
ςτο μϊθημα τησ Φυςικόσ Αγωγόσ και ςτο 
ςχολεύο 

Υπευκυνότθτα & Συνεργαςία 



Το προβλθματικό κλίμα ςτθ τάξθ… 



Αν είχαμε ζνα καλό κλίμα επικοινωνίασ… 



με κανόνεσ επικοινωνίασ … 



Χωρίσ προβλιματα ςυμπεριφοράσ … 



που ενίοτε οδθγοφν ςε βίαια επειςόδια... 



Αν ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ … 



χωρίσ αφόρθτθ θχορφπανςθ … 



με τάξθ και … υπευκυνότθτα 



κα χαιρόμαςταν το παιχνίδι … 



και ότι κάνουμε μαηί ... δθλ. τθ ςυνεργαςία 



Ασ αξιολογόςει ο καθϋνασ το επύπεδό του, 
ςύμφωνα με τισ 5 περιγραφϋσ: 

Ποια είναι θ ςυμπεριφορά του 
κακενόσ μασ ςτο μάκθμα; 



Αξιολογώ τθ ςυμπεριφορά μου ςτο μάκθμα τθσ 
Φυςικισ Αγωγισ 

1. Συμμετϋχω ςτο μϊθημα όποτε μου αρϋςει. Μιλϊω με τουσ ϊλλουσ, φωνϊζω, 

ςπρώχνω, κλωτςϊω, δεν ακούω τον γυμναςτό και κϊνω πλϊκεσ με τουσ 

ϊλλουσ. 

2. Συμμετϋχω ςτο μϊθημα ακόμα και αν δεν μου αρϋςει. Συχνϊ βαριϋμαι αλλϊ 

προτιμώ να μην κϊνω φαςαρύα και να με μαλώςει ο γυμναςτόσ. Δεν ενοχλώ 

τουσ ϊλλουσ που θϋλουν να ςυμμετϋχουν. 

3. Συμμετϋχω πϊντα ςτο μϊθημα χωρύσ αντιρρόςεισ, προςπαθώ να βελτιωθώ 

ακόμα και όταν δεν τα καταφϋρνω καλϊ. Μου αρϋςει να δοκιμϊζω κινητικϋσ 

δραςτηριότητεσ που δεν τισ ξϋρω καλϊ. 

4. Κϊνω ςτο μϊθημα πρόθυμα ότι μασ αναθϋτει ο γυμναςτόσ, εύτε με βλϋπει εύτε 

κοιτϊει ςε ϊλλουσ μαθητϋσ. Δεν ςταματώ, ούτε όταν δεν τα καταφϋρνω, ούτε 

όταν κουρϊζομαι ό δυςκολεύομαι. Πιςτεύω ότι για κϊποιο καλό ςκοπό τα 

κϊνουμε όλα ςτο μϊθημα τησ Φυςικόσ Αγωγόσ. 

5. Συμμετϋχω και ςυνεργϊζομαι ςτο μϊθημα με όλουσ, θϋλω να βοηθϊω τουσ 

ςυμμαθητϋσ μου και να με βοηθϊνε, ώςτε να βελτιωνόμαςτε όλοι. Αν ϋχουμε 

καλό επικοινωνύα και ςυνεργαςύα ςτη γυμναςτικό, τότε θα ϋχουμε καλϋσ 

ςχϋςεισ και ςε ότι ϊλλο κϊνουμε μαζύ. 



Επίπεδα  Υπευθυνότητας, ςτα οποία αντιςτοιχοφν 
οι ςυμπεριφορζσ τθσ προθγοφμενθσ διαφάνειασ 

 

 Επύπεδο 0  

 Ανευθυνότητα 

 Οι μαθητϋσ δεν ϋχουν κύνητρα, η ςυμμετοχό τουσ ςτο μϊθημα εύναι περιςταςιακό και μπορεύ να διακόπτεται. 
Εκδηλώνουν λεκτικό βύα, εκφοβύζουν και υποβιβϊζουν τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. 

 

 Επύπεδο 1 

 Αυτοϋλεγχοσ 

 Οι μαθητϋσ δεν ςυμμετϋχουν πλόρωσ, αλλϊ ελϋγχουν τη ςυμπεριφορϊ τουσ επαρκώσ, ώςτε να μην παραβιϊζουν το 
δικαύωμα των ϊλλων για ςυμμετοχό και για μϊθηςη. 

 

 Επύπεδο 2  

 Ενεργητικό ςυμμετοχό  

 Οι μαθητϋσ ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτο αντικεύμενο του μαθόματοσ και εύναι πρόθυμοι να επεκταθούν ςε 
δραςτηριότητεσ. 

 

 Επύπεδο 3  

 Ανϊληψη ευθύνησ  

 Οι μαθητϋσ εύναι ικανού να εργϊζονται χωρύσ επύβλεψη και αναλαμβϊνουν όλο και περιςςότερο την ευθύνη των 
ενεργειών τουσ. 

 

 Επύπεδο 4  

 Κοινωνικό υπευθυνότητα 

 Οι μαθητϋσ επεκτεύνουν το αύςθημα υπευθυνότητασ ςτισ ςυνεργαςύεσ τουσ, δεύχνοντασ κατανόηςη, ενδιαφϋρον 
και προθυμύα για βοόθεια ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. 

 



Με τισ παρακάτω ΟΜΑΔΕΣ κα επιδιώξουμε να βελτιώςουμε το 
επίπεδο Υπευκυνότθτασ & Συνεργαςίασ 

Γιϊννησ 
Φυλιώ 
Χρόςτοσ 
Μαρύα 
θόδωροσ 

Γιώτα 
Αςτϋρησ 
Άρησ 
Ελϋνη 
Χαρϊλαμποσ 

Αιμιλύα 
Γιϊννησ 
Σοφύα 
Νύκοσ 
Ειρόνη 

Ιουλύα 
Γρηγόρησ 
Αποςτολύα 
Αλϋξανδροσ 
Μαρύα 

Παναγιώτησ 
Τϊνια 
Σϊκησ 
Δόμητρα 
Απόςτολοσ 


