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Ειςαγωγι

 Σθμαςία Φυςικισ Αγωγισ (ΦΑ) ςτο δθμοτικό ςχολείο
 Βοθκά τα παιδιά να αναπτφξουν τισ απαραίτθτεσ-βαςικζσ κινθτικζσ

δεξιότθτεσ και ςτάςεισ ζναντι ςτθ φυςικι αγωγι/δραςτθριότθτα
και τθ δια βίου άςκθςθ (MacNamara et al., 2011˙ Stodden et al., 2008)

 Όλοι ανεξαιρζτωσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ μποροφν να ζχουν
πρόςβαςθ ςε ποιοτικζσ εμπειρίεσ ΦΑ (Kirk, 2005˙ McKenzie, 2007)

 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ
 Ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ, αν όχι και ο πιο

ςθμαντικόσ, που επθρεάηουν τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ ΦΑ είναι ο
εκπαιδευτικόσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ ίδια θ διδαςκαλία του (Cohen,
Raudenbush & Ball, 2003˙ Rivkin, Hanushek, & Kain, 2005˙ Siedentop &
Tannehill, 2000)



Ειςαγωγι

 Παρατιρθςθ διδαςκαλίασ

 Άμεςθ μζκοδοσ παρατιρθςθσ, καταγραφισ και ανάλυςθσ τθσ
διδαςκαλίασ (Peterson, 2000)

 Δίνει τθν ευκαιρία ςτον ερευνθτι να ςυλλζξει πλοφςια «ηωντανά»
δεδομζνα (Cohen, Manion, & Morrison, 2008), τα οποία κα τον
βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του πϊσ θ διδαςκαλία
επθρεάηει τα μακθςιακά αποτελζςματα

 Ζχει χρθςιμοποιθκεί από αρκετοφσ ερευνθτζσ και ζχει βοθκιςει
ϊςτε να κατανοθκεί καλφτερα θ πολφπλοκθ διαδικαςία τθσ
διδαςκαλίασ (Siedentop & Tannehill, 2000)

 Ανάπτυξθ κεωρθτικϊν πλαιςίων και ςυςτθμάτων
παρακολοφκθςθσ τθσ διδαςκαλίασ, που περιλαμβάνουν
διάφορεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ



Πρακτικζσ διδαςκαλίασ

 Ενζργειεσ, ςυμπεριφορζσ, αλλθλεπιδράςεισ του εκπαιδευτικοφ 

με τουσ/τισ μακθτζσ/μακιτριεσ, οι οποίεσ μποροφν να 

παρατθρθκοφν και ςυνειςφζρουν (άμεςα ι ζμμεςα) ςτθ 

μάκθςθ (Lampert, 2010)

Δραςτθριότθτα-Συηιτθςθ

 Μπορείτε να ςκεφτείτε: 
 2 πρακτικζσ διδαςκαλίασ που είναι ςημαντικζσ για τη διδαςκαλία 

όλων των γνωςτικών αντικειμζνων;

 2 πρακτικζσ διδαςκαλίασ που ζχουν ιδιαίτερη εφαρμογή ή είναι 

ιδιαίτερα ςημαντικζσ για τη διδαςκαλία τησ ΦΑ;



Δομι Παρουςίαςθσ

 Δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ από ερευνθτζσ:
 Γενικευμζνεσ πρακτικζσ

 Εξειδικευμζνεσ πρακτικζσ

 Σκοπόσ και ερευνθτικά ερωτιματα

 Μεκοδολογία

 Κφρια Αποτελζςματα

 Συηιτθςθ-Τι κρατάμε από τθν παρουςίαςθ



Γενικευμζνεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ

 Γενικευμζνεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ: ςτρατθγικζσ, ρουτίνεσ, 
ςυμπεριφορζσ του εκπαιδευτικοφ οι οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε 
όλα ανεξαιρζτωσ τα γνωςτικά αντικείμενα (Creemers & Kyriakides, 2008)

 Λογικι πίςω από τθν αναηιτθςθ γενικευμζνων πρακτικϊν: υπάρχουν 
κάποια ςτοιχεία τθσ αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ τα οποία μποροφν να 
εφαρμοςτοφν ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα ανεξάρτθτα από το 
περιεχόμενο που διδάςκεται (Brophy & Good, 1986; Rosenshine & Stevens, 1986)

 Παραδείγματα γενικευμζνων πρακτικϊν διδαςκαλίασ:
 Προςανατολιςμόσ των μακθτϊν προσ τουσ επιδιωκόμενουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ

 Θ δθμιουργία ενόσ ευχάριςτου μακθςιακοφ κλίματοσ

 Παραδείγματα γενικευμζνων κεωρθτικϊν πλαιςίων:
 Το Δυναμικό Μοντζλο Εκπαιδευτικισ Αποτελεςματικότθτασ (ΔΜΕΑ) (Creemers &

Kyriakides, 2008)

 The Framework for Teaching (Danielson Group, 2013)



Εξειδικευμζνεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ

 Εξειδικευμζνεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ: ςτρατθγικζσ, ρουτίνεσ, 
ςυμπεριφορζσ του εκπαιδευτικοφ, οι οποίεσ ζχουν ιδιαίτερθ εφαρμογι ι θ 
εφαρμογι τουσ κεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικι ςε ςυγκεκριμζνα γνωςτικά 
αντικείμενα (χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε 
άλλα γνωςτικά αντικείμενα)

 Λογικι πίςω από τθν αναηιτθςθ εξειδικευμζνων πρακτικϊν: κάκε
γνωςτικό αντικείμενο ζχει τθ δικι του δομι και επιδιϊκει να επιτφχει
διαφορετικοφσ ςτόχουσ, με αποτζλεςμα οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόηουν
ι να δίνουν περιςςότερθ ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ
διδαςκαλίασ ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο(Bransford, Brown, & Cocking, 2000˙
Shulman, 1986)

 Παραδείγματα εξειδικευμζνων πρακτικϊν διδαςκαλίασ για τθ ΦΑ:
 Επίδειξθ μια δεξιότθτασ και επιςιμανςθ των βαςικϊν ςθμείων τεχνικισ

 Χριςθ ρουτινϊν μετάβαςθσ (λόγω τθσ φφςθσ τθσ ΦΑ)

 Παραδείγματα εξειδικευμζνων κεωρθτικϊν πλαιςίων:
 Qualitative Measures of Teaching Performance Scale (Rink & Werner, 1989)

 Mathematical Quality of Instruction (Hill et al., 2008) (για τα Μακθματικά)



Σκοπόσ και Ερευνθτικά Ερωτιματα

 Σκοπόσ

 Θ εξερεφνθςθ των απόψεων των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν για τθ
ςθμαςία τθσ χρθςιμοποίθςθσ γενικευμζνων και εξειδικευμζνων
πρακτικϊν διδαςκαλίασ ςτθ ΦΑ

 Ερευνθτικά Ερωτιματα

 Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ξεχωρίηουν κάποιεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ
ωσ εξειδικευμζνεσ για τθ διδαςκαλία τθσ ΦΑ ι τισ κεωροφν όλεσ ωσ
γενικευμζνεσ;

 Τι βαρφτθτα δίνουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ςτθ χριςθ
γενικευμζνων πρακτικϊν και τι βαρφτθτα ςτθ χριςθ εξειδικευμζνων
πρακτικϊν για τθ διδαςκαλία τθσ ΦΑ; Θεωροφν κάποιον από τουσ δφο
τφπουσ πρακτικϊν πιο ςθμαντικό;



Μεκοδολογία (1)

 Μετά από αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ επιλζχκθκαν οκτϊ (8)
πρακτικζσ διδαςκαλίασ (4 γενικευμζνεσ και 4 εξειδικευμζνεσ)
 Γενικευμζνεσ πρακτικζσ (DMEE, Creemers & Kyriakides, 2008)

 Ενθμζρωςθ μακθτϊν/μακθτριϊν για τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ
 Δόμθςθ δραςτθριοτιτων για διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ
 Χριςθ αξιολόγθςθσ ςτθ διδαςκαλία
 Δθμιουργία ευχάριςτου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ

 Εξειδικευμζνεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ (QMTPS, Rink, & Werner, 1989˙ TSS,
Siedentop, 1990)

 Επίδειξθ μιασ κινθτικισ δεξιότθτασ με παράλλθλθ ζμφαςθ ςτα ςθμαντικά
ςθμεία τεχνικισ

 Παροχι ςυγκεκριμζνθσ και ςυναφισ με τα ςθμεία τεχνικισ
ανατροφοδότθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εξάςκθςθσ

 Μεγιςτοποίθςθ των κατάλλθλων δοκιμϊν εξάςκθςθσ των
μακθτϊν/μακθτριϊν

 Χριςθ αποτελεςματικϊν ρουτινϊν μετάβαςθσ



Μεκοδολογία (2)

 Εργαλεία Ζρευνασ

 Αναπτφχκθκε ζνα ερωτθματολόγιο με δφο μζρθ 

 Πρϊτο μζροσ: ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να επιλζξουν, από τισ
οκτϊ πρακτικζσ, τισ τζςςερισ που κεωροφςαν πιο ςθμαντικζσ για τθ
διδαςκαλία των ακόλουκων γνωςτικϊν αντικειμζνων: Μακθματικϊν,
Φυςικισ Αγωγισ, Γλωςςικοφ Μακιματοσ

 Δεφτερο μζροσ: διατυπϊκθκαν τρεισ δθλϊςεισ για κακεμιά από τισ οκτϊ
πρακτικζσ διδαςκαλίασ. Ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να
βακμολογιςουν πόςο ςθμαντικι κεωροφςαν κακεμιά από τισ 24
δθλϊςεισ για τθ διδαςκαλία μακθμάτων ΦΑ, χρθςιμοποιϊντασ μια
κλίμακα τφπου Likert, βακμονομθμζνθ από το 1 (κακόλου ςθμαντικι)

μζχρι το 7 (πολφ ςθμαντικι)



Μεκοδολογία (3)

 Συμμετζχοντεσ

 266 μελλοντικοί εκπαιδευτικοί από 4 διαφορετικά πανεπιςτιμια τθσ
Κφπρου

 Οι ςυμμετζχοντεσ:

α) παρακολουκοφςαν προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε πρόγραμμα 
επιςτθμϊν αγωγισ-δθμοτικισ εκπαίδευςθσ, ι 

β) βρίςκονταν ςτο πρϊτο ζτοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν με 
κατεφκυνςθ ςτθ ΦΑ

 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ζπρεπε να είχαν παρακολουκιςει τουλάχιςτον
ζνα μάκθμα ςχετικό με τθ διδαςκαλία τθσ ΦΑ ςτο δθμοτικό ςχολείο



Μεκοδολογία (4)

 Ανάλυςθ δεδομζνων

 Ανάλυςθ Διαςποράσ μιασ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ (One-way ANOVA
analysis): Για να ερευνθκεί αν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ξεχϊριςαν
κάποιεσ από τισ οκτϊ πρακτικζσ διδαςκαλίασ ωσ πιο ςθμαντικζσ για τθ
διδαςκαλία τθσ ΦΑ παρά για τθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ι του
Γλωςςικοφ Μακιματοσ

 Διερευνθτικι Παραγοντικι Ανάλυςθ (Exploratory Factor analysis): για να
ερευνθκεί κατά πόςο οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αξιολόγθςαν
διαφορετικά τθ ςθμαςία χριςθσ γενικευμζνων και εξειδικευμζνων
πρακτικϊν διδαςκαλίασ για το μάκθμα τθσ ΦΑ



Κφρια Αποτελζςματα (1)

Τρεισ εξειδικευμζνεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ κεωρικθκαν πιο 
ςθμαντικζσ για τθ διδαςκαλία τθσ ΦΑ παρά για τθ διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ι του Γλωςςικοφ μακιματοσ

• Χριςθ ρουτινϊν μετάβαςθσ 

• Επίδειξθ μιασ δεξιότθτασ

• Μεγιςτοποίθςθ κατάλλθλων δοκιμϊν εξάςκθςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν

Τρεισ γενικευμζνεσ πρακτικζσ κεωρικθκαν λιγότερο ςθμαντικζσ 
για τθ διδαςκαλία τθσ ΦΑ παρά για τθ διδαςκαλία των άλλων 
δφο  γνωςτικϊν αντικειμζνων

• Ενθμζρωςθ μακθτϊν/μακθτριϊν για τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ 

• Δόμθςθ δραςτθριοτιτων για διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ

• Χριςθ αξιολόγθςθσ ςτθ διδαςκαλία



Κφρια Αποτελζςματα (2)

• Ενθμζρωςθ μακθτϊν/μακθτριϊν για τουσ ςτόχουσ του 
μακιματοσ

• Δόμθςθ δραςτθριοτιτων για διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ 

• Χριςθ αξιολόγθςθσ ςτθ διδαςκαλία

Γενικευμζνεσ πρακτικζσ 
διδαςκαλίασ                           
(8 δθλϊςεισ)

• Επίδειξθ μιασ κινθτικισ δεξιότθτασ με ζμφαςθ ςτα κφρια 
ςθμεία τεχνικισ

• Παροχι ςυγκεκριμζνθσ και ςυναφισ ανατροφοδότθςθσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ εξάςκθςθσ

• Χριςθ αποτελεςματικϊν ρουτινϊν μετάβαςθσ

Εξειδικευμζνεσ 
πρακτικζσ διδαςκαλίασ 

(7 δθλϊςεισ) 

• Δθμιουργία ευχάριςτου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ 

• Μεγιςτοποίθςθ κατάλλθλων δοκιμϊν εξάςκθςθσ

Γενικευμζνεσ και 
Εξειδικευμζνεσ 

πρακτικζσ διδαςκαλίασ 
( 6 δθλϊςεισ)

Διερευνθτικι Παραγοντικι Ανάλυςθ



Κφρια Αποτελζςματα (3)

 Οι τιμζσ των παραγόντων (factor scores) ειςθγικθκαν ότι οι
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ αξιολόγθςαν και τουσ τρεισ παράγοντεσ
ςθμαντικοφσ για τθ διδαςκαλία τθσ ΦΑ

 Παρόλα αυτά, ο παράγοντασ των εξειδικευμζνων πρακτικϊν
και ο παράγοντασ που περιλάμβανε μια εξειδικευμζνθ και
μια γενικευμζνθ πρακτικι αξιολογικθκαν ωσ πιο ςθμαντικοί
από τον παράγοντα των γενικευμζνων πρακτικϊν για τθ
διδαςκαλία τθσ ΦΑ



Συηιτθςθ-Τι κρατάμε από τθν 
παρουςίαςθ…

 Θεωρθτικζσ Εφαρμογζσ
 Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί φαίνεται να ςυμφωνοφν με απόψεισ τθσ

ερευνθτικισ κοινότθτασ:
 Κάποιεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ που είναι ςθμαντικζσ για τθν ανάπτυξθ

ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων ςε ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα, δεν
είναι τόςο ςθμαντικζσ ςε άλλα γνωςτικά αντικείμενα (Rink, 2013)

 Υπάρχει ανάγκθ για ζνα περιεκτικό κεωρθτικό πλαίςιο που να
περιλαμβάνει γενικευμζνεσ και εξειδικευμζνεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ.
(Douglas, 2009˙ Grossman and McDonald, 2008)

 Πρακτικζσ Εφαρμογζσ
 Θ ανάπτυξθ ενόσ τζτοιου περιεκτικοφ κεωρθτικοφ πλαιςίου κα

βοθκοφςε ςτθ ςτόχευςθ ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν διδαςκαλίασ που
ςυνειςφζρουν ςτθ μάκθςθ και οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικισ
ανάπτυξθσ



Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ!!!


