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Ημέρα Αθλητισμού - Σχέδιο μαθήματος Νο 2 

 

Δραστηριότητα: Ανάλυση χαρακτηριστικών του καλού μαθητή 

Σκοπός: Ανάπτυξη συνηθειών και στρατηγικών των μαθητών 

Υλικά: Πίνακας, μαρκαδόρος, τετράδια μαθητών, χαρτί Α3 

 

Περιγραφή: Η παρούσα δραστηριότητα νοείται μόνο ως συνέχεια της προηγούμενης (Νο 1). 

Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές επιλέγουν ένα χαρακτηριστικό από κάποιον χαρακτήρα με 

σκοπό να επικεντρωθούν σε αυτό (στο παράρτημα αναφέρονται τα σχετικά ερωτήματα). 

Αυτό μπορεί να γίνει και σε ομάδες, εάν το επιθυμεί η τάξη. Στην περίπτωση των ομάδων, 

υπάρχει το πλεονέκτημα ότι θα αναδειχθούν διαφορετικά χαρακτηριστικά (και από διαφο-

ρετικούς χαρακτήρες). Αν γίνει έτσι, θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για να πα-

ρουσιάσει η κάθε ομάδα τη δουλειά της στην ολομέλεια της τάξης (στον πίνακα). Όπως και 

στην προηγούμενη δραστηριότητα (Νο 1), όλες οι απόψεις καταγράφονται και διαχέονται 

στους μαθητές της τάξης, στους εκπαιδευτικούς ή/και στους γονείς μέσω φωτοτυπιών και 

αναρτήσεων σε χαρτί Α3.  
 

Παραλλαγές: 

1) Η παρούσα δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές με το σκεπτικό 

ότι μπορούν να επιλεγούν διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε φορά. Ο δάσκαλος 

μπορεί να κάνει απλή νύξη για (όχι να υποδείξει) κάποιο χαρακτηριστικό, αν διαπι-

στώσει ότι οι μαθητές αποφεύγουν να το εμπλέξουν στη συζήτηση. 

2) Όπως σε κάθε δραστηριότητα, έτσι και εδώ, η διαφορετική σύνθεση των ομάδων 

των μαθητών (για παράδειγμα, αγόρια έναντι κοριτσιών) μπορεί να αποδώσει κάθε 

φορά διαφοροποιημένα αποτελέσματα. 

3) Οι μαθητές μπορούν να δραματοποιήσουν κατά ομάδες μια σκηνή της σχολικής 

ζωής που περιγράφει μια αποτελεσματική συνήθεια που έχει ήδη αναλυθεί. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Αν εφαρμόσετε το παρόν σχέδιο μαθήματος, σας παρακαλούμε να γράψετε εδώ τις δικές σας παραλλαγές, 

παρατηρήσεις και αξιολογήσεις. Μπορείτε να τις στείλετε στο Β’ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης, υπόψη Δρ. Π. Βαρσάμη. 

 

Παραλλαγές: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Παρατηρήσεις: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Αξιολόγηση (εσείς και οι μαθητές είστε ικανοποιημένοι από τη δραστηριότητα;): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Χαρακτήρας: 
 

 

Χαρακτηριστικό: 
 

 

Τι σημαίνει αυτό για εσάς; 

Δώστε τις προσωπικές σας 

ερμηνείες: 

1) 

2) 

3) 

 

Δώστε παραδείγματα από το 

παρελθόν, κυρίως όσα σας 

έκαναν μεγάλη εντύπωση: 

 

1) 

2) 

3) 

 

Περιγράψτε, τι ακριβώς συ-

νηθίζει να κάνει κάποιος /-α 

που διαθέτει αυτό το χαρα-

κτηριστικό; 

 

1) 

2) 

3) 

 

ΑΝ υποθέσουμε ότι κάνουμε 

ένα ωραίο ντοκιμαντέρ για 

κάποιον/α που έχει ανα-

πτυγμένο αυτό το χαρακτη-

ριστικό. Τι θα βλέπουμε να 

κάνει ακριβώς; 
 

Πως αντιμετωπίζει τις δυσκολίες; 

Ποιες συνήθειες έχει εντός και 

εκτός σχολείου; Πως νιώθει; 

 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

ΑΝ υποθέσουμε ότι στην τά-

ξη μας αποκτάμε όλο και 

περισσότερο αυτό το χαρα-

κτηριστικό. Τι διαφορετικό 

θα κάνουμε από αυτό που 

ήδη κάναμε μέχρι τώρα; 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

 

 


