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Σύγχρονα φαινόµενα στις αυλές
των σχολείων…

�Επιθετικότητα
και βία

�Ρατσισµός

�Ανισότητες

�Ανίερος
ανταγωνισµός



Σκέφτηκες ποτέ, ότι ως καθηγητής/-ήτρια

Φ.Α., διδάσκεις όχι µονάχα σωµατικά αλλά

και ηθικά και κοινωνικά θέµατα; 

Αυτό συµβαίνει συνειδητά ή ασυνείδητα

Για παράδειγµα, εσύ τι κάνεις όταν;;;

Σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, οι µαθητές

κοροϊδεύουν έναν άτσαλο τερµατοφύλακα που δεν

είναι ικανός να πιάσει τη µπάλα



Αναλυτικά προγράµµατα Φ.Α.

• Κύριος σκοπός: Να βοηθήσει

στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη

του παιδιού και περαιτέρω στην

οµαλή ένταξή του στο

κοινωνικό σύνολο.

• Επιµέρους στόχος: Η

υποστήριξη της κοινωνικής και

ηθικής ανάπτυξης των

µαθητών/-τριών



;;;

∆ύναται η Φυσική Αγωγή να
βοηθήσει στην κοινωνικοποίηση
των µαθητών;



Ο όρος ηθική ικανότητα έχει να κάνει: 
� Σεβασµό προς τους άλλους και τον εαυτό
µου, 
� Ενδιαφέρον για τους άλλους και για τον
εαυτό µου

� ∆ιάκριση σωστού-λάθους, καλού-κακού. 

Η ηθική ανάπτυξη αφορά την ανάπτυξη της

συνείδησης και της αίσθησης του σωστού και του

λάθους

Τι είναι ηθική

ικανότητα

και τι ηθική ανάπτυξη;



�Η κοινωνική ικανότητα στα παιδιά µπορεί να

ορισθεί ως η αποτελεσµατικότητά τους στις

αλληλεπιδράσεις µε άλλα παιδιά ή/και ενήλικες
(Mouratidou et al. 2007). 

�Η κοινωνική ανάπτυξη αφορά στην ανάπτυξη

εννοιών, συναισθηµάτων και στάσεων που

αναπτύσσει ένα παιδί και το πώς όλα αυτά

αλλάζουν καθώς το παιδί µεγαλώνει (Schaffer 1996).

Κοινωνική ικανότητα, 

κοινωνική ανάπτυξη



Βασικά θέµατα ηθικής και
κοινωνικής ικανότητας

1. Ανάληψη
κοινωνικών
ρόλων και
εµπάθεια

2. Αλτρουισµός

3. Επιθετικότητα



Ανάληψη ρόλων: Η
ικανότητα κατανόησης των
σκέψεων, των
συναισθηµάτων και των
προθέσεων ενός ανθρώπου
και η ικανότητα αντίληψης
των απόψεών του

Εµπάθεια: Το να
«βλέπεις» τον κόσµο µε τα
µάτια του άλλου

1. Ανάληψη κοινωνικών ρόλων
και εµπάθεια



Οποιαδήποτε πράξη ωφελεί άλλους ανθρώπους, 

ανεξάρτητα από το εκάστοτε κίνητρο

Πρωταρχικό κίνητρο για

τις προ-κοινωνικές

πράξεις είναι η

διατήρηση και η αύξηση

της ευηµερίας των

άλλων ανθρώπων

Αυτόνοµος αλτρουισµός

Πράξεις ευγένειας που

αποβλέπουν στο

ατοµικό όφελος ή στην

αποφυγή της επίκρισης

εξαιτίας της αποτυχίας

να δράσουµε

Υπολογιστικός αλτρουισµός

2. Αλτρουισµός



• Οποιαδήποτε πράξη που ξεκινά
µε την πρόθεση να προκαλέσει
κανείς πόνο ή βλάβη σε κάποιον
άλλον

• Μπορεί να είναι φυσική ή
λεκτική

• ∆ιακρίνεται σε: α) εχθρική
(αποβλέπει σε πρόκληση
βλάβης-τραυµατισµού), β) 
µεσολαβητική ή θετική
(συµβαίνει για την επίτευξη
κάποιων µη-επιθετικών στόχων
και ενυπάρχει στον αθλητισµό)

3. Επιθετικότητα



Πώς µπορούµε να ενσωµατώσουµε στη
Φυσική Αγωγή τη διδασκαλία ηθικών και

κοινωνικών συµπεριφορών;

1. ∆ηµιουργία συγκεκριµένου

κλίµατος κινήτρων

2. Επιλογή συγκεκριµένων

µεθόδων διδασκαλίας

3. Υιοθετώντας ως Κ.Φ.Α. 

αντίστοιχη λεκτική

συµπεριφορά



1. Ορισµός

Κίνητρο σηµαίνει καθετί που αποτελεί βάση

ή αιτία, κινεί, κατευθύνει και καθορίζει τη

συµπεριφορά



1) Κλίµα κινήτρων στα πλαίσια του
µαθήµατος

Η ποιότητα του κλίµατος

κινήτρων στο µάθηµα είναι

συνισταµένη δύο τουλάχιστον

τρόπων - στόχων επίτευξης, µε

τους οποίους οι µαθητές κρίνουν

την ικανότητά τους: 

Α) προσανατολισµός στη

µάθηση / στο έργο

Β) προσανατολισµός στην

επίδοση / στο εγώ



� Ατοµική βελτίωση

� Μάθηση

� Σύγκριση

� Προσπάθεια να

ξεπεράσει τους

συµµαθητές του

ΠροσανατολισµόςΠροσανατολισµός

στηστη µάθησηµάθηση

ΠροσανατολισµόςΠροσανατολισµός

στηνστην επίδοσηεπίδοση



1) Τύπος κλίµατος κινήτρων και
κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη

Όπως έδειξε ένας µεγάλος

αριθµός ερευνών, ο

προσανατολισµός στη µάθηση

συνδέεται µε υψηλότερα

επίπεδα κοινωνικής και ηθικής

ανάπτυξης από ότι ο

προσανατολισµός στην

απόδοση



1. ∆ηµιουργία συγκεκριµένου
κλίµατος κινήτρων. ΠΩΣ;;;

Τι κάνουµε;

� Αποφεύγουµε τις
συγκρίσεις µεταξύ των
µαθητών

� ∆ίνουµε έµφαση στη
συµµετοχή και µάθηση όλων
των µαθητών

� Ενδιαφερόµαστε για την
πρόοδο κάθε µαθητή/-τριας
ξεχωριστά



2) Επιλογή συγκεκριµένων µεθόδων
διδασκαλίας

� Για την επιλογή µιας µεθόδου-
στιλ διδασκαλίας στη Φ.Α. και
εφόσον το ζητούµενο είναι η

κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη, πρέπει
να ληφθεί υπόψη ότι όσο πιο

πολλές αποφάσεις πάρουν οι ίδιοι
οι µαθητές και όσο πιο πολύ
αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους
(και όχι µε τον/την Κ.Φ.Α.), τόσο
πιο πολύ υπευθυνότητα θα έχουν.



Ενδείκνυται η µέθοδος/στιλ της

αµοιβαίας διδασκαλίας

�Οι µαθητές εργάζονται κατά
ζεύγη, δέχονται ανατροφοδότηση
από το συνασκούµενο, ενώ
ακολουθούν κριτήρια που έχει
προηγουµένως θέσει ο δάσκαλος

� Οι µαθητές αποκτούν δεξιότητες
ανατροφοδότησης και
κοινωνικοποιούνται

� Έχουν ευκαιρίες για οµότιµη
αλληλεπίδραση, για παρατήρηση, 
ενίσχυση και µοντελοποίηση της
καλής αθλητικής συµπεριφοράς



Προτάσεις για την υποστήριξη της ηθικής
και κοινωνικής συµπεριφοράς στη

Φυσική Αγωγή

� Όρισε την έννοια της κοινωνικής-
ηθικής συµπεριφοράς στον
αθλητισµό, στο µάθηµά σου

� Εµψύχωσε και ενθάρρυνε
συµπεριφορές που σχετίζονται µε
την ορθή κοινωνικο-ηθική
συµπεριφορά στον αθλητισµό

� Μοντελοποίησε τις ενδεδειγµένες
συµπεριφορές (σε λεκτικό και
συµπεριφορικό επίπεδο) 



Συνέχεια…

� Εξήγησε γιατί οι συµπεριφορές

θα πρέπει να είναι οι ‘κατάλληλες’

συµπεριφορές

� ∆ίδαξε στους µαθητές σου το να

ασκούν αυτο-έλεγχο, να βοηθούν

στην ενσωµάτωση όλων των

συµµαθητών τους σε µια

δραστηριότητα και να επιλύουν

τις συγκρούσεις που προκύπτουν

ειρηνικά



Συνέχεια…

� Συζήτησε µε τους µαθητές για το
πώς τα παιχνίδια και οι κανόνες
µπορούν να αλλάξουν µε σκοπό
να αυξήσουν τη συµµετοχή όλων
των παρευρισκοµένων. 

� Προσπάθησε να χρησιµοποιήσεις
την Σωκρατική µέθοδο
ερωτήσεων, παρά δηλώσεις µε
µορφή ανακοινώσεων. 

� Υποστήριξε την ανάληψη ρόλων
µε το να ενθαρρύνεις τους µαθητές
σου να εξετάζουν τα αισθήµατα και
τις απόψεις των άλλων µαθητών. 



Συνέχεια…

� Συζήτησε µε τους µαθητές σου για
ηθικά διλήµµατα και ηθικές
επιλογές

� Ενσωµάτωσε τα ηθικά διλήµµατα
και τις ηθικές επιλογές στη
διαδικασία της µάθησης

� ∆ίδαξε συνεργατικούς τρόπους
µάθησης

� ∆ηµιούργησε ένα κλίµα
παρακίνησης προσανατολισµένο
στη µάθηση

� Μετατόπισε τη δύναµη από σένα
στους µαθητές σου


