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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί
η επίδραση του πρακτικού στιλ διδασκαλίας
στην εκμάθηση και διατήρηση μιας βασικής
δεξιότητας ενόργανης γυμναστικής σε μαθητές
διαφορετικού φύλου και επιπέδου δεξιότητας.
Στη μελέτη συμμετείχαν κορίτσια (n=19) και
αγόρια (n=27), δύο διαφορετικών τμημάτων
της πρώτης γυμνασίου, τα οποία διδάχθηκαν
τον τροχό με το πρακτικό στιλ διδασκαλίας,
στα πλαίσια του μαθήματος, σε δώδεκα (12)
διδακτικές μονάδες διάρκειας 30 λεπτών και
με συχνότητα δύο (2) φορές την εβδομάδα. Η
εκτέλεση της δεξιότητας βιντεοσκοπήθηκε και
αξιολογήθηκε στην αρχή, στο τέλος και δύο
εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος. Το επίπεδο δεξιότητας των μαθητών
υπολογίστηκε από τα αρχικά σκορ εκτέλεσης
του τροχού και προέκυψαν δύο ομάδες (χαμη-
λής / υψηλής δεξιότητας), ανά φύλο. Τα δεδο-
μένα αναλύθηκαν εντός των ομάδων, για να
προσδιοριστεί εάν υπήρξε μάθηση, και μεταξύ
των ομάδων, για να ελεγχθούν οι σχετικές επι-
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Abstract

The purpose of the present study was to examine
the effects of the practice style of teaching on
learning and retention of a basic gymnastics
skill on students with different gender and gym-
nastics skill-level. Participants were 19 girls and
27 boys of 7th grade junior high school, belonging
in two different classes. They were taught the
cartwheel drill with the practice style of teaching
under school conditions during twelve (12) les-
sons, 30 minutes each, 2 times per week. The
students’ performances of the cartwheel drill
were videotaped and evaluated prior, post and
two weeks after the end of the program. Based
on the initial measurement scores, each gender
discriminated in two levels of skill (Low- and
High-Skilled Learners). The data were analysed
within groups to determine if the learning was
evident, and between groups, to examine the
relative effectiveness of teaching on student
gender and their skill level. The 2΅2΅3 (Gender
΅ Skill Level ΅ Test) repeated measures ANO-
VA showed that all groups improved significantly
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Εισαγωγή

H
ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων

παραμένει σημαντικό ζήτημα στα

πλαίσια της διδασκαλίας. Παρά την

εκτεταμένη έρευνα στον τομέα της διδα-

σκαλίας, ο προβληματισμός των καθηγητών

φυσικής αγωγής (ΚΦΑ) είναι διαρκής και

έντονος, σχετικά με τη διδασκαλία και την

εκμάθηση νέων κινητικών δεξιοτήτων.

H πρακτική εξάσκηση είναι o βασικός

συντελεστής για την αποτελεσματικότητα

της εκτέλεσης μιας δεξιότητας, όπου η

μάθηση και η εμπειρία οδηγούν σε εκτε-

λέσεις με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια

(Schmidt, 1991). Σύμφωνα με τον Silver -

man (1996), η ατομική πρακτική του μα-

θητή είναι ο πιο σημαντικός και καθορι-

στικός παράγοντας επιτυχίας για την εκ-

μάθηση μιας κινητικής δεξιότητας.

Ένα από τα πλέον γνωστά και χρη-

σιμοποιούμενα στιλ διδασκαλίας, που

αποβλέπει στην αύξηση της πρακτικής

εξάσκησης, είναι το πρακτικό στιλ

(Mosston & Ashworth, 2002). Το πρακτικό

στιλ είναι η «μέθοδος» που χρησιμοποι-

είται από το σύνολο των προπονητών και

ΚΦΑ, στην εκμάθηση κινητικών δεξιοτή-
των, και αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό
την επικρατέστερη μορφή διδασκαλίας
στα σχολεία (Salvara & Birone, 2002;
Cothran, Kulinna, Banville, & Choi 2005).
Oι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες
που προβλέπονται από αυτό το στιλ, κυ-
ρίως η ευκαιρία μεγιστοποίησης του δια-
θέσιμου χρόνου πρακτικής, συνδέονται
με τη βελτίωση των επιδόσεων (Gold ber -
ger, Gerney, & Charnberlain, 1982; Gold -
berger & Gerney, 1986).

Στη διάρκεια ενός διδακτικού επει-
σοδίου πρακτικού στιλ, ο ΚΦΑ προετοι-
μάζει μια σειρά από ασκήσεις για να
εκτελεστούν στον χώρο της μάθησης.
Περιγράφει τους συγκεκριμένους ρόλους
καθηγητή και μαθητή, παρουσιάζει τις
ασκήσεις, παρέχει κάποιες οργανωτικές
πληροφορίες και ενημερώνει τους μαθητές
για να ξεκινήσουν όταν θα είναι έτοιμοι.
Oι μαθητές στη συνέχεια ασκούνται σε
σταθμούς χωρισμένοι σε ομάδες ολίγων
ατόμων. Ενώ οι μαθητές εξασκούνται, ο
ΚΦΑ κινείται τριγύρω, παρατηρεί και
παρέχει ανατροφοδότηση. Μετά από με-
ρικά λεπτά ή έναν ορισμένο αριθμό επα-

in cartwheel drill. Statistically significant dif-
ferences found between the two genders, while
there were not statistically significant interactions
between the groups during the measurements.
The girls presented higher scores in the cartwheel
drill performance than the boys, and the high-
skilled students outperformed to the low-skilled
students. However, the low-skilled students
presented the higher improvements in learning
the cartwheel.

Key-words: practice style of teaching, motor

learning, gymnastics skills.

δράσεις της διδασκαλίας στο φύλο και στο
επίπεδο δεξιότητας των μαθητών. Η ανάλυση
διακύμανσης 2΅2΅3 (φύλο ΅ επίπεδο δεξιό-
τητας ΅ μέτρηση), με επαναλαμβανόμενες με-
τρήσεις στον τελευταίο παράγοντα, έδειξε ότι
επήλθε μάθηση για όλες τις ομάδες και ότι
υπήρξαν σημαντικές επιδράσεις για το φύλο
και το επίπεδο δεξιότητας των μαθητών, χωρίς
όμως την οποιαδήποτε στατιστικά σημαντική
αλληλεπίδραση. Τα κορίτσια παρουσίασαν με-
γαλύτερα σκορ στην εκτέλεση του τροχού από
τα αγόρια, ενώ οι μαθητές υψηλής δεξιότητας
φάνηκε ότι υπερέχουν των αντίστοιχων χαμηλής
δεξιότητας, αν και οι τελευταίοι έδειξαν να
βελτιώνονται περισσότερο.

Λέξεις-κλειδιά: Πρακτικό στιλ διδασκαλίας,

κινητική μάθηση, δεξιότητες ενόργανης γυμνα-

στικής.


