
 Φ ό ρ μ α  Υ π ο β ο λ ή ς  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) 

Γούβαλη Μαρίνα 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 
Τίτλος του ομίλου «Αγωνίζομαι ομαδικά» 
Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 

Αγωγή Υγείας - Αθλητισμός 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  

2 (δύο) 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

1. Εφαρμογή δεξιοτήτων στα ομαδικά 
αθλήματα  
2. Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων 
(αυτοπεποίθηση, κοινωνικότητα, άμιλλα, 
ομαδικότητα, δικαιοσύνη, πειθαρχία, 
εργατικότητα) 
3. Βελτίωση της φυσικής κατάστασης μέσω 
παιχνιδιού 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

- Θεωρητική προσέγγιση τεχνικών 
δεξιοτήτων, κανονισμών, τακτικών 
συστημάτων 

- Μαθητοκεντρική διδασκαλία, 
ομαδική εργασία 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

Οκτώβριος 
1. Χωρισμός ομάδων και επιλογή αθλημάτων 
2. Επιμερισμός ρόλων σε κάθε ομάδα και 
κανόνες λειτουργίας της 
3. Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος αγώνων 
(πρόγραμμα αγωνιστικών) 
Νοέμβριος – Μάρτιος 
4. Ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση 
αθλητικών δραστηριοτήτων (Πρώτες 
Βοήθειες) 
5. Διοργάνωση αγώνων 
6. Παρακολούθηση και καταγραφή των 
αποτελεσμάτων 
Απρίλιος - Μάιος 
7. Διοργάνωση τελικής αγωνιστικής 
8. Απονομές (τελική εκδήλωση ομίλου) 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

1. Κανονισμοί ομαδικών αθλημάτων 
2. Προπονητική ομαδικών αθλημάτων 
3. Οπτικό υλικό (αθλητικοί αγώνες) 



 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Μαθητές/τριες με προηγούμενη εμπειρία 
στις αθλοπαιδιές 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Αυτοαξιολόγηση – ετεροαξιολόγηση για την 
ατομική προσπάθεια και τη συμμετοχή στην 
ομάδα. Ατομική και Ομαδική αξιολόγηση. 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 
 

2 ώρες εβδομαδιαίως  
Τρίτη 14:15-15:30 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

- Αυλή σχολείου 
- Αθλητικό Κέντρο «Φωκιανός» 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

 

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 

1. Ομοσπονδίες ομαδικών αθλημάτων 
2. Αθλητικοί Σύλλογοι 
3. Special Olympics Hellas 
4. Kids Save Lives 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

- Αθλητικό κέντρο «Φωκιανός» 
- Υπαίθριοι χώροι της πόλης (Εθνικός 

Κήπος, Λυκαβηττός, Παναθηναϊκό 
Στάδιο) 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

- Ενεργή συμμετοχή μαθητών/τριών 
- Επιτυχής ολοκλήρωση 

πρωταθλήματος 
- Αυτόνομη λειτουργία 

μαθητών/τριών μέσα στην ομάδα 
Παραδοτέα (α) έκθεση πεπραγμένων – 

αυτοαξιολόγησης  
(β) Βιβλίο Ύλης 
(γ) Βιβλίο παρουσιών 
(δ) κατάσταση μαθητών που ολοκλήρωσαν 
επιτυχώς την φοίτησή τους  
(ε) πλήρη σειρά από φωτοαντίγραφα των 
«πιστοποιητικών επιτυχούς συμμετοχής» 


