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• Το σεμινάριο αυτό έχει σαν σκοπό 

να δώσει βασικές κατευθύνσεις 

στην διδασκαλία της 

Πετοσφαίρισης,                          

έτσι ώστε να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής 

για μια πιο εύκολη,            

γρήγορη,                          

κατανοητή και κυρίως 

αποτελεσματική διδασκαλία. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
• Το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι που αποτελεί θαυμάσιο 

μέσο για τη φυσική αγωγή των παιδιών. 

• Είναι ασφαλές, αφού οι κανονισμοί του δεν 

επιτρέπουν σωματική επαφή με τον αντίπαλο και ο 

αγωνιστικός χώρος που παίζεται είναι καθαρός από 

εμπόδια. 

• Βελτιώνει το νοητικό επίπεδο των αθλητών, αφού οι 

αποφάσεις τους λαμβάνονται σε κλάσματα του 

δευτερολέπτου. 

• Είναι μοναδικό να γυμνάζει αερόβια, αναερόβια και 

πολύπλευρα τους αθλητές. 

• Συντονίζει απίθανα χέρι και μάτι (hand-eye 

coordination), λειτουργία χρήσιμη στη 

καθημερινότητα κάθε παιδιού.  



Ο αγωνιζόμενος  βρίσκεται σε 

συνεχή εγρήγορση για: 

  ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΜΠΑΛΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ 

ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ 

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Συνδυασμός παιχνιδιού και μάθησης,  
«μαθαίνω παίζοντας και παίζω 
μαθαίνοντας». 

2. Γρήγορη εισαγωγή στο ολοκληρωμένο 
παιχνίδι, που αποτελεί «σταθμό». 

3. Τα στοιχεία τεχνικής συνοδεύονται 
από σειρά βασικών ασκήσεων 
εμπλουτισμένων με συναγωνισμό και 
ενσωματώνονται σε ανάλογο παιχνίδι. 

Μέτρο εκτίμησης της προόδου των παιδιών 
είναι, η στοιχειώδης αγωνιστική εφαρμογή 
μέσω της χρησιμοποίησης των απαραίτητων 
τεχνικών στο παιχνίδι. 

 



Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• Στην κατηγορία των παιδιών ηλικίας 9 – 12 

ετών (Γ΄-ΣΤ΄ τάξη), συναντάμε σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε παιδιά που έχουν 

γεννηθεί την ίδια χρονιά, τόσο στη σωματική 

όσο και στην ψυχική τους ανάπτυξη. 

• Κατά συνέπεια, η θέσπιση γενικών κανόνων για 

τη διδασκαλία των παιδιών αυτής της ηλικίας 

είναι μια δύσκολη διαδικασία. 

• Απλουστεύοντας τα πράγματα, δεχόμαστε ως 

βασικό μοντέλο τα παιδιά εκείνα που 

βρίσκονται πιο κοντά στην εφηβεία ( Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξη). 



Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 
• «Ένα πρόγραμμα διδασκαλίας δεν 

σχεδιάζεται με βάση τις απαιτήσεις του 
βόλεϊ, αλλά με βάση τα σωματικά και 
ψυχικά προσόντα των παιδιών». 

 

• «Ο σκοπός δεν είναι να γίνει το παιδί 
απλά ένας παίκτης του βόλεϊ, αλλά να 
του δοθεί η δυνατότητα να εκφραστεί 
μέσα από το άθλημα, να 
αυτοεπιβεβαιωθεί, να αισθανθεί άνετα 
λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια ενός 
κοινωνικού οικοδομήματος και να νιώσει 
το βόλεϊ ως ένα μοναδικό τρόπο 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του». 
 

 



Η ψυχολογική προσέγγιση 

   Τα παιδιά νιώθουν την ανάγκη να 
κινούνται διαρκώς. 

   Τα παιδιά αναζητούν την προσωπική 
τους επιβεβαίωση μέσα από τον 
ανταγωνισμό και τα παιχνίδια. 

   Η συγκέντρωση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και η διαρκής θέληση 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
παρότρυνση. 

   Οι μακροσκελείς επεξηγήσεις 
κουράζουν τα παιδιά. 

   Τα παιδιά πάντα δείχνουν διάθεση να 
κάνουν κάτι μαζί με τους φίλους τους. 

 



Η   ε κ μ ά θ η σ η 

 Τα παιδιά μαθαίνουν καινούργιες κινήσεις 

μιμητικά. 
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμεση 

εκμάθηση: 

 Η επιθυμία για μάθηση 

 Ο καλός συντονισμός   

 Η σφαιρική προσέγγιση της κίνησης 

 Τα παιδιά να μπορέσουν να σχηματίσουν την 

κατάλληλη εικόνα της κίνησης βασισμένης σε 

μια σωστή επίδειξη. 

 



Παράγοντες που συνιστούν την 

ολοκληρωμένη διδασκαλία του αθλήματος 

   Πρωταρχικός στόχος της εξάσκησης 

είναι η ανάπτυξη του συντονισμού. 

   Η εξάσκηση για τη βελτίωση των 

σωματικών δεξιοτήτων των παιδιών 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 

φυσιολογίας τους και όχι από αυτές 

καθαυτές τις απαιτήσεις του βόλεϊ. 

   Οι αντιληπτικές ικανότητες παίζουν 

ουσιαστικό ρόλο για την πρόβλεψη και 

τη γρήγορη αντίδραση κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού. 

 



Δομή ενός μαθήματος 
.  Ένα μάθημα διάρκειας 40΄- 45΄, πρέπει να 

επικεντρώνεται σε  μία ή δύο προτεραιότητες τη 
φορά. Σε κάθε μάθημα να δουλεύεται μόνο ένα 
στοιχείο τεχνικής και ένα τακτικής. Να εξασκούνται 
εντατικά μία ή δύο προτεραιότητες ανά μάθημα (π.χ. 
μόνο πάσα πάνω από το κεφάλι ή μανσέτα και πάσα 
από πάνω ή σερβίς και μανσέτα). 

 Προθέρμανση 

 Ασκήσεις προετοιμασίας 

 Τεχνική 

 Η εφαρμογή της Τεχνικής:  «Η συνεχής αλλαγή των κινήσεων δεν 
επιτρέπει στην κίνηση να γίνει αυτόματη» 

 Τακτική : Αποτελεί κομμάτι κάθε μαθήματος 

 Παιχνίδι 

 Η συζήτηση στο τέλος του μαθήματος 

 Ενδυνάμωση και τέντωμα των μυών 

 



Τακτικός προσανατολισμός του 

μαθήματος 
 

«Η γωνιακή απάντηση της 

επερχόμενης μπαλιάς»  

& 

“Keep Volleyball flying” 

 



Παιχνίδι με σκοινί 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

• Στόχος των τριμελών ομάδων είναι να 

κατευθύνουν τη μπάλα έτσι ώστε να 

προσγειώνεται στο δάπεδο του 

αντιπάλου.  

• Η προτεινόμενη διάταξη σε ένα παιχνίδι 

3 εναντίον 3 φαίνεται στο επόμενο 

σχήμα. 

• Είναι δυνατόν να ακολουθηθεί το 

μέτρημα των πόντων, οι περιστροφές και 

το «δικαίωμα σερβις». 

 



Παιχνίδι με σκοινί 











Εφαρμογές της θεωρίας του Piaget στη 

Φυσ. Αγωγή 
 Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις λεκτικές οδηγίες και 

να μεγιστοποιήσουμε το χρόνο εξάσκησης.  

 Η εξάσκηση πρέπει να είναι συνεχώς διαφοροποιούμενη 

ώστε να μεγιστοποιείται το ενδιαφέρον. 

 Επικεντρωθείτε μόνο σε ένα σημείο της κίνησης που 

διδάσκεται. 

 Στο παιχνίδι τονίστε μόνο την κύρια ιδέα – σκοπό του 

παιχνιδιού. 

 Πρέπει συνεχώς να τροποποιούμε τις ασκήσεις ώστε ο 

εκπαιδευόμενος να πρέπει να εφαρμόσει αυτό που ξέρει 

σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό συνεπάγεται 

εμπλουτισμό του γνωστικού– κινητικού σχήματος. 

 (Μάριος Γούδας, ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, 2004) 

 

 





ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ 

 

Τι είναι:   

 

Είναι το προσαρμοσμένο παιχνίδι για την μικρή ηλικία. 

 

Είναι ο εισαγωγικός τρόπος μύησης των μικρών παιδιών  
στο Βόλεϊ. 

 

Μια σειρά από μορφές παιχνιδιού. 

 

 



Προκλήσεις 

 

 

• Ποιες είναι οι δυσκολίες που εντοπίζεις όταν 
παρουσιάζεις το βόλεϊ σε νέα παιδιά; 



           Τρέχοντα Αρχικά 

Προβλήματα 
 

Αυτοσυγκέντρωση στην τεχνική 

Επαναλαμβανόμενες ασκήσεις 

Δύσκολο για μη αθλητές 

Αρχάριοι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν 
επαναλήψεις 

Παραδοσιακές εισαγωγικές δραστηριότητες 
είναι στατικές από τη φύση τους 

 



            Οι ανάγκες των παιδιών 

Το παιχνίδι ως φυσική κατάσταση 

 

Τα παιδιά έχουν ανάγκη να κινούνται 

 

Ο κοινωνικός στόχος είναι να αλλάζουν από 
το ατομικό στο ομαδικό, καθώς εξελίσσονται 

 

Στα παιδιά αρέσει η εμπειρία της επιτυχίας  

 



        Αντικειμενικοί Στόχοι     

Σχολικών Προγραμμάτων 
 

Μετακινήσεις/ Κινητικότητα 

 

Επιδεξιότητα 

 

Συνεργασία 

 

Συνεργασία/Αντιπαλότητα 



Ενέργειες - Λύσεις 

 Χρησιμοποιείστε τακτική προσέγγισης 

 Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να παίξουν άμεσα 

 Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν 
εμπειρία επιτυχίας (ικανοποίηση) αμέσως 

 Ενθαρρύνετε τις επαναλήψεις – διορθώστε τις 
διακοπές 

 Κίνηση διαρκώς! 

Προσαρμόστε τις δραστηριότητες &  τον εξοπλισμό 
στα παιδιά 

 



Βασικές Τακτικές του Βόλεϊ 

 

• Υπερασπίζομαι μια περιοχή = ΑΜΥΝΑ 

 

• Επιτίθεμαι σε μια περιοχή = ΕΠΙΘΕΣΗ 



  Στάδιο 1 – Μύηση 

 

Παίζω σε δραστηριότητες 

 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

 Χειρισμός – Επιδεξιότητα 

 Κίνηση 

 Συνεργασία 

 Συναγωνισμός/Αντιπαλότητα 



    Στάδιο 2 – Εξέλιξη   

 

 Διαφορετικές μορφές παιχνιδιού 

 

 Κατανόηση βασικών εννοιών του παιχνιδιού 

 

 Τροχιά μπάλας 

 

 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 



        Στάδιο 3 – Ικανότητα 

 

 Κατεύθυνση μπάλας: προς (πρώτη μπαλιά), 
κατά μήκος (πάσα) & πάνω από το δίχτυ 
(επίθεση) 

 Πρόβλεψη = (Αντίληψη της τροχιάς της 
μπάλας) 

 Λήψη απόφασης 

 Κίνηση 

 

 



Συμπεράσματα 

Εκπαίδευση των καθηγητών πάνω στα οφέλη 
που το Μίνι Βόλεϊ προσφέρει στην ψυχολογική 
εξέλιξη ενός παιδιού. 

Αναγνωρίζουμε ότι όταν γίνεται σωστά, το βόλεϊ 
είναι κατάλληλο, διασκεδαστικό & απολαυστικό 
για τα παιδιά που συμμετέχουν. 

Αναγνωρίζουμε ότι το βόλεϊ είναι εύκολο & 
προσιτό και για τους συμμετέχοντες και για τους 
καθηγητές. 

















 
           Διαστάσεις γηπέδου:   

 
 

 

Πλάτος: 4,5 μέτρα – 6 μέτρα  

 

Μήκος: 12 μέτρα   

 

Ύψος φιλέ: 2,00 – 2,20 μέτρα 



 

           Γιατί τα παιδιά συμμετέχουν       
στον αθλητισμό 

 
• Για να διασκεδάσουν 

• Για να μάθουν κάτι καινούργιο ή να βελτιωθούν 

• Για να είναι με τους φίλους τους ή να κάνουν 
καινούργιους φίλους 

• Για να νιώσουν τη συγκίνηση του αγώνα 

• Για να επιτύχουν τους στόχους τους η να 
νικήσουν 

• Για να ασκήσουν το σώμα τους 



Χτίζοντας την Αυτοεκτίμηση  
www.mentoras.org 

• ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣ! ΜΠΟΡΩ! 

• ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕ ΑΚΟΥΝ! 

• ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ! 

• ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕ ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΑ!  

• ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ, ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΜΑΙ! 

• ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΟΣ! 

• ΜΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΑΓΑΠΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΗ! 

• ΤΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ! ΕΤΣΙ ΜΑΘΑΙΝΩ! 

• ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ! ΕΧΩ ΘΑΡΡΟΣ! 

• ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ, ΑΛΛΑ ΝΑ 
ΓΙΝΩ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ! 

• ΕΧΩ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΘΕΛΟΥΝ! 

 



ΣΑΣ   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! 


