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Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ
Φιλοςοφικό πλαίςιο
Γενικζσ οδθγίεσ
Διδακτικζσ προςεγγίςεισ
Αξιολόγθςθ

Παναγιϊτθσ Παππάσ
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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΚ 304/2003)
Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ
• Ο ςκοπόσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτθν υποχρεωτικι
εκπαίδευςθ είναι να ςυμβάλει κατά προτεραιότθτα ςτθ
ςωματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και παράλλθλα να
βοθκιςει ςτθν ψυχικι και πνευματικι τουσ καλλιζργεια
κακϊσ και ςτθν αρμονικι ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία.
• Προτεραιότθτα ζχει θ ανάπτυξθ των κινθτικϊν
δεξιοτιτων των μακθτϊν και μζςω αυτϊν θ καλλιζργεια
των φυςικϊν τουσ ικανοτιτων και θ ενίςχυςθ τθσ υγείασ
τουσ.

Άξονεσ γνωςτικοφ
περιεχομζνου

Γενικοί ςτόχοι (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ και αξίεσ)

Ακλοπαιδιζσ:
• Βόλεϊ
• Μπάςκετ
• Ποδόςφαιρο
• Χάντμπολ

Οι μακθτζσ επιδιϊκεται:
• Να γνωρίςουν τθν τεχνικι των
κυριοτζρων ακλθμάτων
• Να γνωρίςουν τουσ κανονιςμοφσ
• Να κατανοιςουν το δικαίωμα ιςότιμθσ
ςυμμετοχισ
• Να αναπτφξουν κινθτικζσ δεξιότθτεσ,.
• Να αναπτφξουν τισ φυςικζσ ςωματικζσ
ικανότθτεσ:
• Να διατθριςουν τθ ςωματικι τουσ υγεία
και ευεξία.
• Να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ
υγιεινισ και πρϊτων βοθκειϊν.
• Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ
εφαρμογισ των κανόνων ςτο παιχνίδι.
• Να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ για
κοινωνικζσ και ψυχικζσ αρετζσ, όπωσ
ςυνεργαςία, ομαδικό πνεφμα,
αυτοπεικαρχία, κζλθςθ, υπευκυνότθτα,
υπομονι, επιμονι και κάρροσ.

Διακεματικζσ ζννοιεσ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Άτομο-ςφνολο
φςτθμα
Ομοιότθτα-διαφορά
Ιςότθτα,
Μεταβολι,
Αλλθλεπίδραςθ,
υνεργαςία,
υλλογικότθτα,
Εξάρτθςθ,
Ενζργεια.

Άξονεσ γνωςτικοφ
περιεχομζνου

Γενικοί ςτόχοι (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ και αξίεσ)

Κλαςικόσ
ακλθτιςμόσ:
• Δρόμοι
ταχφτθτασ
• Δρόμοι αντοχισ
• κυταλοδρομία
• Άλμα ςε μικοσ
• Άλμα τριπλοφν
• Άλμα ςε φψοσ
• φαιροβολία
• Ακοντιςμόσ
• Φυςικι
κατάςταςθ

Οι μακθτζσ επιδιϊκεται:
• Να γνωρίςουν και να κατανοιςουν τισ
τεχνικζσ ςε οριςμζνα αγωνίςματα.
• Να καλλιεργιςουν τισ φυςικζσ τουσ
ικανότθτεσ. αντοχι, δφναμθ, ταχφτθτα,
ευλυγιςία, ευκινθςία
• Να αναπτφξουν τθν αυτοπεικαρχία, τθν
υπομονι, τθν επιμονι το κάρροσ και τθ
κζλθςθ.
• Να κατανοιςουν τθν ζννοια του αγϊνα
και τθν αξία τθσ ςυμμετοχισ.
• Να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικζσ με τα
αρχαία ελλθνικά αγωνίςματα.
• Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ: ακλθτιςμόσ
– πρωτακλθτιςμόσ
• Να κατανοιςουν τθν ζννοια του αγϊνα
και τθν αξία τθσ ςυμμετοχισ

Διακεματικζσ ζννοιεσ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χϊροσ-χρόνοσ,
Ομοιότθτα-διαφορά
Ιςότθτα,
Μεταβολι,
Αλλθλεπίδραςθ,
υνεργαςία,
υλλογικότθτα,
Εξάρτθςθ,
Ενζργεια.

Άξονεσ γνωςτικοφ
περιεχομζνου

Γενικοί ςτόχοι (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ και αξίεσ)

Γυμναςτικι:
• Ενόργανθ
γυμναςτικι
• Ρυκμικι
γυμναςτικι

Οι μακθτζσ επιδιϊκεται:
• Να βελτιϊςουν τθν κιναιςκθτικι, τθν
οπτικι, τθν ακουςτικι αντίλθψθ, τθν
αντίλθψθ μζςω τθσ αφισ, τισ ικανότθτεσ
ςυντονιςμοφ.
• Να αναπτφξουν ςφνκετεσ κινθτικζσ
δεξιότθτεσ, περίπλοκεσ κινθτικζσ
δεξιότθτεσ.
• Να αναπτφξουν τθν αυτοπεικαρχία, τθν
υπομονι, τθν επιμονι το κάρροσ και τθ
κζλθςθ.
• Να αναπτφξουν ιδιαίτερουσ δεςμοφσ
φιλίασ και ςυνεργαςίασ με τουσ
ςυναςκοφμενουσ και τουσ αντιπάλουσ.

Διακεματικζσ ζννοιεσ
•
•
•
•
•
•
•
•

Χϊροσ-χρόνοσ,
φςτθμα,
Οργάνωςθ,
Ιςορροπία,
Μεταβολι,
Επικοινωνία,
Αλλθλεπίδραςθ,
Ομοιότθταδιαφορά.

Άξονεσ γνωςτικοφ
περιεχομζνου

Γενικοί ςτόχοι (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ και αξίεσ)

Ελλθνικοί
παραδοςιακοί
χοροί:
• Μακελάρικοσ
• υρτόσΚαλαματιανόσ
• Ζνασ τοπικόσ
χορόσ
• αμαρίνασ
• Σςάμικοσ
• Πεντοηάλθσ
• Σικ

Οι μακθτζσ επιδιϊκεται:
• Να αποκτιςουν γνϊςεισ που ςχετίηονται
με τον παραδοςιακό χορό, τθ μουςικι
και το τραγοφδι ςε τοπικό και εκνικό
επίπεδο.
• Να αναπτφξουν κιναιςκθτικι, οπτικι,
ακουςτικι αντίλθψθ, ικανότθτεσ
ςυντονιςμοφ.
• Να αναπτφξουν απλζσ προςαρμοςτικζσ
δεξιότθτεσ, ςφνκετεσ προςαρμοςτικζσ
δεξιότθτεσ.
• Να καλλιεργιςουν ςτοιχεία ρυκμοφ,
κίνθςθσ, μουςικισ, τραγουδιοφ και
εκίμων τθσ ελλθνικισ λαϊκισ
παράδοςθσ.
• Να εκτιμιςουν τα αιςκθτικά ςτοιχεία
τθσ κίνθςθσ.

Κολφμβθςθ
(όπου υπάρχουν οι
δυνατότθτεσ)

Διακεματικζσ ζννοιεσ
•
•
•
•
•
•
•
•

Παράδοςθ,
Πολιτιςμόσ,
Σζχνθ,
Άτομο-ςφνολο,
Επικοινωνία,
Αλλθλεπίδραςθ,
υνεργαςία,
υλλογικότθτα.

Η 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 ΦΑ ζχουν προτακεί για τθν ανάπτυξθ διακεματικϊν
προγραμμάτων δυο μορφζσ ενοποίθςθσ:
• Η εςωτερικι ι κάκετθ ενοποίθςθ
• Η εξωτερικι ι οριηόντια ενοποίθςθ

Η εςωτερικι ι κάκετθ ενοποίθςθ
• υνειδθτι ενςωμάτωςθ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν εννοιϊν ι/και δεξιοτιτων
Άτομο-ςφνολο
φςτθμα
Ομοιότθτα-διαφορά Ιςότθτα
Μεταβολι
Αλλθλεπίδραςθ
υνεργαςία
υλλογικότθτα
Εξάρτθςθ
Ενζργεια

Η εξωτερικι ι οριηόντια ενοποίθςθ
• Ενοποίθςθ με άλλα γνωςτικά περιεχόμενα όπωσ:
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, θ αδράνεια, θ βαρφτθτα, θ τριβι, θ
γωνιακι ταχφτθτα, θ γραμμικι ταχφτθτα, θ κεντρομόλοσ δφναμθ, θ κυκλικι
ταχφτθτα, θ ςχζςθ μεταξφ τθσ χρονικισ περιόδου του εκκρεμοφσ και του
μικουσ οι οποίεσ μποροφν να διδαχκοφν και να κατανοθκοφν μζςα από
περιεχόμενα κλαςικοφ ακλθτιςμοφ, ενόργανθσ γυμναςτικισ, ακλοπαιδιϊν
και φυςικϊν δραςτθριοτιτων, θ υδροδυναμικι μζςα από περιεχόμενα
κολφμβθςθσ, κτλ).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΦΕΚ 304/2003)

1. Ειδικοί ςκοποί

ωματικόσ τομζασ (Ψυχοκινθτικόσ)
• Ανάπτυξθ κινθτικϊν δεξιοτιτων: ςφνκετεσ
δεξιότθτεσ, περίπλοκεσ δεξιότθτεσ.
• Ανάπτυξθ των φυςικϊν ςωματικϊν ικανοτιτων:
αντοχι, δφναμθ, ταχφτθτα, ευλυγιςία, ευκινθςία.
• Προαγωγι τθσ υγείασ και ευεξίασ.
• Καλλιζργεια του ρυκμοφ.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ

Συναιςκθματικόσ τομζασ
Κοινωνικοί ςτόχοι:
• Ανάπτυξθ κοινωνικϊν και ψυχικϊν αρετϊν, όπωσ: ςυνεργαςία,
ομαδικό πνεφμα, αυτοπεικαρχία, κζλθςθ, υπευκυνότθτα,
υπομονι, επιμονι και κάρροσ.
• Ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ κετικισ αυτοαντίλθψθσ και
αυτοπεποίκθςθσ και καλλιζργεια ελεφκερθσ και δθμοκρατικισ
ζκφραςθσ.

Ηκικοί ςτόχοι:
• Ανάπτυξθ θκικϊν αρετϊν, όπωσ: τιμιότθτα, δικαιοςφνθ,
αξιοκρατία, ςεβαςμόσ αντιπάλων, αυτοςεβαςμόσ,
μετριοφροςφνθ, ςυνετι αντιμετϊπιςθ τθσ νίκθσ και τθσ ιττασ.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ
Γνωςτικόσ τομζασ

Γνωςτικοί ςτόχοι:
•
•
•
•

Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικϊν με τθ Φυςικι Αγωγι και τον ακλθτιςμό.
Γνϊςθ των κανονιςμϊν των διαφόρων ακλθμάτων και αγωνιςμάτων.
Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικϊν με τθν Ολυμπιακι ιδζα και κίνθςθ.
Απόκτθςθ γνϊςεων που ςχετίηονται με τον παραδοςιακό χορό, τθ μουςικι
και το τραγοφδι ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο.
• Απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων υγιεινισ και πρϊτων βοθκειϊν.

Ανάγκθ "δια βίου" άςκθςθ:
• Οφζλθ τθσ δια βίου άςκθςθσ κακϊσ και απόκτθςθ ακλθτικϊν ςυνθκειϊν για
εραςιτεχνικι εναςχόλθςθ με τον ακλθτιςμό

Αιςκθτικοί ςτόχοι:
• Εκτίμθςθ των αιςκθτικϊν ςτοιχείων των κινιςεων

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ

2. Μζςα
• Ελεφκερεσ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ με ι χωρίσ μουςικι,
• τα αναγνωριςμζνα ςτθ χϊρα μασ ακλιματα και αγωνίςματα
για τα οποία υπάρχουν δυνατότθτεσ να διδαχκοφν ςτα
ςχολεία,
• οι ελλθνικοί παραδοςιακοί λαϊκοί χοροί και
• θ κολφμβθςθ, όπου υπάρχουν οι δυνατότθτεσ.

Δομι Αναλυτικοφ προγράμματοσ:
• τόχοι,
• κεματικζσ ενότθτεσ,
• Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ,
• Διακεματικά ςχζδια εργαςίασ

Ραράδειγμα:
Τάξθ Αϋ Ακλοπαιδιζσ - Ρετοςφαίριςθ
Στόχοι

Θεματικζσ
Ενότθτεσ
(διατικζμενοσ
χρόνοσ)

Επιδιϊκεται οι μακθτζσ:
• Σεχνικι
Σωματικόσ τομζασ (Ψυχοκινθτικόσ)
• Κανονιςμοί
• Να γνωρίςουν ςτοιχεία τθσ τεχνικισ του
(13 ϊρεσ)
ακλιματοσ.
• Να αναπτφξουν τισ φυςικζσ τουσ ικανότθτεσ:
ευκινθςία ευλυγιςία, ταχφτθτα, δφναμθ.
• Να ςυμμετζχουν ςε ακλθτικοφσ αγϊνεσ.
Συναιςκθματικόσ τομζασ
• Να ςυμμετζχουν ιςότιμα ςτον αγϊνα χωρίσ
αποκλειςμοφσ λόγω περιοριςμζνων
δυνατοτιτων.
• Να καλλιεργιςουν πνεφμα ομαδικότθτασ
ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ.
• Να αντιμετωπίηουν με ςφνεςθ τθ νίκθ και τθν
ιττα.
Γνωςτικόσ τομζασ
• Να μάκουν τουσ κανονιςμοφσ του ακλιματοσ.
• Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ανάγκθ για «διά
βίου» άςκθςθ ι άκλθςθ και τα οφζλθ που
προκφπτουν από αυτι.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

• Πάςα με τα δάκτυλα.
• Πάςα με τουσ πιχεισ.
• Βολι "ςζρβισ" από
κάτω. Βολι "ςζρβισ"
από πάνω, τφπου τζνισ.
• Καρφί: "βιματα
φοράσ, αναπιδθςθ,
χτφπθμα μπάλασ."
• Μπλοκ: "αναπιδθςθ
επιτόπου και με πλάγια
βιματα".
• Εμπζδωςθ με παιχνίδι ςτοιχειϊδεισ
κανονιςμοί

3. Διδακτικι μεκοδολογία
• Ο κακθγθτισ Φ.Α. κα πρζπει ςτθν αρχι του χρόνου να ετοιμάςει τον ετιςιο,
τριμθνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματιςμό του.
• τον κακθγθτι επαφίεται να αποφαςίςει ςε ποια περίοδο του ζτουσ κα διδάξει
το κάκε αντικείμενο λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ του ςχολείου (ακλθτικι
υποδομι, αρικμόσ υπθρετοφντων κακθγθτϊν Φ.Α., κ.ά.).
• Όταν αρχίηει θ διδαςκαλία ενόσ αντικειμζνου, πρζπει να καταβάλλεται
προςπάκεια να μθ διακόπτεται μζχρι να τελειϊςουν τα προγραμματιςμζνα γιϋ
αυτό μακιματα.
• Εάν ο καιρόσ είναι ακατάλλθλοσ (βροχι, χιόνι κ.ά) και δεν υπάρχουν κατάλλθλοι
χϊροι για άκλθςθ κα πρζπει να γίνονται κεωρθτικά μακιματα ςχετικά με
ακλθτικά κζματα.
• Θ διδαςκαλία των ακλθμάτων και αγωνιςμάτων κα γίνεται τόςο ςτουσ μακθτζσ
όςο και ςτισ μακιτριεσ χωρίσ διάκριςθ.
• Όπου ενυπάρχει το ςτοιχείο του κινδφνου, πρζπει να τθροφνται όλοι οι κανόνεσ
αςφαλείασ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων.
• Για τθ διδαςκαλία του χοροφ πρζπει να εξαςφαλίηεται θ δθμιουργία κατάλλθλου
κλίματοσ κακϊσ και θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ τθσ κατάλλθλθσ μουςικισ.
• Να διδάςκονται κατά προτεραιότθτα οι τοπικοί χοροί και να ακολουκοφν οι
υπόλοιποι.

4. Ρροτεινόμενα διακεματικά ςχζδια εργαςίασ
Παράδειγμα:
Θζμα: Η εκπαίδευςθ των νζων ςτθν αρχαία Ελλάδα (Μουςικι - ΦΑ).
• Εκπόνθςθ ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν με κακικοντα τθ ςυλλογι
πλθροφοριϊν και ςτοιχείων που ςχετίηονται με το κζμα,
• τθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ (γραπτοφ και θλεκτρονικοφ τφπου),
τθν εικαςτικι απόδοςθ τθσ γυμναςτικισ των νζων ςτθν αρχαία Ελλάδα,
• τθ ςυλλογι εικόνων, που ζχουν αναφορά ςτθν εκπαίδευςθ, από αρχαία
αγγεία, τθν καταςκευι οργάνων γυμναςτικισ τθσ αρχαιότθτασ,
• τθ ςυγκριτικι παρουςίαςθ τθσ εκπαίδευςθσ των νζων ςτθν αρχαία
Ελλάδα με τθν εκπαίδευςθ ςιμερα.
• Θεμελιϊδεισ διακεματικζσ ζννοιεσ: Χϊροσ, χρόνοσ, πολιτιςμόσ,
ομοιότθτεσ - διαφορζσ, ιςορροπία, ςυνεργαςία, επικοινωνία,
ομαδικότθτα, εξζλιξθ, μεταβολι, ςφςτθμα, νόμοσ.
• Ρροεκτάςεισ ςτθν Αιςκθτικι Αγωγι (Εικαςτικά, Μουςικι), ςτθν
Σεχνολογία, ςτθ Λογοτεχνία, ςτα Αρχαία, ςτθν Ιςτορία.

5. Αξιολόγθςθ

Θ αξιολόγθςθ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ παιδαγωγικισ
διαδικαςίασ και δικαιολογείται παιδαγωγικά περιςςότερο ωσ μζςο
ανατροφοδότθςθσ του μακθτι και λιγότερο ωσ μζςο επίτευξθσ των
ςτόχων ι ςφγκριςθσ με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ

Οι μακθτζσ κα αξιολογοφνται με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια:
• Σθν αφομοίωςθ του περιεχόμενου τθν εκμάκθςθ δθλαδι των ακλθτικϊν
δεξιοτιτων.
• Σθν προςπάκεια, το ενδιαφζρον και γενικά τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτο
μάκθμα.
• Σθ φυςικι τουσ κατάςταςθ.
• Σισ γνϊςεισ τουσ γφρω από ακλθτικά κζματα.

ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ ΚΑΙ ΟΔΘΓΙΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟ
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2020-2021
Αϋ Γυμναςίου (κατά προςζγγιςθ 56 ϊρεσ)
• Ειςαγωγικά μακιματα (2 ϊρεσ)
• Ποδόςφαιρο (8 ϊρεσ)
• Πετοςφαίριςθ (8 ϊρεσ)
• Κλαςςικόσ ακλθτιςμόσ (άλματα, δρόμοι, ρίψεισ) (8 ϊρεσ)
• Ενόργανθ-Ρυκμικι Γυμναςτικι (6 ϊρεσ)
• Παραδοςιακοί χοροί (6 ϊρεσ)
• Καλακοςφαίριςθ (8 ϊρεσ)
• Φυςικι κατάςταςθ-Καταγραφι δεικτϊν ΦΚ (6 ϊρεσ)
• Ενδοςχολικζσ διοργανϊςεισ προςαρμοςμζνων ακλοπαιδιϊν (4
ϊρεσ)

ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ ΚΑΙ ΟΔΘΓΙΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ
ΕΣΟ 2020-2021
Βϋ Γυμναςίου (κατά προςζγγιςθ 56 ϊρεσ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καλακοςφαίριςθ (6 ϊρεσ)
Πετοςφαίριςθ (6 ϊρεσ)
Παραδοςιακοί χοροί (6 ϊρεσ)
Ποδόςφαιρο (6 ϊρεσ)
Κλαςςικόσ ακλθτιςμόσ (άλματα, δρόμοι, ρίψεισ)-Φυςικι κατάςταςθ (12
ϊρεσ)
Χειροςφαίριςθ (6 ϊρεσ)
Ενόργανθ Γυμναςτικι (6 ϊρεσ)
Ενδοςχολικζσ διοργανϊςεισ προςαρμοςμζνων ακλοπαιδιϊν (4 ϊρεσ)
χζδιο εργαςίασ (Ενδεικτικά κζματα): Γνωριμία με μθ διαδεδομζνα
ακλιματα, παραολυμπιακά αγωνίςματα, ακλιματα υγροφ ςτίβου (ζωσ 4
ϊρεσ)

ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ ΚΑΙ ΟΔΘΓΙΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ
ΕΣΟ 2020-2021
Γϋ Γυμναςίου (κατά προςζγγιςθ 56 ϊρεσ)
• Πετοςφαίριςθ (7 ϊρεσ)
• Κλαςικόσ ακλθτιςμόσ (άλματα, δρόμοι, ρίψεισ) – Φυςικι κατάςταςθ –
Καταγραφι δεικτϊν ΦΚ (12 ϊρεσ)
• Παραδοςιακοί χοροί (5 ϊρεσ)
• Χειροςφαίριςθ (7 ϊρεσ)
• Ποδόςφαιρο (5 ϊρεσ)
• Γυμναςτικι (5 ϊρεσ)
• Καλακοςφαίριςθ (7 ϊρεσ)
• Ενδοςχολικζσ διοργανϊςεισ προςαρμοςμζνων ακλοπαιδιϊν (4 ϊρεσ)
• χζδιο εργαςίασ (Ενδεικτικά κζματα): Γνωριμία με μθ διαδεδομζνα
ακλιματα, παραολυμπιακά αγωνίςματα, ακλιματα υγροφ ςτίβου (ζωσ 4
ϊρεσ)

Πρόγραμμα πουδϊν Φυςικισ
Αγωγισ για το Γυμνάςιο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ

Σι κζλουμε να πετφχουμε μζςω του μακιματοσ;
• Ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ κινθτικϊν δεξιοτιτων
Μεγιςτοποίθςθ χρόνου εξάςκθςθσ
Δθμιουργία μικρϊν ομάδων και ςτακμϊν
• Ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ των ακλοπαιδιϊν
Παραδοςιακι μζκοδοσ διδαςκαλίασ
α) Διδαςκαλία τεχνικισ
β) Αςκιςεισ εφαρμογισ δεξιότθτασ
γ) Παιχνίδι ςε μικρζσ ομάδεσ (2x2 ι 3x3)
δ) Παιχνίδι ςε πλιρθ ανάπτυξθ
Εναλλακτικι μζκοδοσ: Teaching Games for Understanding
a) Εφαρμόηονται τροποποιθμζνεσ μορφζσ παιχνιδιοφ
β) Χρθςιμοποιείται θ διδακτικι μζκοδοσ τθσ
κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ

Ραράδειγμα TGfU

Σι κζλουμε να πετφχουμε μζςω του μακιματοσ;
• Ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχι ςε ακλιματα
Ανάπτυξθ κουλτοφρασ ςυμμετοχισ ςε ακλιματα
α) Σχεδιαςμόσ αγωνιςτικϊν περιόδων
β) Δθμιουργία ομάδων ςτθν τάξθ
γ) Κακοριςμό αγωνιςτικϊν ςυναντιςεων
δ) Διοργάνωςθ τελικοφ ακλθτικοφ γεγονότοσ
ε) Δθμιουργία αρχείων
Δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να αναλάβουν διάφορουσ
ρόλουσ (προπονθτισ, διαιτθτισ, κριτισ, δθμιουργία
εφξθμερίδασ , οργάνωςθ εξοπλιςμοφ, κ.λ.π.)

Σι κζλουμε να πετφχουμε μζςω του μακιματοσ;
• Ζμφαςθ ςτθ δια βίου άςκθςθ και υγεία
α) 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)
β) Να μάκουν αποτελεςματικοφσ τρόπουσ άςκθςθσ
για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ τουσ
γ) Να μποροφν να εντάξουν και να διατθριςουν ζνα
πρόγραμμα φυςικισ δραςτθριότθτασ ςτθν κακθμερινι τουσ
ηωι ςυνδυάηοντάσ το με τθν υπόλοιπθ κακθμερινότθτα
τουσ
δ) Να απολαμβάνουν τθ φυςικι δραςτθριότθτα ςε
οποιαδιποτε μορφι, όπωσ ομαδικά ακλιματα, ατομικά
ακλιματα, χορόσ ςπορ περιπζτειασ.

Τι κζλουμε να πετφχουμε μζςω του μακιματοσ;
• Ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία δεξιοτιτων ηωισ
Πλεονζκτθμα τθσ ΦΑ ςτθ διδαςκαλία δεξιοτιτων ηωισ
α) Περιβάλλον αρεςτό ςτουσ μακθτζσ
β) Ομοιότθτεσ ςτθν διδαςκαλία ΦΑ και ΔΗ (επίδειξθ, παρατιρθςθ,
πρακτικι εφαρμογι, ανατροφοδότθςθ)
γ) Ο ακλθτιςμόσ απαιτεί δεξιότθτεσ όπωσ: απόδοςθ υπό πίεςθ,
ομαδικότθτα, πρωτοβουλία, ςτοχοκεςία
Αποτελεςματικόσ ο ςυνδυαςμόσ διδαςκαλίασ ΦΑ και ΔΗ
• Σθμαντικζσ δεξιότθτεσ
- Κακοριςμόσ ςτόχων (ςυγκεκριμζνοι, μετριςιμοι, ρεαλιςτικοί,
απαιτοφν δζςμευςθ)
- Νοερι εξάςκθςθ
- Αυτοδιάλογοσ
- Αυτοπαρακολοφκθςθ

Μζκοδοι και ςτιλ διδαςκαλίασ ςτθ Φυςικι Αγωγι ςτο Λφκειο
Προςαρμογι διδαςκαλίασ ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν (ςυμμετοχι - πρωτοβουλία)
Θ 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..

«Το 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 δυςκολίασ

Η μζκοδοσ τθσ κακοδθγοφμενθσ
εφευρετικότθτασ

Η μζκοδοσ τθσ ςυγκλίνουςασ
παραγωγικότθτασ

Η μζκοδοσ τθσ αποκλίνουςασ
παραγωγικότθτασ

Η μζκοδοσ του προγράμματοσ που
ςχεδιάηει ο μακθτισ

Η μζκοδοσ τθσ πρωτοβουλίασ του μακθτι
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ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ
• Αντικείμενο
• Ζννοια

ΓΙΑΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ
• κοπόσ (γενικόσ, διαχρονικόσ)
• τόχοι
Διατυπϊνουν τι κα πρζπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διδαςκαλίασ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να είναι ικανοί
να…
Κατάλλθλοι για το μακθτικό δυναμικό που απευκυνόμαςτε και υλοποιιςιμοι ςτο
χρόνο που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ

ΡΩΣ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ
• Επιλζγουμε μία από τισ διδακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ
που τισ κακιςτοφν υλοποιιςιμεσ και τα αντίςτοιχα μζςα που απαιτοφνται

Εποικοδομιςμόσ
• Θεωρθτικι βάςθ των επιλογϊν μασ αποτελεί θ κεωρία
καταςκευισ τθσ γνϊςθσ
• Θ γνϊςθ οικοδομείται ενεργθτικά από τουσ μακθτζσ
• Εκκινεί από τισ δικζσ τουσ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ,
παρατθριςεισ και εμπειρίεσ και προάγεται κοινωνικά μζςα
από τισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ

Χαρακτθριςτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίων
• Μζκοδοσ επεξεργαςίασ εννοιϊν
• Διερευνθτικι μζκοδοσ
• Ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ
• Βιωματικι μζκοδοσ

Πλεσ οι μζκοδοι διδαςκαλίασ πλαιςιϊνονται με πολλαπλζσ
τεχνικζσ όπωσ:
• Παιχνίδι ρόλων. Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει το πλαίςιο και δθμιουργεί
«καρτζλεσ ρόλων» για τα πρόςωπα του παιχνιδιοφ.
• Δθμιουργία ομάδων
• Δθμιουργία από τουσ μακθτζσ φακζλου εργαςιϊν (Portfolio,e-portfolio)
• Δθμιουργία εννοιολογικοφ χάρτθ (Concept map)
• Καταιγιςμόσ ιδεϊν (Brain storming)
• Κλίμακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων (Rubrics)
• Παρατιρθςθ
• υνζντευξθ
• Προςομοίωςθ. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ που
ανταποκρίνονται ςτθν αναςφςταςθ πραγματικϊν καταςτάςεων
• Ειςιγθςθ
• Θμιδομθμζνοσ διάλογοσ
• υηιτθςθ
• Επίδειξθ

Πλεσ οι μζκοδοι διδαςκαλίασ
πλαιςιϊνονται με πολλαπλά μζςα
όπωσ:
• Εννοιολογικόσ χάρτθσ
• Θμερολόγιο
• Αξιοποίθςθ ζργων τζχνθσ, λογοτεχνικϊν ζργων,
κινθματογραφικϊν ταινιϊν, εκπαιδευτικϊν
ςεναρίων
• Ζντυπα, διαγράμματα, πίνακεσ, εικόνεσ,
φωτογραφίεσ, ψθφιακό υλικό, λογιςμικά,
διαδραςτικό πίνακα
• Πεδίο δυνάμεων

ΡΩΣ ΘΑ ΞΕΟΥΜΕ ΑΝ ΡΕΤΥΧΑΜΕ
• Μποροφμε να επιλζξουμε και να αξιοποιιςουμε όποιεσ από τισ
τεχνικζσ αξιολόγθςθσ κεωροφμε ότι καλφπτουν τουσ ςτόχουσ μασ
όπωσ:
• Ερωτιςεισ αντικειμενικοφ τφπου, ερωτιςεισ ανάπτυξθσ
• Θμιδομθμζνοσ διάλογοσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία
• Κλίμακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων (rubrics)
• Εννοιολογικόσ χάρτθσ (Concept map)
• υνκετικζσ δθμιουργικζσ - διερευνθτικζσ εργαςίεσ
• υςτθματικι παρατιρθςθ
• Φάκελοσ εργαςιϊν / Θλεκτρονικόσ φάκελοσ εργαςιϊν (Portfolio /
e-Portfolio )
• Αυτοαξιολόγθςθ, Ετεροαξιολόγθςθ, Αλλθλοαξιολόγθςθ του
εκπαιδευόμενου

ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
• Στθ διδαςκαλία μασ ςτοχεφουμε να αναπτφξουμε
και τα τρία επίπεδα δεξιοτιτων, γνωςτικζσ κοινωνικζσ/επικοινωνιακζσ – μεταγνωςτικζσ.
• Εξοπλίηοντασ ζτςι τουσ εκπαιδευόμενουσ με όλα τα
απαραίτθτα εφόδια που κα τουσ επιτρζψουν να:
• δθμιουργοφν
• να διαχειρίηονται
• να αμφιςβθτοφν
• να αξιολογοφν τθ γνϊςθ και
• να δρουν ςυλλογικά.

Γνωςτικζσ δεξιότθτεσ
• εργαλεία επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν και
δεδομζνων
• δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων,
• διατφπωςθσ ερωτιςεων
• εφρεςθσ πθγϊν
• αποτελεςματικισ χριςθσ πλθροφοριϊν και
διαδικαςιϊν ζρευνασ
• δεξιότθτεσ οργάνωςθσ, ανάλυςθσ και
παρουςίαςθσ δεδομζνων
• δεξιότθτεσ προφορικισ και γραπτισ ζκφραςθσ.

Κοινωνικζσ/επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ
• ςυνεργαςία,
• διαπροςωπικι επικοινωνία
• αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μελϊν οποιαςδιποτε ομάδασ
• ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ
• ενεργθτικοί ακροατζσ και να
• χειρίηονται τισ διαφωνίεσ
• υπευκυνότθτα, πρωτοβουλία και αυτοπεποίκθςθ
• να ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ
• να ςυνεργάηονται και να εργάηονται ςε ομάδεσ
• να αναγνωρίηουν και να κατανοοφν τισ κζςεισ και τα
ςυναιςκιματα των άλλων

Μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ
• Το ςφνολο των δεξιοτιτων που επιτρζπουν ςτο άτομο να ζχει
επίγνωςθ όλων των γνωςτικϊν μθχανιςμϊν που χρθςιμοποιεί
και πωσ ακριβϊσ αυτοί λειτουργοφν
• κριτικι ςκζψθ
• αναςτοχαςτικι διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ
• αυτοαξιολόγθςθ
• ανάλθψθ πρωτοβουλίασ
• δυνατότθτα να επιλζξουν, να ςτοχαςτοφν τισ ςυνζπειεσ των
επιλογϊν τουσ και να δράςουν κατάλλθλα
• ζμφαςθ όχι απλά ςτο αποτζλεςμα αλλά ςτθ διαδικαςία που οδθγεί
ςε αυτό
• να κάνουν ςυνδζςεισ με άλλεσ γνωςτικζσ περιοχζσ
• να διακρίνουν προεκτάςεισ, ςχζςεισ και διαφορζσ
• να προςαρμόηονται ςτισ ςυνεχείσ αλλαγζσ και εξελίξεισ.

Παράλλθλα:
• Δραςτθριοποιοφμε τουσ εκπαιδευόμενουσ,
• Σουσ εμπλζκουμε ενεργά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και τουσ
ςτθρίηουμε να αποκτιςουν κίνθτρα και κετικι ςτάςθ
απζναντι ςτο γνωςτικό αντικείμενο.
• Επιλζγουμε δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν το
ενδιαφζρον τουσ και βαςίηονται ςτισ εμπειρίεσ και τα
βιϊματά τουσ.
• Επιδιϊκουμε τθν κινθτοποίθςθ τουσ κατά τθν ζναρξθ τθσ
διδαςκαλίασ και τθ διατιρθςι τθσ κακ’ όλθ τθ διάρκειά τθσ
διδακτικισ ϊρασ
• Ζμφαςθ κα πρζπει να δίνεται ςτθν άμεςθ, ςυγκεκριμζνθ και
περιεκτικι ανατροφοδότθςθ που επιδρά κετικά και παρωκεί
τουσ εκπαιδευόμενουσ και ταυτόχρονα τουσ εμπλζκει ενεργά
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία

H αξιολόγθςθ ςτθ Φυςικι Αγωγι
• Απευκφνεται:
- Ψυχοκινθτικό τομζα
- υναιςκθματικό τομζα
- Γνωςτικό τομζα
• Στοχεφει:
- Κυρίωσ ςτον ζλεγχο επιπζδου εκμάκθςθσ κινθτικϊν
δεξιοτιτων
- Λιγότερο ςτθν ακλθτικι επίδοςθ
- Ατομικι πρόοδο (ζμφαςθ)
• Κριτιρια:
- Αφομοίωςθ περιεχομζνου
- Προςπάκεια, ενδιαφζρον, ςυμπεριφορά
- Φυςικι κατάςταςθ
- Γνϊςεισ

Βακμολόγθςθ του μακθτι
• Οι βακμοί κα πρζπει:
- Να είναι ςφνκεςθ όςο το δυνατόν
περιςςότερων παραγόντων (κινθτικζσ
δεξιότθτεσ, προςπάκεια, ενδιαφζρον,
ςυμπεριφορά, γνϊςεισ, βελτίωςθ φυςικϊν
ικανοτιτων)
- Να είναι ςυνδεδεμζνοι με τθν επίτευξθ των
μακθςιακϊν ςτόχων (προςπάκεια για τθν
επίτευξι τουσ)
- Να παρζχουν πλθροφόρθςθ για περαιτζρω
βελτίωςθ (βακμοί, παρατθριςεισ, ςχόλια,
επιπλζον πλθροφορίεσ)

Διδακτικά ςενάρια
ςτθ Φυςικι Αγωγι

Διδακτικό ςενάριο
«Τα αγωνίςματα του
Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ»

• Τίτλοσ
Σα αγωνίςματα του Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ
• Εμπλεκόμενο/α Γνωςτικό/ά Αντικείμενο/α
Φυςικι Αγωγι
• Τάξθ ςτθν οποία απευκφνεται
Αϋ Γυμναςίου
• Σκοπόσ
Απόκτθςθ γνϊςεων από τθν ακλθτικι επιςτιμθ και
παράλλθλα εφαρμογι τουσ για τθν αποτελεςματικι
ςυμμετοχι ςε παροφςεσ και μελλοντικζσ ςυνκικεσ φυςικισ
δραςτθριότθτασ.
• Μακθςιακοί ςτόχοι
Μετά το τζλοσ του μακιματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει να
είναι ικανοί:
– Να αναφζρουν τισ κατθγορίεσ των ακλθμάτων του Κλαςικοφ
Ακλθτιςμοφ
– Να περιγράφουν τα αγωνίςματα κάκε κατθγορίασ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2252/FysikiAgogi_A-B-G-Gymnasiou_html-empl/

Τα αγωνίςματα
Σα ακλιματα του κλαςικοφ ακλθτιςμοφ ιταν αυτά που κυριαρχοφςαν
ςτθν αρχαία εποχι και ιδιαίτερα ςτουσ πανελλινιουσ αγϊνεσ. ιμερα
τα αγωνίςματα του κλαςικοφ ακλθτιςμοφ κεωροφνται ο «Βαςιλιάσ»
των ςπορ.
Χωρίηονται ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ:
• ςτουσ δρόμουσ,
• ςτα άλματα και
• ςτισ ρίψεισ.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός

•
•
•
•
•
•
•

Δρόμοι
δρόμοι ταχφτθτασ (100μ. - 200μ. - 400μ.)
δρόμοι με εμπόδια (110μ. - 400μ. ανδρϊν & 100μ. - 400μ.
γυναικϊν)
δρόμοι μεςαίων αποςτάςεων (800μ. - 1.500μ.)
3000 μζτρα με φυςικά εμπόδια (ςτίπλ)
δρόμοι μεγάλων αποςτάςεων (5.000μ. - 10.000μ. - Μαρακϊνιοσ:
42.195μ.)
βάδθν
ςκυταλοδρομίεσ (4χ100μ. και 4χ400μ.)

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός

ίψεισ
•
•
•
•

ςφαιροβολία
ςφυροβολία
ακοντιςμόσ
διςκοβολία

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός

Άλματα
• οριηόντια άλματα (άλμα ςε μικοσ και άλμα τριπλοφν)
• κάκετα άλματα (άλμα ςε φψοσ και άλμα επί κοντϊ)

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός
Τζλοσ υπάρχουν και τα ςφνκετα αγωνίςματα
Δζκακλο για τουσ άντρεσ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

είναι ο ςυνδυαςμόσ δζκα αγωνιςμάτων:
100μ.,
άλμα ςε μικοσ,
ςφαιροβολία,
άλμα ςε φψοσ,
400μ.,
110μ. με εμπόδια,
διςκοβολία,
άλμα επί κοντϊ,
ακοντιςμόσ και
1500μ.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός
Τζλοσ υπάρχουν και τα ςφνκετα αγωνίςματα
Ζπτακλο για τισ γυναίκεσ
Για το ζπτακλο τα αγωνίςματα είναι:
• 100μ. με εμπόδια,
• άλμα ςε φψοσ,
• ςφαιροβολία,
• 200μ.,
• άλμα ςε μικοσ,
• ακοντιςμόσ και
• 800μ.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός
Δραςτθριότθτα:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10871

Διδακτικό ςενάριο
«Το άλμα ςε μικοσ»

• Τίτλοσ
Σο άλμα ςε μικοσ
• Εμπλεκόμενο Γνωςτικό Αντικείμενο
Φυςικι Αγωγι
• Ρροαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ και προχπάρχουςεσ αντιλιψεισ
Να γνωρίηουν τα ακλιματα του Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ
• Τάξθ ςτθν οποία απευκφνεται
Βϋ Γυμναςίου
• Σκοπόσ
• Απόκτηςη γνώςεων από την αθλητική επιςτήμη και παράλληλα
εφαρμογή τουσ για την αποτελεςματική ςυμμετοχή ςε παροφςεσ
και μελλοντικζσ ςυνθήκεσ φυςικήσ δραςτηριότητασ.
• Μακθςιακοί ςτόχοι
Μετά το τζλοσ του μακιματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ικανοί:
– Να περιγράφουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά για τθ ςωςτι εκτζλεςθ
του άλματοσ ςε μικοσ
– Να αναφζρουν τουσ βαςικοφσ κανονιςμοφσ των αλμάτων ςε μικοσ
– Να αναφζρουν τουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτο άλμα ςε μικοσ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός – Άλμα σε μήκος
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1060

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός – Άλμα σε μήκος
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1060

Σα άλματα ςτον κλαςικό ακλθτιςμό χωρίηονται ςε:
Οριηόντια (άλμα ςε μικοσ και άλμα τριπλοφν) και ςε
Κάκετα (άλμα ςε φψοσ και άλμα επί κοντϊ).
Ο καλόσ άλτθσ πρζπει να είναι:
• Δυνατόσ
• Γριγοροσ
• Ευκίνθτοσ
• Με πολφ καλό επίπεδο τεχνικισ.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός – Άλμα σε μήκος
Βαςικοί κανονιςμοί αλμάτων.
• τα οριηόντια άλματα, ςκοπόσ των ακλθτϊν είναι να πθδιςουν όςο
πιο μακριά μποροφν με ζξι προςπάκειεσ.
• Για τθν τελικι ςειρά κατάταξθσ των ακλθτϊν μετράει το καλφτερο
άλμα που ζκαναν από τισ ζξι προςπάκειεσ.
• Αν κάποιοι ακλθτζσ ζχουν τθν ίδια καλφτερθ επίδοςθ τότε ςε
καλφτερθ κζςθ κατάταξθσ είναι αυτόσ που ζκανε το δεφτερο
καλφτερο άλμα.
• Σόςο ςτο άλμα ςε μικοσ όςο και ςτο άλμα τριπλοφν υπάρχει
προκακοριςμζνο ςθμείο (βαλβίδα) από το οποίο ο ακλθτισ είναι
υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει το άλμα.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός – Άλμα σε μήκος
Βαςικοί κανονιςμοί αλμάτων.
• τα κάκετα άλματα ςε αντίκεςθ με τα οριηόντια οι ακλθτζσ
εκτελοφν ςυνεχϊσ άλματα με τθν προχπόκεςθ ότι δε ρίχνει ο
ακλθτισ τον πιχθ ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςε διάφορα φψθ.
• ε κάκε φψοσ ο ακλθτισ ζχει τρεισ προςπάκειεσ.
• Όταν ςτο τζλοσ του αγϊνα δυο ι τρεισ ακλθτζσ ζχουν περάςει το
ίδιο φψοσ, νικθτισ είναι αυτόσ που το ζχει περάςει με λιγότερεσ
προςπάκειεσ (π.χ. με τθν πρϊτθ).
• Αν και εκεί υπάρχει ιςοβακμία τότε νικθτισ είναι αυτόσ με το
ςυνολικά μικρότερο αρικμό αποτυχθμζνων προςπακειϊν.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός – Άλμα σε μήκος
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11347

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
Κλασικός αθλητισμός – Άλμα σε μήκος
Αξιολόγθςθ:
https://forms.gle/1BJBkeUfWojGUsGn9

Διδακτικό Σενάριο «Ρϊσ κα κάνω
ςωςτά πάςα με δάκτυλα»

• Τίτλοσ
Πϊσ κα κάνω ςωςτά πάςα με δάκτυλα
• Εμπλεκόμενο/α Γνωςτικό/ά Αντικείμενο/α
Φυςικι Αγωγι
• Ρροαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ και προχπάρχουςεσ
αντιλιψεισ
Να παρουςιάηουν ικανοποιθτικά μθχανικά πρότυπα και
να ζχουν κατακτιςει βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτθν εκτζλεςθ
τθσ μετωπικισ πάςασ:
• Τάξθ ςτθν οποία απευκφνεται
Αϋ Γυμναςίου
• Σκοπόσ
– Ανάπτυξθ κινθτικϊν δεξιοτιτων και ικανοποιθτικι
εκτζλεςθ οριςμζνων από αυτζσ
– Ανάπτυξθ ατομικϊν επικετικϊν και αμυντικϊν ενεργειϊν

• Μακθςιακοί ςτόχοι
Μετά το τζλοσ του μακιματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ικανοί:
• Γνωςτικοί
Να περιγράφουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά για τθ ςωςτι εκτζλεςθ
τθσ μετωπικισ πάςασ
Να αναγνωρίηουν τον ρόλο τθσ μετωπικισ πάςασ ςτο παιχνίδι τθσ
πετοςφαίριςθσ
• Ψυχοκινθτικοί
Να εκτελοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό τθν μετωπικι πάςα
Να αξιοποιοφν τθν μετωπικι πάςα ςε επικετικζσ και αμυντικζσ
ενζργειεσ του παιχνιδιοφ τθσ πετοςφαίριςθσ
• Κοινωνικο-ςυναιςκθματικοί
Να ςυνεργάηονται ςτισ ομάδεσ
Να επιδεικνφουν αυτοπεικαρχία,
Να ςτθρίηουν τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ
Να διαχειρίηονται τισ διαφωνίεσ τουσ
Να τθροφν υπεφκυνθ ςτάςθ
Να αναπτφςςουν κριτικι ςκζψθ

• Διάρκεια
Δυο (2) Διδακτικζσ ϊρεσ
• Υλικοτεχνικι Υποδομι
Σο πρϊτο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ υλοποιείται ςτο
εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςχολείου, όπου
είναι απαραίτθτο να υπάρχουν:
– Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ (Θ.Τ.)
– Διαδραςτικόσ Πίνακασ (Δ.Π.),
– Κατάλλθλο λογιςμικό (PPTx, Hot Potatoes, Cmap
Tools, Λογιςμικό Δ.Π.)

Σο δεφτερο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ υλοποιείται ςτο
γιπεδο τθσ πετοςφαίριςθσ του ςχολείου (ανοιχτόσ
χϊροσ) όπου απαιτοφνται:
– 1 μπάλα πετοςφαίριςθσ ανά 3 άτομα

• Συνοπτικι περιγραφι
Ρροετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ
Θ διδαςκαλία του μακιματοσ κα ζχει 2 μζρθ:
• Το πρϊτο μζροσ κα πραγματοποιθκεί ςτθν αίκουςα
πλθροφορικισ με δυνατότθτα χριςθσ του εξοπλιςμοφ,
όπου οι μακθτζσ κα κάκονται ανά 3 με ςκοπό τθ
ςυνεργαςία για τισ απαιτιςεισ του μακιματοσ. Οι
ομάδεσ κα αποτελοφνται από μακθτζσ/-τριεσ
διαφορετικοφ φφλλου και αν είναι δυνατόν με
διαφορετικά ενδιαφζροντα. Σουσ υπενκυμίηουμε τουσ
όρουσ, τουσ κανόνεσ και το πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ.
• Το δεφτερο μζροσ κα πραγματοποιθκεί ςτο γιπεδο
τθσ πετοςφαίριςθσ. Οι μακθτζσ, ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ του εκπαιδευτικοφ, κα δθμιουργιςουν
ομάδεσ που κα αποτελοφνται από άτομα
διαφορετικοφ φφλου και διαφορετικοφ επιπζδου
κινθτικϊν δεξιοτιτων.

Αϋ μζροσ τθσ Διδαςκαλίασ (1 ϊρα)
• Διδακτικι μζκοδοσ:
Μζκοδοσ Επεξεργαςίασ εννοιϊν
Θ διδαςκαλία κα επικεντρωκεί ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που
ζχουν τεκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των προγραμμάτων
ςπουδϊν.
Θα εφαρμοςτοφν κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα, ςφγχρονα τεχνικά
μζςα, ζτςι ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να ζχουν ενεργθτικό ρόλο
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και να αναπτφξουν πολλαπλζσ
δεξιότθτεσ. Θα υπάρξει ευελιξία και προςαρμογι ςτισ
ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων.
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ κα εςτιάςει ςτθ διευκόλυνςθ τθσ
επίτευξθσ των προκακοριςμζνων ςτόχων και ςτθ γενικότερθ
υποςτιριξθ και ενκάρρυνςθ των εκπαιδευόμενων.
• Οργάνωςθ τθσ τάξθσ:
Οι μακθτζσ/-τριεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των 3 ατόμων και
τοποκετοφνται με μζτωπο προσ τον Διαδραςτικό Πίνακα

1θ Δραςτθριότθτα (Ρροβλθματιςμόσ):
• Παρουςίαςθ Power Point (ςφντομο βίντεο με
φάςεισ από παιχνίδι πετοςφαίριςθσ).

ΠΑΑ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΑ
https://drive.google.com/file/d/1zbDzeKobv3O2uOnp59MniGV1vzsXUDGi/view?usp=sharing

1θ Δραςτθριότθτα (Ρροβλθματιςμόσ):
• Θα γίνουν ερωτιςεισ που κα διεγείρουν το
ενδιαφζρον των μακθτϊν και κα γίνει διερεφνθςθ των
προθγοφμενων γνϊςεων.
• Θα ακολουκιςει ςυηιτθςθ και τεκμθρίωςθ, ςχετικά με
τθ χριςθ, τθν αξία και τον ρόλο τθσ μετωπικισ πάςασ
ςτο παιχνίδι.
• Με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ κατανόθςθσ από τουσ
μακθτζσ του ρόλου τθσ μετωπικισ πάςασ ςτο παιχνίδι,
κα προβλθκεί ςτον Δ.Π. ςχετικό φφλλο εργαςίασ
αντιςτοίχιςθσ αξιοποιϊντασ το λογιςμικό Hot Potatoes
• Θα το ςυμπλθρϊςουν διαδοχικά οι μακθτζσ, ςε
ςυνεργαςία ανά ομάδεσ, με τθ δυνατότθτα αφισ του
Δ.Π.
• Κατόπιν, κα παρουςιαςτοφν οι ςωςτζσ απαντιςεισ και
οι μακθτζσ κα ανατροφοδοτθκοφν.

2θ Δραςτθριότθτα (Εμπλοκι):
• υνεχίηοντασ τθν παρουςίαςθ του Power
Point, κα προβλθκοφν εικόνεσ και μζςα από
θμιδομθμζνο διάλογο κα γίνει προςπάκεια
εμπλοκισ των μακθτϊν ςτον εντοπιςμό
ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ μετωπικισ
πάςασ.
• Θα ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ, με ταυτόχρονθ
ενκάρρυνςθ και παρακίνθςθ, να εκφζρουν
ιδζεσ οι οποίεσ και κα καταγραφοφν ςτον Δ.Π.
με τθ χριςθ των μαρκαδόρων (καταιγιςμόσ
ιδεϊν).

ΠΩ ΘΑ ΚΑΝΩ ΩΣΑ ΠΑΑ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΑ

ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ

ερβίσ

3 επαφζσ

Επίκεςθ

Μπλόκ

3 επαφζσ

Αντεπίκεςθ

Μπλόκ

3 επαφζσ

Αντεπίκεςθ

3- επαφζσ

Τποδοχι

Βϋπάςα

Καρφί

Άμυνα

Βϋπάςα

Καρφί

ΠΑΑ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΑ

ΠΑΑ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΑ

ΠΑΑ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΑ

Παςαδόροσ

ΠΑΑ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΑ - ΜΑΝΕΣΑ
Πάςα με δάκτυλα
• Ψθλι
• Μεγαλφτερθ ακρίβεια
• Δφςκολα προβλζψιμθ
• Παςαδόροσ (βϋπάςα)
• Κατάλλθλθ πάςα ςτον επικετικό

Μανςζτα
• Χαμθλι
• Τποδοχι ςερβίσ
• Άμυνα
• Λίμπερο

3θ Δραςτθριότθτα (Ειςιγθςθ):
• Με τθν προβολι βίντεο , μζςω του Power Point, κα
γίνει θ παρουςίαςθ τθσ τεχνικισ τθσ μετωπικισ πάςασ,
των φάςεων εκτζλεςισ τθσ, και τθσ χριςθσ τθσ ςτο
παιχνίδι.
• Θ προβολι κα διακόπτεται ςε κρίςιμα ςθμεία, κα
γίνονται ερωτιςεισ από τον εκπαιδευτικό και κα
επιςθμαίνονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ
εκτζλεςθσ τθσ τεχνικισ.
• Οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςχολιάηουν να
εκφζρουν και να δικαιολογοφν τισ απόψεισ τουσ.
Επίςθσ, κα ςθμειϊνουν τα κφρια χαρακτθριςτικά με
τουσ μαρκαδόρουσ ςτον Δ.Π.
• Επίςθσ, με θμιδομθμζνο διάλογο κα αναδειχκεί θ
αξία, ςτον επικετικό και αμυντικό τομζα του
παιχνιδιοφ, τθσ ακρίβειασ μεταβίβαςθσ με μετωπικι
πάςα μζςω τθσ ςωςτισ τεχνικισ εκτζλεςθσ.

ΠΑΑ ΜΕ ΔΑΚΣΤΛΑ
https://drive.google.com/file/d/1hfrQ2m4YqwW1K8i4aCMrayZH28KaYVAu/view?usp=sharing

Πάςα με δάκτυλα: ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΣΕΛΕΘ
Πόδια λυγιςμζνα
Πζλματα ανοιχτά παράλλθλα
Αγκϊνεσ λυγιςμζνοι

Παλάμεσ λίγο πάνω από το μζτωπο - Δάκτυλα ανοιχτά
ςχθματίηουν τρίγωνο
Μζτωπο ςτον ςτόχο - Μάτια ςτθν μπάλα
Μετά τθν επαφι χζρια και πόδια τεντϊνουν

ΚΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!!!

4θ Δραςτθριότθτα (Αξιολόγθςθ):
• Με τθν εφαρμογι κατάλλθλων τεχνικϊν αξιολόγθςθσ ελζγχεται ο
βακμόσ κατανόθςθσ των μακθτϊν αναφορικά με τθν ςωςτι
τεχνικι τθσ μετωπικισ πάςασ και τθν αξιοποίθςι τθσ ςτο παιχνίδι.
• Πιο ςυγκεκριμζνα κα γίνουν ερωτιςεισ και κα προβλθκεί ςτον Δ.Π.
ςχετικό φφλλο εργαςίασ αντιςτοίχιςθσ, αξιοποιϊντασ το λογιςμικό
Hot Potatoes.
• Οι μακθτζσ, ςυνεργαηόμενοι ςτισ ομάδεσ τουσ κα ςυμπλθρϊςουν
το φφλο εργαςίασ διαδοχικά με τθ δυνατότθτα αφισ του Δ.Π.
• Κατόπιν κα δοκοφν οι ςωςτζσ απαντιςεισ και οι μακθτζσ κα
διορκϊςουν τα λάκθ τουσ (αυτοαξιολόγθςθ).
5θ Δραςτθριότθτα (Ανακεφαλαίωςθ):
• Οι μακθτζσ με τθ βοικειά και τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ
κα ςυνοψίςουν τα βαςικά ςτοιχεία τθσ νζασ γνϊςθσ.
• Επιπλζον, κα ςυμπλθρϊςουν ςτον Δ.Π. ζναν εννοιολογικό χάρτθ ο
οποίοσ κα γίνει με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Cmap Tools με ςκοπό
τθ ςφνοψθ του ρόλου τθσ μετωπικισ πάςασ ςτο παιχνίδι και των
τεχνικϊν τθσ χαρακτθριςτικϊν.

Βϋ Μζροσ τθσ Διδαςκαλίασ (1 ϊρα)
• Διδακτικι μζκοδοσ
Αμοιβαίασ διδαςκαλίασ (Mosston, 1966)
Οι μακθτζσ προτρζπονται να δίνουν ανατροφοδότθςθ ο ζνασ
ςτον άλλον. Ενϊ, οι μακθτζσ που πικανά ζχουν αςχολθκεί πιο
ςυςτθματικά με το ςυγκεκριμζνο διδακτικό αντικείμενο
μποροφν να παρζχουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Ζτςι, οι
ομάδεσ που κα δθμιουργθκοφν κα είναι ανομοιογενείσ ωσ
προσ το γνωςτικό και κινθτικό επίπεδο δεξιότθτασ. Μζςα από
τθν ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ κα οικοδομθκεί θ νζα
δεξιότθτα. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι οργανωτικόσ,
εμψυχωτικόσ και παρακινθτικόσ.
• Οργάνωςθ τθσ τάξθσ
Οι μακθτζσ κα δθμιουργιςουν ομάδεσ και κα τοποκετθκοφν
ςτον χϊρο του γθπζδου τθσ πετοςφαίριςθσ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ, ανάλογα με τθν προσ εκτζλεςθ
δραςτθριότθτα.

• Δραςτθριότθτεσ/ Φάςεισ Διδαςκαλίασ
• 1θ Δραςτθριότθτα:
Οι μακθτζσ κα δθμιουργιςουν ομάδεσ των τριϊν ατόμων, όπου οι δυο κα εκτελοφν
τθν προτεινόμενθ άςκθςθ και ο τρίτοσ, ωσ βοθκόσ, κα αξιολογεί.
O βοθκόσ κρατάει ςτα χζρια του μια κάρτα με 5 κριτιρια για τθ ςωςτι εκτζλεςθ τθσ
άςκθςθσ και δίνει ανατροφοδότθςθ ςτουσ ςυμμακθτζσ του.
Οι μακθτζσ, που κα εκτελοφν τθν άςκθςθ, κα βρίςκονται ο ζνασ απζναντι από τον
άλλον (4-5 μζτρα απόςταςθ) με παράλλθλθ διάταξθ προσ το δίκτυ. Ο βοθκόσ κα
ςτζκεται ςε κζςθ όπου να μπορεί να βλζπει και τουσ δφο και να ελζγχει τθν ςωςτι
εκτζλεςθ τθσ τεχνικισ.
Σα ηευγάρια κα απζχουν 3 τουλάχιςτον μζτρα μεταξφ τουσ. Αφετθρία για τθν διάταξθ
και τισ αποςτάςεισ των ηευγαριϊν κα αποτελοφν τα δυο πρϊτα ηευγάρια, που κα
τοποκετθκοφν εκατζρωκεν και παράλλθλα με το δίχτυ ςε μιςό μζτρο απόςταςθ από
αυτό.
Οι μακθτζσ κα πάρουν 1 μπάλα τθσ πετοςφαίριςθσ ανά ομάδα. Μετά από 2 λεπτά
προκζρμανςθ των άνω άκρων (δυναμικζσ διατάςεισ και περιφορζσ) κα εκτελοφν
μετωπικι πάςα.
Θα υπάρχει διαρκϊσ ανατροφοδότθςθ από τον βοθκό και επίςθσ οι μακθτζσ κα
αυτοαξιολογοφν τθν εκτζλεςθ τθσ προςπάκειάσ τουσ ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ
του βοθκοφ και κα προςπακοφν να τθν βελτιϊνουν όταν απαιτείται.
Πρζπει να δοκεί βαρφτθτα ςτθν ακρίβεια μεταβίβαςθσ (φψοσ και απόςταςθ) ϊςτε να
αποκτιςει ςταδιακά τα χαρακτθριςτικά τθσ βϋ πάςασ, από άποψθ τακτικισ, και να
μπορεί να αξιοποιείται επικετικά. Κάκε 2 λεπτά τον ρόλο του βοθκοφ κα
αναλαμβάνει άλλοσ μακθτισ τθσ ομάδασ (Διάρκεια 8 λεπτά).

•
•
•
•

•

•

2θ Δραςτθριότθτα:
Οι μακθτζσ κα χωριςτοφν ςε 2 ομάδεσ ςφμφωνα με τθν υπόδειξθ του
εκπαιδευτικοφ. ε κάκε πλευρά του γθπζδου κα τοποκετθκεί μία ομάδα.
Οι μιςοί μακθτζσ κα βρίςκονται ςτθ κζςθ 3, ο ζνασ πίςω από τον άλλον με
μζτωπο προσ τθ κζςθ 4. Οι άλλοι μιςοί κα βρίςκονται ςτθ κζςθ 4 και πίςω από τθ
γραμμι των τριϊν μζτρων με μζτωπο ςτο δίχτυ, κρατϊντασ από μια μπάλα.
Ο πρϊτοσ ςε ςειρά μακθτισ τθσ κζςθσ 4 κα μεταβιβάηει με μετωπικι πάςα ςτον
πρϊτο τθσ κζςθ 3. Αυτόσ με τθ ςειρά του κα κάνει μετωπικι πάςα ςτθ κζςθ 4. Θ
μπάλα μετά τθν πάςα πρζπει να φτάνει ςτο φψοσ 2-3 μζτρων πάνω από το δίχτυ
και ακολοφκωσ να προςγειϊνεται ςε απόςταςθ περίπου μιςό μζτρο από τθν
πλαϊνι γραμμι και μιςό μζτρο από τθν μεςαία γραμμι ςτθ κζςθ 4. Εκεί κα
ςχεδιαςτεί, με κιμωλία, από τον εκπαιδευτικό ζνασ κφκλοσ. Με αυτό τον τρόπο, οι
μακθτζσ να μποροφν να αυτοαξιολογοφνται και να ετεροαξιολογοφνται ωσ προσ
τθ ςωςτι εκτζλεςθ και τθν ακρίβεια μεταβίβαςθσ τθσ πάςασ με τα δάκτυλα.
Ο παίκτθσ τθσ κζςθσ 3 μετά τθ εκτζλεςθ τθσ πάςασ κα πθγαίνει τελευταίοσ ςτθ
ςειρά του. Ενϊ, ο παίκτθσ τθσ κζςθσ 4 κα πθγαίνει ςτο τζλοσ τθσ ςειρά του αφοφ
πρϊτα ςυλλζξει τθν μπάλα, μετά τθν πάςα από τθ κζςθ 3. Οι μακθτζσ μετά από 5
λεπτά κα αλλάξουν κζςεισ. (Διάρκεια 10 λεπτά).
Ο εκπαιδευτικόσ μετά τθν εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων κα ςυγκεντρϊςει τουσ
μακθτζσ για να ςυνοψίςει τθ νζα γνϊςθ και να δεχκεί ανατροφοδοτικά ςχόλια
από τουσ μακθτζσ (Διάρκεια 2 λεπτά)

• Αξιολόγθςθ:
– Οι μακθτζσ ςτθν 1θ δραςτθριότθτα κα
αυτοαξιολογοφνται και ετεροαξιολογοφνται με τα
κριτιρια αξιολόγθςθσ που ζχουν δοκεί ςτον
βοθκό και αναφζρουν βαςικά ςτοιχεία τθσ
τεχνικισ
– τθ 2θ δραςτθριότθτα κα αυτοαξιολογοφνται και
κα ετεροαξιολογοφνται ελζγχοντασ τθν
επιτυχθμζνθ προςπάκεια ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ

