
 

 
 

 

 

 

Ειζήγηζη ηης καθηγήηριας ΠΕ 11  

Φλάμποςπα Αικαηεπίνηρ 

 

 

Θέμα: «Η Ρσθμική Γσμναζηική ζηο 

αναλσηικό πρόγραμμα Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδεσζης» 

 
 

 

 

 

  



κοπός: ηηο δύν δηδαθηηθέο ελόηεηεο δηάξθεηαο πεξίπνπ 45 ιεπηώλ ε θαζεκία, 

παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο-ηδέεο πξνο ζηνπο θαζεγεηέο-ηξηεο ΠΔ11 λνκνύ Αραΐαο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κέζσ ηεο Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο.   

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ βαζηζηήθακε ζηηο ζεκεηώζεηο ηεο 

Διέλεο Γηαλλαθνπνύινπ «Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο θαη δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηώλ» ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ 

(2003) ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηύπν: 

Εκπαιδεςηικόρ ηόσορ = Επιδιωκόμενο αποηέλεζμα + ςνθήκη εμθάνιζηρ + κπιηήπιο 

επίηεςξηρ 

 

ε Γνωζηικό επίπεδο 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηδαθηηθήο ελόηεηαο νη ζπκκεηέρνληεο: 

 Να κπνξνύλ λα νξίζνπλ κε ζαθήλεηα είδε κεηαθίλεζεο ζην ρώξν 

 Να κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ είδε ηζνξξνπηώλ, ζηξνθώλ θαη θπκαηηζκώλ 

πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην κάζεκα ηεο Φ.Α. 

 Να κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αζθήζεσλ ησλ νξγάλσλ 

(κπάια, ζρνηλί ζηεθάλη) 

 Να κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία ζύλζεζεο ελόο απινύ 

πξνγξάκκαηνο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο  

 

 

ε επίπεδο Ικανοηήηων 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηδαθηηθήο ελόηεηαο νη ζπκκεηέρνληεο: 

 Να κπνξνύλ λα επηιέγνπλ αζθήζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ 

ςπρνθηλεηηθνύ θαη κνπζηθνθηλεηηθνύ ηνκέα 

 Να απνθηήζνπλ ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο Φ.Α. 

 Να εθηεινύλ βαζηθνύο ρεηξηζκνύο κε ηα όξγαλα (κπάια, ζρνηλί, 

ζηεθάλη) 

 Να κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίδνπλ-νξγαλώλνπλ έλα κάζεκα κε ζηνηρεία 

ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο  

  

 

ε επίπεδο ζηάζεων 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηδαθηηθήο ελόηεηαο νη ζπκκεηέρνληεο: 

 Να απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε ζηε ρξεζηκόηεηα ησλ αζθήζεσλ ηεο 

Ρπζκηθήο γπκλαζηηθήο 

 Να εληάζζνπλ ζηα εκεξήζηα πξνγξάκκαηα Φ.Α. αζθήζεηο Ρπζκηθήο 

γπκλαζηηθήο 

 Να εληάζζνπλ πξνγξάκκαηα Ρπζκηθήο ζηηο αζιεηηθέο-πνιηηηζηηθέο 

εθδειώζεηο ησλ ζρνιείσλ 

 Να εληνπίδνπλ θαη ελζαξξύλνπλ παηδηά κε ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο λα 

αζρνιεζνύλ κε ηε Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή  

  



 
Θέμαηα ηης Ειζήγηζης-Διδακηικής Ενόηηηας 

 

ΘΕΜΑΣΑ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΩΡΑ 

Εκπαιδεςηική  

ηεσνική 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1.Παροσζίαζη ενός προγράμμαηος Ρσθμικής 

Γσμναζηικής βαζιζμένο ζηις απαιηήζεις ηοσ 

αναλσηικού προγράμμαηος Φ.Α. 

1
η
 Ειζήγηζη 10΄ 

 1
ο
 ΟΛΟ 

2.Ανάλσζη ηοσ προγράμμαηος με παράλληλη 

παροσζίαζη βαζικών ομάδων αζκήζεων 

ζώμαηος 

1
η
 Πρακηική 

άζκηζη 

15΄ 

ΜΕΡΗ 

3.Παροσζίαζη βαζικών ομάδων αζκήζεων με 

μπάλα 

1
η
 Πρακηική 

άζκηζη 

15΄ 

4.Παροσζίαζη βαζικών ομάδων αζκήζεων με 

ζτοινάκι 

2
ε
 Πρακηική 

άζκηζη 

10΄ 

5.Παροσζίαζη βαζικών ομάδων αζκήζεων με 

ζηεθάνι 

2ε Πρακηική 

άζκηζη 

10΄ 

6.Χωριζμός ζε ομάδες εργαζίας και ζύνθεζη 

ενός προγράμμαηος Ρσθμικής Γσμναζηικής από 

ηοσς ζσναδέλθοσς-ιζες  

2ε Δξγαζία ζε 

νκάδεο, 

θαηαηγηζκόο 

ηδεώλ 

20΄ 2
ν
 ΟΛΟ 

Ανακεθαλαίωζη 2ε πδήηεζε 5΄ 

 

 Καηανομή ηοσ τρόνοσ 
Η θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ έγηλε αθνύ ιάβακε ππόςε : 

 Σελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ην ζέκα ζην ζύλνιν ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο 

 Σηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε απηό 

 Σν εύξνο θαη ηε βαζύηεηα θάιπςεο ηνπ ζέκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ 

 Σηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε  

 Σν ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ πνπ καο παξέρεηαη από ην πξόγξακκα (2 δηδαθηηθέο ώξεο) 

 Σα εθπαηδεπηηθά κέζα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο  

 Σνπο ρώξνπο πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όπσο απηνί καο παξέρνληαη από ην 

νξγαλσηηθό πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

 

 Σύνδεζη και αλληλοστία ηων θεμάηων 
  

Η ζύλδεζε θαη αιιεινπρία ησλ ζεκάησλ έγηλε ζύκθσλα κε ην κνληέιν Μάζεζεο 

«ΟΛΟ-ΜΔΡΟ-ΟΛΟ» ησλ( M. Knowles, E.F. Holton, R.A. Swanson 1998). 

Σν 1
ν
 ζέκα αθνξά ην 1

ν
 ΟΛΟ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. Ο ζθνπόο πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο είλαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα πιαίζην, κία ζθαηξηθή εηθόλα γηα ην 

ζέκα πνπ ζα επηκνξθσζνύλ. 

Σν 2
ν
,3

ν
,4

ν
 θαη 5

ν
 ζέκα απνηεινύλ ηα ΜΔΡΗ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. Η ζύλδεζε 

ηνπο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη έγηλε, δηόηη ην θάζε έλα από απηά 

απνηεινύλ κέξε ηνπ 1
νπ

 ΌΛΟΤ. Σα κέξε όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ Kohler (1947) ζα 

αθήζνπλ «ίρλε» ζηε κλήκε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Σν 6
ν
 ζέκα αθνξά ην 2

ν
 ΟΛΟ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο . Απηό πνπ αλαθέξεη ν Kohler 

(1947) σο θαη ην ζεκαληηθόηεξν, γηαηί ν εθπαηδεπηήο ζα νξγαλώζεη ηα «ίρλε» από ηα 



πξνεγνύκελα «κέξε» θαη ζα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπόκελν λα αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ ηε 

γλώζε γηα λα ηελ εθαξκόδεη-ρξεζηκνπνηεί.    

 
 

Οι εκπαιδεσηικές ηετνικές  
 

Πξνζαξκνζκέλνη ζηηο αξρέο ηεο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ επηιέμακε ηελ ρξήζε θπξίσο 

ζπκκεηνρηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ θαη ζε δύν πεξηπηώζεηο απηήλ ηεο ηελ νιηγόιεπηε 

δεκάλεπηη ειζήγηζη, γηα  λα απνθύγνπκε θαηλόκελα κείσζεο ηεο έληαζεο ηεο πξνζνρήο
1
 

όπσο καο ππνδεηθλύεηαη θαη από ηνλ Rogers A., (1999) ζει. 247. 

Σην Ππακηική άζκηζη ηελ επηιέμακε γηαηί απαηηείηαη από ην ίδην ην αληηθείκελν 

πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζε, θαη ζπλδέεη ηελ ζεσξία κε 

ηελ πξάμε. 

Σον καηαιγιζμό ιδεών ηνλ επηιέμακε γηα λα δώζνπκε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ 

όινη κε ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο εκπεηξηώλ. 

Σην επγαζία ζε ομάδερ Γηα λα μεπεξαζηνύλ θνβίεο, λα εθθξαζζνύλ ειεύζεξα θαη 

απζόξκεηα ζθέςεηο, λα εδξαησζεί ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο θαη λα αλαπηπρζεί έλα 

πλεύκα ακνηβαηόηεηαο ώζηε λα καζαίλνπλ λα θαηαθηνύλ ηελ γλώζε αιιεινβνεζνύκελνη θαη 

όρη αληαγσληδόκελνη
2
.  

Σην ζςζήηηζη ζηελ αλαθεθαιαίσζε επεηδή πξνϋπνζέηεη εκπεηξίεο θαη είκαη ζίγνπξε 

όηη έρνπλ ζρεηηθέο. Δπίζεο γηαηί αλαπηύζζεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δεηεκάησλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο γλώκεο 

ηνπο θαη απμάλεη ηε ζπκκεηνρηθόηεηα. 

 

 
  
 

 Πηγές    
Βαζηζηήθακε ζηνλ Γ΄ ηόκν ηεο Δθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ Δ.Α.Π. θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα θεθάιαηα 1, 2 θαη 4. 

ηνλ Β΄ ηόκν ηεο Αλ. θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Α.Π. θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα θεθάιαηα 1, 2, 3 θαη 6. 
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 Courau S., (2000) «Σα βαζηθά εξγαιεία ηνπ εθπαηδεπηή Δλειίθσλ» θεθ.2  

2
Κόκκορ Α.,« Ανοικηή και Εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη» τέζεις Διδαζκόνηων Διδαζκομένων Σόκνο Β,  

θεθ. 6.10, ζει. 221 


