Το πλαίσιο διδασκαλίας της
Χειροσφαίρισης
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Το διδακτικό αντικείµενο του
Χάντµπολ στη σχολική Φυσική Αγωγή
`

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

`

Ε΄ & Στ΄ τάξη δηµοτικού (8 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 της διδασκαλίας του Χάντµπολ στο
Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής
`

Στόχοι ψυχοκινητικού τοµέα

◦ Εκµάθηση των κινητικών δεξιοτήτων (τεχνικής και τακτικής) του
χάντµπολ
◦ Ανάπτυξη των ειδικών φυσικών ικανοτήτων
◦ Ανάπτυξη των αθλητικών δεξιοτήτων του χάντµπολ

`

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 και τακτική των κινήσεων
◦ Απόκτηση γνώσεων για τους κανονισµούς

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

Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να εξοικειωθούν και να καλλιεργήσουν µε
παιγνιώδη τρόπο τις ιδιαίτερες κινήσεις
του χάντµπολ
◦ Να χαρούν και να εκφρασθούν µε το παιχνίδι
◦ Να καλλιεργήσουν πνεύµα συνεργασίας και
οµαδικότητας
◦ Να αναπτύξουν ηθικές αξίες, όπως
τιµιότητα, αξιοκρατία, σεβασµός των
αντιπάλων, µετριοφροσύνη
◦ Να γνωρίσουν στοιχεία τεχνικής του
αθλήµατος

Ενδεικτικές δραστηριότητες της διδασκαλίας του
χάντµπολ στη Γ΄ και τη ∆΄ τάξη του δηµοτικού
σχολείου
`

`

Ασκήσεις χειρισµού και εξοικείωσης
µε τη µπάλα
Ασκήσεις παιγνιώδους µορφής για την
εκµάθηση της πάσας και του σουτ

`

Πάσα σε ζευγάρια

`

Σουτ προς µια κατεύθυνση

`

Παιχνίδι µε µεικτές οµάδες
χωρίς πολλές διακοπές και
διορθώσεις

Η διδασκαλία του χάντµπολ στην Ε΄ και τη
Στ΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου
`

Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να αποκτήσουν κινητικές δεξιότητες (τεχνικής
και τακτικής) στο χάντµπολ
◦ Να αναπτύξουν ειδικές φυσικές ικανότητες για
το άθληµα
◦ Να καλλιεργήσουν πνεύµα συνεργασίας,
οµαδικότητας και επικοινωνίας
◦ Να αναπτύξουν ηθικές αξίες, όπως τιµιότητα,
δικαιοσύνη, σεβασµός αντιπάλων
◦ Να γνωρίσουν τους βασικούς κανονισµούς
◦ Να γνωρίσουν τα στοιχεία της τεχνικής του
χάντµπολ

Ενδεικτικές δραστηριότητες της διδασκαλίας του
χάντµπολ στην Ε΄ και τη Στ΄ τάξη του δηµοτικού
σχολείου
`

Ασκήσεις στην υποδοχή της µπάλας (λαβές)

`

Ασκήσεις µεταβίβασης της µπάλας (πάσα)

`

Εξάσκηση στο σουτ

`

Ασκήσεις στη ντρίπλα

`

Ασκήσεις στην ατοµική άµυνα

`

`
`

`

Εξάσκηση του τερµατοφύλακα στις διάφορες
θέσεις του τέρµατος και στις αποκρούσεις της
µπάλας
Εξάσκηση στα σουτ από πλάγια θέση
Εξάσκηση στην απλή διάταξη της άµυνας –
επίθεσης
Επίδειξη απλού αιφνιδιασµού

Η διδασκαλία του χάντµπολ στη Β΄
τάξη του Γυµνασίου
`

Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να καλλιεργήσουν τις κινητικές δεξιότητες
(τεχνικής και τακτικής) στο χάντµπολ
◦ Να αναπτύξουν τις ειδικές φυσικές ικανότητες
για το άθληµα
◦ Να αναπτύξουν την επικοινωνία, τη
συνεργασία και την οµαδικότητα, την
αυτενέργεια και την υπευθυνότητα
◦ Να αναπτύξουν σεβασµό για το συµπαίκτη και
τον αντίπαλο
◦ Να γνωρίσουν τα στοιχεία της τεχνικής
◦ Να γνωρίσουν τους κανονισµούς του
αθλήµατος

Ενδεικτικό περιεχόµενο της διδασκαλίας
του χάντµπολ στη Β΄ τάξη του Γυµνασίου
`
`

`

`
`

Στάσεις του παίκτη – υποδοχή της µπάλας
Είδη πάσας: βασική πάσα πάνω από κεφάλι, πλάγια
περιστροφική, σκαστή, κλπ
Επιτρεπόµενα βήµατα µε κράτηµα της µπάλας από
στάση και σε κίνηση
Ντρίπλα: συνδυασµός ντρίπλας, βηµάτων και πάσας
Είδη σουτ: βασικό «ρίψη πάνω από το κεφάλι»,
χαµηλό «ρίψη κάτω από το ύψος του ισχίου», µε
άλµα «µε ένα, δύο ή τρία βήµατα» από πάσα και από
ντρίπλα

`

Μπλόκ

`

∆ιάταξη άµυνας – επίθεσης

`

Θέσεις και τρόποι απόκρουσης του τερµατοφύλακα

Η διδασκαλία του χάντµπολ στη Γ΄
τάξη του Γυµνασίου
`

Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να αναπτύξουν τις κινητικές (τεχνική και
τακτική) και αθλητικές τους δεξιότητες στο
χάντµπολ
◦ Να αναπτύξουν αντιληπτικές δεξιότητες
για την κίνησή τους στον αγωνιστικό χώρο
◦ Να καλλιεργήσουν πνεύµα οµαδικότητας
συνεργασίας και επικοινωνίας
◦ Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοπειθαρχίας,
θέλησης, υπευθυνότητας, υποµονής,
επιµονής και θάρρους
◦ Να γνωρίσουν τους κανονισµούς

του αθλήµατος

Ενδεικτικό περιεχόµενο της διδασκαλίας
του χάντµπολ στη Γ΄ τάξη του Γυµνασίου
`
`

`

`

Επανάληψη θεµάτων Β΄ τάξης
Απλές µορφές άµυνας: θέσεις και
µετακινήσεις παικτών
Απλές µορφές επίθεσης: θέσεις και
µετακινήσεις παικτών
Παιχνίδι µε πλήρη εφαρµογή των
κανονισµών

∆ιδασκαλία – οργάνωση του µαθήµατος
`

Το περιεχόµενο διδασκαλίας του χάντµπολ σε κάθε τάξη είναι
ενδεικτικό. Ακολουθείται σε γενικές γραµµές, µπορεί ωστόσο να
προσαρµόζεται στο αναπτυξιακό επίπεδο και τις εκάστοτε
κινητικές δεξιότητες των µαθητών

`

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 χάντµπολ είναι οι µαθητές να συµµετέχουν εξ
αρχής σε µορφές παιχνιδιού.

`

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,

`

∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας (ενδεικτικά:

οµοιότητα-διαφορά, σύστηµα, µεταβολή, αλληλεπίδραση, ισότητα,
συνεργασία, επικοινωνία, συλλογικότητα, εξάρτηση, ενέργεια)
◦ 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 χάντµπολ (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)

Στόχοι στη διδασκαλία της
χειροσφαίρισης
`

Η εκµάθηση και εξάσκηση των κινητικών δεξιοτήτων

`

Η βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων

`

`

(τεχνική και τακτική)
αντοχή, ευλυγισία)

(ταχύτητα, δύναµη,

Η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου για το άθληµα

(γνώση της τεχνικής & της τακτικής, των κανονισµών, των παραγόντων της
απόδοσης, της αγωνιστικής & κοινωνικής δοµής, κ.α.)

Η διαχείριση των συναισθηµάτων, των κοινωνικών
δεξιοτήτων και των αξιών (προσπάθεια, επιµονή, ευχαρίστηση,

επικοινωνία, συνεργασία, σεβασµός κανόνων, αποδοχή αποτελέσµατος,
αποδοχή διαφορετικότητας, κλπ)
`

∆ιαµόρφωση θετικής στάσης και συµπεριφοράς

άθληµα και τη συµµετοχή σε φυσική δραστηριότητα µε χειροσφαίριση)

(για το

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
`
`

`

`

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Όλοι οι στόχοι του µαθήµατος υφίστανται
καθηµερινά
Ενσωµάτωση όσο δυνατόν περισσοτέρων
στόχων σε κάθε µάθηµα
Προτεραιότητα στην κινητική δραστηριότητα
των µαθητών

∆ιαµόρφωση πλάνου µαθήµατος
`

Επιλογή του θέµατος

`

Ενσωµάτωση των στόχων

`

Σύνθεση του περιεχοµένου
Μαθησιακός τοµέας
και γνωστικό µέρος)

Εξάσκηση

(µέθοδος διδασκαλίας

(ασκήσεις και συνδυασµοί ασκήσεων)

Μορφές παιχνιδιού

(άθροιση στόχων)

Σε κάθε περίπτωση
`

`

`

`

`

`

Να ξεκινάµε διδάσκοντας απλά στοιχεία (κινητική
µάθηση)
Να συνθέτουµε ασκήσεις που εµπεριέχουν το αντικείµενο
της διδασκαλίας (κινητική µάθηση)
Να εναλλάσσουµε τις κινητικές δραστηριότητες
(συνδυασµούς ασκήσεων) εξασφαλίζοντας την κινητική
συµµετοχή και φυσική δραστηριότητα όλων των
µαθητών (φυσική άσκηση)
Να µεταδίδουµε γνωστικά στοιχεία και οδηγίες
εφαρµογής σ’ όλη τη διάρκεια του µαθήµατος

Να διαχειριζόµαστε σε κάθε ευκαιρία τις
συναισθηµατικές/κοινωνικές δεξιότητες και τις αξίες
Να εντάσσουµε µορφές παιχνιδιού

