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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Η έρευνα «Οι ανάγκες εκπαίδευσης σχετικά με τις αρχές του δίκαιου παιχνιδιού και 
τις Ολυμπιακές αξίες» έχει γίνει στο πλαίσιο του έργου «Fair Play and Happiness 
through Sports» ως παραδοτέο της Δραστηριότητας 2 – Βιβλιογραφική Έρευνα και 
Έρευνα Πεδίου. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να εντοπίσει και να αναπτύξει 
στρατηγικές για την επικοινωνία των αξιών του αληθινού αθλητισμού με τους 
εκπαιδευτικούς Φ.Α. και τους προπονητές και να παράσχει ευκαιρίες εκπαίδευσης 
coaching για να εξοπλιστεί με τα κατάλληλα εργαλεία για την επιτυχία. 

Η βιβλιογραφική έρευνα έχει επικεντρωθεί σε ποιοτική και ποσοτική (όπου 
υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία) ανάλυση και περιγραφή των ακόλουθων 
παραμέτρων: 

• ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στις χώρες των εταίρων όσον αφορά το 
αθλητικό σύστημα, 

• ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών Φ.Α. σχετικά με την αθλητική ηθική, 

• ανάλυση της ηθικής στον αθλητισμό και των κοινωνικών επιπτώσεων – Ο 
αθλητισμός για όλους ως εργαλείο για την κοινωνική αλλαγή και την προσωπική 
ανάπτυξη, 

• ανάλυση της συμμετοχής των παιδιών στον αθλητισμό και των επιπτώσεών της 
στην κοινωνική πρόοδο και στην προσωπική τους ανάπτυξη, 

• περιγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Φ.Α. και των 
προπονητών όσον αφορά την προώθηση των ολυμπιακών αξιών, 

• συνδυασμένες πληροφορίες σχετικά με ορθές πρακτικές και καινοτόμες 
προσεγγίσεις. 
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1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια εμβάθυνση όσον αφορά τα διαφορετικά εθνικά 
περιβάλλοντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αθλητικού συστήματος των 
χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λεττονία 
και Ιταλία. 

 

1.1. Εθνικά συστήματα για τον Αθλητισμό και την Φυσική Αγωγή 

Οι περισσότερες από τις χώρες έχουν ένα κεντρικό σύστημα για τη διαχείριση των 
αθλητικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τις πολιτικές και την 
προώθηση και υλοποίηση των πολιτικών αυτών, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως 
Υπουργεία (Ρουμανία, Βουλγαρία) ή Γραμματείες (Ελλάδα, Λεττονία). Εξαίρεση 
αποτελεί η Ιταλία, όπου η πολιτεία παίζει έναν κυρίως ρυθμιστικό ρόλο και η 
πολιτική για τον αθλητισμό καθορίζεται από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η 
οποία υποκαθιστά το Υπουργείο Αθλητισμού στηριζόμενη από τις Εθνικές Αθλητικές 
Ομοσπονδίες (NSF). 

Η προώθηση και η εφαρμογή της αθλητικής πολιτικής είναι, σε γενικές γραμμές, 
αποκεντρωμένη σε όλες τις χώρες που μελετήθηκαν, με τις περιφέρειες και τους 
δήμους να φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, ενεργώντας ως αθλητικοί 
πάροχοι (Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία) ή αθλητικές ρυθμιστικές αρχές, όπως οι 
ομοσπονδίες . Όσον αφορά τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, όλες οι χώρες έχουν 
διάφορες ομοσπονδίες, με έμφαση στα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Οι εθνικές 
ομοσπονδίες είναι είτε δημόσιοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί είτε ιδιωτικοί 
οργανισμοί δημόσιου ενδιαφέροντος, υπό την άμεση ή έμμεση δικαιοδοσία του 
εθνικού φορέα που είναι υπεύθυνος για τον αθλητισμό, δηλαδή του αρμόδιου 
υπουργείου ή της γραμματείας του αθλητισμού ή, στην περίπτωση της Ιταλίας, της 
CONI. 

Τα διαθέσιμα μαθήματα Φυσικής Αγωγής από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
σε όλες τις χώρες εταίρους δείχνουν ότι υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα πτυχίων 
στην επιστήμη της Φυσικής Αγωγής. Σε όλες τις χώρες το πτυχίο  αυτού του 
επιπέδου είναι η βασική προϋπόθεση για να γίνεις εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 
και να διδάσκεις σε σχολεία. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα μεταπτυχιακά και 
διδακτορικά διπλώματα στον τομέα της αθλητικής επιστήμης σε όλες τις χώρες. Η 
Λετονία και η Βουλγαρία διαθέτουν Εθνική Ακαδημία Αθλητισμού, υπεύθυνη για 
την εκπαίδευση στον αθλητισμό στη χώρα τους, δίνοντας μια διαφορετική 
προσέγγιση στην αθλητική εκπαίδευση σε αυτές τις χώρες. 
Όσον αφορά τις σχολές προπονητών ή τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης στον 
αθλητισμό, υπάρχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των χωρών σχετικά με τη 
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διαδικασία αναγνώρισης των προσόντων. Στις περισσότερες χώρες (Ελλάδα, 
Ρουμανία, Λετονία, Βουλγαρία) υπάρχουν δημόσιες σχολές  προπονητών, τόσο σε 
Εθνικό όσο και σε τοπικό/περιφερειακό πλαίσιο κατάρτισης. Τα άτομα που φοιτούν 
σε αυτές αποκτούν τα τυπικά προσόντα που τους δίνουν τη δυνατότητα να 
εργαστούν ως προπονητές για αθλητικούς συλλόγους, κέντρα προπόνησης κλπ. Η 
μόνη εξαίρεση είναι η Ιταλία, όπου δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο προσόντων. 

Δεδομένης της φύσης του Αθλητισμού για Όλους, η οποία στοχεύει στη βελτίωση 
της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, υπεύθυνο για την προώθηση και 
εφαρμογή του σε όλες τις χώρες είναι το κράτος το οποίο συχνά μεταβιβάζει 
αρμοδιότητες σε μία ή περισσότερες ομοσπονδίες (Ιταλία, Λετονία και Ρουμανία ) 
ή σε οργανισμούς (Βουλγαρία) ή Γραμματεία του Υπουργείου (Ελλάδα). 
Οργανισμοί όπως οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί αθλητικοί σύλλογοι υποστηρίζουν επίσης 
τις δραστηριότητες προώθησης, την οργάνωση, την υλοποίηση και τη 
χρηματοδότηση του αθλητισμού. 

Όσον αφορά τα αθλήματα στη σχολική εκπαίδευση, οι περισσότεροι εταίροι 
ανέφεραν κατά μέσο όρο 2 ώρες την εβδομάδα για τη φυσική αγωγή σε όλες τις 
κατηγορίες και επίπεδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εξειδικευμένη εκπαίδευση για ένα 
άθλημα ή αθλήματα θεωρείται συχνά ως εξωσχολική δραστηριότητα, παρόλα αυτά 
συχνά υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται από τα σχολεία, ιδίως στις μεγαλύτερες 
ηλικίες και στα ανώτερα δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά επίπεδα. Στη Ρουμανία, 
ωστόσο, συγκεκριμένα αθλήματα διδάσκονται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Στις 
άλλες χώρες, συνήθως, η προώθηση συγκεκριμένων αθλημάτων γίνεται μέσω της 
διοργάνωσης διαπανεπιστημιακών πρωταθλημάτων, κυρίως σε δημοφιλή 
αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, βόλεϊ και μπάσκετ. 

 

1.2. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την αθλητική ηθική 

Σε όλες τις χώρες-εταίρους,  τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν 
αρκετά μαθήματα σχετικά με τα ολυμπιακά ιδεώδη, το δίκαιο παιχνίδι και την 
ηθική στον αθλητισμό στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς Φ.Α. και  αθλητισμού, 
μερικά σε επίπεδο πτυχίου Ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλα σε επίπεδο Master ή 
ακόμα και διδακτορικού. Τα θέματα που σχετίζονται με τα Ολυμπιακά Ιδεώδη ή με 
θέματα δεοντολογίας διδάσκονται και σε χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, όπως 
στα δημοτικά σχολεία ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά συνήθως σε μη 
επαναλαμβανόμενη βάση, όπως για παράδειγμα στα πλαίσια έργων ή 
βραχυπρόθεσμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Ρουμανία έχει μια πιο μόνιμη 
προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα, με μια ποικιλία από δραστηριότητες που 
βασίζονται στα  Ολυμπιακά ιδεώδη και το δίκαιο παιχνίδι που προσφέρονται στα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Ως ένα επιπλέον αντικείμενο επαγγελματικής κατάρτισης υπό τη μορφή 
σεμιναρίων, τα Ολυμπιακά ιδεώδη και η αθλητική δεοντολογία προσφέρονται είτε 
από το κράτος (Ελλάδα) σε εκπαιδευτικούς ΦΑ, στο πλαίσιο των υποστηρικτικών 
προγραμμάτων κατάρτισης, είτε από τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 
προσφέρουν τα βασικά διπλώματα Φ.Α. (Ρουμανία, Λετονία) ή στην περίπτωση της 
Ιταλίας από τοπικούς δήμους και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την 
ευαισθητοποίηση. 
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2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία σήμερα και είναι μια 
δημοφιλής ψυχαγωγική δραστηριότητα για τα παιδιά. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
για παιδιά και νέους, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για παιχνίδι και έκφραση εαυτού. 
Η πρακτική του αθλητισμού θεωρείται σημαντική για την ανάπτυξη των παιδιών 
καθώς προάγει τη σωματική και συναισθηματική υγεία τους και δημιουργεί 
πολύτιμες κοινωνικές σχέσεις. 

Πρώτα απ’ όλα, οι σωματικές δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν θετικά την 
προσωπικότητα ενός παιδιού από γνωστική άποψη, άμεσα και έμμεσα. Ο 
αθλητισμός, μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων, έχει βρεθεί ότι επηρεάζει άμεσα 
την ωριμότητα και την ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων των παιδιών, όπως 
οι διαδικασίες σκέψης, η μνήμη και τα κίνητρα. Η αφομοίωση νέων πληροφοριών 
και η ενσωμάτωση της νέας γνώσης έρχεται φυσικά χωρίς καταναγκασμό μέσω  
διεγερτικής και ενδιαφέρουσας δραστηριότητας. Η απόκτηση δεξιοτήτων, με τη 
σειρά της, οδηγεί στη βελτίωση των ψυχολογικών παραγόντων όπως η ηθική κρίση 
και η αυτοπεποίθηση με θετικές συνέπειες για την ψυχολογική ευημερία των 
παιδιών και την ωριμότητά τους γενικά. 

Η αθλητική εξάσκηση υποστηρίζει επίσης την ένταξη των παιδιών σε μια ομάδα, μια 
σημαντική κοινωνική δεξιότητα, ενώ ταυτόχρονα τους βοηθά να καθορίζουν την 
προσωπικότητά τους και να κατανοούν τις ηθικές αξίες, δίδοντάς τους την ευκαιρία 
να γίνουν ενεργά αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους, αποκτώντας νέες κοινωνικές 
δεξιότητες (ανοχή, σεβασμό προς τους άλλους) και προσαρμογή στο στόχο μιας 
ομάδας (μέσω συνεργασίας, συνοχής). 

Ο αθλητισμός διέπεται από σχετικά αυστηρούς κανονισμούς που εμπεριέχουν 
κανόνες που επιβάλλουν κυρώσεις για μη τήρηση και τιμωρία αποκλίνουσας 
συμπεριφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά μπορούν να μάθουν να 
αναλαμβάνουν ευθύνες, να σέβονται τους νόμους, να δέχονται ο ένας τον άλλον, να 
αναζητούν συναίνεση και να προθυμοποιούνται για την επίλυση καθηκόντων 
(Tarschys - Συμβούλιο της Ευρώπης). Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του fair play είναι 
επίσης ζωτικής σημασίας.  

Ενώ ο αθλητισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως "συνεργείο επισκευής" 
(λανθασμένων) κοινωνικών πράξεων, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την 
καταπολέμηση της βίας και την κοινωνική ένταξη. Ο αθλητισμός δημιουργεί ένα 
μικρόκοσμο, έναν θετικό χώρο με ευνοϊκές εξελίξεις στη διατήρηση των κοινωνικών 
επαφών και στη συνοχή των ομάδων. 

Οι επόμενες ενότητες παρουσιάζουν πώς ο αθλητισμός μπορεί να επηρεάσει τις 
βασικές πολιτιστικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής. 
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χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση αυτή.» 
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Ανθρώπινα δικαιώματα 

Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι επίσης σημαντικές όσον αφορά τη προώθηση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς ενθαρρύνουν την ένταξη των παιδιών από 
διαφορετικό πολιτισμικό ή οικονομικό υπόβαθρο καθώς και των ατόμων με 
αναπηρία και συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Παρόλα αυτά, 
ορισμένα παιδιά, ενώ συμμετέχουν στον αθλητισμό, αντιμετωπίζουν καταστάσεις 
που ενδέχεται να απειλήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. 
Οι πιο κοινές μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών και 
των νέων είναι η κακοποίηση, η παραμέληση, η βία και η εκμετάλλευση παιδιών, η 
επιβολή εκπαιδευτικών συστημάτων κατάλληλων για ενήλικους αθλητές, η τιμωρία, 
η ενθάρρυνση των διατροφικών διαταραχών και του ντόπινγκ, η σεξουαλική και 
συναισθηματική εκμετάλλευση από γονείς και προπονητές (που πρέπει να είναι οι 
φύλακες του παιδιού που αθλείται), η υπερβολική προπόνηση και οι  λοιποί 
ανταγωνιστές (οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται επίσης παραβίαση των 
δικαιωμάτων τους). Επιπλέον, η παραβίαση δικαιωμάτων αυτού του είδους μπορεί 
να έχει δια βίου επιπτώσεις στο παιδί, όπως σωματικές βλάβες, προβλήματα 
υγείας, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, διαταραχές φαγητού και ύπνου, 
διαταραχή μετατραυματικού στρες και ακόμη και αυτοκτονία (David, 2005). 

Ιδιαίτερα σε κίνδυνο είναι τα παιδιά που εμπλέκονται σε υψηλού κύρους 
αθλήματα, όπου η οργανωμένη εντατική εκπαίδευση αρχίζει σε πολύ μικρή ηλικία, 
αφού δεν υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας στον αθλητισμό. Αυτό τα καθιστά 
ιδιαίτερα ευάλωτα στην εκμετάλλευση από ανταγωνιστικούς γονείς και 
προπονητές. 

Η ανάπτυξη ενός αθλητικού συστήματος με επίκεντρο το παιδί, το οποίο θα 
στοχεύει στην ενθάρρυνση των ανταγωνιστικών ταλέντων μεταξύ των αθλητών και 
στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας τους, είναι ένας 
τρόπος που επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται ολιστικά σε ένα αθλητικό 
σύστημα. Όλοι οι νεαροί αθλητές είναι διαφορετικοί και δεν μπορούν να 
ανταγωνιστούν στα ίδια επίπεδα, επομένως επομένως πρέπει να αναγνωρισθούν οι  
ικανότητες ανάπτυξής τους.   

 

Ρατσισμός, ξενοφοβία 

Ο αθλητισμός φέρνει κοντά εκατομμύρια ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο, το 
χρώμα, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα ή τη θρησκεία τους, και έτσι έχουν τη 
δυνατότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας κοινωνίας 
χωρίς αποκλεισμούς. Ο ρατσισμός στον αθλητισμό είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. 
Περιλαμβάνει διακρίσεις, παρενόχληση ή κακομεταχείριση παικτών από άλλους 
παίκτες και θεατές, ρατσιστική συμπεριφορά μεταξύ ανταγωνιστικών ομάδων 
θεατών που συμπλέκονται κι προχωρούν σε βίαια επεισόδια στις κερκίδες. 



   

 

 
«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση αυτή.» 

 

10 

Περιλαμβάνει επίσης τις ενέργειες αθλητικών αξιωματούχων και προπονητών, 
καθώς και σχολιαστές των μέσων ενημέρωσης. Οι ρατσιστικές αντιλήψεις και η 
ρατσιστική συμπεριφορά είναι εξίσου πιθανό να αφορούν  την «καλλιέργεια» ή το 
«χρώμα», τη θρησκεία, τη γλώσσα, την εθνικότητα και την εθνική προέλευση. 

Οι ρατσιστικές συμπεριφορές μπορούν να έχουν βαθιές επιπτώσεις στη ζωή των 
παιδιών. Όταν τα παιδιά παρατηρούν πράξεις ρατσισμού ή διακρίσεων σε 
αθλήματα, θα μπορούσαν να θεωρήσουν τέτοιες συμπεριφορές αποδεκτές. Μόλις 
μια ρατσιστική συμπεριφορά εγκατασταθεί βαθιά μέσα στη νοοτροπία ενός 
ατόμου, είναι δύσκολο να απομακρυνθεί. 

Σε έναν κόσμο όπου τα σύνορα μεταξύ των λαών βαθμιαία εξαλείφονται και οι 
πολιτισμοί αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον, είναι σημαντικό να είμαστε κατάλληλα 
προετοιμασμένοι να ζούμε μαζί αρμονικά και ευτυχισμένα. Ο αθλητισμός μπορεί να 
αποτελέσει ένα εξαιρετικό όχημα για τη θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς που 
μπορούν να υιοθετηθούν από την υπόλοιπη κοινωνία, ιδίως από νέους και παιδιά. 

 

Πολύ-πολιτισμικότητα 

Η σημερινή κοινωνία είναι περισσότερο από ποτέ πλουραλιστική, καθώς συνδυάζει 
διαφορετικούς πολιτισμούς, συστήματα αξιών και τρόπους ζωής. Η 
πολυπολιτισμικότητα επιδιώκει να προάγει τις αξίες της διαφορετικότητας και των 
ίσων ευκαιριών για όλους, κατανοώντας τις συνεισφορές και τις προοπτικές των 
ανθρώπων διαφορετικής φυλής, εθνότητας, πολιτισμού, γλώσσας, θρησκείας, 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και φυσικών ικανοτήτων και αναπηριών. 
Ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει ένα κοινό έδαφος όπου η ολοκλήρωση μπορεί 
να καλλιεργηθεί. Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών, ενώ παράλληλα 
βοηθά τα άτομα να διατηρούν δεσμούς με τις δικές τους πολιτιστικές ομάδες, 
διευκολύνοντας την επιβίωση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. 

Η εκπαίδευση των παιδιών στον πολυπολιτισμικό αθλητισμό διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ενότητας και της ισότητας σε σχέση με τον 
αθλητισμό. Με τη διδασκαλία της πολύ-πολιτισμικότητας στα παιδιά, καλλιεργείται 
κατανόηση και σεβασμός για όλους τους πολιτισμούς και διευρύνονται οι 
προοπτικές του παιδιού, οδηγώντας σε ηθική ενδυνάμωση και ανάπτυξη της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τα παιδιά μέσω της πολυ-πολιτισμικότητας μπορούν 
επίσης να μάθουν να αποδέχονται τον εαυτό τους για αυτό που είναι και να 
προσπαθούν να κατανοήσουν αυτούς που είναι διαφορετικοί από αυτούς. Με αυτό 
τον τρόπο αισθάνονται περισσότερο οικεία με τον σημερινό τόπο κατοικίας τους, 
συναισθάνονται και αναπτύσσουν σχέσεις με ανθρώπους από όλο τον κόσμο και 
αποκτούν πρόσβαση σε μια παγκόσμια κοινότητα όπου μπορούν να επικοινωνούν 
με ένα ευρύ φάσμα φωνών, απόψεων, εμπειριών και αντιλήψεων του κόσμου . 
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Φύλο και Ισότητα 

Η ισότητα των φύλων στον αθλητισμό συνδέεται άμεσα με την ιεραρχία των φύλων 
στην κοινωνία. Ένα σημείο που απαιτεί ιδιαίτερα την προσοχή ενός εκπαιδευτή 
είναι ο κίνδυνος δημιουργίας στερεοτύπων μεταξύ των δραστηριοτήτων των 
ανδρών και των γυναικών, όταν τα αγόρια επιλέγουν να συμμετάσχουν σε λεγόμενα 
"γυναικεία" αθλήματα (π.χ. πατινάζ, γυμναστική). Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τα 
κορίτσια που έχουν μια ισχυρή τάση προς "ανδρικά αθλήματα" (π.χ. ποδόσφαιρο, 
πάλη). 

Η ισότητα των φύλων είναι ένα βασικό δικαίωμα μέσω του οποίου ο καθένας είναι 
ελεύθερος να αναπτύξει τις δικές του ικανότητες και να εκφράσει τις επιλογές του, 
χωρίς να επηρεάζεται από τις ιδιαιτερότητες του φύλου. Οι διαφορετικές 
συμπεριφορές, οι φιλοδοξίες και οι ανάγκες των γυναικών και των ανδρών πρέπει 
να επωφελούνται από την ίση εκτίμηση και προώθηση. Στο ίδιο πλαίσιο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια σειρά ενεργειών για το 2017, που αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. 

Όλες οι προαναφερθείσες πτυχές ισχύουν και για τον αθλητισμό. Οι νέες πολιτικές 
τείνουν να τυποποιούν την πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού, στην 
ένταξη μέσω κινητικών δραστηριοτήτων και στην ισότητα μέσω δίκαιης πληρωμής 
για παρόμοια εργασία που εκτελείται και από τα δύο φύλα. 

 

Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός στον αθλητισμό αποτελεί ένα περίπλοκο και 
πολύπλευρο χώρος έρευνας. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι εθνικές μειονότητες, 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, οι άνθρωποι 
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια αντιμετωπίζουν 
παρόμοιες και ποικίλες προκλήσεις και συχνά αντιμετωπίζουν κοινωνικό 
αποκλεισμό.  

Η κοινωνική ανισότητα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παρουσίας σε όλους 
τους τομείς της κοινωνικής ζωής και των θεσμών. Μπορεί να δημιουργήσει βία, να 
προκαλέσει δογματικές προτάσεις ή ρεύματα ιδεών, να υπάρξει με τη μορφή 
προκαταλήψεων, να καθορίσει συλλογικές συμπεριφορές ή να καταλήξει σε εκ των 
πραγμάτων διαχωρισμούς. Η στρατηγική του κοινού στόχου ακυρώνει την 
κατάσταση της ιεραρχίας μέσα σε μια ομάδα ή μια κοινότητα. 

 

Αθλητισμός και άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ο αθλητισμός έχει θετικό αντίκτυπο στην ανατομία και τη φυσιολογία των 
συμμετεχόντων καθώς και στην εκπαίδευση. Ο αθλητισμός μπορεί να 
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διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ της κοινωνίας και των ατόμων 
με αναπηρίες, καθώς έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους 
και να διευκολύνει την κοινωνική τους ένταξη και την κοινωνική συνοχή. Η 
ανάπτυξη των παραολυμπιακών αθλημάτων δείχνει σαφώς τη στάση των κρατών 
και των κοινωνιών απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. 

 

Επιθετικότητα και βία 

Ο αθλητισμός, μέσω του κινήτρου της προβολής, μπορεί μερικές φορές να 
προκαλέσει μιμητική διέγερση και το αίσθημα της νίκης μπορεί να προκαλέσει 
πάθη που μετατρέπουν την ευχαρίστηση σε βία (Bodin, 2001). Ως εκ τούτου, πρέπει 
να εντοπίσουμε αποκλίσεις από τους κανόνες, οι οποίες προκύπτουν από χώρους 
που προκαλούν σύγκρουση ή βίαιη συμπεριφορά. Από την έκσταση έως τις βίαιες 
εκδηλώσεις, η απόσταση είναι σύντομη και οι βίαιες συμπεριφορές  
(χαρακτηριστικές στους οπαδούς του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του χάντμπολ  
κ.λπ.) αντιτίθενται στον κύριο στόχο των αθλημάτων: μη βία. Τα παιδιά είναι τα ίδια 
οπαδοί και είναι πιθανό να εντοπίσουν και να αναπαράγουν τις επιθετικές 
συμπεριφορές στην κοινωνία. Το γήπεδο   μπορεί να γίνει ένα πεδίο εορτασμού ή 
ένα πεδίο μάχης, καθώς προσαρμόζεται στη στάση των φιλάθλων. 

Μια προϋπάρχουσα κατάσταση έντασης που προηγείται της επιθετικότητας, μπορεί 
να προκαλέσει την εμφάνιση βίας. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από ένα 
πλήθος πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος ενός αγώνα 
οφείλεται στην απουσία ενός προστατευτικού πλαισίου που δημιουργείται από την 
κοινωνία, επιτρέποντας στα άτομα να εκδηλώνονται βίαια χωρίς να φοβούνται τις 
επιπτώσεις. Σε αντίθεση με την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των αθλητών, που 
τιμωρούνται από τους διαιτητές χωρίς σοβαρές συνέπειες σε κοινωνικό και 
προσωπικό επίπεδο (καθώς προστατεύονται από το κοινωνικό πλαίσιο του 
οργανωμένου αθλητισμού) οι ακραίοι φίλαθλοι επιλύουν τα επιθετικά ή βίαια 
ζητήματά τους στο γήπεδο ή στο δικαστήριο. 

 

Η συμμετοχή στον αθλητισμό των παιδιών και αποτελέσματά της στην κοινωνική 
τους εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη 

Η έκθεση EURYDICE «Φυσική αγωγή και αθλητισμός στο σχολείο στην Ευρώπη» 
δείχνει ότι η σωματική αγωγή μπορεί να συμβάλει στην προσωπική και κοινωνική 
ανάπτυξη των νέων. Η φυσική αγωγή μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην 
προσωπική ανάπτυξη των νέων, βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν και να 
πιστέψουν στις δικές τους φυσικές ικανότητες, καθώς και στην ανάπτυξη ενός 
γενικού αισθήματος σωματικής ευεξίας που αυξάνει την αυτοπεποίθηση και 
προσωπική αυτοεκτίμηση. Η φυσική αγωγή αναπτύσσει επίσης τη θέληση, την 
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αίσθηση ευθύνης, την υπομονή και το θάρρος. Ταυτόχρονα, τους βοηθάει να είναι 
ρεαλιστές σχετικά με τις φυσικές και άλλες δυνατότητές τους και τις αποφάσεις και 
τις ενέργειές τους, έτσι ώστε και να μάθουν να αποδέχονται τον εαυτό τους και να 
ανέχονται τις διαφορές των άλλων. Τα οφέλη για την υγεία από τις σωματικές 
δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης σε ισορροπημένες ψυχικές συμπεριφορές. Η 
φυσική αγωγή αναπτύσσει αυτοδύναμη δυναμική συμπεριφορά σε διάφορες 
καταστάσεις και δίνει τη δυνατότητα στους νέους να συζητούν και να 
ανακαλύπτουν τρόπους για την εποικοδομητική αντιμετώπιση αρνητικών 
συναισθημάτων και άγχους. Εξάλλου, όταν αθλούνται, οι νέοι μπορούν να 
αποκτήσουν «κοινωνικές δεξιότητες» όπως καλή επικοινωνία και εποικοδομητική 
συνεργασία με άλλους σε ισότιμη βάση. Πολλές χώρες της ΕΕ υπογραμμίζουν την 
αξία της ένταξης των νέων στην κοινωνία και της καλλιέργειας και βελτίωσης του 
αισθήματος αλληλεγγύης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της ομαδικής εργασίας 
και του ομαδικού πνεύματος, της αμεροληψίας, του σεβασμού των κανόνων και 
των άλλων ατόμων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κοινωνικής τους 
προσωπικότητας στο μέγιστο βαθμό. Μερικές χώρες έχουν συνειδητοποιήσει την 
σημασία των ευρύτερων ανθρωπίνων και περιβαλλοντικών αξιών. 

Την τελευταία δεκαετία διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των 
προγραμμάτων για τη νεολαία που βασίζονται στην πεποίθηση ότι η συμμετοχή 
στον αθλητισμό μπορεί να ενισχύσει την προσωπική ανάπτυξη και να εξαλείψει τα 
προβλήματα. Δυστυχώς, η απλή άσκηση δεν εξασφαλίζει ότι οι νέοι θα μάθουν τις 
δεξιότητες και θα αναπτύξουν τις στάσεις που θα τους προετοιμάσουν για 
παραγωγικό μέλλον. Ωστόσο, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι εάν 
ο αθλητισμός είναι δομημένος με τον σωστό τρόπο και οι νέοι περιβάλλονται από 
εκπαιδευμένους φροντιστές ενηλίκων μέντορες, είναι πιθανότερο να υπάρξει 
θετική ανάπτυξη της νεολαίας. 
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3. ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ 
Σκοπός της παρούσης ενότητας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων σχετικά με τα 
ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα στις χώρες εταίρους, ο ακριβής καθορισμός των 
ειδικών αναγκών και η παροχή καθοδήγησης για την ανάπτυξη του κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. και τους προπονητές σύμφωνα 
με τις αρχές του προγράμματος FAIRHAP. 

Είναι ευρέως αποδεκτό από όλους τους εταίρους ότι η αθλητική εκπαίδευση έχει 
μεγάλη παιδαγωγική αξία για την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αναγνωρίζεται 
επίσης η ανάγκη για πρόγραμμα σπουδών με στόχο τον εφοδιασμό των παιδιών με 
τις παγκόσμιες Ολυμπιακές αξίες. 

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη σε κάθε χώρα 
εταίρο. Η βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία 
οποιασδήποτε κοινωνίας. Ο καλύτερος τρόπος για να προωθηθεί ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η εκπαίδευση, ειδικά για τις νεότερες γενιές, 
προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα ποια είναι τα δικαιώματά τους και τι 
μπορούν να κάνουν εάν πιστεύουν ότι παραβιάζονται αυτά τα δικαιώματα. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην Ευρώπη, που διαμορφώθηκε από τα κύματα 
της μετανάστευσης, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία εμφανίστηκαν ως σημαντικά 
ζητήματα. Οι κοινωνίες των εταίρων πρέπει να λάβουν υπόψη τη νέα 
πολυπολιτισμική πραγματικότητα στα σχολεία και την εθνική και πολιτισμική 
ποικιλομορφία στις τάξεις. Η εκπαίδευση και ειδικότερα η φυσική αγωγή έχει να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, οι οποίες 
μέσω της άσκησης και των παιχνιδιών θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοναδικό 
τρόπο μη λεκτικής επικοινωνίας, χωρίς τις γλωσσικές δυσκολίες που δημιουργούν οι 
διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμοί, και να προωθήσουν τη κοινωνική 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη. 

Όσο για την πολυ-πολιτισμικότητα, όλες οι χώρες εταίροι δηλώνουν ότι η 
μετανάστευση εμφανίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις 
κοινωνίες και τα πολιτικά τους συστήματα. Εκτός από την προώθηση της 
προσωπικής υγείας και της φυσικής κατάστασης, ο αθλητισμός θα μπορούσε να 
διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση των διαδικασιών ένταξης των 
μεταναστών στις χώρες εταίρους. 

Μπορεί να είμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν 
να υποτιμώνται στον αθλητισμό όχι μόνο στις χώρες εταίρους αλλά σε όλο τον 
κόσμο. Αν και οι αθλητικές δραστηριότητες θεωρητικά υποστηρίζουν την ισότητα 
των φύλων, η πραγματικότητα είναι συχνά διαφορετική: τα διοικητικά όργανα 
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εξακολουθούν να κυριαρχούνται από τους άνδρες, οι γυναίκες προπονητές συχνά 
κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους και τα κορίτσια είναι 
πιθανότερο να υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση από τα αγόρια. 

Η ισότητα των φύλων στον αθλητισμό συνδέεται άμεσα με την ιεραρχία των φύλων 
στην κοινωνία. Ένα σημείο που απαιτεί ιδιαίτερα την προσοχή ενός εκπαιδευτή 
είναι ο κίνδυνος δημιουργίας στερεοτύπων όπως τα αθλήματα των ανδρών (π.χ. 
ποδόσφαιρο, πάλη) και τα αθλήματα των γυναικών (π.χ. πατινάζ, γυμναστική). 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός στον αθλητισμό είναι ένας περίπλοκος και πολύπλευρος 
τομέας έρευνας σε όλες τις χώρες εταίρους. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι εθνικές 
μειονότητες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, 
οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες και διαφορετικές προκλήσεις και συχνά αντιμετωπίζουν 
κοινωνικό αποκλεισμό. Οι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες του κοινωνικού 
αποκλεισμού έχουν τις ρίζες τους στις κοινωνικές ανισότητες. Προκειμένου να 
αποφευχθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος αποκλεισμού για 
πολλούς νέους, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι καθοριστικοί παράγοντες που 
δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες. Όλοι οι εταίροι συμφωνούν ότι η εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, παίζει σημαντικό 
ρόλο στην αναπαραγωγή ή / και μετασχηματισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και 
του αποκλεισμού. 

Το φαινόμενο της επιθετικότητας και της βίας στον αθλητισμό δεν είναι 
καινούργιο, τόσο στις χώρες εταίρους όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Τόσο 
θεωρητικά όσο και πρακτικά είναι ευρέως αποδεκτό ότι το πιο σημαντικό μέτρο για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων είναι η ανάπτυξη 
και η συστηματική εφαρμογή μιας συγκεκριμένης και σαφούς πολιτικής σε επίπεδο 
σχολείου. Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται και να παρακινούνται να ξεπεράσουν 
τις διαφορές τους, να έλθουν πιο κοντά στους συναδέλφους τους, να σέβονται τους 
άλλους, να σέβονται την ποικιλομορφία, να κατανοούν ότι η βία και τα 
προσβλητικά σχόλια δεν αποτελούν λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Όλοι οι εταίροι αποδέχονται ότι είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά να γνωρίσουν 
την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και τη χαρά μέσω της συμμετοχής τους σε 
διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Τα αθλήματα μπορούν να τους βοηθήσουν να 
απελευθερώσουν ενέργεια, να διασκεδάσουν και να απολαύσουν τα παιχνίδια. 

Οι αθλητικές δραστηριότητες που προωθούν τη συνύπαρξη της οικολογικής 
συνείδησης και της άσκησης είναι μια σχετικά νέα αντίληψη τόσο στον αθλητισμό 
όσο και στις περιβαλλοντικές πολιτικές στις χώρες εταίρους. Ως φυσική ανθρώπινη 
δραστηριότητα, ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει κίνητρο και έμπνευση για 
βαθύτερο σεβασμό στη φύση. Η ανάπτυξη και η συστηματική διάδοση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη δημιουργία 
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σύνδεσης μεταξύ αθλητικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία θα 
επιτρέψει στα παιδιά και τους νέους να μάθουν για το περιβάλλον και να το 
σέβονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Η σχολική διαδικασία παρέχει τις 
πρώτες προληπτικές προσεγγίσεις στην περιβαλλοντική συνείδηση. Η άμεση 
εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εκμάθηση αξιών, την απόκτηση δεξιοτήτων 
και την δημιουργία γνώσης. Στον τομέα αυτό, τα αθλήματα σε εξωτερικούς χώρους 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. 

 

Επιπτώσεις στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτών 

Η άσκηση του αθλητισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται σε απόλυτη αρμονία με 
τις αρχές του fair play και των ολυμπιακών αξιών. Οι εκπαιδευτές αθλητισμού 
πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά να δουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο, να δουν 
ο ένας τον άλλον με διαφορετικό τρόπο, να σκεφτούν με διαφορετικό τρόπο και να 
ενεργήσουν με διαφορετικό τρόπο. 

Οι μελέτες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Αθλητικών Επαγγελμάτων (EOSO) 
δείχνουν αυξημένη ανάγκη για εργατικό δυναμικό που μπορεί να συμμετάσχει με 
ικανοποιητικό και επαγγελματικό τρόπο στην οργάνωση και διαχείριση αθλητικών 
αγώνων. 

Οι ταχείες αλλαγές και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σημερινού κόσμου 
παρουσιάζουν νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς. Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς 
και με τη σειρά τους  αλλάζουν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των παιδιών. Είναι 
πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. να διδάσκουν και να μεταδίδουν στα παιδιά 
τις αξίες της αθλητικής δεοντολογίας. Θα πρέπει να τους βοηθήσουν να 
κατανοήσουν τους κανόνες και τη σημασία τους και να σέβονται τους αντιπάλους. 
Ο σεβασμός προς τη ζωή και τη δημοκρατία αναπτύσσεται μέσω της διδασκαλίας 
των παιδιών σχετικά με την αξία της σκέψης και της ηθικής συμπεριφοράς.  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί και οι προπονητές, λειτουργούν ως πρότυπα για τους 
εκπαιδευόμενους. Το καλό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει τεράστια πρόκληση. 
Ένας κώδικας δεοντολογίας προπόνησης περιλαμβάνει τις σχέσεις με άλλους 
προπονητές, τις οικογένειες των αθλητών, τις τοπικές κοινότητες και τα μέσα 
ενημέρωσης που εκτείνονται πέρα από τα γυμναστήρια και τα αθλητικά στάδια. 

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τις τελευταίες και 
καλύτερες επαγγελματικές πρακτικές, προσεγγίσεις και μορφές διδασκαλίας, για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να αναζητούν τακτικά τρόπους αύξησης της προσωπικής και 
επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Οι βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση που 
συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών φαινομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών διαστάσεων (γνώσεων και δεξιοτήτων) και 
των συναισθηματικών διαστάσεων (στάσεων και αξιών). Οι κοινωνικές και πολιτικές 
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ικανότητες βασίζονται στη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα, 
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, τα πολιτικά δικαιώματα και τις ηθικές αξίες. Η 
εφαρμογή δεοντολογίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ορισμένων προσωπικών και 
επαγγελματικών αξιών, οι οποίες είναι δύσκολο να μετρηθούν, αλλά είναι εύκολα 
παρατηρήσιμες σε καθημερινές καταστάσεις στα σχολεία, όπου οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να αντιμετωπίσουν σύνθετες και ηθικά ασαφείς καταστάσεις. Οι 
εκπαιδευτικοί Φ.Α. πρέπει να γνωρίζουν τις δεοντολογικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η παρούσα και η μελλοντική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών δεν είναι μόνο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αθλητικών 
δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και στην ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν με ηθικό 
τρόπο τις αθλητικές επιδόσεις.  

 

Σύνοψη των επιπτώσεων στην κατάρτιση 

Η εξέταση των ζητημάτων που προκύπτουν από την βιβλιογραφική έρευνα και τη 
συνεισφορά των εταίρων παρέχει σημαντική πληροφόρηση για την καλύτερη 
κατανόηση των επικρατούντων ανθρώπινων και κοινωνικών θεμάτων,  και 
καθορίζει τις επιπτώσεις της κατάρτισης τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους 
εκπαιδευόμενους. 

 

Ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων Επιπτώσεις κατάρτισης 

Ανθρώπινα δικαιώματα Εκπαίδευση και ενημέρωση των 
εκπαιδευομένων για τα δικαιώματά τους 

Διασκέδαση του άγχους, διασκέδαση και 
χαρά στον αθλητισμό 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Ρατσισμός και ξενοφοβία Ενδυνάμωση της εφαρμογής και διάδοση 
των Ολυμπιακών αξιών 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Πολυπολιτισμικότητα Προώθηση της ευαισθητοποίησης 

Δίκαιο παιχνίδι 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Ισότητα φύλων  Ίση προβολή, ενδυνάμωση και συμμετοχή 
και των δύο φύλων στον αθλητισμό 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Κοινωνικός Αποκλεισμός Υποστήριξη της ευαισθητοποίησης 
Ενίσχυση των ολυμπιακών αξιών 
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χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση αυτή.» 
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Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Βία και επιθετικότητα Εφαρμογή διάφανων πολιτικών ευγενούς 
άμιλλας σε σχολικό επίπεδο  

Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Οικολογική συνείδηση Έμφαση στο σεβασμό στη φύση 

Αθλήματα εξωτερικού χώρου 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση αυτή.» 
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4. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Το FAIRHAP επιδιώκει να εντοπίσει καλές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις 
που εφαρμόζονται ή δοκιμάζονται παγκοσμίως, ώστε να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς Φ.Α. και τους προπονητές να διαδώσουν και να διδάξουν 
αποτελεσματικά στα παιδιά τις καθολικές ανθρώπινες αξίες της ισότητας, του 
ανθρωπισμού, της ειλικρίνειας, της αλληλεγγύης και όλων εκείνων των αξιών που 
περιλαμβάνονται στο σύνολο των ολυμπιακών ιδεωδών. Με βάση τα παραδείγματα 
καλών πρακτικών, θα αναπτυχθούν κριτήρια ποιότητας και συστάσεις για τις 
μεθοδολογίες και τα υλικά εκπαίδευσης του FAIRHAP. 

Οι πρακτικές που προσδιορίζονται είναι πολιτικές, δράσεις, πρωτοβουλίες, 
εκστρατείες, προϊόντα ή ο,τιδήποτε συμβάλλει στην ενθάρρυνση του δίκαιου 
παιχνιδιού και των ολυμπιακών αξιών στον αθλητισμό και κατηγοριοποιήθηκαν ως 
εξής: 
 

• Δίκαιο παιχνίδι (Fair play) 
• Αθλητισμός για όλους 
• Εκπαίδευση 
• Ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στα σχολεία / την κοινωνία 

Εκδηλώσεις / εκστρατείες / πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης 
• Πολυμέσα 

 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις πρακτικές που περιλαμβάνονται σε κάθε 
κατηγορία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μία πρακτική μπορεί να αντιστοιχεί σε 
περισσότερες κατηγορίες. 

Δίκαιο Παιχνίδι 
(fairplay) 

Programa Juego limpio, practícalo (Πρόγραμμα εφαρμογής του  
Fairplay) [ΙΣΠΑΝΙΑ] 

Not Only Fairplay (Όχι Μόνο Fairplay) [ΙΤΑΛΙΑ]   

Preventing sport rage: How to educate members (Πρόληψη της οργής 
στον αθλητισμό: Πώς να εκπαιδεύσετε τα μέλη)   [ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ] 

Mondiali Antirazzisti (Παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά τoυ ρατσισμού) 
[ITAΛΙΑ] 

Fair play – School & Sport (Δίκαιο Παιχνίδι– Σχολείο και Αθλητισμός) 
[ITAΛΙΑ] 

21st Latvian School Winter Olympic Festival (21ο χειμερινό Ολυμπιακό 
σχολικό φεστιβάλ)  [ΛΕΤΟΝΙΑ] 

National Strategy For Sport (Εθνική Στρατηγική Για Τον Αθλητισμό 
[ΡΟΥΜΑΝΙΑ] 



   

 

 
«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση αυτή.» 
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Αθλητισμός για 
όλους 

Oltalom Sport Association – Football3 (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ) 
[ΟΥΓΓΑΡΙΑ] 

Mondiali Antirazzisti ( Παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά τoυ ρατσισμού) 
[ΙΤΑΛΙΑ] 

Terzo tempo, fair play (Τρίτο Ημίχρονο, Δίκαιο Παιχνίδι) [ITAΛΙΑ] 

The whole class is involved in sport ( Ολόκληρη η τάξη ασχολείται με 
τον αθλητισμό ) [ΛΕΤΟΝΙΑ] 

Moving Europe-Moving People (Κινητοποιώντας Την Ευρώπη-
Κινητοποιωντας Τους Ανθρώπους) [ΡΟΥΜΑNIA] 

World Challenge Day (Παγκόσμια Ημέρα Πρόκλησης) [BΟΥΛΓΑΡIA] 

Olympic Day (Ολυμπιακή Ημέρα) [BΟΥΛΓΑΡΙΑ] 

 

Εκπαίδευση 

Εργο «Καλλιπάτειρα» [ΕΛΛΑΔΑ] 

Not Only Fair Play (Όχι Μόνο Fairplay) [ΙΤΑΛΙΑ]     

Preventing sport rage: How to educate members (Πρόληψη της οργής 
στον αθλητισμό: Πώς να εκπαιδεύσετε τα μέλη)   [ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ]  

COMENIUS REGIO 2013-2015 “4S-Say Short Simply Sport” 
[ΡΟΥΜΑΝΙΑ] 

 

Ενσωμάτωση της 
διαφορετικότητας 
στα σχολεία / την 
κοινωνία  

Not Only Fair Play (Όχι Μόνο Fairplay) [ΙΤΑΛΙΑ]     

Terzo tempo, fair play (Τρίτο Ημίχρονο, Δίκαιο Παιχνίδι) [ITAΛΙΑ] 

Mondiali Antirazzisti (Anti-Racists World Championship) (Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα κατά του ρατσισμού) [ΙΤΑΛΙΑ] 

Fair play – School & Sport (Δίκαιο Παιχνίδι- Σχολείο & Αθλητισμός) 
[ITAΛΙΑ] 

Come and Play Sport for Fun (Ελάτε να αθληθείτε για διασκέδαση) 
[ΛΕΤΟΝΙΑ] 

The Sport And European Values  (Ο Αθλητισμός Και Η Ευρωπαϊκή 
Αξία) [BEΛΓΙΟ] 

I am as good as all coevals of mine  (Είμαι τόσο καλός όσο όλοι οι 
συνομήλικοι μου) [BΟΥΛΓΑΡΙA] 

 



   

 

 
«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση αυτή.» 
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Εκδηλώσεις / 
εκστρατείες / 
πρωτοβουλίες 

ευαισθητοποίησης 
 

Εκστρατεία «Ένδεκα» [ΕΛΛΑΔΑ] 

Mondiali Antirazzisti (Anti-Racists World Championship) (Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα κατά τoυ ρατσισμού) [ΙΤΑΛΙΑ] 

Sport? Sì grazie (Αθλητισμός; Ναι ευχαριστώ) [ITAΛΙΑ] 

On the initiative of the European Commission – European Sports Week 
(Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ευρωπαϊκή Αθλητική 
Εβδομάδα )  [ΛΕΤΟΝΙΑ] 

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Αθλητισμού [ΕΛΛΑΔΑ] 

 

Πολυμέσα 

“ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wyf457XFrco&feature=youtu.be 

[ΕΛΛΑΔΑ] 

''ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ - ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ'' 

https://www.youtube.com/watch?v=5tD4-JUUd5I&feature=youtu.be 

[ΕΛΛΑΔΑ] 

“OLYMPIC IMAGES – OLYMPIC  VALUES” 

http://www.sportmoviestv.com/olympic-images-olympic-values/  

[ITAΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, IΡAN, ΚΙΝΑ, ΤΣΕΧΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΓΙΟ] 

“ΑΘΛΗΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΟΥ” 

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vingro
_kopa_ar_mani.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5x624BFVqoU 

https://www.youtube.com/watch?v=IoIZsbQc49o 

https://www.youtube.com/watch?v=YE8mj9gMa7U 

https://www.youtube.com/watch?v=QFBdAsHIdHU 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv5M4cCy-84 

https://www.youtube.com/watch?v=L1jDQJxG8ck 

https://www.youtube.com/watch?v=gAamt6yxZcU 

[ΛΕΤΟΝΙΑ] 

http://smart-ms.ro/ro/ses-uri/  

[ΡΟΥΜΑΝΙΑ] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wyf457XFrco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5tD4-JUUd5I&feature=youtu.be
http://www.sportmoviestv.com/olympic-images-olympic-values/
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vingro_kopa_ar_mani.pdf
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vingro_kopa_ar_mani.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5x624BFVqoU
https://www.youtube.com/watch?v=IoIZsbQc49o
https://www.youtube.com/watch?v=YE8mj9gMa7U
https://www.youtube.com/watch?v=QFBdAsHIdHU
https://www.youtube.com/watch?v=Nv5M4cCy-84
https://www.youtube.com/watch?v=L1jDQJxG8ck
https://www.youtube.com/watch?v=gAamt6yxZcU
http://smart-ms.ro/ro/ses-uri/
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