
  

Recommendation of a Strategy

Title

ΠαιχνίδιΠαιχνίδι ΡόλωνΡόλων στηστη ΦΑΦΑ

««ΑυτάΑυτά πουπου μαςμας ενώνουνενώνουν, , είναιείναι περισσότεραπερισσότερα
απόαπό αυτάαυτά πουπου μαςμας χωρίζουνχωρίζουν»»

ΥπεύθυνηΥπεύθυνη ΕκπαιδευτικόςΕκπαιδευτικός
ΛαμπάκηΛαμπάκη ΟλυμπίαΟλυμπία, , ΚΦΑΚΦΑ



  

ΓυμνάσιοΓυμνάσιο ΓενισέαςΓενισέας
ΞάνθηςΞάνθης



  

ΗΗ φυσικήφυσική αγωγήαγωγή –– ΤοΤο βόλεϊβόλεϊ



  

……ΤοΤο χάντμπολχάντμπολ



  

ΗΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ --
ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ//ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ

 ΟιΟι μαθητέςμαθητές –– ήτριεςήτριες μέσαμέσα απόαπό έναένα
παιχνίδιπαιχνίδι ρόλωνρόλων αυτοσυστήνονταιαυτοσυστήνονται στηστη
μητρικήμητρική τουςτους γλώσσαγλώσσα. . ΚάθονταιΚάθονται σεσε
κυκλικήκυκλική διάταξηδιάταξη, , σεσε περιορισμένοπεριορισμένο

 ΟΟ κύκλοςκύκλος συμβολίζεισυμβολίζει τοντον κόσμοκόσμο & & τατα
παιδιάπαιδιά τουςτους λαούςλαούς τουτου κόσμουκόσμου. . ΚάθεΚάθε
έναςένας εκπροσωπείεκπροσωπεί κάτικάτι διαφορετικόδιαφορετικό, , 
είναιείναι όμωςόμως όλοιόλοι μαζίμαζί, , ενωμένοιενωμένοι γιαγια νανα
πετύχουνπετύχουν κοινούςκοινούς στόχουςστόχους & & νανα
αντιμετωπίσουναντιμετωπίσουν κοινάκοινά προβλήματαπροβλήματα..



  

ΣκοπόςΣκοπός

 ΑίσθησηΑίσθηση τουτου ««πολίτηπολίτη τουτου
κόσμουκόσμου»»

 ΑνάπτυξηΑνάπτυξη συνεργασίαςσυνεργασίας, , 
ενότηταςενότητας

 ΣεβασμόςΣεβασμός στηστη διαφορετικότηταδιαφορετικότητα, , 
φύλοφύλο, , φυλήφυλή & & θρησκείαθρησκεία

 ΑνάπτυξηΑνάπτυξη υπευθυνότηταςυπευθυνότητας καικαι
αυτοδέσμευσηςαυτοδέσμευσης

 ΣυνευθύνηΣυνευθύνη γιαγια τοντον άλλοάλλο



  

ΕπιμέρουςΕπιμέρους στόχοιστόχοι

 ΔημιουργίαΔημιουργία οικείουοικείου
εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού κλίματοςκλίματος πουπου
ευνοείευνοεί τητη διδασκαλίαδιδασκαλία//μάθησημάθηση

 ΑνάπτυξηΑνάπτυξη κοινωνικώνκοινωνικών
δεξιοτήτωνδεξιοτήτων ( ( συνεργασίασυνεργασία, , 
αλληλοσεβασμόςαλληλοσεβασμός, , 
αλληλοκατανόησηαλληλοκατανόηση, , 
αλληλοβοήθειααλληλοβοήθεια))

 ΜεταφοράΜεταφορά δεξιοτήτωνδεξιοτήτων στηνστην
καθημερινήκαθημερινή ζωήζωή



  

Είδος δραστηριότητας:
Άσκηση προσομοίωσης

 ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται σανσαν εισαγωγικόεισαγωγικό
μέροςμέρος τουτου μαθήματοςμαθήματος ΦΑΦΑ, , αλλάαλλά
μπορείμπορεί νανα εφαρμοστείεφαρμοστεί σεσε όλαόλα τατα
μαθήματαμαθήματα, , σεσε κάθεκάθε τάξητάξη, , 
βαθμίδαβαθμίδα εκπαίδευσηςεκπαίδευσης μεμε τιςτις
ανάλογεςανάλογες προσαρμογέςπροσαρμογές..



  

Είδος δραστηριότητας:
Άσκηση προσομοίωσης

 ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται σανσαν εισαγωγικόεισαγωγικό
μέροςμέρος τουτου μαθήματοςμαθήματος ΦΑΦΑ, , αλλάαλλά
μπορείμπορεί νανα εφαρμοστείεφαρμοστεί σεσε όλαόλα τατα
μαθήματαμαθήματα, , σεσε κάθεκάθε τάξητάξη, , 
βαθμίδαβαθμίδα εκπαίδευσηςεκπαίδευσης μεμε τιςτις
ανάλογεςανάλογες προσαρμογέςπροσαρμογές..



  

ΟργανωτικάΟργανωτικά

 ΑπαιτούμενοςΑπαιτούμενος χρόνοςχρόνος: 15 : 15 -- 30 30 
λεπτάλεπτά ((ανάλογαανάλογα μεμε τοτο μέγεθοςμέγεθος τηςτης
τάξηςτάξης) ) 

 ΑπαιτούμενοςΑπαιτούμενος χώροςχώρος//τόποςτόπος: : 
περιορισμένοςπεριορισμένος μεγάλοςμεγάλος χώροςχώρος πουπου
επιτρέπειεπιτρέπει τητη μετακίνησημετακίνηση

 MMέγεθοςέγεθος ομάδαςομάδας: 25 : 25 συμμετέχοντεςσυμμετέχοντες
 ΗλιακήΗλιακή κατηγορίακατηγορία:  :  απόαπό 5 5 έωςέως 1515
 ΑπαραίτηταΑπαραίτητα ΥλικάΥλικά ::στρώματαστρώματα

γυμναστικήςγυμναστικής ήή θρανίαθρανία



  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -- ΠροετοιμασίαΠροετοιμασία

 ΟιΟι μαθητέςμαθητές εισέρχονταιεισέρχονται σεσε
περιορισμένηπεριορισμένη αίθουσααίθουσα

 ΒγάζουνΒγάζουν τατα παπούτσιαπαπούτσια τουςτους γιαγια νανα
αισθάνονταιαισθάνονται μεγαλύτερημεγαλύτερη άνεσηάνεση

 ΚάθονταιΚάθονται κυκλικάκυκλικά ((έναςένας κάθεταικάθεται λίγολίγο
πιοπιο μακριάμακριά). ). ΔενΔεν ασκείταιασκείται πίεσηπίεση γιαγια
τητη συμμετοχήσυμμετοχή..



  

ΟΟ χώροςχώρος-- τοτο γυμναστήριογυμναστήριο



  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -- ΚύριοΚύριο ΜέροςΜέρος

 ΈναςΈνας έναςένας χαιρετάχαιρετά πρώταπρώτα στηστη γλώσσαγλώσσα τουτου

 ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια εισέρχεταιεισέρχεται στοστο κέντροκέντρο τουτου
κύκλουκύκλου καικαι σεσε ψηλότερηψηλότερη θέσηθέση καικαι
αυτοσυστήνεταιαυτοσυστήνεται σεσε κλίμακλίμα ευφορίαςευφορίας

 ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια μετακινούνμετακινούν καικαι τακτοποιούντακτοποιούν
απόαπό κοινούκοινού όργαναόργανα γυμναστικήςγυμναστικής πουπου θαθα
χρησιμοποιήσουνχρησιμοποιήσουν. . 

 ΑσκούνταιΑσκούνται μεμε συνσυν--ασκήσειςασκήσεις σεσε τυχαίατυχαία
ζευγάριαζευγάρια γιαγια προθέρμανσηπροθέρμανση ήή στοστο κυρίωςκυρίως
ασκησιολόγιοασκησιολόγιο κάθεκάθε φοράφορά



  

ΟδηγίεςΟδηγίες
 ««ΒγάλτεΒγάλτε παπούτσιαπαπούτσια!!»». . ΑνΑν δεδε θέλετεθέλετε

νανα συμμετέχετεσυμμετέχετε, , δενδεν πειράζειπειράζει! ! ΊσωςΊσως
μίαμία άλληάλλη φοράφορά»»..

 ««ΚαθίστεΚαθίστε όσοόσο γίνεταιγίνεται πιοπιο άνεταάνετα, , αλλάαλλά
κοντάκοντά, , πλησιάστεπλησιάστε, , αισθανθείτεαισθανθείτε τοτο
συμμαθητήσυμμαθητή σαςσας. . ΜηΜη ντρέπεστεντρέπεστε»»..

 ««ΜιλήστεΜιλήστε αργάαργά καικαι ήρεμαήρεμα»»..
 ««ΠείτεΠείτε όό τιτι εσείςεσείς θέλετεθέλετε»»..
 ««ΓίνεταιΓίνεται τυχαίατυχαία ζευγάριαζευγάρια»»..
 ΒοηθείστεΒοηθείστε όλοιόλοι στηνστην τακτοποίησητακτοποίηση
 ΒοηθείστεΒοηθείστε στηνστην άσκησηάσκηση. . ΌλοιΌλοι

χρειάζεστεχρειάζεστε βοήθειαβοήθεια..



  

ΗΗ αρχήαρχή τηςτης δραστηριότηταςδραστηριότητας……



  

ΑμοντάρισταΑμοντάριστα πλάναπλάνα……



  

ΑναστοχασμοίΑναστοχασμοί
 ΟιΟι μαθητέςμαθητές συζητούνσυζητούν γιαγια τατα

συναισθήματάσυναισθήματά τουςτους..
 ΓιατίΓιατί έγινεέγινε ηη συγκεκριμένησυγκεκριμένη

δραστηριότηταδραστηριότητα;;
 ΑισθάνονταιΑισθάνονται πιοπιο κοντάκοντά στονστον άλλονάλλον;;
 ΚαταλαβαίνουνΚαταλαβαίνουν τιςτις ανάγκεςανάγκες τουτου, , τοντον

σέβονταισέβονται;;
 ΑπαρχήΑπαρχή μίαςμίας καλύτερηςκαλύτερης κοινωνίαςκοινωνίας

ανθρώπωνανθρώπων, , όπουόπου ηη εμπάθειαεμπάθεια, , 
προκατάληψηπροκατάληψη, , φόβοςφόβος, , ρατσισμόςρατσισμός, , 
στερεότυπαστερεότυπα δενδεν έχουνέχουν θέσηθέση;;



  

ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα

 ΜόνοΜόνο όλοιόλοι μαζίμαζί έχουμεέχουμε ελπίδαελπίδα νανα
ζήσουμεζήσουμε καλάκαλά. . ΔενΔεν έχουμεέχουμε δικαίωμαδικαίωμα
νανα αδιαφορήσουμεαδιαφορήσουμε γιαγια τουςτους άλλουςάλλους, , 
οιοι άνθρωποιάνθρωποι σεσε κάθεκάθε γωνιάγωνιά τουτου
πλανήτηπλανήτη είναιείναι σανσαν εμάςεμάς καικαι έχουνέχουν τιςτις
ίδιεςίδιες ανάγκεςανάγκες καικαι τατα ίδιαίδια δικαιώματαδικαιώματα
στηστη ζωήζωή..

 ΗΗ ««εκπαίδευσηεκπαίδευση γιαγια τοντον κόσμοκόσμο»»
ετοιμάζειετοιμάζει συνολικάσυνολικά τοτο παιδίπαιδί, , μέσαμέσα
απόαπό μίαμία ολιστικήολιστική προσέγγισηπροσέγγιση. . 



  

ΤΕΛΟΣ

ΈναΈνα μεγάλομεγάλο ευχαριστώευχαριστώ σταστα παιδιάπαιδιά
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