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«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.» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν κείμενο παρουσιάζει τα αποτελέσματα δύο ερευνών σχετικά με τις στάσεις μικρών 
παιδιών σχετικά με τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων, στις 5 Ευρωπαϊκές χώρες των Εταίρων 
(Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λετονία και Ιταλία) που συμμετέχουν στο έργο FAIRHAP. 

Η μελέτη βασίζεται σε τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα: α) ποιός είναι ο προσανατολισμός των 
παιδιών σε σχέση με τις αξίες και με ποιόν τρόπο οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά τους, β) πώς 
καθορίζουν και κατανοούν τα χαρακτηριστικά ενός προτύπου / ήρωα από το χώρο του αθλητισμού 
ή αλλού και των χαρακτηριστικών των ηρώων που αντανακλούν στην προτίμησή τους, γ) πώς οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου FAIRHAP τους επηρέασαν όσον αφορά τη σημασία των 
Ολυμπιακών αξιών τόσο στον αθλητισμό, όσο και στη ζωή τους και τα συνολικά αποτελέσματα 
στις στάσεις των παιδιών από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες FAIRHAP. 

Οι κύριοι στόχοι αυτής της μελέτης είναι: 

Στόχος 1: Αξιολόγηση της γνώσης των παιδιών για τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων (από την 1η 
έρευνα, κατά την έναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων). 

Στόχος 2: Μέτρηση των θετικών μεταβολών στις στάσεις των παιδιών μέσω της συμμετοχής στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (από τη 2η έρευνα, στο τέλος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων). 

Στόχος 3: Διερεύνηση της αξίας "Σεβασμός προς τους άλλους": σεβασμός των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών, των ενδιαφερόντων και του πολιτισμικού υπόβαθρου και του αισθήματος 
δικαιοσύνης των παιδιών όταν παίζουν ή είναι μαζί με άλλα παιδιά. (και στις δύο έρευνες). 

Στόχος 4: Διερεύνηση της αξίας «υπεύθυνη προσωπική και κοινωνική συμπεριφορά»: αναγνώριση 
και εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια. Εμπιστοσύνη στις 
ατομικές ικανότητες και αξίες και υπεύθυνη συμπεριφορά (και στις δύο έρευνες). 

 

1.1 Μεθοδολογία 

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των παρεμβάσεων που προτείνει το έργο FAIRHAP, όλα 
τα παιδιά που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου κλήθηκαν να συμπληρώσουν 2 
παρόμοια ερωτηματολόγια: το ένα πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων και το άλλο στο τέλος 
των δραστηριοτήτων, με την προσθήκη ορισμένων ερωτήσεων σχετικά με τη συνολική τους 
εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο έργο FAIRHAP. Οι ημερομηνίες σχετικά με την έναρξη και το 
τέλος των δραστηριοτήτων κάθε χώρας διαφέρουν και, κατά συνέπεια, η περίοδος συλλογής 
δεδομένων. 

Για να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, τα 
ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν σε 6 γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Βουλγαρικά, 
Λετονικά και Ιταλικά. 

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 1.096 ερωτηματολόγια στις 2 φάσεις από τις 5 χώρες εταίρους (554 
στην αρχή και 542 στο τέλος της εκπαίδευσης) Τα παιδιά ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 7-13 ετών 
και τα περισσότερα από αυτά ήταν αγόρια (περίπου 70%). 
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χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση αυτή.» 

Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδευτικών συναντήσεων. Οι προπονητές των παιδιών ήταν υπεύθυνοι για τη διανομή, 
συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων. 
 
 

2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η έρευνα διεξήχθη σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λετονία, Ιταλία) και 
συγκεντρώθηκαν 542 έγκυρα ερωτηματολόγια στο τέλος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Παρά το γεγονός ότι το δείγμα της έρευνας δεν είναι μεγάλο, ανακύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα 
θέματα. 

Συνολικά ο αντίκτυπος του έργου ήταν θετικός. Η μεγαλύτερη θετική επίδραση παρατηρήθηκε στις 
συμπεριφορές όπως η υπεράσπιση ενός παιδιού θύματος εκφοβισμού και της στάσης απέναντι 
στα παιδιά με διαφορετικό υπόβαθρο, αναπηρίες, καθώς και στις στάσεις σχετικά με την 
πολυπολιτισμικότητα, την ένταξη και τις κοινωνικές ανισότητες.  

Σε ερωτήσεις όπως, για παράδειγμα, «Τι είναι πιο σημαντικό όταν αθλείσαι», σημαντικές αυξήσεις 
σε όλες τις χώρες είναι εμφανείς, με απαντήσεις όπως «να διασκεδάζω», «να είμαι με φίλους» και 
«να αισθάνομαι καλά για τον εαυτό μου».  

Τέλος, όλα τα παιδιά ανέφεραν ότι αυτό που τους άρεσε περισσότερο ήταν η αίσθηση της χαράς 
που αναδυόταν μέσα από όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες FAIRHAP καθώς και ότι 
διδάχθηκαν νέα πράγματα, όπως τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων και το δίκαιο παιχνίδι. Επίσης, 
τους άρεσε πολύ το γεγονός ότι όλοι έπαιζαν και διασκέδαζαν μαζί, ακόμα και αν ήταν 
διαφορετικοί μεταξύ τους και το ότι δεν υπήρχε άγχος σχετικά με το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, 
αφού όλοι ήταν νικητές στο τέλος. Επίσης, δήλωσαν ότι το γεγονός ότι άλλα παιδιά από άλλες 
χώρες συμμετείχαν στο ίδιο έργο είναι ένας παράγοντας που τους ενώνει. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αξίες και οι στάσεις που είχαν θετικό αντίκτυπο μετά τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες FAIRHAP καθώς και εκείνες που η επίδραση τους ήταν ουδέτερη. 

 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

•Αυτο-αξιολόγηση 

•Εκφοβισμός και άσχημη προσβλητική 
συμεριφορά 

•Αγόρια και κορίτσια μπορούν να παίξουν 
μαζί (θέματα φύλου και ισότητας)  

•Αποδοχή και ένταξη παιδιών με αναπηρία, 
που είναι ντροπαλά, από διαφορετική χώρα.  

•Φιλία με παιδιά από διαφορετικές χώρες, 
διαφορετικές κουλτούρες ή συνήθειες  

•Φιλία με παίκτες της αντίθετης ομάδας  
•Αντίδραση στην ήττα ενός παιχνιδιού  
•Αποδοχή των αποφάσεων του διαιτητή 

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

•Αποδοχή στην ομάδα κάποιον που δεν είναι 
τόσο καλός στον αθλητισμό  

•Η αντίληψη ότι τα παιδιά από διαφορετικούς 
πολιτισμούς είναι πιο επιρρεπή σε κακές 
ενέργειες 
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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.» 

Τα παιδιά εισάγονται στις αξίες τόσο στο αθλητικό όσο και σε άλλους τομείς της ζωής, μέσω της 
αλληλεπίδρασης τους με τους ενήλικες οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους και 
μπορούν να ενισχύσουν διαφορετικούς τύπους αξιών. Η εφηβεία είναι η πιο κρίσιμη περίοδος 
στην ανάπτυξη των αξιών, καθώς είναι η περίοδος στη ζωή των παιδιών του σχηματισμού 
ταυτότητας. Κατά την εφηβεία υπάρχει αυξανόμενη η ανάγκη για αυτονομία καθώς και η ανάγκη 
συμμόρφωσης με τις προσδοκίες της κοινωνίας, οι δε τελευταίες είναι καθοριστικές για την 
απόκτηση μοντέλων κατάλληλης συμπεριφοράς. Έτσι, περισσότερο από οποιαδήποτε 
προηγούμενη περίοδο στην παιδική ηλικία, τα παιδιά γίνονται εξαιρετικά ευάλωτα στην 
αξιολόγηση μηνυμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του κύκλου ζωής. 

Ο αθλητισμός μπορεί να διδάξει αξίες όπως δικαιοσύνη, ομαδικότητα, ισότητα, πειθαρχία, ένταξη, 
αποφασιστικότητα και σεβασμός. Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο 
για την διδαχή αξιών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των ευγενών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για να είναι κανείς υπεύθυνος πολίτης. 

Η συμμετοχή στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό έχει συνδεθεί όχι μόνο με θετικά 
αποτελέσματα, αλλά και με αρνητικές επιπτώσεις όπως διακρίσεις, επιθετικότητα, ρατσισμό κλπ. 
Σύμφωνα με τον  Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, (2010, σ. 89) "Δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο, όπως 
φύλο, φυλή, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, πολιτικές ή άλλες απόψεις, εθνική ή κοινωνική 
προέλευση, εθνικές μειονότητες, περιουσία, γέννηση ή άλλο καθεστώς". Ωστόσο, φαινόμενα όπως 
αυτά που περιγράφονται παραπάνω παραμένουν. Οι καθηγητές φυσικής αγωγής και οι 
προπονητές πρέπει να υποστηριχθούν για να αναγνωρίζουν, να προλαβαίνουν και να 
αντιμετωπίζουν τις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρουν τα φαινόμενα αυτά. 

Ένας από τους βασικούς στόχους των δραστηριοτήτων FAIRHAP ήταν η ευαισθητοποίηση, η 
αλλαγή στάσης απέναντι στα παιδιά με αναπηρία, των παιδιών από διαφορετικές χώρες, των 
παιδιών που δεν έχουν αυτοπεποίθηση, είναι πιο συνεσταλμένα ή  οι αθλητικές τους επιδόσεις  
δεν είναι πολύ καλές με αποτέλεσμα την εκπαίδευση για μια καλύτερη κοινωνία. Η χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία για την ανάπτυξη θετικών στάσεων των παιδιών 
προς τα άλλα παιδιά/ συμμαθητές, συναθλητές και φίλους τους. Τα παιδιά μαθαίνουν να 
προσεγγίζουν τα άλλα παιδιά, να αναπτύσσουν το αίσθημα της αποδοχής παιδιών που διαφέρουν 
από αυτά, να είναι πιο ευαισθητοποιημένα και να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των 
άλλων, να έχουν ενσυναίσθηση ώστε να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων παιδιών και να 
νοιάζονται γι’ αυτά. 

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική εκπαίδευση των 
παιδιών. Η πλειοψηφία των σχολείων, των αθλητικών σωματείων και των ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων συνδυάζουν τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία, κάτι που μπορεί προφανώς να 
είναι μια αντιφατική εμπειρία για τα παιδιά. Ο δάσκαλος ή ο προπονητής πρέπει να θέτει όρια και 
κανόνες, να εξηγεί μια απόφαση που φαίνεται άδικη, να ενθαρρύνει τις θετικές στάσεις και να 
προτείνει αθλητικές και άλλες δραστηριότητες που απαιτούν την εφαρμογή αξιών όπως το δίκαιο 
παιχνίδι. Οι προπονητές έχουν μεγάλη επιρροή στα παιδιά, τόσο στην ανάπτυξη τεχνικών 
δεξιοτήτων όσο και στην ανάπτυξη των ηθικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
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«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.» 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά έχουν πολλά να κερδίσουν από 
τον αθλητισμό. Αυτά τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στην απόκτηση φυσικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, αλλά και στην ηθική, κοινωνική και προσωπική τους ανάπτυξη. Το αθλητικό πεδίο 
είναι μια κοινωνία από μόνη της, στην οποία όσοι εμπλέκονται δεν έχουν μόνο να κάνουν το 
καλύτερο δυνατό, αλλά και να συνεργαστούν, να βοηθήσουν και να φροντίσουν την υπόλοιπη 
ομάδα. Προκειμένου αυτά τα αποτελέσματα να επιτευχθούν, ο ρόλος των εκπαιδευτών και 
προπονητών είναι καθοριστικός. Οι καθηγητές φυσικής αγωγής και προπονητές χρειάζεται πάντα 
να σκέφτονται ότι πρέπει να αποτελούν πρότυπο για τη διδασκαλία των παιδιών ώστε να 
αγκαλιάσουν τα παιδιά διαφορετικού φύλου, διαφορετικής γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή 
άλλων απόψεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης. Ως αποτέλεσμα, ο αθλητισμός μπορεί να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο ευγενών χαρακτήρων και ομάδων και τελικά σε έναν καλύτερο 
κόσμο. 

 

 

3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι τα παιδιά από διαφορετικές χώρες έχουν 
διαφορετικές προτεραιότητες αξιών οι οποίες έχουν κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους. 
Παρ’ όλα αυτά, όλα τα παιδιά σε όλες τις χώρες αναζητούν καθοδήγηση. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο οι προπονητές να προσπαθούν συνεχώς να ενσταλάξουν στα παιδιά ηθικές και 
κοινωνικές αξίες μέσω του αθλητισμού, γεγονός που θα οδηγήσει στην ηθική και κοινωνική τους 
ανάπτυξη. Επιπλέον, οι προπονητές και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρέχουν σαφείς οδηγίες 
σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς των παιδιών όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις, όπως ο 
εκφοβισμός, η επιθετικότητα, η βία, η προσβολή και η αγένεια, η ένταξη, τα θέματα 
πολυπολιτισμικότητας κλπ. 

Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός μπορούν να αποτελέσουν μια πλατφόρμα που ευνοεί την 
ανάπτυξη αξιών, όπως οι ολυμπιακές αξίες, οι οποίες είναι ευεργετικές για την προσωπική 
ανάπτυξη των παιδιών. Οι προπονητές καθώς και οι γονείς παρέχουν μια σημαντική πηγή 
επιρροής στα παιδιά στο πλαίσιο του αθλητισμού: τα παιδιά τείνουν να αναπτύσσουν συστήματα 
αξιών που σχετίζονται με τον αθλητισμό βασισμένα σε μεγάλο βαθμό στις στάσεις και 
συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και των γονέων τους, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι ο 
ανταγωνισμός και ο αθλητισμός είναι οχήματα για τη διδασκαλία δεξιοτήτων και αξιών. Η 
διδασκαλία των αξιών στα παιδιά πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία από τους ενήλικες που 
σχετίζονται με τα παιδιά, δεδομένου ότι ορισμένες στάσεις και πεποιθήσεις χρειάζονται πολύ 
περισσότερο χρόνο για να διδαχθούν και να μεταδοθούν. 
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