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ΘΕΜΑ:   Διασφάλιση καλής αθλητικής συμπεριφοράς στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Δημοτικών - Γυμνασίων 

 

 Με αφορμή αναφορές για συμπεριφορές, που δεν συνάδουν με τις αρχές του 

ευγενούς συναγωνισμού και καλής αθλητικής συμπεριφοράς στους αγώνες 

ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ των Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων, αλλά αντίθετα δημιουργούν 

ένταση και ενθαρρύνουν βίαιες συμπεριφορές, γνωστοποιούνται τα εξής:  

 Οι αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ έχουν σαν βασικό σκοπό για τους μαθητές την εμπειρία 

της συμμετοχής στις αθλητικές δραστηριότητες, την αίσθηση χαράς και 

ικανοποίησης από την αθλητική αναμέτρηση, χωρίς καμιά έμφαση στο αποτέλεσμα 

του αγώνα. Οι μαθητές δικαιούνται να επιδιώξουν τη νίκη, αλλά παράλληλα πρέπει 

να αποδέχονται ομαλά την ήττα. Η διοργάνωση ούτως ή άλλως δεν επιτρέπει την 

ανάδειξη πρωταθλητή, παρά μόνο την διεξαγωγή μερικών αναμετρήσεων μεταξύ 

σχολείων. 

 Σε μια περίοδο που οι σχολικές μονάδες υλοποιούν δράσεις κατά της σχολικής 

βίας δεν επιτρέπεται στις αθλητικές δραστηριότητες να εκδηλώνονται 

συμπεριφορές αντίθετες με τις αξίες του αθλητισμού και της εκπαίδευσης των 

μαθητών μέσω του αθλητισμού. Οι αθλητικές δραστηριότητες προάγουν την ευγενή 

συνεύρεση των σχολείων, τις φιλικές σχέσεις και την επικοινωνία των μαθητών, 

καθώς και την ευρύτερη αλληλεπίδρασή τους μέσω της ευγενούς άμιλλας. 

Φαινόμενα εντάσεων, βίας και αντιαθλητικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στους 

σχολικούς αγώνες. Τέτοια, πρέπει να προλαμβάνονται με μέριμνα και εκπαίδευση 
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στο σχολείο και να καταστέλλονται «εν τη γενέσει τους» στη διεξαγωγή των 

σχολικών αγώνων. 

Οι συστάσεις λοιπόν απευθύνονται προς όλους μας, με απώτερο σκοπό την πρόληψη 

και αντιμετώπιση της έντασης, της βίας και οποιασδήποτε άλλης αντιαθλητικής 

συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο της διασφάλισης καλής αθλητικής συμπεριφοράς πρέπει: 

 Οι διευθυντές των σχολείων να επιτρέπουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στους σχολικούς αγώνες, είτε σαν συνοδών της αθλητικής ομάδας είτε σαν 

συνοδών μαθητών-θεατών ή των ίδιων σαν θεατών, μόνο μετά από 

διαβεβαίωσή τους, ότι δεν θα προβούν σε διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές ή 

τους διοργανωτές, θα αποδεχθούν ήρεμα και με σύνεση το αποτέλεσμα και θα 

περιφρουρούν εν γένει την τάξη και συμπεριφορά των μαθητών στον αγωνιστικό 

χώρο και στις κερκίδες.  

 Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί Φ.Α. να μεριμνούν για την επαρκή εκπαίδευση των 

μαθητών σε θέματα καλής αθλητικής συμπεριφοράς, στην εφαρμογή των 

κανονισμών και στην ομαλή αποδοχή της νίκης ή της ήττας. Οφείλουν οι ίδιοι να 

δίνουν το παράδειγμα τήρησης των κανόνων, χωρίς διαμαρτυρίες στις 

αποφάσεις των διαιτητών (ακόμα και όταν είναι λανθασμένες), να καθοδηγούν τους 

μαθητές-αθλητές τους στον αγώνα με ευπρέπεια, χωρίς να προτρέπουν σε 

«σκληρό» και επικίνδυνο παιχνίδι.  

 Οι διαιτητές των αγώνων να είναι προσεκτικοί στο παιχνίδι, να εφαρμόζουν σωστά 

τους κανονισμούς, διασφαλίζοντας με τις αποφάσεις τους την ομαλή διεξαγωγή 

των αγώνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται να αφήνουν το παιχνίδι να 

συνεχίζεται, χωρίς συχνά σφυρίγματα, λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων των 

αθλητικών ομάδων, αλλά οφείλουν να κάνουν αυστηρές συστάσεις, όταν στον 

αγωνιστικό χώρο παρατηρούνται βίαιες, επικίνδυνες και αντιαθλητικές 

συμπεριφορές, καταλογίζοντας τις ανάλογες ποινές. 

Οι αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ είναι γιορτές αθλητισμού για τους μαθητές και γιορτές 

πρέπει να μείνουν. Σ’ αυτές βιώνουν τη χαρά της συμμετοχής, βελτιώνουν τις 

επιδόσεις τους, μαθαίνουν τις αξίες του αθλητισμού, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα, 

ζουν έντονα συναισθήματα και καταγράφουν ευχάριστες αναμνήσεις. Την ύπαρξη 

αυτών των θετικών στοιχείων πρέπει να διασφαλίσουμε σε κάθε διοργάνωση.  

 

Παρακαλώ να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί. 
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