ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Γυμνάσιο Κανήθου
Τάξη: Α’
ΘΕΜΑ: ″ Ο σχολικός αθλητισμός πηγή έμπνευσης, χαράς, δημιουργίας και συντροφικότητας
στη μαθητική κοινότητα ″
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υποενότητες
‘’Ο σχολικός

ΘΕΜΑΤΑ
Προσωπική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τις

«Τα πρώτα βήματα

αθλητισμός………μαθητική

ταυτότητα

δυνατότητες και αδυναμίες τους

της ομάδας».

κοινότητα.’’
Επικοινωνώ, αισθάνομαι,

(δεξιότητες, ικανότητες, στοιχεία του
Δημόσια εικόνα

είμαι ο εαυτός μου.

χαρακτήρα) καθώς και βασικές
επιθυμίες, ανάγκες, προτιμήσεις,

Υπαγωγή σε

ενδιαφέροντά τους και πως αυτά

ομάδες

καθορίζουν την αυτοαντίληψή τους.
-Να αντιλαμβάνονται πώς «τους
βλέπουν» οι σημαντικοί άλλοι και να

‘’Ο σχολικός

Κοινωνική

αξιοποιούν την ανατροφοδότηση αυτή.
Οι μαθητές να κατανοούν ότι μέσα στα

αθλητισμός………μαθητική

ταυτότητα

κοινωνικά συστήματα οι άνθρωποι

« Όλοι είμαστε

έχουν πολλαπλούς ρόλους, οι οποίοι

χρήσιμοι και

Υπαγωγή σε

πρέπει να συνδυάζονται με αρμονικό

αναγκαίοι για την

ομάδες

τρόπο προκειμένου να επιτυγχάνεται

ομαδική επιτυχία».

κοινότητα.’’

Ομάδα και συμμετοχή

προσωπική ισορροπία και ικανοποίηση.
Ανθρώπινα δικαιώματα

Ανάδειξη
ικανοτήτων μέσα
από το σύνολο.
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’’Ο σχολικός

-Ατομική

-Οι μαθητές θα κατανοήσουν τη

αθλητισμός………μαθητική

ταυτότητα

διαφορετικότητα και θα υιοθετήσουν

κοινότητα.’’
-Ξενοφοβία
Αθλούμαι και
συναθλούμαι.

στρατηγικές προκειμένου να

« Τροποποιημένο

ξεπεράσουν τις διαφορές που

ποδόσφαιρο»

συνάντησαν.
-Αποδοχή των
κανόνων που
θέτει κάποιος
άλλος και
συγκεκριμένα
όταν είναι άλλης

‘’Ο σχολικός

εθνικότητας.
Ατομική ταυτότητα και

-Να

αθλητισμός………μαθητική

Διαφορετικότητα.

μαθητές,

κοινότητα.’’

κατανοήσουν
πόσο

οι

εύκολο

είναι κάτω από συνθήκες «Συμμετοχή ή νίκη;».
Παιχνίδι και ρατσισμός.

ανταγωνισμού

να

Σχολείο και

παγιδευτούν στην ιδέα

διαφορετικότητα

της

νίκης

και

οδηγηθούν

να
σε

ρατσιστικές
συμπεριφορές
στους

μαθητές

χαμηλές
δυνατότητες.
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απέναντι
με

κινητικές

‘’Ο σχολικός

Διακρίσεις φύλων μέσα

-Να αναγνωρίσουν τα

αθλητισμός………μαθητική

στο μάθημα της Φυσικής

παιδιά πιθανές διακρίσεις

κοινότητα.’’

Αγωγής.

που γίνονται μέσα στο

«Παρατηρώ κορίτσια και

μάθημα από τον

αγόρια μέσα από το

Φιλία και διαφυλικές

εκπαιδευτικό (εξαιτίας

μάθημα.»

σχέσεις

ίσως διαφορετικής

Φύλα και Ισότητα

Αξίες και κοινωνικές

ικανότητας, δύναμης,

συμπεριφορές στην

επιδεξιότητας) των

ομάδα.

μαθητών διαφορετικών
φύλων.

-Να εντοπίσουν άξονες
που κάνουν μια σχέση
φιλική, όπως μοίρασμα
συναισθημάτων και
εμπειριών, εμπιστοσύνη,

‘’Ο σχολικός

-Διαπροσωπικές σχέσεις

ερευνήσουν και να

-«Πολλοί και ισχυροί,

-Προκαταλήψεις και

μάθουν για τις

λίγοι και αδύναμοι»

στερεότυπα στον

προκαταλήψεις και τα

αθλητισμό.

στερεότυπα, και πώς

-«Στερεότυπα και

αυτά οδηγούν σε

προκαταλήψεις».

αθλητισμός………μαθητική
κοινότητα.’’

Κοινωνικές ανισότητεςΚοινωνικός αποκλεισμός.

Ευκαιρίες και ανισότητες.

εκτίμηση, ειλικρίνεια.
-Οι μαθητές να

-Αυτοεκτίμηση και

διακρίσεις και

αυτοπεποίθηση στις

αποκλεισμό.

«Κοινωνική κατασκευή

αθλητικές δράσεις.

-Να μάθουν να

του σώματος».

αποδέχονται τις
διαφορετικές ικανότητες
των συμμαθητών τους
στα ομαδικά αθλήματα.
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-Να μάθουν πως οι
διαφορετικές ευκαιρίες
(οικονομική άνεση,
βιοτικό επίπεδο),
οδηγούν σε κοινωνικές
ανισότητες.

‘’Ο σχολικός

-Προβολή της της βίας και

-Να αντιληφθούν οι

αθλητισμός………μαθητική

επιθετικότητας από τα

διδασκόμενοι τη διαφορά

-Προβολή στιγμών βίας

κοινότητα.’’

Μ.Μ.Ε.

της βίας και της

και

επιθετικότητας, αλλά και

επιθετικότητας( χρησιμοπ

-Επαγγελματικός και

να επισημανθεί η

οίηση διαδραστικού

ερασιτεχνικός αθλητισμός

αντικανονικότητα και των

πίνακα) σε αθλητικούς

δύο.

χώρους.

Βία και επιθετικότητα.

-Να διακρίνουν ότι στον
επαγγελματικό αθλητισμό

-Συζήτηση με τους

κατευθύνονται

μαθητές γι’ αυτό το

συμπεριφορές και είναι

κοινωνικό φαινόμενο και

χρέος όλων να

αντιπαραβολή του « ευ

καταδικάζουν ακόμη

αγωνίζεσθαι».

περισσότερο κάθε
αρνητική συμπεριφορά.
-Προβληματισμός για τη
βία και επιθετικότητα
στους αθλητικούς χώρους
και αποτίμηση του
θετικού ή αρνητικού
ρόλου των Μ.Μ.Ε.

Ο καθηγητής
Γκλιάτης Αντώνιος

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται ενδεικτικές δραστηριότητες (από το θέμα φύλα και ισότητα) των
μαθητών.
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