
 

Κατσάνης Γεώργιος, Φυσικής Αγωγής 

Σχέδιο μαθήματος Φυσικής Αγωγής σε διαδραστικό πίνακα 

1. Σύντομη περιγραφή: Στο παρόν μάθημα, με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα θα 

προσπαθήσουμε να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασίας της ασφάλειας και της προστασίας από 

τραυματισμούς κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής δραστηριότητας κάνοντας χρήση του κατάλληλου 

εξοπλισμού. 

2. Γνωστικό αντικείμενο: Σύμφωνα με το βιωματικό στόχο της Φυσικής Αγωγής, δηλαδή να 

αποκτήσουν οι μαθητές αθλητικές συνήθειες (χόμπι), το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση 

εξοπλισμού με σκοπό την ασφάλεια των αθλουμένων κατά την ενασχόληση τους με κάποια 

αθλητική δραστηριότητα. 

3. Τίτλος μαθήματος: Αθλητισμός και προστατευτικός εξοπλισμός 

4. Τάξη/ ηλικία μαθητών: Α’ Λυκείου 

5. Ενδεικτική διάρκεια: Μια διδακτική ώρα 

6. Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασίας της ασφάλειας και 

της προστασίας από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής δραστηριότητας. Επιπλέον 

θα γνωρίσουν τον εξοπλισμό που απαιτείται (υποχρεωτικό και προαιρετικό) σε ολυμπιακά και μη 

αθλήματα. 

7. Υλικοτεχνική υποδομή: Τάξη, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό (ActivInspire-Promethean) 

8. Οργάνωση τάξης/μέθοδος διδασκαλίας: Ενεργητική-συμμετοχική διδασκαλία με τη χρήση 

πολυμέσων ηλεκτρονικής τεχνολογίας 

9. Πορεία της διδασκαλίας σε φάσεις: Επεξήγηση της σωστής χρήσης του διαδραστικού πίνακα και 

των δυνατοτήτων του, στην 1 διαφάνεια παρουσίαση του θέματος και προβληματισμός, στη 2 

διαφάνεια λίγα λόγια για το θέμα, στις διαφάνειες 3-4 διαγνωστικές ερωτήσεις για το θέμα 

(μικρής δυσκολίας), στην 5 διαφάνεια τεστ αντιστοίχισης (μικρής-μέτριας δυσκολίας), στην 6 

διαφάνεια τοποθέτηση σωστών εικόνων σε αντίστοιχα πεδία (μικρής-μέτριας δυσκολίας). 

Τα χαρακτηριστικά του διαδραστικού πίνακα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: 

 Εισαγωγή εικόνας και δυνατότητα μετακίνησης τους 

 Εφαρμογή σύρε και τοποθέτησε (drag & drop) 

 Εισαγωγή πινάκων 

 Μετακίνηση με γραφίδα των αντικειμένων και τοποθέτηση τους σε πίνακα 

 Δημιουργία λίστας για αντιστοίχιση 

 Εισαγωγή κουμπιών για σωστή αρίθμηση στηλών μορφής 1-6 και A-F. 

 Χρήση γραφίδας-στυλό για αντιστοίχιση δεδομένων δυο διαφορετικών στηλών 

 Δημιουργία πλαισίου ερωτήσεων 

 Δημιουργία πλαισίου απαντήσεων μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ. 

 



Διαφάνεις διδακτικού σεναρίου 
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