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http://eclass.auth.gr/


Σενάπιο από την ππάξη 

Άζθεζε: Πάζα δάρηπια ζην βόιεϊ 

«Χωξηζηείηε ζε δεπγάξηα θαη εθηειέζηε πάζεο κεηαμύ ζαο» 

Σε θάζε άζθεζε ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο 

συγκεκπιμένοι στόχοι!  

Πωο δηαηππώλω ζηόρνπο ζηε Φπζηθή Αγωγή; 

Σηε Φ.Α. ππάξρνπλ δπν ηξόπνη θαζνξηζκνύ ζηόρωλ:  

οι ποιοτικοί και οι ποσοτικοί στόχοι. 



Διατφπωςθ ποιοτικϊν ςτόχων  

Παράδειγμα «ςτόχευςθ με το ζνα χζρι», ποιοτικά κριτιρια: 
1. Αριςτερό πόδι μπροςτά (πόδι). 
2. Αριςτερό χζρι δείχνει το ςτόχο (δείχνω). 
3. Βλζμμα ςτο ςτόχο (βλζμμα). 
4. Σο δεξί χζρι πίςω από το κεφάλι (κεφάλι- οπλίηω). 

Αρικμόσ κριτθρίων 3-5.  

Ιςορροπία 

 
Διατφπωςθ ποςοτικϊν ςτόχων 

Οι ποςοτικοί ςτόχοι διατυπϊνονται ζτςι ϊςτε να μποροφν  να μετρθκοφν: 
• Ρίξτε 10 φορζσ τθν μπάλα ςτον αζρα. 
• Εκτελζςτε 10 πάςεσ από τα 2μ.  
• Εκτελζςτε 5 ςουτ ο κακζνασ από τθν προςωπικι βολι. 

 
 

Διατυπϊςεισ τθσ μορφισ «τα παιδιά κα μάκουν τθ δεξιότθτα τθσ ρίψθσ» είναι 
γενικζσ και δεν ενδείκνυνται για ζνα καλό μάκθμα! 



Βαςικζσ αρχζσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ των ςτόχων είναι:  

1. Προκλθτικοί ςτόχοι.  

2. Συγκεκριμζνοι ποιοτικοί ςτόχοι. 

3. Μετριςιμοι ςτόχοι. 

4. Προςωπικοί ςτόχοι  (εξατομίκευςθ). 



ΑΕΠ 2000 

Ο κακθγθτισ διδάςκει ςε δφο τμιματα τθσ Γϋ Γυμναςίου το ςερβίσ ςτο βόλεϊ. 
το ζνα τμιμα μετά τθ διδαςκαλία όλων των προαςκιςεων ηθτάει από τουσ 
μακθτζσ του να εκτελζςουν επί 10ϋ ςερβίσ. το άλλο τμιμα, μετά τθ 
διδαςκαλία όλων των προαςκιςεων, τουσ ηθτάει μζςα ςε 10ϋ να εκτελζςουν 
τουλάχιςτον είκοςι εφςτοχα ςερβίσ ο κακζνασ. ε ποιο τμιμα ο κακθγθτισ 
είναι πιο ςωςτόσ και γιατί. 



Γιατί προτείνεται να είναι ςυγκεκριμζνοι οι ςτόχοι; 

• Σα παιδιά ξζρουν που πρζπει να φτάςουν και αυτό αυξάνει το 
ενδιαφζρον τουσ. 
 

• Η ποιοτικι διατφπωςθ βοθκά τον εκπαιδευτικό ςτθν παροχι 
ανατροφοδότθςθσ. 
 

• Ο εκπαιδευτικόσ εςτιάηει ςε αυτό που ζκεςε ωσ ςτόχο και δεν χάνει το 
χρόνο του με άςκοπεσ αςκιςεισ. 
 

• Βοθκά τον εκπαιδευτικό ςτον προγραμματιςμό. 
 

• Βοθκά τον εκπαιδευτικό ςτθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν. Ο εκπαιδευτικόσ 
αςχολικθκε με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και αυτοφσ κα αξιολογιςει 
(ποςοτικά ι ποιοτικά)!! 



Ανατροφοδότθςθ 

Η ανατροφοδότθςθ αναφζρεται (α) ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ δεξιότθτασ (ποιοτικι) ι/και 
(β)ςτο αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ μιασ δεξιότθτασ (ποςοτικι). 

 
Πότε εςτιάηω ςτθν τεχνικι (ποιότθτα) και πότε ςτο αποτζλεςμα; 

Η ανατροφοδότθςθ προτείνεται: 

 να αρχίηει με μια κετικι πρόταςθ (τι ιταν καλό ςτθν εκτζλεςθ κετικι ανατροφοδότθςθ), 

 να ακολουκεί θ διόρκωςθ (πλθροφορία ςχετικά με τθν εκτζλεςθ, διορκωτικι ανατροφοδ.) 

 και να κλείνει με μια ενκάρρυνςθ για προςπάκεια (παρότρυνςθ). 

Σεχνικι τρεξίματοσ ταχφτθτεσ: «Λευτζρθ, ςωςτά ςθκϊνεισ τα γόνατα ψθλά, κυμιςου οι φτζρνεσ να 
φτάνουν ψθλά ςτουσ γλουτοφσ, παρουςιάηεισ πρόοδο ςυνζχιςε τθν προςπάκεια». 

Τρία κριτιρια: Κανόνεσ παιχνιδιοφ – ωματικι εξζλιξθ – Αποτζλεςμα 

Πωσ δίνουμε ανατροφοδότθςθ για αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν; 



Προχποκζςεισ για αποτελεςματικι ποιοτικι ανατροφοδότθςθ 
Για να είναι ςε κζςθ ζνασ εκπαιδευτικόσ να δϊςει κατάλλθλθ ποιοτικι 
ανατροφοδότθςθ, προτείνεται: 
1. Να γνωρίηει τα κομβικά ςθμεία εκτζλεςθσ τθσ δεξιότθτασ (ποιοτικά κριτιρια). 
2. Οι λζξεισ-κλειδιά που χρθςιμοποιεί να είναι κατανοθτζσ ςτα παιδιά.  
3. Να αναφζρεται περιςςότερο ςτο «πϊσ πρζπει να εκτελείται θ δεξιότθτα» 

(κετικι ανατροφοδότθςθ) και λιγότερο ςτο «πϊσ δεν πρζπει να εκτελείται» 
(αρνθτικι ανατροφοδότθςθ). 

4. Να αντικαταςτιςει αρνθτικζσ διατυπϊςεισ τθσ μορφισ «όχι, λάκοσ, δεν το κάνεισ 
ςωςτά, κτλ.» με τισ λζξεισ «διόρκωςε, βελτίωςε, κτλ.». 

5. Η ανατροφοδότθςθ να είναι ςφντομθ και ςυγκεκριμζνθ. 
6. Η ανατροφοδότθςθ να περιζχει κάκε φορά μόνο ζνα ςθμείο-κλειδί τθσ 

εκτελοφμενθσ δεξιότθτασ, διαφορετικά είναι πολλζσ οι πλθροφορίεσ που πρζπει 
να επεξεργαςτοφν τα παιδιά και μπερδεφονται. 



Συςτθματικι επίβλεψθ τθσ τάξθσ 
Η διδαςκαλία γίνεται αποτελεςματικότερθ όταν οι μακθτζσ νοιϊκουν ότι ο 

εκπαιδευτικόσ τουσ παρακολουκεί.  
Κατά τθν εξάςκθςθ κα πρζπει να παίρνει τζτοιεσ κζςεισ ϊςτε να μπορεί να εποπτεφει το 

ςφνολο τθσ τάξθσ. 
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Επίβλεψθ τθσ τάξθσ 
Δίνεισ μια άςκθςθ (π.χ. πάςα δάχτυλα ςτο βόλεϊ) και παρατθρείσ: 
1. 10 μακθτζσ τθν εκτελοφν καλά εκτόσ από ζνα ςθμείο. 
2. Ζνασ μακθτισ προςπακεί πολφ, αλλά δεν τα καταφζρνει κακόλου. 
3. Ζνασ άλλοσ ζχει λυμζνα κορδόνια. 
4. Άλλοσ παίηει μπάλα με το ηευγάρι του.  
 

Γνϊςεισ 
(α) προτεραιότθτεσ παρατιρθςθσ (τι να παρατθριςει – αντικείμενα παρατιρθςθσ) 
(β) ςτρατθγικζσ παρατιρθςθσ.  
 
 

Αςφάλεια μακθτϊν 



Ο δεκάλογοσ τθσ καλισ διδαςκαλίασ 
υνοπτικά οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ποιότθτα ενόσ 
μακιματοσ είναι: 
1. Συγκεκριμζνθ διατφπωςθ ςτόχων. 
2. Ανατροφοδότθςθ. 
3. Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ. 
4. Χρόνοσ αναμονισ των μακθτϊν. 
5. Επίβλεψθ τθσ τάξθσ. 
6. Κατάλλθλθ επίδειξθ. 
7. Περιγραφι τθσ άςκθςθσ/παιχνιδιοφ - οδθγίεσ. 
8. Αςφάλεια των μακθτϊν. 
9. Ζνταςθ μακιματοσ. 
10. Μεκοδικι ςειρά αςκιςεων (βιματα για τθ διδαςκαλία δεξιοτιτων). 



Καλι ςυνζχεια. Γεια ςασ!  

ΣΕΛΟ – ENDE – FINE- END 


