ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
ΕΕ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

χολικι Φυςικι Αγωγι:
Βαςικι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα για τθν
ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ
και τθν εδραίωςθ τθσ υγείασ
• ςωματικι ανάπτυξθ
• ψυχικι και πνευματικι καλλιζργεια
• αρμονικι ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία

χολικι Φυςικι Αγωγι:
• Προτεραιότθτα: ανάπτυξθ των κινθτικϊν
δεξιοτιτων καλλιζργεια των φυςικϊν τουσ
ικανοτιτων και θ ενίςχυςθ τθσ υγείασ τουσ.
• καλλιζργεια δεξιοτιτων, ςτάςεων και
ςυμπεριφορϊν (όπωσ είναι θ αυτοεκτίμθςθ, θ
κριτικι και θ δθμιουργικι ςκζψθ, θ κετικι
κοινωνικι ςυμπεριφορά, θ αποδοχι των άλλων,
θ ςτοχοκεςία, θ επικοινωνία, θ διαχείριςθ του
άγχουσ κά)

χολικι Φυςικι Αγωγι:
• Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν και των
μακθτριϊν ςτοχεφει ςτθν ανατροφοδότθςθ
και ςτθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ, ςτθ διαπίςτωςθ τθσ προόδου
των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτθν πορεία
τουσ προσ τθν κατάκτθςθ των πολφπλευρων
ςτόχων των ΑΠ.

Κριτιρια περιγραφικισ αξιολόγθςθσ :
• Ανάπτυξθ κινθτικϊν δεξιοτιτων
– Γενικι κινθτικι ανάπτυξθ
– Ανάπτυξθ δεξιοτιτων φυςικισ δραςτθριότθτασ
– Εκτζλεςθ των τεχνικϊν ρίψεων, κροφςεων,
αλμάτων, προςποιιςεων διαφόρων ακλθμάτων
και ατομικϊν τεχνικϊν (αμυντικζσ/επικετικζσ)
– Γνϊςθ και εφαρμογι ομαδικϊν τακτικϊν ςε
πραγματικζσ ςυνκικεσ

Κριτιρια περιγραφικισ αξιολόγθςθσ :
• Ανάπτυξθ ικανότθτασ για ςυμμετοχι ςε
φυςικζσ δραςτθριότθτεσ
– Ανάπτυξθ ικανότθτασ για γενικι ανάλυςθ τθσ
τεχνικισ/τακτικισ διαφόρων δεξιοτιτων
– Κατανόθςθ γενικϊν αρχϊν τακτικισ ςε διάφορεσ
ακλοπαιδιζσ και ακλιματα με αντίπαλο
– Γνϊςθ και εφαρμογι κανόνων ακλθμάτων και
αςφαλοφσ ζνταξθσ ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ

Κριτιρια περιγραφικισ αξιολόγθςθσ :
• Γνϊςθ και ανάπτυξθ ενόσ επιπζδου φυςικισ
κατάςταςθσ (ΦΚ) για τθν υγεία
– Εφαρμογι τρόπων βελτίωςθσ και διατιρθςθσ τθσ
λειτουργικισ ικανότθτασ του καρδιοαναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ, των μυϊν και των ςυνδζςμων
– Γνϊςθ για τισ ςχζςεισ άςκθςθσ, διατροφισ και
διατιρθςθσ βάρουσ
– Απόκτθςθ εμπειρίασ από τθν αξιολόγθςθ τθσ ΦΚ και
γνϊςθ για τθ ςχζςθ άςκθςθσ και υγείασ
– Γνϊςθ των αρχϊν τθσ εξάςκθςθσ και ανάπτυξθ
ικανότθτασ
– ςχεδιαςμοφ ενόσ προςωπικοφ προγράμματοσ
άςκθςθσ με βάςθ αυτζσ τισ αρχζσ

Κριτιρια περιγραφικισ αξιολόγθςθσ :
• Ανάπτυξθ αυτοζκφραςθσ και κοινωνικισ
αλλθλεπίδραςθσ μζςα από τθ φυςικι δραςτθριότθτα
– Ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ
και διαςκζδαςθ μζςα από τθ ςυμμετοχι ςε ΦΔ (παιχνίδια
ςυνεργαςίασ, πρωτότυπα παιχνίδια, επινόθςθ νζων παιχνιδιϊν
κ.ά.)
– Παρατιρθςθ, δοκιμι και εκτίμθςθ μιασ ποικιλίασ ακλθτικϊν
και φυςικϊν δραςτθριοτιτων, εντόσ και εκτόσ ςχολείου,
ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τθσ γεωγραφικισ περιοχισ
– Παρατιρθςθ και ενίςχυςθ ςυναιςκθμάτων των άλλων μζςα
από τθ ςυμμετοχι ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ
– υμμετοχι ςε ΦΔ εκτόσ ςχολείου που ζχουν επιλεγεί από τουσ
μακθτζσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και
αποτελεςματικότθτασ ωσ προσ τθν τακτικι ςυμμετοχι

υνοπτικι παρουςίαςθ κριτθρίων για το μάκθμα τθσ
Φυςικισ Αγωγισ :
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Ανάπτυξθ κινθτικϊν δεξιοτιτων
Ανάπτυξθ ικανότθτασ για ςυμμετοχι ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ
Γνϊςθ και ανάπτυξθ ενόσ επιπζδου φυςικισ κατάςταςθσ (ΦΚ) για τθν
υγεία
Ανάπτυξθ αυτοζκφραςθσ και κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ μζςα από τθ
φυςικι δραςτθριότθτα
Ενδιαφζρον και ςυμμετοχι
υνεργαςία
Αυτονομία και ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Δυνατά ςθμεία

θμεία και τομείσ
που χρειάηονται
βελτίωςθ

ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ

ωματικόσ – Ψυχοκινθτικόσ Σομζασ
• Χαμθλό επίπεδο
• Ικανοποιθτικό το
• Τψθλό επίπεδο
φυςικϊν ςωματικϊν
επίπεδο φυςικϊν
φυςικϊν ςωματικϊν
ικανοτιτων
ςωματικϊν
ικανοτιτων
• Ανεπαρκισ τεχνικά
ικανοτιτων
• Πολφ καλι τεχνικά
θ εκτζλεςθ των
• Αρκετά καλι θ
και με ακρίβεια θ
βαςικϊν δεξιοτιτων
τεχνικι τθσ
εκτζλεςθ των
εκτζλεςθσ των
βαςικϊν δεξιοτιτων
βαςικϊν δεξιοτιτων
• Χαμθλι όμωσ θ
απαιτοφμενθ
ακρίβεια

ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ

υναιςκθματικόσ Σομζασ
• Ζλλειψθ
• Επίδειξθ
ςυνεργαςίασ και
αυτοπεικαρχίασ,
ομαδικότθτασ
κζλθςθσ και
• Ζλλειψθ ςεβαςμοφ
υπομονισ
για τον αντίπαλο
• Ανεπτυγμζνο
• Μειωμζνθ
αίςκθμα
αυτοπεικαρχία,
δικαιοςφνθσ και
κζλθςθ και
τιμιότθτασ
υπομονι
• Μζτριο επίπεδο
ομαδικότθτασ και
ςυνεργαςίασ

• Τψθλό επίπεδο
ςυνεργαςίασ και
ομαδικότθτασ
• Επίδειξθ ςεβαςμοφ
ςτον αντίπαλο
• Κυρίαρχο το
αίςκθμα
δικαιοςφνθσ και
τιμιότθτασ
• Επίδειξθ
αυτοπεικαρχίασ,
κζλθςθσ και
υπομονισ

ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ

Γνωςτικόσ Σομζασ
• Δεν γνωρίηει τουσ
• Γνωρίηει ςε
• Γνωρίηει με
βαςικοφσ
ικανοποιθτικό
λεπτομζρεια τουσ
κανονιςμοφσ του
βακμό τουσ
κανονιςμοφσ του
ακλιματοσ
βαςικοφσ
ακλιματοσ
• Δεν κατανοεί τθν
κανονιςμοφσ
• Ζχει
ςπουδαιότθτα τθσ • Κατανοεί τθ
ςυνειδθτοποιιςει
"Δια Βίου Άκλθςθσ"
ςπουδαιότθτα τθσ
τθ ςπουδαιότθτα
"Δια Βίου Άκλθςθσ"
τθσ "Δια Βίου
Άκλθςθσ"

ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)
•
•
•

•
•
•

Ο μακθτισ ζχει ικανοποιθτικό επίπεδο φυςικϊν ικανοτιτων.
Διακζτει αρκετά καλι τεχνικι εκτζλεςθσ των βαςικϊν
δεξιοτιτων.
Παρόλο που προσ το παρόν δεν διακζτει τθν απαιτοφμενθ
ακρίβεια ςτισ δεξιότθτεσ που απαιτεί το αντικείμενο τθσ
πετοςφαίριςθσ, πιςτεφω ότι με τθν προςπάκεια που
καταβάλει ςφντομα κα βελτιωκεί.
Κατά τθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα επιδεικνφει αυτοπεικαρχία,
κζλθςθ και υπομονι και ζχει ιδιαίτερα ανεπτυγμζνο το
αίςκθμα τθσ δικαιοςφνθσ και τιμιότθτασ.
Επίςθσ, γνωρίηει με λεπτομζρεια τουσ κανονιςμοφσ του
ακλιματοσ και ζχει ςυνειδθτοποιιςει τθ ςπουδαιότθτα τθσ
"Δια Βίου Άκλθςθσ".
Προςδοκϊ ανάλογθ ςυνζχεια και ςτα επόμενα αντικείμενα
του κα διδαχκοφν.

