, τισ
φωτιζσ, τισ ςυνζπειεσ, τα μζτρα προςταςίασ του δάςουσ.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Φάςθ Ρρογραμματιςμοφ
Ομάδα 3θ: Θα ςυγκεντρϊςει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςτθν παραλία (τρόποι άκλθςθσ, οργάνωςθ,
εξοπλιςμόσ, μζτρα πρόλθψθσ ατυχθμάτων και δυςχερειϊν τρόποι
αντιμετϊπιςθσ δυςκολιϊν και απροόπτων).
Ομάδα 4θ: Θα ςυγκεντρϊςει πλθροφορίεσ με τα οφζλθ τθσ παραλίασ,
τθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ, τθν καταπάτθςθ, τθν καταςτροφι, τθν
μόλυνςθ των ακτϊν, τισ ςυνζπειεσ, τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ.

Θα γίνει ανάκεςθ διακριτϊν κακθκόντων ςε κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ.
Για παράδειγμα ο Κϊςτασ από τθν 1θ Ομάδα κα μασ παρουςιάςει
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πεηοπορία και τθν ορειβαςία, ενϊ ο
Ραναγιϊτθσ κα παρουςιάςει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ποδθλαςία
βουνοφ και το ςκι.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Φάςθ Διεξαγωγισ Δραςτθριοτιτων
• υλλογι δεδομζνων (βιβλία, διαδίκτυο, περιοδικά, εφθμερίδεσ,
ταινίεσ, ντοκιμαντζρ κλπ.)
• Επεξεργαςία (ταξινόμθςθ πλθροφοριϊν, επιλογι των κατάλλθλων
και ςθμαντικϊν)
• Ανατροφοδότθςθ (αμφιβολίεσ, ερωτθματικά, αναπροςαρμογι)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναφορά προόδου
Ραρουςία ςυγκεντρωμζνου υλικοφ
Ρροβλθματιςμόσ για επάρκεια
Επιπλζον αναηιτθςθ και ςε άλλουσ χϊρουσ
Αναδιοργάνωςθ αναδομεί το ςχζδιο δράςθσ
Ραρουςιάηει τθν πορεία των ςτόχων και αν απαιτείται γίνεται αναδιάρκρωςθ τθσ πορείασ
Εντοπίηει τα λάκθ
Διαπιςτϊνει τθν ζλλειψθ εμπειρίασ, εφόςον δεν δόκθκε θ πρζπουςα ςθμαςία
Αντικακιςτά μζλθ που δεν προςζφεραν ςτθν ομάδα ι τα μετακινεί πιο κοντά ςτα
ενδιαφζροντά τουσ.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Φάςθ Διεξαγωγισ Δραςτθριοτιτων
Ραράλλθλα με τθ ςυλλογι των δεδομζνων κα πραγματοποιθκοφν και
δυο ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ:
1. Διοργάνωςθ πεηοπορίασ ςτον Εκνικό Δρυμό τθσ Πάρνθκασ:
Τα παιδιά κα ενθμερωκοφν εγγράφωσ για το πρόγραμμα τθσ εκδρομισ,
για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, για τα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν
πεηοπορία και για τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και εφόδια.

Θα πραγματοποιθκεί γενικι ενθμζρωςθ για τθν βιοποικιλότθτα του
δρυμοφ.
Θα προβλθκεί ιδιαίτερα το κζμα τθσ μεγάλθσ φωτιάσ του 2007, με τισ
ςχετικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και τθν αντιμετϊπιςι τουσ.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Φάςθ Διεξαγωγισ Δραςτθριοτιτων
Θ επίςκεψθ κα περιλαμβάνει:
• Επίςκεψθ ςτο Μικρό Μουςείο τθσ Ράρνθκασ όπου ο μακθτισ:

• Γνωρίηει το οικοςφςτθμα τθσ Ράρνθκασ και αντιλαμβάνεται τθ
ςπουδαιότθτά του για ολόκλθρθ τθν Αττικι
• Μακαίνει για τθν ιςτορία του Εκνικοφ Δρυμοφ τθσ Ράρνθκασ
• Ραίρνει πλθροφορίεσ για τθ χλωρίδα και τθν πανίδα τθσ περιοχισ
• Μυείται ςτθν εμπειρία του δάςουσ και

• Αποκτά επίγνωςθ ότι το μζλλον του πλανιτθ εξαρτάται πρϊτιςτα
από τθ δικι του ςτάςθ και ςυνδρομι.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Φάςθ Διεξαγωγισ Δραςτθριοτιτων
Θ επίςκεψθ κα περιλαμβάνει:
• Ρεηοπορία 6 Km ςτον Εκνικό Δρυμό με ςυνοδεία ξεναγοφ από τον
φορζα Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Δρυμοφ Ράρνθκασ. Αφετθρία και
τελικόσ προοριςμόσ το καταφφγιο «Μπάφι».
•

Θα γίνει ενθμζρωςθ για τθν χλωρίδα και τθν πανίδα τθσ περιοχισ

•

Θα ςυλλεχκοφν δείγματα χλωρίδασ (φφλλα, καρποί κλπ) και φωτογραφικό υλικό

• Θα μαηευτοφν ςκουπίδια όπου ςυναντθκοφν και κα τοποκετθκοφν, όπου ιταν
δυνατόν, ςε κάδουσ
•

Ππου επιτρζπει θ διαμόρφωςθ του χϊρου κα γίνουν ομαδικά παιχνίδια και
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ.

•

Στθν επιςτροφι ςτο καταφφγιο τα παιδιά κα ξεκουραςτοφν και κα γίνει γενικι
ςυηιτθςθ για τισ προςωπικζσ εντυπϊςεισ και εμπειρίεσ ςτο βουνό.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Φάςθ Διεξαγωγισ Δραςτθριοτιτων
2. Ακλιματα ςτθν παραλία του χοινιά
• Τα παιδιά κα παίξουν ςτθν παραλία διάφορα ατομικά και ομαδικά
ακλιματα,
• λαμβάνοντασ τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ για τον ιλιο.

• Θα παρατθριςουν οικολογικά και περιβαλλοντικά κζματα,
• κα ςυηθτιςουν για τα ςκουπίδια (είδοσ, προζλευςθ, διαχείριςθ),
• τθν προςταςία τθσ παραλίασ, τθν εκμετάλλευςθ από τον άνκρωπο
κλπ.
• Θα ςυγκεντρωκεί φωτογραφικό υλικό.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Φάςθ παρουςίαςθσ και διάχυςθσ
Αφοφ γίνει θ ςυνολικι ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και αρχειοκζτθςθ
του υλικοφ, θ ολομζλεια ςυηθτά τρόπουσ παρουςίαςθσ τθσ δουλειά τθσ.
• Θα γίνει ζκκεςθ φωτογραφίασ από τισ δραςτθριότθτεσ.
• Θα προβλθκοφν βίντεο.

• Θα παρουςιαςτοφν από τισ ομάδεσ τα δεδομζνα με powerpoint.
• Θα αναρτθκεί υλικό ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Αξιολόγθςθ
Οι ομάδεσ των εκπαιδευομζνων αποτιμοφν μζςω τθσ αυτοαξιολόγθςθσ
και τθσ ετεροαξιολόγθςθσ:
α) Το περιεχόμενο και τα αποτελζςματα τθσ ςφνκετθσ εργαςίασ που
εκπόνθςαν,
β) τθ διαδικαςία που ακολοφκθςαν (μεκοδολογία, μζςα-τεχνικζσ που
αξιοποίθςαν),

γ) τθ γλϊςςα και δομι τθσ ερευνθτικισ ζκκεςθσ,
δ) τθν επίτευξθ ι μθ των επιδιωκόμενων διδακτικϊν ςτόχων (τόςο ςε
ατομικό όςο και ομαδικό επίπεδο) και
ε) τον τρόπο τθσ δθμόςιασ παρουςίαςθσ τθσ ομαδικισ εργαςίασ

Project ςτθ Φυςικι Αγωγι
Αξιολόγθςθ
Ραράδειγμα Σχεδίου εργαςίασ
Οδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςελ. 279

Σίτλοσ τθσ δράςθσ:
Βελτιϊνω τθ φυςικι κατάςταςθ, προάγω και προαςπίηω τθν υγεία μου

Θ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ
Αποτελεί μια μακθτοκεντρικι, βιωματικι μζκοδο που αποςκοπεί ςτθν
καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν και ςτθν ανάπτυξθ τθσ
ικανότθτασ για αναηιτθςθ και κατάκτθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ.

Με αυτόν τον τρόπο τα ςχολικά μακιματα αλλθλοςυςχετίηονται,
αλλθλοςυμπλθρϊνονται, κατανοοφνται καλφτερα και θ ςχολικι γνϊςθ
βακμιαία ενιαιοποιείται, με αποτζλεςμα οι μακθτζσ να αποκτοφν μια
ολιςτικι εικόνα τθσ πραγματικότθτασ.
Στθ Φυςικι Αγωγι ζχουν προτακεί για τθν ανάπτυξθ διακεματικϊν
προγραμμάτων δυο μορφζσ ενοποίθςθσ:
• Θ εςωτερικι ι κάκετθ ενοποίθςθ
ςυνειδθτι ενςωμάτωςθ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν εννοιϊν ι/και
δεξιοτιτων
• Θ εξωτερικι ι οριηόντια ενοποίθςθ
ενοποίθςθ με άλλα γνωςτικά περιεχόμενα

Θ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ
Θ εςωτερικι ι κάκετθ ενοποίθςθ
Ραραδείγματα
φυςικισ κατάςταςθσ (καρδιακι ςυχνότθτα, διάταςθ)
υκμοφ, ςυχνότθτα (χορό, ςτθν κολφμβθςθ, κτλ)
ςυςτθμάτων (π.χ., ςυςτιματα άμυνασ και επίκεςθσ)
Θ εξωτερικι ι οριηόντια ενοποίθςθ

Ζννοιεσ μακθματικϊν (π.χ., μζτρθςθ επίδοςθσ, ςυςτιματα
βακμολόγθςθσ, ςτατιςτικι ανάλυςθ) μζςα από περιεχόμενα φυςικισ
κατάςταςθσ, κακοριςμοφ ςτόχων και αυτοαξιολόγθςθσ
Ζννοιεσ φυςικισ (π.χ., το βελθνεκζσ, οι νόμοι του Νεφτωνα, ζννοιεσ
όπωσ θ αδράνεια, θ βαρφτθτα, θ τριβι)

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Πταν επικεντρωνόμαςτε ςτισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ (περιβάλλον
ςχολείου, ακλθτικζσ ομάδεσ και ςε δραςτθριότθτεσ αναψυχισ) αυτό δε
ςυνεπάγεται αυτόματα παράλλθλθ ανάπτυξθ και ςτουσ άλλουσ τομείσ.

Η εμπειρία που αποκτά κάποιοσ από τθ ςυμμετοχι ςτισ φυςικζσ
δραςτθριότθτεσ οδθγεί ςε αυτό το κετικό αποτζλεςμα.
Οι μακθτζσ μζςα από το μάκθμα τθσ φυςικισ αγωγισ ζχουν τθν
ευκαιρία να γνωρίςουν και να αφομοιϊςουν πολλζσ από αυτζσ τισ
ανεκτίμθτεσ αξίεσ που μεταδίδει ο ακλθτιςμόσ κατά τθν περίοδο τθσ
διαμόρφωςθσ του χαρακτιρα τουσ (Σεβαςμόσ, Υπομονι, Επιμονι ,
Ευγζνεια, Ειλικρίνεια, Αυτό-εκτίμθςθ , Ακρόαςθ, Αποδοχι,
Ενςυναίςκθςθ, κλπ)

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Ο ςχεδιαςμόσ των μακθμάτων φυςικισ αγωγισ πρζπει
• να δίνει ζμφαςθ ςε χριςιμεσ δεξιότθτεσ και ςτάςεισ, οι οποίεσ
μακαίνονται κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ
• να δείχνει πωσ αυτζσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν κακθμερινι
ηωι.
Η προςζγγιςθ αυτι δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό τθσ φυςικισ
αγωγισ να καλλιεργιςει το ςυναιςκθματικό τομζα ανάπτυξθσ των
μακθτϊν του ςυςτθματικά και προγραμματιςμζνα μζςα από το
μάκθμα του

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Ραραδείγματα δεξιοτιτων ηωισ, οι οποίεσ κεωρείται ότι κα πρζπει να
εντάςςονται ςε αυτά που μακαίνουν οι μακθτζσ /τριεσ είναι:
Να μποροφν να αποδίδουν υπό πίεςθ
Να επιλφουν προβλιματα αποτελεςματικά

Να κακορίηουν ςτόχουσ και να ξεπερνοφν τα εμπόδια για τθν επίτευξι
τουσ
Να επικοινωνοφν αποτελεςματικά
Να χειρίηονται αποτελεςματικά τθν επιτυχία και τθν αποτυχία
Να δρουν αποτελεςματικά μζςα ςτθν ομάδα

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Να αποδζχονται τισ αξίεσ και τισ πεποικιςεισ των άλλων
Να εκμεταλλεφονται τισ δυνατότθτζσ τουσ

Να γνωρίηουν τα όριά τουσ
Να αποδζχονται τθν ευκφνθ για τισ πράξεισ τουσ και τθν αρνθτικι
κριτικι με ςτόχο τθ βελτίωςθ
Οι δεξιοτιτων ηωισ που απαιτείται να αποκτιςει ζνασ νζοσ είναι
πολλζσ και φυςικά θ διαδικαςία εκμάκθςισ τουσ δφςκολθ
Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, φαίνεται να αποτελοφν βαςικζσ δεξιότθτεσ
του ατόμου για εξζλιξθ, προςαρμογι, επιτυχία, επιβίωςθ

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Το κακθμερινό πρόγραμμα του ςχολείου με εκπαιδευτικά
προγράμματα και παρεμβάςεισ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων
ηωισ (Daws, 1973; Hopson & Hough, 1976; Goleman 1998)

Η φυςικι αγωγι ςτο ςφγχρονο ςχολείο καλείται να παίξει ςθμαντικό
ρόλο προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ χρθςιμοποιϊντασ τα ευριματα τόςο
τθσ ακλθτικισ όςο και τθσ εκπαιδευτικισ ψυχολογίασ
Τα παιδιά, λίγο πιο νωρίσ από τθν εφθβεία τουσ, ςτθν θλικία δθλαδι
των 10 –15 ετϊν, βιϊνουν μια ςειρά από ζντονεσ αλλαγζσ ςτθ ηωι
τουσ.

Οι αλλαγζσ αυτζσ είναι βιολογικζσ με τθν ζναρξθ τθσ εφθβείασ και
πραγματικζσ ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον με τθ μετάβαςθ τουσ από το
δθμοτικό ςτο γυμνάςιο (Crockett & Petersen, 1993).

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Μζχρι τα παιδιά να φτάςουν ςτθν εφθβεία, θ οικογζνεια φαίνεται να
παίηει τον κυρίαρχο ρόλο και να επθρεάηει τισ αξίεσ και τισ
ςυμπεριφορζσ τουσ.

Με τθν ζναρξθ τθσ εφθβείασ παρατθροφνται ςθμαντικζσ κοινωνικζσ
αλλαγζσ. Το ςφςτθμα αξιϊν πλζον φαίνεται να επθρεάηεται ςε
μεγαλφτερο βακμό από τθν παρζα των ςυνομθλίκων και θ
ςυμπεριφορά ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αλλάηει (Petersen & Hamburg,
1986).
Συνεπϊσ, επειδι οι ζφθβοι περνοφν μεγάλο ποςοςτό τθσ κακθμερινισ
τουσ ηωισ τόςο ςτο ςχολείο όςο και ςε οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ
ζξω από αυτό, είναι ςθμαντικό οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ, ςχολικζσ και
εξωςχολικζσ, να είναι καλά ςχεδιαςμζνεσ και να ζχουν κάποιο όφελοσ
και νόθμα για αυτοφσ (Danish, 1997).

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβείασ, οι νζοι αρχίηουν να παρουςιάηουν
κάποια ςυμπτϊματα τα οποία ςυνικωσ οδθγοφν ςε προβλθματικζσ
ςυμπεριφορζσ (κάπνιςμα, αλκοόλ, εγκατάλειψθ του ςχολείου).

Ο ρόλοσ ςυνεπϊσ των ςχολικϊν προγραμμάτων είναι κακοριςτικόσ ςτθν
πρόλθψθ από τθν μια μεριά τζτοιου είδουσ ςυμπεριφορϊν και ςτθν
ενίςχυςθ από τθν άλλθ, ςυμπεριφορϊν που προάγουν τθν υγεία και
τθν κζλθςθ για ηωι και δθμιουργία.
Η ανάπτυξθ προγραμμάτων διδαςκαλίασ δεξιοτιτων ηωισ προσ αυτιν
τθν κατεφκυνςθ ίςωσ να ζχει μεγαλφτερθ ςθμαςία από το
να επικεντρϊνεται κάποιο πρόγραμμα ςε μια μόνο ανεπικφμθτθ
ςυμπεριφορά παραλείποντασ τισ άλλεσ

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Κςωσ να είναι πιο ςθμαντικό ςε αυτιν τθν θλικία οι μακθτζσ να
μποροφν να λζνε όχι για παράδειγμα ςτθν πρόκλθςθ του καπνίςματοσ
χωρίσ να αιςκάνονται άςχθμα για αυτό, παρά να γνωρίηουν μόνο τισ
βλαβερζσ ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ για τθν υγεία.
Τι είναι όμωσ αυτό που μπορεί να κάνει κάποιον νζο ι νζα να πει όχι
ςτουσ φίλουσ του ι να πει όχι ςε μια πρόκλθςθ;

Οι προςδοκίεσ και οι ςτόχοι που ζχει κάποιοσ για τον εαυτό του
Μακθτζσ με χαμθλοφσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ ιταν πιο επιρρεπείσ και
ευάλωτοι:
• ςτθν χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν (Johnston, O’ Mal- ley, &
Bachman, 1987),
• ςτθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα χωρίσ προφφλαξθ (Jones & Philliper,
1983) και
• ςτθν εγκλθματικότθτα (Catalano, Hawkinks, White, & Padino, 1985)

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Νζοι με αρνθτικζσ προςδοκίεσ για τον εαυτό τουσ:
• Δεν ενδιαφζρονται για τισ ςυνζπειεσ των προβλθματικϊν
ςυμπεριφορϊν
• Δεν αιςκάνονται χριςιμοι ςτθν κοινωνία και
• Λειτουργοφν πακθτικά υιοκετϊντασ προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ
• Συνικωσ απαντοφν « γιατί όχι;» ςτισ διάφορεσ προκλιςεισ.
Από τθν άλλθ πλευρά, νζοι με κετικζσ προςδοκίεσ για τον εαυτό τουσ
ςτο μζλλον:
• Ζχουν πολφ λιγότερεσ πικανότθτεσ να εμπλακοφν ςε προβλθματικζσ
ςυμπεριφορζσ,
• γιατί πιςτεφουν ότι θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν τυπικι κοινωνία ζχει για
αυτοφσ μακροπρόκεςμα ανταμοιβι και αναγνϊριςθ.

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Οι νζοι οι οποίοι αιςκάνονται ότι δεν ζχουν τθ δφναμθ να ελζγξουν ι
να ρυκμίςουν τισ μελλοντικζσ τουσ επιλογζσ:
• Ριςτεφουν ότι οι άνκρωποι πετυχαίνουν τουσ ςτόχουσ τουσ ςτθν
τφχθ και όχι φςτερα από κάποιο πλάνο ι ςχεδιαςμό
• Δε δίνουν τόςο μεγάλθ αξία ςτθν προςωπικι τουσ υγεία όςο αυτοί
που αιςκάνονται ότι είναι δυνατοί (Klerman, 1993).
Η διδαςκαλία ςυνεπϊσ δεξιοτιτων ηωισ λίγο πριν και κατά τθν διάρκεια
τθσ εφθβείασ ζχει μεγαλφτερο νόθμα και ίςωσ και καλφτερα
αποτελζςματα.
Η διδαςκαλία αυτι διευκολφνεται όταν οι δεξιότθτεσ ηωισ που
διδάςκουμε ςτα παιδιά ςυνδζονται άμεςα με τθν κακθμερινι τουσ ηωι
(Danish 1997)

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Οι δεξιότθτεσ ηωισ, μποροφν να καλλιεργθκοφν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ
τθσ εκπαίδευςθσ (Ginter, 1996)
Ταξινομοφνται ςε τζςςερισ γενικζσ κατθγορίεσ:
α) δεξιότθτεσ προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ,
β) δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων και λιψθσ αποφάςεων,
γ) δεξιότθτεσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ και ανκρωπίνων ςχζςεων
και
δ) δεξιότθτεσ φυςικισ κατάςταςθσ και υγιεινοφ τρόπου ηωισ.
Ενϊ αποτελοφν ενιαίο ςφνολο, ταυτόχρονα αλλθλοςχετίηονται μεταξφ
τουσ
Ρικανι αλλαγι ςε μία από τισ κατθγορίεσ μπορεί να ζχει διαδοχικά
κετικι ι αρνθτικι επίδραςθ ςτισ άλλεσ.

Το ενιαίο αυτό ςφνολο ζχει μια δυναμικι κινθτικότθτα ςε όλθ τθ ηωι
του ανκρϊπου.

Δεξιότθτεσ ηωισ ςτθ Φυςικι Αγωγι
Πϊσ να τισ διδάξουμε
ε ςυνδυαςμό με ακλθτικζσ και ςτισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ και όχι εισ
βάροσ του κινθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ (π.χ κατά τθ διαδικαςία τθσ
άκλθςθσ κζτουν ςτόχουσ και δείχνουν επιμονι).

Η διδαςκαλία των δεξιοτιτων ηωισ οφείλει να ζχει βιωματικό
χαρακτιρα. Η απλι παροχι γνϊςεων ςτουσ μακθτζσ δεν είναι αρκετι.
Είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τισ δεξιότθτεσ
ηωισ που κα διδαχκοφν (κζτουν ςτόχουσ, ςχεδιάηουν πλάνο,
εργάηονται, αξιολογοφν τα αποτελζςματα).
υμμετοχι ςε ακλθτικι δραςτθριότθτα απαιτεί παρακίνθςθ,
προςπάκεια, αυτοζλεγχο, αυτορφκμιςθ
Η ςυμμετοχι ςτο μάκθμα τθσ ΦΑ απαιτεί ςυνεργαςία, ανάλθψθ
ευκφνθσ, κοινό ςτόχο, επίλυςθ προβλιματοσ, λιψθ απόφαςθσ,
ςεβαςμόσ, διαχείριςθ νίκθσ-ιττασ κλπ.

Θ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΜΑΘΘΣΘ ΣΘ
ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ
Θ αξιολόγθςθ είναι:
Συςτθματικι διαδικαςία

Αποτελεί βαςικό και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παιδαγωγικισ
διαδικαςίασ
Μζςο ανατροφοδότθςθσ του μακθτι και του εκπαιδευτικοφ.
Ο μακθτισ αξιολογείται προκειμζνου να λθφκοφν αποφάςεισ για
βελτίωςθ, αναπροςαρμογι, αναδιάρκρωςθ

Είναι διαδικαςία ζντονα ςυνδεδεμζνθ με τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ,
όςον αφορά ςτθν επίτευξθ των μακθςιακών αποτελεςμάτων, ζμφαςθ
προτείνεται να δίνεται ςτθν προςπάκεια και ςτθν ατομικι πρόοδο
του κακενόσ

Θ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΜΑΘΘΣΘ ΣΘ
ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ
Η αξιολόγθςθ ωσ μζροσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ:
• Αποβλζπει ςτο να εξαςφαλίςει τθν επίτευξθ των ςτόχων εκ των
προτζρων, ι δυνατόν, όχι ςτο να τθ διαπιςτϊςει εκ των υςτζρων.
• Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να γνωςτοποιεί τα κριτιρια για τθν
αξιολόγθςθ και τθ βακμολόγθςθ των μακθτϊν εκ των προτζρων,
ϊςτε οι μακθτζσ να γνωρίηουν τισ προςδοκίεσ που υπάρχουν

• Η αξιολόγθςθ ζχει ιδιαίτερθ αξία ωσ μζςο ανατροφοδότθςθσ για τθν
προςπάκεια ωσ προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων και όχι ωσ μζςο
ςφγκριςθσ
• Δίνει ζμφαςθ κυρίωσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων και όχι ςτθν
επίδοςθ
• Η επίδοςθ αφορά το μετριςιμο αποτζλεςμα μιασ προςπάκειασ, ενϊ
θ επίτευξθ αναφζρεται ςτθν πραγμάτωςθ ενόσ ςκοποφ

Θ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΜΑΘΘΣΘ ΣΘ
ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ
Αξιολόγθςθ:
Ευρφτερθ ζννοια που αποςκοπεί

α) να εκτιμιςουμε τισ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ των μακθτϊν,
β) να αναπροςαρμόςουμε τθ διδαςκαλία μασ,
γ) να διαγνϊςουμε τυχόν προβλιματα,

δ) για λόγουσ βακμολόγθςθσ κτλ.
Βακμολόγθςθ:
Είναι μόνο μια από τισ λειτουργίεσ τθσ αξιολόγθςθσ
Είναι θ ζνταξθ των επιτευγμάτων του μακθτι ςε μια ςχετικι κλίμακα

Θ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΜΑΘΘΣΘ ΣΘ
ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ
Στθ βακμολόγθςθ ςτθ Φυςικι Αγωγι ζμφαςθ πρζπει να δίδεται ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία, κακϊσ οι ςκοποί του μακιματοσ ςχετίηονται με
μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ και άρα πρωτίςτωσ επικυμοφμε να ζχουμε
τουσ μακθτζσ να προςπακοφν, να παίρνουν πρωτοβουλίεσ, να
ςυνεργάηονται, να αναπτφςςονται ςωματικά/ψυχικά/πνευματικά.
• Οι βακμοί προτείνεται να αποτελοφν ςφνκεςθ πολλών
παραγόντων
• Αξιολόγθςθ επίτευξθσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
• Αξιολόγθςθ μακθςιακισ και κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ

• Οι βακμοί προτείνεται να ςυνδζονται με τθν επίτευξθ των
μακθςιακών ςτόχων, (ιδιαίτερα με τθν προςπάκεια και ι τθν
πρόοδο)
• Οι βακμοί προτείνεται να παρζχουν πλθροφόρθςθ ςτουσ
μακθτζσ/μακιτριεσ και γονείσ για περαιτζρω βελτίωςθ (κυρίωσ
ςτθν προςωπικι προςπάκεια για πρόοδο)

Θ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΜΑΘΘΣΘ ΣΘ
ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ
Πϊσ αξιολογοφμε το μακθτι; Σρόποι και μζκοδοι αξιολόγθςθσ
υλλογι δεδομζνων με πολλοφσ τρόπουσ:

• χαρτί και μολφβι,
• προςωπικι επικοινωνία,
• αξιολόγθςθ απόδοςθσ μζςω ςυγκεκριμζνων κινθτικϊν ι/και άλλων
τεςτ,
• παρατιρθςθ,

• αυτό-αξιολόγθςθ του μακθτι,
• εργαςία ςτο ςπίτι
• μακθτικό χαρτοφυλάκιο

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΘΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ
Πρϊτα αποφαςίηουμε τι επιδιϊκουμε (τι προτεραιότθτεσ κα κζςουμε,
με ποιουσ υποςκοποφσ κα δουλζψουμε ανά τετράμθνο, με ποια
ςυγκεκριμζνα ςχζδια εργαςίασ ι ενότθτεσ μακθμάτων) και ςτθ
ςυνζχεια παίρνουμε αποφάςεισ για το περιεχόμενο του μακιματοσ,
τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ ι διδακτικζσ προςεγγίςεισ που κα
ακολουκιςουμε.
Λόγω τόςο των εςωτερικϊν αλλά και των εξωτερικϊν παραγόντων που
αναφζρκθκαν παραπάνω και επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ του
μακιματοσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ, προτείνεται να υπάρχει ζνα
περικϊριο ευελιξίασ ςτθ λιψθ αποφάςεων κατά ςχολικι μονάδα.
Ρροτείνεται, κατ’ ζτοσ, ο εκπαιδευτικόσ να ςυμπεριλάβει ςτον ετιςιο
προγραμματιςμό του ςχζδια εργαςίασ ι ενότθτεσ μακθμάτων που
ανικουν και ςτουσ τζςςερισ επιμζρουσ ςκοποφσ ι ςυνδυαςμό αυτϊν.

Ο εκπαιδευτικόσ δεςμεφεται ότι:
• Μπορεί να διαςφαλίςει ζνα κετικό και αςφαλζσ μακθςιακό
περιβάλλον για όλουσ τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ.
• Με τισ οργανωτικζσ του/τθσ ικανότθτεσ διευκολφνει τθ μάκθςθ.
• Διδάςκει μια ποικιλία δραςτθριοτιτων που κάνουν τθ Φυςικι
Αγωγι ευχάριςτθ και διαςκεδαςτικι.
• Δθμιουργεί ευκαιρίεσ για άςκθςθ για όλουσ τουσ
μακθτζσ/μακιτριεσ ανεξάρτθτα από τισ ικανότθτζσ τουσ.
• Προάγει αξίεσ όπωσ τιμιότθτα, ακεραιότθτα, ακλθτικό πνεφμα,
αλλθλοςεβαςμόσ.
• Διευκολφνει τθν ανάπτυξθ τθσ κινθτικισ επιδεξιότθτασ των
μακθτών/μακθτριών

Ο εκπαιδευτικόσ δεςμεφεται ότι:
• Διευκολφνει τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ ενόσ ελάχιςτου επιπζδου
φυςικισ κατάςταςθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, αλλά
κυρίωσ τθ γνώςθ για το πώσ να τα καταφζρουν.
• Βοθκά τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να αναπτφξουν τισ κοινωνικζσ και
ςυναιςκθματικζσ τουσ δεξιότθτεσ.
• Βοθκά τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να κζτουν προςωπικοφσ ςτόχουσ
για βελτίωςθ και να τουσ επιτυγχάνουν.
• Δίνει ςυγκεκριμζνθ και εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ
προκειμζνου να βοθκιςει τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να
αναπτυχκοφν και να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ.

• Ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να αςκοφνται δια βίου, εντόσ
και εκτόσ ςχολείου, δίνοντασ πρωτίςτωσ το δικό του παράδειγμα.

Ο μακθτισ κα …
1. Μπορεί να επιδείξει ικανότθτα ςε ζνα εφροσ ακλθτικών και
κινθτικών δεξιοτιτων που είναι χριςιμεσ για τθν επίτευξθ του
ςτόχου τθσ δια βίου άςκθςθσ για υγεία και ποιότθτα ηωισ.
2. Μπορεί να κατανοιςει και είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει γνώςεισ
και ζννοιεσ που ςυμβάλουν ςτθ δια βίου άςκθςθ για υγεία και
ποιότθτα ηωισ.

3. Μπορεί να αναπτφξει και να διατθριςει ζνα επίπεδο φυςικισ
κατάςταςθσ για υγεία, μζςα από τθ ςυςτθματικι ςυμμετοχι του
ςε ζνα εφροσ ςωματικών δραςτθριοτιτων.
4. Κατανοεί καλφτερα τουσ άλλουσ και μπορεί να επιδείξει υπεφκυνθ
κοινωνικι ςυμπεριφορά, ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα,
κατανόθςθ του άλλου φφλου, ενώ ζχει αναπτφξει κατάλλθλεσ
κοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθ
δια βίου άςκθςθ για υγεία και ποιότθτα ηωισ.

