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ΓιάννηςΘεοδωράκης

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

Το  βι βλί ο αυτό, ε νώ δια τη ρεί μια αυ στη ρή α κα δη μα ϊ κή προ σέγ γι ση στα θέ μα τα που 
αναπτύσ σει (τεκ μη ρί ω ση α πό ψε ων, ε ρευ νη τι κά δε δο μέ να, δια σταυ ρω μέ νες πη γές, 
κ.ά.) εί ναι ταυτό χρο να γραμ μέ νο σε α πλή γλώσ σα, κα τα νο η τό και πε ρι λαμ βά νει πλή θος 
πρα κτι κών ε φαρ μογών για τον α θλη τή και, κυ ρί ως, τον προ πο νη τή που εν δια φέ ρε ται για 
την ψυ χο λο γι κή πλευ ρά της προ πό νη σης και των α γώ νων. 

Απευ θύ νε ται στους φοι τη τές των Τμη μάτων Ε πι στή μης Φυ σι κής Α γω γής και Αθλη τι
σμού, τους κα θηγη τές Φ.Α., τους προ πο νη τές, τους α θλη τές, που α σχο λού νται σο βα ρά 
με το ά θλη μά τους, τους α θλη τι κούς πα ρά γο ντες, τους γο νείς α θλη τών, αλ λά και σε 
κά θε άτομο που έ χει ά με ση ή έμ με ση σχέση με τον α θλη τι σμό.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές

Γιώργος Κ. Δογάνηςεξειδίκευση στη γνώση
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Το πρόβλημα της νεανικής 
παχυσαρκίας και ο ρόλος του 

σχολείου
Ανδρέας Γ. Αυγερινός, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Ει σα γω γή

Τα τε λευ ταί α εί κο σι χρόνια η ε ξά πλω ση της πα χυ σαρ κί ας συμ
βαί νει με γρή γο ρο ρυθ μό στα πε ρισ σό τερα μέ ρη του κό σμου 

ε πη ρε ά ζο ντας άν δρες, γυ ναί κες και παι διά. Μό νο τα τε λευ ταί α 
δέ κα χρό νια, η αύ ξη ση της πα χυ σαρ κί ας διε θνώς κυ μάν θη κε με
τα ξύ 1040%, ενώ οι προ βλέ ψεις δεί χνουν πε ρε ταί ρω δρα μα τι
κή αύ ξη ση στα ε πό με να χρό νια. Εί ναι έ να πρό βλη μα κοι νω νι κής 
υ γεί ας που α φο ρά πλέ ον ό χι μό νο τις α να πτυγ μέ νες χώ ρες, αλ
λά πα ρου σιά ζει ε πι δημι κή ε ξά πλω ση και στις α να πτυσ σό με νες. 
Η βά ση του προ βλή μα τος της πα χυ σαρ κί ας φαί νε ται ό τι εί ναι ο 
σύγ χρο νος υ ποκι νη τι κός τρό πος ζω ής που χα ρα κτη ρί ζε ται α πό 
υ περ κα τα νά λω ση τρο φής. Η εκπαί δευ ση των ε περ χό με νων γε
νε ών πι θα νά α πο τε λεί τη βα σι κή πα ρά με τρο πρό λη ψης για την 
α να κο πή της ε ξά πλω σής της. Σκο πός αυ τού του άρ θρου εί ναι να 
α να δεί ξει τις δια στά σεις του προ βλή ματος της πα χυ σαρ κί ας και 
το ρό λο που μπο ρεί να δια δρα μα τί σει το σχο λεί ο στον το μέ α της 
πρό λη ψης.  

Τι ο ρί ζε ται ως πα χυ σαρ κί α;
Ως πα χυ σαρ κί α ο ρί ζε ται η κα τά στα ση της υ περ βο λι κής συ γκέ
ντρω σης σω μα τι κού λί πους που ε γκυ μονεί σο βα ρούς με σο πρό
θε σμους και μα κρο πρό θε σμους κιν δύ νους για την υ γεία του α τό
μου. Ό ταν η αύ ξη ση του σω μα τι κού λί πους α να λο γι κά ξε πε ρά σει 
έ να ση μεί ο, τό τε πλέ ον χα ρα κτη ρί ζε ται ως πά θη ση και το ά το μο 
δια τρέ χει σο βαρούς κιν δύ νους για να νο σή σει και να μειώ σει το 
ε πί πε δο ποιό τη τας της ζω ής του.  Υ πάρ χουν αρ κε τοί τρό ποι για 
τον προσ διο ρι σμό της α να λο γί ας του σωμα τι κού λί πους. Έ νας 
αρ κε τά α κρι βής και εύ χρη στος τρό πος εί ναι ο δεί κτης μά ζας 
σώ μα τος (ΔΜΣ) που εί ναι το πη λί κο του σω μα τι κού βά ρους εκ
φρα σμέ νου σε κι λά διά του τε τρα γώ νου του σω μα τι κού ύ ψους 
εκ φρα σμέ νου σε μέ τρα [ΔΜΣ=Βά ρος σώ μα τος (Kg)/ύ ψος2(m)]. 
Ά το μα με ΔΜΣ >25 κα τα τάσ σο νται ως υ πέρ βα ρα ε νώ με ΔΜΣ 
>30 κα τα τάσ σο νται ως πα χύ σαρ κα (McKesson Health Solutions 
LLC, 2005). Στα παι διά και τους ε φή βους η α ξιο λό γη ση της παχυ
σαρ κί ας κα θο ρί ζε ται με τη χρή ση πι νά κων του ΔΜΣ προ σαρ μο
σμέ νου ως προς την η λι κί α και το φύ λο. 

Δε δο μέ να α πό τον διε θνή και ελ λαδι κό χώ ρο 
Στις α να πτυγ μέ νες χώ ρες του δυ τι κού κό σμου το έ να τρί το των 
ε νη λί κων εί ναι υ πέρ βα ροι ή πα χύ σαρκοι. Ω στό σο, εί ναι αρ κε τά 
δύ σκο λο να γί νουν ά με σες συ γκρί σεις με τα ξύ των κρα τών για τον 
προσ διο ρι σμό του πο σο στού του πλη θυ σμού που εί ναι υ πέρ
βαροι ή πα χύ σαρ κοι λό γω της α που σί ας κοι νού μέ τρου κα τη
γο ριο ποί η σης. Στην Α με ρι κή η πα χυ σαρ κί α αυ ξή θη κε κα τά 50% 
στο διά στη μα 19911998 γε γο νός που αύ ξη σε κα τά 300.000 τους 
θα νά τους ε τη σί ως α πό πα θή σεις που έ χουν τη βά ση τους στην 
παχυ σαρ κί α (JAMA, 2002). Ε κτιμά ται ό τι στη Με γά λη Βρε τα νί α 
το πο σο στό των πα χύ σαρ κων α τό μων δι πλα σιάστη κε σε σχέ ση 
με αυ τό της δε κα ε τί ας του 1980. Το 2001 έ νας στους πέ ντε Άγ
γλους τα ξι νο μή θη κε στην κλί μα κα του «ε πι κίν δυ να υ πέρ βα ρου» 
γε γο νός που ε κτιμά ται ό τι προ κα λεί πε ρί που 30.000 θα νά τους 
το χρό νο, 18 η μέ ρες α σθέ νειας και α που σί ας α πό τη δου λειά και 
40.000 χρό νια α πώ λειας ζω ής. Με βά ση τις διε θνείς τάσεις, προ

βλέ πε ται ό τι τα πο σο στά της πα χυ σαρ κί ας θα συ νε χί ζουν να αυ ξά
νουν αν δεν λη φθούν ά με σα δρα στι κά μέ τρα. Υ πο λο γί ζε ται ό τι το 
έ τος 2025 τα ε πί πεδα πα χυ σαρ κί ας στο σύ νο λο του πλη θυ σμού θα 
προ σεγ γί ζουν το 4550% στις Η ΠΑ, το 3040% στην Αυ στρα λί α και 
το Η νω μέ νο Βα σί λειο και πε ρισ σό τε ρο α πό 20% στη Βρα ζι λί α (WHO, 
1998). Α ντί θε τα με το πα ρελ θόν, σή με ρα η χώ ρα μας κα τέχει την 
υ ψη λό τε ρη θέ ση στη δια βάθ μι ση της πα χυ σαρ κί ας στους ε νή λι κες 
ό που το 53% των αν δρών και το 31% των γυ ναι κών α ξιο λο γού νται 
ως υ πέρ βα ροι (α ντί στοι χα το 20% των αν δρών και το 16% των γυ
ναι κών ως πα χύ σαρ κοι) (The Attica StudyPanagiotakos et al., 2005). 
Βα σι κή αι τί α για αυ τή την ε ξά πλω ση της πα χυσαρ κί ας στη χώ ρα μας 
φαί νε ται να α πο τε λεί η α πο στα σιο ποί η ση α πό την πα ραδο σια κή με
σο γεια κή δια τρο φή με την υ ιο θέ τη ση δυ τι κού τύ που δια τρο φι κών 
συ νη θειών και η δρα στι κή μεί ω ση της φυ σι κής δρα στη ριό τη τας. 
Υ πο λο γί ζε ται ό τι η ε τή σια αύ ξη ση της παι δι κής παχυ σαρ κί ας θα εί
ναι 10% (Growing Healthy Kids in Kentucky, 2005). Με βά ση τα κρι
τή ρια του Πα γκό σμιου Ορ γα νι σμού Υ γεί ας, δε δο μέ να α πό 79 α να
πτυσ σό με νες και α να πτυγ μέ νες χώ ρες δεί χνουν ό τι 22 ε κα τομ μύ ρια 
παιδιά η λι κί ας μι κρό τε ρης τον πέ ντε ε τών εί ναι σή με ρα πα χύ σαρ κα 
(WHO, 1998). Υ πάρ χουν ε πί σης δε δο μένα ό τι το πρό βλη μα δεί χνει 
αυ ξη τι κές τά σεις, ει δι κά με τα ξύ των νέ ων α τόμων. Για πα ρά δειγ μα, 
το πο σο στό των υ πέρ βα ρων παι διών (η λι κί ας 514 χρο νών) διπλα
σιά στη κε τα τε λευ ταί α 30 χρό νια, α πό 15% σε 32%. Στη χώ ρα μας η 
αύ ξη ση της πα χυσαρ κί ας των νέ ων α τό μων συμ βαί νει με αλ μα τώ δη 
ρυθ μό και ή δη την τε λευ ταί α τριε τί α κα τέ χου με την πρώ τη θέ ση με
τα ξύ των ευ ρω πα ϊ κών κρα τών. Στην Ελ λά δα δε δο μέ να α πό τέσ σε ρις 
ε πι δη μιο λο γι κές με λέ τες δεί χνουν ό τι η γε νί κευ ση στα υ πέρ βα ρα 
και πα χύ σαρ κα παι διά α νέρ χε ται σε πο σο στό 22.2% και 4.1% α ντί
στοι χα και έ χει αυ ξηθεί τις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες ι διαί τε ρα στα α γό
ρια (Tokmakidis, Kasambalis & Christodoulos, 2006; Papadimitriou, 
Kounadi, Konstantinidou, Xepapadaki, & Nicolaidou, 2006).

Ε πι πτώ σεις
Το υ περ βάλ λον σω μα τι κό βά ρος και η πα χυ σαρ κί α έ χουν σο βα ρές 
αρ νη τι κές ε πι πτώ σεις στην υ γεί α του α τό μου, στην κοι νω νί α και στην 
οι κο νο μί α (USDHHS, 2001). Τα ε πί πε δα νο ση ρό τη τας και θνη σι μό τη
τας εί ναι ι διαίτε ρα υ ψη λό τε ρα με τα ξύ των υ πέρ βα ρων και πα χύ σαρ
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κων α τό μων σε σχέ ση με τα ά το μα κα νο νι κού βά ρους. Η αύ ξη ση του 
ΔΜΣ συ σχε τί ζε ται θε τι κά με νο σή μα τα της καρ διάς και του κυ κλο
φο ρι κού συ στή μα τος, το δια βή τη, ο ρι σμέ νες μορ φές καρ κί νου και 
τα προ βλή μα τα στη μέ ση, χω ρίς να υ πο τι μού νται άλ λες ση μαντι κές 
αρ νη τι κές συ νέ πειες που α φο ρούν στον ψυ χι σμό και στην ποιό τη τα 
ζω ής του α τό μου. Υ πο λο γί ζε ται ό τι το οι κο νο μι κό κό στος σε πολ λά 
κρά τη του κό σμου αγ γί ζει το 9.8% των συ νο λι κών δα πα νών για την 
υ γεί α (Wolf & Colditz, 1998) χω ρίς να υ πο λο γί ζε ται το κόστος που 
ο φεί λε ται στη χα μη λή πα ρα γω γι κό τη τα, στην πρό ω ρη συ ντα ξιο
δό τηση και στις α που σί ες α πό τη δου λειά. Η αυ ξα νό με νη τά ση της 
παι δι κής πα χυ σαρ κί ας α ντι προ σω πεύ ει έ να ση μα ντι κό πρό βλη μα 
δη μό σιας υ γεί ας. Πα χύ σαρ κα παι διά και έ φη βοι έ χουν πο λύ πε ρισ
σό τε ρες πι θα νό τη τες να γί νουν πα χύ σαρ κοι ε νή λι κες σε σχέ ση με 
τους λε πτό τε ρους συ νο μή λι κούς τους και να βιώ σουν ση μα ντι κά 
προ βλή μα τα υ γεί ας.

Αι τί ες - Ο ρό λος της φυ σι κής δρα στη ριό τη τας και της δια τροφής 
Πολ λοί πα ρά γο ντες συν δέ ο νται με την αύ ξη ση του σω μα τι κού βά
ρους και την εμ φά νι ση της πα χυ σαρ κίας ό πως εί ναι η η λι κί α, το 
φύ λο, η κλη ρο νο μι κό τη τα, το πε ρι βάλ λον, ο τρό πος ζω ής (δια τρο
φι κές συ νή θειες, ε πί πε δο φυ σι κής δρα στη ριό τη τας), ψυ χο λο γικοί 
πα ρά γο ντες, το κοι νω νι κοοι κο νο μι κό ε πί πε δο κ.α. Η αλ μα τώ δης 
ό μως αύ ξηση της πα χυ σαρ κί ας τις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες δεί χνει ό τι 
κλη ρο νο μι κός πα ρά γο ντας μάλ λον εί ναι μι κρής ση μα σί ας διό τι εί ναι 
α δύ να το να συμ βούν γο νι δια κές αλ λα γές σε τό σο μι κρό διά στη μα, 
ε νώ κα θο ρι στι κό ρό λο φαί νε ται να δια δρα μα τί ζει το οι κο γε νεια κό 
και φυ σι κό πε ρι βάλ λον. Η υ περ κα τα νά λωση τρο φής σε σχέ ση με τις 
κα θη με ρι νές α νά γκες του α τό μου εί ναι ί σως η πιο ση μα ντι κή αι τί α 
του προ βλή μα τος. Η πο σό τη τα εί ναι η μί α διά στα ση της υ περκα τα
νά λω σης. Η άλ λη διά στα ση α φο ρά στην πρό σλη ψη ι διαί τε ρα πλού
σιων ενερ γεια κά τρο φών κυ ρί ως α πό την κο ρυ φή της δια τρο φι κής 
πυ ρα μί δας. Έ ρευ νες στη χώ ρα μας δεί χνουν ό τι στα Ελ λη νό που λα το 
42% της συ νο λι κής ε νέρ γειας προ έρ χε ται α πό λί πος (Hassapidou & 
Fotiadou, 2001; Kafatos, Codrington & Linardakis, 2005).
Η δεύ τε ρη πιο ση μα ντι κή αι τί α εί ναι η μεί ω ση της φυ σι κής δρα
στηριό τη τας και η υ ιο θέ τη ση ε νός υ πο κι νη τι κού τρό που ζω ής. Ο 
«κα θι στι κός» τρό πος ζω ής, η τε χνο λο γί α και οι αυ το μα τι σμοί έ χουν 
μειώ σει στο ε λά χι στο την ε μπλο κή του σύγ χρο νου αν θρώ που σε φυ
σι κές δρα στη ριό τη τες με α πο τέ λεσμα να υ πάρ χει έ να θε τι κό ι σο ζύ
γιο με τα ξύ των θερ μί δων που προ σλαμ βά νονται α πό την τρο φή και 
των θερ μί δων που δα πα νώ νται με τη φυ σι κή δρα στη ριότη τα (στην 
ερ γα σί α, στην α να ψυ χή, στην με τα κί νη ση, στις οι κια κές ερ γα σί ες και 
στα σπορ). Με λέ τες α πό την η με δα πή και αλ λο δα πή δεί χνουν ό τι 
μό νο το 20% του πλη θυ σμού εί ναι ι κα νο ποι η τι κά φυ σι κά δρα στή
ριο για να έ χει κα λή υ γεία. Ε πι πλέ ον, μό νο μια μι κρή μειο ψη φί α νέ
ων α τό μων (έ να στα πέ ντε) συμ με τέ χει σε φυ σι κές δρα στη ριό τη τες 
α να ψυ χής και σπορ με τά το σχο λεί ο. Με τά το 1990 πα ρα τη ρή θη κε 
μια ρα γδαί α μεί ω ση της φυ σι κής δρα στη ριό τη τας σ’ ό λο τον πλη
θυ σμό των α να πτυγ μέ νων κρα τών. Ει δι κά για τους νέ ους η λι κί ας 
1217 ε τών, η μεί ω ση αυ τή έ φτα σε το 41% (Αυ γε ρι νός, Almond, Στά
θη & Κιου μουρ τζό γλου, 2002). Το φορ τω μέ νο σχο λι κό πρό γραμ μα, 
οι πολ λές ώ ρες πα ρα κο λού θη σης τη λε ό ρα σης (2132 ώ ρες/βδο
μά δα) και η μι κρή συμ με το χή σε ορ γα νω μέ νες α θλη τι κές δρα στη
ριό τη τες α πο τε λούν τις βα σι κές αι τί ες (Krassas, Tzotzas, Tsametis & 
Konstantinidis, 2001).
Ε πι δη μιο λο γι κά ευ ρή μα τα δεί χνουν ε πί σης ό τι η πα χυ σαρ κί α συ χνά 
εί ναι έ να οι κο γε νεια κό πρό βλη μα. Δεν εί ναι ό μως σή με ρα γνω στό αν 
αυ τό ο φεί λε ται στα γο νί δια ή σχε τί ζε ται με κοι νές συ μπε ρι φο ρές των 
με λών της ί διας οι κο γέ νειας σε ζη τή μα τα που α φορούν στον τρό πο 
ζω ής, στη δια τρο φή και στη φυ σι κή δρα στη ριό τη τα. Η συ μπε ριφο
ρά των γο νέ ων α να φο ρι κά στην ε πι λο γή και α γο ρά φα γη τού, στο 
μα γεί ρε μα, στη δια τρο φή και στην ά σκη ση α σκούν μια ση μα ντι κή 
ε πί δρα ση στην ε νερ γεια κή ι σορ ρο πί α του παι διού, ε πη ρε ά ζο ντας 
τε λι κά το σω μα τι κό βά ρος του. Έτσι, οι δια τρο φι κές συ νή θειες και 
ο τρό πος ζω ής των γο νέ ων α πο τε λούν ση μαντι κές αι τί ες για την 
ση με ρι νή αύ ξη ση της παι δι κής πα χυ σαρ κί ας. Λαμ βά νοντας υ πό ψη 
ό τι τα υ πέρ βα ρα παι διά θα γί νουν υ πέρ βα ροι έ φη βοι οι ο ποί οι κα τά 
κα νό να θα ε ξε λι χθούν σε υ πέρ βα ρους ε νή λι κες, εί ναι ξε κά θα ρο ό τι 

η οικο γέ νεια ε πη ρε ά ζει ά με σα και την ε ξά πλω ση της πα χυ σαρ κί ας 
στους ε νή λικες.  

Ο ρό λος του σχο λεί ου στην α ντι με τώ πι ση της πα χυ σαρ κί ας
Για την α ντι με τώ πι ση της πα χυ σαρκί ας προ τεί νε ται μια ο λι στι κή προ
σέγ γι ση μέ σα α πό έ να κοι νω νι κοοι κολο γι κό μο ντέ λο (CDC, 2005). 
Αυ τό το μο ντέ λο κα τα δει κνύ ει τη σπου δαιό τη τα πε ρι βαλ λο ντο λο γι
κών και πο λι τι κών αλ λα γών για να υ πο στη ρι χθεί η προ σπά θεια των 
α τό μων, των οι κογε νειών και της κοι νό τη τας. Ο κό σμος στον ο ποί ο 
ζού με σή με ρα κα θι στά τον έλεγ χο του σω μα τι κού βά ρους μια πο λύ 
δύ σκο λη υ πό θε ση για με μο νω μέ να ά τομα και τις οι κο γέ νειές τους. 
Τα κρά τη και οι κοι νω νί ες έ χουν την υ πο χρέ ω ση και το κα θή κον να 
βο η θή σουν τους πο λί τες να δια τη ρή σουν έ να υ γιές βά ρος και αυ τό 
μπο ρούν να το πε τύ χουν προ ω θώ ντας αλ λα γές στους φο ρείς εκ παί
δευ σης και υ γεί ας, τα μέ σα μα ζι κής ε πι κοι νω νί ας, τους ορ γα νι σμούς, 
τις κοινό τη τες και τις πο λι τι κές πρα κτι κές. 
Τα σχο λεί α μπο ρούν να δια δρα ματί σουν έ να ση μα ντι κό ρό λο προς 
αυ τή την κα τεύ θυν ση διό τι μπο ρούν να εκ παιδεύ σουν και να ε πη ρε
ά σουν μα ζι κά τις ε περ χό με νες γε νιές, σε μια κα θο ρι στι κή η λι κί α για 
τη δια μόρ φω ση της συ μπε ρι φο ράς και των ε πι λο γών του τρό που 
ζω ής των νέ ων α τό μων. Ει δι κό τε ρα, τα σχο λεί α εί ναι σπου δαί ος φο
ρέ ας πρόλη ψης της πα χυ σαρ κί ας διό τι:
1.  Το 98% των νέ ων αν θρώ πων φοι τούν υ πο χρε ω τι κά σ’ αυ τό για 9 

του λά χιστον χρό νια.
2.  Η προ ώ θη ση θε τι κών συ μπε ρι φο ρών ως προς την ά σκη ση, τη 

δια τρο φή και την υ γεί α γε νι κό τε ρα, α πο τε λεί βα σι κή ε πι δί ωξη 
του σχο λεί ου.

3.  Η έ ρευ να έ δει ξε ό τι τα κα λο σχε δια σμέ να σχο λι κά προ γράμ μα τα 
μπο ρούν να συμ βάλ λουν α πο τε λε σμα τι κά στην προ ώ θη ση της 
φυ σι κής δρα στη ριό τη τας, της υ γιει νής δια τρο φής και στη μεί ω
ση της παθη τι κής α να ψυ χής (χρό νος πα ρα κο λού θη σης τη λε ό ρα
σης).

4.  Πολ λές με λέ τες δεί χνουν τη θε τι κή συ σχέτι ση με τα ξύ της φυ σι
κής δρα στη ριό τη τας, της κα λής δια τρο φής, της φυ σι κής α γω γής 
και της α κα δη μα ϊ κής ε πί δο σης.

Το Surgeon General’s Call to Action to Prevent and Decrease 
Overweight and Obesity (2001) προ τεί νει τις πα ρα κά τω ο δη γί ες 
δρά σης για τα σχο λεί α:
1. Πα ρο χή α να πτυ ξια κά κα τάλ λη λης εκ παί δευ σης μέ σα α πό μα θή

μα τα Α γω γής Υ γεί ας η ο ποί α θα βο η θή σει τα παιδιά να α να πτύ
ξουν και να α πο κτή σουν τη γνώ ση, τις στά σεις, τις δε ξιό τη τες και 
τις συ μπε ρι φο ρές ώ στε να υ ιο θε τή σουν, να δια τη ρή σουν και να 
ευ χα ρι στη θούν το υ γιει νό φα γη τό και το φυ σι κά δρα στή ριο τρό
πο ζω ής.

2.  Δια σφά λι ση ό τι τα τρό φι μα που προ σφέ ρο νται στα παι διά στο 

ΤΟΤΕ... ΤΩΡΑ...
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πε ρι βάλ λον του σχο λεί ου κα λύ πτουν τις δια τρο φι κές προδια
γρα φές. 

3.  Ορ γά νω ση πο λι τι κής που να δια σφα λί ζει ότι τα φα γη τά και τα 
ρο φή μα τα που πω λού νται στο σχο λεί ο συμ βάλ λουν στην υ ιο
θέ τη ση θε τι κών δια τρο φι κών συ νη θειών.

4.  Πα ρο χή ποι κι λί ας δια τρο φι κών ε πι λο γών στο πε ρι βάλ λον του 
σχο λεί ου που να εί ναι χα μη λής πε ριε κτι κό τη τας σε λι παρά, θερ
μί δες και πρό σθε τη ζά χα ρη, ό πως φρού τα, λα χα νι κά, τυ πο ποι
η μέ να φυσι κά προ ϊ ό ντα κά. Δια σφά λι ση ό τι ό λα αυ τά εί ναι υ πό 
τον έ λεγ χο της διεύ θυνσης του σχο λεί ου.

5.  Α πα γό ρευ ση της πρό σβα σης των παι διών σε άλλες πη γές προ
μή θειας τρο φί μων που δεν εί ναι υ πό τον έ λεγ χο του σχο λεί ου, 
ει δι κά ό ταν πρό κει ται για μα θη τές –τριες γυ μνα σί ου και λυ κεί
ου.

6.  Δυ να τό τη τα συμ με το χής σ’ ό λα τα παι διά, α πό το νη πια γω γεί ο 
μέ χρι το λύ κειο, σε ποιο τι κά μα θή μα τα Φυ σι κής Α γω γής που θα 
τους βο η θή σουν να α να πτύ ξουν γνώ σεις, στά σεις, δε ξιό τη τες, 
συ μπερι φο ρές και την αυ το πε ποί θη ση που χρειά ζε ται για να 
συμ με τά σχουν σε φυ σικές δρα στη ριό τη τες και σπορ.

7.  Πα ρο χή σε κα θη με ρι νή βά ση χρό νου στο σχολι κό πρό γραμ μα 
για ε λεύ θε ρο αλ λά ε πι βλε πό με νο δρα στή ριο παι χνί δι. Αυ τό εί
ναι πο λύ ση μα ντι κό ει δι κά για τους μα θη τές του δη μο τι κού σχο
λεί ου.

8.  Ορ γά νω ση και ε φαρ μο γή προ γραμ μά των ά σκησης και φυ σι κής 
δρα στη ριό τη τας στο σχο λι κό πε ρι βάλ λον πέ ρα α πό τις ώ ρες 
λει τουρ γί ας του τυ πι κού σχο λεί ου.  

9.  Εν θάρ ρυν ση των α θλη τι κών φο ρέ ων της το πικής κοι νω νί ας να 
χρη σι μο ποι ή σουν τη σχο λι κή α θλη τι κή υ πο δο μή για να υ λοποι
ή σουν σχε τι κά προ γράμ μα τα ά σκη σης.

Ε πι πλέ ον, τα σχο λεί α πρέπει να δρα στη ριο ποι η θούν στο να εκ παι
δεύ σουν και να κα θο δη γή σουν τους γο νείς των παι διών για το πώς 
θα μειώ σουν τις ώ ρες τη λε θέ α σης, την ε μπλο κή σε πα θη τι κές δρα
στη ριό τη τες α να ψυ χής (computers, η λε κτρο νι κά παι χνί δια, χρή ση 
κι νη τού τη λε φώνου κά) και την κα τα νά λω ση αν θυ γιει νών τρο φί
μων (Sothern, 2004).  

Ι δέ ες για το σχο λεί ο ό που ερ γά ζε στε –  πώς να ξε κι νή σε τε!
Τα πα ρα κά τω εί ναι με ρικά α πλά και α νέ ξο δα βή μα τα για να ξε κι νή
σε τε τη δη μιουρ γί α μιας α πο τε λε σμα τι κής πο λι τι κής για το σχο λεί ο 
που ερ γά ζε στε:
1.  Δώ στε την ευ και ρί α στα παι διά στα διαλ λεί μα τα και στις εκ

δρο μές να γί νουν δρα στή ρια. Αυ ξή στε τις ε φη μερί ες (για λό
γους α σφά λειας των παι διών), δια νέ με τε σε κα θη με ρι νή βά ση 
α θλη τι κό υ λι κό και προ τρέψ τε τα να παί ξουν. Εί ναι ση μα ντι κό 
να συμ με τά σχε τε κι ε σείς, ό πως και άλ λοι δι δά σκο ντες, στο παι
χνί δι μα ζί τους!

2.  Σχε διά στε α πο τε λε σμα τι κό τε ρα μα θή μα τα φυ σι κής α γω γής 
και α γω γής υ γεί ας δί νο ντας έμ φα ση στην πρα κτι κή γνώ ση και 
στην α νά πτυ ξη της αυ το ε κτί μη σης και της αυ το πε ποί θη σης 
των μα θη τών –τριών σας.

3.  Ορ γα νώ στε ε σω τε ρι κά σχο λι κά πρω τα θλή ματα α πό διά φο ρα 
α θλή μα τα πα ρα κι νώ ντας ό λα τα παι διά να συμ με τά σχουν.

4.  Ε λά τε σε ε πα φή με τους το πι κούς φο ρείς άσκη σης και υ γεί ας 
ώ στε να δη μιουρ γη θεί έ νας διαρ κής δί αυ λος ε πι κοι νω νί ας και 
συ νερ γα σί ας με φο ρείς προ γραμ μά των μα ζι κής ά σκη σης και 
των ορ γα νωμέ νων σπορ της το πι κής κοι νω νί ας.

5.  Ορ γα νώ στε σε μι νά ρια και η με ρί δες ε νη μέρω σης των μα θη τών 
και των γο νέ ων για το πρό βλη μα και την α ντι με τώ πι σή του.

6.  Βο η θή στε τους μα θη τές –τριες να θέ σουν προ σω πι κούς στό
χους και να τους πε τύ χουν.

7.  Α ξιο λο γεί στε τις υ πη ρε σί ες του σχο λι κού κυ λι κεί ου και κά ντε 
τις α να γκαί ες πα ρεμ βά σεις σε συ νερ γα σί α με τους γονείς.

8.  Εν θαρ ρύ νε τε (σε συ νερ γα σί α με το δή μο) τη δρα στή ρια με τα
κί νη ση των μα θη τών με τα πό δια, το πο δή λα το ή τα ρό λερ
σκέ ϊτ.

9.  Κά ντε ό ποιες πα ρεμ βά σεις μπο ρεί τε στη σχο λι κή αυ λή ώ στε 
αυ τή να κα τα στεί α πό λυ τα α σφα λής και να αυ ξη θούν οι δυ

νατό τη τες δρα στη ριο ποί η σης των μα θη τών.
10.  Ορ γα νώ στε μα ζι κές δρά σεις για τους μα θητές και τους γο νείς 

τους, ε ντός και ε κτός του σχο λι κού προ γράμ μα τος, που σχε τί
ζο νται με την υ γεί α (η μέ ρα υ γιει νής δια τρο φής, η μέ ρα για την 
υ γεί α της καρ διάς, η μέ ρα δο κι μής νέ ων σπορ κά).

11.  Δη μιουρ γεί στε μια κουλ τού ραπο λι τι κή υγεί ας και σπορ με α φί
σες, μη νύ μα τα υ γεί ας, βρα βεύ σεις.

12.  Ε μπλέξ τε ό λο το δι δα κτι κό προ σω πι κό, δημιουρ γεί στε συ νερ γα
σί ες και προ σπα θεί στε τις δια θε μα τι κές προ σεγ γί σεις σε ζη τή μα
τα δια τρο φής και υ γεί ας με άλ λους συ να δέλ φους. 

Αυ τές εί ναι μό νο με ρι κές ι δέ ες για να ξε κι νή σε τε. Το με ρά κι, η ε πι
μο νή και ο προ σε κτι κός και συ νεπής προ γραμ μα τι σμός σύ ντο μα θα 
α πο δώ σουν τα πρώ τα α πο τε λέ σμα τα. Εί ναι σημα ντι κό να έ χε τε κα τά 
νου, ό τι το «κή ρυγ μα» δεν εί ναι α πο τε λε σμα τι κή τακτι κή στη δι δα
σκα λί α θε μά των που σχε τί ζο νται με την υ γεί α! Α ντί θε τα, τα α να λυ
τι κά προ γράμ μα τα εί ναι πιο πι θα νό να εί ναι α πο τε λε σματι κά στο να 
βελ τιώ σουν τη συ μπε ρι φο ρά σε θέ μα τα υ γεί ας, ό ταν μέ σα απ’ αυτά 
τα παι διά α) δι δά σκο νται τις α πα ραί τη τες δε ξιό τη τες που θα τους βο
η θήσουν να εν στερ νι στούν τις ε πι θυ μη τές συ μπε ρι φο ρές, β) δί νουν 
πολ λές ευ και ρί ες πρα κτι κής ε μπέ δω σης, και γ) ε στιά ζουν στο να βο
η θή σουν πρα κτι κά τους μα θη τές να ξε πε ρά σουν τα ε μπό δια που 
τους ε μπο δί ζουν να αλ λά ξουν συ μπε ρι φο ρά!

Κα λή ε πι τυ χί α στην προ σπά θειά σας! 
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θέσηνααναγνωρίσουμετιςεμπειρίεςήταβιώματαπου
μαςοδήγησαννασκεφτόμαστεόπωςσκεφτόμαστε,γιατί
μόνοέτσιμπορούμενακατανοήσουμεαναυτόπουμας
οδηγείστηζωήείναιησυνήθειαήηλογική.
Κάποιοιβλέπουντηζωήσανένανατελείωτοδιαγωνισμό.
Κάποιοιθεωρούνότιη«ανθρώπινηφύση»είναισυνδε
δεμένημετοφαινόμενοτουανταγωνισμού.Κάποιοιθε
ωρούνότικάθεάνθρωποςέχειαντιπάλουςκαιπρέπεινα
ανταγωνιστείμετουςάλλους.Λίγοπολύ,όλοιθεωρούν
ότιοανταγωνισμόςείναιμέσαστηζωήκαιδενμπορού
μενακάνουμετίποταγιανατοαποφύγουμε.Ωστόσο,το
πρόβλημα δεν είναι το αν υπάρχει ή όχι ανταγωνισμός
στην κοινωνία γενικότερα (γεγονός μάλλον αναμφισβή
τητο),αλλάηαξίαπουτουέχουμεδώσει.
Κάποιοιθεωρούνότιοαθλητισμόςείναιένα«πολιτισμέ
νο»υποκατάστατοτουπολέμου.Ανψάξεικανείςγιαέναν
ορισμότουαθλητισμού1θαδιαπιστώσειότισχεδόνόλοι
οιορισμοίπεριλαμβάνουντονανταγωνισμόήτοσυναγω
νισμόήτηνάμιλλαωςένααπότακύριαχαρακτηριστικά
του.Δενπερνάίσωςκαναπ’τομυαλόηιδέαότιμπορεί
ναυπάρχειαθλητισμόςχωρίςανταγωνισμό,αθλητισμός
χωρίς ένταση,αθλητισμός χωρίςάγχος,αθλητισμός χω
ρίς μίσος, αθλητισμός χωρίς επιθετικότητα, αθλητισμός
χωρίςβία,αθλητισμόςχωρίςντόπινγκ,αθλητισμόςχωρίς
εξωτερικάκίνητρα…Θαταθέλαμείσωςόλαταπαραπά
νω,αλλά…Ανόμωςδίνουμεσεκάτιαξίαγενικότεραστην
κοινωνία,είναιπροφανέςότιαυτό,μεκάποιοτρόπο,θα
αντανακλάταικαιστηνεκπαίδευση.
Έτσιλοιπόν,βρίσκεικανείςμάλλονφυσικό,καθώςτομά
θηματηςΦυσικήςΑγωγήςεπίσειράδεκαετιώνσυνδέθη
κεμετηδιδασκαλίαδεξιοτήτωνπουσυναντάκανείςστον
αθλητισμό,οανταγωνισμόςναέχειγίνειένασημαντικό
χαρακτηριστικό του μαθήματος. Για παράδειγμα, πριν
απόμερικέςδεκαετίες (μερικέςφορέςδυστυχώςακόμη
και σήμερα), μια βασική εκδοχή του «παιχνιδιού» στη
ΦυσικήΑγωγήταυτίζοντανμετιςσκυταλοδρομίες–μια
μορφήοργάνωσηςτουμαθήματοςπου,απόπαιδαγωγι
κήςσκοπιάς,έχειπολύπερισσότεραμειονεκτήματααπ’
όσαπλεονεκτήματα.Αξίζειόμωςνασκεφτούμελίγοπά
νωσεμερικάερωτήματα:

Οταν ξεκινάει το μάθημαμε έναανταγωνιστικό παιχνίδι•
(π.χ. σκυταλοδρομία ή ένα παιχνίδι “ποιος θα νικήσει”),
επιτυγχάνεταιηευχάριστηεισαγωγήστομάθημα;Αςσκε
φτούμελίγοτιεπικρατείσυνήθωςμετάαπότέτοιεςδρα
στηριότητες…
Έστω ότι διδάσκεται μια δεξιότητα και στη συνέχεια με•
βάσηαυτήτηδεξιότηταοργανώνεταιέναανταγωνιστικό
παιχνίδι.Τιπεριμένεικανείςότιθασυμβεί;Μαθαίνουνκα
λύτεραταπαιδιάόταναυξάνουμετοάγχοςτους;
Ωςεκπαιδευτικοίέχουμεκαθήκοννααναδεικνύουμεκά•
ποιεςαξίες.Ποιααξίατονίζεταιότανσεμιαάσκησηορί
ζεταισανστόχος“ποιοςθανικήσει”ή«ποιοςθαμαζέψει
τουςπιοπολλούςπόντους»κτλ;
Έφόσον προσπαθούμε να διδάξουμε στα παιδιά έννοιες•
όπως«τίμιοπαιχνίδι»,«σωστήαθλητικήσυμπεριφορά»,
«σεβασμόςκανόνων»,«σεβασμόςπροςτουςάλλους»κτλ,
έχεινόημαναταβάλουμεναβιώσουνβίαιακαιεπιθετικά
συναισθήματαπροκειμένουναμάθουνναταελέγχουνή
μήπωςπρέπεινααποφεύγουμετέτοιεςπρακτικές;
Στηνεκπαίδευσηέχεισημασίαόχιμόνο«τι»διδάσκουμε•
αλλάτο«γιατί»διδάσκουμεότιδιδάσκουμεμετοντρόπο
πουτοδιδάσκουμε.Τινόημαέχειγιατηζωήτωνπαιδιών
τονααναδειχθείκάποιοςως«νικητής»καικάποιοςάλλος
ως«ηττημένος»σεμιαανούσιακαιχωρίςκαμίαπρακτική
αξίαδραστηριότητα;Τιμαθαίνουνταπαιδιάαπ’αυτόκαι
ποιεςοισυνέπειεςγιατηνανάπτυξήτους;Ποιεςοισυνέ
πειεςγιατηδιάθεσήτουςγιαμάθηση;Ποιεςοισυνέπειες
για τη μετέπειτα ζωή τους αν αυτή είναι η καθημερινή
πρακτική;

Οτανμέσαστοίδιομάθημαοκαθηγητήςέχειστόχο,γιαπα
ράδειγμα,ναμάθουνοιμαθητέςναντριμπλάρουντημπάλα
(στόχοςμεέμφασηστημάθηση)καιταυτόχροναπροσπαθεί
ναδιδάξειαυτήτηδεξιότηταμεμιασκυταλοδρομία(στόχος
μεέμφασηστονανταγωνισμό),τότεδυστυχώςμπαίνειστην
άκρηηεκτέλεσητηςσωστήςτεχνικήςκαιηεκμάθησητηςδε
ξιότητας,γιατίυπερισχύειστομυαλότωνπαιδιώντο«ποιος
θακερδίσει»ή«ποιοςδενθαντροπιαστεί»ησύγκρισημε
τουςάλλουςείναιαναπόφευκτηόταντίθενταιτέτοιουείδους
στόχοι.Ηεκπαιδευτικήεμπειρίαδιδάσκειότιγίνονταιπερισ
σότεραλάθηστηνεκτέλεσητηςδεξιότηταςκαιαυξάνονταιτα
σχόλιαμεταξύτωνμαθητώνπουαφορούντηνκοινωνικήσύ
γκρισηταοποίασυχνάείναιμειωτικάγιατηνπροσωπικότη
τατωνμαθητών.Τοαποτέλεσμαείναινααυξάνεταιτοάγχος
τωνμαθητώνκαιδημιουργείταιένακλίμαόπουοιμαθητές/
τριεςαντιλαμβάνονταιότιοεκπαιδευτικόςδενενδιαφέρεται
καιτόσοπολύγιατημάθηση.

1 Έλληνογενής όρος (από το γαλλικό “athlé
tisme”, το οποίο βασίστηκε στην ελληνική
λέξη «άθλος») πουσυνδέεται με τη συστη
ματικήεπίδοση(ΛεξικόΜπαμπινιώτη).

Η αξία του ανταγωνισμού 
στη σχολική Φυσική 

Αγωγή (...τελεία ή 
ερωτηματικό;)

ΝικόλαοςΔιγγελίδης

ΈπίκουροςΚαθηγητής,
ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας,
Τ.Έ.Φ.Α.Α.
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Μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί η έμφαση σε ένα
κλίμακοινωνικήςσύγκρισηςκαιανισότητας,ενώταυ
τόχρονασυνεχίζουμεναπροσδοκούμεδέσμευσηαπό
τους μαθητές/τριες ότι θα συνεχίσουν να συμμετέ
χουνστομάθηματηςφυσικήςαγωγήςμετο ίδιοεν
διαφέρονκαιότιθαβλέπουνθετικάτηνάσκησηκαι
τηφυσικήαγωγή;

Μπορεί ναπαρατηρήσει κανείςότιαμέσωςμετάαπόμια
σκυταλοδρομία,ταμισάπαιδιάείναι ικανοποιημέναγιατί
νίκησαν,ενώταάλλαμισάλυπημέναήοργισμέναγιατίέχα
σαν.Τασχόλιαπουγίνονταιαπ’τημεριάτωννικητώνείναι
συνήθως υποτιμητικά για τους χαμένους, ενώ οι χαμένοι
μπορείναπροσπαθούννααποδείξουνότι«τουςέκλεψαν»
καιγενικάυπάρχειένακλίμαδιαμάχηςπουμερικέςφορές
οδηγείκαισεεπεισόδιαεπιθετικότηταςήκαιβίαςμεταξύ
τωνμαθητών.Πώςακριβώςμπορούμεναπεριμένουμεαπό
τους μαθητές να δείξουν σωστή αθλητική συμπεριφορά,
ότανδίνουμεέμφασηστηδιάκριση;Αναυτότοκλίμαείναι
ηκαθημερινότηταπουβιώνουνοιμαθητές,τότεείναιπολύ
πιθανό να υπάρχουν φαινόμενα κοινωνικής απομόνωσης
κάποιωνπαιδιώνμέσαστηντάξη,ιδιαίτερααυτώνπουδεν
θεωρούνταιαπότουςυπόλοιπους«ικανά»καισιγάσιγάνα
βλέπουμετουςμαθητές/τριεςόσομεγαλώνουνναχάνουν
τοενδιαφέροντουςγιατομάθημακαιτηνάσκηση.
Τοπώςσκεφτόμαστεκαιτοτιπιστεύουμεπάνωσεμιασειρά
απόθέματαδιαμορφώνουνχαρακτήρεςκαιηθικέςσυμπε
ριφορέςστονκόσμομας.Ηαντιπαράθεσηαπόψεωνείναι
ωφέλιμη όταν μας βοηθά να λάβουμε αποφάσεις.Ομως,
ταπρωταρχικήςσημασίαςερωτήματαπουμαςβοηθούννα
λάβουμεθέσησταπαραπάνωείναι:
1.Γιαποιολόγουπάρχουνσχολεία;
2.Τοσχολείοοφείλεινααναπαράγειταπροβαλλόμενακαι

ισχύοντα πρότυπα της κοινωνίας ή μήπως το σχολείο
οφείλεινααλλάξει,ναβελτιώσειτηνκοινωνίαπροβάλ
λονταςέναδιαφορετικόπρότυπο;

Τασχολείαπρωτίστωςέχουνφτιαχτεί,ώστεναπροάγεταιη
μάθηση.Τοκλίμαδιαμάχηςκαιηέντονηέμφασηστηνκοι
νωνικήσύγκριση,πουδημιουργείταιότανυπάρχουναντα
γωνιστικοίστόχοι,σίγουραδενείναιότικαλύτερογιαένα
σχολείοόπουοιμαθησιακοίστόχοιθαπρέπειναυπερισχύ
ουν. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες καθημερινές
δραστηριότητεςστηΦυσικήΑγωγήκαιστοσχολείογενικό
τερααπαιτούνπνεύμασυνεργασίαςμεταξύ τωνμαθητών
καιόχιπνεύμαανταγωνισμού.
Ο ανταγωνισμός ενθαρρύνει τη χρήση αθέμιτων και ανέ
ντιμων πρακτικών, ενθαρρύνει το «κλέψιμο», ενθαρρύνει
τις απάτες. Πολλοί μαθητές δυσανασχετούν με τις αντα
γωνιστικέςδραστηριότητεςκαικαθώς“οιπολλοί”αποτυγ
χάνουνσεαυτέςτιςδραστηριότητες,επειδήηαμοιβήήτο
βραβείοδίνεταιμόνοστουςπρώτους,στουςνικητές,κατα
λήγουνμετηναυτοπεποίθησήτουςκαιτηνπίστηότιμπο
ρείνατακαταφέρουνναμειώνονταισημαντικάμαζίμετη
σταδιακήμείωσητουενδιαφέροντόςτουςγιατοσχολείο,
γιατομάθημα,γιατηνάσκηση.Έίναιόμωςοκλονισμόςτης
αυτοπεποίθησηςαυτόπουοιμαθητέςπραγματικάχρειάζο
νται;Έίναιημείωσητουενδιαφέροντοςτωνμαθητώνστις
προτεραιότητεςτουεκπαιδευτικούμαςέργου;Έίναιημείω
σητηςαξίαςτηςάσκησηςστιςεπιδιώξειςμας;Προφανώς,η
απάντησησεόλαταπροηγούμεναερωτήματαείναιΟΧΙ.
Συνεπώς,καθήκοντουεκπαιδευτικούείναιναδημιουργή

σει τέτοια ατμό
σφαιραστηντάξη
του, ώστε να ενι
σχύει τη διάθε
ση των μαθητών
για μάθηση και,
τουλάχιστον, να
είναιπολύπροσε
κτικός/ή στο πως
χειρίζεται θέματα
ανταγωνισμούμέ
σαστοσχολικόπεριβάλλον.Κατά τοΔημόκριτο, “Παιδεία
εστίουτηνυδρίανπληρώσαι,αλλάανάψαιαυτήν”.Δηλα
δήμεάλλαλόγια,παιδείαδενείναιτοναγεμίζειςτοκεφά
λιτουμαθητήμεγνώσεις,αλλάνακαλλιεργείςτηναγάπη
γιατημάθηση.Αραγεαυτόδεναπεικονίζειμεδυολόγιατο
σχολείοπουαξίζειναδώσουμεσταπαιδιάμας;
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Η  Διδασκαλία  της  Χειροσφαίρισης 

στην Α/βάθμια Εκπαίδευση (πέρα 

από το πρέπει του αναλυτικού 

προγράμματος)

Τριαντάφυλλος
Χριστοδουλίδης

 Eκπαιδευτικός Φ.Α., Ph.D., 
Προπονητής Χειροσφαίρισης

 

Για τί Χει ρο σφαί ρι ση; 

Η χειροσφαίριση(χάντμπολ)είναιμιαεξαιρετικήαθλοπαιδιάηοποίαεξυπηρετείμετεράστιαεπιτυχίατους
στόχους και τις επιδιώξεις της φυσικής αγωγής στην
πρωτοβάθμιαεκπαίδευσηκαιστηνοποίασυναντιούνται
όλατααπαραίτηταστοιχείαενόςεπιτυχημένουμαθήμα
τοςφυσικήςαγωγήςστοδημοτικόσχολείο.
1.Είναι η πιο “easy start” (εύκολη αρχή) αθλοπαιδιά,
απόλυταπροσαρμοσμένηστοεπίπεδοκινητικήςανά
πτυξης τωνπαιδιώνακόμηκαι τηςΑ΄ δημοτικού.Αυ
τόσυμβαίνει γιατί σαναντικείμενοσυνδυάζειαπλές
φυσικέςκινήσειςόπωςτοτρέξιμο,τηρίψη,τοάλματις
οποίεςήδηδιαθέτουνταπαιδιάστοκινησιολόγιότους
καιγιατίημπάλαείναιτόσομικρήπουτηνκρατούνμε
τονπιοεύκολοτρόπο,μέσασταχέριατους!

2.Αποτελείέναεξαίρετοπαιδαγωγικόεργαλείογιατίη
υψηλή προσαρμοστικότητα και δεκτικότητά της στις
διαφορετικέςικανότητεςφύλα,σωματικάχαρακτηρι
στικά,διευκολύνειτηναξιοποίησητωνμαθητοκεντρι
κών στιλ διδασκαλίας, κρατά υψηλή την παρακίνηση
τωνπαιδιών γιασυμμετοχή, προάγει την ισότηταστο
μάθημα,τηνομαδικότητακαιτηνανάπτυξηκοινωνικών
δεξιοτήτων.

3.Είναιμια«φιλική»αθλοπαιδιάπροςταπαιδιάγιατίπαί
ζεταιστοέδαφος,έχειοικείεςδιαστάσειςκαιηεπί
τευξητουγκολείναιπολύεύκολη.

4.Είναιμια«φιλική»αθλοπαιδιάπροςτονεκπαιδευτικό
Φ.Α.γιατίδενέχειυλικοτεχνικέςαπαιτήσεις  γιανα
διεξαχθεί,είναιευπροσάρμοστηωςπροςτιςδιαστά
σειςκαιπαίζεταικαιαπόαγόριακαιαπόκορίτσιακαι
απόμικτέςομάδες.

5.Είναιμια“ανταποδοτική”δραστηριότητααφούχαρα
κτηρίζεται ως υψηλής αερόβιαςαναερόβιας αξίας
(Κοτζαμανίδης,2002),πουσημαίνειπωςηεξάσκησή
τηςπαράλληλαευνοείτηνανάπτυξητηςαντοχήςκαιη
ταχυδυναμικήφύσητηςεπιβάρυνσηςευνοείτηνανά
πτυξηδύναμης.

Πό τε Χει ρο σφαί ρι ση; 
Απότιςπρώτεςτάξειςτουδημοτικού!Ηευκολίατουχει
ρισμούτηςμικρήςμπάλαςμετοέναχέρι,οιδυνατότητες
γιαέκφρασηπουδίνειστοπαιδίαυτήηλεπτομέρεια,η
χρηστικήτηςαξίασανμέσογιατηβελτίωσητηςσυναρμο
γήςτουπαιδιούκαιηπαιγνιώδηςτηςφύσηαναδεικνύουν
τηχειροσφαίρισησανκατάλληληδραστηριότηταγιατην
εισαγωγήτωνπαιδιώνστιςαθλοπαιδιές. 
Οι διδακτικοί στόχοι της χειροσφαίρισης για το κάθε
αναπτυξιακόστάδιοτωνπαιδιώνεπιμερίζονταιμεβάση
τααντίστοιχα κινητικάκαιψυχικά χαρακτηριστικά τους

καιτοποθετούνταιανάηλικίες.
Παρ’όλααυτάοιστόχοιπουτίθενταιανάηλικίαδεμπορούν
ναείναιαπόλυτοιαφούτοεπίπεδοανάπτυξηςτωνπαιδιών
ποικίλειμεταξύσχολείωνκαιτμημάτων.Συνεπώςείναιστην
κρίσητουκ.Φ.Α.ηπιθανήεπικάλυψηστόχωναπόηλικίασε
ηλικία.Διαμορφώνονταςέναφιλικόπροςτοπαιδίπλαίσιο,
ημίνιχειροσφαίριση(minihandball),θέτειτουςπαρακάτω
διδακτικούςστόχουςανάτάξη:

Α΄-Β΄ Δη μο τι κού

	Βελτίωσητεχνικήςευθέωςτρεξίματοςπροςόλεςτιςκα
τευθύνσεις

	Τρέξιμοσεκαμπύλεςτροχιές(Β΄Δημοτικού)
	Τρέξιμοσεδιάφορουςρυθμούς
	Πλευρικήκίνηση
	Πλάγιαβήματαπροςόλεςτιςκατευθύνσεις(σταυρωτά)
	Ξεκινήματασταματήματα
	Προσανατολισμόςστοχώροκαιαλλαγέςθέσεων
	Άλματαμε2πόδια
	Άλματαμεστροφή
	Άλματαμε1πόδι
	Άλματαμεπροσγείωσηστα2πόδια
	Άλματασεμήκος
	Εξοικείωσημετημπάλα
	Συναρμογήχεριούματιού
	Υποδοχέςμεταδυοχέριααπόαπέναντι(μετωπικά)
	Ντρίμπλαμε2χέρια
	Ντρίμπλαμε1χέρι
	Πάσεςαπέναντιμετα2χέρια(μετωπικά)
	Πάσεςμετοέναχέριαπέναντι
	Ρίψειςμετα2χέρια
	Ρίψειςμετο1χέρι
	Ρίψεις,Πάσεςστατικές
	Ρίψειςστηνεστία,μεΤερματοφύλακα
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Ε

Κ

Η

Β

Ο

Λ

Ο

Σ

	Γνώσησώματος(επίπεδα,σχήματα,κινητικέςκαταστά
σεις,σχέσησώματοςμεμπάλακλπ)

	Ισορροπία4σημείωνμεμπάλα
	Ισορροπία3σημείωνμεμπάλα
	ΠαιχνίδιΈναςεναντίονΚανενός(1:0)
	Παιχνίδι2:0
	Παιχνίδι3:0
	Παιχνίδι3:1(Β΄Δημοτικού)

Γ΄-Δ΄ Δη μο τι κού

	Πλάγιαβήματαπροςόλεςτιςκατευθύνσεις(σταυρωτά)
	Αλλαγέςρυθμούστοτρέξιμο
	Εκμάθησηβηματισμών(3βήματαπάσα)
	Εκμάθησηβηματισμών(3βήματαρίψη)
	Εκμάθησηβηματισμών(ντρίμπλα3βήματαπάσα)
	Εκμάθησηβηματισμών(ντρίμπλα3βήματαρίψη)
	Αλλαγέςκατεύθυνσης
	Απλήπροσποίηση(δυνατήπλευρά)
	Προσανατολισμόςσεσχέσημετημπάλα, τοτέρμακαι
τηνκατοχήμπάλας

	Άλματαμε1πόδι
	Άλματαμεπροσγείωσηστο1πόδι
	Άλματασεμήκος
	Άλματακατακόρυφα
	Ρίψειςμετο1χέρι
	Ρίψεις,Πάσεςσεκίνηση
	Ρίψειςμεάλμασεμήκος
	Ρίψειςαπόδυνατήπλευρά
	Πάσεςπλάγιαμετα2χέρια
	Πάσεςμετοέναχέριαπέναντι
	ΕξοικείωσημετημπάλαΜέγεθος00
	Υποδοχέςμεταδυοχέριααπόπλάγια
	Ντρίμπλασεκίνησημε1χέρι
	Ισορροπία2σημείωνμετημπάλα
	Ισορροπία1σημείουμετημπάλα
	Παιχνίδι2:1
	Παιχνίδι1:1
	Παιχνίδι3:2
	Παιχνίδι4:3
	Παιχνίδι3:3

Ε΄-ΣΤ΄ Δη μο τι κού

	Βελτίωσητεχνικήςευθέωςτρεξίματοςπροςταπίσω
	Βασικήθέσηάμυνας(στηδυνατήπλευρά)
	Αμυντικέςμετακινήσειςπροςόλεςτιςκατευθύνσεις
	Αλλαγέςρυθμούστουςβηματισμούςμετημπάλα
	Εκμάθηση βηματισμών (3 βήματαντρίμπλα 3 βήματα
πάσαήρίψη)

	Αλλαγέςκατεύθυνσηςγιααποφυγήεπιτήρησης
	Απλήπροσποίηση(αδύνατηπλευρά)
	Κίνηση προς τον ελεύθερο χώρο και αλλαγές θέσεων
(επίθεση)

	Κάλυψητουελεύθερουχώρουμετοποθέτησηανάμεσα
στηνεστίακαι τοναντίπαλο.Τοποθέτησηανάμεσαστη
μπάλακαιτοναντίπαλο

	Ρίψεις,Πάσεςσεκίνηση
	Ρίψειςμεκατακόρυφοάλμα
	Ρίψειςαπόαδύνατηπλευρά
	Πάσεςμετοέναχέριπλάγια
	ΕξοικείωσημετημπάλαΜέγεθος0
	Υποδοχέςμεταδυοχέριααπόπλάγια
	Υποδοχέςμετοέναχέριαπόπλάγια

	Ντρίμπλακαιμετοαντίθετοχέρι
	Ντρίμπλασλάλομ
	Ισορροπίαστοναέρα
	Μπλόκ
	ΒασικήθέσηΤ/Φ,ψηλή,χαμηλήαπόκρουση
	Παιχνίδι 4:4 μαζί με τον τερματοφύλακα  (προσωπική
άμυναman to man)

	Παιχνίδι 5:5 μαζί με τον τερματοφύλακα (προσωπική
άμυναman to man)

	Παιχνίδι4:4μαζίμετοντερματοφύλακα(άμυναζώνη)
	Παιχνίδι5:5μαζίμετοντερματοφύλακα(άμυναζώνη)

Πώς Χει ρο σφαί ρι ση; 

Α΄- Β΄ Δη μο τι κού

Οιβασικέςδεξιότητεςτηςχειροσφαίρισηςέχουνήδηένα
τέτοιο βαθμό ανάπτυξης από την πρώτη κιόλας τάξη του
σχολείου,ώστεναμπορούνπεριληφθούνστονψυχοκινητι
κόστόχοτηςΦυσικήςΑγωγήςγιατάξειςΑ΄καιΒ΄τουδη
μοτικού,πουείναιηβελτίωσητωνκινητικώνδεξιοτήτωντων
παιδιών.Ταεισαγωγικάπαιχνίδιατηςχειροσφαίρισηςπου
είναικυρίως:

	«κυνηγητά»μεμπάλα,
	παιχνίδιακινητούστόχου,ακίνητουστόχου,

 

 

 
	παιχνίδιαμεταφοράςτηςμπάλας,
	διάφοραπαιχνίδιατύπου«κορόϊδο»μεμπάλα
	παιχνίδιασυναρμογήςσεσχέσημετημπάλα(πετάγματα
πιασίματα),

	παιχνίδιαμεμπάλεςδιαφόρωνμεγεθών
	παιχνίδιαρίψεωνμεδιάφορεςμπάλες
	κουτσάμετημπάλα,
	παιχνίδιαρυθμού,ισορροπίας,
	παιχνίδιααλλαγήςθέσεωνκαιπροσανατολισμού
	σύνθετα παιχνίδια με διαδρομές «scramble» που να
εμπλέκουνποικίλεςκινητικέςδεξιότητες, ικανοποιούν
τηβασικήανάγκητωνπαιδιώνγιακίνησηκαιτη«δίψα»
τους για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
(Φυσική Αγωγή Α&Β δημοτικού, ΟΕΔΒ). Τα παιχνίδια
αυτά μάλιστα μπορούν να τροποποιούνται σε ατομικά
και ομαδικά ώστε να εξυπηρετούν παράλληλα και τον
συναισθηματικόκαιγνωστικόστόχοτηςΦυσικήςΑγωγής
στιςηλικίεςαυτές.

Είναιπροτιμότερονααποφεύγονταιανταγωνιστικάπαιχνίδια
και παιχνίδια αποκλεισμού. Όταν παίζονται παιχνίδια
συναγωνισμού να επιλέγονται ζευγάρια με παρόμοιες
ικανότητες.Καλόείναινααποφεύγονταιαξιολογήσειςμε
βάση το αποτέλεσμα και τα παιχνίδια να εστιάζουν στη
σωστήεκτέλεσηκαιτηδιασκέδαση.

Γ΄- Δ΄ Δημοτικού

Γιατηνεπίτευξητωνδιδακτικώνστόχωντουμίνιχάντμπολ
στιςμεσαίεςτάξειςτουσχολείουχρησιμοποιούνταιπεριε
χόμεναμεπαιγνιώδηχαρακτήρα,
Γιατιςαλλαγέςρυθμούκαικατεύθυνσηςχρησιμοποιούνται
κυνηγητά,παιχνίδιατύπουάσπρομαύρο,καθρέφτης.
Γιατηνεκμάθησητωνβηματισμώνκαιτηντοποθέτησησε

 

1        2       3
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σχέσημετημπάλα,τοτέρμακαιτοναντίπαλο,χρησιμο
ποιούνταιπαιχνίδιακατοχήςμπάλαςήπαιχνίδια«εισβο
λής» με σταδιακό περιορισμό των βημάτων και με βαθ
μιαίαεισαγωγήτηςντρίμπλαςσαναντιστάθμισμα
Γιατιςπάσες,τιςυποδοχές,τιςρίψεις,τηνπροσποίηση,
προτιμάταιπρώταηολικήμέθοδος, τοπρακτικόστιλδι
δασκαλίας, η σταθερή
σειριακή εξάσκηση σε
ζευγάρια, τριάδες, τε
τράδεςκαιταπαιχνίδια.
Ηεξάσκησησταάλματα
καιτιςρίψειςμεάλμαυλοποιείταιμέσααπόασκήσειςκαι
παιχνίδιαπουέχουνστόχοτηνυπερπήδησημικρώνεμπο
δίων,«γκρεμών»κλπ.
Ηεξάσκησηστηνντρίμπλαδενείναιτόσοεκτεταμένηστη
χειροσφαίρισηκαιχρησιμοποιείταισαντρόποςεξοικείω
σηςμετημπάλα.
Όλαταπαιδιάενθαρρύνονταιναπεράσουναπότηθέση
τουτερματοφύλακακαινατηδοκιμάσουν.
Ηεξάσκησηστοπαιχνίδιμεαντίπαλο(2:1,1:1,3:2,4:3,3:3)
πρέπειναεκμεταλλεύεταιόλοτοχώρογιανααυξάνειτις
πιθανότητεςεπιτυχίαςγιαόλους,ναμηνείναιανταγωνι
στική(δενκρατείταισκορ)καιναεστιάζειστηδιασκέδα
σηόλωντωνπαιδιών.Ακόμηείναιθεμιτό,εφικτόκαιπολύ

πιοενδιαφέρονγιαταπαι
διά,  η εξάσκηση ναείναι
μικτήκαιναμηδιαχωρίζει
φύλα.

Ε΄- ΣΤ΄ Δη μο τι κού

Στιςτελευταίεςτάξειςτου
δημοτικούηπιοκατάλληλη
προσέγγιση της εκμάθη
σηςτουπαιχνιδιούείναιτα
τροποποιημέναπαιχνίδια.

Η ε ξά σκη ση για τις α μυ ντι κές με
τα κι νή σεις, τους βη μα τι σμούς με 
τη μπά λα, την α το μι κή τε χνι κή ά μυ
νας και ε πί θε σης, τις αλ λα γές κα
τεύ θυνσης, τις ρί ψεις και πά σες, 
γί νε ται μπρο στά στις περιο χές τέρ
μα τος.
Ηεξάσκησηγιατουςβηματισμούς,ντρίμπλα,τηνκίνηση
προςτονελεύθεροχώρο,τηνκάλυψητουελεύθερουχώ
ρουγίνεταιαρχικάσεόλοτογήπεδοκαιμετάστομισό
γήπεδο.Στηθέσητουτερματοφύλακαεξασκούνταιμόνο
ταπαιδιάπουεπιθυμούνκαιτουςαρέσει.
Ηεξάσκησηστοπαιχνίδιμεπροσωπικήάμυνα (4:4, 5:5)
πρέπειναεκμεταλλεύεταιόλοτογήπεδο.ΣτηνΣΤ΄τάξη
τα παιδιά θα μπορούσαν
ναεισαχθούνστηνοργά
νωση του παιχνιδιού με
άμυναζώνη.
Η ε ξά σκη ση γί νε ται σε 
τριά δες, τε τρά δες που 
περ νούν πε ριο δικά α πό 
την ά μυ να και την ε πί θε
ση.

Με θο δο λο γί α 

Ηδιδασκαλίανέωνδεξιοτήτωνείναικαλύτεροναακολου
θείμιαμεθοδολογικήσειράπουοδηγείαπότοαπλόστο

 

 

1

2

3

σύνθετοκαινααποφεύγεταιηδιδασκαλίατουςκατ’ευθείαν
σεσυνθήκεςκανονικούπαιχνιδιού.Ηεξάσκησηναξεκινά
απότηναπλήεκτέλεσητηςδεξιότητας,ναακολουθείηπρο
σαρμογήτηςστοχώρο,στηναρχήστατικά,στησυνέχειαμε
κίνηση,χωρίςαντίπαλο,μετάμεαντίπαλο,καιτέλοςσεσύν
δεσημεάλλεςδεξιότητες.

	Παράδειγμα μεθοδολογικής σειράς στην εξάσκηση στη
ρίψημεάλμα:πρώταχωρίςφοράαπέναντισετοίχοήσυ
μπαίκτη/τρια,στησυνέχειαμεβήματα,μετάμέσαστογή
πεδομερίψηπροςτοτέρμα,μετάαπόδιάφορεςθέσεις,
μετάμετερματοφύλακα,μετάμεστατικόαντίπαλο,μετά
μεκινούμενοαντίπαλο,μετάσεσύνδεσημεδιάφορους
βηματισμούςκαιτέλοςηδεξιότητασυνδέεταιμεδιάφο
ρεςπροσποιήσεις και πάσες και μπαίνει σεπαιχνίδι με
τροποποιημένεςσυνθήκες.

	Ηοργάνωσητωνασκήσεωνξεκινάαπότηνατομικήεκτέ
λεσηκαικαταλήγεισεσυνεργασίες.Ανώτερημορφήεξά
σκησηςπρέπεινααποτελείηεκτέλεσητωνδεξιοτήτωνσε
τροποποιημένεςσυνθήκεςκαταστάσειςπαιχνιδιού.

	Γιατηνκαλύτερηεκμάθησητωνδεξιοτήτωνπουδιδάχτη
καν πρέπει να δοθούν ευκαιρίες για εξάσκηση και δια
σκέδασητωνπαιδιών.Προτείνεταιηοργάνωσησχολικής
ομάδαςκαιδήλωσησυμμετοχήςτηςστοσχολικόπρωτά
θλημα.Ακόμηπιοσημαντικήόμωςγιαταπαιδιά(κυρίως
αυτώνπουδενξεχωρίζουν)θαήτανηοργάνωσηεσωτε
ρικούπρωταθλήματοςμίνιχάντμπολτουσχολείου.Τέλος,
όπου αυτό είναι εφικτό, προτείνεται η παρακολούθηση
ενόςαγώναχειροσφαίρισηςκαιηανάθεσηεργασιώνπε
ριγραφικώνήσχετικώνμετουςκανονισμούς.

Κα νο νι σμοί

Ηεκμάθησητωνβασικώνκανονισμώντουαθλήματοςκαιη
εξάσκησησεαυτούςείναικαλύτεροναγίνεταιμέσααπόπαι
χνίδια.Π.χ.γιαναμάθουντιςγραμμέςκαιτιςιδιότητέςτους,
παίζουνπαιχνίδιαμέσακαιγύρωαπόαυτές.Γιαναμάθουν
τουςβηματισμούς,εισάγονταισταδιακάπεριορισμοίσταπαι
χνίδιαπουαρχικάπαίζονταιμεελεύθεραβήματακ.ο.κ.Έτσι,
σεπαιχνίδιαπουέχουνεμπεδωθεί,εισάγεταικάθεφοράκά
ποιοςνέοςκανονισμόςκαιταπαιδιάεξασκούνταιστηντήρη
σήτου.Καλόείναιναπερνούνόλαταπαιδιάαπότηθέσητου
«διαιτητή».
Η τήρηση των κανονισμών πρέπει να είναι ανάλογη με το
πόσαγνωρίζουνταπαιδιάγιατοπαιχνίδι.Αφούοβασικός
στόχοςείναιναπαίζουνκαιναδιασκεδάζουνταπαιδιά,προ
τείνεταινατηρούνταιχαλαράγιαναμηδιακόπτουντηροή
τουπαιχνιδιού.Πιο«αυστηρά»προτείνεταινατηρούνταιοι
κανονισμοί που αφορούν τη συμπεριφορά προς αντίπαλο,
ενώγιατουςβηματισμούςκαιτιςγραμμέςμπορείναείναι
πιοελαστικήητήρησήτους.

Μπά λες

ΓιατηνεξάσκησητηςχειροσφαίρισηςστηνΑ΄Β΄Δημοτικού,
χρησιμοποιούνταιπολύμικρέςμαλακέςμπάλεςαπόδιάφο
ραυλικά.ΣτηΓ΄Δ΄Δημοτικούχρησιμοποιούνταιδερμάτινες
ήκαιμαλακέςπλαστικέςμπάλεςμεγέθους00.ΣτηνΕ΄ΣΤ΄
τάξητουΔημοτικούχρησιμοποιούνταιδερμάτινεςήκαιμα
λακέςπλαστικέςμπάλεςμεγέθους0 (γιααγόριακαικορί
τσια).

Πού Χει ρο σφαί ρι ση; 
Ηχειροσφαίρισηέχειελάχιστεςαπαιτήσειςσευλικοτεχνι
κήυποδομήκαιπροσαρμόζεταισεόλεςτιςσυνθήκες.Όταν



ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί για γήπεδο χειροσφαίρι
σης(20μ.Χ40μ.κανονικό,20μ.Χ15μ.minihandball),οαγω
νιστικόςχώροςπροσαρμόζεταιστιςδιαθέσιμεςδιαστάσεις,
τροποποιώνταςτηνπεριοχήτέρματοςαναλόγως.Ανγιαπα
ράδειγμαχρησιμοποιηθείτογήπεδοτουμπάσκετ,ηγραμμή
των6μέτρωνχαράζεταιστα5μέτρααπότοτέρμαήλιγό
τεροκαιαντίστοιχαηγραμμήτων9μέτρωνχαράζεταιστα8
μέτρααπότοτέρμαήλιγότερο.Ανδενυπάρχειδυνατότητα
γιαχάραξηγραμμών,μπορείναχρησιμοποιηθείηγραμμήτου
τρίποντου στο μπάσκετ σαν γραμμή των 6 μέτρων.Μπορεί
ακόμηναγίνεικαιγήπεδο«κουτί»μεχαρτοταινίες(σαντου
beachhandball).
Γιατέρματα,εκτόςαυτώνπουδιαθέτειτουΥπ.Παιδείας,μπο
ρούνναχρησιμοποιηθούνκαιελαφριέςκατασκευέςμικρού
κόστους(φορητέςεστίεςμεδοκάριααπόλεπτούςσεπάχος
μεταλλικούςσωλήνες)ήανδενυπάρχειαυτήηδυνατότητα,
απλάδυοκώνοιστηθέσητωνδοκαριών.

Γήπεδοminihandball
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Χωρισμόςγηπέδουσε3και4χώρουςγιαεξάσκηση

Γήπεδο«κουτί»

Βι βλιο γρα φί α:

ΚοτζαμανίδηςΧρ.(2002).Α θλη τι κή Προ πό νηση στο χά ντμπολ, 
ΕκδόσειςΧριστοδουλίδη,Θεσσαλονίκη.

ΜπάγιοςΙ.(2002).Η τε χνι κή της χει ρο σφαί ρι σης,Αθήνα.
KonigS.,EiseleA.(επιμέλειαΓιαννακόςΑθ.)(2001).Το χά

ντμπολ στο μά θη μα της Φυ σι κής Α γω γής,ΕκδόσειςΣαλ
το,Θεσσαλονίκη.

ClantonR.,DwightM.(επιμ.Νάτσης,Παππάς,Γιάκας)(2006).
Χει ρο σφαί ρι ση, Βή μα τα για την ε πι τυ χί α.ΕκδόσειςΧρι
στοδουλίδη,Θεσσαλονίκη.

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

Το βιβλίο συνοδεύεται από τρία DVD.
Ενημερώνει όλες τις ηλικίες σχετικά με τα προβλήματα της πλάτης. Περιγράφει μεταξύ άλλων, το 
σωστό κάθισμα, τη σωστή ανύψωση ενός βάρους και προτείνει τη λειτουργική επανεκπαίδευση του 
ανθρώπινου σώματος.
Απευθύνεται και στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου βρίσκεται η λύση 
του προβλήματος. Αναλύει σχέδια εργασίας με παράδειγμα την πρόληψη των πόνων στη μέση. 
Υπάρχουν 400 φωτογραφίες που δείχνουν ασκήσεις πρόληψης, χαλάρωσης και ενδυνάμωσης.
Επιπλέον, περιέχει ειδικά δοκιμασμένα προγράμματα ενδυνάμωσης που ενισχύουν και θωρακίζουν 
τη σπονδυλική στήλη. Ασκήσεις για τη θάλασσα. Θεραπευτικό πρόγραμμα με μπαλόνια.
Στο βιβλίο με τα DVD συμμετέχουν και δυο συνεργάτες. Ο oρθοπαιδικός /χειρουργός κ. Γεώργιος 
Γκουδέλης και η ειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια κ. Σοφία Παπαστεργίου οι οποίοι προσεγγίζουν 
το θέμα από την επιστημονική του πλευρά.
Τέλος περιγράφονται οι πρώτες βοήθειες για τους πόνους στη μέση.

ΠΡΟΛΗΨΗ: ΠΟΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Θεόδωρος Λευθερούδηςεξειδίκευση στη γνώση

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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Γενικά

Η καλαθοσφαίρισηείναιένααπόταπλέονδιαδεδομέναομαδικάαθλήματαστονκόσμο.Τατελευταία
χρόνιααυξάνεταισυνεχώςοαριθμόςτωνατόμωνπου
ασχολείταιμετηνκαλαθοσφαίριση,έχονταςωςστό
χοτηνπροαγωγήτηςυγείαςτους.Στηναύξησηαυτή
συντελούνηγνώσητουαθλήματος(εκμάθησηδεξιο
τήτωνστοσχολείοήστοσύλλογο),ταπολλάγήπεδα,
ανοικτάκαικλειστά,πουμπορούμεναβρούμεσχεδόν
σε όλες τις περιοχές και ο φτηνός εξοπλισμός που
απαιτείται(μιαμπάλα).

Στόχοιτηςδιδασκαλίαςτηςκαλαθοσφαίρισης
ΣύμφωναμετααναλυτικάπρογράμματαΦ.Α.,ηδι
δασκαλίατηςκαλαθοσφαίρισηςξεκινάαπότηνΕ΄Δη
μοτικού.Οιστόχοιπουπρέπειναεπιτευχθούνείναι
ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί και γνωστικοί. Πιο
αναλυτικάστον:
Ψυχοκινητικότομέα εντάσσεταιηεκμάθησηκαλαθο
σφαιρικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της φυσικής
κατάστασηςτωνπαιδιώνμέσααπόπαιγνιώδειςδρα
στηριότητες,λαμβάνονταςόμωςυπόψηόλεςτιςανα
πτυξιακέςιδιαιτερότητεςαυτήςτηςπεριόδου.
Συναισθηματικό τομέα εντάσσεται η καλλιέργεια της
ομαδικότητας,τηςσυνεργασίαςκαιτηςεπικοινωνίας,
καθώςκαιηανάπτυξητηςαυτοεκτίμησης,τηςθετικής
αντίληψηςκαιτηςαυτοπεποίθησης.Επίσηςείναιπο
λύσημαντικόοιμαθητέςνααναπτύξουνηθικέςαρετές
όπως,ητιμιότητα,ηδικαιοσύνηκαιοσεβασμόςτου
αντιπάλου.
Γνωστικό τομέα εντάσσεται η εκμάθηση των κανονι
σμών,τηςιστορίαςτηςκαλαθοσφαίρισηςκ.α.

ΚαλαθοσφαιρικέςδεξιότητεςστηνΑ/θμιαεκπαίδευ
ση
Σύμφωναμετοαναλυτικόπρόγραμμα,οιδεξιότητες
πουθαπρέπειναδιδαχθούνστιςδύοτελευταίεςτά
ξειςτουΔημοτικούείναι:

Δεξιότητες

ΣτάσειςΘέσεις

Μετακινήσεις

Ντρίμπλα(επιτόπιακαιπροωθητική)

Λαβήμπάλας

Πάσα(στήθους,σκαστή,πάνωαπότοκεφάλι,μετο
έναχέρι)

Σταματήματα

Στροβιλισμοί(πίβοτ)

Σουτ(σεστάση,μεάλμα,μεμπάσιμο)

Μέσααπότοπαιχνίδιθαμάθουνπροσποιήσεις,σκριν
καιριμπάουντ

Για τηναποτελεσματικότερη εκμάθησητωνδεξιοτήτων
θαπρέπειναέχουμεσυνεχώςστομυαλόμαςότιοιμαθη
τέςτηςΕ΄καιΣτ΄Δημοτικούωςαρχάριοιβρίσκονταιστο
αρχικόήγνωστικόστάδιομάθησης(πίνακας1).

Πίνακας1.Ταβασικάχαρακτηριστικάτουαρχικούεπιπέ
δουήεπιπέδουαρχαρίων(τροποποιημένοαπόGallahue,
2002)

Αδέξιεςκινήσεις,δίχωςσυντονισμό.•

Δόμησηενόςνοητικούσχήματοςτηςδραστηριότη•
τας.Γίνεταιπροσπάθειακατανόησηςτηςδεξιότη
τας.

Φτωχή εκτέλεση λόγω τηςπροσοχήςπου δίνεται•
στηλεπτομέρεια.

Πρόωρηεμφάνισηκόπωσηςπουοφείλεταικυρίως•
στιςνοητικέςαπαιτήσειςτηςδεξιότητας.

Οιμαθητέςπροσέχουνόλεςτιςδιαθέσιμεςπληρο•
φορίες,χωρίςναμπορούνναδιαχωρίσουντοσχετι
κόαπότοάσχετο.

Βασίλης
Γεροδήμος

ΕπίκουροςΚαθηγητήςΤ.Ε.Φ.Α.Α.
ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας

ΣτέφανοςΠέρκος
Ph.D.,ΕκπαιδευτικόςΦ.Α.,

ΠροπονητηςΚαλαθοσφαίρισης

Ηδιδασκαλίατης
καλαθοσφαίρισηςστηνΑ/θμια
εκπαίδευση

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r
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Έτσι,γιαναμπορέσειοΚ.Φ.Α.να
«εισάγει» αποτελεσματικά τους
μαθητές του στις καλαθοσφαιρι
κέςδεξιότητες,θαπρέπειναακο
λουθείτιςποιοκάτωπροτάσεις:
	 Αρχική εισαγωγήμόνον 
τωνβασικώνστοιχείωντηςδεξιό
τητας.
	 Επίδειξη αυτής (μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν και ει
κόνες).
	 Δοκιμή εκτέλεσης της
δεξιότητας(εξάσκηση).

	Σύγκρισημεκάποιαάλληπουήδηγνωρίζουν(μεταφο
ράμάθησης).

	Άμεση,ακριβήςκαιθετικήανατροφοδότηση.
	Έμφασηστηδιαδικασία καιόχι στοαποτέλεσματης
εκτέλεσης.

Έναςπαράγονταςπου επίσης συμβάλει στηναποτελε
σματικότητατηςδιδασκαλίαςτωνδεξιοτήτωνείναιηεπι
λογήτωνασκήσεων.ΟΚ.Φ.Αδεθαπρέπειναξεχνάτους
βασικούς κανόνες, ότι δηλαδήηπορεία εκμάθησηςεξά
σκησηςγίνεταιαπότοεύκολοστοδύσκολοκαιαπότο
απλόστοσύνθετο.Έτσι,ταβήματαγιατηνεκμάθησηε
ξάσκησημιαςδεξιότηταςστηνκαλαθοσφαίρισηείναι:

	Επίδειξητηςδεξιότητας.
	Αν είναι «μεγάλη  σύνθετη», η δεξιότητα διδάσκεται
τμηματικά.

	Εφαρμογήμιμητικώνασκήσεωντηςδεξιότηταςχωρίς
μπάλα.

	Εφαρμογήασκήσεωντηςδεξιότηταςμεμπάλαστατικά
ήκαιμεστόχο.

	Εκτέλεσητωνασκήσεωνπερπατώντας.
	Εκτέλεσητωνασκήσεωνμεελαφρότροχάδην.
	Εκτέλεσητωνασκήσεωνμετρέξιμο.
	Εκμάθησητωνπαραλλαγώντηςδεξιότητας(ανυπάρ
χουν).

	Εκτέλεσητωνασκήσεωνμεπαρουσίααντιπάλου(πα
θητικήάμυνα).

	Ασκήσειςμεπιοενεργητικήάμυνα.
	Ασκήσειςσεσυνθήκεςπαιχνιδιού.

Δόμησηδιδακτικήςμονάδαςστηνκαλαθοσφαίριση
Μιαδιδακτικήμονάδασυνήθωςυποδιαιρείταισε3τμή
ματα:
Εισαγωγικόμέρος,όπουοΚ.Φ.Α.αναφέρεταιστοστόχο
τηςημέραςκαισεθέματασχετικάμετοάθλημα(ιστορικά
στοιχεία, κανονισμοί κ.α.) καιπροθερμαίνει επίσηςτους
μαθητές.Στομέροςαυτόδίνεταιμεγαλύτερηέμφασηστο
γνωστικότομέα.
Κύριομέρος,όπουεκτελούνταιασκήσειςγιατηνεκμάθη
σητωνδεξιοτήτωνκαιδιάφοραπαιχνίδια.Στομέροςαυ
τόδίνεταιμεγαλύτερηέμφασηστονψυχοκινητικότομέα.
Τελικόμέρος,όπουγίνεταιηαποκατάστασητωνμαθη
τών,ενώσυγχρόνωςσυζητούνταικαισυνδέονταιδιάφο
ραθέματαμετοκυρίωςμέροςτουμαθήματος(π.χ.ομα
δικότητα,σεβασμόςστουςκανόνεςκ.α.).Στομέροςαυτό
δίνεταιμεγαλύτερηέμφασηστοσυναισθηματικότομέα.

Στιλδιδασκαλίαςτηςκαλαθοσφαίρισης
Ταστιλδιδασκαλίαςπουεφαρμόζονταισυνήθωςκατάτη
διδασκαλίατηςκαλαθοσφαίρισηςείναι:
Παραγγέλματοςήδασκαλοκεντρική,οΚ.Φ.Α.αποφασίζει
γιαόλασχετικάμετομάθημα,ενώομαθητήςακολουθεί
πιστάτιςοδηγίεςτου.
Αυτοελέγχου, ο μαθητής αφού του έχουν γίνει γνωστά
τα κριτήρια(σημεία προσοχής)για τη σωστή εκτέλεση
μιαςδεξιότητας,προσπαθεί ναεκτελέσειδιορθώνοντας
τονεαυτότουαπόταδιάφοραλάθητου(μετηβοήθεια
καρτέλας κριτηρίων ή/και καθρέφτη κ.ά.).Πλεονέκτημα
τηςμεθόδουείναιήέμφασηπουδίνειστηνπροσωπική
βελτίωσητωνμαθητών,αποφεύγονταςτονμεταξύτους
ανταγωνισμό.
Αμοιβαίαςδιδασκαλίας,οιμαθητέςχωρίζονταισεζευγά
ρια,οέναςεκτελείκαιοάλλοςδιορθώνει,σύμφωναμετα
κριτήριαεκτέλεσηςπουέχειδώσειοΚ.Φ.Α.(σεκαρτέλα
ήπροφορικά).Πλεονέκτηματουσυγκεκριμένουστιλείναι
ότισεπολυμελήτμήματαόλοιοιμαθητέςείναιενεργοί.
Καθοδηγούμενη ανακάλυψη, οι μαθητές καθοδηγούνται
απότονΚ.Φ.Α.,μεμιασειράπροκατασκευασμένωνερω
τήσεων,ναανακαλύψουντο«σωστότρόπο».Τοστιλαυ
τόβοηθάταπαιδιάνακατανοήσουντοάθλημα(εκμετάλ
λευσηχώρων,συνεργασίες,άμυνακ.ά.)
Το πιο συχνό ερώτημα που τίθεται είναι σχετικά με το
πιοστιλδιδασκαλίαςείναιαποτελεσματικότερο.ΟΚ.Φ.Α.
πρέπειναχρησιμοποιείτοστιλτοοποίογνωρίζεικαλύ
τερακαιπιστεύεικατάπερίπτωσηότιείναιαποτελεσμα
τικότερο.Στονπίνακα2προτείνονταιενδεικτικάστιλδι
δασκαλίαςανάδεξιότητα.

Πίνακας2.Στιλδιδασκαλίαςανάδεξιότητα.

Δεξιότητες Στιλδιδασκαλίας

ΣτάσειςΘέσεις ΑμοιβαίαΑυτοελέγχου

Ντρίπλα(επιτόπια) Αυτοελέγχου

Λαβήμπάλας Αυτοελέγχου

Πάσες (στατικάσε ζευγά
ριατριάδες)

Αμοιβαία

ΣταματήματαΣτροβιλι
σμοί

Αυτοελέγχου

Σουτ ΔασκαλοκεντρικήΑμοι
βαία

Αμυντικήεπιθετική τακτι
κή

Καθοδηγούμενη ανακά
λυψη

Περιβάλλονκαιαπόκτησηκινη
τικώνδεξιοτήτων
Το περιβάλλον διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
καιπολλέςφορέςεπηρεάζειτην
αποτελεσματικότητα του μαθή
ματος.Όταναναφερόμαστεστο
περιβάλλον,μιλούμεγιατηνευ
καιρία για εξάσκησηπου έχουν
οιμαθητέςμέσω:καλώνεγκατα
στάσεων,πλούσιου,καλήςκατά
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στηδιάθεσήτους(οργάνωσημαθήματος).Επίσηςση
μαντικόςπαράγονταςείναικαιηενθάρρυνσηπουδέ
χονται οι μαθητές από τον εκπαιδευτικό ακόμη και
απότουςγονείςτουςγιαεξάσκηση.Τέλος,ηποιότητα
τηςδιδασκαλίας(διδακτικήμέθοδος,ασκήσειςκ.α.),κα
θώςκαιτομέγεθοςτηςτάξης,είναιπαράμετροιπου
μπορούνναεπηρεάσουντημάθηση.Σεόλαταπαρα
πάνω,όπουφυσικάαυτόείναιεφικτό,θαπρέπεινα
παρεμβαίνειοΚ.Φ.Α.καιναδημιουργείτιςκαλύτερες
δυνατέςσυνθήκεςμάθησης.

Επιτυχημένηδιδακτικήμονάδα
Τελικάγιαναθεωρηθείμιαδιδακτικήμονάδαεπιτυχη
μένηθαπρέπειναπληροίτιςπαρακάτωπροϋποθέ
σεις(Gallahue,2002):
	Μέγιστησυμμετοχήόλωνσεδραστηριότητεςμενό
ημα.

	Ευκαιρίες για κάθε μαθητή νααποκτήσει καινούρ
γιεςδεξιότητες.

	Συμμετοχή,εκτίμησηκαιενθουσιασμόγιατηνέντο

νηφυσικήδραστηριότητα.
	Ποικιλίααπόπροσεκτικάεπιλεγμένεςδεξιότητες.
	ΕυκαιρίεςνασυσχετισθείκαιναενσωματωθείηΦυσική
Αγωγήμετουςάλλουςτομείςτωνμαθημάτωνστοσχο
λικόπρόγραμμα.

	Ευκαιρίεςγιαπροσωπικήκαικοινωνικήανάπτυξη.
	Ευκαιρίεςγιααυτοαξιολόγησητωνημερησίωνεπιτευγ
μάτων.

Βιβλιογραφία:
Γεροδήμος,Β.,Πέρκος,Σ.(2006).Καλαθοσφαίριση.Θεω

ρία,Τεχνική,Τακτική,Μεθοδολογία,ΕιδικήΔιδακτική
&Κανονισμοί,Ερωτήσεις&ΑπαντήσειςΠολλαπλών
Επιλογών.Θεσσαλονίκη,Σάλτο.

Γούδας,Μ.,Χασάνδρα,Μ.Παπαχαρίσης,Β.,Γεροδήμος,
Β.(2006).ΦυσικήΑγωγήΑ΄Γυμνασίου.ΒιβλίοΕκπαι
δευτικού.Αθήνα,ΟΕΔΒ.

Διγγελίδης, Ν., Θεοδωράκης, Ι., Ζέτου, Ε., Δήμας, Ι.
(2006).ΦυσικήΑγωγήΕ΄καιΣΤ΄τάξης:ΒιβλίοΕκπαι
δευτικού.Αθήνα,ΟΕΔΒ.

Διγγελίδης, Ν., Θεοδωράκης, Ι., Ζέτου, Ε., Δήμας, Ι.
(2006).ΦυσικήΑγωγήΕ΄καιΣΤ΄τάξης:ΒιβλίοΜαθη
τή.Αθήνα,ΟΕΔΒ.

Gallahue,D. (2002).ΑναπτυξιακήΦυσικήΑγωγήγιατα
Σημερινά Παιδιά. (μετάφρασηεπιμέλεια: Ευαγγε
λινού, Χρ., Παππά, Α.). Θεσ/νίκη, University Studio
Press.

Wissel,H.(2007).ΚαλαθοσφαίρισηΒήματαγιατηνΕπιτυ
χία. (μετάφρασηεπιμέλεια: Πέρκος, Σ., Γεροδήμος,
Β.,Γούδας,Μ.).Θεσ/νίκη,Χριστοδουλίδη.
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Στόχος αυτού του συγγράμματος είναι να αναλυθούν οι βασικές και εισαγωγικές 
αρχές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ και μέσω παραδειγμάτων να εφαρμοστούν στις 
αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής και τουρισμού. Απευθύνεται στους 
προπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων που παρακολουθούν τα 
μαθήματα της οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού, αναψυχής, τουρισμού, και 
αθλητικού μάρκετινγκ, στα στελέχη των αθλητικών οργανισμών, αθλητικών εταιριών 
κι εταιριών αναψυχής, στους προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, αθλητές, και 
σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργεί (ή 
θα έπρεπε να λειτουργεί) η αθλητική αγορά και η αγορά της αναψυχής. 

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ. 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κωνσταντίνος Αλεξανδρήςεξειδίκευση στη γνώση

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

β΄ βελτιωμένη έκδοση

νέο
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Εισαγωγή

Η ο ριο θέ τη ση της σχο λι κής βί ας προ σκρού ει σε δια
φο ρε τι κές θε ω ρί ες, α ντι λή ψεις και πρα κτι κές. Ο 

κά θε πα ρά γο ντας της σχο λι κής ζω ής μπο ρεί να ε κλά
βει ως έκ φρα ση ή μορ φή βί ας κά θε α ντι κα νο νι κή, α ντι
συμ βα τική α κό μα και κά θε μηα να με νό με νη συ μπε ρι
φο ρά (α πό την α πρε πή εμ φά νι ση μέχρι το ύ φος, α πό 
τη χει ρο νο μί α μέ χρι την κλο πή και το βαν δα λι σμό). Για 
τις ανά γκες του άρθρου αυ τού θε ω ρού με ό τι η σχο λι
κή βί α εκ φρά ζε ται με κατα στρο φές σχο λι κού ε ξο πλι
σμού, βαν δα λι σμούς, λε κτι κή και σω μα τι κή βί α (ξυλο
δαρ μούς)εκ φο βι σμούς συμ μα θη τών και α πο κλει σμούς 
α πό τις πα ρέ ες. 

Ηπάληωςαντίδοτοτηςβίας

Το ε ρώ τη μα εί ναι πως, και αν και κα τά πό σο μπο ρεί να 
συ νει σφέ ρει έ στω κατ’ ε λά χι στο το μά θη μα της φυ σι
κής α γω γής στον πε ριο ρι σμό της ε πι θε τι κό τη τας και 
της εν δο σχο λι κής βί ας. Α φορ μή για το συ γκε κρι μέ νο 
ση μεί ω μα α πο τε λεί η ε φαρ μο γή προ γράμ ματος φυ σι
κής α γω γής για την κα τα πο λέ μη ση της εν δο σχο λι κής 
βί ας σε σχο λεία της Γερ μα νί ας. Στα πλαί σια του προ
γράμ μα τος «Βί α στο σχο λεί ο» που εί χε σκο πό τη λή ψη 
μέ τρων για την α πο φυ γή της, ο JanUwe Rogge, (παι
δο ψυ χολό γοςοι κο γε νεια κός και σχο λι κός σύμ βου
λος), πρό τει νε στη διεύ θυν ση και στους δα σκά λους 
δια φό ρων σχο λεί ων να χρη σι μο ποι ή σουν τη σω μα τι
κή δρα στη ριό τη τα. Ο Rogge πα ρατή ρη σε ό τι τα παι διά 
στο Δη μο τι κό παί ζουν βί αια και α δέ ξια στο διά λειμ μα, 
με α πο τέ λε σμα να προ κα λού νται συ χνά τραυ μα τι σμοί 
και κα τα στρο φές. Α κόμα κι ό ταν το προ σω πι κό που 
ε πι βλέ πει τα παι διά στο διά λειμ μα αυ ξή θη κε, η βί α δεν 
στα μά τη σε. Ό ταν τε λι κά οι διευ θύν σεις σχο λεί ων α πα
γό ρευ σαν το τρέξι μο, τα παι χνί δια α κό μα και τις δυ να
τές φω νές την ώ ρα του δια λείμ μα τος, η ε πι θε τι κό τη
τα των παι διών βρή κε διέ ξο δο στα α ντι κεί με να, α φού 
ή ταν συ χνό τε ρα τα φαι νό με να κα τα στρο φών στις σχο
λι κές αί θου σες ή στους κοι νό χρηστους χώ ρους. 
Στην ψυ χο λο γί α εί ναι ευρύ τε ρα γνω στή η θε ω ρί α της 
κά θαρ σης η ο ποί α υ πο στη ρί ζει ό τι η φυ σι κή α γωγή και 
ο α θλη τι σμός εί ναι α σφα λής ο δός διο χέ τευ σης της 
ε πι θε τι κό τη τας των αν θρώ πων. Η συμ με το χή του παι
διού σε σω μα τι κές δρα στη ριό τη τες δί νει διέ ξο δο στην 
έμ φυ τη ε πι θε τι κό τη τα την ο ποί α και μειώ νει. Ε ξαί ρε ση 
κα τά τον Rogge  α πο τε λούν οι α ντα γω νι στι κές α θλη τι
κές δρα στη ριό τη τες που εί ναι προ σα να το λι σμέ νες στη 
νί κη οι ο ποί ες έ χουν αρ νη τι κή ε πί δρα ση. 
Έ τσι λοι πόν ο Rogge πρό τει νε να δη μιουρ γη θούν «πα
λαί στρες» σε κά ποια ση μεί α της αυ λής των σχο λεί ων. 
Αρ χι κά οι α ντι δρά σεις των δα σκά λων και των γο νιών 
ή ταν πο λύ αρ νη τι κές: Φο βού νταν ό τι κά τι τέ τοιο θα 
ο δη γού σε σε με γα λύ τε ρη κλι μά κω ση της βί ας. Θε
ω ρού σαν ό τι η πρό τα ση να δη μιουρ γη θούν οι χώ ροι 
«πάλης» σή μαι νε α πο δο χή και ε πι δο κι μα σί α της βί ας, 
και προ έ βλε παν ό τι η ε φαρμο γή της θα έ φερ νε χά ος 
και α ναρ χί α στο σχο λεί ο. Οι μα θη τές α πε να ντί ας, αντα
πο κρί θη καν θε τι κά, ό ταν τους ζη τή θη κε να συ νερ γα
στούν για την υ λο ποί ηση της ι δέ ας. Στο κά τω –κά τω οι 
μα θη τές ή ταν αυ τοί που υ πέ φε ραν πε ρισ σότε ρο α πό 
την κα τα στρο φι κή βί α. Οι πα λαί στρες φτιά χτη καν στα 
ση μεί α της αυλής που εί χαν γρα σί δι ή στο κλει στό γυ
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μνα στή ριο. Τους 
κα νό νες τους 
α πο φάσι σαν α πό 
κοι νού μα θη τές 
και δά σκα λοι. Με 
την κα θιέ ρω ση 
αυ τών των χώ ρων 
απα γο ρεύ τη καν 
τα βί αια παι χνί
δια και α ντα γω νι
στι κές α θλη τι κές 
δρα στη ριό τη τες 
(π.χ. πο δό σφαι ρο, 
μπά σκετ) στους 
χώ ρους του σχο λεί ου. Ό ποιος ή θε λε να ε κτο νω θεί σω μα
τι κά, μπο ρού σε να το κά νει μό νο μέ σα στις πα λαί στρες. 
Ο ρίστη καν ε πί σης, κά ποιοι α πα ρά βα τοι κα νό νες. Η συμ με
το χή στην πά λη ή ταν εθε λο ντι κή. Α πα γο ρευό ταν να ε ξα
να γκά σεις κά ποιον να μπει στην πα λαί στρα. Απα γο ρευό ταν 
ε πί σης τα χτυ πή μα τα στο κε φά λι, οι κλο τσιές, οι δα γκω νιές 
και το φτύ σι μο, το ί διο και η προ σπά θεια  να βλά ψει κά ποιος 
ε σκεμ μέ να έ να άλ λο παι δί. Ε πι πλέ ον κα θιε ρώ θη κε μια «συν
θη μα τι κή λέ ξη». Ό ταν κά ποιος ε πι τηρη τής φώ να ζε αυ τή τη 
λέ ξη, ό λες οι δρα στη ριό τη τες μέ σα στην πα λαί στρα στα μα
τού σαν. Ε κεί νη τη στιγ μή, ό ποιο παι δί ή θε λε να στα μα τή σει 
να πα λεύ ει, έβγαι νε α πό την πα λαί στρα. 
Στην αρ χή υ πήρ ξαν κά ποιες δυ σκο λί ες, κυ ρί ως α πό την 
πλευ ρά των δα σκά λων και των γο νιών, που δεν πί στευαν 
πως τα παι διά θα τη ρού σαν τις συμ φω νί ες. Όπως α πο δεί χτη
κε ό μως γρή γο ρα τα παι διά προ σαρ μό στη καν στα συμ φω
νη μέ να τε λε τουρ γι κά και τους κα νό νες. Και μά λι στα, πρώ τα 
συμ μορ φώ θη καν τα παι διά που θε ω ρού νταν οι «χει ρό τε ροι 
τα ρα ξί ες». Τα παι διά αυ τά εί χαν τη δυ νατό τη τα να ε κτο νω
θούν στο διά λειμ μα και να βγά λουν ό λα τους τα’ α πω θη μέ
να. 
Οι ε νο χλη τι κές συ μπε ρι φο ρές που ο φεί λο νταν στη συσ σω
ρευ μέ νη έ ντα ση, μειώ θη καν σε με γά λο βαθ μό. Η δυ να τό
τη τα της σω μα τι κής ε κτό νω σης στο διά λειμμα ε πη ρέ α σε 
θε τι κά τη σχέ ση με τα ξύ δα σκά λων και μα θη τών. Οι τραυ
μα τι σμοί και οι ζη μιές μειώ θη καν, το ί διο και η φα σα ρί α στο 
διά λειμ μα.  Τα παι διά σέ βο νταν τους συμ φω νη μέ νους κα
νό νες, σε τέ τοιο βαθ μό μά λι στα, ώ στε κά ποιοι με γα λύ τε ροι 
μα θη τές προ θυ μο ποι ή θη καν ν’ α να λά βουν την ε πι τή ρη ση 
στις «ζώ νες πά λης».
Υ πήρ χαν φυ σι κά και πα ρα βιά σεις των ο ρί ων, αλ λά και θε
σμο θέ τη ση συ νε πειών. Ό ποιος πα ρέ βαι νε τους κα νό νες δεν 
ε πι τρε πό ταν να μπεί στην πα λαί στρα την ε πό με νη μέ ρα. 
Έ βλε πε απ’ έ ξω τα παι διά που πά λευαν, μα ζί με τον ε πι τηρη
τή, που του ε ξη γού σε ξα νά τους κα νό νες. Το πρό γραμ μα 
δεν ο λο κλη ρώ θη κε χωρίς προ βλή μα τα. Συ χνά οι γο νείς και 
οι δά σκα λοι α πέ δι δαν στις «πα λαί στρες» τις δυ σκο λί ες που 
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προ έ κυ πταν. Τα παι διά α ντί θε τα θε ω ρού σαν το πρό γραμμα 
ε ξαι ρε τι κά δη μιουρ γι κό και ζή τη σαν να συ νε χι στεί η ε φαρ
μο γή του και με τά το συμ φω νη μέ νο χρο νι κό διά στη μα. 

Γιατίηπάλη;

Η παι δα γω γι κή α ξί α της πά λης θε ω ρεί ται βα ρύ νου σα, α φού 
εί ναι έ να ά θλη μα που σύμ φω να με τις παι δα γω γι κές α ντι
λή ψεις α πο τε λεί θαυ μά σιο μέ σο για τη φυ σι κή α γω γή των 
παι διών και τη βελ τί ω ση της η θι κο κοι νω νι κής τους συ μπε
ρι φο ράς. Η προ σφο ρά της συ νί στα ται στην α νά πτυ ξη των 
στοι χεί ων της κοι νω νι κό τη τας, συ ντρο φι κό τη τας, φυ σι κής 
βελ τίω σης, θάρ ρους και αυ το πε ποί θη σης. Συν δυά ζει την 
ά θλη ση και το παι χνί δι. Οι ορ γα νι κές και ψυ χι κές βελ τιώ σεις 
πη γά ζουν μέ σα α πό τη χα ρά του παι χνι διού. Βα σι κό της στοι
χεί ο εί ναι η σω μα τι κή ε πα φή που προω θεί τη γνω ρι μί α, την 
κοι νω νι κό τη τα και τη συ ντρο φι κό τη τα. Η πά λη συ γκεντρώ
νει ε πί σης δύ ο α κό μη βα σι κά στοι χεί α που το δια φο ρο ποιούν 
α πό τα άλ λα α θλή μα τα: Εί ναι ταυ τό χρο να παι χνί δι κα θώς και 
ά θλημα κα τα στά σε ων, αυ τό ση μαί νει ό τι το παι δί α γω νι ζό με
νο, βρί σκε ται σε συ νε χή ε γρή γορ ση για την έ γκυ ρη α ντί λη
ψη, την ε πε ξερ γα σί α και την α πό φα ση ε νέρ γειας με τα χύ τα
τη ε πι λο γή. Δί πλα στην α ντί δρα ση προ βάλλει συ νε πώς και 
η πρό βλε ψη, που εί ναι πνευ μα τι κή λει τουρ γί α πρό γνω σης 
των κα τα στά σε ων. Η πρό βλε ψη υ πο βο η θά ει την α ντί δρα ση. 
Πι στεύ ου με ό τι η πά λη σαν ά θλη μα ευ θυ γραμ μί ζε ται α πό
λυ τα με τη σύγ χρονη ζω ή και τα προ βλή μα τά της. Η πά λη 
ε πι πρό σθε τα προ σφέρει τη δυ να τό τη τα στο παι δί να α πο
κτή σει μια κα λή αί σθη ση του σώ μα τός του, να με τρή σει και 
να ζυ γί σει τις σω μα τι κές του ι κα νό τη τες σε σχέ ση με αυ τές 
των άλ λων και να φθά σει στα ό ρια των δυ να το τή των του. Αν 
και θε ω ρεί ται από πολ λούς βί αιο ά θλη μα, δεν πε ρι λαμ βά νει 
κτυ πή μα τα ή πρό κλη ση σω μα τι κής βλά βης στον α ντί πα λο 
αλ λά μό νο λα βές  οι ο ποί ες στη ρί ζο νται στο ε πί πε δο τε χνι
κής και ο ξύ νοιας του συμ με τέ χο ντα.

Ηπάλη-άθλησηστηναρχαίαΕλλάδα

Ι διαί τε ρα ε ντυ πω σια κή εί ναι η δια πί στω ση ό τι η πά λη ή ταν 
ό χι μό νο η πλέ ον δια δε δο μέ νη σω μα τι κή δρα στη ριό τη τα 
στον αρ χαί ο ελ λη νι κό κό σμο αλ λά και το πρώ το, κυ ρί αρ χο 
και σχε δόν μο να δι κό μέ σο φυ σι κής α γω γής των παι διών. To 
γε γο νός ό τι η λέ ξη παλαίστρα χρη σι μο ποι ή θη κε για να δη
λώ σει κα τά τρό πο γε νι κό τον α θλη τι κό χώ ρο ή το σχο λεί ο 
γε νι κό τε ρα της σω μα τι κής α γω γής α πο τε λεί αρ κε τά σα φή 
α πό δει ξη της υ πε ρο χής της πά λης ως προς τη δη μο φι λί α 
έ να ντι ό λων των άλ λων α γω νι σμά των. Η πά λη εί χε το χα
ρα κτή ρα, ε τοι μό τη τας πνεύ μα τος, τέ χνης και δύ να μης και 
ή ταν α παλ λαγ μέ νη α πό κά θε αί σθη μα ορ γής και κτη νώ δους 
ε ρεθι σμού. Εί ναι ευ ρύ τε ρα άλ λω στε γνω στό ό τι, του λά χι
στον στην Α θή να της κλα σι κής ε πο χής, οι γο νείς πι θα νό τα τα 
α πό την η λι κί α των ε πτά χρό νων μέ χρι αυ τή των δε κα τεσ σά
ρων έ στελ ναν τα παι διά τους στην πα λαί στρα ό που ε κεί υ πό 
την ε πί βλε ψη του παι δο τρί βη μά θαι ναν να πα λεύ ουν. Την 

πάλη χρη σι μο ποιού σαν για την καλ λιέρ γεια της αν δρεί ας, 
του θάρ ρους και της τόλ μης. Φαί νε ται ό μως ό τι ε πι πρό σθε τα 
χρη σι μο ποιού σαν τα βί αια α θλή ματα (κυ ρί ως την πά λη) για 
να με του σιώ σουν, να με τα τρέ ψουν δη λα δή τη συσ σω ρεμέ
νη και έμ φυ τη ε πι θε τι κό τη τα των παι διών σε σω μα τι κή δρα
στη ριό τη τα. Οι αρχαί οι  Έλ λη νες άλ λω στε θε ω ρού σαν ό τι η 
μήνις (=ορ γή, κα τά στα ση διαρ κούς θυ μού) και η κα λή έρις 
(=φι λο νι κί α,  α ντα γω νι σμός) ή ταν πη γές δη μιουρ γι κό τη τας 
των αν θρώ πων. Α ξιο ση μεί ω τη και διό λου τυ χαί α δεν εί ναι η 
χρή ση του κότινου (στε φά νι ε λιάς – έ πα θλο στα Ο λύ μπια) 
ως σύμβο λου νί κης. Η λέ ξη κότινοςάλ λω στε προέρ χε ται 
α πό το κότος που ση μαί νει ορ γή, θυ μό, μήνιν, πο λυε τή χό
λο. Έ τσι και ο κότινος ου σια στι κά θα πρέ πει να θε ω ρη θεί το 
στε φά νι ε λιάς που συμ βό λι ζε τη με του σιω μέ νη ε πι θε τι κό τη
τα, που α πάλ λασ σε το ά το μο α πό το βάρ βα ρη αυ τή θε ά της 
έριδας. Ή ταν η μήνις με ταλ λαγ μέ νη σε στε φάνι μέ σα στο 
κα μί νι της ψυ χής. Ή ταν το σκο τά δι που μέ σα α πό τη σω μα τι
κή προσπά θεια λού στη κε στο φως. 
Γε νι κό τε ρα λοι πόν οι αρ χαί οι πί στευαν ό τι η σω μα τι κή δρα
στη ριό τη τα είναι χρή σι μη για την ψυ χι κή γα λή νη των παι
διών, για τί ε ξου δε τε ρώ νει τις εσω τε ρι κές «μα νι κές» δυ νά μεις 
(Πλά των, Νό μοι Ζ. 790c791c). Πεποί θη ση άλ λω στε των αρ
χαί ων ή ταν ό τι η ά θλη ση βο η θά στην ψυ χή να α πο κτήσει 
φρό νη ση και ε γκρά τεια. (Πλά των, Νό μοι, Η.839c840c). Έ τσι 
θε ω ρού σαν ό τι η ά θλη ση «άμαδεανδρείαν,άμαδεισχύν,
άμαδεσωφροσύνηνεμποιεί» (Δί ων Χρυ σό στο μος, ΧΧΙΧ.9).

Επίλογος

Εί ναι α λή θεια ό τι τα τε λευ ταί α χρό νια η εν δο σχο λι κή βί α κλι
μα κώ νει ε πι κίν δυ να την πα ρου σί α της. Σε ση μεί ο που να μην 
μπο ρού με άλ λο να της γυρ νά με την πλά τη. Για να προ σεγ
γί σου με βέ βαια την εν δο σχο λι κή βία δεν θα πρέ πει να την 
ε ξε τά σου με με μο νω μέ να και α νε ξάρ τη τα α πό τον κοινω νι κό 
μας πε ρί γυ ρο, την οι κο γέ νεια και το ί διο το εκ παι δευ τι κό μας 
σύ στημα. Τα παι διά α να πα ρά γουν την εν δο οι κο γε νεια κή βί α, 
τα κοι νω νι κά α διέ ξοδα και τις α νε πάρ κειες του εκ παι δευ τι
κού μας συ στή μα τος μέ σα στο ί διο σχολι κό πε ρι βάλ λον. Η 
βί α των λέ ξε ων, των κι νή σε ων ή των πρά ξε ων, η βί α του 
ε νός ή των πολ λών, η βί α της ε νη λι κί ω σης ή της πε ρι θω
ριο ποί η σης, του ρα τσι σμού ή της υ πε ρο χής δεν συ νι στούν 
εν δη μι κό και ε πι δει νού με νο πρό βλη μα αν εμείς (οι εκ παι
δευ τι κοί και γο νείς) δεν συμ βάλ λου με στην α νά πτυ ξη και 
κλιμά κω ση του. Το σχο λεί ο ο φεί λει λοι πόν α φε νός να κα
τα νο ή σει και α φε τέ ρου να μά θει να δια χει ρί ζε ται τις κρί σεις 
που προ κα λούν η α νι σό τη τα, η α δι κί α και η α μά θεια ε ντός 
και ε κτός των σχο λι κών τει χών. To σχο λεί ο και ο εκ παί δευ τι
κός ο φεί λουν να πα ρέμ βουν διορ θω τι κά και εν δυ να μω τι κά 
και ό χι να δώσουν στην κα τά στα ση αυ τή τον μη α να στρέ ψι
μο χα ρα κτή ρα μιας κα κής μοί ρας.          
Α πό τα πα ρα πά νω α βί α στα προ κύ πτει το συ μπέ ρα σμα ό τι ο 
ρό λος της Φυ σι κής Α γω γής γε νι κό τε ρα και ει δι κό τε ρα της 
πά λης δεν θα πρέ πει να θε ω ρη θεί πανά κεια στη θε ρα πεί α 
της εν δο σχο λι κής βί ας αλ λά μό νο έ να μέ σο για τον πε ριο ρι
σμό της και μια κα τα πλη κτι κή ευ και ρί α ε κτό νω σης της ε πι
θε τι κό τη τας.
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O ΛΥΚΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΠΑΕΙ...ΧΑΛΑΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ!

Νατάσα Μάγκου

	με 101 δράσεις

					με πατρόν

							με εκπαιδευτικό υλικό

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ο λύ κος πά ει σχο λεί ο...!!! Και εί ναι μά λι
στα πο λύ ευ τυ χι σμέ νος, ει δικά α φού πα ρέ α 
του εί ναι τα μι κρά χα ρού με να παι διά του Νη
πια γω γεί ου και του Δη μο τι κού που τον α γα
πούν και πε ρι μέ νουν να τον συ να ντή σουν 
στο Σχο λείο. Παί ζουν με το λύ κο, μα θαί νουν 
με το λύ κο. Έν νοιες και α ριθ μοί, γράμ μα τα 
και σχή μα τα μέ σα α πό το παι χνί δι ε ντυ πώ νο
νται στο παι δι κό μυα λό.

Τα παι χνί δια με το λύ κο μάς γνω ρί ζουν 
έ ναν και νού ριο τρό πο μά θη σης με πρω το τυ
πί α, δη μιουρ γι κό τη τα και συ νερ γα σί α.

 Παίξ τε με το λύ κο! Έ χε τε να μά θε τε πολ
λά α πό αυ τόν!!! Θα σας τα ξι δέ ψει στη χώ ρα 
της γνώ σης, των εκ πλή ξε ων και της φα ντα
σί ας!!!

101  ØÕ×ÏÊÉÍÇÔÉÊÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ 
ÃÉÁ ÐÁÉÄÉÁ ÇËÉÊÉÁÓ 
ÁÐÏ 512 ×ÑÏÍÙÍ

Ο α φου γκρα σμός εί ναι η βά ση για κά θε 
μα θη σια κή σχέ ση. Με την πρά ξη και το 
στο χα σμό η μά θη ση παίρ νει σχή μα, και 
με την α να πα ρά στα ση και την α νταλ λα γή 
γί νε ται γνώ ση και δε ξιό τη τα.
Τα δια θε μα τι κά παι χνί δια αυ τής της βιω
μα τι κής προ σέγ γι σης εί ναι χρή σι μα για 
καθηγητές φυσικής αγωγής, εκ παι δευ
τι κούς, φοι τη τές των ΤΕ ΦΑ Α, Παι δα γω
γι κών τμη μά των, λο γο θε ρα πευ τές, ερ
γα σιο θε ρα πευ τές, δα σκά λους Ει δι κής 
Α γω γής, γο νείς και ό ποιον άλ λο α σχο λεί
ται με παι διά.
Τα παι χνί δια μπο ρούν να πραγ μα το ποι η
θούν στην τά ξη, την αυ λή, την αί θου σα 
γυ μνα στι κής, το ερ γα στή ρι, το σπί τι.

εξειδίκευση στη γνώση
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Εισαγωγή

Το σχο λεί ο, μέ σω του μα θή ματος της 
φυ σικής α γω γής, δια δρα μα τί ζει έ να ση
μα ντι κό ρό λο στη βελ τί ω ση της φυ σικής 
κα τά στα σης και στην αύ ξη ση της φυ σι κής 
δρα στη ριό τη τας στα παι διά για πε ρισ σό
τε ρο α πό έ ναν αιώ να στη δευ τε ρο βάθ μια 
εκ παί δευση, ε νώ η φυ σι κή α γω γή έ νας 
κα θιε ρω μέ νος θε σμός στην πρω το βάθ
μια εκ παί δευ ση την τε λευ ταί α ει κο σα ε τί α, 
θε ω ρεί ται ση μα ντι κό στοι χεί ο της εκ παι
δευ τι κής δια δι κα σί ας. Με εξαί ρε ση τυ χόν 
ο λι γο θέ σια δη μο τι κά σχο λεί α, το σύ νο λο 
των μα θη τών γυ μνά ζε ται α πό κα ταρ τι σμέ
νους διο ρι σμέ νους κα θη γη τές φυ σι κής 
α γω γής. Ε πο μέ νως η φυ σι κή α γω γή α πο
τε λεί α να πό σπα στο κομ μά τι της εκ παί
δευ σης, ό πως και τα υ πό λοι πα μα θή μα τα 
του σχο λεί ου και ο σκο πός της συμ φω νεί 
με το γε νι κό σκο πό της εκ παί δευ σης σε 
μια χώ ρα. Ο σκοπός της εκ παί δευ σης δια
φο ρο ποιεί ται και ε ξε λίσ σε ται δια χρο νι κά, 
μπο ρεί να δια φέ ρει α πό χώ ρα σε χώ ρα 
και συ νή θως κα θο ρί ζε ται α πό το σύ νταγ
μα και τους νό μους του κρά τους. 
Στη ση με ρινή κοι νω νί α το μά θη μα της 
φυ σι κής α γω γής προ σφέ ρει γνώ σεις και 
α να πτύσ σει δε ξιό τη τες ζω ής, οι ο ποί
ες δί νουν τη δυ να τό τη τα στους νέ ους, 
να θέ τουν στό χους για ά θλη ση και άλ λες 
μορ φές φυ σι κής δρα στη ριό τη τας και να 
ξε περνούν τα ε μπό δια που τους α πο τρέ
πουν να α σκη θούν. Ε πο μέ νως εί ναι ση μα
ντική η ε νί σχυ ση της πρω το βου λί ας, της 
αυ τορ ρύθ μι σης και του αυ το κα θο ρι σμού 
των μα θη τών ως προς την ά σκη ση και τη 
φυ σι κή δρα στη ριό τα τα. 
Η φυ σι κή α γω γή στην πρω το βάθ μια 
εκ παί δευ ση βα σί ζε ται στο α να λυ τι κό 
πρόγραμ μα σπου δών που εί ναι δο μη μέ νο 
σύμ φω να με το σκο πό και το πε ριε χό
μενο της φυ σι κής α γω γής. Σύμ φω να με 
τον νό μο 1566/85: «Σκοπός της πρω
τοβάθμιαςκαιδευτεροβάθμιαςεκπαίδευ
σηςείναινασυμβάλλειστηνολόπλευρη
αρμονικήκαιισόρροπηανάπτυξητωνδια
νοητικώνκαιψυχοσωματικώνδυνάμεων
των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από το
φύλοήτηνκαταγωγήναέχουντηνδυνα
τότηταναεξελιχτούνσεολοκληρωμένες
προσωπικότητεςκαιναζήσουνδημιουρ
γικά». Ε πο μέ νως το μά θη μα της φυ σι κής 
α γω γής στο δη μο τι κό σχο λεί ο σχε τί ζε ται 
με τους βα σικούς το μείς της προ σω πι

κό τη τας του μα θη τή που εί ναι ο ψυ χο
κι νη τι κός, ο συ ναι σθη μα τι κός και ο γνω
στι κός το μέ ας. Το μά θημα της φυ σι κής 
α γω γής θε ω ρεί ται ό τι εί ναι ταυ τό χρο να 
μια εκ παι δευ τι κή δια δι κα σί α, αλ λά και έ να 
μέ σο που βο η θά τη δη μό σια υ γεί α, δί νει 
τη δυ να τό τη τα στα παι διά να εί ναι φυ σι κά 
δρα στή ρια και τους διδά σκει τη δια βί ου 
ά σκη ση.

Ηφυσικήαγωγήστοδημοτικόσχολείοσε
σχέσημετηνυγεία

Α να γνω ρί ζεται ευ ρέ ως ό τι οι α το μι κές 
α ξί ες, οι πε ποι θή σεις και οι συ μπε ρι φο
ρές, μπο ρούν να τρο πο ποι η θούν με τον 
πλέ ον α πο τε λε σμα τι κό τρό πο, μέ σα σε 
έ να κοι νω νι κό πλαί σιο, ό πως εί ναι το πε
ρι βάλ λον του σχο λεί ου. Οι α νη συ χη τι κές 
τά σεις που εμ φα νί ζο νται στην υ γεί α, ως 
γε γο νός, υ πο δη λώνει ό τι το μά θη μα της 
φυ σι κής α γω γής στα σχολεί α, πρέ πει να 
α να νε ώ σει και να ε πε κτεί νει το ρό λο του 
στην προ ώ θη ση της ά σκησης και της σω
μα τι κής δρα στη ριό τη τας που σχε τί ζε ται 
με την υ γεί α α πό την η λι κί α των μα θη τών 
του δη μο τι κού σχο λεί ου. 
Οι καρ διαγ γεια κές α σθέ νειες εί ναι η κύ
ρια αιτί α νο ση ρό τη τας και θνη σι μό τη τας 
στις βιο μη χανι κές και στις πε ρισ σό τε ρες 
α να πτυσ σό με νες χώρες στον κό σμο. Η 
πρω ταρ χι κή πρό λη ψή τους, θα πρέ πει να 
ξε κι νά α πό την παι δι κή και ε φη βι κή η λι κί α, 
ό πως υ πο στη ρί ζε ται από ε κτε νή α πο δει
κτικά στοι χεί α, τα ο ποί α προ έρ χο νται α πό 
κλι νι κές, ε πι δη μιο λο γι κές και ερ γα στη ρια
κές με λέ τες (Raitakari et al., 2003). Με
λέ τες αυ το ψί ας που έ γι ναν σε παι διά και 
νέ ους, με τά α πό α νε πά ντε χους θα νά τους 
(McGill, et al., 2001), τεκ μη ριώ νουν την 
πα ρου σί α α θη ρω μα τι κών βλα βών στην 
α ορ τή και στις στε φα νιαί ες αρ τη ρί ες των 
παι διών και των νέ ων. Ε πι πλέ ον η παι δι
κή πα χυ σαρ κί α α πο τε λεί σε πα γκό σμιο 
επί πε δο τη συ χνό τε ρη με τα βο λι κή νό σο 
και ένα ια τρι κό πρό βλη μα με τε ρά στιες 
κοι νω νι κές και οι κο νο μι κές προ ε κτά σεις, 
ε νώ η Ελ λά δα «διεκ δι κεί» με α ξιώ σεις την 
πρώ τη θέ ση στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση. 
Το πα ρήγο ρο στην πα ρα πά νω δια μορ φω
μέ νη κα τά στα ση είναι ό τι υ πάρ χουν αρ κε
τές εν δεί ξεις, ό τι είναι δυ να τή η μεί ω ση 
των πα ρα γό ντων κιν δύ νου, με τά α πό πα
ρεμ βά σεις για την προ α γω γή και βελ τί ω ση 
της υ γείας, ό ταν ε φαρμό ζο νται κα τάλ λη λα 
προ γράμ μα τα στο σχο λι κό περι βάλ λον, μέ
σω του μα θή μα τος της φυ σι κής αγω γής. 
Τέ τοια πα ρεμ βα τι κά προ γράμ μα τα που 
σχε τί ζο νταν με το μά θη μα της φυ σι κής 
α γω γής (CATCH, CHIC, Heart Smart) εί
ναι προ γράμ μα τα που εφαρ μό στη καν στα 
σχολεί α ό που ε πε τεύ χθη σαν τρο πο ποι ή
σεις στους πα ρά γο ντες κιν δύ νου για καρ
διαγ γεια κές α σθέ νειες. Η φυσι κή α γω γή 
στο δη μο τι κό σχο λεί ο έ χει τη δυ να τό τη
τα να προ σφέ ρει στους μαθη τές τις κα
τάλ λη λες ευ και ρί ες για την αύ ξη ση της 
φυ σι κής και σω μα τι κής δρα στη ριό τη τας. 

Οι μα θη τές δι δά σκο νται τις α πα ραί τη τες 
δε ξιό τη τες και έχουν τη δυ να τό τη τα να 
λαμ βά νουν τις κα τάλ λη λες γνώ σεις, που 
εί ναι ση μα ντι κές για την κα θιέ ρω ση και 
τη δια τή ρη ση ε νός δρα στή ριου τρό που 
δια βί ω σης. 

Αποτελεσματικότητα του μαθήματοςφυ
σικήςαγωγής

Πό σο α πο τε λε σμα τι κό ό μως εί ναι το μά
θη μα της φυ σι κής α γω γής για τους μα θη
τές; Oι έ ρευ νες και οι με λέ τες δί νουν μια 
α παι σιό δο ξη ει κό να. Α να γνω ρι σμέ νοι διε
θνείς ορ γα νισμοί (The National Association 
of Sport and Physical Education, NASPE), 
συ νι στούν ό τι το σχο λεί ο θα πρέ πει να 
προσφέ ρει 150 λε πτά δι δα σκα λί ας στο 
μά θη μα της φυ σι κής α γω γής στα παι διά 
του δημο τι κού σχο λεί ου α νά ε βδο μά δα για 
ο λό κλη ρο το σχο λι κό έ τος. Ε πί σης οι οδη
γί ες α πό τον Πα γκό σμιο Ορ γα νι σμό Υ γεί ας, 
α πό την Α με ρι κά νι κη Καρ διο λογι κή Έ νω
ση και άλ λους έ γκυ ρους Ορ γα νι σμούς και 
Ιν στι τού τα συ νι στούν ό τι οι μα θη τές θα 
πρέ πει να α θλού νται κα θη με ρι νά, του λά
χι στον ό μως τρεις φορές την ε βδο μά δα, 
στο σχο λι κό πε ρι βάλ λον, διό τι καρ διο προ
στα τευ τι κά ο φέλη μπο ρεί να προ κύ ψουν 
και α πό έ να α πλό πρό γραμ μα διάρ κειας 
30 λε πτών, με μεσαί α έ ντα ση και δυ να
μι κές α σκή σεις (aerobic) για τρεις φο ρές 
την ε βδο μά δα. Συ νι στούν ε πί σης οι μα
θη τές να εί ναι φυ σι κά δρα στή ριοι και να 
α σκού νται για του λά χι στον το μι σό χρο
νι κό διά στη μα της δι δα κτι κής ώ ρας του 
μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής. Ό μως 
δυ στυ χώς πα ρό λο που τα πα ρα πά νω εί ναι 
πλέ ον αυ το νό η τα, στην πραγ μα τι κό τη τα 
κά τι τέ τοιο δεν συμ βαί νει. 
Με την ψή φι ση των νό μων και την έκ
δο ση των ω ρο λό γιων προ γραμ μά των, το 
μάθη μα της φυ σι κής α γω γής στο δη μο
τι κό σχο λεί ο δι δά σκε ται μό νον για δυο 
ώ ρες, παρ’ ό λη την ύ παρ ξη ψη φί σμα τος 
του Ευ ρω πα ϊ κού Κοι νο βου λί ου της 13ης 
Νο εμ βρί ου του 2007 σχε τι κά με τον «Ρό
λο του Αθλη τι σμού στην Παι δεί α», ό που 
υ ιο θε τή θη κε έκ θε ση των ευ ρω βου λευ
τών σύμ φω να με την ο ποί α... «τακράτη
μέληθαπρέπεινακαταστήσουντηΦυσι
κήΑγωγήυποχρεωτικήστηνπρωτοβάθ
μιακαιτηδευτεροβάθμιαεκπαίδευσηκαι
νααποδεχθούντηναρχήσύμφωναμετην
οποίαστοωρολόγιοπρόγραμμαθαεξα
σφαλίζονται τουλάχιστον τρία μαθήματα
Φυσικής Αγωγής την εβδομάδα ενώ τα
σχολείαθαπρέπει ναενθαρρύνονται να
επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο
τοδυνατόνπερισσότερο».
Eνδεί ξεις ό μως υ πάρ χουν ό τι το μά θη μα 
της φυ σι κής αγω γής δεν ε πι τε λεί ου σια
στι κά και ε παρ κώς τον ρό λο του (Sallis 
& McKenzie, 1991), διό τι έ ρευ νες έ χουν 
δεί ξει ό τι οι μα θη τές συμ με τέ χουν στο 
μά θη μα της φυ σι κής α γω γής για χρο νι κό 
διά στη μα μόνον 3 λε πτών, για σω μα τι κές 
δρα στη ριό τη τες με σαί ας έ ως έ ντο νης 

ΤΟ ΜΑ ΘΗ ΜΑ ΤΗΣ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗ ΜΟ ΤΙ ΚΟ ΣΧΟ ΛΕΙΟ (ΚΡΙΣΕΙΣ, ΣΧΟ ΛΙΑ, Ι ΔΕ ΕΣ Α ΝΑ ΒΑΘ ΜΙ ΣΗΣ).
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έ ντα σης, κα τά τη διάρ κεια μιας δι δα κτι κής 
ώ ρας και αυ τός ο χρόνος εί ναι μι κρό τε
ρος α πό το 10% του δια θέ σιμου δι δα κτι
κού χρό νου (SimonsMorton, Taylor et al., 
1994). Ο χρό νος αυ τός εί ναι κα τά πο λύ 
μι κρό τε ρος α πό το συ νι στώ με νο, σύμ φω
να με τον ο ποί ο, οι μα θη τές θα πρέ πει να 
εί ναι φυ σι κά δραστή ριοι και να α σκού νται 
για χρο νι κό διά στη μα του λά χι στον ί σο με 
το 50% μιας δι δα κτι κής ώ ρας (Healthy 
People, 2000).
Ε πι πλέ ον ε λά χι στα δε δο μέ να εί ναι δια
θέ σι μα για τη συ χνό τη τα και τη διάρ κεια 
της ά σκη σης των μα θη τών, ό πως ε πί
σης α προσ διό ρι στη εί ναι και η έ ντα ση 
των α σκή σε ων που ε κτε λούν οι μα θη τές 
στο δη μο τι κό σχο λεί ο κα τά τη διάρ κεια 
του μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής. Οι 
SimonsMorton και συν (1988), έ χουν κα
τα λή ξει στο συ μπέ ρα σμα ό τι τα ε πί πε δα 
φυ σι κής δρα στη ριό τητας στους μα θη τές 
εί ναι χα μη λά στο μά θη μα, ε νώ άλ λες με
λέ τες έ χουν δεί ξει ό τι τα παι διά ι διαί τε
ρα τα α γό ρια συμ με τέ χουν πιο ε νερ γά σε 
άλ λες δρα στηριό τη τες (α να ψυ χής ή κα τά 
την διάρ κεια του διαλ λεί μα τος), πα ρά στο 
μά θη μα της φυ σι κής α γω γής και ε πι βε
βαιώ νο ντας προ η γού με νες έ ρευ νες α πο
δε δείχθη κε, ό τι οι μα θη τές συμ με τεί χαν 
σε α σκή σεις υ ψη λής έ ντα σης, μό νον για 
2 λεπτά ό ταν το συ νο λι κό μά θη μα διαρ
κού σε 30 λε πτά (Sarkin, et al., 1997). 
Τέ λος ο Faucette και οι συν. (2000) βρή
καν ό τι ε νώ τα τμή μα τα φυ σι κής α γω γής 
α σχο λού νταν κύ ρια με α θλο παιδιές, μι κρό 
τμή μα μα θη τών ή ταν κι νη τι κά δρα στή ριο, 
ε νώ το με γα λύ τε ρο ποσο στό αυ τών πε
ρί με νε τη σει ρά του για να συμ με τέ χει, 
ε ξαι τί ας λα θε μέ νων στρα τη γι κών και τα
κτι κής στην ορ γά νω ση του μα θή μα τος. 

Χαρακτηριστικά επιτυχημένου καθηγητού
ΦυσικήςΑγωγής

Για την α πο τρο πή των πα ραπά νω κα τα
στά σε ων προ βλη μα τι σμός θα πρέ πει να 
υ πάρ ξει για την ε πί τευ ξη του ε πι διω κό
μενου σκο πού στο μά θη μα της φυ σι κής 
αγω γής και του ρό λου που δια δρα μα τί ζει 
σε αυ τό ο κα θη γη τής. Ό πως α κρι βώς οι 
μαθη τές στο σχο λεί ο προ ο δεύ ουν, ε ξε
λίσ σο νται και μα θαί νουν στο σχο λι κό πε
ρι βάλ λον και ο ί διος ο εκ παι δευ τι κός θα 
πρέ πει να α ναπτύ ξει την ι κα νό τη τά του να 
δι δά σκει. Οι ικα νό τη τες αυ τές δεν α να
πτύσ σο νται αυ τό μα τα αλ λά με τά α πό προ
σπά θεια. Η ε μπει ρί α που α πο κτά ται α πό 
τα χρό νια προ ϋ πη ρε σί ας θε ω ρεί ται ση μα
ντι κό προ σόν, αλ λά δεν ση μαί νει α πα ραί
τη τα και α πο τε λε σμα τι κό τε ρη δι δα σκα λί α. 
Ση μα ντι κό ρό λο στην α πο τε λε σμα τι κότη τα 
του έργου του εκ παι δευ τι κού, έχει η προ
σπά θεια του ι δί ου για δη μιουρ γικό τη τα 
και γνώ ση. Το εν δια φέ ρον για προ σω πική 
πρό ο δο και ε πι τυ χί α και το εν δια φέ ρον 
για τους μα θη τές εί ναι δυο χα ρα κτη ρι
στικά του ε πι τυ χη μέ νου εκ παι δευ τι κού. 
Τα πα ρα πά νω μπο ρούν να ε πι τευ χθούν με 
τη συμ με το χή του εκ παι δευ τι κού σε σε
μι νά ρια, συ νέ δρια και ε πι μορ φώ σεις, με 
τη δι κή του συμ με το χή ως ει ση γη τή σε 

συ νέ δρια ή συ να ντή σεις εκ παι δευ τι κών, 
με ε πι μόρ φω ση, με λέτη ε πι στη μο νι κών 
άρ θρων και βι βλί ων που σχε τί ζο νται με 
την φυ σι κή α γω γή και με την ορ θή χρή ση 
του δια δι κτύ ου. 
Α ναμ φί βο λα α πα ραί τη τες προ ϋ πο θέ σεις 
για τη σω στή δι δα σκα λί α του μα θή μα τος 
της φυ σι κής α γω γής στο δη μο τι κό σχο
λεί ο, εί ναι η α πο σα φή νι ση εκ μέ ρους του 
κα θη γη τή φυ σι κής α γω γής των σκο πών 
και των ε πι διώ ξε ων του κά θε μα θή μα
τος, η κα τάλ λη λη ε πι λο γή των με θό δων 
δι δασκα λί ας που σχε τί ζο νται με το πε
ριε χό με νο του κά θε μα θή μα τος, η σω στή 
αξιο λό γη ση των μα θη μά των, που πρέ πει 
να γί νε ται στο τέ λος κά θε ε νό τη τας ή κά
θε τρι μή νου και που πρέ πει να σχε τί ζε ται 
με την ε πί τευ ξη των στό χων προκει μέ νου 
να γί νουν αλ λα γές ή προ σαρ μο γές και η 
α να τρο φο δό τη ση προς τους μα θη τές ή 
και τους γο νείς, ό ταν αυ τό κρί νε ται α πα
ραί τη το. 

Πρακτικέςεφαρμογέςκαιπροτάσεις

Οι μα θη τές ξο δεύ ουν τον περισ σό τε ρο 
χρό νο στο σχο λεί ο, σε σχέ ση με ο ποιο
δή πο τε άλ λο μέ ρος, με εξαί ρε ση το σπί
τι τους. Ό μως ε πει δή εί ναι α να γκαί ο να 
α σκού νται για τη βελ τί ω ση της φυ σι κής 
κα τά στα σης και να εκ παι δεύ ο νται κα τάλ
λη λα σε θέ μα τα υ γεί ας, αυ τό εί ναι ε φι κτό 
να πραγ μα το ποιεί ται, κα τά τη διάρ κεια του 
σχο λι κού ω ρα ρί ου. Οι ώ ρες δι δα σκα λί ας 
του μαθήμα τος της φυ σι κής α γω γής, δεν 
εί ναι αρ κε τές, και ε πει δή υ πάρ χει μια αυ
ξα νό με νη τά ση εμ φά νι σης πα χυ σαρ κί ας 
στους νέ ους, σε συν δυα σμό με την ύ παρ
ξη και άλ λων πα ρα γό ντων κιν δύ νου για 
καρ διαγ γεια κές α σθέ νειες ή δη α πό αυ
τήν την η λι κί α, ε πιβάλ λε ται η αύ ξη ση των 
ω ρών του μα θή μα τος της φυ σι κής α γω
γής ό χι μό νον στο δη μο τι κό αλ λά και στις 
υ πό λοι πες βαθ μίδες της εκ παί δευ σης. 
Τα σχο λεί α μέ σω των κα θη γη τών φυ σι κής 
α γω γής, θα πρέ πει να ε ξα σφα λί σουν τη 
συμ με το χή των μα θη τών για του λά χι στον 
30 λε πτά φυ σι κής δρα στη ριό τη τας με με
σαί α έ ντα ση, για του λά χι στον τρεις φο ρές 
την ε βδο μά δα, ε νώ θα πρέ πει να δί νε ται η 
ευ και ρί α στους μα θη τές, να συμ με τέ χουν 
μέ σω άλ λων δι δα κτι κών προ γραμ μά των 
και σε άλ λες α θλη τι κές δρα στη ριό τη τες 
ή προ γράμ μα τα, σε εν δοσχο λι κούς ή δια
σχο λι κούς α γώ νες. 
Θα πρέ πει να δί νε ται έμ φα ση στην εκγύ
μνα ση των μα θη τών, κα τά τη διάρ κεια 
του μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής, με 
κα τάλ ληλες δρα στη ριό τη τες, που να προ
ά γουν τη δια βί ου μά θη ση, ώ στε χρη σι
μο ποιώ ντας αυ τές τις πρα κτι κές και τις 
γνώ σεις, με τά το τέ λος των σπου δών 
τους, α θλού με νοι να συμ με τέ χουν σε διά
φο ρες δρα στη ριό τη τες.
Τα σχο λεί α θα πρέ πει να πα ρέ χουν ευ
και ρί ες, ώ στε να συμ με τέ χουν οι μα θη τές 
σε προ γράμ μα τα, που δί νουν έμ φα ση στις 
αλ λαγές συ μπε ρι φο ρών, ό πως εί ναι η αύ
ξη ση της φυ σι κής δρα στη ριό τη τας και 
της ά σκησης, η μεί ω ση του κα θι στι κού 
τρό που δια βί ω σης, η μεί ω ση της τη λε θέ

α σης και ο υ γιεινός τρό πος δια τρο φής. 
Θα πρέ πει το μά θη μα της φυ σι κής αγω
γής να δι δά σκε ται α πο κλει στι κά α πό κα
θη γη τές φυ σι κής α γω γής, κα τάλ λη λα ε πι
μορ φω μέ νους, οι ο ποί οι γνω ρί ζουν τη 
ση μα σία της άσκη σης που σχε τί ζε ται με 
την υ γεί α και τα ο φέ λη που μπο ρούν να 
προ κύ ψουν α πό αυ τήν και οι ο ποί οι μπο
ρούν να κα θορί ζουν στό χους και στρα
τη γι κές, που θα βο ηθούν τους μα θη τές 
και τις οι κο γέ νειες τους, να προ ά γουν το 
υ γιει νό τρό πο δια βί ω σης, σε ό λα τα στά
δια της ζω ής τους. 

Επίλογος

Η σύν δε ση του μα θή μα τος της φυ σι κής 
α γω γής στο δη μο τι κό με την υ γεί α και η 
α νά δει ξη του ρό λου του στην μεί ω ση των 
πα ρα γό ντων κιν δύ νου για καρδιαγ γεια κά 
νο σή μα τα, ι δί ως στις ση με ρι νές ε πικρα
τού σες συν θή κες, δί νει τη δυ να τό τητα 
στους μα θη τές να ε πω φε λη θούν α πό αυ
τήν τη ση μα ντι κή πτυ χή του μα θή μα τος. 
Ε πι πλέ ον προσ δί δει στον κα θη γη τή της 
φυ σι κής α γω γής, ως μέ λος της εκ παι δευ
τι κής κοι νό τη τας, ανα βαθ μι σμέ νο προ φίλ, 
α νά λο γο με το ση μα ντι κό ρό λο που ο ί διος 
κα λεί ται να δια δραμα τί σει.   
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Ελένη Ζέτου

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ

εξειδίκευση στη γνώση

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπονητές και προπονήτριες, αλλά και σε 

αθλητές και αθλήτριες της Πετοσφαίρισης. Παρουσιάζει κάποιες ιδέες και τεχνικές 

για την ψυχολογική προετοιμασία με στόχο την κορύφωση της απόδοσης. Οι τεχνικές 

και οι δεξιότητες αυτές θα βοηθήσουν τους αθλητές όχι μόνο να αποδώσουν καλά 

στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά και στις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής τους. Ο 

προπονητής πρέπει να γνωρίζει πώς θα βοηθήσει τους αθλητές του στις διάφορες 

καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν στο περιβάλλον της εξάσκησης και του αγώνα, 

αλλά και έξω από αυτό. Ο προπονητής πρέπει να γνωρίζει πώς θα παρακινήσει τους 

αθλητές του, πώς θα τους ενθαρρύνει, θα τους επιβραβεύει, θα επικοινωνεί θετικά 

μαζί τους, θα τους μαθαίνει να θέτουν στόχους, να αυτοσυγκεντρώνονται, να ελέγχουν 

το στρες και να χαλαρώνουν και να χρησιμοποιεί τις τεχνικές της αυτοομιλίας και της 

νοερής εξάσκησης. Είναι μια συστηματική και επίπονη διαδικασία των αθλητών και των αθλητριών, οι οποίοι μπορούν 

να βοηθηθούν σημαντικά κυρίως από τους αθλητικούς ψυχολόγους και ελλείψει αυτών από τον προπονητή τους.

νέο

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

Σειρά: Βήματα για την επιτυχία

Επιμέλεια σειράς: Πέτρος Νάτσης

Το βιβλίο παρέχει μια εξειδικευμένη καθοδήγηση και ασκήσεις που βοηθάνε τον ενδιαφερόμενο να μάθει και να διατηρήσει 
τις βασικές ατομικές δεξιότητες και ομαδικές στρατηγικές του παιχνιδιού.
Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη διδασκαλία και μεθοδική των αθλημάτων παρουσιάζοντας με απλό, πρωτότυπο 
και περιγραφικό τρόπο το κάθε άθλημα.

Είναι χρήσιμο βοήθημα για τους καθηγητές φυσικής αγωγής, τους φοιτητές φυσικής αγωγής, τους προπονητές 
των αναπτυξιακών ηλικιών, αλλά και όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές τεχνικές δεξιότητες 
του ποδοσφαίρου.

εξειδίκευση στη γνώση
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Νο μί ζω ό τι για πολ λούς α να γνώ στες του πε ριο
δι κού Ε ΚΗ ΒΟ ΛΟΣ εί ναι με γά λη χα ρά να ε πι κοι

νω νούν με το δά σκα λό τους. Υ πήρ ξα τε α θλη τής, για 
πολ λούς α πό ε μάς δά σκα λος, για πολ λούς άλ λους 
προ πο νη τής με γά λων Ελ λή νων α θλη τών. Πως ξε κι
νή σα τε την προ πο νη τι κή σας κα ριέ ρα και ποιες οι 
με γαλύ τε ρες προ πο νη τι κές σας ε πι τυ χί ες;

Πρώ τα – πρώ τα, θα ή θε λα να σας συγ χα ρώ γι αυ τό 
που κά νετε για τί πιστεύ ω ό τι εί ναι πο λύ τι μο για το συ
νά δελ φο α νε ξαρ τήτως σε ποια βαθ μί δα του εκ παι δευ
τι κού μας συ στή μα τος α νή κει. Ξε κί νη σα ως α θλη τής. 
Η α θλη τι κή μου δρα στη ριό τη τα ή ταν σύ ντο μη για τί τα 
χρό νια εκεί να υ πήρ χαν πολ λές δυ σκο λί ες. Η με γα λύ
τε ρή μου διά κρι ση ως α θλη τής εί ναι ό τι εί μαι 3ος πα
νελ λη νιο νί κης στο άλ μα τρι πλούν, ό τι εί μαι 4ος, 5ος και 
6ος πα νελ λη νιο νί κης στο α κό ντιο. Τε λευ ταί α φο ρά που 
έ λα βα μέ ρος σε α γώ νες ή ταν το 1958, ό που κέρ δι σα 
τους παν στρα τιω τι κούς α γώ νες στο τρι πλούν με 14,20 
μ. αν δεν α πα τώ μαι. Το 1958 στα μά τη σε η α θλη τική μου 
κα ριέ ρα. Με τά διο ρί στη κα σε κά ποια ι διω τι κά σχο λεί α 
και συγ χρό νως έ γι να προ πο νη τής σε 3 συλ λό γους: τον 
Α πόλ λω να Α θη νών, το Πα λιό Φά λη ρο και τον Α.Ο. Κη
φι σιάς. Πρέ πει να σας πω ό μως το ε ξής: ό τι ό ταν με 
κα λού σαν ως α θλη τή να κά νω προ πόνη ση στην ε θνι κή 
ο μά δα ή ό ταν γι νό ταν α γώ νες, συ νή θι ζα να κά θο μαι δί
πλα στους συ να θλη τές μου ό ταν ε κτε λού σαν άλ μα τα 
και να τους δί νω συμ βου λές. Εί χα α πό τό τε, ας πούμε, 
το με ρά κι του προ πο νη τή. Την ε πο χή ε κεί νη προ πο νη
τής Ε θνι κής Ο μά δας ή ταν ο Ότ το Σί μι τσεκ. Το 1961 α πο
χω ρεί ο Σίμι τσεκ και προ σλαμ βά νο μαι ε γώ, με άλ λους 
συ να δέλ φους, σε η λι κί α 27 χρο νών προ πο νη τής στην 
ε θνι κή ο μά δα στί βου. Εί χα α θλη τές που ήταν συ νο μή
λι κοί μου ή με γα λύ τε ροι α πό μένα, ό πως ή ταν ο Ρή γας, 
ο  Ευ στα θιά δης. Έ τσι ξε κί νη σε η προ πο νη τι κή μου κα
ριέ ρα. Πα ρέ με να προ πο νη τής μέ χρι το 1963. Σ’ αυ τό 
το διάστη μα, το πρώ το πα νελ λή νιο ρε κόρ που έ γι νε, το 
έ κα να στο δέ κα θλο με τον Τάκη τον Ε πι τρό που λο, για τί 
γύ μνα ζα και τους δε κα θλη τές. Την κα λύ τε ρή μου διά
κρι ση την εί χα με τον Μπα λά ση για τί εί χα ό λα τα άλ μα
τα. Συγ χρό νως εί χα και το Χρή στο τον Πα πα νι κο λά ου, 
ο ο ποί ος ε κεί νη τη χρο νιά είχε πη δήσει λι γό τε ρο α πό 
τον Μπα λά ση. Ο Μπα λά σης πή δη ξε 4.50 μ. και η με γα
λύ τε ρή του ε πιτυ χί α ή ταν ό τι εί χε κερ δί σει το Σου η δό 
Ί σα ξον. Χω ρίς να έ χω ι διαί τε ρες γνώσεις στο άλ μα ε πί 
κο ντώ με συμ βου λές που μου έ δι νε δι’ αλ λη λο γρα φί ας 
ο Φιλαν δός προ πο νη τής Ο λέ νιους κα τά φε ρα να φθά σω 
τον Μπα λά ση σε ψη λά ε πί πεδα, να έ χει ε πί δο ση 4,50μ. 
και να εί ναι τρί τος έ φη βος στην Ευ ρώ πη.

Άλ λοι με γά λοι α θλη τές που γνώ ρι σαν την ε πι τυ χί α 
κα τά τη διάρ κεια της προ πο νη τι κής σας κα ριέ ρας, 
ποιοί ή ταν;    

Α πο χώ ρη σα α πό την Ε θνι κή ό ταν διο ρί στη κα και ε πα
νήλ θα το 1967. Τον πρώ το α θλη τή που ζή τη σα α πό 
την Ε θνική ο μά δα ή ταν ο Βα σί λης ο Πα πα δη μη τρί ου, ο 
ο ποί ος ή ταν δυο χρό νια ε κεί, αλ λά ή ταν στά σι μος στο 
1.90–1.95 μ. και ό λοι δεν πίστευαν σε αυ τόν, α ντί θε τα 
με ε μέ να. Μια μέ ρα ο Πα πα δη μη τρί ου με δι καί ω σε κά
νο ντας βαλ κα νι κό ρε κόρ με 2.21 μ. Το πρώ το πα νελ λή
νιο ρε κόρ που έ κα νε α θλη τής μου ή ταν ο Βλάσης με 
16.25 μ. στο άλ μα τρι πλούν, το 1970. Μετά ο Πα πα δη
μη τρί ου, ο Καθηνιώ της, ο Δε λη φώτης, ο Κο ντα ξά κης, 
ο Θω μάς, ο Κα πε ρώ νης, ο Ευ θυ μί ου, ο Πα πα τώ λης, 
ο Μπα ρα κτιά δης, ο Πι πλί δης ο Κο μο τη ναί ος. Ε κα το
ντά δες παι διά πέ ρα σαν α πό τα χέ ρια μου και κά να νε 
πα νελ λή νια ρε κόρ, πή γαν στους βαλ κα νικούς α γώ νες, 
κά να νε βαλ κα νι κά ρε κόρ, ε φη βι κά. Αν κα θί σω και τα με
τρή σω, είναι πά ρα πολ λά. Η τε λευ ταί α μου προ πο νη
τι κή πα ρου σί α στην Εθνι κή ή ταν το 1990 που εί χα τον 
Κο ντα ξά κη, του ο ποί ου η με γαλύ τε ρη διά κρι ση ή ταν η 
δεύ τε ρη νί κη στους βαλ κα νι κούς α γώ νες της Ά γκυ ρας 
με 2.28 μ. και η έ νατη θέ ση στο πα γκό σμιο πρω τά θλη μα 
κλει στού στί βου, ό που του δί να νε συγ χα ρη τή ρια ό λοι 
τό τε, για τί εί χε α νά στη μα μό λις 1,80μ. και κατά φερ νε 
τέ τοιες ε πι δό σεις. Το 1991 ε κλέ χτη κα λέ κτο ρας στο ΤΕ
ΦΑ Α του Πανε πι στη μί ου Α θη νών. Οι υ πο χρε ώ σεις μου 
ή ταν αυ ξη μέ νες και α νέ λα βα μό νο την ε πι μόρ φω ση για 

Π ρ ό σ ω π α : Στά θης Φα φού της

Συ νέ ντευ ξη: 

ΕυάγγελοςΑλμπανίδης

Α πο μα γνη το φώ νη ση: 

ΑνέστηςΓιαννακόπουλος
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τους συ να δέλ φους προ πο νη τές για ό λη την Ελ λά δα. 
Έ φυγα α πό το ΣΕ ΓΑΣ και ε πα νήλ θα το 2000 πά λι σαν 
ε πι κε φα λής ε πι μόρ φω σης μέ χρι το 2002 ό που και στα
μά τη σα. 

Και τώ ρα ας πε ρά σου με σε ε ρω τή σεις παι δα γω
γι κού εν δια φέ ρο ντος. Για τί θα συ στή να τε έ να μι κρό 
παι δί να προ τιμή σει τον κλα σι κό α θλη τι σμό;

Για τον α πλού στα το λό γο. Μό νο για την υ γεί α του και 
να πά ρει ο ρι σμέ να θα έ λε γα μα θή μα τα τα ο ποί α θα τον 
βο η θή σουν αρ γό τε ρα στη ζω ή του. Πρώ τα – πρώ τα να 
μά θει να μά χε ται. Σή με ρα η ζω ή έ χει γί νει μια διαρκής 
μά χη. Δυ στυ χώς τα παι διά μας δεν τα ο δη γού με προς 
αυ τό το δρό μο. Τα ο δηγού με προς το δρό μο ό τι ό λα 
εί ναι εύ κο λα. Τους δί νου με πε ρισ σό τε ρα α πό αυτά που 
έ χου με για τί το κρά τος μας έ χει φτά σει σ’ αυ τό το ση
μεί ο και δεύ τερον ό τι περ νά νε την παι δι κή τους η λι κί α 
χω ρίς να εί ναι παι διά, μ’ ό τι αυτό συ νε πά γε ται.

Κα τά την ά πο ψή σας ο κλα σι κός α θλη τι σμός υ περ
τε ρεί των ο μα δι κών α θλη μά των;

Κοι τάξ τε. Ο α θλη τι σμός εί ναι μια έν νοια γε νι κή. Ε γώ 
χαί ρο μαι ο ποιο δή πο τε παι δί α σχο λεί ται με τον α θλη
τι σμό. Με ο ποια δή πο τε μορ φή α θλη τι σμού. Είτε εί ναι 
α το μι κή εί τε ο μα δι κή. Α πλού στα τα, η α το μι κή έ χει πε
ρισ σό τε ρες δυσκο λί ες διό τι στη ρί ζε ται μό νο στη δυ να
τό τη τα τη δι κή σου, στις δι κές σου δυ νά μεις. Ε νώ στο 
ο μα δι κό εί ναι ό τι αν κά νω ε γώ σφάλ μα, κά ποιος άλ λος 
μπορεί να μου το διορ θώ σει. Αλ λά το ο μα δι κό έ χει άλ λα 
προ τε ρή μα τα. Έ χει την ο μαδι κό τη τα, έ χει την συ νερ γα
σί α, έ χει την αλ λη λεγ γύ η, έ χει τό σα πράγ μα τα.

Θα συ στή να τε σ’ έ ναν έ φη βο ν’ α σχο λη θεί με τον 
α γω νιστι κό α θλη τι σμό; 

Α νε πι φύ λα κτα. Αλ λά βά ζο ντας προ τε ραιό τη τες και στό
χους στη ζω ή του. Να μην εί ναι ο έ νας στό χος εις βά
ρος του άλ λου. Για μέ να πρώ τος στό χος πρέ πει να εί
ναι το σχο λεί ο. Πρώτα το σχο λεί ο με τους γυ μνα στές 
– παι δα γω γούς. Και ε πα να λαμ βά νω για πολλο στή φο
ρά ό τι οι Έλλη νες γο νείς εν δια φέρο νται για ο τι δή πο τε 
άλ λο ε κτός α πό την υ γεί α των παι διών τους. Α πό δει
ξη εί ναι η Φυ σι κή Α γω γή στα σχο λεί α. Κα νέ νας γο νέ
ας ή σύλ λο γος γο νέ ων και κη δε μό νων δεν πή γε στο 
υ πουρ γεί ο Παι δεί ας να σπάσει κυ ριο λε κτι κά το κε φά λι 
του υ πουργού, του ε κά στο τε υ πουρ γού, για τί έ χει υ πο
βαθ μί σει τη ση μασί α τη Φυ σι κή Α γω γή α πό τα σχο λεί α. 
Δηλ. έ χει βγά λει την υ γεί α α πό τα σχο λεί α, ε πι δο τώ
ντας τους κλι νι κάρ χες και τα νο σο κο μεί α. Για τί Φυ σι κή 
Α γω γή εί ναι υ γεί α. Και δεν εί ναι μό νο σω μα τι κή α γω γή, 
εί ναι και ψυ χι κή υ γεί α. Μπο ρεί τε να μου πεί τε τι ψυ χι
κή υ γεί α έ χει το παι δά κι που κάθε ται ό λη τη μέ ρα πί σω 
α πό τον υ πο λο γι στή και δεν του δί νου με τη δυ να τό τη τα 
να παί ξει; Το παι δί το ο ποί ο τις πε ρισ σότε ρες ώ ρες τις 
τρώ ει στη κα φε τέ ρια; Για τί εί μα στε το κρά τος με τις 
πε ρισ σό τε ρες κα φε τέ ριες και με τους πε ρισ σό τε ρους 
νέ ους στα κα φε νεί α; Για τί λεί πει η Φυ σι κή Α γω γή. 

Ποια ει κό να έ χε τε για το πε ριε χό με νο της Φυ σι κής 

Αγω γής σή με ρα;

Λυ πά μαι που το λέ ω, αλ λά τη χεί ρι στη. Για τί ό ταν βλέ
πω τον κα θη γη τή Φυ σι κής Α γω γής να δί νει δυο μπά λες 
στα παι διά και να κά θε ται, να α κου μπά ει κά που, να κα
πνί ζει, αυ τή εί ναι Φυ σι κή Α γω γή; Όταν δεν υ πάρ χει ε πι
θε ω ρη τής, ό χι με την έν νοια «θα σου κό ψω το κε φά λι», 
αλ λά με την έν νοια αυ τήν που εί χα με κά πο τε. Αλ λά μή
πως το πρό βλη μα εί ναι πιο βαθύ; Μή πως τα παι διά που 
μπαί νουν στα ΤΕ ΦΑ Α σή με ρα, το με γα λύ τε ρο πο σο στό 
δεν α γα πά ει αυ τό που κά νει; Για τί στην δι κή μου ε πο χή 
του λά χι στον οι ά σχετοι ή ταν δα κτυ λο δει κτού με νοι. Ξέ
ρε τε ό τι συ νά δελ φοι κά ποιας γε νιάς που πά ρα πολ λούς 
απ’ αυ τούς εί χα μα θη τές τη δε κα ε τί α του ’70 και ’80 και 
’90 είναι διευ θυ ντές σχο λεί ων και τα σχο λεί α τους δου
λεύ ουν ρο λό ι; Ά ρα λοι πόν συ να δέλ φους ι κα νούς έ χου
με και πο λύ κα λά κα ταρ τι σμέ νους. Δεν έ χου με ό μως 
σω στό εκ παι δευ τι κό σύ στη μα. Το σύ στη μα τους ο δη γεί 
να μην κά νουν σω στά τη δου λειά τους.

Ποια θε ω ρεί τε ό τι εί ναι η πιο εν δε δειγ μέ νη λύ ση; 
Ένα μέ τρο δηλ. που θα μπο ρού σε να βελ τιώ σει την 
κα τά στα ση στη σχο λι κή Φυ σι κή Α γω γή;

Πρώ τα – πρώ τα σή με ρα υ πάρ χουν σχο λεί α τα ο ποί α 
έ χουν ε γκα τα στά σεις. Βλέ πω στο Βό λο για πα ρά δειγ μα 
ό που ζω ό τι τα σχο λεί α έ χουν ε γκα τα στά σεις πο λύ κα
λές. Ε γώ στο 10ο Γυ μνά σιο Αθη νών εί χα αυ λή που ή ταν 
15Χ20μ. Κι ό μως σ’ αυ τήν την αυ λή α νέ δει ξα παι διά που 
πη δού σαν 1.90 μ. στο ύ ψος, 14.40 μ. τρι πλούν σε η λι
κί α 1617χρο νών. Ο άλλος έ ρι ξε 57 μ. α κό ντιο. Για τί; 
Για τί υπήρ χε το με ρά κι και ί σως να ή μουν τυ χε ρός που 
βρή κα κά ποια παι διά. Αλ λά το ί διο γι νό ταν και σε άλ λα 
σχο λεί α την ί δια ε πο χή. Ό ταν λοι πόν έ χου με σή με ρα 
ε γκα τα στά σεις, αλ λά έχου με μια ώ ρα μά θη μα Φυ σι κής 
Α γω γής την ε βδο μά δα λί γα πράγ μα τα μπο ρούν να γί
νουν. Ού τε να γνω ρί σει το μα θη τή δεν προ λα βαί νει ο 
γυ μνα στής. 

Πι στεύ ε τε ό τι η σχο λι κή Φυ σι κή Α γω γή πρέ πει να 
α πο κτήσει ό σο το δυ να τό πε ρισ σό τε ρο α γω νι στι κό 
χα ρα κτή ρα;

Α σφα λώς. Ε γώ πι στεύ ω ό τι το κάθε σχο λεί ο έ πρε πε 
να έ χει πλήρεις α θλη τικές δρα στη ριό τη τες. Δηλ. θα 
έπρε πε να έ χει ο μά δες μπά σκετ, βό λε ϊ κ.λ.π. Οι ο μά
δες ε ξαρ τού νται α πό το γυ μνα στή. Σή με ρα δεν εκ με
ταλλευό μα στε ού τε το με ρά κι των συ να δέλ φων οι ο ποί
οι θέ λουν να δη μιουρ γήσουν μέ σα στο σχο λεί ο. Δεν 
το εκ με ταλ λευό μα στε. Και α ντί να τους βο η θά με, τους 
α πο τρέ που με. Τους ω θού με να γί νου νε τεμπέ λη δες.

Γί νε ται πά ρα πο λύ με γά λη κου βέ ντα το τε λευ ταί ο 
διά στη μα, ι διαί τε ρα με τά το 2008, για τα προ νό μια 
των μα θη τών – α θλη τών. Έ χου νε περιο ρι στεί με τον 
νό μο του 2008. Ποια εί ναι η ά πο ψή σας; Πι στεύ ε τε 
ό τι η μεί ω ση των προ νο μί ων δη μιουρ γεί προ βλή μα τα 
στην α νά πτυ ξη του σχο λι κού α θλη τισμού και πα ράλ
λη λα του δια συλ λο γι κού α θλη τι σμού;

Ε γώ θα το έ βλε πα τε λεί ως δια φο ρε τι κά το θέ μα. Ε γώ 
θα το έ βλε πα ό χι σαν προ νό μιο με την έν νοια που δί
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νου με μέ χρι τώ ρα, ε γώ θα το έ βλε πα σαν μια υ πο τρο
φί α. Υπο τρο φί α α πό το πανε πι στήμιο, ό πως γί νε ται 
στην Α με ρι κή. Δηλαδή λέ νε η Στε φα νί δου εί ναι πο λύ 
κα λή α θλή τρια, πη δά ει σε η λι κί α 16 χρο νών 4.30 μ. 
ά ρα μας κά νει. Βλέ που με τη βαθ μο λο γί α της, βλέπου
με τις γνώ σεις της και μπαί νει στο πα νε πι στή μιο ό που 
και σπου δά ζει δω ρε άν. Για τί δηλαδή την υ πο τρο φί α να 
τη δί νει το α μερι κά νι κο πανε πι στήμιο και να μη τη δί νει 
το ελ λη νι κό; Ό ταν ξέ ρει ό τι μπο ρεί να πά ρει υ πο τρο
φί α μέ σω του α θλη τι σμού το παι δί θα προ σπα θή σει και 
θα α γω νι στεί. Και θα έ χει την ευκαι ρί α να συ νε χί σει τον 
α θλη τσι μό στο Πα νε πι στή μιο.

Κά τι άλ λο που α φο ρά και πά λι το σχο λι κό α θλη τι
σμό. Σή μερα συ να ντού με σχο λι κούς α γώ νες α πό το 
δη μο τι κό α κό μα σχο λεί ο. Εί ναι μια με ρί δα συ να δέλ
φων που υ πο στη ρί ζουν ό τι αυ τός ο α γω νι στι κός χα
ρα κτή ρας, ι διαί τερα στο δη μο τι κό σχο λεί ο, θα πρέ πει 
να μειω θεί κα τά πο λύ. Ε κεί πρέ πει να δί νου με έμ φα
ση στη μα ζι κή ά θλη ση κι ό χι στον α γώ να. Με α πο τέ
λε σμα πολ λά παι διά ν’ α πο καρ διώ νο νται. Τι πι στεύ ε
τε εσείς; Πρέ πει να υ πάρ χει α γω νι στι κός α θλη τι σμός 
σ’ αυ τή την η λι κί α;

Ε γώ πι στεύ ω ό τι το παι δί πρέ πει να 
μά θει να μά χε ται και να α γω νί ζε ται 
α πό μι κρή η λι κί α. Ό πως μα θαί να
με στην ε πο χή μου. Ε γώ δεν εί πα 
να έρ χε ται πρώ τος, δεύ τε ρος, αλ
λά να μάθει ν’ α γω νί ζε ται. Κά πο τε 
έ νας παπ πούς μου εί πε το ε ξής 
σε σχο λι κούς α γώνες που έ κα να 
σ’ έ να ι διω τι κό σχο λεί ο. Τους εί χα 
βά λει να τρέ ξουν 300 μ. και ο πι τσι
ρι κάς έ πε σε και του έβα λα φω νή ε γώ α πό το μι κρό φω
νο «σή κω και τρέ χα». Και ση κώ θη κε κι έ τρε ξε κι ήρ θε 
2ος. Ο παπ πούς ήρ θε και με συγ χάρη κε. Για τί; Ε πει δή 
τον ε νερ γο ποί η σα. Ε πει δή τον έ κα να μα χη τή, ε πει δή 
ση κώθη κε και α γω νί στη κε για να φτά σει στο τέρ μα. Το 
παι δί πρέ πει να μά χε ται από την αρ χή. Κι ο κα λύ τε ρος 
α γώ νας εί ναι ο ο μα δι κός βέ βαια μέ σω του παι χνιδιού, 
αλ λά ό μως εί ναι και ο α το μι κός. Δεν εί ναι ά σχη μο να 
τρέ ξει 100, 200 ή 1000 μ. ή να πη δή ξει μή κος ή να ρί
ξει το μπα λά κι. Για τί του δί νει εν δια φέ ρον. Τον κά νει 
αγω νι στή. Τον κά νει να βλέ πει τη ζω ή με διαφο ρε τι κή 
μα τιά. Για τί ε μείς πρέ πει να του στε ρή σου με αυ τή τη 
δυ να τό τη τα;

Μι λή σα τε για την παι δα γω γι κή α ξί α του αγω νι στι
κού α θλη τι σμού κι α να φερ θή κα τε ό τι μέ σα α πό τον 
α θλη τι σμό κα νείς βελ τιώ νει τον χα ρα κτή ρα του. Πώς 
μπο ρεί να γί νει κά τι τέ τοιο; 

Κά νω μια πα ρέν θε ση για να σας α να φέ ρω έ να σχε τι κό 
πε ρι στα τι κό. Σαν κα θη γη τής στο 10ο Γυ μνά σιο Α θη νών, 
έ βα ζα τα παιδιά να κά νουν κά ποιες α θλη τι κές δρα στη
ριό τη τες. Με τα ξύ αυ τών των παι διών ή ταν έ νας, ο ο ποί
ος δεν εί χε τα σω μα τι κά προ σό ντα. Τους έ βα ζα λοι πόν 
να κά νουν το γύ ρο του γη πέ δου του Πα να θη να ϊ κού και 

να έρ θουν να τερ μα τί σουν μέ σα στην αυ λή του σχο
λεί ου. Αυ τός αν και δεν μπο ρού σε, έ τρε χε, συμ με τεί χε. 
Του λέ ω λοι πόν: «θέλωνατερματίσεις». Τερ μά τι σαν τα 
άλ λα παι διά, ε γώ τον πε ρί με να, τερ μά τι σε τε λευ ταί ος. 
Του λέ ω: «έκανες15λεπτάκαι30δευτερόλεπτα,πολύ
ωραία.Εγώείμαιευχαριστημένοςμ’αυτόπουέκανες,
αλλάεσύόμωςθαπρέπειναεπιζητείςαπότονεαυτό
σουκάτιπερισσότερο.Τηνάλληφοράπρέπεινακάνεις
έστωκαιέναδευτερόλεπτολιγότερο.Γιαμένατότεθα
είσαιονικητής». Αυ τός λοι πόν ή ταν ο πρώ τος μα θη τής 
στην τε λευταί α τά ξη του Λυ κεί ου και έ γι νε αρ γό τε ρα 
δι κηγό ρος. Ό ταν του α πο νε μή θη κε το α ρι στεί ο α πό το 
Σχο λεί ο εί πε: «μεσυγχωρείτεπάραπολύαλλάδενμου
ανήκει τοβραβείο.Τοαριστείοανήκειστοσυμμαθητή
μουτάδε,(ο ο ποί ος  έ γι νε με τά πο λι τι κός μη χα νι κός),
γιατίοσυμμαθητήςμουπήρε18στηγυμναστικήκαιτο
άξιζεενώεγώπήρα16καιοκ.Φαφούτηςμουχαρίστη
κε». Και πρό σθε σε το ε ξής α μί μη το:  «Σαςευχαριστώ
γιαταγράμματαπουμουμάθατεαλλάοφείλωέναμε
γάλοευχαριστώστονκ.Φαφούτηγιατίμεέμαθεν’αγω
νίζομαι». Εμείς δεν θέ λου με τί πο τε άλ λο, θέ λου με να 
μά θου με τα παι διά ν’ α γω νί ζο νται. Αυ τό που εί πε αυ τός 
ο μα θη τής μου ή ταν η με γα λύ τε ρή μου ι κα νο ποί η ση.

Στον α γω νι στι κό α θλη τι σμό, πέ ρα 
α πό το σχο λεί ο, πι στεύε τε ό τι ο σύλ λο
γος, η ε να σχό λη ση με τον α θλη τι σμό 
βο η θά κά ποιον να γί νει πιο η θι κός, να 
βελ τιώ σει τον χα ρα κτή ρα του;

Εί ναι πο λύ δύ σκο λη η α πά ντη ση. Ε γώ 
έ χω πα ρα δείγ μα τα παι διών, τα ο ποί α 
έ χουν βελ τιώ σει το χα ρα κτή ρα τους, 
έ χουν γί νει πά ρα πο λύ κα λοί πο λί τες κι 

έ χω και παι διά τα ο ποί α ο α θλη τι σμός κα τά κά ποιο τρό
πο τους χά λα σε. Ί σως οι συ γκυ ρί ες. Αλ λά ί σως κι α πό 
μι κροί να ή ταν έ τσι. Και ε μείς α ντί να τους βελ τιώ σου με 
στις παι δι κές η λι κί ες, τρο φο δο τή σα με ί σως τα ε λατ τώ
μα τά τους. Αλ λά ό μως δεν έ χω γνω ρί σει κα νέ να με γά
λο, διά ση μο α θλη τή που να μην ή ταν κύ ριος με ό λη τη 
ση μα σί α της λέ ξε ως.  

Α σχο λη θή κα τε μια ο λό κλη ρη ζω ή με τον α γω νι στι κό 
α θλητι σμό και πολ λοί φα ντά ζο μαι συ νά δελ φοί μας θα 
θέ λα νε ν’ α κού σουν την άπο ψή σας για μια α πό τις 
σο βα ρό τε ρες μά στι γες του σύγ χρο νου α θλη τι σμού, 
το ντό πιν γκ. Τι πι στεύ ε τε ό τι γεν νά το ντό πιν γκ και 
ποιο εί ναι το σπου δαιότε ρο μέ τρο που θα μπο ρού σε 
να λά βει η πο λι τεί α σή με ρα και η διε θνής κοι νότη τα 
για να το κα τα πο λε μή σει;

 Ό πως κα τα λα βαί νε τε, το με γα λύ τε ρο κί νη τρο εί ναι το 
χρή μα. Το χρή μα δια φθεί ρει τα πά ντα. Για να φτά σεις 
στην κο ρυ φή υ πάρ χουν δυο δρό μοι ή μάλ λον υ πάρ
χουν πολ λοί δρό μοι. Ο εύ κο λος δρό μος εί ναι το ντό πιν
γκ. Θα μπο ρού σα να πω πά ρα πολ λά πράγ μα τα. Αλ λά 
ί σως έ θι γα πά ρα πο λύ κό σμο. Για τί σή με ρα γύ ρω α πό 
τον α θλη τι σμό πε ριστρέ φο νται άνθρω ποι οι ο ποί οι δεν 
έ χουν τί πο τα άλ λο στο νου τους πα ρά μό νο το κέρδος, 
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το χρή μα. Έ τσι λοι πόν, το νε α ρό που θα πά ρω ε γώ να 
τον γυ μνά σω και του λέ ω ό τι για να φτά σεις ε κεί πρέ πει 
να γυ μναστείς σκλη ρά και να φτύ σεις αί μα κυ ριο λε κτι κά 
δύ σκο λα μπο ρώ να τον πεί σω. Θα μου πει: «κύριεΦα
φούτηξέρετε,οδιπλανόςμουλέειότιμπορώνακάνωτα
μισά,νακουραστώλιγότεροκαιθαφτάσωστηνκορυφή
ανχρησιμοποιήσωντόπινγκ. Έτσιμεευκολότεροτρόπο
θααποκτήσωχρήμακαιδόξα». Τι λέ τε, θα προ τι μή σει 
ε μέ να ή τον άλ λο; Ά ρα λοι πόν η κα ρα μέ λα ό τι φταί ει 
ο α θλη τι σμός, θα πρέ πει πλέ ον να στα μα τή σει. Φταί
με ε μείς, φταί νε οι άν θρω ποι γύ ρω α πό τον α θλη τι σμό, 
υ πάρ χουν του κό σμου τα συμ φέ ρο ντα. 

Εί ναι α λή θεια βέ βαια α πό έ ρευ νες που έ χουν γί
νει ό τι και οι αντι στά σεις των α θλη τών α πέ να ντι στο 
ντόπιν γκ σή με ρα εί ναι μη δα μι νές. Α πό έ ρευ να που 
δη μο σιεύ τη κε το 1996 με τά τους Ο.Α. της Α τλά ντα, 
δια πι στώ θη κε ό τι εί ναι ικα νοί μέ χρι και το θά να το να 
φτά σουν αρ κεί να πε τύ χουν τη νίκη. Τι πι στεύ ε τε;

Α κρι βώς, μα εί πε α θλη τής: «εάνήξεραότιθαγίνωολυ
μπιονίκηςπαίρνονταςντόπινγκ,αλλάθαπεθάνωστα40,
θατοέκανα». Αυ τό ό μως για τί θα το έ κα νε; Πρώ τα – 
πρώ τα για τη δό ξα και δεύ τε ρον για το χρή μα. Αυ τά τα 
δύο στη ση με ρι νή ε πο χή πά νε μα ζί. Αλ λά μη ξε χνά τε ό τι 
και σε κά ποια ε πο χή προ η γού με νη, των αρ χαί ων η μών 
προ γό νων, φτά σα με σε α νά λο γα ση μεί α. Τό τε λοι πόν 
με τα γρά φο νταν α θλη τές α πό πό λη σε πό λη για να κερ
δί σουν χρή μα και δό ξα.

Μιας και α να φερ θή κα τε στην αρ χαιό τη τα, το να 
με λε τή σει κα νείς την αρ χαί α προ πο νη τι κή τέ χνη, πι
στεύ ε τε ό τι μπο ρεί να τον ε μπνεύ σει; 

Βε βαί ως. Χα ρα κτη ρι στι κό τε ρο πα ρά δειγ μα αυ τής της 
έ μπνευσης α πό την αρ χαιό τη τα εί ναι οι προ πο νη τι κοί 
μι κρό κυ κλοι, οι ο ποί οι έλκουν την κα τα γω γή τους α πό 
την αρ χαί α «τε τρά δα». Απ’ αυ τό δηλ. τον τρό πο που 
χρη σι μο ποιού σαν οι τό τε παιδο τρί βες. Ε γώ εί χα την τύ
χη να έ χω πε φω τι σμέ νους δα σκά λους, ό σον α φο ρά την 
αρ χαιό τη τα. Τους συγ χω ρε μέ νους τον Κλε άν θη Πα
λαιο λό γου, το Δρί βα, το Δια μα ντό που λο κ.ά. Άνθρω ποι 
οι ο ποί οι α σχο λού νταν με την αρ χαί α ι στο ρί α. Δεν εί χαν 
ό μως το μερά κι του προ πο νη τή και δεν έψα ξαν  το θέ μα 
σε βά θος. Εγώ του λά χι στον δεν εί δα κά τι τέ τοιο. Α κό
μη και σή με ρα στα πανε πι στήμια, δεν ξέρω αν αυ τό το 
θέ μα οι ι στο ρι κοί της Φυ σι κής Α γω γής το έ χουν συμπε

ρι λά βει στις έ ρευνές τους. Και οι πρώ τοι οι ο ποί οι το 
πή ραν, το με λέ τη σαν, το εφάρ μο σαν ή ταν οι Ρώ σοι. Με 
τον Ματ βέ εφ και τον Ντιά τσκωφ, οι ο ποί οι πρω το χρη σι
μο ποί η σαν αυ τόν τον τρό πο. Πά νω ε κεί οι κο δο μή σα νε 
ό λο το προ πο νη τι κό τους σύ στη μα. Οι αρ χαί οι ή ξε ραν 
το αν θρώ πι νο σώ μα, ί σως κα λύ τε ρα απ’ ό τι το ξέ ρου με 
ε μείς, παρ’ ό λο που δεν εί χαν τα μέ σα τα δι κά μας. Για
τί πρέ πει να ή ταν άν θρω ποι «στο χα στές». Ψάχνα νε το 
«για τί» και α πό «πού». Φτά να νε στο ση μεί ο προ πο νη τι κά 
να χρη σι μο ποιούν με θό δους οι ο ποί ες σή με ρα ό χι μό νο 
να είναι πα ρα δε κτές αλ λά να ε φαρ μό ζο νται ευ ρύ τα τα. 
Ό ποιος π.χ. δεν έ χει τη φι λο σο φί α της αρ χαί ας «τε τρά
δας», δεν μπο ρεί να εί ναι κα λός προ πο νη τής. Αυ τή εί ναι 
η γνώ μη μου.

Τε λευ ταί α ε ρώ τη ση κ. Φα φού τη για να μη σας τα
λαι πω ρώ. Ο γυ μνα στής του αύ ριο και ο προ πο νη τής 
του αύ ριο. Πώς πι στεύ ε τε πως πρέ πει να εί ναι; 

Ε γώ ξέ ρε τε, ό ταν με ρω τά νε τι εί σα στε, τι δου λειά κά
νε τε, λέ ω ό τι εί μαι γυ μνα στήςπρο πο νη τής. Δεν λέ ω 
ό τι εί μαι λέ κτο ρας. Αυ τές οι δυο λέ ξεις, γυμναστής
προπονητής, εί ναι συ νυ φα σμέ νες. Πι στεύ ω ό τι δεν 
μπο ρώ να τις ξε χω ρί σω στον κλά δο μας. Δεν μι λά ω για 
τον προ πο νη τή που έ χει βγά λει κά ποια σχο λή. Μι λά ω 
για τον κλά δο μας. Για τί ο προ πο νη τής, ο κά θε κα θη γη
τής Φυ σι κής Α γω γής που εί ναι και προ πο νη τής, έ χει αυ
ξη μέ νες ι κα νό τη τες και προ σό ντα. Και ε πί πλέον έ χει το 
σα ρά κι, έ χει την α γά πη την υ πέρ με τρη για την ά θλη ση 
και για τα παι διά. Αυ τός ο συν δυα σμός εί ναι ο κα λύ τε
ρος. Και η ο μο σπον δί α και η εκ παίδευ ση, αυ τούς τους 
αν θρώ πους έ πρε πε να τους έ χει σε κά ποια προ νο μιού
χα θέση θα έ λε γα. Για τί για να γί νεις προ πο νη τής θα 
πρέ πει να έ χεις αυ ξη μέ να προ σό ντα. Για μέ να το με γα
λύ τε ρο προ σόν που πρέ πει να έ χεις εί ναι η α γά πη γι’ 
αυ τό που κά νεις και δεύ τε ρον α γά πη και α φο σί ω ση στα 
παι διά. Πρέπει να εί σαι παι δα γω γός με ό λη τη ση μα σί α 
της λέξης. Αν δεν έ χεις αυ τά τα δύ ο δεν νο μί ζω ό τι μπο
ρείς να τα κα τα φέ ρεις. Πρέ πει να εί σαι ε ρω τευ μέ νος με 
τη δου λειά σου. 

Κύ ριε Φα φού τη σας ευ χα ρι στώ θερ μά και φα ντά
ζο μαι ό πως χά ρη κα ε γώ τη συ νέ ντευ ξή σας θα την 
χα ρούν και οι συ νά δελ φοι που θα διαβά σουν την συ
νέ ντευ ξη αυ τή. Να ‘στε κα λά. 

Σας ευ χα ρι στώ πά ρα πο λύ.                                           

www.xristodoulidi.gr



         w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ. 
Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών 

αθλημάτων

Πέρκος Στέφανος & Χριστόπουλος Ιωάννης

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ

εξειδίκευση στη γνώση

Στο βιβλίο «Αποτελεσματικός Προπονητής», αναπτύσσονται και σχολιάζονται ειδικά 

θέματα, τα οποία σχετίζονται με την «καθημερινότητα» του προπονητή ΟΛΩΝ των 

ομαδικών αθλημάτων, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αγωνιστικής 

περιόδου, στην προπόνηση αλλά και στους αγώνες. Θέματα όπως π.χ. η αποτελεσματική 

διδασκαλία και επικοινωνία, το «δέσιμο» της ομάδας, η παροχή κινήτρων στους παίκτες 

και η αύξηση της συγκέντρωσής τους, ο χειρισμός του άγχους, η συμπεριφορά προς 

τους διαιτητές, ο διαφορετικός χειρισμός σε αντρικές και γυναικείες ομάδες κ.ά., 

αποτελούν ορισμένα από τα θέματα του βιβλίου. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου 

υπάρχουν οι «δραστηριότητες», οι οποίες και αποτελούν τις εφαρμοσμένες ασκήσεις

σενάρια, σχετικές με το θέμα που έχει ήδη αναπτυχθεί.

Το βιβλίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο «εργαλείο», το οποίο παρέχει ένα 

πρωτοποριακό πακέτο θεμάτων, ικανό να βοηθήσει αποτελεσματικά τους προπονητές 

όλων των αγωνιστικών επιπέδων. 

νέο

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΙΑ. 
Μύθοι και πραγματικότητα

Φίλιππος Βλάχοςεξειδίκευση στη γνώση

Το βι βλί ο κι νεί ται κυ ρί ως στους χώ ρους της ψυ χο βιολο γί ας του ε πι στη μο νι κού δη λα δή πε δί ου που 

διε ρευ νά τη σχέ ση των βιο λογι κών συ στη μά των και λει τουρ γιών με τη συ μπε ρι φο ρά και της νευ ρο

ψυ χο λογί ας που προ σπα θεί να ερ μη νεύ σει την αν θρώ πι νη συ μπε ρι φο ρά με βά ση τις λει τουρ γί ες 

του ε γκε φά λου και του νευ ρι κού συ στή μα τος. Μέ σα σ’ αυ τό το πλαί σιο πα ρου σιά ζο νται οι σύγ χρο

νες α πό ψεις για την α ρι στε ρο χει ρί α και προ σεγ γί ζε ται το ευ ρύ τε ρο φαι νό με νο της ε γκε φα λι κής 

α συμ με τρί ας, της εξει δί κευ σης δη λα δή των ε γκε φα λι κών η μι σφαι ρί ων για δια φο ρε τι κές λει τουργί

ες, κα θώς και οι ε πι πτώ σεις τους στις γνω στι κές ι κα νό τη τες και την συμπε ρι φο ρά του α τό μου.

Aπό την πε ρι γρα φή των φαι νο μέ νων αυ τών γί νε ται προ σπά θεια να α να δει χθούν και να ερ μη νευ

θούν η ποι κι λί α και οι πα ραλ λα γές που πα ρου σιά ζουν τα ά το μα σε διά φο ρα σω μα τι κά και ψυ χο λο

γι κά χα ρα κτη ρι στι κά, τα ο ποί α ε δρά ζουν στην ε γκε φα λι κή λει τουρ γί α. Πα ρου σιά ζο νται εν δο α το μι κές δια φο ρές και ει δι κές 

ι κα νό τη τες καθώς και η ε πί δρα ση κα θο ρι στι κών πα ρα γό ντων ό πως π.χ. το φύ λο στη συ μπε ριφο ρά και την α νά πτυ ξη του α τό

μου. Στα τε λευ ταί α κε φά λαια του βι βλί ου δί νεται έμ φα ση στη συ σχέ τι ση της ε γκε φα λι κής α συμ με τρί ας με την εκ παι δευ τική 

δια δι κα σί α, δια τυ πώ νο νται προ τά σεις και πα ρου σιά ζο νται τε χνι κές για την προ α γω γή της μά θη σης.
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Η α πο τε λε σμα τι κό τη τα της δι δα σκα λί ας ε νός προ γράμ μα τος 

δε ξιο τή των ζω ής στη φυ σι κή α γω γή

Στο πα ρόν πρό γραμ μα δε ξιο τή των ζω ής ε πι διώ χθη κε οι μα θη τές 
να συ νει δη το ποι ή σουν ό τι αυ τό που θέ λουν να πε τύ χουν, μέ σα 
και έ ξω α πό το σχο λεί ο, είναι α πο τέ λε σμα ορ γα νω μέ νης και με
θο δευ μέ νης προ σπά θειας. Πα ράλ λη λα με τις α θλη τι κές δε ξιό τη
τες, καλ λιερ γή θη καν και δε ξιό τη τες ζω ής οι οποί ες θε ω ρού νται 
πο λύ τι μα ε φό δια που βο η θούν τα ά το μα για να πε τύχουν  στο 
πε ρι βάλ λον που ζουν και δρα στη ριο ποιού νται. Σε 17 μα θή μα τα 
φυ σι κής α γω γής, σε τέσ σε ρα σχο λεί α, σε 10λε πτες πα ρεμ βά
σεις, οι μα θη τές δι δά χθη καν τις δε ξιό τη τες ζω ής: α) κα θο ρι
σμός στό χου, β) θε τι κή σκέ ψη  ε ντο πι σμό αρ νητι κής σκέ ψης, 
με τα τρο πή της σε θε τι κή  αυ τοο μι λί α ως μια μορ φή θε τι κής 
σκέ ψης και γ) στρα τη γι κές ε πί λυ σης προ βλη μά των. Αρ χι κά, οι 
μα θη τές δο κι μά σθη καν σε α θλη τι κές δε ξιό τη τες του μπά σκετ 
και του βό λε ϊ ό που με βά ση την ε πί δο σης που έ φε ραν έθε ταν 
στό χους προ σω πι κής βελ τί ω σης. Στη συ νέ χεια, ε ξα σκή θη καν σ’ 
αυ τές με τη βοή θεια δε ξιο τή των ζω ής (κα θο ρι σμός στό χου, αυ
τόομι λί α, ε ντο πι σμός αρ νη τι κής σκέ ψης και με τα τρο πή της σε 
θε τι κή, λύ ση προβλη μά των) και στο τέ λος δο κι μά σθη καν ξα νά 
για να φα νεί αν πέ τυ χαν τους στό χους που έ θε σαν και αν βελ
τιώ θη καν σ’ αυ τές. Α πό τα α πο τε λέ σμα τα φά νη κε ό τι οι μα θη τές 
βελ τιώ θη καν στις α θλη τι κές δεξιό τη τες, αι σθάν θη καν ι κα νοί να 
χρη σι μο ποιούν τις δε ξιό τη τες ζω ής τις ο ποί ες θε ώ ρη σαν πο
λύτι μο και χρή σι μο ερ γα λεί ο για τη ζω ή τους. Α πέ κτη σαν γνώ
σεις για αυ τές, χρη σι μο ποί η σαν τις δε ξιό τη τες ζω ής ό χι μό νο 
στη φυσι κή α γω γή και στο σχο λεί ο αλ λά και έ ξω α πό αυ τό, 
στην κα θη με ρι νή τους ζω ή ε νώ το μά θη μα της φυ σι κής α γω γής 
έ γι νε πιο «μά θη μα». 
Το πρό γραμ μα δε ξιο τήτων ζω ής που ε φαρ μό σθη κε στα τέσ
σε ρα σχο λεί α α γα πή θη κε και ε κτι μή θη κε από μα θη τές και κα
θη γη τές. Κύ ρια α πο δεί χθη κε ό τι οι δε ξιό τη τες ζω ής εύ κο λα 
μπο ρούν να ε ντα χθούν στο κα θη με ρι νό μά θη μα της φυ σι κής 
α γω γής χω ρίς να αλ λά ξει κα θό λου ο κι νη τι κός και α θλη τι κός 
χα ρα κτή ρας του μα θή μα τος. Για πα ρά δειγ μα, εύ κο λα μπο ρού με 
να μά θου με στους μα θη τές να θέ τουν στό χους προ σω πι κής 
βελ τί ω σης. Υ πάρ χουν πολ λά τε στ φυ σι κών ι κα νο τή των ή α θλη
τι κών δε ξιο τή των που μπο ρού με να τα βρού με εί τε στα βι βλί α 
της φυ σι κής α γω γής, ό πως του μα θη τή (σελ. 29, 36, 110115) 
και του κα θη γη τή (της Α’ γυ μνα σί ου σελ. 110111, 156, της Β’ 
γυ μνα σί ου, σελ. 38, 127, 128) εί τε α πό τη βι βλιο γρα φί α και τα 
ο ποί α μπο ρούμε να ε φαρ μό σου με. Οι μα θη τές, με βά ση την ε πί
δο ση που φέρ νουν μπο ρούν να θέ σουν έ ναν στό χο ε νός μη νός 
και με τά να ξα να δο κι μα σθούν για να δουν αν πέτυ χαν το στό χο 
που έ θε σαν. Πριν ό μως θα πρέ πει να φτιά ξουν έ να προ σω πι κό 
πλά νο δρά σης (π.χ. σελ.110 βι βλί ο φυ σι κής α γω γής του μα θη
τή) που θα πε ρι γρά φει ανα λυ τι κές, συ γκε κρι μέ νες ε νέρ γειες 
που πρέ πει να κά νουν για να μπο ρέ σουν να πε τύ χουν το στό χο 
τους. Για πα ρά δειγ μα, σ’ έ να στό χο βελ τί ω σης κοι λια κών (βι βλί ο 
του μα θη τή, σελ.111) το πλά νο δρά σης μπο ρεί να πε ρι λαμ βά

νει ε νέργειες ό πως «να κά νω κά θε α πό γευ μα 5 
σετ α πό 20 κοι λια κούς», «στο μά θη μα της Φυ σι κής 
α γω γής, με τά το ζέ στα μα, να κά νω 30 κοι λια κούς», 
«να βελ τιώ σω την α ερό βια ι κα νό τη τά μου, να Τρί τη, 
Πα ρα σκευ ή και Κυ ρια κή που έ χω ε λεύ θε ρο χρόνο 
να πη γαί νω και να τρέ χω στο πάρ κο της γει το νιάς 
2000 μέ τρα», «να βελ τιώ σω τη δια τρο φή μου, να 
τρώ ω κά θε μέ ρα έ να φρού το α ντί για γλυ κά» κ.λ.π.). 
Με τον τρόπο αυ τό ό λοι οι μα θη τές α νε ξαρ τή του 
φύ λου και ι κα νό τη τας: α) εί ναι ε νταγ μέ νοι στο μά
θη μα, β) έ χουν λό γους για να προ σπα θούν κα θώς 
δεν α ντα γω νί ζο νται τους άλ λους αλ λά τον ε αυ τό 
τους, γ) α πο κτά άλ λο εν δια φέ ρον και α ξί α το μά θη
μα, δ) αι σθά νο νται ό τι οι ί διοι ε λέγ χουν τα πράγ μα
τα και η ε πι τυ χί α είναι α πο τέ λε σμα προ σπά θειας. 
Για την εκ μά θη ση ή βελ τί ω ση δε ξιο τή των μπο ρούν 
οι μα θη τές να χρη σι μο ποιούν αυ τόο μι λί α ως μια 
μορ φή θε τι κής σκέ ψης, λέ ξεις κλει διά που κα τευ
θύνουν την προ σο χή τους στα ση μα ντι κά στοι χεί α 
της δε ξιό τη τας (π.χ. για σουτ στο μπά σκετ, τη λέ ξη 
«καρ πός»). Τέ λος, για να ε πι λύ ουν προ βλή μα τα, να 
ξε περ νούν ε μπό δια που προ κύ πτουν στο δρό μο για 
να πε τύ χουν έ να στό χο μπο ρούν οι μα θη τές μα μά
θουν να χρη σι μο ποιούν μια λο γι κή σει ρά τριών βη
μά των που μπο ρεί να πε ρι γρα φεί α πό το α κρω νύ μιο 
Σ.Ο.Σ. ό που το πρώ το βή μα εί ναι το Σκέ ψου λύ σεις, 
ό σες πε ρισ σό τε ρες μπο ρείς για το πρό βλη μα που 
α ντι με τω πί ζεις, το δεύ τε ρο βή μα εί ναι το Όρι σε τι 
συ νέ πειες που θα έ χει η ε φαρ μο γή της κά θε λύ σης 
που σκέ φτη κες, το τρί το βή μα εί ναι το Συ μπέ ρα νε, 
κα τέ λη ξε σ’ ε κεί νη τη λύ ση που έ χει τις κα λύ τε ρες 
συ νέ πειες για σέ να, για το πρό βλη μα ή για το στό
χο που έ θε σες. Οι μα θη τές μα θαί νουν να α ντι με τω
πί ζουν το κά θε πρό βλη μα με αυ τή τη λο γι κή σει ρά 
βη μά των, προ σπα θούν να λύ σουν το πρό βλη μα εί τε 
μό νοι τους εί τε ο μα δι κά σε σύ σκε ψη, σαν μια μορ
φή time out.
Ό λα αυ τά μπο ρούν να γί νουν μέ σα στο κα θη με ρι νό 
μά θη μα της φυ σι κής α γω γής. Το μό νο που χρειά
ζε ται εί ναι σχε δια σμός, κα λή ορ γά νω ση του μα
θή μα τος και μύ η ση των μα θη τών ώ στε να μά θουν 
να χρη σι μο ποιούν τις δε ξιό τη τες ζω ής. Σ’ ό λη τη 
διάρ κεια σχο λι κής χρο νιάς οι μα θη τές μπο ρούν να 
δο κι μα σθούν σε του λά χι στον 5 α ντι κεί με να για να 
θέ σουν τους α ντί στοι χους στό χους προσω πι κής 
βελ τί ω σης.

Γε ώρ γιος Γιαν νού δης

(Eπι βλέ πων Κα θη γη τής: Μά ριος Γού δας) 
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Η ε πί δρα ση των ο δη γιών ε στί α σης της προ σο χής στην α πό

δο ση και μά θη ση της κυ βί στη σης στο μά θη μα της φυ σι κής 

α γω γής

Ο εκ παι δευ τι κός και ο προ πονη τής πα ρέ χουν στους 
α σκού με νους ο δη γί ες οι ο ποί ες α να φέ ρο νται στα 
ση μα ντι κά ση μεί α ε κτέ λε σης της δε ξιό τη τας που δι
δά σκε ται, με στό χο τη βελ τί ω ση της α πό δο σης και 
της μά θη σης. Οι ο δη γί ες μπο ρούν να κα τευ θύ νουν 
την προ σοχή των α σκού με νων εί τε στον τρό πο 
ε κτέ λε σης της κί νη σης (δη λα δή εσωτερικέςοδηγί
ες,για πα ρά δειγ μα «μετακίνησετοβάροςσουαπό
τοπίσωστομπροστάπόδι»), εί τε στο α πο τέ λε σμά 
της (δη λα δή εξωτερικές οδηγίες, για πα ρά δειγ μα 
«μετακίνησετοβάροςσουαπότοπίσωστομπρο
στάπόδι,προςτηνκατεύθυνσηπουθέλειςναπά
ειημπάλα»). Με λέ τες έ δει ξαν ό τι οι ο δη γί ες που 
κα τευ θύ νουν τη συ γκέ ντρω ση της προ σο χής στο 
α πο τέ λε σμα της κί νη σης εί ναι α πο τε λε σμα τι κό τε
ρες στην α πό δο ση και στη μά θη ση των κι νη τι κών 
δε ξιο τή των. Η πρα κτι κή διά στα ση αυ τού του ευρή
μα τος στη δι δα σκα λί α ση μαί νει ό τι οι ΚΦΑ και οι 
προ πο νη τές θα πρέ πει να προ σχε διά ζουν το πε ριε
χό με νο των ο δηγιών που δί νουν.
Η διε ρεύ νηση της α πο τε λε σμα τικότη τας των ο δη
γιών ε σω τε ρι κής και ε ξω τε ρι κής ε στί α σης στην 
α πό δο ση και μά θη ση της κυ βί στη σης με συ σπεί ρω
ση, ή ταν το α ντι κεί με νο με λέ της που πα ρου σιά ζεται 
στη συ νέ χεια. Η κυ βί στη ση δι δά χθη κε σε πραγ μα τι
κές συν θή κες δι δα σκαλί ας στο σχο λι κό γυ μνα στή
ριο. Ο δι δά σκων σχε δί α σε εκ των προ τέ ρων τις 
ο δηγί ες ε στί α σης με βά ση τα συν θε τι κά στοι χεί α 
της δε ξιό τη τας. Δύ ο ο μά δες μα θη τών η λι κί ας 78 
ε τών, συμ με τεί χαν σε τέσ σε ρα μα θή μα τα, στα ο ποί α 
δό θη κε α πό τον ί διο δι δά σκο ντα δια φο ρε τι κός τύ
πος ο δη γιών που ε στί αζαν ε σω τε ρι κά και ε ξω τε ρι κά 
α ντί στοι χα. Στην πρώ τη ομά δα η ο ποί α ε ξα σκή θη κε 
στην κυ βί στηση α κο λου θώ ντας την ε σω τε ρι κή ε στί
α ση, ο δι δά σκων έ δω σε τις πα ρα κά τω ο δηγί ες:

Ε λά τε στο βα θύ κά θι σμα με τα χέ ρια στην πρό• 
τα ση.
Το πο θετή στε στα θε ρά τις πα λά μες σας στο • 
στρώ μα, με τε ντω μέ να χέ ρια, πιο μα κριά από τα 
πό δια σας. Αι σθαν θεί τε το βά ρος του σώ μα τος 
να έρ χε ται στα χέ ρια σας. 
Ση κώ στε τη λε κά νη σας ψη λά.• 
Αι σθαν θεί τε το σα γό νι να α κου μπά στο στή θος • 
σας.
Λυ γί στε τα χέ ρια και σπρώξ τε και με τα δύ ο πό• 
δια μα ζί για να γυ ρί σε τε.
Αι σθαν θεί τε το πί σω μέ ρος του κε φα λιού σας να • 
έρ χε ται πρώ τα σε ε πα φή με το στρώ μα. Η ε πα φή 

συ νε χί ζε ται κα τά μή κος της σπον δυ λι κής στήλης.
Ό σο γυρνά τε α πα λά, το σώ μα πα ρα μέ νει κα μπου ρια σμέ νο με • 
λυ γι σμέ να γό να τα.
Τα χέ ρια έρ χο νται γρή γο ρα τεντω μέ να α πό πί σω μπρο στά.• 
Αι σθαν θεί τε το στρώ μα μό νο κά τω α πό τα πέλ μα τά σας.• 
Ση κω θείτε χω ρίς τη βο ή θεια των χε ριών. • 

Οι ο δη γί ες ε σω τε ρι κής ε στί α σης α να φε ρό ταν στο τι μπο ρεί 
να νιώ σουν οι α σκούμε νοι κα τά την ε κτέ λε ση της κυ βί στη σης. 
Αφο ρού σαν σε κι ναι σθη τι κές πλη ρο φο ρί ες που προ έρ χο νται 
α πό την κί νη ση του σώ μα τος κα τά την ε κτέ λεση της κυ βί στη
σης, με ε πι δί ω ξη να ε στιά σουν οι μα θη τές α κό μη πε ρισ σό τε ρο 
στο σώ μα τους (για πα ρά δειγ μα «αι σθαν θεί τε το σα γό νι να 
α κου μπά στο στή θος σας»). 

Στη δεύ τε ρη ο μά δα που ε ξα σκή θη κε στην κυ βί στη ση α κολου
θώ ντας την ε ξω τε ρι κή ε στί α ση, ο δι δά σκων έ δω σε τις πα ρα
κά τω ο δη γί ες:

Ε λά τε στο βα θύ κά θι σμα, σα να κά θε στε σε μια χα μη λή κα• 
ρέ κλα, με τα χέ ρια στην πρό τα ση. 
Το πο θε τή στε στα θε ρά τις πα λά μες σας στο στρώ μα, με τε• 
ντω μέ να χέ ρια, πιο μα κριά α πό τα πό δια σας. Το βά ρος του 
σώ μα τος έρ χε ται στα χέ ρια σας.
Ση κώ στε τη λε κά νη σας ψη λά προς τον ου ρα νό.• 
Α κου μπή στε το πη γού νι στο στή θος σας.• 
Λυ γί στε τα χέ ρια και σπρώξ τε το στρώ μα και με τα δύ ο πό• 
δια μα ζί για να γυ ρί σε τε.
Το πί σω μέ ρος του κε φα λιού έρ χε ται πρώ τα σε ε πα φή με το • 
στρώ μα. Η ε πα φή συ νε χί ζε ται κα τά μή κος της σπον δυ λικής 
στή λης.
Ό σο γυρνά τε α πα λά, το σώ μα πα ρα μέ νει κα μπου ρια σμέ νο, • 
σαν μπά λα, με λυ γι σμέ να γόνα τα.
Τα χέ ρια έρ χο νται γρή γο ρα τε ντω μέ να α πό πί σω μπρο στά • 
σα να προ σπα θεί τε να πιά σετε κά τι που βρί σκε ται μα κριά.
Μό νο τα πέλ μα τά σας πα τούν στο στρώ μα.• 
Ση κω θεί τε χω ρίς τα χέ ρια να α κου μπή σουν το στρώ μα.• 

Για τη δια μόρφω ση των ο δη γιών ε ξω τε ρι κής εστί α σης, χρη
σι μο ποι ή θη κε η α κρι βής πε ρι γρα φή των κι νή σε ων του σώ μα
τος («α κου μπή στε το σα γό νι στο στήθος») κα θώς και η χρή
ση παρομοιώ σε ων («το σώ μα πα ρα μέ νει κα μπουρια σμέ νο, σαν 
μπά λα»). Το πλε ο νέ κτη μα της χρή σης πα ρο μοιώ σε ων εί ναι, ό τι 
απο μα κρύ νουν την προ σο χή του α σκού με νου α πό τις κι νή σεις 
του σώ μα τος και πα ρέ χουν μια νο ε ρή ει κό να του στό χου της 
κί νη σης.
Στην αρ χή κά θε δι δα κτι κής ώ ρας οι δύ ο ο μά δες λάμ βα ναν τις 
ί διες αρ χι κές προ φο ρι κές ο δηγί ες που α φο ρού σαν στην πε
ρι γρα φή της βα σι κής τε χνι κής της δε ξιό τη τας. Ακο λου θού σε 
μί α ε πί δει ξη της τε χνι κής και άρ χι ζε η ε ξά σκη ση. Σε κά θε δι
δα κτι κή ώ ρα, οι α σκού με νοι ε κτε λού σαν συγκε κρι μέ νες α σκή

Νε ρα ντζού λα Κου φού

(Ε πι βλέ που σα Κα θη γή τρια: Μα ρί α Μι χα λοπού λου)
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σεις εκ μά θη σης με με θο δι κή σει ρά πα ρου σί α σης. Κά θε ο μάδα 
ε κτε λού σε το ί διο α σκη σιο λό γιο και τον ί διο α ριθ μό προ σπα
θειών, έ παιρνε ό μως δια φο ρε τι κές ο δη γί ες ε στί α σης. Η σει
ρά πα ρο χής των ο δη γιών α κο λου θού σε τη χρο νι κή αλ λη λου χί α 
ε κτέ λε σης των συν θε τι κών με ρών της δε ξιότη τας. Κά θε ο δη γί α 
ή ταν σε α ντι στοι χί α με έ να ση μεί ο της τε χνι κής της κυ βίστη σης, 
σύμ φω να με το α κό λου θο πα ρά δειγ μα: 
Περιγραφήάσκησης: ρο λά ρι σμα στη σπον δυ λι κή στή λη με πια
σμέ να τα πό δια και το σαγό νι στο στή θος. 
Επιδίωξη: η δια τή ρη ση της συ σπεί ρω σης του σώ μα τος κατά την 
α να τρο πή. Δί νε ται η α ντί στοι χη ο δη γί α ε στί α σης, ε κτε λού νται 
πέ ντε ρο λα ρίσμα τα, ε πα να λαμ βά νε ται η ο δη γί α, ε κτε λού νται πέ
ντε ρο λα ρί σμα τα. 
Οδηγίαεσωτερικήςεστίασης: ό σο γυρ νά τε α πα λά, τοσώμα πα
ρα μέ νει καμπουριασμένο με λυ γι σμέ να γόνα τα. 

Οδηγίαεξωτερικήςεστίασης: ό σο γυρ νά τε απαλά, το σώ μα πα
ρα μένει κα μπου ρια σμέ νο, σανμπάλα, με λυ γι σμέ να γό να τα.

Η α ξιο λό γη ση των μα θη τών των δύ ο ο μά δων έ γι νε με ε πτά ποιο
τι κά κρι τή ρια α πό δο σης. Διαπι στώ θη κε, ό τι οι ο δη γί ες ε ξω τε ρι
κής ε στί α σης, ή ταν πιο α πο τε λε σμα τι κές στη μά θη ση της δε ξιό
τη τας σε σχέ ση με τις ο δη γί ες ε σω τε ρι κής ε στί α σης. Το εύ ρη μα 
αυ τό δεί χνει ό τι οι ΚΦΑ και οι προ πο νη τές θα ή ταν χρή σι μο να 
προ σχε διά ζουν τον τρό πο δια τύ πω σης των ο δη γιών στο συγκε
κρι μέ νο εί δος δε ξιό τη τας και να συ μπε ρι λαμ βά νουν αυ τές τις 
ο δη γί ες στο σχέ διο μα θή μα τος. Ω στό σο, πρέ πει να ση μειω θεί 
ό τι σε με λέ τες που α φο ρού σαν δε ξιό τη τες χει ρι σμού ορ γά νων 
και με τα κί νη σης σώ μα τος, δεν πα ρα τη ρήθη καν ση μα ντι κές δια
φο ρές στην α πο τε λε σμα τι κό τη τα των δύ ο τύ πων ο δη γιών.
 

 w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ, 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δημήτρης Κοκαρίδας

 Β Ι Β Λ Ι O Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

εξειδίκευση στη γνώση

Το βι βλί ο α πευ θύ νε ται σε ό λους τους κα θη γη τές και τις κα θη

γήτριες φυ σι κής α γω γής που εν δια φέ ρο νται να εμ βα θύ νουν 

στην έν νοια της προ σαρ μο γής στην ά σκη ση για ά το μα με α να

πη ρί ες και εί ναι γραμ μέ νο με έ ναν κα θα ρά πρα κτι κό τρό πο που 

στο χεύ ει στο να διευ κο λύ νει τον γυ μνα στή στο κα θη με ρι νό έρ γο 

του. Για τον λόγο αυ τό, στις σε λί δες του πε ριέ χε ται και α να λύ

ε ται το ε ξα το μι κευ μέ νο εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα (Ε.Ε.Π.), μί α 

γρα πτή έκ θε ση  α ξιο λό γη ση που α να πτύ χθηκε για να βο η θή σει 

τον κα θη γη τή φυ σι κής α γω γής να α ντα πε ξέλ θει στην δι δασκα λί α 

του παι διού με α να πη ρί α που έ χει α να λά βει. Μέ σα από το τρί πτυ χο «Ε ξα το μι κευ μέ νο Εκ παι

δευ τι κό πρό γραμ μα  προ σαρ μο γές άσκη σης  προ ο πτι κές έ ντα ξης» το βι βλί ο α πο σκο πεί στην 

πα ρο χή εκ παι δευ τι κής στή ρι ξης στους κα θη γη τές φυ σι κής α γωγής α νά την Ελ λά δα που συ χνά 

α γω νιούν, προ βλη μα τί ζο νται και έ χει την διά θε ση να προ σφέ ρουν στους μα θη τές με ει δι κές εκ

παι δευ τι κές α νά γκες, στα πλαί σια μί ας σύγ χρονης προ σέγ γι σης που ε νι σχύ ει την πα ρο χή ί σων 

ευ και ριών εκ παί δευ σης.

νέο

H ΔΙ ΔΑ ΚΤΟ ΡΙ ΚΗ Ε ΡΕΥ ΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑ ΞΗ 
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Μια α πό τις υ πο θέ σεις της τριε τούς αυ τής έ ρευ νας 
ή ταν ε άν οι Εκ παι δευ τι κοί Φυ σι κής Α γω γής (Ε ΦΑ) 
(ταυ τό χρο να και με άλ λους κοι νω νι κούς πα ρά γο ντες) 
ε πη ρε ά ζουν  τους στό χους των παι διών (στόχοιγια
προσωπικήβελτίωση,ενίσχυσητουεγώ,προστασία
τουεγώ&κοινωνικήαποδοχή), τη συμ με το χή τους 
στην ε ξω σχο λι κή ά θλη ση και την ι κα νο ποί η ση που 
βιώ νουν στο μά θη μα της ΦΑ. Το τε λι κό δείγ μα της 
έ ρευ νας πε ριε λάμ βα νε 1508 μα θη τές/τριες οι ο ποί
οι/ες κα τά την πρώ τη χρο νιά της έ ρευ νας φοι τού σαν 
στην ΣΤ΄ δη μο τι κού και την Α΄ λυ κεί ου.
Η συ ζή τη ση και τα συ μπε ρά σμα τα των α πο τε λε σμά
των της έρευ νας. 

Α)ΩςπροςτηνεπίδρασητωνΕΦΑστουςστόχους
τωνπαιδιών. 

Τα α πο τε λέ σμα τα έ δει ξαν ό τι οι Ε ΦΑ συμ βάλ λουν 
απο φα σι στι κά στη δια μόρ φω ση των στό χων για προ
σω πι κή βελ τί ω ση και κοι νω νι κή α πο δο χή κα θώς (σε 
πιο μι κρό βαθ μό) και στην προ στα σί α του ε γώ. Ο 
στό χος για προ σω πι κή βελ τί ω ση εί ναι ο πλέ ον ση
μα ντι κός κα θώς ε πι δρά θε τι κά στον γνω στι κό, ψυχι
κό και συ ναι σθη μα τι κό κό σμο των παι διών. Κρί νε ται 
α να γκαί ο λοι πόν οι Ε ΦΑ, μέ σα α πό τη δια μόρ φω ση 
των πε ριε χο μέ νων των α να λυ τι κών προ γραμ μά των 
και γε νι κό τε ρα της κα θη με ρι νής πρα κτι κής τους, να 
κα τα βάλ λουν συνε χή και έ ντο νη προ σπά θεια στη δη
μιουρ γί α ε νός κλί μα τος πα ρα κί νησης με έμ φα ση στη 
μά θη ση/βελ τί ω ση ό λων των παι διών. Η βελ τί ω ση των 
προ σω πι κών χαρα κτη ρι στι κών των Ε ΦΑ και ε κεί νων 
που σχε τί ζο νται με τη δι δα σκα λί α τους εί ναι βέ βαιο 
ό τι θα ε νι σχύ σει αυ τή την προ σπά θεια. Ο σε βα σμός 
και η ί ση με τα χείρι ση, η αύ ξη ση της δια σκέ δα σης, 
η κα τάλ λη λη α να τρο φο δό τη ση, η ε ξα το μί κευση της 
δι δα σκα λί ας, η α νά πτυ ξη της υ πευ θυ νό τη τας και της 
συ νερ γα σί ας και η αύ ξη ση του χρό νου συμ με το χής 
των παι διών θα προ ά γουν το στό χο για προσω πι κή 
βελ τί ω ση. 
Οι Ε ΦΑ κα τα νο ώ ντας ε πί σης τις θε τι κές συ νέ πειες 
για το παι δί ό ταν αυ τό εί ναι α γα πη τό/α πο δε κτό α πό 
τους άλ λους φαί νε ται να εί ναι και πε ρισ σό τε ρο ευαι
σθη τοποι η μένοι για την ε νί σχυ ση αυ τού του στό χου. 
Ι διαί τε ρα η ΦΑ ευ νο εί μια τέ τοια προ σέγ γι ση μέ σα 
α πό τη συνερ γα σί α, τη συμ με το χή στις α πο φά σεις 
και τους κοι νούς στό χους των παι διών. 
Α ξιο πρό σε κτη ή ταν ό μως και η συνει σφο ρά των Ε ΦΑ 
στο στό χο προ στα σί ας του ε γώ, έ ναν ι διαί τε ρα ε πι
ζή μιο στό χο. Συστή νε ται λοι πόν οι Ε ΦΑ, ως  ση μα ντι

Επίδραση κοινωνικών παραγόντων στους στόχους επίτευξης 

και στην παρακίνηση των μαθητών στον αθλητισμό και στο 

σχολείο :  μια διαχρονική μελέτη Γεώργιος Αμπατζόγλου

(Ε πι βλέ πων Κα θη γη τής: Α θα νά σιος Πα πα ϊ ω άννου)

κή πη γή ε λέγ χου της μα θη σια κής δια δι κα σί ας των παι διών, να 
α πο φεύ γουν να δη μιουρ γούν έ να έ ντο νο κλί μα α ξιο λό γη σης ή 
αρ νητι κής α να τρο φο δό τη σης που θα αυ ξή σει τον προ σα να το λι
σμό των παι διών στην προ στα σί α του ε γώ. Ι διαί τε ρα, κα θώς ο 
στό χος προ στα σί ας του ε γώ ε πι δρά αρ νη τι κά στη προ σω πι κή 
βελ τί ω ση, στην ι κα νο ποί η ση στη ΦΑ και στη συμ με τοχή των παι
διών στην ά θλη ση η συ νει σφο ρά των Ε ΦΑ στον ε πι ζή μιο αυ τό 
στό χο πρέ πει να προ βλη μα τί ζει α κό μα πε ρισ σότε ρο.  
Για το μά θη μα της ΦΑ ά ξια α να φο ράς ή ταν και η ε πί δρα ση του 
φί λου στη δια μόρ φω ση των στό χων ε νί σχυ σης και προ στα σί ας 
του ε γώ. Αν και λί γα πράγ μα τα εί ναι σχε τι κά γνω στά με την πα
ρα κί νη ση στο πε ρι βάλ λον της πα ρέ ας, μπο ρού με να υ πο θέ σου με 
ό τι α πα ραί τη τη εί ναι και η εκ παί δευ ση των παι διών για την κα τα
νό η ση του ρό λου και των συ νε πειών της δι κιάς τους συ μπε ρι φο
ράς στην πα ρα κί νη ση των φί λων τους. Κα θο δη γώ ντας τα παι διά 
για το ρό λο τους στην πα ρέ α οι Ε ΦΑ θα πρέ πει να α να δει κνύ ουν 
την ω φε λι μό τη τα της συ νερ γα σί ας, των κα λών σχέ σε ων και την 
έμ φα ση στην προ σπά θεια/προ σω πι κή βελ τί ω ση α πο φεύ γο ντας 
τον α ντα γω νι σμό και την σύ γκρι ση με τα ξύ των παι διών. Σε αυ τή 
την κα τεύ θυν ση ου σια στι κή μπο ρεί να εί ναι η συ μπε ρί λη ψη στο 
μά θη μα της ΦΑ των σχε δί ων ερ γα σί ας (projects) και η συμ με
το χή των Ε ΦΑ σε προ γράμ μα τα σχο λι κών δρα στη ριο τή των τα 
ο ποί α, μέ σα α πό την καλ λιέρ γεια της ε πι κοι νω νί ας και της υ πεύ
θυ νης συμπε ρι φο ράς, ε πι τρέ πουν στους συμ με τέ χο ντες να α να
πτύσ σουν και μια κα λύτε ρη σχέ ση. 

Β)Ως προς την επίδραση τωνΕΦΑστην εξωσχολική άθληση
τωνπαιδιών.

Η συμ με το χή των παι διών στην ά θλη ση φαί νε ται να προ ά γε ται 
α πό την α ντι λαμ βανό με νη έμ φα ση των ΕΦΑ κυ ρί ως στην προ
σω πι κή βελ τί ωση αλ λά και στην κοι νω νι κή απο δο χή. Η πα ρα πά
νω ε πί δρα ση α ντα πο κρί νε ται στις προσ δο κί ες για το ρό λο των 
ΕΦΑ στην ε νί σχυ ση της φυ σι κής δρα στη ριό τη τας των μα θη τών/
τριών. Α κό μα πε ρισ σό τε ρο τα α πο τε λέ σμα τα εί ναι ε ξό χως ση μα
ντι κά, κα θώς οι ΕΦΑ ήταν ο μό νος κοι νω νι κός πα ρά γο ντας της 
έ ρευ νας που δεν συν δε ό ταν ά με σα (ως φυ σι κή πα ρου σί α) με 
την ε ξω σχο λι κή α θλητι κή δρα στη ριό τη τα των παι διών, γε γο νός 
που υ πο γραμ μί ζει το ση μα ντι κό ρό λο της ΦΑ στη δια χρο νι κή και 
πο λύ πλευ ρη ανά πτυ ξη των παι διών και ι διαί τε ρα στην ε νί σχυ ση 
της δια βί ου ά σκη σης για υ γεί α. Ως α πο τέ λε σμα οι ΕΦΑ θα πρέ
πει να στο χεύ ουν στην προ σω πι κή βελ τί ω ση ό λων των παι διών, 
να ενθαρ ρύ νουν τη συ νερ γα σί α και την αυ το νο μί α τους αλ λά και 
να προ ά γουν την ι κα νό τη τα αυ τορ ρύθ μι σης των παι διών ως προς 
την ά θλη ση. Α κό μα, δεν θα πρέ πει να πα ρα βλέ πε ται ό τι η έμ φα
ση των ΕΦΑ στη κοινω νι κή α πο δο χή λει τουρ γεί υ πο στη ρι κτι κά 
και αυ ξά νει τη συχνό τη τα ά θλη σης των παι διών. Ως συ νέπεια οι 
ΕΦΑ θα πρέ πει να δί νουν πε ρισ σό τε ρη έμ φα ση σε κοι νω νι κά 
πε ριε χό με να και στό χους ό πως η συ νερ γα σί α, ο σε βα σμός, η  w w w . x r i s t o d o u l i d i . g r
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σύ να ψη κα λών σχέ σε ων και η κοι νω νι κή αλ ληλεγ γύ η με τα ξύ 
των παι διών.

Γ) ΩςπροςτηνεπίδρασητωνΕΦΑστηνικανοποίησητωνπαι
διώνστηΦΑ.

Η ι κα νο ποί η ση των παι διών στη ΦΑ προ βλέ πε ται κα λύ τε ρα α πό 
έ να κλί μα πα ρα κί νη σης των ΕΦΑ που δί νει έμ φα ση στην προ
σω πι κή βελ τί ω ση και στην κοι νωνι κή α πο δο χή, δύ ο στό χοι οι 
ο ποί οι δια κρί νο νται για τις θε τι κές τους ε πι δρά σεις στη γνώ ση, 
στο συ ναί σθη μα και στη συ μπε ριφο ρά των παι διών. Η ι κα νο ποί
η ση/ευ χα ρί στη ση που βιώ νουν οι μα θη τές/τριες στη ΦΑ εί
ναι κα θο ρι στι κός πα ρά γο ντας της πα ρα κί νη σής τους. Συ νε πώς, 
έ νας α πό τους κύ ριους στό χους της ΦΑ θα πρέ πει να εί ναι η 
συ ναι σθη μα τι κή διέ γερ ση/α νά πτυ ξη και η προα γω γή των θε τι
κών συ ναι σθη μά των των παι διών ό πως προ βλέ πε ται άλ λω στε 

και α πό το Α να λυ τι κό Πρό γραμ μα Σπου δών. Οι ΕΦΑ θα πρέ πει 
να α να πτύσ σουν στα παι διά ε σω τε ρι κά κί νη τρα για μά θη ση, να 
δί νουν έμ φα ση σε προ σω πι κά κρι τή ρια ε πί τευ ξης, να καλ λιερ
γούν την αυ τε νέρ γεια και να φρο ντί ζουν να πα ρέ χουν ευ και ρί ες 
για ε πιτυ χή ε κτέ λε ση σε ό λα τα παι διά μέ σα α πό την τρο πο ποί η
ση και δια μόρ φω ση των πε ριε χο μέ νων της ΦΑ. Ταυ τό χρο να, οι 
Ε ΦΑ να λαμ βά νουν υ πό ψη ό τι η ι κα νο ποί η ση στη ΦΑ μπο ρεί να 
πη γά ζει ό χι μό νο από την ε πι τυ χή ε κτέ λε ση ή τον προ σα να το
λι σμό στη προ σω πι κή βελ τί ω ση αλ λά και α πό την ποιό τη τα των 
σχέ σε ων και δε σμών που α να πτύσ σο νται ή εν δυ νάμει υ πάρ χουν 
κα τά τη διάρ κεια του μα θή μα τος. Αυ τό ση μαίνει ό τι οι ΕΦΑ θα 
πρέ πει να εν θαρ ρύ νουν τη συ νερ γα σί α και την α νά πτυ ξη κα λών 
σχέ σε ων με τα ξύ των παι διών, και να υ ιο θε τούν προ γράμ μα τα και 
δρα στη ριό τη τες που θα δί νουν τη δυ να τό τη τα σε ό λα τα παι διά 
να ε ντα χθούν.
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εξειδίκευση στη γνώση

Τι ακριβώς είναι αυτή η ευφορία, η χαρά, η απόλαυση ή η λύτρωση που εισπράττει κανείς 

από την άσκηση; Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις επιδράσεις της άσκησης στην ψυχική υγεία, 

την προσωπικότητα, την ποιότητα ζωής, το στρες, την κατάθλιψη, την αυτοεκτίμηση, την 

εικόνα του σώματος. Τις ψυχολογικές επιδράσεις της άσκησης σε άτομα με ασθένειες. Τις 

σχέσεις της άσκησης με θέματα, όπως η κατάχρηση στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά, το ντόπινγκ, 

το κάπνισμα και η παχυσαρκία.

Στην προσπάθεια αναζήτησης της εσωτερικής ισορροπίας, προτείνονται κατάλληλες 

μορφές άσκησης, με σκοπό την υγεία και την ποιότητα ζωής, μέσα από στρατηγικές 

αυτοενεργοποίησης, αυτοελέγχου, αυτορρύθμισης ή τεχνικές παρακίνησης, όπως, επίσης, 

πρακτικές ιδέες και παραδείγματα. 

νέο

H ΔΙ ΔΑ ΚΤΟ ΡΙ ΚΗ Ε ΡΕΥ ΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑ ΞΗ 




