
 

  

Προαγωγή τησ 
υπευθυνότητασ και τησ 

ςυνεργαςίασ 

Τάμεηο:  Δ΄& Ση΄ Γεκνηηθνύ 

Πεδίν εθαξκνγήο:  Φπζηθή Αγσγή 

Σρέδην εξγαζίαο:  



Σκοπός 

Η πξναγσγή ησλ επηπέδσλ ππεπζπλόηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ κεηαμύ ηνπο, ή/θαη 

ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, κέζσ 

κηαο ζηνρεπκέλεο δξάζεο κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

 

Λόγνο εθαξκνγήο:  Όηαλ ππάξρεη πξνβιεκαηηθό θιίκα 

επηθνηλσλίαο,  πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο θαη ζπκπεξηθνξάο ζην 

κάζεκα θαη δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ. 



Συνοπτική Περιγραφή 

Βαζηθόο ζρεδηαζκόο:  

O Οη καζεηέο/-ηξηεο ελεκεξώλνληαη γηα ηα 

επηδεηνύκελα επίπεδα ππεπζπλόηεηαο & 

ζπλεξγαζίαο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

O Γεκηνπξγνύληαη κηθξέο αλνκνηνγελείο 

νκάδεο (4-5 αηόκσλ) θαη δηεμαγσγή ελόο 

πξσηαζιήκαηνο κε αγώλεο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ, κε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ππεπζπλόηεηα. 



1η Ενέργεια  

O Δλεκέξσζε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ γηα ηα 

επίπεδα ππεπζπλόηεηαο θαηά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην κάζεκα ηεο Φ.Α. (ζύκθσλα κε ηνλ 

Hellison 1995), κε εκπινθή ηνπο ζηελ 

αμηνιόγεζε ησλ επηπέδσλ ππεπζπλόηεηάο 

ηνπο. 

 

(γίλεηαη ζηελ ηάμε κε πξνβνιή power point πνπ 

επηζπλάπηεηαη) 



2η Ενέργεια 

O Σπγθξόηεζε νκάδσλ 4-5 αηόκσλ κε αλνκνηνγελείο 

ηθαλόηεηεο θαη επίπεδα ππεπζπλόηεηαο από ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθό, γηα ηελ δηεμαγσγή πξσηαζιήκαηνο κε 

αγώλεο κεηαμύ ηνπο, ζε νκαδηθά παηρλίδηα.  

O Μία νκάδα εθ πεξηδξνκήο ζα εθηειεί  ρξέε δηαηηεηή-

γξακκαηείαο.  

O Οη νκάδεο έρνπλ ζηαζεξή ζύλζεζε ζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

 



3η Ενέργεια 

O Δλεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ 

αγώλσλ, ηνπο θαλόλεο ζπκκεηνρήο-

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ππεπζπλόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 

O Οη καζεηέο/-ηξηεο δεηείηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, λα αιιεινβνεζνύληαη 

θαη λα επηδεηθλύνπλ νκαδηθό πλεύκα 

ζπλεξγαζίαο. 



Η εφαρμογή 

O Γίλνληαη αγώλεο κεηαμύ όισλ ησλ νκάδσλ εθ πεξηδξνκήο  
(θαηά πξνηίκεζε: 2 ηαπηόρξνλνη αγώλεο αλά δηδαθηηθή 
ώξα) γηα δηάζηεκα 2-3 κελώλ. Αμηνπνηείηαη 1 εβδνκαδηαία 
ώξα Φ.Α. Πεξηιακβάλνληαη αγώλεο αζινπαηδηώλ 
(πνδόζθαηξν,  ράληκπνι, κπάζθεη, βόιετ) ή/θαη άιισλ 
νκαδηθώλ παηρληδηώλ.  

O Ο/ε εθπαηδεπηηθόο θαζνξίδεη ην πξόγξακκα ησλ 
αληίπαισλ νκάδσλ θαη ησλ νκάδσλ δηαηηεζίαο-
γξακκαηείαο, ππελζπκίδεη πεξηνδηθά ηνπο θαλόλεο 
«ππεπζπλόηεηαο-ζπλεξγαζίαο», παξαθνινπζεί ηε 
δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ  θαη αμηνινγεί ην επίπεδν 
«ππεπζπλόηεηαο-ζπλεξγαζίαο» ρσξίο λα επεκβαίλεη ζηε 
δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ. 

 



Βαθμολογία  
O Η βαζκνινγία θάζε νκάδαο πξνθύπηεη αζξνηζηηθά από:  

O ην απνηέιεζκα θάζε αγώλα (1 ζηε λίθε, 0 ζηελ ήηηα, 0.5 
ζηελ ηζνπαιία) θαη  

O ηελ αμηνιόγεζε ηεο «ππεπζπλόηεηαο-ζπλεξγαζίαο» 
θάζε αγώλα από ηνλ/ηελ  εθπαηδεπηηθό Φ.Α. (0 ζε 
αλεπζπλόηεηα/απνηπρία δηεμαγσγήο παηρληδηνύ, 1 ζε 
δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνύ κε πξνβιήκαηα, 2 ζε 
δηεμαγσγή παηρληδηνύ ρσξίο πξνβιήκαηα, 3 ζε άξηζηε 
δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνύ ρσξίο επίβιεςε). 

Σην ηειεπηαίν πεληάιεπην ηεο δηδαθηηθήο ώξαο δίλεηαη ε 
αλαηξνθνδόηεζε γηα ηελ «ππεπζπλόηεηα- ζπλεξγαζία» ησλ 
νκάδσλ ζηνλ αγώλα θαη θαηαγξάθεηαη ε βαζκνινγία ηνπο. 

 



Φύλλο κάθε αγώνα 
…….. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………….. 

 

ΑΓΩΝΑΣ: …………………………………………………                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………… 

 

ΟΜΑΔΕΣ: 
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Έντυπο καταγραφής της 
βαθμολογίας  

……. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……………………… 

Project:  Προαγωγή τησ υπευθυνότητασ και τησ ςυνεργαςίασ       Μάθημα: Φυςική Αγωγή  

Τάξη:  ………  
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   Α:  Αποτέλεςμα αγώνα,     Υ-Σ:  Βαθμολογία Υπευθυνότητασ-Συνεργαςίασ 


