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Ηζηνξηθή αλαδξνκή

• Mosston 1966

• Assworth 1986

Ζ βαζηθή αξρή-αμίσκα ηνπ Φάζκαηνο είλαη όηη ε

δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θύξηα είλαη κηα

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Απηό ην αμίσκα

νδεγεί ππνρξεσηηθά ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ

ππάξρεη κόλν κηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο αιιά

πνιιέο θαη αλάινγα κε ην πνηνο παίξλεη ηηο

απνθάζεηο.



Απνθάζεηο

Μαζεηήο Καζεγεηήο
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Παξαγσγηθά ζηπι

Καζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο

Σπγθιίλνπζαο εθεπξεηηθόηεηαο

Απνθιίλνπζαο εθεπξεηηθόηεηαο

Πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεδηάδεη ν καζεηήο

Πξσηνβνπιίαο ηνπ καζεηή

Απηνδηδαζθαιίαο



Γηαηί;;;;;

• Τν ζεκειηώδεο αμίσκα ηνπ Φάζκαηνο είλαη όηη ε 

δηδαζθαιία δηέπεηαη από κηα κνλαδηθή ελνπνηό 

δηαδηθαζία : ηε ιήςε απνθάζεσλ, ε νπνία είλαη ε θύξηα 

θαη πξσηαξρηθή ελέξγεηα πνπ δηέπεη όιεο ηηο ελέξγεηεο 

πνπ αθνινπζνύλ. Γηα παξάδεηγκα, πώο λα 

νξγαλώζνπκε ηνλ ρξόλν, ην ρώξν θαη ηα όξγαλα, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο, ηε ιεθηηθή καο 

ζπκπεξηθνξά, πσο ζα δηακνξθώζνπκε έλα 

θνηλσληθόζπλαηζζεκαηηθό θιίκα ζηελ ηάμε. Οη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο δίλνπλ κηα πνηθηιία ζην κάζεκα, ην θάλνπλ 

πην ελδηαθέξνλ ηόζν γηα ηνπο καζεηέο όζν θαη γηα ηνπο 

θαζεγεηέο (Mosston 1966).



Σηπι  δηδαζθαιίαο 

αλαπαξαγσγηθήο νκάδαο

Τνπ παξαγγέικαηνο 

• Ο Κ.Φ.Α. παίξλεη όιεο ηηο απνθάζεηο 

(πξνεηνηκαζία, δηεμαγσγή, αμηνιόγεζε).

• Ο καζεηήο εθηειεί θη αθνινπζεί ηηο 

απνθάζεηο.



Πξαθηηθήο άζθεζεο

• Ο Κ.Φ.Α αγσγήο παίξλεη όιεο ηηο απνθάζεηο ζην 

ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο αμηνιόγεζεο.

• Ο καζεηήο πξέπεη λα πάξεη ελλέα απνθάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ εθηέιεζε (ζηάζε ηνπ ζώκαηνο, ηόπνο 

εθηέιεζεο, ρώξν, ρξόλν έλαξμεο-παύζεο, ηε ζεηξά, 

ηε ηαρύηεηα εθηέιεζεο, ην ξπζκό ηεο άζθεζεο, ηα 

δηαιείκκαηα, ηε πεξηβνιή θαη ηέινο ηηο 

δηεπθξηλήζεηο).*

*Γηαδηθαζία εμαηνκίθεπζεο

Σηελ αμηνιόγεζε ν Κ.Φ.Α. παξαηεξεί θαη δίλεη 

αλαηξνθνδόηεζε.



Ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο

• Εεπγάξηα

Ο έλαο εθηειεί θη ν άιινο ηνπ δίλεη 

αλαηξνθνδόηεζε θη επηθνηλσλεί κε ηνλ 

Κ.Φ.Α. Ο Κ.Φ.Α. παξαηεξεί θαη ηνπο δύν θη 

επηθνηλσλεί κόλνλ κε απηόλ πνπ δίλεη ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε.



Κ.Φ.Α            παίξλεη όιεο ηηο απνθάζεηο 

ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο.

Ο καζεηήο          παίξλεη όιεο ηηο απνθάζεηο 

ησλ 9 βεκάησλ ζηε θάζε ηεο δηεμαγσγήο.

Ο καζεηήο         πνπ παξαηεξεί παίξλεη όιεο 

ηηο απνθάζεηο ηεο αλαηξνθνδόηεζεο.

Αμηνιόγεζε           κεηαθέξνληαη όιεο νη 

απνθάζεηο.



Απηνειέγρνπ 

• Ο καζεηήο εθηειεί θαη αμηνινγεί ηνλ εαπηό 

ηνπ βάζεη θξηηεξίσλ (ζεκεία θιεηδηά ηεο 

άζθεζεο).

• Ο Κ.Φ.Α παίξλεη όιεο ηηο απνθάζεηο 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο

• Ο καζεηήο παίξλεη ηηο 9 απνθάζεηο ηεο 

δηεμαγσγήο θη όιεο ηηο απνθάζεηο ηεο 

αμηνιόγεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπ.



Με απνθιεηζκνύ

• Ο Κ.Φ.Α. παίξλεη ηηο απνθάζεηο ζην ζηάδην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο.

• Ο καζεηήο ζην ζηάδην ηεο δηεμαγσγήο 

απνθαζίδεη από πνην επίπεδν δπζθνιίαο ζα 

μεθηλήζεη.

• Ο καζεηήο ζην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο παίξλεη 

ηηο απνθάζεηο βάζεη θαξηέιαο θξηηεξίσλ έηζη 

ώζηε λα πεξάζεη ζε επόκελν επίπεδν δπζθνιίαο 

αθνύ ζπλελλνεζεί κε ηνλ Κ.Φ.Α..



Παξαγσγηθά ζηπι δηδαζθαιίαο

Σηπι  θαζνδεγνύκελεο 

εθεπξεηηθόηεηαο

Ο Κ.Φ.Α. παίξλεη όιεο ηηο απνθάζεηο ζην ζηάδην 

ηεο πξνεηνηκαζίαο. Πξνεηνηκάδεη ηηο εξσηήζεηο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ην καζεηή ζην ζθνπό.

Ο καζεηήο παίξλεη όιεο ηηο απνθάζεηο ζην ζηάδην 

ηεο δηεμαγσγήο .

Σην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο ν Κ.Φ.Α. εθηηκά ηηο 

απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνλ καζεηή.



Μέζνδνο ηεο ζπγθιίλνπζαο 

εθεπξεηηθόηεηαο
Ζ δηαθνξά ηεο  από ηε πξνεγνύκελε κέζνδν είλαη όηη πξνρσξεί ζηελ 

αλαθάιπςε ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξίο ππνδείμεηο από ην Κ.Φ.Α.

Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο είλαη λα ζρεδηάδεη 

ην πξόβιεκα, ζην ζηάδην ηεο δηεμαγσγήο παξαηεξεί ηνπο καζεηέο 

θαζώο πξνρσξνύλ πξνο ηελ αλαθάιπςε θαη ζην ζηάδην ηεο 

αμηνιόγεζεο κεξηθέο θνξέο παξεκβαίλεη γηα λα ππνβάιιεη 

εξσηήζεηο θαη λα επηβεβαηώζεη ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ο καζεηήο ζην ζηάδην ηεο δηεμαγσγήο παίξλεη ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο 

ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο ιύζεο έρνληαο κεγαιύηεξε 

απηνλνκία γηα ηελ εύξεζε ηεο ιύζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

από όηη είρε ζηε κέζνδν ηεο θαζνδεγνύκελεο εθεπξεηηθόηεηαο. Ο 

ξόινο ηνπ καζεηή ζην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο είλαη λα επηβεβαηώζεη 

ηε ιύζε αθνύ επαλαιάβεη ηελ εθηέιεζε θαη ηελ πλεπκαηηθή πνξεία 

πνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ αλακελόκελε ιύζε.



Σηπι πνπ πξνάγνπλ ηελ 

δεκηνπξγηθόηεηα
Τεο απνθιίλνπζαο παξαγσγηθόηεηαο

Να κάζεη ν καζεηήο λα δεκηνπξγεί λέεο 

αζθήζεηο, ελαιιαθηηθνύο, ηξόπνπο 

θίλεζεο, λέα παηρλίδηα, λα ηξνπνπνηεί 

ππάξρνληα  παηρλίδηα θαη λα πξνζαξκόδεη 

θαλόλεο αζιεκάησλ ζηηο αλάγθεο ηεο 

παξέαο ηνπ



• Τν πξόγξακκα πνπ ζρεδηάδεη ν καζεηήο

• ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ καζεηή 

• ηεο απηνδηδαζθαιίαο

Σηνρεύνπλ ζηελ πιήξε απηνλόκεζε ηνπ καζεηή, 

νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζρεδηάδνπλ έλα 

πξόγξακκα άζθεζεο από κόλνη ηνπο, λα ην 

εθαξκόδνπλ ζηελ πξάμε, λα αμηνινγνύλ ηελ 

πξόνδό ηνπο θαη λα ην ηξνπνπνηνύλ αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπο.
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