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Γξαζηεξηόηεηα 2.1. – Τν παηρλίδη ηεο ζρεδίαο 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ησλ αμηψλ θαη καζαίλνπλ λα 

εληνπίδνπλ πξνθαηαιήςεηο. 

Υιηθά Κάξηεο κε πιεξνθνξίεο γηα ραξαθηήξεο. 

Γηαδηθαζία 

Δλλέα άηνκα βξίζθνληαη ζε κηα ζρεδία ζε αλνηρηή ζάιαζζα. Γελ γλσξίδνπλ πνπ αθξηβψο. Ζ ζρεδία είλαη 

πνιχ κηθξή γηα φινπο. Σέζζεξηο απφ απηνχο πξέπεη λα πεηαρηνχλ ζηε ζάιαζζα.  

Πνηνη ζα είλαη θαη γηαηί; 

Κάζε καζεηήο ιακβάλεη κηα θάξηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζα εθπξνζσπήζεη. 

Απηφ δελ είλαη κφλν έλα παηρλίδη ξφισλ, αιιά, επίζεο, κηα δηαδηθαζία ηαχηηζεο κε έλαλ ραξαθηήξα 

βξίζθνληαο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηφο/απηή αμίδεη λα επηβηψζεη πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνλ άιιν. Οη 

καζεηέο πξέπεη πάληα λα κηιάλε ζηνλ πξψην εληθφ - «Δγψ». Ζ θαηάζηαζε θαη ηα φζα δηαθπβεχνληαη 

αλαγξάθνληαη, επίζεο, ζηελ θάξηα. Πξέπεη λα ππάξρεη απφιπηε εζπρία θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πξψηεο δεθάιεπηεο θάζεο. 

1. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ έσο έμη. 

Κάζε νκάδα απνθαζίδεη πνηνο ζα ζσζεί αλάινγα κε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θάζε καζεηή. Γηα λα απμεζεί 

ε αιιειεπίδξαζε, ν θάζε καζεηήο ζα πξέπεη φρη κφλν λα ππεξαζπίζεη ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

εθπξνζσπεί, αιιά θαη λα επηηεζεί ζε θάπνηνλ άιιν. Χζηφζν, κέζα ζε είθνζη ιεπηά πξέπεη λα παξζεί 

κηα ζπιινγηθή απφθαζε. 

2. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηηο επηινγέο ηεο θαη ηηο ζπγθξίλεη κε εθείλεο ησλ άιισλ νκάδσλ. 

3. Οιφθιεξε ε ηάμε εληνπίδεη ηηο αμίεο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ αλέθπςαλ. 

Υιηθά 

Παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθώλ ραξαθηήξσλ 

Έλαο 35 ρξνλνο δηαθνζκεηήο, ειεχζεξνο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα πνιηηηθφ θίλεκα. 

Έλαο πνιίηεο ξνκά πνπ κφιηο απνθπιαθίζηεθε. 

 

Μηα νξνζεηηθή εθδηδφκελε γπλαίθα. 

 

 

Μηα ειηθησκέλε ρήξα, πνπ ηαμηδεχεη πξνο ηελ 

παηξίδα ηεο κε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηεο γηα λα 

μαλαδεί ην γην ηεο. 

Έλαο Ρψζνο παηλίζηαο, παηέξαο δχν παηδηψλ. Έλαο κεζπζκέλνο θίλρελη Άγγινο. 

Έλαο 15 ρξνλνο έθεβνο, ληθεηήο ελφο ζεκαληηθνχ 

βξαβείνπ ινγνηερλίαο. 

Έλαο ειηθησκέλνο, δηάζεκνο Ακεξηθαλφο παίθηεο 

ηνπ κπέηδκπνι. 

Έλαο πξέζβεο πνπ δνπιεχεη γηα ηνλ ΟΖΔ. Μηα λεαξή κεηέξα κε ζπαζκέλν πφδη. 

Έλαο ζηξαηηψηεο πνπ επηζηξέθεη κεηά απφ άδεηα.  

 

 


