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Η πετοσφαίριση
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της Φυσικής Αγωγής



Στόχοι ψυχοκινητικού τοµέα
◦ Εκµάθηση των κινήσεων (τεχνικής) του βόλεϊ
◦ Ανάπτυξη των ειδικών φυσικών ικανοτήτων
◦ Ανάπτυξη των αθλητικών δεξιοτήτων του βόλεϊ
Στόχοι συναισθηµατικού τοµέα
◦ Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, οµαδικότητας
◦ Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεκτίµησης, αυτοαντίληψης και 
αυτοπεποίθησης

◦ Ανάπτυξη ηθικών αξιών τήρησης των κανόνων, ευγενούς 
συναγωνισµού, αποδοχής της διαφορετικότητας και του 
αποτελέσµατος

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

◦ Απόκτηση γνώσεων για τους κανονισµούς
◦ Απόκτηση γενικότερων γνώσεων που σχετίζονται µε τα οφέλη της 
δια βίου άσκησης

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



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

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

◦ Να αναπτύξουν αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση
◦ Να γνωρίσουν στοιχεία τεχνικής

Η διδασκαλία του βόλεϊ στην Γ΄ και τη ∆΄ τάξη
του ∆ηµοτικού σχολείου



Εξάσκηση στην πάσα µε δάκτυλα
Εξάσκηση στη µανσέτα
Εξάσκηση στο σερβίς
Παιχνίδι µε µεικτές οµάδες (χωρίς πολλές 
διακοπές και εµµονή στους κανονισµούς)

Ενδεικτικές δραστηριότητες της διδασκαλίας του
βόλεϊ στην Γ΄ και τη ∆΄ τάξη του ∆ηµοτικού
σχολείου



Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να αναπτύξουν ειδικές φυσικές ικανότητες
◦ Να αναπτύξουν σύνθετες αθλητικές δεξιότητες
◦ Να καλλιεργήσουν πνεύµα συνεργασίας και 
οµαδικότητας

◦ Να αγωνίζονται τίµια και δίκαια µε σεβασµό στον 
αντίπαλο

◦ Να γνωρίσουν τους κανονισµούς του βόλεϊ
◦ Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της άσκησης «δια 
βίου»

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



Χτυπήµατα της µπάλας µε το ένα χέρι
Μετακινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις
Εξάσκηση των βασικών στάσεων
Εξάσκηση της απλής πάσας εµπρός
Εξάσκηση της µανσέτας
Εξάσκηση στο σερβίς (χαµηλό, µετωπικό)
Αγώνες µεταξύ τµηµάτων και συµµετοχή στους 
σχολικούς αγώνες

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



Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να αναπτύξουν τις ειδικές φυσικές ικανότητες για το 
άθληµα

◦ Να συµµετέχουν σε αθλητικούς αγώνες
◦ Να συµµετέχουν στον αγώνα ανεξαρτήτως ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων

◦ Να καλλιεργήσουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και την 
οµαδικότητα

◦ Να αποδέχονται µε σύνεση το αποτέλεσµα
◦ Να γνωρίσουν τα στοιχεία της τεχνικής
◦ Να µάθουν τους κανονισµούς
◦ Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της άσκησης «δια βίου»

Η διδασκαλία του βόλεϊ στην Α΄ τάξη του
Γυµνασίου



Πάσα µε δάκτυλα και µανσέτα
Σερβίς χαµηλό και µετωπικό
Εκµάθηση φοράς και κτυπήµατος καρφί
Εκµάθηση του µπλοκ
Εµπέδωση µε παιχνίδι και εφαρµογή των 
βασικών κανονισµών 

Ενδεικτικές δραστηριότητες της διδασκαλίας του
βόλεϊ στην Α΄ τάξη του Γυµνασίου



Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να αναπτύξουν σύνθετες και περίπλοκες δεξιότητες του 
αθλήµατος

◦ Να αναπτύξουν αντιληπτικές δεξιότητες
◦ Να συµµετέχουν σε αθλητικούς αγώνες
◦ Να κατανοήσουν τη σηµασία της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας στον αγώνα

◦ Να αγωνίζονται τίµια και δίκαια, να σέβονται τους 
αντιπάλους

◦ Να αποδέχονται µε σύνεση το αποτέλεσµα
◦ Να αποκτήσουν γνώσεις για τους βασικούς κανόνες 
υγιεινής και πρώτων βοηθειών

Η διδασκαλία του βόλεϊ στη Β΄ τάξη 
του Γυµνασίου



Ενδεικτικές δραστηριότητες της διδασκαλίας του 
βόλεϊ στη Β΄ τάξη του Γυµνασίου

Επανάληψη θεµάτων Α΄τάξης
Θέσεις παικτών µε 2 πασαδόρους (4-2)
Θέσεις παικτών σε υποδοχή σερβίς
Θέσεις παικτών σε υποδοχή επίθεσης (µπλοκ – καρφί)
Θέσεις των παικτών στο σερβίς και την επίθεση της 
οµάδος
Εµπέδωση µε παιχνίδι



Η διδασκαλία του βόλεϊ στη Γ΄ τάξη 
του Γυµνασίου
Επιδιώκεται οι µαθητές:
◦ Να βελτιώσουν τα βασικά στοιχεία της τεχνικής τους
◦ Να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες αθλητικές δεξιότητες για 
το άθληµα

◦ Να αναπτύξουν την ετοιµότητα και την αγωνιστικότητά 
τους

◦ Να αναπτύξουν τον αυτοέλεγχο και την πειθαρχία τους
◦ Να αποκτήσουν γνώση των κανονισµών και να τους 
εφαρµόζουν

◦ Να εκτιµήσουν την ανάγκη της «δια βίου άσκησης» και 
των οφελών που προκύπτουν από αυτή



Ενδεικτικές δραστηριότητες της διδασκαλίας του 
βόλεϊ στη Γ΄ τάξη του Γυµνασίου

Επανάληψη θεµάτων Α΄και Β΄τάξης
Εκµάθηση των πτώσεων, χωρίς και µε περιστροφή, 
χωρίς και µε µπάλα
Παιχνίδι µε πλήρη εφαρµογή κανονισµών



Οι διαθεµατικές προσεγγίσεις
Αναφορά σε θεµελιώδεις έννοιες (χώρος-χρόνος, 
άτοµο-σύνολο, οµοιότητα-διαφορά, µεταβολή, 
αλληλεπίδραση, επικοινωνία)

∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας (ενδεικτικά: οµαδικά 
παιχνίδια & αθλήµατα, το παιχνίδι στη δια βίου άσκηση, 
οµαδικά αθλήµατα & άσκηση για την υγεία, αθλητική 
οργάνωση των αθλοπαιδειών, κλπ)

Ολιστική-διαθεµατική διδασκαλία του βόλεϊ (ένταξη 
των διδασκόµενων δεξιοτήτων σε µορφές παιχνιδιού, 
ευρύτερη αναφορά στη διαδικασία του παιχνιδιού, 
σύνθεση στόχων στο µάθηµα, ευρύτερες αναφορές στην 
αθλητική οργάνωση του βόλεϊ) 


