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ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός µαθήµατος: απαραίτητος µαθήµατος: απαραίτητος 
στη διδακτική διαδικασίαστη διδακτική διαδικασία

ΟΟ νοητικός σχεδιασµόςνοητικός σχεδιασµός είναι µια αναγκαία είναι µια αναγκαία 
διαδικασία για την πραγµατοποίηση του διαδικασία για την πραγµατοποίηση του 
µαθήµατος µαθήµατος 

Ο γραπτός σχεδιασµόςΟ γραπτός σχεδιασµός είναι απαραίτητος είναι απαραίτητος 
για την συνολική προεπισκόπηση του για την συνολική προεπισκόπηση του 
µαθήµατοςµαθήµατος

∆εν απαιτείται γραπτός σχεδιασµός για ∆εν απαιτείται γραπτός σχεδιασµός για 
κάθε µάθηµα Φ.Α. κάθε µάθηµα Φ.Α. Είναι απαιτούµενη όµως Είναι απαιτούµενη όµως 
η ικανότητα γραπτού σχεδιασµούη ικανότητα γραπτού σχεδιασµού όποτε όποτε 
χρειασθεί.χρειασθεί.



ΟΟ σχεδιασµός του µαθήµατος σε σχεδιασµός του µαθήµατος σε 
σχέση µε τον προγραµµατισµόσχέση µε τον προγραµµατισµό

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ∆Ι∆ΑΚΤΕΑΣ  ΥΛΗΣΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ∆Ι∆ΑΚΤΕΑΣ  ΥΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆ιδακτικά αντικείµενα∆ιδακτικά αντικείµενα

∆ιδακτικές ώρες∆ιδακτικές ώρες



ΑπαραίτηταΑπαραίτητα στοιχεία στο σχεδιασµό στοιχεία στο σχεδιασµό 
του µαθήµατος Φ.Α.του µαθήµατος Φ.Α.

1.1. ΤοΤο θέµαθέµα του µαθήµατοςτου µαθήµατος

2.2. Οι στόχοιΟι στόχοι του µαθήµατος (και τα αναµενόµενα του µαθήµατος (και τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα)αποτελέσµατα)

3.3. Ο εξοπλισµόςΟ εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί που θα χρησιµοποιηθεί 

4.4. Τα περιεχόµεναΤα περιεχόµενα (οι κινητικές δραστηριότητες) (οι κινητικές δραστηριότητες) 

5.5. Οι διδακτικές ενέργειεςΟι διδακτικές ενέργειες

6.6. Η οργάνωσηΗ οργάνωση των δραστηριοτήτων στο χρόνο και των δραστηριοτήτων στο χρόνο και 
το χώροτο χώρο

7.7. Η αξιολόγησηΗ αξιολόγηση
–– των µαθητών στο µάθηµατων µαθητών στο µάθηµα

–– της διεξαγωγής του µαθήµατοςτης διεξαγωγής του µαθήµατος



ΘέµαΘέµα του µαθήµατοςτου µαθήµατος

ΣυνδέεταιΣυνδέεται µε τον επιµέρους µε τον επιµέρους 
προγραµµατισµό της διδασκαλίας προγραµµατισµό της διδασκαλίας 
διδακτικού αντικειµένουδιδακτικού αντικειµένου

Στη διατύπωσή του λαµβάνονται υπόψη:Στη διατύπωσή του λαµβάνονται υπόψη:

οι υπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις των οι υπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις των 
µαθητών βάσει του προγραµµατισµούµαθητών βάσει του προγραµµατισµού

οι ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις των οι ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις των 
µαθητών βάσει του αναπτυξιακού τους µαθητών βάσει του αναπτυξιακού τους 
επιπέδουεπιπέδου



ΣτόχοιΣτόχοι του µαθήµατος (και του µαθήµατος (και 
αναµενόµενα αποτελέσµατα)αναµενόµενα αποτελέσµατα)

∆ιατυπώνονται:∆ιατυπώνονται:

Οι βασικοί στόχοιΟι βασικοί στόχοι που συνδέονται µε το θέµα του που συνδέονται µε το θέµα του 
µαθήµατος (εκµάθηση δεξιοτήτων & φυσικής µαθήµατος (εκµάθηση δεξιοτήτων & φυσικής 
δραστηριότητας)δραστηριότητας)

Η έµφαση στόχουΗ έµφαση στόχου στο µάθηµαστο µάθηµα

Οι επιµέρους στόχουςΟι επιµέρους στόχους

Οι στόχοι καθορίζουν:Οι στόχοι καθορίζουν: πώς θα διαµορφωθούν οι διδακτικές πώς θα διαµορφωθούν οι διδακτικές 
ενέργειες & οι κινητικές δραστηριότητες στο µάθηµαενέργειες & οι κινητικές δραστηριότητες στο µάθηµα

Βάσει των στόχων, διατυπώνονται τα αναµενόµενα Βάσει των στόχων, διατυπώνονται τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα από τη διεξαγωγή του µαθήµατοςαποτελέσµατα από τη διεξαγωγή του µαθήµατος



ΟΟ εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθείεξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί

ΚαθορίζεταιΚαθορίζεται, προκειµένου , προκειµένου 
να βρίσκεται κατά την να βρίσκεται κατά την 
έναρξη στο χώρο του έναρξη στο χώρο του 
µαθήµατοςµαθήµατος

Η ανάγκη οργάνωσης των δραστηριοτήτων Η ανάγκη οργάνωσης των δραστηριοτήτων 
σύµφωνα µε τους στόχους, οδηγεί συχνά σε σύµφωνα µε τους στόχους, οδηγεί συχνά σε 
επινοήσεις εξοπλισµού (χάρτινες µπάλες, επινοήσεις εξοπλισµού (χάρτινες µπάλες, 
µαντήλια, µπαλόνια, χαρτοταινίες, κλπ)µαντήλια, µπαλόνια, χαρτοταινίες, κλπ)



ΤαΤα περιεχόµενα (κινητικές δραστηριότητες)περιεχόµενα (κινητικές δραστηριότητες)

ΟιΟι κινητικές δεξιότητεςκινητικές δεξιότητες, που βάσει του θέµατος πρέπει να διδαχθούν , που βάσει του θέµατος πρέπει να διδαχθούν 
ή να γίνει εξάσκησηή να γίνει εξάσκηση

Οι κινητικές δραστηριότητεςΟι κινητικές δραστηριότητες που θα χρησιµοποιηθούν για την που θα χρησιµοποιηθούν για την 
εξάσκηση των κινητικών δεξιοτήτων ή την επίτευξη του στόχου εξάσκηση των κινητικών δεξιοτήτων ή την επίτευξη του στόχου 
έµφασης ή των επιµέρους στόχων έµφασης ή των επιµέρους στόχων 

Οι προσαρµογές των δραστηριοτήτωνΟι προσαρµογές των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων για την επίτευξη των στόχων 
«αθροιστικά» «αθροιστικά» 

Οι προσαρµοσµένες στους στόχους Οι προσαρµοσµένες στους στόχους παιγνιώδεις δραστηριότητεςπαιγνιώδεις δραστηριότητες

Το παιχνίδιΤο παιχνίδι σαν αυτούσια φυσική δραστηριότητα που περικλείει τους σαν αυτούσια φυσική δραστηριότητα που περικλείει τους 
απώτερους στόχους του µαθήµατοςαπώτερους στόχους του µαθήµατος



∆ιδακτικές ενέργειες∆ιδακτικές ενέργειες

ΠωςΠως θα διδαχθούνθα διδαχθούν οι δεξιότητες και οι δεξιότητες και 
τα γνωστικά στοιχεία του µαθήµατος τα γνωστικά στοιχεία του µαθήµατος 
(διδακτική µεθοδολογία)(διδακτική µεθοδολογία)

Τα σηµεία έµφασης Τα σηµεία έµφασης καικαι η η 
διαφοροποίηση της διδασκαλίαςδιαφοροποίηση της διδασκαλίας
ανάλογα µε τις δυνατότητες των ανάλογα µε τις δυνατότητες των 
µαθητώνµαθητών

Οι ενέργειες των µαθητώνΟι ενέργειες των µαθητών στη στη 
µαθησιακή διαδικασίαµαθησιακή διαδικασία

ΗΗ ψυχολογική στήριξηψυχολογική στήριξη της της 
µαθησιακής διαδικασίαςµαθησιακής διαδικασίας



ΗΗ οργάνωση στο χρόνο και το χώροοργάνωση στο χρόνο και το χώρο

ΚαθορίζεταιΚαθορίζεται ο χρόνοςο χρόνος κάθε διδακτικής κάθε διδακτικής 
διαδικασίας ή δραστηριότηταςδιαδικασίας ή δραστηριότητας

Περιγράφεται η οργάνωσηΠεριγράφεται η οργάνωση στο χώρο των στο χώρο των 
δραστηριοτήτων δραστηριοτήτων 

Χρησιµοποιούνται σχήµαταΧρησιµοποιούνται σχήµατα για να κάνουν για να κάνουν 
κατανοητή την οργάνωση και τη διαδικασίακατανοητή την οργάνωση και τη διαδικασία



∆ιαδικασίες∆ιαδικασίες αξιολόγησης µαθητώναξιολόγησης µαθητών

ΑξιολογικήΑξιολογική ανατροφοδότηση από ανατροφοδότηση από 
τον εκπαιδευτικότον εκπαιδευτικό

∆ιαδικασίες ∆ιαδικασίες ετεροαξιολόγησηςετεροαξιολόγησης από από 
τους µαθητέςτους µαθητές

∆ιαδικασίες ∆ιαδικασίες αυτοαξιολόγησηςαυτοαξιολόγησης



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση του µαθήµατοςτου µαθήµατος

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση από τους µαθητέςαπό τους µαθητές

–– Επίπεδο γενικής ικανοποίησης Επίπεδο γενικής ικανοποίησης 

–– Επιµέρους πρόοδος στα αναµενόµενα αποτελέσµαταΕπιµέρους πρόοδος στα αναµενόµενα αποτελέσµατα

ΑυτοαξιολόγησηΑυτοαξιολόγηση από τον εκπαιδευτικόαπό τον εκπαιδευτικό

–– Βαθµός επίτευξης στόχων Βαθµός επίτευξης στόχων 

–– Εξέλιξη µαθήµατος και διαχείριση του διδακτικού Εξέλιξη µαθήµατος και διαχείριση του διδακτικού 
χρόνουχρόνου

–– Επίπεδο ικανοποίησης της διδακτικής και Επίπεδο ικανοποίησης της διδακτικής και 
οργανωτικής διαχείρισης, καθώς και διαχείρισης του οργανωτικής διαχείρισης, καθώς και διαχείρισης του 
απρόοπτουαπρόοπτου



ΠορείαΠορεία στο σχεδιασµό µαθήµατος στο σχεδιασµό µαθήµατος 
Φυσικής ΑγωγήςΦυσικής Αγωγής

1.1. ΘέµαΘέµα --> > ΣτόχοιΣτόχοι --> > ∆ιαµόρφωση περιεχοµένου ∆ιαµόρφωση περιεχοµένου (είδος (είδος 
και οργάνωση δραστηριοτήτων)και οργάνωση δραστηριοτήτων)

2.2. Θέµα Θέµα --> > ΠεριεχόµενοΠεριεχόµενο (διδασκαλία δεξιοτήτων και (διδασκαλία δεξιοτήτων και 
δραστηριότητες) δραστηριότητες) --> > διατύπωση στόχωνδιατύπωση στόχων --> πιθανή > πιθανή 
αναµόρφωση περιεχοµένουαναµόρφωση περιεχοµένου

3.3. Θέµα Θέµα --> > Στόχοι + περιεχόµενοΣτόχοι + περιεχόµενο --> > προσαρµογή ή προσαρµογή ή 
διαφοροποίηση στόχων + διατήρηση ή διαµόρφωση διαφοροποίηση στόχων + διατήρηση ή διαµόρφωση 
περιεχοµένουπεριεχοµένου



Το σχέδιο ή πλάνο µαθήµατος: 

προτείνεται να αποτυπώνεται 

σε µία σελίδα



ΣύνταξηΣύνταξη σχεδίου µαθήµατοςσχεδίου µαθήµατος



ΣύνταξηΣύνταξη σχεδίου µαθήµατοςσχεδίου µαθήµατος



Σχέδιο µαθήµατος από το βιβλίο:

Φυσική Αγωγή Γ΄και ∆΄ 
∆ηµοτικού – βιβλίο 
εκπαιδευτικού, σελ. 40

Θεµατική ενότητα: 

Ψυχοκινητική αγωγή



Σχέδιο µαθήµατος από το βιβλίο:

Φυσική Αγωγή Ε΄και Στ΄ 
∆ηµοτικού – Βιβλίο 
εκπαιδευτικού, σελ. 82



Σχέδιο µαθήµατος από το 
βιβλίο:

Φυσική Αγωγή Α΄ 
Γυµνασίου – βιβλίο 
εκπαιδευτικού, σελ. 122



Σχέδιο µαθήµατος από το βιβλίο:

Φυσική Αγωγή Β΄ Γυµνασίου –
βιβλίο επαιδευτικού, σελ. 39



Σχέδιο µαθήµατος 
Χειροσφαίρισης για το 
∆ηµοτικό σχολείο 
(Ιατρούδης Π.)



∆εν∆εν παίζει ρόλο πως θα συνταχθεί το παίζει ρόλο πως θα συνταχθεί το 
σχέδιο µαθήµατος, αλλά αν περιλαµβάνει:σχέδιο µαθήµατος, αλλά αν περιλαµβάνει:

1.1. ΤοΤο θέµαθέµα του µαθήµατοςτου µαθήµατος

2.2. Τους στόχουςΤους στόχους του µαθήµατος (και τα του µαθήµατος (και τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα)αναµενόµενα αποτελέσµατα)

3.3. Τον εξοπλισµόΤον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί που θα χρησιµοποιηθεί 

4.4. Τα περιεχόµεναΤα περιεχόµενα (κινητικές δραστηριότητες) (κινητικές δραστηριότητες) 

5.5. Τις διδακτικές ενέργειεςΤις διδακτικές ενέργειες

6.6. Την οργάνωσηΤην οργάνωση των δραστηριοτήτων στο χρόνο των δραστηριοτήτων στο χρόνο 
και το χώροκαι το χώρο

7.7. Την αξιολόγησηΤην αξιολόγηση
–– των µαθητών στο µάθηµατων µαθητών στο µάθηµα

–– της διεξαγωγής του µαθήµατοςτης διεξαγωγής του µαθήµατος




