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Τα νέα στοιχεία του διδακτικού
πακέτου

Προσεγγίσεις στη διδασκαλία (η αξία της δια βίου άσκησης
για την υγεία, σωστή αθλητική συµπεριφορά, οργάνωση
αθλητικών δραστηριοτήτων)
Ποικιλία στη χρήση µεθόδων διδασκαλίας (µέθοδοι
διδασκαλίας, διδασκαλία µέσω παιχνιδιών κλπ)
∆ιαθεµατική-διεπιστηµονική προσέγγιση στη διδασκαλία
(σχέδια εργασίας, ατοµικές ή οµαδικές εργασίες κλπ)
Οδηγίες για παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή µε
περιορισµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας
Αναλυτικά σχέδια µαθηµάτων µε βάση τους σκοπούς κάθε
ενότητας
Παραδείγµατα για την αξιολόγηση του µαθητή στη ΦΑ
(αξιολόγηση δεξιοτήτων, γνώσεων, φυσικών ικανοτήτων και
συµπεριφοράς)
Το βιβλίο του µαθητή στη ΦΑ!



Τα χαρακτηριστικά του έργου
Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 

Κεφάλαιο 2

Βιβλίο Μαθητή, 
Κεφάλαια 1-7

Βιβλίο Μαθητή, 
Κεφάλαιο 8

Βιβλίο Μαθητή, 
Κεφάλαιο 9

Βιβλίο Μαθητή, 
Κεφάλαιο 10

Έµφαση στην ανάπτυξη
κινητικών δεξιοτήτων και στην
κατανόηση των αθλοπαιδιών

µέσω παιχνιδιών

Έµφαση στη δια βίου άσκηση για
την υγεία

Έµφαση στην ανάπτυξη της
σωστής αθλητικής συµπεριφοράς

Έµφαση στην ανάπτυξη
πρωτοβουλιών για οργάνωση
αθλητικών δραστηριοτήτων ή
εκδηλώσεων γενικότερα



Η εσωτερική συνοχή του διδακτικού
πακέτου Ε-ΣΤ ∆ηµοτικού

Οδηγίες για
τη διδασκαλία

Παραδείγµατα
διδασκαλίας

Αξιολόγηση
στη ΦΑ

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Βιβλίο Μαθητή



Το βιβλίο του εκπαιδευτικού



Κεφάλαιο 1: Γενικές οδηγίες για τη
διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής

Θέµατα διδακτικής της Φυσικής Αγωγής (π.χ. 
σύνοψη των µεθόδων και στιλ διδασκαλίας, οδηγίες
για την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης
κλπ)
Γενικές διδακτικές οδηγίες για την ανάπτυξη θετικού
µαθησιακού κλίµατος τάξης και αποτελεσµατικής
διδασκαλίας
Οδηγίες για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες
Οδηγίες για τα παιδιά µε περιορισµένη γνώση της
ελληνικής γλώσσας
Θέµατα προγραµµατισµού της διδασκαλίας µε
παραδείγµατα



Παραδείγµατα από τις ενότητες…



Κεφάλαιο 2: Ειδικές οδηγίες για τη
διδασκαλία της ΦΑ και παραδείγµατα
σχεδίων µαθηµάτων

Στην αρχή κάθε αντικειµένου παρατίθενται
οι στόχοι του ΑΠΣ για την αντίστοιχη
διδακτική ενότητα
∆ίνονται ειδικές οδηγίες για τη διδασκαλία, 
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε
αντικειµένου
∆ίνονται παραδείγµατα σχεδίων µαθηµάτων
∆ίνονται παραδείγµατα από διαφορετικές
µεθόδους διδασκαλίας (π.χ. αµοιβαία
διδασκαλία, µέθοδος του αυτοελέγχου, 
µέθοδος καθοδηγούµενης ανακάλυψης κλπ)



Για παράδειγµα…



Ένα παιχνίδι από την ενότητα της
πετοσφαίρισης…

Αυτό το παιχνίδι έχει ουσιαστικά µόνο πιάσιµο και πέταγµα. 
Ωστόσο, στη συνέχεια, ανάλογα µε το τι διδάσκετε, αλλά και το
επίπεδο ανταπόκρισης των µαθητών, µπορείτε να διαφοροποιήσετε
τον τρόπο παιχνιδιού.



∆ιαθεµατική ή διεπιστηµονική
προσέγγιση



Για παράδειγµα, στο τέλος του
µαθήµατος…

Αυτό το κοµµάτι του µαθήµατος (το θέµα της ηµέρας) αφιερώνεται σε
κάποιο θέµα για συζήτηση, αφορµή για εργασία ή για διαθεµατική
προσέγγιση.



Κεφάλαιο 3: Η αξιολόγηση στη
Φυσική Αγωγή
∆ίνονται βασικές γνώσεις για την αξία και τη
χρησιµότητα της αξιολόγησης στη ΦΑ
∆ίνονται παραδείγµατα αξιολόγησης µε βάση τα
παραδείγµατα σχεδίων µαθηµάτων που παρατίθενται
στο προηγούµενο κεφάλαιο
Αξιολόγηση κινητικών στόχων
Αξιολόγηση γνωστικών στόχων
Αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων
Αξιολόγηση συµπεριφοράς

∆ίνονται αρκετά παραδείγµατα µε κάρτες αξιολόγησης
των δεξιοτήτων, οι οποίες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν είτε σε ατοµικό επίπεδο από τους
µαθητές (µέθοδος του αυτοελέγχου), είτε σε ζευγάρια
ώστε να αξιολογεί ο ένας τον άλλον (αµοιβαία
διδασκαλία)



Αξιολόγηση γνώσεων



Αξιολόγηση δεξιοτήτων



Αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων



Αξιολόγηση συµπεριφοράς



Κεφάλαιο 4: Ο εκπαιδευτικός
Φυσικής Αγωγής

Αναπτύσσονται συνοπτικά τα
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού
Φυσικής Αγωγής που σχετίζονται µε
την αποτελεσµατική διδασκαλία
Στάδια ανάπτυξης των δεξιοτήτων
διδασκαλίας και των διαφορετικών
προτεραιοτήτων σε κάθε ένα απ’ αυτά



Η βασική φιλοσοφία του βιβλίου για
τον εκπαιδευτικό

Να αποτελέσει ένα έναυσµα και
ταυτόχρονα ένα εργαλείο για τους
εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που
θα τους βοηθήσει να οργανώσουν και
να προγραµµατίσουν τη διδασκαλία
τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



Το βιβλίο του µαθητή



Τα βασικά µέρη του βιβλίου µαθητή

Κινητικές δεξιότητες
(αθλοπαιδιές, στίβος, 
χοροί)
Η αξία της δια βίου
άσκησης για την υγεία
Σωστή αθλητική
συµπεριφορά
Οργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων

Ε΄
∆ηµοτικού

ΣΤ΄
∆ηµοτικού

∆ιαθεµατική
προσέγγιση



Κεφάλαια 1 ως 7: Κινητικές δεξιότητες
(αθλοπαιδιές, στίβος, χοροί)

Παρέχονται βασικές γνώσεις για κάθε
αντικείµενο και κάθε δεξιότητα του ΑΠΣ



Για παράδειγµα, πώς ξεκινά
ένα κεφάλαιο…



Για παράδειγµα…



Στο τέλος ενός κεφαλαίου…

Οι ερωτήσεις αυτές σκόπιµα τέθηκαν έτσι ώστε να µη
µπορούν να απαντηθούν από το µαθητή – τουλάχιστον µε
ευκολία. Η σκοπιµότητα αυτής της ενέργειας είναι η παρώθηση του
µαθητή να αναζητήσει την απάντηση συνεργαζόµενος µε τον
εκπαιδευτικό, τον γονέα και ψάχνοντας ενδεχοµένως σε διάφορες
πηγές πληροφόρησης (π.χ. βιβλία, ιστοσελίδες κλπ)



Κεφάλαιο 8: Η αξία της δια βίου
άσκησης για την υγεία

Παρέχονται βασικές γνώσεις για τη σχέση
άσκησης, διατροφής, υγιεινών συνηθειών
και υγείας
Ερωτηµατολόγια, ασκήσεις, δραστηριότητες
οι οποίες µπορούν:
Είτε να τις κάνουν οι µαθητές στο σπίτι τους
Είτε να αποτελέσουν θέµα δραστηριοτήτων στο
σχολείο (π.χ. σε µια βροχερή µέρα)
Είτε να ασχοληθεί η τάξη για ένα δεκάλεπτο (στο
τέλος ενός µαθήµατος)



Για παράδειγµα, γνώσεις…

Ο εκπαιδευτικός µπορεί, σε κάποια στιγµή που κρίνει κατάλληλη και
σχετική, να δώσει ή να υπενθυµίσει αυτές τις γνώσεις



Για παράδειγµα, ασκήσεις…



Για παράδειγµα, ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης…



Κεφάλαιο 9: Σωστή αθλητική
συµπεριφορά
Τι ακριβώς είναι η σωστή αθλητική συµπεριφορά (µε
παραδείγµατα και ασκήσεις).
Προβλήµατα που εµφανίζονται στον αθλητισµό και
στους αθλητικούς χώρους (βία, ντόπινγκ).
Τρόπους για να αξιολογήσει ο µαθητής µόνος του
την υπευθυνότητά του στο µάθηµα της Φυσικής
Αγωγής.
Το κεφάλαιο αυτό περιέχει αρκετές ασκήσεις που οι
µαθητές µπορούν να κάνουν και στο σπίτι τους
Τέλος, ο εκπαιδευτικός µπορεί να αξιοποιήσει
αρκετές από τις ασκήσεις ή δραστηριότητες που
προτείνονται σ’ αυτό το κεφάλαιο σε κάποιο µικρό
κοµµάτι του µαθήµατος



Για παράδειγµα …



Λόγοι για να συµπεριφέρεται κανείς
σωστά στον αθλητισµό…

Αυτό είναι κάτι που ο µαθητής µπορεί να διαβάσει στο σπίτι, 
ωστόσο είναι επίσης κάτι που µπορεί να υπενθυµίσει ο
εκπαιδευτικός σε µια συζήτηση µε τους µαθητές



Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης…



Κεφάλαιο 10: Οργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων
Τα παιδιά ηλικίας 11-12 ετών έχουν ήδη αναπτυγµένες σε
ικανοποιητικό βαθµό τις δεξιότητες που απαιτούνται για την
οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων
γενικότερα
Επιπλέον, αρκετοί µαθητές έχουν το ενδιαφέρον να
οργανώσουν αυθόρµητα κάτι σχετικό (π.χ. ένα τουρνουά, µια
αθλητική γιορτή κλπ)
Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό παρέχεται ένας οδηγός οργάνωσης
αθλητικών εκδηλώσεων
Επίσης, παρατίθενται αρκετές ιδέες εκδηλώσεων προς
υλοποίηση σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, γονείς ή και
άλλους φορείς. 
Τέλος, οι ιδέες αυτές µπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν και
στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης του ολοήµερου σχολείου ή
οποιουδήποτε άλλου θεσµού του σχολείου κρίνει ο
εκπαιδευτικός





Ιδέες για εκδηλώσεις…



Επίλογος ή µήπως όχι;



Πώς µπορεί να αξιοποιήσει κανείς
τα νέα βιβλία;

Τουλάχιστον δυο τρόποι:
Είτε ακολουθώντας στην κυριολεξία
τις οδηγίες για τη διδασκαλία και τα
παραδείγµατα σχεδίων µαθηµάτων
Είτε λαµβάνοντας υπόψη τα
παραδείγµατα, αλλά παραλλάσσοντας
και προσαρµόζοντας αυτά στη δική
του πραγµατικότητα



«Παιδεία εστί ου την υδρία
πληρώσαι, αλλά ανάψαι αυτή»

∆ηµόκριτος



Για κάθε απορία, παρακαλώ
επικοινωνήστε µαζί µας…

Νικόλαος ∆ιγγελίδης
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
ΤΕΦΑΑ
42100-Καρυές Τρικάλων
E-mail: nikdig@pe.uth.gr

Επίσης, συνεχής ενηµέρωση για σχετικά
θέµατα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
http://www.pe.uth.gr/portal/psych/


