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H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και 
των κύριων σηµείων του Βιβλίου της Α’ Γυµνασίου για τη φυσική αγωγή ώστε να 
διευκολυνθούν οι Σύµβουλοι ΦΑ στην διαδικασία ενηµέρωσης των ΚΦΑ. 

Μορφή της Παρουσίασης
Σε κάθε διαφάνεια παρουσιάζονται ορισµένα χαρακτηριστικά του βιβλίου 

Στο χώρο κάτω από τη διαφάνεια υπάρχουν ορισµένα διευκρινιστικά σχόλια.
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• Γράφτηκε µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα
• Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη φυσική αγωγή
• Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας
• Σύνδεση θεωρίας µε πράξη 

Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Το βιβλίο έχει 4 κύρια χαρακτηριστικά – αυτά που παρουσιάζονται στη διαφάνεια 
και θα εξηγηθούν στη συνέχεια της παρουσίασης 
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Γράφτηκε µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα

• ∆ιατηρήθηκαν τα διδακτικά αντικείµενα του 
αναλυτικού προγράµµατος

• Συνολικά έµφαση δίνεται στη διδασκαλία 
κινητικών δεξιοτήτων

∆ιατηρήθηκαν τα διδακτικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος µε τις προβλεπόµενες από το σχετικό 
ΦΕΚ ώρες ( µε πολύ µικρές αποκλίσεις για λόγους ολοκληρωµένης διαµόρφωσης των διδακτικών ενοτήτων)
Οι ώρες που αντιστοιχούν σε κάθε αντικείµενο
Εισαγωγικά µαθήµατα 2 ώρες, Καλαθοσφαίριση  13 ώρες, Πετοσφαίριση 13 ώρες, Ποδόσφαιρο 11 ώρες, Κλασικός 
αθλητισµός  15 ώρες, Φυσική κατάσταση  20 ώρες, Ενόργανη – Ρυθµική γυµν.  9 ώρες, Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 9 
ώρες
Αθλητικές εκδηλώσεις               2 ώρες. ΣΥΝΟΛΟ 94 ώρες

∆ιευκρινίσεις
•Είναι καλό για λόγους ολοκλήρωσης των ενοτήτων, να ΜΗΝ διδάσκονται τµηµατικά οι ενότητες.
•Όµως η ενότητα του στίβου που έχει τρεις υπο-ενότητες (αλµατα – δρόµοι – ρίψεις) µπορεί να διδαχτεί τµηµατικά 
•Επίσης η ενότητα φυσική κατάσταση έχει 2 τµήµατα (δύναµη – ευλυγισία) και (αντοχή – ευλυγισία) και µπορεί να 
διδαχθεί σε δύο ενότητες.
•Στην ενόργανη – ρυθµική υπάρχουν 9 µαθήµατα για την ενόργανη και 4 για τη ρυθµική. Αν θέλει ο ΚΦΑ να διδάξει και 
εόργανη και ρυθµική µπορεί να αντικαταστήσει τα 4 τελευταία µαθήµατα της ενόργανης (είναι µία ιδιαίτερη υποενότητα –
θα εξηγηθεί στη συνέχεια) µε τα 4 της ρυθµικής.

Συνολικά έµφαση δίνεται στη διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι στόχοι που έχουµε καθορίσει δεν είναι δεσµευτικοί αλλά ενδεικτικοί. Στην 
πραγµατικότητα ανάλογα µε την έµφαση που θα δοθεί σε κάθε ενότητα θα αλλάξουν και οι µαθησιακοί στόχοι. Η επιλογή 
της έµφασης και ο καθορισµός των µαθησιακών στόχων πρέπει να διαµορφώνεται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 
Συνολικά όµως και σε ετήσια βάση µεγαλύτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στους σωµατικούς - ψυχοκινητικούς στόχους, 
στη συνέχεια στους συναισθηµατικούς και τέλος στους γνωστικούς. 
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ

• Έµφαση στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων
• Έµφαση στην κατανόηση των αθλοπαιδειών
• Έµφαση στη συµµετοχή σε αθλήµατα
• Έµφαση στη δια βίου άσκηση για υγεία
• Έµφαση στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας
• Έµφαση στη διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω έχει διατηρηθεί η έµφαση στην ανάπτυξη 
κινητικών δεξιοτήτων. Περίπου το 65% των ηµερήσιων µαθηµάτων έχει ως κύριο 
στόχο την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων.

Στο βιβλίο όµως έχουν περιληφθεί και άλλες προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις 
αυτές δεν είναι αντίθετες µε τη χρήση κινητικών δεξιοτήτων. 
Χρησιµοποιούν όµως τις κινητικές δεξιότητες ΩΣ ΜΕΣΟ για τη διδασκαλία 
άλλων δεξιοτήτων.

Χρησιµοποιήθηκαν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις, εκτός από αυτήν που δίνει 
έµφαση στη διδασκαλία κινητικών δεξιοτήτων. Για κάθε µια από αυτές τις 
προσεγγίσεις υπάρχουν και αντίστοιχα πλάνα µαθηµάτων, ώστε να είναι 
εµφανές το πώς µπορούν να εφαρµοστούν. Μέσω αυτών των πρακτικών 
παραδειγµάτων δίνεται µια κατεύθυνση σε όσους θέλουν να εφαρµόσουν κάποια 
από τις εναλλακτικές αυτές προσεγγίσεις. Όµως, έχει διατηρηθεί η έµφαση που 
δίνει το Αναλυτικό Πρόγραµµα για την Α΄ Γυµνασίου στη διδασκαλία κινητικών 
δεξιοτήτων των αθληµάτων.
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ
Έµφαση στην κατανόηση των αθλοπαιδιών

• Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι οι µαθητές 
να κατανοήσουν τη δοµή των αθλοπαιδιών ώστε 
να µπορούν να χρησιµοποιήσουν κατάλληλα τις 
ατοµικές δεξιότητες παίρνοντας σωστές 
αποφάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

• Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος στην 
προσέγγιση αυτή: 
– α) εφαρµόζονται τροποποιηµένες µορφές παιχνιδιού 
και 

– β) χρησιµοποιείται η διδακτική µέθοδος της 
καθοδηγούµενης ανακάλυψης.

Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στο να κατανοήσουν οι µαθητές συνολικά την 
έννοια και τη δοµή του παιχνιδιού – εκτός από την εκµάθηση µεµονωµένων 
κινητικών δεξιοτήτων

Υπάρχουν 5 ηµερήσια µαθήµατα διαµορφωµένα µε αυτή την προσέγγιση:

Μάθηµα 1.4  (Μπάσκετ)                                   σελ. 34
Μάθηµα 2.1   (Βόλλευ)                                     σελ. 50
Μαθήµατα 3.9, 3.10, 3.11 (Ποδόσφαιρο) σελ. 75-77

Η θεωρητική τεκµηρίωση για την προσέγγιση αυτή βρίσκεται στις σελίδες 12-13.

Πηγές για περαιτέρω ενηµέρωση βρίσκονται στη σελίδα 27

∆ιευκρινίσεις
•Σε αυτή την προσέγγιση οι µαθητές πρέπει να οδηγηθούν να βρουν οι ίδιοι τη 
«σωστή» απάντηση µέσω κατάλληλων ερωτήσεων
•Πρέπει να δοθεί χρόνος στους µαθητές να α) προβληµατιστούν, β) να 
δοκιµάσουν λύσεις και γ) να διορθώσουν τις λύσεις
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ
Έµφαση στη συµµετοχή σε αθλήµατα

• Η εφαρµογή του µοντέλου περιλαµβάνει:  
– α) τη δηµιουργία οµάδων στην τάξη, 
– β) τον καθορισµό αγωνιστικών συναντήσεων 

µεταξύ των οµάδων, 
– γ) τη διοργάνωση ενός τελικού αθλητικού 
γεγονότος και 

– δ) τη δηµιουργία αρχείων 

Στην προσέγγιση αυτή δίνουµε ενεργούς και ποικίλους ρόλους στους µαθητές για 
να διοργανώσουν ένα mini – πρωτάθληµα της τάξης. 

Τα µαθήµατα που είναι διαµορφωµένα µε αυτή την προσέγγιση είναι: 
1.11, 1.12, 1.13    (Μπάσκετ)  σελ. 42-43
2.11, 2.12, 2.13     (Βόλλευ)     σελ. 60-61
4.11                        (Άλµατα)     σελ.  93
6.6, 6.7, 6.8, 6.9   (Ενόργανη)  σελ  126 - 128

∆ιευκρινίσεις
•Η προσέγγιση αυτή πρέπει να γίνει µετά από την εκµάθηση – εξάσκηση 
βασικών δεξιοτήτων 
•Ο καθηγητής α) οργανώνει β) επιβλέπει γ) δίνει βοήθεια όταν του ζητηθεί και δ) 
επιλύει τυχόν προβλήµατα
•Είναι σηµαντικό να τονιστεί στους µαθητές ότι: α) απαιτείται επίδειξη 
υπευθυνότητας εκ µέρους τους και β) ότι το mini πρωτάθληµα γίνεται κυρίως για 
να εφαρµόσουν όλοι αυτά που έµαθαν κι δευτερευόντως για να αναδειχτεί η 
νικήτρια οµάδα 
•Πρέπει να δοθούν στους µαθητές σε φωτοτυπία κάποιες φόρµες οι οποίες 
περιγράφουν τα καθήκοντα τους, τον κανονισµό τους αγώνα, και τον τρόπο 
βαθµολόγησης. Σε κάθε µάθηµα είναι σηµειωµένο ποιες φόρµες πρέπει να 
δοθούν. Αυτές είναι:
Για το µπάσκετ Κάρτα 1.5 (σελ. 47). Καθήκοντα Μαθητών
Για το βόλλευ Κάρτα 2.6 (σελ. 65)  Καθήκοντα Μαθητών
Για την ενόργανη Κάρτα 6 3 (σελ 134) Καθήκοντα Μαθητών
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ
Έµφαση στη δια βίου άσκηση για υγεία

• Για να είναι αποτελεσµατικό ένα πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής στο 
να κατευθύνει τους µαθητές στο σκοπό "δια βίου άσκηση για υγεία"
θα πρέπει να τους επηρεάσει: 
– α) να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους η συστηµατική 
άσκηση είναι σηµαντική για τη σωµατική και ψυχική τους υγεία 

– β) να µάθουν πώς µπορούν να γυµνάζονται αποτελεσµατικά 
µόνοι τους 

– γ) να µπορούν να εντάξουν και να διατηρήσουν ένα πρόγραµµα 
φυσικής δραστηριότητας στην καθηµερινή τους ζωή

– δ) να απολαµβάνουν τη φυσική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε 
µορφή, η οποία µπορεί να είναι π.χ. οµαδικά αθλήµατα, ατοµική 
άσκηση, χορός, ή αθλήµατα περιπέτειας, έτσι ώστε να 
επιδιώκουν τη συνέχιση και τη διαρκή ενασχόληση µε τη 
δραστηριότητα αυτή. 

Τα µαθήµατα της ενότητας 5 Φυσική Κατάσταση (σελ. 99 – 119) έχουν στοιχεία 
από αυτή την προσέγγιση

∆ιευκρινίσεις
Το «Θέµα της ηµέρας» στα µαθήµατα αυτά είναι διαµορφωµένο για παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε το γιατί & πως πρέπει να γυµνάζοµαι. (∆έστε τις 
σελίδες 103 & 106, 107 για τα θέµατα αυτά).

Οι µαθητές πρέπει να παραπέµπονται στο Βιβλίο του Μαθητή για σχετικές 
πληροφορίες

Στη ενότητα φυσική κατάσταση υπάρχουν δύο θεωρητικά µαθήµατα (για τις 
µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές) στα οποία µαθήµατα γίνονται 
δραστηριότητες από το Βιβλίο του Μαθητή. 

Στο µπάσκετ υπάρχει επίσης ένα µάθηµα (1.1, σελ. 31) διαµορφωµένο µε αυτη
την προσέγγιση, περισσότερο ως παράδειγµα για το πώς κάθε αντικείµενο 
µπορεί να διαµορφωθεί ανάλογα. 
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ
Έµφαση στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας

• Για την επίτευξη του στόχου αυτού µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν συγκεκριµένες τεχνικές όπως:
– Η ανάθεση ρόλων µε συγκεκριµένα καθήκοντα στους µαθητές 
και η συζήτηση µαζί τους για τη σηµασία της συνέπειας, της 
δέσµευσης και της τήρησης υποσχέσεων. 

– Η παρουσίαση ηθικών διληµµάτων και η συζήτηση για 
θέµατα, όπως η διάχυση ευθυνών σε ένα οµαδικό άθληµα, η 
ευθύνη που αναλογεί στον καθένα σε µια οµαδική 
προσπάθεια, και η απόδοση ευθυνών σε άλλους.  

– Η σύνδεση της υπευθυνότητας που εξασκούν στο µάθηµα 
Φυσικής Αγωγής οι µαθητές µε την υπευθυνότητα σε άλλους 
τοµείς δράσης όπως πχ στην τάξη, στο σπίτι ή στις παρέες 
τους. 

Τα µαθήµατα που είναι διαµορφωµένα µε αυτή την προσέγγιση είναι:

4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (Ρίψεις) σελ 85-88
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΦΑ
Έµφαση στην διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής

• ∆εξιότητες ζωής (life skills) ονοµάζονται οι 
δεξιότητες οι οποίες βοηθούν ένα άτοµο να 
είναι αποτελεσµατικό στο περιβάλλον το 
οποίο ζει. 

• Καθορισµός στόχων
• Νοερή εξάσκηση
• Αυτοδιάλογος

Τα αθλήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως το µέσο µε το οποίο θα 
διδάξουµε στους µαθητές δεξιότητες οι οποίες θα τους είναι χρήσιµες και σε 
άλλους τοµείς της ζωής τους. Στο βιβλίο αυτό περιλάβαµε τρεις σχετικές 
δεξιότητες.

Η πιο σηµαντική από αυτές και αυτή στη οποία πρέπει να δοθεί  έµφαση είναι ο 
καθορισµός στόχων.

Η ενότητα Φυσική Κατάσταση είναι οργανωµένη στη βάση του καθορισµού 
στόχων. Τα βήµατα εφαρµογής είναι τα παρακάτω:

1. Οι µαθητές αρχικά κάνουν τεστ φυσικής κατάστασης και έχουν ένα σκορ 
2. Στη συνέχεια θέτουν οι ίδιοι ένα στόχο για την επόµενη φορά που θα κάνουν 

το τεστ χρησιµοποιώντας µία φόρµα
3. Στα επόµενα µαθήµατα εφαρµόζουν το πρόγραµµα φυσικής κατάστασης –

σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός τους υπενθυµίζει ότι εργάζονται για να 
πετύχουν το στόχο τους

4. Τέλος οι µαθητές επαναλαµβάνουν τα τεστ και βλέπουν αν πέτυχαν το στόχο 
που είχαν θέσει

Η διαδικασία αυτή  γίνεται δύο φορές: Μία για δύναµη & ευλυγισία (Μαθήµατα 
5.2 – 5.10)

Μία για αντοχή & ευλυγισία  (Μαθήµατα 
5.11 – 5.19).

Σχετικά µε τον θετικό αυτοδιάλογο και τη νοερή εξάσκηση τα µαθήµατα τα οποία 
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Έµφαση στη ∆ιδασκαλία ∆εξιοτήτων Ζωής
Φόρµα Καθορισµού Στόχων

Θα εξασκηθώ και έξω από το σχολείο.

Στα µαθήµατα θα είµαι συγκεντρωµένος στις οδηγίες του καθηγητή.

Στα µαθήµατα θα εκτελώ όλες τις προσπάθειες.

Θα πάρω µέρος σε όλα τα µαθήµατα ως την επόµενη µέτρηση.

ΟΧΙΝΑΙΓια να πετύχω τους στόχους που έβαλα…

Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΟΥ

∆οκιµασία 2

∆οκιµασία 1

Η επίδοση µου στη δεύτερη µέτρηση
Ηµεροµηνία: __________

Ο στόχος µου για την επόµενη
µέτρηση

Η επίδοση µου στην 1η µέτρηση
Ηµεροµηνία: __________

Αυτή είναι η φόρµα του καθορισµού στόχων 
Στο βιβλίο υπάρχει (µαζί µε τα σχετικά τεστ ) στις σελίδες 110 (∆ύναµη) & 111 
Ευλυγισία & Αντοχή

Οι µαθητές, αφού κάνουν το σχετικό τεστ και γνωρίζουν το σκορ τους θα πρέπει: 
α) να καθορίσουν γραπτά ένα στόχο για το σκορ που θα επιδιώξουν να πιάσουν 
στην επόµενη µέτρηση και β) να τσεκάρουν στο κάτω µέρος τι θα κάνουν για να 
επιτύχουν το στόχο τους.

Αυτή είναι µία διαδικασία που εµπεδώνει τον καθορισµό στόχων. 
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου
Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας

• Η µέθοδος του παραγγέλµατος
• Η πρακτική µέθοδος
• Η µέθοδος της αµοιβαίας διδασκαλίας
• Η µέθοδος του αυτοελέγχου
• Η µέθοδος της καθοδηγούµενης 
ανακάλυψης 

Εκτός από τις περισσότερο παραδοσιακές µεθόδους του «παραγγέλµατος» και 
της «πρακτικής άσκησης», οι οποίες είναι και ευρύτατα διαδεδοµένες, στα 
ηµερήσια µαθήµατα έχουν χρησιµοποιηθεί  τρεις ακόµα µέθοδοι διδασκαλίας: 
α) η µέθοδος της «αµοιβαίας διδασκαλίας», 
β) η µέθοδος του «αυτοελέγχου» και 
γ) η µέθοδος της «καθοδηγούµενης ανακάλυψης». 

Θα ήταν θετικό να ενθαρρυνθούν οι καθηγητές να τις εντάξουν σταδιακά στο 
πρόγραµµά τους. Η χρήση αυτών των µεθόδων εναλλακτικά µε τις 
παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας µπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των 
µαθητών για το µάθηµα.
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου
Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας

Η µέθοδος της αµοιβαίας διδασκαλίας

• Στόχος αυτής της µεθόδου είναι οι µαθητές να 
µάθουν να ασκούνται µε ένα µαθητή-βοηθό. 

• Ο βοηθός έχει το ρόλο του παρατηρητή και 
παρέχει ανατροφοδότηση στο συµµαθητή του 
που εκτελεί, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει 
προετοιµάσει ο καθηγητής. 

Η µέθοδος αυτή ευνοεί τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών. 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται στα µαθήµατα:

1.2, 1.8, (Μπάσκετ)

2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.10, (Βόλλευ)

4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, (Στίβος)

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.19, (Φυσική Κατάσταση – Είναι το 
πρόγραµµα ∆ύναµης)

6.1, 6.2, 6.3, (Ενόργανη Γυµναστική)

7.2, 7.7 (Χοροί)
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Μέθοδος Αµοιβαίας ∆ιδασκαλίας
Παράδειγµα Κάρτας Αµοιβαίας ∆ιδασκαλίας

Εκτελεί στη συνέχεια από την άλλη πλευρά;

Μένει σε αυτήν τη θέση για 10΄΄;

Κάµπτει τον κορµό πλάγια;

Τραβά µαλακά µε το ένα χέρι τον αγκώνα του άλλου χεριού
πίσω από το κεφάλι; 

Είναι στην όρθια θέση µε τα γόνατα λίγο λυγισµένα;

ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙ

Μαθητής ΒΜαθητής Α
Σηµεία ελέγχου

∆ιάταση τρικεφάλου βραχιονίου και πλευρικής επιφάνειας του κορµού

Αυτό είναι παράδειγµα µία κάρτας κριτηρίων για αµοιβαία διδασκαλία. Ιδανικά 
κάθε ζευγάρι µαθητών θα πρέπει να έχει µία φωτοτυπία της κάρτας για να 
δουλέψουν εναλλάξ µε βάση αυτό. 

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο καθηγητής µπορεί να τονίσει τα κύρια σηµεία της 
άσκησης (αριστερή στήλη) και να ζητήσει από τους µαθητές σε ζευγάρια να 
βοηθούν ο ένας τον άλλον σε ότι αφορά αυτά τα σηµεία.

Οι 4 επόµενες στήλες είναι για να τσεκάρουν οι µαθητές αν ο συµµαθητής τους 
εκτέλεσε σωστά σε ότι αφορά τα σηµεία αυτά.

Η διαδικασία της καταγραφής δεν χρειάζεται να γίνεται κάθε φορά. Μπορεί να 
γίνει 1-2 φορές εκπαιδευτικά για να συνηθίσουν οι µαθητές να δίνουν έµφαση σε 
συγκεκριµένα σηµεία σε κάθε άσκηση. Στη συνέχεια η ανατροφοδότηση µεταξύ 
των µαθητών µπορεί να είναι προφορική. 
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας
Η µέθοδος του αυτοελέγχου

• Η µέθοδος του αυτοελέγχου χρησιµοποιείται 
όταν στόχος είναι να µάθουν οι µαθητές να 
εκτελούν µια άσκηση και να αξιολογούν οι ίδιοι 
την απόδοσή τους.

• Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος αυτή, οι 
µαθητές δουλεύουν µόνοι τους 
χρησιµοποιώντας κριτήρια τα οποία έχει 
προετοιµάσει ο καθηγητής 

Η µέθοδος του αυτοελέγχου είναι χρήσιµη: α) όταν ο στόχος είναι η διδασκαλία 
της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, 
β) όταν θέλουµε να σταµατήσει ο µαθητής να εξαρτάται από εξωτερικές πηγές 
ανατροφοδότησης και να αποκτήσει περισσότερη εµπιστοσύνη στον εαυτό του 
και 
γ) όταν στόχος είναι η καλύτερη επίγνωση, απ’ την πλευρά του µαθητή, των 
ικανοτήτων του.

Για να πετύχει το µάθηµα µε αυτό τον τρόπο οργάνωσης πρέπει να 
εξασφαλισθεί ότι οι µαθητές: α) είναι πρόθυµοι να ασκηθούν µόνοι τους, χωρίς τη 
συνεχή παρουσία του καθηγητή, και β) έχουν προετοιµαστεί και γραφτεί µε απλά 
λόγια τα κριτήρια, ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών και των µαθητριών.
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας
Η µέθοδος του αυτοελέγχου

Οι αγκώνες σου πρέπει να είναι πίσω από τα αυτιά. 

Στη συνέχεια τέντωσε τα χέρια πάνω και πίσω από το κεφάλι. 

Από τη θέση αυτή σταύρωσε τον ένα καρπό πάνω στον άλλο και
“δέσε” τα χέρια στην ανάταση. 

Έλα στην όρθια θέση.

∆ιάταση τρικέφαλων βραχιονίων

Αυτό είναι ένα παράδειγµα µίας κάρτας αυτοελέγχου

Ο µαθητής εκτελεί µόνος του συµβουλευόµενος την κάρτα και αξιολογεί τον 
εαυτό του

1.1, 4.7, 4.9

Το 2ο πρόγραµµα ευλυγισίας (Μαθήµατα 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18) 
είναι οργανωµένο µε τη µέθοδο του αυτοελέγχου 

Θα ήταν καλό οι µαθητές να πάρουν από µία φωτοτυπία της κάρτας 5.6 (σελ. 
117-119) ώστε να έχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ευλυγισίας το οποίο θα 
µπορούν να εφαρµόσουν µόνοι τους στο ελεύθερό τους χρόνο, αν επιθυµούν. 
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου

Εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας
Η µέθοδος της καθοδηγούµενης ανακάλυψης

• Με αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας ο καθηγητής, 
ακολουθώντας µια σειρά ερωτήσεων, 
προσπαθεί να βοηθήσει τους µαθητές να 
φτάσουν µόνοι τους στη σωστή απάντηση σ’ ένα 
πρόβληµα. 

• Με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, οι µαθητές 
λαµβάνουν ενεργό µέρος στη διαπίστωση της 
ορθότητας της πληροφορίας που δέχονται. 

Η µέθοδος αυτή:

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα αντικείµενα

Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιηθεί όταν  να χρησιµοποιηθεί στην προσέγγιση γα 
κατανόηση των αθλοπαιδιών

Τα µαθήµατα τα οποία είναι οργανωµένα µε τη µέθοδο αυτή είναι:

Μάθηµα 1.4  (Μπάσκετ)                                   σελ. 34
Μάθηµα 2.1   (Βόλλευ)                                     σελ. 50

Πληροφορίες για τη µέθοδο αυτή υπάρχουν στις σελ. 21 – 22.
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου
Σύνδεση θεωρίας µε πράξη

Κάθε µάθηµα είναι διαµορφωµένο µε µία µέθοδο 
διδασκαλίας και µία διδακτική προσέγγιση τα 
οποία σηµατοδοτούνται 

Αγωνίσµατα στίβου - Ρίψεις: Ακοντισµός
Έµφαση στην: Ανάπτυξη της      

υπευθυνότητας
Μέθοδος διδασκαλίας: Αµοιβαία

ΜΑΘΗΜΑ
4.8

Η σήµανση κάθε ηµερήσιου µαθήµατος δείχνει:

Το αντικείµενο της διδασκαλίας
Την προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία είναι διαµορφωµένο το µάθηµα
Τη µέθοδο διδασκαλίας σύµφωνα µε την οποία είναι διαµορφωµένο το µάθηµα

Έτσι οι καθηγητές µπορούν να ανατρέξουν στη σχετική θεωρητική τεκµηρίωση
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου
Σύνδεση θεωρίας µε πράξη

• Σε κάθε διδακτική ενότητα (η οποία αφορά σε ένα αντικείµενο του 
Αναλυτικού Προγράµµατος) υπάρχουν σχετικοί µαθησιακοί στόχοι  
και σύνδεση µε το συγκεκριµένο σηµείο των πλάνων µαθηµάτων, 
στο οποίο θεωρούµε ότι επιδιώκεται η επίτευξη του συγκεκριµένου 
στόχου. 

Μαθήµατα 4.10 έως και 4.15, κύριο µέρος.

Μπορούν να εκτελούν σε
ικανοποιητικό βαθµό τα κύρια
στοιχεία της τεχνικής των
αλµάτων

Ψυχοκινητικοί

Συγκεκριµένα µέρη των µαθηµάτων που
συντελούν στην επίτευξη του κάθε στόχου

Μετά τα µαθήµατα αυτής της
ενότητας, οι µαθητές θα:

Θέλουµε να τονίσουµε ότι:
•κάθε ενότητα µαθηµάτων (κάθε διδακτικό αντικείµενο) πρέπει να έχει 
συγκεκριµένους στόχους και 
•κάθε µέρος του µαθήµατος πρέπει να εξυπηρετεί ένα προκαθορισµένο
στόχο
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Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου
Σύνδεση θεωρίας µε πράξη

• Σε κάθε πλάνο µαθήµατος οι µαθησιακοί στόχοι 
εξειδικεύονται. 

Στο µάθηµα αυτό οι µαθητές:
• Θα κατανοήσουν την έννοια του χώρου στην καλαθοσφαίριση.
• Θα µάθουν τις διαστάσεις ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης

Όργανα – Υλικά:
1. 2 µπάλες καλαθοσφαίρισης

Καλαθοσφαίριση: Η έννοια του χώρου στην άµυνα και στην επίθεση
Έµφαση στην: Κατανόηση των αθλοπαιδιών
Μέθοδος διδασκαλίας: Καθοδηγούµενη ανακάλυψη

ΜΑΘΗΜΑ 1.4

Παρόµοια:
•Σε κάθε ηµερήσιο µάθηµα πρέπει να επιδιώκεται να επιτευχθεί κάτι
συγκεκριµένο
•Η διαµόρφωση του µαθήµατος πρέπει να είναι κατάλληλη για την επίτευξη 
του στόχου


