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Περίληψη 

Όλα τα παιδιά, αν και έχουν καθημερινά βαρύ σχολικό πρόγραμμα, αφιερώνουν 

χρόνο της ημέρας τους σε ένα άθλημα. Ο πρώτος λόγος που το κάνουν είναι κυρίως η 

διασκέδαση, ο δεύτερος η υγεία κι ο τρίτος η κοινωνικοποίησή τους. Η συμμετοχή 

στο άθλημα που επιλέγουν βοηθά στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων, που μπορούν 

να μεταφερθούν από τον αθλητισμό στο σχολείο και στη συνέχεια στον 

επαγγελματικό τους βίο.  

 

 “In every society, sport is a field of dreams and a force for fabulous positive change– 

we must do everything to harness this power.” 

Irina Bokova, Director-General  

UNESCO 

 

«Σε κάθε κοινωνία, ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο ονείρων και μία δύναμη για 

θαυμάσια, θετική αλλαγή– πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να χρησιμοποιήσουμε 

αυτή τη δύναμη.» 

Ιρίνα Μπόκοβα, Γενική Διευθύντρια,  

ΟΥΝΕΣΚΟ   

 

Εισαγωγή 

Όπως στην καθημερινή μας ζωή στο σχολείο, στο σπίτι και στη γειτονιά έτσι και στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής υπάρχουν κάποιοι τρόποι συμπεριφοράς που μας 

χαρακτηρίζουν. Η σωστή αθλητική συμπεριφορά που μπορεί να την συναντήσουμε 

και με όρους όπως «ευ αγωνίζεσθαι» ή «τίμιο παιχνίδι» [fair play] αναφέρεται στην 

επίδειξη εντιμότητας, ακεραιότητας, σεβασμού και εκτίμησης προς τον εαυτό μας και 

τους άλλους, όταν ασχολούμαστε με αθλητικές δραστηριότητες. Η συζήτηση και ο 

προβληματισμός για θέματα σωστής αθλητικής συμπεριφοράς με συμμαθητές και 

μεγαλύτερους μας βοηθάει να αναπτύξουμε την ικανότητα να συμπεριφερόμαστε 

σωστά στην καθημερινή ζωή μας, όπως και στη σχολική ζωή μας. 

 Ο αθλητισμός και τα σπορ στα παιδιά συμβάλλουν στο να έχουν υγιή οστά, 

αποτελεσματική λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων, καλύτερες κινητικές 

ικανότητες και υψηλότερου επιπέδου γνωστικές ή άλλες πνευματικές λειτουργίες. 

Στους ηλικιωμένους, η τακτική σωματική άσκηση συμβάλλει στην πρόληψη των 

καταγμάτων και των πτώσεων και μειώνει τις επιδράσεις της οστεοπόρωσης. 

Επιπλέον βελτιώνει τις λειτουργικές τους δυνατότητες, βοηθά στη διατήρηση της 

αυτονομίας τους και τους προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα σπορ, ο 

αθλητισμός και η σωματική εξάσκηση έχουν θεραπευτικό ρόλο για την αντιμετώπιση 



διαφόρων ψυχολογικών παθήσεων. Επίσης επηρεάζουν θετικά την εξέλιξη των 

ασθενών με κατάθλιψη. 

 

Αθλητισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 

εκατομμυρίων Ευρωπαίων και βασικό στοιχείο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος 

Erasmus+, το οποίο προωθεί τη συνεργασία, τον διάλογο και τη συμμετοχή. Η ΕΕ 

επενδύει 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο Erasmus+, το πρόγραμμά της για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό το διάστημα 2014–2020. 

Το Erasmus+ στοχεύει στην ενίσχυση των προοπτικών εργασίας και προσωπικής 

ανάπτυξης των νέων. Συνδράμει τα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

νεολαίας των κρατών μελών στην παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας, μάθησης και 

δραστηριοτήτων για νέους, που εφοδιάζουν τους ενδιαφερομένους με δεξιότητες οι 

οποίες θα τους χρειαστούν στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές τους σχέσεις. 

 

Ο αθλητισμός προστέθηκε στις συναφείς αρμοδιότητες της ΕΕ με τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας (2009). Τα οφέλη μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης είναι προφανή για 

την προώθηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών που αποφέρει η συμμετοχή 

σε αθλητικές δραστηριότητες και η σωματική άσκηση, καθώς και για την 

καταπολέμηση της αθλητικής βίας, της μισαλλοδοξίας ή της φαρμακοδιέγερσης 

των αθλητών. Η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη στη 

χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

 

Ομαδικό Πνεύμα, Αλληλεγγύη και Ευγενής Άμιλλα 

Ο αθλητισμός είναι σημαντικός διότι: 

 προάγει τη σωματική και την ψυχική ευεξία, 

 διαπαιδαγωγεί και προωθεί βασικές κοινωνικές αξίες,  

 φέρνει τις κοινότητες των ανθρώπων πιο κοντά,  

 είναι ένας σημαντικός και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας, 

 συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Ωστόσο, προσοχή πρέπει να δοθεί σε προβλήματα όπως το ντόπινγκ, οι στημένοι 

αγώνες και η βία. 

Η ΕΕ στηρίζει τη συνεργασία των πολιτικών ιθυνόντων και τον διάλογο με τις 

αθλητικές οργανώσεις, με σκοπό την προώθηση των θετικών αξιών του αθλητισμού 

και την αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων.  

 

Ο Αθλητισμός στο Πρόγραμμα Erasmus+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) επικεντρώνεται στον μαζικό αθλητισμό. 

Μπορεί να συγχρηματοδοτεί πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη, ανταλλαγή και 

υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. 

Το «Erasmus+: Sport» θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του 

αθλητισμού, την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων, των 

δημόσιων αρχών και άλλων μερών. Επικεντρώνεται δε στους ακόλουθους τομείς. 

 

Σωματική άσκηση για καλύτερη υγεία. Η ΕΕ προωθεί τη σωματική άσκηση μέσα 

από την ανταλλαγή και προώθηση ορθών πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και 

των ενδιαφερόμενων μερών. Οι οδηγίες της ΕΕ για τη σωματική άσκηση δείχνουν 

πώς διατομεακές εθνικές πολιτικές μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή (ΕΕ, 



2008). Η σύσταση που εξέδωσε το Συμβούλιο το 2013 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, 

2013) σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας 

σε όλους τους τομείς 

 θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων πολιτικών στον τομέα 

αυτό 

 θα συμβάλει στην παρακολούθηση της προόδου και των τάσεων όσον αφορά 

τα επίπεδα της σωματικής άσκησης και τις σχετικές πολιτικές. 

Η σωματική άσκηση προωθείται επίσης μέσω της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία. Η 

πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία 

αποτελεί ένα φόρουμ αναστροφής των αρνητικών τάσεων. 

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την 

υγεία. Η πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την 

υγεία είναι ένα φόρουμ στο οποίο μετέχουν οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η βιομηχανία τροφίμων και μη κυβερνητικές οργανώσεις 

για την προστασία των καταναλωτών. Κοινό στοιχείο των συμμετεχόντων είναι η 

επιθυμία τους να δεσμευθούν για την καταπολέμηση των σημερινών τάσεων 

διατροφής και σωματικής άσκησης. Η βασική ιδέα είναι ότι η πλατφόρμα, με την 

καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποτελέσει υπόδειγμα για την ανάληψη 

συντονισμένης δράσης κατά του προβλήματος αυτού από διάφορα τμήματα της 

κοινωνίας και ότι θα ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη (EU Platform on Diet, Physical 

Activity and Health, 2005). 

Από τους αρχαίους αγώνες και την εισαγωγή της γυμναστικής στην εκπαίδευση έως 

τα αθλητικά σωματεία, τα σπορ και τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο 

αθλητισμός αποτελεί διαχρονικό δομικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού. 

Συνδυάζοντας στοιχεία όπως η κοινωνικότητα, ο εθελοντισμός και η ψυχαγωγία, ο 

αθλητισμός προβάλλει πρότυπα βίου και συμπεριφοράς ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει 

στάσεις και αντιλήψεις ως προς το σώμα. 

Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας ότι ο αθλητισμός είναι ο κατεξοχήν τομέας που 

αναφέρεται στους νέους, λαμβάνει σειρά από μέτρα με στόχο αυτός να αποτελέσει: 

 Αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη, πολύ δε περισσότερο κάθε νέου 

 Πολύτιμο αγαθό που βελτιώνει την υγεία, δημιουργεί πνευματική και ψυχική 

ανάταση και προάγει την ποιότητα ζωής του ατόμου 

 Ελπιδοφόρο μήνυμα ειρήνης και αδελφοσύνης των λαών 

 Σοβαρό μέσο για την κοινωνική ολοκλήρωση του ατόμου και της κοινωνικής 

συνοχής. 

Αθλητισμός και διατροφή 

 Ένας αθλητής πρέπει να έχει μια σωστή διατροφή για να μπορεί να αθληθεί και να 

χτίσει ένα σωστό και υγιές σώμα. Οι κύριες συστάσεις της υγιεινής διατροφής είναι:  

 Μεγάλη ποικιλία τροφών, με μεγάλη προσοχή στα λιπαρά και  

ιδιαίτερα τα κορεσμένα.  

 Υψηλή κατανάλωση προϊόντων ολικής άλεσης, οσπρίων, φρούτων & 

λαχανικών 

 Ζάχαρη, αλάτι & νάτριο, κατανάλωση με μέτρο  

 Αλκοολούχα ποτά με μέτρο ή καθόλου  

 Μόνο απαραίτητη ποσότητα πρωτεϊνών. Επαρκείς ποσότητες ιδιαίτερα 

σε Ca, Fe, βιτC, Φυλλ, Φθόριο  



 Αποφεύγετε τα συμπληρώματα διατροφής 

 Με μέτρο η κατανάλωση τροφίμων με αμφισβητούμενα πρόσθετα 

 Το γεύμα πριν την άσκηση ή αγώνα να καταναλώνονται τουλάχιστον 

11/2 μέχρι 2 ώρες (ιδανικό 3-4 ώρες) πριν & να είναι εύπεπτο πλούσιο 

σε σύνθετους υδ/κες. 

Αθλητική Ψυχολογία 

Η αθλητική ψυχολογία μελετάει τους αθλητές, την συμπεριφορά τους και εφαρμόζει 

στην πράξη τις γνώσεις αυτές. Οι ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό, όπως και 

οι φυσιολογικές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

επίδοση του αθλητή. Οι δεξιότητες αυτές είναι η διαχείριση του άγχους, της 

διέγερσης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, 

εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων, η καλλιέργεια του αυτοέλεγχου κτλ. 

Για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των ψυχολογικών δεξιοτήτων, 

χρησιμοποιούνται ψυχολογικές τεχνικές, τις οποίες πρέπει να εξασκούν συστηματικά 

οι αθλητές, όπως ακριβώς και με την προπόνηση του αγωνίσματός τους. Οι τεχνικές 

αυτές είναι η νοερή απεικόνιση, οι τεχνικές χαλάρωσης, ο αυτοδιάλογος, ο 

καθορισμός στόχων, ανάπτυξη της συνοχή της ομάδας και η ανάπτυξη προσοχής και 

αυτοσυγκέντρωσης. 

Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι η αθλητική ψυχολογία απευθύνεται μόνο σε 

υψηλού επιπέδου αθλητές. Η ανάπτυξη των ψυχολογικών δεξιοτήτων πρέπει να 

γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη των φυσιολογικών δεξιοτήτων του νέου αθλητή. 

Ο αθλητής όσο μικρότερος είναι τόσο καλύτερα εξασκεί και αφομοιώνει τις 

ψυχολογικές τεχνικές, ώστε να έχει καλύτερη απόδοση. 

Το έργο του αθλητικού ψυχολόγου δεν περιορίζεται μόνο στην υποστήριξη του 

αθλητή. Η αθλητική ψυχολογία έχει εφαρμογές γενικότερα στο περιβάλλον των 

αθλητών, όπως για παράδειγμα στους προπονητές και στους γονείς. Ο προπονητής 

που γνωρίζει τις αρχές τις αθλητικής ψυχολογίας, χειρίζεται καλύτερα τις 

καταστάσεις εντός και εκτός προπόνησης. Επίσης οι γονείς μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντική ενίσχυση υποστηρίζοντας σωστά την προσπάθειά του αθλητή. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας (ΕΑΨ) υπηρεσίες που 

εμπίπτουν στο ρόλο του Συμβούλου Αθλητικής Ψυχολογίας είναι οι εξής: 

 Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αθλητών ή αθλητικών ομάδων 

 Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική προπονητών και γονέων αθλητών. 

 Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ατόμων στο πλαίσιο 

προγραμμάτων άσκησης ή διατροφής. 

 Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αθλητών με ειδικές ανάγκες. 

 Ψυχοδιάγνωση αθλητών (με ή χωρίς ειδικές ανάγκες) – ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων ψυχοδιάγνωσης- καθορισμός πρόγνωσης και καθορισμός 

μεθόδων παρέμβασης. 

 Εκπαίδευση/ διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων όλων των 

επιστημονικών περιοχών της Αθλητικής Ψυχολογίας. 

Αθλητισμός και πρωταθλητισμός 



Ο πρωταθλητισμός είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό δεν 

σημαίνει ότι βγαίνεις πρώτος ,αλλά βάζεις τα δυνατά σου. Ο πρωταθλητισμός 

δύστυχος δεν είναι υγεία. Είναι ιδρώτας, πόνος, δάκρυα! 

 Οι πρωταθλητές ξεχωρίζουν επειδή δημιουργούνται χάρη στην εσωτερική τους 

δύναμη. Έχουν στόχους κι όνειρα ! Πρέπει να έχουν ικανότητα και θέληση. Πίσω από 

έναν πρωταθλητή κρύβονται ένα σωρό θυσίες, μια χαμένη νεότητα. Ο 

πρωταθλητισμός παρόλα αυτά είναι το πιο όμορφο πράγμα. Οι νίκες, επιτυχίες, το να 

δίνεις την ψυχή σου για έναν αγώνα, σε κάνουν να βρίσκεσαι πάντα εκεί και να 

πηγαίνεις κάθε φορά ένα βήμα πιο μπροστά μέχρι να φτάσεις στην καταξίωση, το 

μετάλλιο, την πρωτιά!!! 

 

Επικίνδυνα αθλήματα 

Στις μέρες μας υπάρχουν αρκετά αθλήματα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα. 

Όμως η αδρεναλίνη που συσσωρεύεται στον οργανισμό καθιστά αυτά τα αθλήματα 

και συναρπαστικά! Παρακάτω βλέπουμε μερικά απ’ αυτά: 

 Street Luging. Δημιουργήθηκε το 1945 στην Καλιφόρνια όπου η αθλητές 

κάθονται με όλο το σώμα στην σανίδα και με ειδική στολή κατεβαίνουν 

μεγάλες κατηφόρες. 

 Το Helli-skiing είναι όταν ένας αθλητής μπαίνει στο ελικόπτερο που τον 

ανεβάζει στην κορυφή ενός βουνού. Ο αθλητής κατεβαίνει την πλαγιά ακόμα 

και όταν έχει κακοκαιρία.  

 High Altitude Climbing είναι αναρρίχηση σε ψηλά βουνά      

 Το Base Jumping είναι οι άλτες που πηδάνε με το αλεξίπτωτο στην πλάτη από 

κάπου πολύ ψηλά. 

 Το Cowe cliving είναι όταν οι δύτες καταδύονται σε σπηλιές κάτω από την 

θάλασσα. 

Καταπολέμηση του ντόπινγκ. Το ντόπινγκ υπονομεύει τον θεμιτό ανταγωνισμό. 

Αποθαρρύνει τα άτομα από την ενασχόληση με τον αθλητισμό και ενέχει κινδύνους 

για την υγεία. Ως προς το θέμα αυτό, η ΕΕ συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO και τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης. Οι χώρες της ΕΕ συχνά συζητούν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα καταπολέμησης του ντόπινγκ, προτού συμμετάσχουν 

σε σχετικά φόρουμ με ευρύτερο διεθνή χαρακτήρα. Συνεργάζονται εντός της ΕΕ για 

θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των αθλητών, το ντόπινγκ στα αθλήματα αναψυχής 

και την πρόληψη του ντόπινγκ. Το Erasmus+ Sport χρηματοδοτεί σχέδια πρόληψης 

του ντόπινγκ. Οι ενώσεις εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να 

χρησιμοποιούν τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ 

των οποίων και η καταπολέμηση του ντόπινγκ.  

  

Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και ίσες ευκαιρίες. Ο αθλητισμός μπορεί να 

γεφυρώσει κοινωνικές διαφορές. Προβάλλει τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία 

και τονώνει την αυτοπεποίθηση των γυναικών και των κοριτσιών, δίνοντας τους 

ευκαιρίες ανάπτυξης των ηγετικών τους ικανοτήτων. Οι χώρες της ΕΕ που 

υποβάλλουν αίτηση για επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν 

σχέδια προώθησης της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού. Διακρατικά σχέδια 

και διεθνείς εκδηλώσεις έχουν επωφεληθεί τέτοιων επιχορηγήσεων. 



 

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της βίας σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η ΕΕ 

ενθαρρύνει τις αστυνομικές και αθλητικές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες για 

τους οπαδούς που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα και να στηρίζουν 

πρωτοβουλίες πρόληψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε την εφαρμογή του δικτύου 

«Το ποδόσφαιρο κατά του ρατσισμού στην Ευρώπη» (FARE) και πολλών άλλων 

σχετικών σχεδίων. 

 

Χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό. Η ΕΕ σέβεται την αυτονομία των 

αθλητικών οργανώσεων και παράλληλα προωθεί την τήρηση από μέρους τους των 

ακόλουθων αρχών χρηστής διακυβέρνησης: 

 δημοκρατικότητα 

 διαφάνεια 

 λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 ισότιμη εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους εργοδότες, τους αθλητές και τους 

εργαζομένους στον κλάδο του αθλητισμού να διαμορφώσουν τις σχέσεις εργασίας 

τους μέσα από τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο. Υπάρχουν επιτροπές κοινωνικού 

διαλόγου για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

 

Διπλή καριέρα για τους αθλητές. Η ΕΕ υποστηρίζει την εκπαίδευση και την 

επαγγελματική κατάρτιση των νεαρών ταλαντούχων αθλητών παράλληλα με τις 

εντατικές προπονήσεις τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για διπλή καριέρα. Οι 

οδηγίες της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών (EU Expert Group 

"Education & Training in Sport", 2012) δείχνουν πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό μέσα 

από εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει διάφορα σχετικά 

σχέδια (Europa, 2016). 

 

Δράση της UNESCO για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για Όλους μέσω του Αθλητισμού  

Βάσει του 5
ου

 Πυλώνα της Εκπαίδευσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη [Education for 

Sustainable Development] «Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί» [learning to live together], 

που αποτελεί και το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας μας στο Πρόγραμμα 

«Ανοίγοντας Φτερά», η εκπαίδευση στον 21
ο
 αιώνα αναγνωρίζει όλο και 

περισσότερο το ρόλο των αξιών και των κοινωνικών δεξιοτήτων για την 

αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων, όπως η αδράνεια, η παχυσαρκία, η 

ανεργία και οι συγκρούσεις. Δυναμικές μορφές εκπαίδευσης βάσει αξιών 

χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό μπορούν να εισαχθούν στα σχολεία για να 

υποστηρίξουν τους δασκάλους να διδάξουν ενεργά και συνεργατικά. Ο αθλητισμός 

μπορεί να διδάξει αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ομαδικότητα, η ισότητα, η πειθαρχία, η 

ένταξη, η εγκαρτέρηση και ο σεβασμός. Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να προσφέρει 

ένα πανανθρώπινο πλαίσιο μαθησιακών αξιών, και έτσι να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων αναγκαίων για υπεύθυνους πολίτες. 

Τα προγράμματα της UNESCO Εκπαίδευση Αξιών μέσω του Αθλητισμού [Values 

Education through Sport (VETS)] υποστηρίζουν την ενεργό μάθηση, συμπληρώνουν 

τις γνωσιακές δεξιότητες, δίνουν στους μαθητές όλο και μεγαλύτερο βαθμό 

υπευθυνότητας και ενδυναμώνουν τα επίπεδα της συγκέντρωσης και συμμετοχής. 

Επιπλέον, τα προγράμματα VETS programmes είναι ευέλικτα και έχουν ισχυρό 

διαθεματικό δυναμικό: μπορούν να ενδυναμώσουν τα υπάρχοντα προγράμματα 

σπουδών και να ρέουν μεταξύ διαφορετικών θεμάτων συμπεριλαμβανομέων της 

φυσικής αγωγής, της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, της ηθικής, της 



διατροφολογίας, της βιολογίας, της τέχνης κ.α. Τελικά, αυτά τα προγράμματα 

βοηθούν τους μαθητές να μεταφέρουν και να εφαρμόζουν στην πράξη αξίες εκτός 

του σχολικού περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή τους στις κοινότητές τους, λαμβάντας 

ενήμερες αποφάσεις, όντας ευαίσθητοι και σεβόμενοι τους άλλους και το περιβάλλον. 

Τα προγράμματα VETS συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, στην 

ανάπτυξη υγιών συνηθειών διαβίωσης και στην κατανόηση των δικαιωμάτων, 

υποστηρίζοντας την ομαλή μετάβαση στην ανεξαρτησία της ενήλικης ζωής 

(UNESCO).  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που τα σχολεία μας υλοποιούν φέτος 

(σχολικό έτος 2015-2016) «Ανοίγοντας Φτερά για την Ανάπτυξη της Ευρύτερης 

Αντίληψης του Εγώ» είναι απολύτως συμβατό με το πλαίσιο της Εκπαίδευσης για 

Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους στόχους των προγραμμάτων VEΤS. 

 

Δεξιότητες/Ικανότητες στον Αθλητισμό 

Ο αθλητισμός βοηθά τα παιδιά να «χτίσουν» χαρακτήρα και να αναπτύξουν 

δεξιότητες ζωής που θα τα βοηθήσουν να γίνουν πετυχημένοι επαγγελματίες και 

σπουδαίοι επιστήμονες. 

 

Σεβασμός 

Ο σεβασμός στο ποδόσφαιρο σημαίνει η εκτίμηση που δείχνουμε στο άθλημα, αλλά 

και σε όλα όσα περιβάλλει. Με λίγα λόγια εκτίμηση δείχνουμε όχι μόνο στους 

συμπαίκτες μας και στους προπονητές μας, αλλά και στους αντιπάλους μας, στους 

διαιτητές, τους φιλάθλους και γενικά σε όλους τους ανθρώπους που  ασχολούνται με 

το ποδόσφαιρο, έστω και αν πολλές φορές έχουν αντίθετη γνώμη από εμάς. Όταν 

κερδίζει η αντίπαλη ομάδα χειροκροτούμε και δε μιλάμε άσχημα. Αν πέσει και 

χτυπήσει κάποιος, του δίνουμε το χέρι και τον βοηθάμε να σηκωθεί. Αν κάποιος 

κάνει ένα άστοχο σουτ, του λέμε ότι δεν πειράζει και τον χτυπάμε φιλικά στην πλάτη. 

Για μας πολλοί είναι αυτοί που δε δείχνουν σεβασμό με αποτέλεσμα να γίνονται 

φασαρίες και να προκαλούν άσχημες εντυπώσεις για το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο στο 

ποδόσφαιρο γενικά σε όλα τα αθλήματα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και το «ευ 

αγωνίζεσθαι». 

Σεβασμό οφείλουμε να δείχνουμε και στη δουλειά μας. Για παράδειγμα σε ένα 

σχολείο όλοι οι δάσκαλοι πρέπει να δείχνουν σεβασμό και να μιλάνε ευγενικά στον 

διευθυντή για να τον κερδίσουν και από αυτόν.  

 

Πειθαρχία 

Πολλοί από τους αθλητές αναζητούν πειθαρχία στις ομάδες τους, ακόμα και όταν 

αυτή δεν αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής τους έξω από το άθλημα. 

Καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να ακολουθούν μόνο τους κανόνες που τους 

αρέσουν, αλλά πρέπει να πειθαρχούν σε όλους τους κανόνες, ακόμα και σε αυτούς 

που δεν τους αρέσουν. Αυτό είναι το τίμημα για τη δομή που τους παρέχει ο 

προπονητής. Για να μάθουν οι αθλητές να πειθαρχούν χρειάζεται καθοδήγηση κι οι 

προπονητές είναι αυτοί που την παρέχουν. Θέτουν τα όρια εφαρμόζοντας δίκαιους 

κανόνες που περιγράφουν προσεκτικά τις προσδοκίες στη συμπεριφορά των μελών 

της ομάδας. Οι κανόνες πρέπει να είναι ξεκάθαροι για να μην υπάρχουν περιθώρια 

αμφισβήτησης και παρεξήγησης. Η αυστηρή και δίκαιη πειθαρχία δημιουργεί ένα 

ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον, που θα επιτρέψει στους αθλητές να αναπτύξουν τις 

δυνατότητές τους και θα βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας θετικής εμπειρίας. Στη 

δουλειά πρέπει ο διευθυντής να δείχνει πειθαρχία για να το κάνουν κι οι υπάλληλοί 

του. Οφείλουν να κάνουν όσα τους αναθέτει και να μένουν εκεί όσο χρόνο έχουν 



συμφωνήσει. Για παράδειγμα σε ένα σχολείο ο δάσκαλος πρέπει να δίνει το καλό 

παράδειγμα στα παιδιά, να κάνει τα μαθήματα της ημέρας και να μην τα βγάζει 

διάλειμμα, πριν χτυπήσει το κουδούνι.  

 

Σωστή διαχείριση χρόνου 

Όλοι οι αθλητές πρέπει να ξέρουν να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους και να 

είναι συνεπείς. Για παράδειγμα, ένας αθλητής μπάσκετ πρέπει να ξέρει ότι η διάρκεια 

της επίθεσης της ομάδας του είναι 24 δευτερόλεπτα. Οφείλει να διαχειριστεί σωστά 

τον χρόνο  του, ώστε να βάλει καλάθι και να βοηθήσει την ομάδα του. Κάνοντας 

σωστή διαχείριση χρόνου τον βοηθά να γίνεται πιο συνεπής. Στη δουλειά μας πρέπει 

να διαχειριζόμαστε σωστά τον χρόνο μας για να ολοκληρώνεται μια εργασία, πριν 

τελειώσει το ωράριο που δουλεύουμε. Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος πρέπει να 

ξέρει ότι σε μια συγκεκριμένη ώρα πρέπει να διδάξει στους μαθητές του το μάθημα 

που είναι γραμμένο στο πρόγραμμα και πρέπει να διαχειριστεί σωστά τον χρόνο του, 

ώστε να τελειώσει την ώρα που θα χτυπήσει το κουδούνι και τα παιδιά να μη χάσουν 

το διάλειμμά τους.  

 

Ομαδικότητα                                                                                                

Ομαδικότητα σημαίνει ότι δίνω χώρο και χρόνο στους συμπαίκτες μου και στην 

ομάδα μου, ακούω προσεκτικά και ανοιχτόμυαλα και συναισθάνομαι. Επίσης δείχνω 

κατανόηση κι εμπιστοσύνη στους άλλους. Πρέπει να σέβομαι για να σέβονται και οι 

άλλοι εμένα. Πρέπει να αποδέχομαι κάτι καλό ή κακό με τον ίδιο τρόπο, να έχω 

υπομονή και να επιμένω μέχρι να πετύχω τον στόχο μου. Σε μια ομάδα μπάσκετ για 

παράδειγμα πρέπει οι αθλητές να ακούνε τις εντολές του διαιτητή και να μη 

μαλώνουν μεταξύ τους. Όταν εργαζόμαστε ομαδικά στη δουλειά μας, μαθαίνουμε να 

συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να μη νευριάζουμε και να μην τσακωνόμαστε. 

 

Θέληση 

Τη θέληση την καλλιεργούμε έχοντας πίστη στο άθλημα που κάνουμε. Είμαστε 

συνεπείς στις προσπάθειές μας, στους στόχους μας, στις ψυχικές μας δυνάμεις, δεν το 

βάζουμε κάτω, αντέχουμε στις δυσκολίες και το κυριότερο αγαπάμε αυτό που 

κάνουμε με όλη μας την καρδιά.  

Όταν επιλέγουμε ένα επάγγελμα, σκεφτόμαστε τι μας αρέσει να κάνουμε. Για να το 

κάνουμε σωστά, πρέπει να έχουμε θέληση και να προσπαθούμε συνέχεια να 

γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό. Αν συναντήσουμε δυσκολίες και εμπόδια, να 

βρίσκουμε τρόπους να τα ξεπεράσουμε και να έχουμε δυνατή θέληση.  

 

Εμπιστοσύνη 

Μια από τις δεξιότητες που προάγει ο αθλητισμός είναι η εμπιστοσύνη. Δεξιότητα 

που δεν προσφέρεται αλλά κερδίζεται. Συμμετέχοντας σε ένα άθλημα πολύ σύντομα 

αποκτάμε εμπιστοσύνη στον προπονητή μας, στους συναθλητές μας, στο άθλημα και 

στον εαυτό μας. Ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή μας αποκτάμε 

εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που μας παρέχουν γνώσεις και εμπειρίες. Αθλούμενοι 

παρέχουμε εμπιστοσύνη στον συναθλητή μας βοηθώντας τον να γίνει καλύτερος και 

μαθαίνουμε να λειτουργούμε σαν ομάδα. Από τα πιο σημαντικά οφέλη που μας δίνει 

είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, γιατί αποκτούμε αυτοεκτίμηση, πίστη στη 

δύναμή μας και σ’ αυτό που κάνουμε και βελτίωση των ικανοτήτων μας. Δείχνοντας 

εμπιστοσύνη στον προπονητή και  στους συμπαίχτες, αντίστοιχα και στον εργασιακό 

χώρο θα εμπιστευτούμε τον επικεφαλής και τους συναδέλφους μας. Στον εργασιακό 

χώρο ως μέλος ενός συνόλου πρέπει να εμπιστευόμαστε τις δικές μας ικανότητες 



(εμπιστοσύνη στον εαυτό μου) και των συναδέλφων μας(εμπιστοσύνη στους άλλους) 

για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

Θάρρος 

Θάρρος είναι το αίσθημα που πρέπει να βγάλουμε στην επιφάνεια, αν θέλουμε να 

αλλάξουμε διάφορα πράγματα στη ζωή μας. Όποιος δεν σκοπεύει να ξεπεράσει τον 

εαυτό του, δεν αντέχει να δοκιμάσει κάτι νέο δεν μπορεί να ζήσει επιτυχημένες 

αλλαγές στη ζωή του. Οι αθλητές που βγαίνουν πρώτοι στα αθλήματά τους 

ξεπερνούν τις δυνάμεις τους κι είναι θαρραλέοι όπως κι εκείνοι που έχουν ειδικές 

ανάγκες. Με θάρρος προσπαθούν πάνω από τις δυνάμεις τους για να ξεπεράσουν τον 

εαυτό τους.  Ωστόσο όταν το θάρρος δε συνοδεύεται από τη λογική, το άτομο είναι 

πολύ πιθανό να ριψοκινδυνεύσει και να αποτύχει. Μπορεί να μας οδηγήσει στη λήψη 

λανθασμένων αποφάσεων. Αν κάποιος για παράδειγμα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 

με θάρρος το αφεντικό του και να ζητήσει αύξηση, δεν πρόκειται να δει αλλαγή στον 

μισθό του. Επίσης, αν σκεφτόμαστε να κάνουμε μια νέα αρχή στο εξωτερικό, πρέπει 

να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά και μετά να αποφασίσουμε.  

 

Συμπαράσταση 

Η συμπαράσταση στον αθλητισμό είναι πολύ σημαντική, γιατί με τη βοήθεια της 

ομάδας ο αθλητής παίρνει μαθήματα ζωής και γίνεται καλύτερος άνθρωπος, επειδή 

κάποιος που διαπρέπει στον αθλητισμό πρέπει πρώτα να έχει διαμορφώσει έναν καλό 

και ισορροπημένο χαρακτήρα. Ένας προπονητής συμπαρίσταται στον αθλητή 

φτιάχνοντάς του το σωστό αθλητικό πρόγραμμα που θα πρέπει να τηρεί για να 

αναπτύξει όσο μπορεί τις σωματικές του ικανότητες. Επίσης συμπαράσταση είναι και 

η εμψύχωση από τους συμπαίκτες του. Τέλος με τη συμπαράσταση που παίρνει από 

τον αθλητισμό θα μπορεί στην καθημερινή του ζωή να χαίρεται και να λειτουργεί 

σωστά με την οικογένειά του και τους φίλους του.  

 

Υπομονή 

Η υπομονή στον αθλητισμό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πρέπει να κάνεις υπομονή, 

γιατί αν η ομάδα σου χάνει, δεν πρέπει να νευριάσεις και να ξεσπάσεις χτυπώντας ή 

μιλώντας με άσχημα λόγια στους αντιπάλους σου. Ωστόσο και να έχεις νεύρα πρέπει 

να τα συγκρατείς. Αν υπήρχε υπομονή οι χώρες θα είχαν πιο καλή φήμη και όλοι θα 

ήταν πιο ήρεμοι. Αν και στην εργασία μας δεν έχουμε υπομονή, τότε δε θα μπορούμε 

να συνεργαστούμε με κανέναν, δε θα έχουμε φίλους και συνεργάτες και θα είμαστε 

μόνοι.  

 

Θετικά και αρνητικά στοιχεία στον αθλητισμό 

Τα θετικά στοιχεία του αθλητισμού συνηθίζουμε να τα χωρίζουμε σε δύο ομάδες:  

  Σωματική άσκηση. Με τη σωματική άσκηση εξασφαλίζει κάποιος μια καλή 

υγεία και μεγαλύτερη φυσική αντοχή. Αισθάνεται καλύτερα γιατί εξασφαλίζει 

μια όμορφη εμφάνιση που τον γεμίζει αυτοπεποίθηση. Βρίσκεται σε φυσικό 

περιβάλλον κάνοντας υγιεινή διατροφή.  

 Άσκηση του πνεύματος και της ψυχής. Με την πνευματική και ψυχική 

άσκηση εκτονώνεται και ψυχαγωγείται. Πέρα όμως από την ψυχαγωγία, 

μπορεί να συνδυάσει την καλή φυσική κατάσταση με το μυαλό, όπως επίσης 

μαθαίνει να συνεργάζεται και να σέβεται τον αντίπαλο.  



 Εκτός, όμως, από τα θετικά στοιχεία του αθλητισμού, υπάρχει δυστυχώς κι ένα 

πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Το αρνητικό αυτό στοιχείο είναι η 

εμπορευματοποίηση που σήμερα την συναντούμε συχνά στα γήπεδα ή στους 

διάφορους αγώνες. Με βάση την εμπορευματοποίηση έρχεται και η βία και 

φανατισμός στα γήπεδα. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να βλέπεις πως οι νέοι 

σήμερα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα χωρίς ξυλοδαρμό κ.α. Η 

εμπορευματοποίηση έκανε τον αθλητισμό να μοιάζει σαν ένα ακριβοπληρωμένο 

θέαμα. Αυτή μειώνει την αξία του αθλητισμού. Όμως δεν εγκαταλείπουμε τη 

«μάχη».  Προσπαθούμε αν όχι να τα εξαφανίσουμε, τουλάχιστον να τα 

καλυτερέψουμε. Γιατί όλοι μας ξέρουμε πως ο αθλητισμός μας παρέχει πολλά 

χρήσιμα πράγματα και σύμφωνα με το ρητό: «νους υγιής εν σώματι υγιή», είναι 

ένας ενδιαφέρον παράγοντας της ζωής μας. 
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