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Το πλαίσιο διδασκαλίας
της Καλαθοσφαίρισης

σύµφωνα µε το
Α.Π.Σ. και ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
της Φυσικής Αγωγής



Το διδακτικό αντικείµενο του Μπάσκετ 
στη σχολική Φυσική Αγωγή

Γ΄ & ∆΄ τάξη δηµοτικού (µύηση - 3 ώρες)

Ε΄ & Στ΄ τάξη δηµοτικού (8 ώρες)

Α΄ τάξη γυµνασίου (13 ώρες)

Β΄ τάξη γυµνασίου (10 ώρες)

Γ΄ τάξη γυµνασίου (10 ώρες)

Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξη ΓΕΛ και Α΄ & Β΄ ΕΠΑΛ 
(αντικείµενο επιλογής και στα δύο τετράµηνα)



Στόχοι ψυχοκινητικού τοµέα
◦ Εκµάθηση των κινήσεων (τεχνικής και τακτικής) του µπάσκετ
◦ Ανάπτυξη των ειδικών φυσικών ικανοτήτων
◦ Ανάπτυξη των αγωνιστικών δεξιοτήτων του µπάσκετ
Στόχοι συναισθηµατικού τοµέα
◦ Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, οµαδικότητας
◦ Ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, της θετικής αυτοαντίληψης και της 
αυτοπεποίθησης των µαθητών

◦ Ανάπτυξη ηθικών αξιών, όπως τήρηση των κανόνων, ευγενής 
συναγωνισµός, τιµιότητα, αποδοχή της διαφορετικότητας και του 
αποτελέσµατος

Στόχοι γνωστικού τοµέα
◦ Απόκτηση γνώσεων για την τεχνική των κινήσεων και τις τακτικές 
κινήσεις

◦ Απόκτηση γνώσεων για τους κανονισµούς
◦ Κατανόηση της αξίας της προσπάθειας και της συµµετοχής στο 
παιχνίδι και στον αγώνα

Στόχοι της διδασκαλίας του µπάσκετ στο Α.Π.Σ.



Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να εξοικειωθούν και να καλλιεργήσουν µε 
παιγνιώδη τρόπο τις ιδιαίτερες κινήσεις              
του µπάσκετ

◦ Να χαρούν και να εκφρασθούν µε το παιχνίδι
◦ Να καλλιεργήσουν πνεύµα συνεργασίας και 
οµαδικότητας

◦ Να αναπτύξουν αυτοεκτίµηση, θετική αυτοαντίληψη 
και αυτοπεποίθηση

◦ Να γνωρίσουν στοιχεία τεχνικής του αθλήµατος

Η διδασκαλία του µπάσκετ στη Γ΄ και τη ∆΄
τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου



Εξάσκηση στο χειρισµό της µπάλας  
(ντρίπλα) 
Παιγνιώδη εξάσκηση σε διάφορα είδη 
πάσας
Παιγνιώδη εξάσκηση σε διάφορα είδη 
σουτ
Παιχνίδι µε απλοποιηµένους,  βασικούς 
κανόνες 

Ενδεικτικές δραστηριότητες της διδασκαλίας του
µπάσκετ στη Γ΄ και τη ∆΄ τάξη του ∆ηµοτικού
σχολείου



Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να καλλιεργήσουν µε παιγνιώδη τρόπο τις ιδιαίτερες 
κινήσεις που απαιτεί το µπάσκετ

◦ Να αναπτύξουν ειδικές φυσικές ικανότητες
◦ Να καλλιεργήσουν πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας
◦ Να αναπτύξουν αυτοεκτίµηση, θετική αυτοαντίληψη και 
αυτοπεποίθηση

◦ Να αγωνίζονται τίµια και δίκαια, µε σεβασµό στον 
αντίπαλο

◦ Να γνωρίσουν τους βασικούς κανονισµούς 
◦ Να κατανοήσουν την αξία της προσπάθειας και της 
συµµετοχής, καθώς και τη σηµασία του δίκαιου αγώνα

Η διδασκαλία του µπάσκετ στην Ε΄ και τη Στ΄
τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου



Εξάσκηση στάσης ετοιµότητας και αµυντικής στάσης
Εξάσκηση ντρίπλας σε στάση και προωθητική 
Εξάσκηση στα είδη πάσας
Εξάσκηση στο σταµάτηµα µε άλµα και µε βηµατισµό
Εξάσκηση στη µετωπιαία και ραχιαία                             
στροφή (πίβοτ)
Εξάσκηση στο σουτ από στάση και σε κίνηση
Ασκήσεις προσποίησης µε και χωρίς µπάλα
Παιχνίδι µε βασικούς κανονισµούς χωρίς               
διακοπές

Ενδεικτικές δραστηριότητες της διδασκαλίας του
µπάσκετ στην Ε΄ και τη Στ΄ τάξη του ∆ηµοτικού
σχολείου



Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να αποκτήσουν τις κινητικές δεξιότητες του 
αθλήµατος 

◦ Να αναπτύξουν τις ειδικές φυσικές ικανότητες     
σε ευλυγισία, ταχύτητα, δύναµη και αντοχή

◦ Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ν΄ 
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες

◦ Να καλλιεργήσουν την επικοινωνία, τη συνεργασία 
και την οµαδικότητα

◦ Να αποκτήσουν γνώσεις της τεχνικής
◦ Να αποκτήσουν γνώση των κανονισµών
◦ Να κατανοήσουν τη σηµασία και το ρόλο τους στην 
οµάδα

Η διδασκαλία του µπάσκετ στην Α΄ τάξη του
Γυµνασίου



Στάσεις του παίκτη (ετοιµότητας, αµυντική) και 
µετακινήσεις (τρέξιµο, γλίστρηµα)
Όλα τα είδη πάσας 
∆ιάφοροι συνδυασµοί ντρίπλας
∆ιάφοροι συνδυασµοί σουτ
Σταµατήµατα (µε άλµα και βηµατισµό)
Στροφές (µετωπιαίο και ραχιαίο πίβοτ)
Εµπέδωση µε παιχνίδι και εφαρµογή                 
των βασικών κανονισµών

Ενδεικτικό περιεχόµενο της διδασκαλίας του
µπάσκετ στην Α΄ τάξη του Γυµνασίου



Η διδασκαλία του µπάσκετ στη Β΄ 
τάξη του Γυµνασίου
Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες στο                 

µπάσκετ 
◦ Να αναπτύξουν τις ειδικές φυσικές ικανότητες                    
δύναµης, ταχύτητας, ευλυγισίας και αντοχής 

◦ Να συµµετέχουν σε αθλητικούς αγώνες
◦ Να καλλιεργήσουν πνεύµα οµαδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας
◦ Να αναπτύξουν αυτοεκτίµηση, θετική αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση
◦ Να αγωνίζονται τίµια και δίκαια, µε µετριοφροσύνη και σεβασµό στους 
αντιπάλους

◦ Να αποκτήσουν γνώσεις των κανονισµών και εφαρµογής τους στο 
παιχνίδι

◦ Να κατανοήσουν τη σηµασία της προσπάθειας και συµµετοχής στο 
παιχνίδι και τον αγώνα



Ενδεικτικό περιεχόµενο της διδασκαλίας 
του µπάσκετ στη Β΄ τάξη του Γυµνασίου

Επανάληψη θεµάτων Α΄τάξης
∆ιάφορες µορφές προσποίησης 
Μορφές προπετάσµατος (εσωτερικό  
και εξωτερικό σκριν)
Επανάκτηση της µπάλας από το 
ταµπλό (επιθετικό, αµυντικό ριµπάουντ
και µπλοκ άουτ)
Εµπέδωση µε παιχνίδι



Η διδασκαλία του µπάσκετ στη Γ΄ 
τάξη του Γυµνασίου
Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να αναπτύξουν σύνθετες και περίπλοκες                     
δεξιότητες στο µπάσκετ

◦ Να αναπτύξουν αγωνιστικές δεξιότητες
◦ Να αντιµετωπίζουν µε µετριοφροσύνη και µε σύνεση τη 
νίκη και την ήττα

◦ Να αντιµετωπίζουν µε σεβασµό και κατανόηση τον 
αντίπαλο

◦ Να αποκτήσουν γνώση των κανονισµών και να τους 
εφαρµόζουν

◦ Να κατανοήσουν τη σηµασία του δίκαιου αγώνα



Ενδεικτικό περιεχόµενο της διδασκαλίας 
του µπάσκετ στη Γ΄ τάξη του Γυµνασίου

Επανάληψη θεµάτων Α΄και Β΄τάξης

Απλές µορφές άµυνας ζώνης (2-3, 3-2, 2-1-2)

Ατοµική άµυνα (µαν το µαν)

Απλές µορφές επίθεσης και              
αιφνιδιασµού

Παιχνίδι µε πλήρη εφαρµογή                   
κανονισµών



∆ιδασκαλία – οργάνωση του µαθήµατος
Το περιεχόµενο διδασκαλίας του µπάσκετ σε κάθε τάξη είναι ενδεικτικό. 
Ακολουθείται σε γενικές γραµµές, µπορεί ωστόσο να προσαρµόζεται στο 
αναπτυξιακό επίπεδο και τις εκάστοτε κινητικές δεξιότητες των µαθητών 
(ενσωµατώνοντας περιεχόµενο της επόµενης τάξης ή εµµένοντας σε 
περιεχόµενο της προηγούµενης τάξης).

Το αντικείµενο διδάσκεται ολιστικά. ∆εν αναλώνεται ο διδακτικός χρόνος 
στη διδασκαλία µόνο των κινητικών δεξιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα οι
µαθητές εξασκούνται στις δεξιότητες, συνδέοντάς τες µε το συνολικό 
περιεχόµενο και το παιχνίδι. Βασική επιδίωξη στη διδασκαλία του 
µπάσκετ είναι οι µαθητές να συµµετέχουν εξ αρχής σε µορφές παιχνιδιού 
µπάσκετ. 

Το αντικείµενο διδάσκεται στο σύνολό του βιωµατικά. Η εκµάθηση, η 
εξάσκηση, η αγωνιστική βελτίωση, η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη 
συναισθηµατικών-κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών και η κατανόηση & 
εφαρµογή των κανονισµών γίνεται σε διαδικασίες πρακτικής εφαρµογής.



Οι διαθεµατικές προσεγγίσεις
Αναφορά σε θεµελιώδεις έννοιες (χώρος-χρόνος, άτοµο-σύνολο, 
οµοιότητα-διαφορά, σύστηµα, µεταβολή, αλληλεπίδραση, ισότητα, 
συνεργασία, επικοινωνία, συλλογικότητα, εξάρτηση, ενέργεια)

∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας (ενδεικτικά: 
◦ Οργάνωση οµαδικών παιχνιδιών & αγώνων στο σχολείο

◦ Οι αθλοπαιδιές στη «δια βίου άσκηση» 

◦ φυσική δραστηριότητα µέσα από τα οµαδικά παιχνίδια και αθλήµατα: υγεία και 
ανάπτυξη των µαθητών 

◦ Η βία στα οµαδικά αθλήµατα

◦ Η αθλητική οργάνωση των αθλοπαιδιών, κλπ)

Ολιστική-βιωµατική διδασκαλία του µπάσκετ (εφαρµογή των 
διδασκόµενων δεξιοτήτων σε µορφές παιχνιδιού, ταυτόχρονη αναφορά
στη διαδικασία και τους κανόνες του παιχνιδιού, σύνθεση στόχων στο 
µάθηµα, ευρύτερες αναφορές στην αθλητική οργάνωση και σύνδεση του 
µπάσκετ µε την κοινωνία, κλπ) 


