
H H ««εκπαίδευσηεκπαίδευση γιαγια τοντον
κόσμοκόσμο»» μέσαμέσα απόαπό τητη
ΦυσικήΦυσική ΑγωγήΑγωγή

““ΣυνεργατικόΣυνεργατικό ΠαιχνίδιΠαιχνίδι γιαγια τηντην άρσηάρση
τηςτης κάθεκάθε μορφήςμορφής βίαςβίας καικαι τηντην
προώθησηπροώθηση τηςτης συνεργασίαςσυνεργασίας””

ΥπεύθυνηΥπεύθυνη ΕκπαιδευτικόςΕκπαιδευτικός
ΛαμπάκηΛαμπάκη ΟλυμπίαΟλυμπία -- ΚΦΑΚΦΑ

ΤοΤο ΓυμνάσιοΓυμνάσιο τηςτης ΓενισέαςΓενισέας ΞάνθηςΞάνθης
-- ΜέσαΜέσα σσ έναένα ωραίοωραίο φυσικόφυσικό
περιβάλλονπεριβάλλον……





……μίαμία υπέροχηυπέροχη πολυπολιτισμικήπολυπολιτισμική
μαθητικήμαθητική κοινότητακοινότητα

ΟιΟι μαθητέςμαθητές είναιείναι περήφανοιπερήφανοι……



……καικαι μαθαίνουνμαθαίνουν νανα
συνεργάζονταισυνεργάζονται γιαγια νανα
πετύχουνπετύχουν αθλητικούςαθλητικούς, , 
εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς, , 
προσωπικούςπροσωπικούς & & κοινωνικούςκοινωνικούς
στόχουςστόχους……

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ//ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ

 ΗΗ παρούσαπαρούσα κινητικήκινητική δραστηριότηταδραστηριότητα αποτελείαποτελεί έναένα
συνεργατικόσυνεργατικό παιχνίδιπαιχνίδι ρόλωνρόλων. . ΟιΟι μαθητέςμαθητές//ήτριεςήτριες
ξεκινούνξεκινούν προθέρμανσηπροθέρμανση γιαγια τοτο μάθημαμάθημα τηςτης ΦΑΦΑ μέσαμέσα
σεσε κλίμακλίμα πόλωσηςπόλωσης, , καθώςκαθώς νομίζουννομίζουν ότιότι διαφέρουνδιαφέρουν
πολύπολύ μεταξύμεταξύ τουςτους. . ΠιάνονταιΠιάνονται σταστα χέριαχέρια καικαι
φιλονικούνφιλονικούν. . ΔύοΔύο απόαπό αυτούςαυτούς μαλώνουνμαλώνουν πολύπολύ
άσχημαάσχημα, , οο έναςένας τραυματίζεταιτραυματίζεται…… ΗΗ γυμνάστριαγυμνάστρια
ετοιμάζεταιετοιμάζεται νανα παρέμβειπαρέμβει αλλάαλλά ξαφνικάξαφνικά οιοι
πρωταγωνιστέςπρωταγωνιστές πουπου βρίσκονταιβρίσκονται στοστο έδαφοςέδαφος
αλλάζουναλλάζουν συμπεριφοράσυμπεριφορά. . ΟΟ έναςένας βοηθάειβοηθάει τοντον
χτυπημένοχτυπημένο νανα σηκωθείσηκωθεί καικαι ζητούνζητούν αμοιβαίααμοιβαία
συγγνώμησυγγνώμη. . ΤοΤο σκηνικόσκηνικό αίφνηςαίφνης αλλάζειαλλάζει καικαι
επικρατείεπικρατεί σύμπνοιασύμπνοια καικαι συναδέλφωσησυναδέλφωση στηνστην τάξητάξη. . 



ΣκοπόςΣκοπός

 ΑποφυγήΑποφυγή βίαςβίας λόγωλόγω τηςτης
διαφορετικότηταςδιαφορετικότητας

 ΚατανόησηΚατανόηση τηςτης
αναγκαιότηταςαναγκαιότητας τηςτης
συνύπαρξηςσυνύπαρξης

 ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
ενσυναίσθησηςενσυναίσθησης

Είδος δραστηριότητας

 ΕκπαιδευτικήΕκπαιδευτική προσομοίωσηπροσομοίωση, , παιχνίδιπαιχνίδι
ρόλωνρόλων. . ΛόγωΛόγω τουτου έντοναέντονα κινητικούκινητικού
χαρακτήραχαρακτήρα τηςτης, , μπορείμπορεί νανα
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια προθέρμανσηπροθέρμανση στηστη
διδακτικήδιδακτική επιμέρουςεπιμέρους αντικειμένωναντικειμένων στηστη
ΦΑΦΑ..



ΔιαδικαστικάΔιαδικαστικά

 ΑπαιτούμενοςΑπαιτούμενος χρόνοςχρόνος: 10 : 10 --15 15 λεπτάλεπτά
((ανάλογαανάλογα μεμε τοτο μέγεθοςμέγεθος τηςτης τάξηςτάξης) ) 

 ΑπαιτούμενοςΑπαιτούμενος χώροςχώρος//τόποςτόπος: : ηη αυλήαυλή, , τατα
γήπεδαγήπεδα τωντων αθλοπαιδιώναθλοπαιδιών

 MMέγεθοςέγεθος ομάδαςομάδας: : 25 25 συμμετέχοντεςσυμμετέχοντες
 ΗλιακήΗλιακή κατηγορίακατηγορία: : απόαπό 10 10 έωςέως 1818
 ΥλικάΥλικά ((προαιρετικάπροαιρετικά): ): μπάλεςμπάλες πουπου
τοποθετούνταιτοποθετούνται στοστο κέντροκέντρο τουτου ορθογώνιουορθογώνιου
παραλληλόγραμμουπαραλληλόγραμμου συνήθωςσυνήθως ( ( γήπεδογήπεδο). ). 

ΤοΤο γήπεδογήπεδο……

 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠροετοιμασίαΠροετοιμασία
 ΜεΜε τοτο σφύριγμασφύριγμα τατα παιδιάπαιδιά
τοποθετούνταιτοποθετούνται στιςστις τέσσεριςτέσσερις γωνίεςγωνίες
τουτου γηπέδουγηπέδου τηςτης πετοσφαίρισηςπετοσφαίρισης..

 ΜεΜε έναένα δεύτεροδεύτερο σφύριγμασφύριγμα ξεκινούνξεκινούν
τρέχονταςτρέχοντας προςπρος τοτο κέντροκέντρο μεμε ρυθμικέςρυθμικές
κινήσειςκινήσεις –– περιφορέςπεριφορές χεριώνχεριών..

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ --ΚύριοΚύριο ΜέροςΜέρος

 ΑντίΑντί νανα κάνουνκάνουν τιςτις συνηθισμένεςσυνηθισμένες ασκήσειςασκήσεις, , ξεκινούνξεκινούν
ένανέναν άγριοάγριο καυγάκαυγά, , απόαπό τυχαίατυχαία κουβέντακουβέντα κάποιουκάποιου, , 
στονστον οποίοοποίο εμπλέκονταιεμπλέκονται όλοιόλοι..

 ΔύοΔύο παιδιάπαιδιά, , έναένα αγόριαγόρι κικι έναένα κορίτσικορίτσι συμπλέκονταισυμπλέκονται
πρώταπρώτα. . ΔίνουνΔίνουν τοτο έναυσμαέναυσμα γιαγια κλιμάκωσηκλιμάκωση τηςτης
φραστικήςφραστικής καικαι σωματικήςσωματικής βίαςβίας..

 ΆλλοιΆλλοι δύοδύο, , συγκρούονταισυγκρούονται άσχημαάσχημα, , οο έναςένας στοστο
έδαφοςέδαφος χτυπημένοςχτυπημένος..

 ΌλαΌλα γίνονταιγίνονται αστραπιαίααστραπιαία, , τηντην ώραώρα πουπου ηη γυμνάστριαγυμνάστρια
παρεμβαίνειπαρεμβαίνει γιαγια νανα δώσειδώσει τέλοςτέλος..

 ΤοΤο μάθημαμάθημα καταστράφηκεκαταστράφηκε ……
 ΞαφνικάΞαφνικά, , οιοι δύοδύο τελευταίοιτελευταίοι ««σκληροίσκληροί μονομάχοιμονομάχοι»», , 

αναλογίζονταιαναλογίζονται τοτο μάταιομάταιο τηςτης συμπλοκήςσυμπλοκής, , βοηθάειβοηθάει οο
έναςένας τοντον άλλονάλλον νανα σηκωθείσηκωθεί καικαι συμφιλιώνονταισυμφιλιώνονται..



 ΤοΤο κλίμακλίμα τηςτης ««ειρήνηειρήνη»» διαχέεταιδιαχέεται καικαι τατα
παιδιάπαιδιά αγκαλιάζουναγκαλιάζουν τουςτους συμμαθητέςσυμμαθητές
τουςτους. . ΞεκινούνΞεκινούν συμβολικόσυμβολικό κύκλιοκύκλιο
χορόχορό, , πουπου σηματοδοτείσηματοδοτεί τηντην έναρξηέναρξη
τηςτης συμφιλίωσηςσυμφιλίωσης καικαι μίαςμίας νέαςνέας αρχήςαρχής. . 

ΟδηγίεςΟδηγίες εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
σεναρίουσεναρίου

 ««ΜοιραστείτεΜοιραστείτε στιςστις 4 4 γωνίεςγωνίες. . ΜεΜε τοτο σφύριγμασφύριγμα
τρέχετετρέχετε στοστο κέντροκέντρο μεμε περιφορέςπεριφορές τωντων χεριώνχεριών
καικαι αντίαντί γιαγια προθέρμανσηπροθέρμανση, , αρχίσειαρχίσει ηη φιλονικίαφιλονικία
…»…»

 ««ΜόλιςΜόλις οο ΑΑ…… καικαι οο BB…… πέσουνπέσουν μαζεύεστεμαζεύεστε
γύρωγύρω…»…»

 ««ΜετάΜετά τοντον τραυματισμότραυματισμό τουτου ΑΑ, , οο ΒΒ αλλάζειαλλάζει…»…»
 ««ΌλοιΌλοι αγκαλιάζεστεαγκαλιάζεστε καικαι πιάνεστεπιάνεστε σεσε κύκλοκύκλο…»…»
 ««ΞεκινάειΞεκινάει οο χορόςχορός…»…»



ΠάμεΠάμε λοιπόνλοιπόν……

ΑναστοχασμοίΑναστοχασμοί

 ΟιΟι μαθητέςμαθητές κατανοούνκατανοούν γιατίγιατί έγινεέγινε ηη
δραστηριότηταδραστηριότητα

 ΣτοΣτο μέλλονμέλλον υπόσχονταιυπόσχονται νανα μειώσουνμειώσουν καικαι τιςτις
απλέςαπλές ακόμηακόμη συμπεριφορέςσυμπεριφορές ψυχολογικήςψυχολογικής ήή
φυσικήςφυσικής βίαςβίας στηνστην καθημερινότητακαθημερινότητα τουςτους
εντόςεντός κικι εκτόςεκτός τουτου σχολικούσχολικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

 ΣυζητούνΣυζητούν γιαγια τητη συνεργασίασυνεργασία, , 
συντροφικότητασυντροφικότητα

 ΕπεκτείνονταιΕπεκτείνονται στουςστους λαούςλαούς τουτου κόσμουκόσμου καικαι
στιςστις ομάδεςομάδες πουπου υποφέρουνυποφέρουν……



 

ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα

 ΗΗ συνεργασίασυνεργασία αποτελείαποτελεί βάσηβάση τηςτης
δημιουργικήςδημιουργικής συνύπαρξηςσυνύπαρξης..

 ΗΗ αρμονικήαρμονική συνύπαρξησυνύπαρξη μεμε τουςτους
άλλουςάλλους εξασφαλίζειεξασφαλίζει αξιοπρέπειααξιοπρέπεια καικαι
ποιότηταποιότητα ζωήςζωής σεσε όλαόλα τατα επίπεδαεπίπεδα..


