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Ανάπτυξη ατομικής και κοινωνικής
υπευθυνότητας στη Φυσική Αγωγή
(μοντέλο του Hellison 1995)
Ο κύριος σκοπός του μοντέλου είναι η ανάπτυξη ατομικής
υπευθυνότητας σε θέματα στάσεων, συμπεριφορών και
αξιών των μαθητών, η οποία αποτελεί τη βάση για
ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης.
Το μοντέλο προσφέρεται ιδιαίτερα για την διαχείριση
προβληματικών συμπεριφορών, φαινομένων βίας ή
ρατσισμού, σχολικής αδιαφορίας, κλπ, μέσω της Φυσικής
Αγωγής.
Αναπτύχθηκε από τον Hellison στη δεκαετία του 70 και
αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική προσέγγιση
για την ανάπτυξη ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Βασικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης
της υπευθυνότητας των μαθητών
στο μοντέλο του Hellison







Καθορισμός επιπέδων υπευθυνότητας
Κατανόηση των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς στο
κάθε επίπεδο
Αυτοκαθορισμός και ετεροκαθορισμός της ατομικής
υπευθυνότητας
Προσπάθεια βελτίωσης της ατομικής υπευθυνότητας
Βελτίωση της συλλογικής (κοινωνικής) υπευθυνότητας
μέσα από την ατομική υπευθυνότητα
Επέκταση της υπεύθυνης συμπεριφοράς σε όλους τους
τομείς της ζωής

Τα 5 επίπεδα ατομικής & κοινωνικής
υπευθυνότητας κατά τον Hellison
Επίπεδο 0

Επίπεδο 1

Ανευθυνότητα
Οι μαθητές δεν έχουν κίνητρα, η συμμετοχή τους στο μάθημα είναι
περιστασιακή και μπορεί να διακόπτεται. Εκδηλώνουν λεκτική βία,
εκφοβίζουν και υποβιβάζουν τους συμμαθητές τους.
Αυτοέλεγχος
Οι μαθητές δεν συμμετέχουν πλήρως, αλλά ελέγχουν τη συμπεριφορά τους
επαρκώς, ώστε να μην παραβιάζουν το δικαίωμα των άλλων για συμμετοχή
και για μάθηση.

Επίπεδο 2

Εμπλοκή (συμμετοχή)
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο αντικείμενο του μαθήματος και είναι
πρόθυμοι να επεκταθούν σε δραστηριότητες.

Επίπεδο 3

Ανάληψη ευθύνης
Οι μαθητές είναι ικανοί να εργάζονται χωρίς επίβλεψη και αναλαμβάνουν
όλο και περισσότερο την ευθύνη των ενεργειών τους.

Επίπεδο 4

Κοινωνική υπευθυνότητα
Οι μαθητές επεκτείνουν το αίσθημα υπευθυνότητας στις συνεργασίες τους,
δείχνοντας κατανόηση, ενδιαφέρον και προθυμία για βοήθεια στους
συμμαθητές τους.

Στρατηγικές για την συνειδητοποίηση και
ευαισθητοποίηση στην ατομική και
κοινωνική υπευθυνότητα


Ομιλία του εκπαιδευτικού: ο εκπαιδευτικός περιγράφει τη
συμπεριφορά των μαθητών σε σχέση με τα πέντε επίπεδα
υπευθυνότητας.



Μοντελοποίηση: ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει υπεύθυνες
στάσεις, αξίες και πεποιθήσεις.



Ενίσχυση: ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει θετικές στάσεις και
συμπεριφορές και ευαισθητοποιεί τους μαθητές για ατομική
και κοινωνική υπευθυνότητα.



Περισυλλογή: δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές
συλλογισθούν τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τα
επίπεδα υπευθυνότητας.



Συνεδρίες μαθητών: οι μαθητές συζητούν και
ανταλλάσσουν απόψεις και βιώματά τους γύρω από τη
συμπεριφορά τους σε σχέση με τα επίπεδα υπευθυνότητας.



Ειδικές στρατηγικές: ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ειδικές
στρατηγικές για να αυξήσει την αλληλεπίδραση των
μαθητών σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο (π.χ. την αμοιβαία
διδασκαλία στο επίπεδο 4).

Διαδικασίες


Η διδακτικές παρεμβάσεις δομούνται σε μια αναπτυξιακή βάση,
που ξεκινά με την προσπάθεια κατανόησης, συνειδητοποίησης και
ευαισθητοποίησης στην ατομική υπευθυνότητα,



συνεχίζει με την ανάπτυξη συναισθημάτων, στάσεων, αξιών και
πεποιθήσεων για ατομική υπευθυνότητα και



τελειώνει με την ανάπτυξη συλλογικής υπευθυνότητας για θετική
στάση, κατανόηση και βοήθεια προς τους άλλους.



Οι παρεμβάσεις διαδραματίζονται στο περιβάλλον των
δραστηριοτήτων της Φυσικής Αγωγής.



Η υιοθέτηση της υπευθυνότητας στο ευρύτερο σχολικό
περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών,
συνιστά ένα επόμενο επίπεδο (5), προωθημένης μορφής ατομικής
και κοινωνικής υπευθυνότητας, που εκδηλώνεται σε όλους τους
τομείς της ζωής.

Εφαρμογή του μοντέλου του Hellison στη
Φυσική Αγωγή


1η Περίπτωση
Συστηματική εφαρμογή στο τρίμηνο, σε εβδομαδιαία
βάση, αξιοποιώντας όλες τις στρατηγικές



2η Περίπτωση
Αναλυτική περιγραφή των επιπέδων υπευθυνότητας και
περιοδική (ολιγόλεπτη) αναδρομή στο μοντέλο με
διαφορετικές στρατηγικές



3η περίπτωση
Περιστασιακή εφαρμογή κατ’ εκτίμηση και αξιοποίηση
μέρους της στρατηγικής



4η Περίπτωση
Αυτοαξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής
υπευθυνότητας

Γενική εφαρμογή στο σχολείο
1ο βήμα:


Περιγραφή των επιπέδων ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας
2ο βήμα:



Ζητάμε από τους μαθητές να αυτοαξιολογήσουν την υπευθυνότητά τους
λέγοντας σε ποιο επίπεδο την κατατάσσουν.

3ο βήμα:


Ζητάμε από τους μαθητές να κατονομάσουν θετικές συμπεριφορές
υπευθυνότητας από συμμαθητές τους.
4ο βήμα:



Ζητάμε από τους μαθητές να κατονομάσουν αρνητικές συμπεριφορές
υπευθυνότητας από συμμαθητές τους.
5ο βήμα:



Ζητάμε από τους μαθητές να κατονομάσουν κάποιες συμπεριφορές των
συμμαθητών τους και να υποδείξουν πως νομίζουν ότι θα ήταν περισσότερο
υπεύθυνες,
6ο βήμα:



Ενθαρρύνουμε θετικές συμπεριφορές μαθητών.

Άλλοι τρόποι ανάπτυξης
υπευθυνότητας
 Αποφασιστική

εφαρμογή των κανόνων για
την ανάπτυξη της ατομικής υπευθυνότητας

 Σύναψη

συμβολαίου συνεργασίας για την
ανάπτυξη της συλλογικής υπευθυνότητας

Οι κανόνες για την ανάπτυξη της
ατομικής υπευθυνότητας


Σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση των
κανόνων



Ενημέρωση για τις διαδικασίες



Καθορισμός των συνεπειών ή των
αμοιβών



Αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση
κανόνων, διαδικασιών και
συνεπειών

Για το μέτρο


Οι κανόνες να προάγουν την υπεύθυνη
συμπεριφορά.



Να απέχουν από την υπερβολή και τον αυταρχισμό



Να είναι εφαρμόσιμοι από τους μαθητές



Να μην εξαιρούν εκ των υστέρων καταστάσεις ή
μαθητές



Να δημιουργούν εσωτερικά κίνητρα για την
εφαρμογή τους



Οι συνέπειες να αφήνουν περιθώρια επανόρθωσης,
αλλά ταυτόχρονα να αποθαρρύνουν την παραβατική
συμπεριφορά

Το συμβόλαιο συνεργασίας για την
ανάπτυξη της κοινωνικής
υπευθυνότητας
Εκπαιδευτικός και μαθητές θέτουν από κοινού και
αποδέχονται εκατέρωθεν τους κανόνες
συνεργασίας
 Συμφωνούν ότι όλοι θα είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους, θα σέβονται τις ανάγκες των
άλλων και θα παρέχουν βοήθεια όπου χρειάζεται
 Κατανοούν, συμμερίζονται και αποδέχονται τη
συλλογική ευθύνη για να φέρουν σε πέρας τη
συνεργασία.


Συμβόλαιο συνεργασίας
Με το συμβόλαιο αυτό συνεργασίας συμφωνούμε από κοινού και θα τηρήσουμε τα
παρακάτω:










Κάθε μαθητής έχει τη γνώμη του
Κάθε γνώμη έχει αξία
Κάθε μαθητής μπορεί να λέει ελεύθερα τη γνώμη του και την άποψή του αρκεί να μην
προσβάλλει τους άλλους
Κανένας δεν θα κοροϊδέψει την άποψη κάποιου άλλου συμμαθητή του
Όλοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες ισότιμα, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τις
επιδόσεις τους
Αποδεχόμαστε στις ομάδες μας όλους τους συμμαθητές μας και βοηθάμε ο ένας τον
άλλο
Κανένας δε θα προσβάλει ή θα κοροϊδέψει άλλο συμμαθητή του επειδή δεν τα
καταφέρνει
Θα προσέχουμε την έκφρασή μας, θα σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους
Όλοι θα προσπαθούμε σε κάθε μάθημα να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό
Υπογραφές
Ο εκπαιδευτικός

Οι μαθητές

