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Έργο 

 «Σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής-
Ολυµπιακής Παιδείας-Ανάπτυξη/εκπόνηση  προγράµµατος σπουδών, επιµορφωτικού, εκπαιδευτικού 
υλικού και Σχεδίου ∆ράσης  Σχολικών Πιλοτικών Προγραµµάτων» 

στο πλαίσιο του Υποέργου 2  

«Προγράµµατα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» 

της Πράξης  

«Εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία - 
ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 

του Μέτρου 4.1  

«Προγράµµατα προώθησης της ισότητας των φύλων µε έµφαση στην υποστήριξη της 
αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες»  

του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

που συγχρηµατοδοτείται 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 

κατά 25% από τους Εθνικούς Πόρους 

 

Υπεύθυνος Πράξης: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Προϊστάµενος Μονάδας Α1 της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ 

 
  

    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Υπ.Ε.Π.Θ. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συντελεστές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Θεοδωράκης Ιωάννης  
 
Επικεφαλής Ανάπτυξης Προγράµµατος Σπουδών: Κιουµουρτζόγλου Ευθύµιος  
 
Συγγραφική οµάδα: Γούδας Μάριος, Αλµπανίδης Ευάγγελος, ∆έρρη Βασιλική, Χρόνη Στυλιανή, 
Ζαχοπούλου Έρη, Χασάνδρα Μαίρη, Αυγερινός Ανδρέας, Κουρτέσης Θωµάς, Κοσµίδου Ευδοξία, Ζήση 
Βασιλική, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Κούλη Όλγα, Νικοπούλου Μαρία. 
 
Επιµέλεια και αξιολόγηση ύλης: Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Θεοδωράκης Γιάννης, Ταρατόρη Ελένη, 
Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Στραβάκου Πελαγία, Κοκαρίδας ∆ηµήτρης. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ∆Α 
 Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό υλικό.  

 Εισαγωγή 
Θεοδωράκης Γιάννης 

 

 Πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα»: Από τα σπορ στην 
καθηµερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. 

 

 Ο ρόλος του αθλητισµού.  
 Στόχοι του προγράµµατος «Καλλιπάτειρα».   
 Βιβλιογραφία.  
Ενότητα 1 Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

∆έρρη Βασιλική, Αυγερινός Ανδρέας 
 

 ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση και Εκπαίδευση στα 
∆ικαιώµατα. 

 

 Αξίες που σχετίζονται µε Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  
 Ανθρώπινα δικαιώµατα στη φυσική αγωγή.      
 Το πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα» και η διδασκαλία αξιών 

που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 

 Μεταγνωστικές στρατηγικές και διδασκαλία αξιών: 
Παραδείγµατα. 

 

 Σχέδια µαθηµάτων.  
 Αξιολόγηση µαθητή.  
 Βιβλιογραφία.  
 Υποστηρικτικό υλικό.  
Ενότητα 2 ∆ια-πολιτισµικότητα 

Ζαχοπούλου Έρη, Κούλη Όλγα, Νικοπούλου Μαρία 
 

 O διαπολιτισµικός χαρακτήρας του σύγχρονου κόσµου και 
ο ρόλος της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 

 

 Αιτίες δηµιουργίας των σύγχρονων διαπολιτισµικών 
κοινωνιών. 

 

 Ορισµός διαπολιτισµικής αγωγής και εκπαίδευσης.  
 Μοντέλα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και η εφαρµογή 

τους στις ανεπτυγµένες χώρες. 
 

 Ο ρόλος της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού στη 
διαπολιτισµική εκπαίδευση. 

 

 Αξιολόγηση µαθητή.   
 Βιβλιογραφία.   
 Υποστηρικτικό υλικό.  
Ενότητα 3 Ρατσισµός και Ξενοφοβία 

Αλµπανίδης Ευάγγελος, Κουρτέσης Θωµάς. 
 

 Ρατσισµός και Ξενοφοβία (Ορισµοί, Μηχανισµοί, 
εξάπλωση του φαινοµένου στην Ελλάδα και την Ευρώπη). 

 

 Η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός  ως µέσα 
καταπολέµησης του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 

 

 ∆ιαπολιτισµικές επιδιώξεις του Κ.Φ.Α. στα πλαίσια της 
αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. 

 

 Παιδιά µέτριων και χαµηλών κινητικών ικανοτήτων & 
ρατσισµός. 

 

 Βιβλιογραφία.  
 Υποστηρικτικό υλικό.  
Ενότητα 4 Φύλα και Ισότητα 

Χρόνη Στυλιανή, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 
 

 Γενικές γνώσεις και πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό.  
 Φύλα και ισότητα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό.  
 Βιβλιογραφία.  
 Υποστηρικτικό υλικό.  
Ενότητα 5 Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός 

Μάριος Γούδας, Χασάνδρα Μαίρη, Κοσµίδου Ευδοξία 
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 Γενικές γνώσεις και πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό.  
 Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός στη φυσική 

αγωγή. 
 

 Βιβλιογραφία.   
 Υποστηρικτικό υλικό.  
 Επιθετικότητα και Βία στον Αθλητισµό 

Θεοδωράκης Γιάννης 
 

   
∆ΡΑΣΕΙΣ   

∆ράση 1. Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  
∆έρρη Βασιλική, Αυγερινός Ανδρέας, Ζήση Βασιλική 

 

 Α΄, Β΄, & Γ΄ ∆ηµοτικού  
 ∆΄, Ε΄, & ΣΤ΄ ∆ηµοτικού  
 Α΄, Β΄, & Γ΄ Γυµνασίου  
∆ράση 2. ∆ιαπολυπολιτισµικότητα 

Ζαχοπούλου Έρη, Νικοπούλου Μαρία 
 

 Α΄, Β΄, & Γ΄ ∆ηµοτικού  
 ∆΄, Ε΄, & ΣΤ΄ ∆ηµοτικού  
 Α΄, Β΄, & Γ΄ Γυµνασίου  
∆ράση 3. Ρατσισµός και Ξενοφοβία 

Αλµπανίδης Ευάγγελος, Κουρτέσης Θωµάς 
 

 Α΄, Β΄, & Γ΄ ∆ηµοτικού  
 ∆΄, Ε΄, & ΣΤ΄ ∆ηµοτικού  
 Α΄, Β΄, & Γ΄ Γυµνασίου  
∆ράση 4 Φύλο και Ισότητα  

Χρόνη Στυλιανή, Χασάνδρα Μαίρη 
 

 Α΄, Β΄, & Γ΄ ∆ηµοτικού  
 ∆΄, Ε΄, & ΣΤ΄ ∆ηµοτικού  
 Α΄, Β΄, & Γ΄ Γυµνασίου  
∆ράση 5. Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός 

Μάριος Γούδας, Χασάνδρα Μαίρη, Κοσµίδου Ευδοξία 
 

 Α΄, Β΄, & Γ΄ ∆ηµοτικού  
 ∆΄, Ε΄, & ΣΤ΄ ∆ηµοτικού  
 Α΄, Β΄, & Γ΄ Γυµνασίου  
 Υπόδειγµα δράσης  
 Φόρµα δράσης  
 Επιθετικότητα και Βία στον Αθλητισµό 

Θεοδωράκης Γιάννης 
 

Οργανωτική & 
∆ιοικητική ∆οµή 
Προγράµµατος  
«Καλλιπάτειρα» 

Εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα 
στην κοινωνία – «Καλλιπάτειρα» 

 

 Πίνακας Νοµαρχιακών Υπευθύνων προγράµµατος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5
 
 

Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό υλικό 
 
 

Το Έργο «Εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 
αναπτύσσεται µέσα από το πρίσµα του αθλητισµού και των ολυµπιακών ιδεωδών και δίνει έµφαση στην 
καλλιέργεια των ιδανικών της ισότητας στη σχολική κοινότητα βάσει µιας εντοπισµένης ανάγκης 
ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών και µαθητριών και εκπαιδευτικών σε προγράµµατα που προωθούν 
τέτοια θέµατα. Απώτερος σκοπός του προγράµµατος είναι η προαγωγή της ισότιµης συµµετοχής και 
εκπροσώπησης των δύο φύλων στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.  

 Το εκπαιδευτικό υλικό που Προγράµµατος «Καλλιπάτειρα» αποτελεί υλικό υποστηρικτικό του έργου 
των καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) και των µαθητών και µαθητριών, µε σκοπό τον 
αποτελεσµατικότερο προγραµµατισµό των δράσεων και των θεµατικών ενοτήτων που πραγµατεύεται. 

 Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από: 
α. Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, 
β. τετράδιο δραστηριοτήτων για µαθητές και µαθήτριες 6-9 ετών, 
γ. τετράδιο δραστηριοτήτων για µαθητές και µαθήτριες 10-12 ετών, 
δ. τετράδιο δραστηριοτήτων για µαθητές και µαθήτριες 13-15 ετών, 
ε. επιτραπέζιο παιχνίδι, 
στ. αφίσες προβολής του προγράµµατος. 
Οι θεµατικές ενότητες που αναπτύσσονται στο εκπαιδευτικό υλικό, πραγµατεύονται θέµατα σχετικά 

µε α) τα ανθρώπινα δικαιώµατα, β) την διαπολυπολιτισµικότητα, γ) τον ρατσισµό και την ξενοφοβία, δ) την 
ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία και ε) τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. Πρόθεση των συγγραφέων ήταν να διευκολύνουν, κατά το δυνατόν, τη µύηση των 
εκπαιδευτικών και των µαθητών και µαθητριών στην ενθάρρυνση δράσεων ενίσχυσης µιας υγιούς, ανοικτής 
και ανεκτικής κοινωνίας µε καινοτόµα προσέγγιση µέσα από τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό.  

Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος οι παραπάνω θεµατικές ενότητες υλοποιούνται µε 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που εµπλέκουν ενεργά το µαθητή στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης και 
προάγουν την αυτενέργεια και την οµαδική εργασία. Οι στόχοι αυτοί έχουν υψηλή θέση στις παιδαγωγικές 
προτεραιότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηµιουργώντας βάσιµες προσδοκίες συνέχισης της σχετικής 
παρέµβασης, µε το ίδιο ή προσαρµοσµένο περιεχόµενο, και µετά το πέρας αυτής. 

 
 
 
 
 
 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 
Οµάδα Έργου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ: 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ. 

ΟΛΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ 
 
Το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της ξενοφοβίας, του ρατσισµού και γενικότερα της µη ανοχής της 

διαφορετικότητας αποτελεί θέµα προτεραιότητας στις πολιτικές αποφάσεις όλων των µελών της ευρωπαϊκής 
ένωσης. Πράγµατι, η σύγχρονη Ευρώπη πλήττεται από την αύξηση φαινοµένων ρατσισµού και µη ανοχής 
προς τις µειονότητες. Προσπάθειες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος γίνονται από κυβερνητικές και 
µη οργανώσεις. Καµπάνιες, νόµοι και εκπαιδευτικά προγράµµατα αναπτύσσονται σε συνεργασία µεταξύ 
µελών της Ε.Ε και στοχεύουν στην ανάπτυξη της αποδοχής της διαφορετικότητας, της κατοχύρωσης της 
ισότητας, των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας, και της αξιοπρέπειας όλων των πολιτών. Για την 
επίτευξη των στόχων αυτών, όµως, χρειάζεται συνεχής και µακροχρόνια προσπάθεια (European Youth 
Center, 1995).  

Ο καταστατικός χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα άρθρα 21 και 22 
λέει χαρακτηριστικά ότι κάθε διάκριση η οποία βασίζεται σε οποιαδήποτε οµάδα, όπως φύλο, φυλή, χρώµα, 
εθνική ή κοινωνική προέλευση, γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία ή πίστη, πολιτική ή 
οποιαδήποτε άλλη άποψη, µέλη εθνικών µειονοτήτων, ανικανότητα, ηλικία ή σεξουαλικό προσανατολισµό, 
πρέπει να αποκλείεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβεται τη διαφορετικότητα και την ποικιλία σε 
θέµατα πολιτισµού, θρησκείας και γλώσσας. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω πρέπει: να παραδεχτούµε ότι όλοι είµαστε στο ίδιο επίπεδο, να 
αποδεχτούµε την ισότητα των δικαιωµάτων, αξιών και ικανοτήτων, να γνωρίσουµε ο ένας τον άλλο 
καλύτερα, να µαθαίνουµε για την κουλτούρα άλλων ανθρώπων, να τους πλησιάζουµε να προσπαθούµε να 
τους καταλάβουµε και να παρατηρούµε τι κάνουν, να συνεργαζόµαστε και να βοηθάµε ο ένας τον άλλο, να 
ανταλλάσσουµε εµπειρίες, ιδέες, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, να αποδεχόµαστε την αµοιβαία κριτική, να 
συζητάµε, να συµφωνούµε και να συναποφασίζουµε (European Youth Center, 1995).   

 
Ο ρόλος του αθλητισµού 
Τα σπορ διαµορφώνονται µέσα από ποικίλες διαδικασίες αλληλεπίδρασης σε παγκόσµιο επίπεδο 

πλέον, ενώ την ίδια στιγµή συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών. Επίσης, η επαφή µεταξύ 
ατόµων διαφορετικών φυλών και εθνικοτήτων στα σπορ είναι συχνά τόσο έντονη και διαδεδοµένη, και όταν 
µεθοδεύεται σωστά, µπορεί σταδιακά να σπάει τις προκαταλήψεις και τις ιδεολογίες και µεταξύ αθλητών και 
µεταξύ θεατών. Με αυτόν τον τρόπο, η εικόνα αυτή µπορεί να γίνει αντιληπτή ως µία κουλτούρα ανάπτυξης 
συγκεκριµένων στοιχείων κοινού ήθους που παρατηρούνται σε άτοµα µε συναίσθηση της κοινής µοίρας που 
πρέπει να µοιραστούν για την ανάπτυξη του αθλητισµού παγκόσµια. Γενικά, ο αθλητισµός προσφέρει σε 
πολλούς ευκαιρία για επικοινωνία, συνύπαρξη και συνεργασία, και για πολλούς αθλητές κοινωνική 
καταξίωση και αναγνώριση, δηµιουργεί ευκαιρίες για έντονες εµπειρίες και ενδιαφέροντα για τη ζωή, ενώ 
για κάποιους αθλητές αποτελεί µέσο ανάδειξης, ή αποµάκρυνσης του κοινωνικού στιγµατισµού.  

Μια λάθος αντίληψη είναι να προσπαθούµε να εξηγήσουµε την αθλητική απόδοση σε πολλά 
αθλήµατα, απλώς αναγνωρίζοντας κοινά ιδιαίτερα γνωρίσµατα µιας οµάδας ατόµων. Όταν ένα άτοµο της 
λευκής φυλής διακρίνεται σε ένα άθληµα πολλοί µιλούν για το χαρακτήρα του, την αφοσίωσή του, την 
ηθικότητά του, την προσήλωση και την ευφυΐα του και όχι για τα σωµατικά του προσόντα και τις ικανότητές 
του. Όταν, όµως, ένα «µαύρο» άτοµο διακρίνεται σε ένα άθληµα πολλοί αναφέρονται σε αυτό ως «φυσικό 
αθλητικό ταλέντο». Το να συµπεράνει κάποιος ότι διαφορετικοί µεταξύ τους άνθρωποι που διακρίνονταν σε 
διαφορετικές δεξιότητες (κινητικές και πνευµατικές), οι οποίοι ήταν πολύ καλοί αθλητές ή προπονητές, 
σχετίζονταν µε οποιονδήποτε τρόπο µε φυλετικές θεωρίες ή το χρώµα του δέρµατος δε βγάζει νόηµα.  Αυτές 
οι απόψεις, τα στερεότυπα ή οι προκαταλήψεις, είναι λανθασµένες και αγνοούν τη µοναδικότητα του κάθε 
αθλητή. Η απόδοση σε διαφορετικά αθλήµατα εξαρτάται από ένα εύρος διαφορετικών κινητικών και 
πνευµατικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων, που συνδέονται κυρίως µε τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη 
και εξάσκηση αυτών των ικανοτήτων-γνωρισµάτων.  

Όταν άτοµα από διαφορετικές φυλές και εθνικότητες είναι αντίπαλα σε έναν αγώνα, τότε τα αθλήµατα 
µπορούν να γίνουν χώροι δηµιουργίας ή ενίσχυσης των στερεοτύπων και των αρνητικών απόψεων για τις 
φυλές και τις εθνικότητες. Αυτό ισχύει και για τους θεατές. Τα αθλήµατα µπορούν να εντείνουν τα 
συναισθήµατα και την εχθρικότητα µεταξύ των ατόµων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι προπονητές είναι οι 
µεσολαβητές και γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Ο αθλητισµός φέρνει τα 
άτοµα κοντά, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι αυτόµατα τα βάζει να αναρωτηθούν για τις προκαταλήψεις ή τις 
απόψεις που έχουν για τα άτοµα διαφορετικών φυλών. Πολύ συχνά όµως οι θεατές µετατρέπουν τις κερκίδες 



 7
σε κοινή γιορτή, πέρα από φυλές και εθνικότητες, που πραγµατικά αναδείχνουν την µεγάλη δύναµη των 
σπορ στην ειρηνική συνύπαρξη.  

Υπάρχουν αρκετοί που εύκολα υποστηρίζουν ότι ένας υποβόσκων ρατσισµός αρνείται στις 
µειονότητες πλήρεις και ίσες ευκαιρίες µέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Η αλήθεια είναι ότι ο 
αθλητισµός περισσότερο από κάθε άλλο κοινωνικό οικοδόµηµα έκανε µία καταπληκτική δουλειά στο να 
παρέχει ευκαιρίες και πρόσβαση σε φυλετικές και εθνικές µειονότητες. Ο αθλητισµός αποτέλεσε 
παράγοντα-κλειδί για τη διάδοση του αντιρατσιστικού κινήµατος. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες και κατ’ επέκταση 
ο αθλητισµός πολύ γρήγορα εξελίχθηκαν σε πεδίο όπου όλοι ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία µπορούσαν 
να αποδείξουν τις ικανότητές τους. Τα νέα κοινωνικά κινήµατα επέτρεψαν σε όλους να αναπτύξουν µία 
αίσθηση κοινωνίας µέσα από τον  αθλητισµό η οποία είναι ανεξάρτητη από τα εθνικά και πολιτικά 
συµφέροντα. Η κοινωνία πρέπει να αντιλαµβάνεται τυπικά τα σπορ ως ένα σηµαντικό, δηµοκρατικό 
κοινωνικό οικοδόµηµα που κρίνει όχι µε βάση το χρώµα του δέρµατος ή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
αλλά µε βάση την απόδοση. 

Ο µοντέρνος αθλητισµός είναι µέρος της πολιτισµικής εξέλιξης και αν και κυριαρχείται παραδοσιακά 
από τους άνδρες, σταδιακά οι κοινωνίες αποδέχονται περισσότερο τη συµµετοχή των γυναικών αθλητριών, 
ακόµα και σε αθλήµατα που θεωρούνται ανδρικά. Γυναίκες από όλο τον κόσµο έχουν ασκήσει πίεση στο 
Ολυµπιακό κίνηµα, αλλά και στους αθλητικούς οργανισµούς σε τοπικό επίπεδο µε στόχο να βελτιώσουν την 
ισότητα στον αθλητισµό, ενώ έχουν ενεργά εµπλακεί στη δηµιουργία εναλλακτικών προτάσεων των 
ανδρικών σπορ και δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών, για να επιφέρουν τις αλλαγές που επιθυµούν.  

Το αυξανόµενο αίτηµα των γυναικών για συµµετοχή στον αθλητισµό αντιπροσωπεύει ένα αυθεντικό 
αίτηµα για ισότητα. Επιπλέον, αιτήµατα που αφορούν στην καλύτερη προετοιµασία των αθλητριών, των 
προπονητών και των επίσηµων εκπροσώπων και την παροχή καλύτερης υλικοτεχνικής υποδοµής και 
ιατροφαρµακευτικής υποστήριξης αποτελούν σηµαντικές πλευρές του αγώνα των γυναικών για 
«νοµιµοποίηση» στον κόσµο των σπορ. Ο αθλητισµός οφείλει να συνεχίσει την προσπάθεια να σταµατήσει 
να βασίζεται σε µία ιδεατή µορφή βασισµένη στο φύλο.  

 
Στόχοι του προγράµµατος «Καλλιπάτειρα» 
Στόχος του προγράµµατος είναι η ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και των µαθητριών, καθώς και 

των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής-ολυµπιακής παιδείας σε προγράµµατα άσκησης τροποποιηµένα έτσι, 
ώστε να προβάλλουν και να προωθούν την ισότητα στην κοινωνία, την ανάδειξη του σεβασµού στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, την ανοχή στη διαφορετικότητα και την ιδέα της διαπολιτισµικότητας. Το 
πρόγραµµα επιδιώκει να συµβάλει στην ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και των µαθητριών σε 
προγράµµατα άσκησης µέσα από το πρίσµα των οικουµενικών και διαχρονικών αξιών του Ολυµπισµού και 
του αθλητισµού. Το πρόγραµµα στοχεύει στην αξιοποίηση της µεταολυµπιακής τεχνογνωσίας και της 
εµπειρίας της χώρας µας και την ενίσχυση του δηµοκρατικού και ανεκτικού χαρακτήρα που θα πρέπει να 
διέπει τη σύγχρονη κοινωνία, σε µια εποχή που τα κράτη-έθνη εθελουσίως εισέρχονται σε υπερεθνικές και 
διαπολιτισµικές συνενώσεις και η διάχυση των ιδεών και της κουλτούρας είναι περισσότερο από ποτέ 
επιβεβληµένη. Αποσκοπεί στην ενθάρρυνση δράσεων ενίσχυσης µιας υγιούς, ανοικτής και ανεκτικής 
κοινωνίας µε καινοτόµα προσέγγιση µέσα από τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό. Η φυσική αγωγή είναι 
το µόνο γνωστικό αντικείµενο στο σχολείο που απαιτεί από τους µαθητές µέσα από το παιχνίδι συνεργασία, 
οµαδικότητα, αλληλοσεβασµό, αλληλοϋποστήριξη και αποδοχή, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, 
κοινωνική και πολιτισµική προέλευση και λειτουργεί ως ιδιαίτερα αποτελεσµατικό διαπολιτισµικό µέσον 
που διευκολύνει τη γνώση των πολιτισµών άλλων λαών.  

Το πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα» προάγει την διαπολιτισµική εκπαίδευση. ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση 
σηµαίνει αλληλεπίδραση, ανταλλαγή, αποδυνάµωση των ορίων-περιορισµών, αµοιβαιότητα, 
ανταποδοτικότητα και αλληλεγγύη. Μέσα από το πρόγραµµα πρέπει να ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες 
των µειονοτικών µαθητών και µαθητριών στο να εδραιώσουν και να κερδίσουν την αναγνώρισή τους µέσα 
στο κοινωνικό σύνολο. Ταυτόχρονα, οι µαθητές και µαθήτριες των πλειονοτήτων πρέπει να µάθουν πώς να 
ζουν ειρηνικά, θετικά, δηµιουργικά µε τις µειονότητες χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα και διακρίσεις 
(European Youth Center, 1996). Το πρόγραµµα για να είναι πετυχηµένο, πρέπει µέσα από αθλητικές 
κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια µέσα στο σχολικό περιβάλλον να προσπαθεί να εδραιώσει νέες 
γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αντιλήψεις, συναισθήµατα, αξίες και εµπειρίες. Να εδραιώσει το σεβασµό στη 
διαφορετικότητα µε οποιαδήποτε, και αν σχετίζεται αυτή, θρησκεία, φυλή, µειονότητα, πολιτισµό, φύλο, 
κοινωνική θέση, ικανότητα ή ανικανότητα και να µεταδώσει την αλληλεγγύη, το σεβασµό και την αποδοχή 
της διαφορετικότητας. 

Για πολλούς νέους η βία είναι ο µοναδικός τρόπος να λύνουν τις µεταξύ τους διαφορές και τα 
προβλήµατα. Η βία δεν τους προσφέρει κάποια ευχαρίστηση, αλλά τη βλέπουν σαν τη µοναδική λύση στις 
διαφορές τους. Τα παιδιά µέσα από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα» και µέσω των σπορ 
πρέπει να διδαχθούν τη διαχείριση των συγκρούσεων, να µάθουν να ζουν χωρίς βίαιες συνήθειες και να 
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λύνουν µόνα τους τις µεταξύ τους συγκρούσεις και διαφορές ειρηνικά, χωρίς προσφυγή στη βία. 
Ταυτόχρονα, στους αθλητικούς χώρους πρέπει να µάθουν να παίζουν τίµια και χωρίς να εκδηλώνουν βίαιες 
συµπεριφορές είτε µέσα στους αγωνιστικούς χώρους είτε στις κερκίδες.  

Οι µαθητές και µαθήτριες µέσα από το πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα» όταν συµµετέχουν στα σπορ, θα 
µάθουν να σέβονται τον αντίπαλο, το συµπαίκτη, τους κανόνες του παιχνιδιού, τις αποφάσεις των διαιτητών 
ή κριτών, να δίνουν ίσες ευκαιρίες σε όλους να συµµετέχουν, να ελέγχουν τον εαυτό τους, να µην 
παραφέρονται, να προσπαθούν όσο καλύτερα µπορούν, αλλά τίµια. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το φύλο, την 
εθνότητα, τις αθλητικές ικανότητες και τα ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά των συµµαθητών, να δίνουν σε 
όλους και όλες το δικαίωµα να συµµετέχουν, προσαρµόζοντας το παιχνίδι ανάλογα, έτσι ώστε όλοι να 
µπορούν να παίξουν, να µάθουν και να διασκεδάσουν. 

 
 
Συνοπτικά 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες µέσα από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα» θα µάθουν: 
• Να έχουν λόγο στη δηµιουργία µιας κοινωνίας πιο δίκαιης και ανεκτικής. 
• Να µπορούν να λύνουν τα προβλήµατα που τους απασχολούν ειρηνικά. 
• Να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα είναι πιο θετικοί. 
• Να βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας. 
• Να γίνουν θετικά πρότυπα για την κοινωνία για άλλους νέους. 
• Να αποκτούν νέους φίλους. 
• Να διασκεδάζουν. 
• Να κατανοούν ότι και στον αθλητισµό και στη ζωή όλοι είµαστε διαφορετικοί, αλλά και όλοι  
      είµαστε ίσοι. 
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Ενότητα 1: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  
 

Περίληψη. 
 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό όσον αφορά στη 
∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων των ανθρώπων αλλά και των παιδιών, στην ανάπτυξη της γνώσης και στην  
εκπαίδευση µε σκοπό την κατανόηση και την υπεράσπισή τους. Οι βασικές αξίες που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο αυτό είναι ο σεβασµός προς τον εαυτό και τους άλλους και η προσωπική και κοινωνική 
υπευθυνότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ειδικότερες πληροφορίες και στόχοι ανά τάξη ή τάξεις και 
ειδικές οδηγίες διδασκαλίας µε παραδείγµατα, σχετικά µε τις δύο προαναφερθείσες αξίες. Ενσωµατώνονται 
επίσης αναλυτικά οι µέθοδοι για τη δηµιουργία σχεδίων µαθηµάτων, θεωρητικών και πρακτικών, και 
πληροφορίες για την αξιολόγηση των µαθητών. Οι σχετικές πηγές και το υποστηρικτικό υλικό µπορούν να 
καθοδηγήσουν και να διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού τόσο στο σχεδιασµό όσο και την υλοποίηση 
των µαθηµάτων. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Ανθρώπινα δικαιώµατα, δικαιώµατα του παιδιού, σεβασµός, υπευθυνότητα, 

εκπαίδευση. 
 
 

Γενικές γνώσεις και πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό. 
 

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα σε ένα βιοτικό επίπεδο επαρκές για την υγεία και την ευηµερία του, 
συµπεριλαµβανοµένης της τροφής, της ένδυσης, της στέγασης, της ιατρικής περίθαλψης και άλλων 
απαραίτητων κοινωνικών υπηρεσιών, της ασφάλειας, της εκπαίδευσης κ.ά, και απαλλαγµένο από διακρίσεις, 
ρατσισµό, ξενοφοβία, αντισηµιτισµό και µισαλλοδοξία. Σκοπός της Επιτροπής για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα (UN Commission on Human Rights) είναι η προστασία της σωµατικής, πνευµατικής και 
ψυχολογικής υγείας και του δικαιώµατος στην εκπαίδευση (Otieno, 2004). Μέλη της είναι 53 χώρες οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν όλες τις περιοχές του κόσµου. Η πρώτη Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων από τα Ηνωµένα Έθνη έγινε στις 10 ∆εκεµβρίου το 1948 στο Palais de Chaillot του Παρισιού 
στη Γαλλία. Στη δηµιουργία των 30 άρθρων του εγγράφου ορόσηµο στην Ιστορία συµµετείχαν οι Eleanor 
Roosevelt (ΗΠΑ), Reni Cassin (Γαλλία), Charles Malik (Λίβανος), Peng Chun Chang (Κίνα), Hernan Santa 
Cruz (Χιλή), Alexandre Bogomolov/Alexei Pavlov (Σοβιετική Ένωση), Lord Dukeston/Geoffrey Wilson 
(Ηνωµένο Βασίλειο) William Hodgson (Αυστραλία) και John Humphrey (Καναδάς).  

Τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα είναι σταθερές που αναγνωρίζουν την αξία όλων των ανθρώπων και 
στοχεύουν στην προστασία τους. Καθορίζουν τη ζωή τους στην κοινωνία, τις µεταξύ τους σχέσεις και τις 
σχέσεις τους µε τις  κυβερνήσεις. Ο άνθρωπος, ως άτοµο, και οι κυβερνήσεις έχουν δικαίωµα να ενεργούν 
βάσει αυτών των σταθερών αλλά και την ευθύνη να σέβονται τα δικαιώµατα των άλλων. Γεννιόµαστε µε 
δικαιώµατα, δε µας παρέχονται ως δώρο και δε µεταβιβάζονται. Είναι παγκόσµια και εφαρµόζονται εξ ίσου 
σε όλους, ανεξάρτητα από προσωπικά, φυλετικά, εθνικά, θρησκευτικά ή κοινωνικοοικονοµικά 
χαρακτηριστικά. Όλα τα δικαιώµατα είναι επίσης ίσης σηµασίας, αδιαίρετα, αλληλοσχετιζόµενα και 
αλληλοεξαρτώµενα, παρόλο που συνήθως χωρίζονται α) σε αστικά και πολιτικά και β) σε κοινωνικά και 
πολιτιστικά (www.unicef.org)  

Για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων, υπό το πρίσµα κοινωνικών, επιστηµονικών και 
τεχνολογικών αλλαγών, δηµιουργήθηκε στη Νίκαια στις 7 ∆εκεµβρίου 2000 «ο Χάρτης θεµελιωδών 
δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ο οποίος συγκεντρώνει όλες τις προϋπάρχουσες κοινές αξίες 
(δικαιώµατα και ελευθερίες) των κρατών µελών της ευρωπαϊκής ένωσης και χαρακτηρίζει τον πολίτη της. 
Τα 54 άρθρα του αφορούν σε έξι συνολικά αξίες.  
• Αξιοπρέπεια: «ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωµα στη ζωή, δικαίωµα στην ακεραιότητα του 
προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή µεταχείρισης, 
απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας».  

• Ελευθερία: «δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια, σεβασµός της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωµα γάµου και δικαίωµα 
ίδρυσης οικογένειας, ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία των τεχνών και των 
επιστηµών, δικαίωµα εκπαίδευσης, επαγγελµατική ελευθερία και δικαίωµα στην εργασία, ελευθερία 
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ίδρυσης επιχείρησης δικαίωµα ιδιοκτησίας, δικαίωµα ασύλου, προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης, 
επαναπροώθησης και απέλασης».  

• Ισότητα: «ισότητα έναντι του νόµου, µη διάκριση, πολιτισµική, θρησκευτική και γλωσσική 
πολυµορφία, ισότητα ανδρών και γυναικών, δικαιώµατα του παιδιού, δικαιώµατα των ηλικιωµένων, 
ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες».  

• Αλληλεγγύη: «δικαίωµα στην πληροφόρηση και τη διαβούλευση µε τους εργαζοµένους στο πλαίσιο 
της επιχείρησης, δικαίωµα διαπραγµατεύσεων και συλλογικών ενεργειών, δικαίωµα πρόσβασης στις 
υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, προστασία έναντι αδικαιολόγητης απόλυσης, δίκαιοι και ισότιµοι όροι 
εργασίας, απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των εργαζόµενων νέων, οικογενειακή και 
επαγγελµατική ζωή, κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή, προστασία της υγείας, πρόσβαση σε 
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των 
καταναλωτών».  

• Ιθαγένεια: «δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου, δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις δηµοτικές εκλογές, δικαίωµα χρηστής 
διαχείρισης, δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, δικαίωµα διαµεσολάβησης, δικαίωµα αναφοράς, 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή, διπλωµατική και προξενική προστασία».  

• ∆ικαιοσύνη: «δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου, τεκµήριο 
αθωότητας και δικαιώµατα υπεράσπισης, αρχές νοµιµότητας και αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και 
ποινών, δικαίωµα του προσώπου να µη δικάζεται ή να µην τιµωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια 
αξιόποινη πράξη».  
 Τα δικαιώµατα του Χάρτη καθοδηγούν τις κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών-

µελών, όταν εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία. Παρόλο που δεν υπάρχει νοµικό καθεστώς για το 
Χάρτη, επικαλείται και βοηθά σε πολλές περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων. Το σηµαντικό είναι, πάντως, 
ότι τα Έθνη διακήρυξαν για ακόµη µία φορά πίστη στα βασικά δικαιώµατα του ανθρώπου, στην 
προσωπικότητά του, την ισότητα των δικαιωµάτων του, τη φιλία µεταξύ των ανθρώπων, βοηθώντας µε 
αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική πρόοδο και τη βελτίωση της ζωής. Το 2002, µάλιστα, συστάθηκε ένα 
δίκτυο ειδικών στα ανθρώπινα δικαιώµατα, προκειµένου να διαπιστωθεί η εφαρµογή του Χάρτη, και ήδη 
έχει υποβληθεί έκθεση αλλά και έχουν γίνει ανάλογες συστάσεις στα κράτη µέλη.  

 
∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση και Εκπαίδευση στα ∆ικαιώµατα. 
 

Η πολυπολιτισµική και ποικιλόµορφη σηµερινή κοινωνία έρχεται αντιµέτωπη µε τα απαρχαιωµένα 
στερεότυπα, τoν εθνοκεντρισµό, την προκατάληψη, τις διακρίσεις, την απουσία κατάλληλης ενηµέρωσης 
και ειδικής εκπαίδευσης. Αναπόφευκτα, πυροδοτούνται εξεγέρσεις και βίαιες συµπεριφορές, εξαιτίας του ότι  
περιφρονούνται και παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όλα τα παραπάνω έχουν αντίκτυπο και στη 
σχολική ζωή µε τη µορφή της ανησυχητικής αύξησης της επιθετικής και παραβατικής συµπεριφοράς των 
µαθητών. Η εκπαίδευση είναι δικαίωµα όλων και πρέπει να στοχεύει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας, στην προαγωγή, τη διατήρηση και τη βελτίωση της σωµατικής, της πνευµατικής και της 
ψυχολογικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Ενώ όλες οι κυβερνήσεις έχουν αναλάβει την ευθύνη να 
παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, ορισµένες από αυτές στερούνται πόρων για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού. Σε αυτή την περίπτωση µπορούν να ζητήσουν υποστήριξη από τα γραφεία των 
Ηνωµένων Εθνών στις χώρες τους (π.χ. πρόγραµµα Ανάπτυξης, UNDP ή United Nations Children's Fund, 
UNICEF). Τα Ηνωµένα Έθνη βοηθούν επίσης τις κυβερνήσεις αυτές στην εκπαίδευση των δασκάλων. 
Ακόµη, µη κυβερνητικές οργανώσεις βοηθούν τις κυβερνήσεις και τα τοπικά σχολεία στη δόµηση του 
εκπαιδευτικού τους συστήµατος  µέσω ανταλλαγών δασκάλων ή παρέχοντας δασκάλους χωρίς οικονοµική 
επιβάρυνση (http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/qna.asp). 

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα αφορά στη µετάδοση των σχετικών ιδεών και πληροφοριών 
καθώς και στην ανάπτυξη αξιών και στάσεων που οδηγούν στην υποστήριξη των δικαιωµάτων. Τα βήµατα 
λοιπόν που πρέπει να ακολουθηθούν είναι: α) απόκτηση γνώσης για τα δικαιώµατα και τις ευθύνες, β) 
σεβασµός, γ) µετάδοση και δ) υπεράσπιση των δικαιωµάτων. 

∆ικαιώµατα των παιδιών. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα βρίσκουν εφαρµογή σε όλες τις ηλικιακές 
κατηγορίες. Τα παιδιά όµως είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη οµάδα µε ειδικά δικαιώµατα που αναγνωρίζουν την 
ανάγκη τους για προστασία. Οι Κανόνες Συµπεριφοράς των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού (the United Nation Convention on the rights of the child) αποτελούν οικουµενικές οδηγίες και 
καθορίζουν τα δικαιώµατα του παιδιού για να µεγαλώσει, χωρίς πείνα και ελλείψεις, παραµέληση ή 
εκµετάλλευση. Το παιδί αντιµετωπίζεται ως άτοµο, ως µέλος της οικογένειας και της κοινωνίας µε 
δικαιώµατα και ευθύνες, ανάλογες της ηλικίας και της κατάστασής του (www.unicef.ogr). Το 1965 τα 
Ηνωµένα Έθνη για να προστατεύσουν τα δικαιώµατα των νέων ανθρώπων υιοθέτησαν τη ∆ιακήρυξη της 
Προαγωγής των Ιδανικών της Ειρήνης, του Αµοιβαίου Σεβασµού και της Κατανόησης µεταξύ των 
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Ανθρώπων (The Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and 
Understanding between Peoples). 

Σε απλή γλώσσα τα δικαιώµατα των παιδιών είναι τα ακόλουθα (www.amnestyusa.org): 
1. «Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωµα σε ότι έπεται, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη 

γλώσσα, τη θρησκεία, την πολιτική ή άλλη πεποίθηση, τον τόπο ή το ποιοι γεννήθηκαν». 
2. «Έχεις το ξεχωριστό δικαίωµα να µεγαλώσεις και να αναπτυχθείς φυσικά και πνευµατικά µε υγιές και 

φυσιολογικό τρόπο, ελεύθερος και µε αξιοπρέπεια». 
3. «Έχεις δικαίωµα να έχεις όνοµα και να είσαι µέλος κάποιας χώρας». 
4. «Έχεις δικαίωµα ειδικής φροντίδας και προστασίας, καλής διατροφής, στέγασης και ιατρικής 

περίθαλψης». 
5. «Έχεις δικαίωµα ειδικής φροντίδας εάν είσαι άτοµο µε κάποιας µορφής αναπηρία». 
6. «Έχεις δικαίωµα στην αγάπη και την κατανόηση, κυρίως από τους γονείς και την οικογένεια αλλά και από 

την κυβέρνηση όταν οι προαναφερθέντες δεν µπορούν να βοηθήσουν». 
7. Έχεις δικαίωµα να πας στο σχολείο δωρεάν, να παίζεις, να έχεις ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης του εαυτού σου 

και να µάθεις να είσαι υπεύθυνος και χρήσιµος. Οι γονείς σου έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την 
εκπαίδευση και την καθοδήγησή σου». 

8. «Έχεις το δικαίωµα να είσαι πάντα ανάµεσα στους πρώτους που τους παρέχεται βοήθεια». 
9. «Έχεις το δικαίωµα να είσαι προστατευµένος από ανελέητες ενέργειες ή βιοµηχανική εκµετάλλευση (π.χ. 

δεν πρέπει να υποχρεώνεσαι να δουλεύεις επειδή εµποδίζεται η ανάπτυξή σου τόσο φυσικά όσο και 
πνευµατικά». 

10. «Πρέπει να σου διδάξουν την ειρήνη, την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία µεταξύ των 
ανθρώπων».  

 
Ενδεικτικά, όµως, βάσει στοιχείων που συνέλεξε η Αµνηστία στις ΗΠΑ (www.amnestyusa.org) η 

πραγµατικότητα δείχνει ότι:  
α) περισσότερο από 1.000.000 παιδιά και κυρίως κορίτσια εξαναγκάζονται στην πορνεία ετησίως. 
β) περίπου 250.000.000 παιδιά µεταξύ 5 και 14 ετών εργάζονται ενώ 120.000.000 από αυτά έχουν πλήρες 

ωράριο. Περίπου το 61% (153.000.000) των εργαζόµενων παιδιών βρίσκονται στην Ασία, το 32% 
στην Αφρική και το 7% στη Λατινική Αµερική. 

γ) περίπου 160.000.000 παιδιά είναι µέτρια ή σοβαρά υποσιτιζόµενα 
δ) περίπου 110.000.000 παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο 
ε) τουλάχιστον 5000.000 παιδιά το χρόνο δεν έχουν µητέρες λόγω θανάτου κατά τη γέννα.  

Ένα παιδί, ο David, ερµήνευσε µε το δικό του τρόπο τους Κανόνες Συµπεριφοράς των Ηνωµένων 
Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Γράφει λοιπόν, µεταξύ άλλων, στο Τµήµα 29 µε τίτλο «Τι θα πρέπει 
να µαθαίνεις» ότι: «η εκπαίδευση πρέπει 1) να αναπτύσσει την προσωπικότητα, το ταλέντο, τις νοητικές και 
τις φυσικές σου ικανότητες, 2) να σου διδάσκει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις αρχές που υπάρχουν στον 
Καταστατικό Χάρτη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 3) να σου διδάσκει το σεβασµό προς τους γονείς σου, 
την πολιτισµική σου ταυτότητα, τις αξίες της χώρας που ζεις και της χώρας από όπου προέρχεσαι, 4) να σε 
προετοιµάζει για µία ελεύθερη κοινωνία, διδάσκοντάς σου αξίες όπως κατανόηση, ειρήνη, ανεκτικότητα, 
ισότητα και φιλία µεταξύ όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτου θρησκείας, εθνικότητας κ.ά., 5) να σου 
διδάσκει το σεβασµό προς το φυσικό περιβάλλον». Στο Τµήµα 30 «Το δικαίωµα να είσαι αυτός που είσαι» 
αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ενάντια στις µειονότητες και ότι τα άτοµα που ανήκουν 
σε τέτοιες οµάδες δεν θα πρέπει να κρύβουν τον εαυτό τους (www.hri.ca/children/youth/).  

Ένας από τους καλύτερους τρόπους βοήθειας των παιδιών και των νέων για να υπερασπιστούν τα 
δικαιώµατά τους είναι να τους δώσουµε να καταλάβουν ότι έχουν δικαιώµατα. Αυτή η γνώση, σε 
συνδυασµό µε την εκπαίδευση, είναι το κλειδί για την προστασία των δικαιωµάτων τους. Η γνώση των 
δικαιωµάτων θα αυξήσει επίσης τον αµοιβαίο σεβασµό και την ανεκτικότητα µεταξύ τους, αξίες που 
αποτελούν προϋπόθεση για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

 
∆εδοµένου ότι η έρευνα έδειξε περιορισµένη γνώση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά και για τις 

αξίες που σχετίζονται µε αυτά,, η εκπαίδευση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο κρίνεται άκρως 
απαραίτητη. Έτσι, το δικαίωµα στην εκπαίδευση και η εκπαίδευση στα δικαιώµατα είναι έννοιες άρρηκτα 
συνδεδεµένες.  

Οι αξίες θεωρούνται συνειδητά υποκειµενικοί, προσωπικά και πολιτισµικά καθιερωµένοι οδηγοί 
συµπεριφοράς. Στη βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι όροι όπως ηθική εκπαίδευση, εκπαίδευση αξιών, 
ηθική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη, εκπαίδευση χαρακτήρα κτλ. Όλοι όµως αυτοί οι όροι στοχεύουν στο 
ίδιο θέµα: την ανάπτυξη της γνώσης και τη βελτίωση της συµπεριφοράς στη σχολική και την καθηµερινή 
ζωή. Σχετική έρευνα της USA Weekend, έδειξε ότι, 32.000 στους 40.000 εφήβους (80%) πιστεύουν ότι οι 
αξίες πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο. Την άποψη αυτή τη στηρίζουν στο γεγονός ότι οι γονείς τους δε 
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συµβάλλουν σε αυτή την εκπαίδευση επειδή τη θεωρούν ευθύνη του σχολείου. Σχεδόν οι µισοί από αυτούς 
πίστευαν επίσης ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από τη στιγµή που το παιδί πηγαίνει στο σχολείο {(το 
ίδιο αναφέρει και ο Hoge (1996)} και όχι στην εφηβεία. Σύµφωνα µε τους Suh και Traiger (1999), αξίες, 
όπως φροντίδα, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και σεβασµός στα δικαιώµατα των άλλων πρέπει να διδάσκονται 
συστηµατικά στα µικρά παιδιά. Γενικότερα, οι αξίες που µπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του 
σχολικού προγράµµατος είναι πολλές. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι εξής:  

1) σεβασµός στον εαυτό µας και τους άλλους, 
2) υπευθυνότητα και προστασία της ιδιοκτησίας,  
3) ειλικρίνεια,  
4) αυτοέλεγχος/πειθαρχία,  
5) ακεραιότητα,  
6) συνεργασία,  
7) ενσυναίσθηση (συµπόνια),  
8) καλοσύνη,  
9) συγχώρεση,  
10) επιείκεια,  
11) γενναιοδωρία,  
12) ευγένεια,  
13) καλή αθλητική συµπεριφορά,  
14) ταπεινότητα κτλ.  
Σύγχρονοι θεωρητικοί, ωστόσο, έχουν ασκήσει κριτική για τα παλαιότερα σχολικά προγράµµατα και 

τις µεθόδους υλοποίησής τους, η οποία αφορούσε στην αδυναµία α) ανάπτυξης ηθικών αξιών, β) 
κατανόησης και ανεκτικότητας του διαφορετικού (κοινωνικού, εθνικού, φυλετικού κτλ) (MacDonald, 1995; 
Slattery, 1995; Sockett, 1993) και εποµένως της προάσπισης του δικαιώµατος στην εκπαίδευση και την 
υγεία. Το νέο πρόγραµµα που προτείνουν αποτελεί µία οικουµενική και πνευµατική προσέγγιση που 
στοχεύει στην εξερεύνηση των αξιών και την ανάπτυξη της ηθικής σκέψης των παιδιών (Slattery, 1995). Οι 
δυσκολίες που µπορούν να εµφανιστούν, λόγω της σχετικότητας της ηθικής από τη µία µεριά και της 
πολυπολιτισµικής κοινωνίας από την άλλη (Sockett, 1993), µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την εφαρµογή 
ειδικών διδακτικών µεθόδων. Οι κοινωνικές επιστήµες και η φιλολογία µπορούν να πετύχουν τον παραπάνω 
σκοπό, µέσω των ακόλουθων προσεγγίσεων: α) διδάσκοντας αξίες και παρέχοντας συστηµατική ενίσχυση 
για τις επιθυµητές συµπεριφορές (νοητική εγχάραξη), β) βοηθώντας τους µαθητές να αναγνωρίσουν τις 
αξίες τους (αποσαφήνιση), γ) αναπτύσσοντας ηθικές αρχές, για να καθοδηγούν τις πράξεις τους (ηθική 
λογική), και δ) αναπτύσσοντας προσεκτική ικανότητα ανάλυσης, για να εξετάζουν οι µαθητές ερωτήµατα 
αναφορικά µε τις αξίες (ανάλυση αξιών) (Suh & Traiger, 1999). Παρόµοια συµβολή έχει και η φυσική 
αγωγή αφού το ενιαίο πλέον µοντέλο υλοποίησής της επιτυγχάνει την κινητική, γνωστική συναισθηµατική 
και κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Εξάλλου, η κίνηση, ως έµφυτο και αγαπητό στα παιδιά µέσο 
έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική στη µάθηση και τη µεταφορά της στην καθηµερινή ζωή.  

Για να είναι αποτελεσµατική η κοινωνικο-ηθική εκπαίδευση, είναι αναγκαίο α) να αναδιαρθρωθεί το 
εκπαιδευτικό σύστηµα, β) να αλλάξει ή να τροποποιηθεί ανάλογα το σχολικό πρόγραµµα, γ) να εµπλακεί 
όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι γονείς και η κοινωνία στο νέο σχολικό πρόγραµµα, δ) να διδάσκονται 
διαφορετικές αξίες κάθε χρόνο, ε) να έχει ενεργό ρόλο η διεύθυνση του σχολείου, έτσι ώστε όλοι οι 
διδάσκοντες να ενσωµατώνουν και να προάγουν τις ίδιες αξίες στο µάθηµά τους και στ) να παραλληλίζονται 
οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της κοινωνίας µε τις αξίες που ενσωµατώνονται στο σχολικό πρόγραµµα 
(Βulach, 2002). Γενικά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι θρησκευτικοί και οι πολιτικοί ηγέτες, οι 
προσωπικότητες και γενικά εκείνοι που διαµορφώνουν ρόλους-πρότυπα έχουν τεράστια επιρροή είτε ο 
στόχος είναι η γενικότερη είτε η µεµονωµένη βελτίωση της συµπεριφοράς. Εποµένως, αυτοί οι άνθρωποι 
πρέπει να αντιλαµβάνονται την ευθύνη που έχουν ως «παραδείγµατα» και τον αντίκτυπο των µηνυµάτων 
τους στις ζωές των άλλων. 

 
Αξίες που σχετίζονται µε Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 

 
 Είναι γνωστό ότι τα δικαιώµατα σχετίζονται µε τις ευθύνες. Κάθε άνθρωπος ζει στο δικό του 
µικρόκοσµο και πρέπει να εξισορροπήσει τα δικαιώµατα µε τις ευθύνες/υποχρεώσεις του για να έχει θετική 
επίδραση στον κόσµο. Εποµένως, στην Ενότητα «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» επιλέχθηκαν να αναπτυχθούν 
δύο βασικές αξίες, σχετικές µεταξύ τους, αλλά και µε άλλες σηµαντικές στη ζωή αξίες: η προσωπική και 
κοινωνική υπευθυνότητα και ο σεβασµός προς τον εαυτό µας και τους άλλους.  

Προσωπική και Κοινωνική Υπευθυνότητα.  
Οι συνθήκες, οι ανάγκες και οι επιλογές τοποθετούν τους ανθρώπους σε συγκεκριµένες θέσεις και 

τους αναθέτουν ρόλους. Η ηθική υπευθυνότητα αφορά στη διαχείριση του χρόνου και των πηγών, ώστε να 
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επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσµα. Αφορά στην αποδοχή του ζητούµενου, την εκτίµηση του ρόλου και τη 
συνειδητή, µέγιστη προσπάθεια εκτέλεσης του καθήκοντος µε ακεραιότητα (www.livingvalues.net).  

Υπεύθυνο, λοιπόν, θεωρείται ένα άτοµο όταν είναι αξιόπιστο, άξιο εµπιστοσύνης, ειλικρινές προς τον 
εαυτό του και τους άλλους, έγκυρο (εννοεί αυτά που λέει), ακέραιο και προσηλωµένο στον προς επίτευξη 
στόχο. Κατανοεί τι πρέπει να γίνει και παραµένει ουδέτερο και είναι ευέλικτο µε το ρόλο του. Όταν παίζει 
σωστά το ρόλο του, αισθάνεται ικανό, αποτελεσµατικό και ικανοποιηµένο από τη συνεισφορά. Το υπεύθυνο 
άτοµο αναγνωρίζει, επίσης, ότι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα επέρχεται από τη συνεργασία (όλοι οι 
συµµετέχοντες έχουν κάτι ουσιώδες να προσφέρουν) και όχι από ένα άτοµο, µία οµάδα ή ένα έθνος. Η 
υπευθυνότητα συχνά απαιτεί ταπεινότητα, για να υπερνικηθούν τα εµπόδια που δηµιουργούνται από το 
«εγώ».  

Η Προσωπική Υπευθυνότητα αφορά στη συµµετοχή, την προσπάθεια και την αυτοκατεύθυνση, τη 
δέσµευση και τη συνεργασία, ενώ η Κοινωνική Υπευθυνότητα περιλαµβάνει, παράλληλα µε τα παραπάνω, 
και επίδειξη ενδιαφέροντος, σεβασµό στα δικαιώµατα και τα συναισθήµατα των άλλων, δικαιοσύνη, χωρίς 
διακρίσεις. Όταν η υπευθυνότητα εκλαµβάνεται ως υποχρέωση, δε συνδέεται µε τον εαυτό µας. Η αποφυγή 
των ευθυνών και το υπερβολικά υψηλό αίσθηµα ευθύνης, που οδηγεί σε ανησυχία ή φόβο, µπορούν να 
επιδράσουν αρνητικά στη λήψη αποφάσεων και να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσµατα 
(www.livingvalues.net).  

Οι δραστηριότητες υπευθυνότητας πρέπει να εκτελούνται τακτικά και επιτυχηµένα, έτσι ώστε να 
αναπτύσσεται στο άτοµο το συναίσθηµα της αναγνώρισης και της εκτίµησης από τους άλλους. Συναντώνται 
δε σε όλα τα περιβάλλοντα: στο σπίτι (π.χ. πλύσιµο πιάτων, µάζεµα φύλλων, βάψιµο κτλ), στο σχολείο ή το 
περιβάλλον εξάσκησης (π.χ. ασφάλεια εξοπλισµού, βοήθεια σε νεότερα άτοµα και το διδάσκοντα) και στην 
κοινωνία (π.χ. βοήθεια απόρων, ηλικιωµένων, ατόµων µε αναπηρίες).  

Σεβασµός προς τον εαυτό και τους άλλους. 
 Είναι η αναγνώριση της αξίας και των δικαιωµάτων του ατόµου και της οµάδας που οδηγεί σε 

δέσµευση για έναν υψηλότερο σκοπό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι µία παγκόσµια αξία, η οποία 
περιλαµβάνει γνώση και κατανόηση των διαφορών στην κουλτούρα, τη γλώσσα, το φύλο, τη θρησκεία, την 
ικανότητα κτλ. Σχετίζεται δε µε άλλες αξίες όπως ανεξιθρησκία, ισότητα, ελευθερία, ενσυναίσθηση κτλ 
(González Arranz, 1999), τις οποίες ο καθένας πρέπει να προασπίζεται, λόγω του ότι είναι σηµαντικές για τη 
συµβίωση σε µία δηµοκρατική και πλουραλιστική κοινωνία. Αυτό βασίζεται στην προϋπόθεση ότι καµία 
κουλτούρα, έθνος, θρησκεία ή άτοµο δεν κατέχει το µονοπώλιο της γνώσης ή της αλήθειας. Σεβασµός, 
λοιπόν, σηµαίνει α) αναγνώριση και αποδοχή των ατοµικών διαφορών, β) εκτίµηση της κοινωνικής 
ποικιλοµορφίας του κόσµου, γ) υπέρβαση της επιφυλακτικότητας για το διαφορετικό και απόκρουση των 
συµπεριφορών περιφρόνησης, δ) σεβασµός στα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των άλλων, ε) προσεκτική 
ακρόαση και κατανόηση των άλλων για µία ισότιµη και αµοιβαία σχέση. 

Η αρχική κατάσταση σεβασµού βασίζεται στη συνειδητοποίηση του εαυτού µας ως µοναδικής 
πνευµατικής οντότητας, εσωτερικής δύναµης ζωής, ψυχής. Έτσι, διαµορφώνεται η πίστη στον εαυτό, η 
εσωτερική πληρότητα και η ολοκλήρωση και αναπτύσσεται αληθινός αυτοσεβασµός. Όταν το άτοµο δε 
συνειδητοποιεί την αρχική (πραγµατική) φύση του εαυτού του και των άλλων, δηµιουργεί συγκρούσεις οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από αίσθηση ανωτερότητας παρά από σεβασµό. Η επίτευξη του ανώτερου σταδίου 
του εαυτού µας συνδέεται µε γνήσιο σεβασµό προς και από τους άλλους, επειδή το άτοµο αντιλαµβάνεται 
την έµφυτη αξία των άλλων και ενεργεί ανάλογα (www.livingvalues.net).  

Ο αυτοσεβασµός µε ταπεινότητα είναι προϋπόθεση για το σεβασµό προς τους άλλους. Μέσω αυτού, 
µπορούµε να εκτιµούµε την προσωπικότητα και την ποικιλοµορφία, να αντιλαµβανόµαστε το καθήκον, να 
παρέχουµε ανιδιοτελή υπηρεσία και να µην απαιτούµε, αλλά να κερδίζουµε το σεβασµό των άλλων. Το 
εξαρτώµενο από τις εξωτερικές, παρά από τις εσωτερικές, δυνάµεις άτοµο εκτιµά το σεβασµό µε φυσικούς 
και υλικούς παράγοντες, όπως η φυλή, η εθνικότητα, το φύλο,  η θρησκεία, η θέση και η δηµοτικότητα. Όσο 
περισσότερο βασίζεται το άτοµο σε τέτοιους παράγοντες, τόσο περισσότερο αυξάνεται η επιθυµία του για 
αναγνώριση και τόσο περισσότερο χάνει τελικά και το σεβασµό προς τον εαυτό του και από τους άλλους. Ο 
«σεβασµός» εποµένως, που σχετίζεται µε τάσεις εντυπωσιασµού, εξουσίας ή περιορισµού της ελευθερίας 
άλλων επιβεβαιώνει προσωρινά τον εαυτό µας εις βάρος της εσωτερικής αξίας, της ειρήνης και της 
αξιοπρέπειας και τελικά χάνεται, καθώς οι άλλοι αντιλαµβάνονται ότι δεν είµαστε αυθεντικοί. Κατά 
συνέπεια, πρωταρχικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η αξία του σεβασµού για τον εαυτό και να εκφραστεί 
πρακτικά στην καθηµερινή ζωή  (www.livingvalues.net). 
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Ανθρώπινα δικαιώµατα και φυσική αγωγή 
 
Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού. 
 

 Προϋπόθεση για την ανάπτυξη του σεβασµού και της υπευθυνότητας, αλλά και γενικότερα όλων των 
αξιών για την εµφάνισή τους στη συµπεριφορά των ατόµων είναι η εκπαίδευση. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
πρέπει να έχουν τεθεί αντίστοιχοι στόχοι και επιδιώξεις και να έχουν σχεδιαστεί προγράµµατα, η ύλη των 
οποίων θα αναπτύσσει τα παραπάνω στοιχεία. Νοητικά προβλήµατα, µαθησιακές δυσκολίες, αντικοινωνική 
συµπεριφορά, κατάθλιψη, αποµόνωση και εγκληµατικότητα είναι ορισµένες µόνο από τις επιπτώσεις, της 
έλλειψης ηθικής εκπαίδευσης (Down & Tierney, 1995). 

Σε γενικές γραµµές, όσον αφορά στην ανάπτυξη του σεβασµού, ο εκπαιδευτικός πρέπει α) να 
ενδυναµώσει την αυτοεικόνα µαθητών διαφορετικών πολιτισµών, β) να γκρεµίσει τους µύθους για τις 
σωµατικές, νοητικές και συµπεριφορικές υπεροχές ή υστερήσεις, γ) να βοηθήσει τους µαθητές και 
µαθήτριες να επικοινωνούν, να συνεργάζονται µε όλους και να αναλαµβάνουν ευθύνες ως “καλοί” πολίτες 
µίας δηµοκρατικής κοινωνίας µε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις για όλους (Hellison & Templin, 1991).  

Η ανάθεση ευθυνών ή καθηκόντων στα παιδιά αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
υπευθυνότητάς τους. Τα παιδιά από την άλλη µεριά είναι αναγκαίο να αντιληφθούν και να αποδεχθούν την 
ευθύνη για τις πράξεις τους. Αυτό απαιτεί στρατηγικές διδασκαλίας που δίνουν έµφαση στο διαµερισµό «της 
δύναµης» µε τους µαθητές, δηλαδή µεταβίβαση µέρους των αποφάσεων και συνεργασία µαζί τους. Η 
αµοιβαία συνεργασία δασκάλου-µαθητή είναι καθοριστικός παράγοντας για την πετυχηµένη διαχείριση της 
τάξης.  

Αναλυτικότερα, ο έλεγχος της συµπεριφοράς, ο σεβασµός στα συναισθήµατα των άλλων, η ειρηνική 
επίλυση διαφωνιών και προβληµάτων και η συνεργασία µε όλους (ανεξαρτήτως φυλής, επιδεξιότητας, 
γένους κτλ) θα πρέπει να αποτελούν αρχικές επιδιώξεις του σχολικού προγράµµατος. Στη συνέχεια, η 
διδασκαλία θα πρέπει να εστιάζεται στην ανάπτυξη υπευθυνότητας για την προσωπική πρόοδο, µέσω του 
σχεδιασµού και της υλοποίησης ατοµικών καθηκόντων, ενώ αργότερα οι επιδιώξεις θα αφορούν στην 
επίδειξη αληθινού ενδιαφέροντος και υπεύθυνης κοινωνικής συµπεριφοράς, στη συνεργασία και την παροχή 
ουσιαστικής βοήθειας εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος (Ηellison, 2003). Ο εκπαιδευτικός είναι το 
πρόσωπο που µπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των µαθητών, να τους δέσει µεταξύ τους και να 
δηµιουργήσει το κατάλληλο σχολικό κλίµα, ώστε να καλλιεργήσουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις. 

Γενικά, οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να είναι σχετικές µε 
την ειδικότερη αξία που πρόκειται να αναπτυχθεί. Άλλες µέθοδοι χρειάζονται, για παράδειγµα, για την 
ανάπτυξη του σεβασµού προς τα άτοµα µε αναπηρία και άλλες για τα άτοµα που προέρχονται από 
διαφορετική κουλτούρα ή εθνικότητα. Κάποιες γενικές ιδέες για τη διδασκαλία του σεβασµού και της 
υπευθυνότητας είναι οι παρακάτω (Lickona, 1991): 
• O εκπαιδευτικός ως µοντέλο για τους µαθητές. 
• Συνεργατική µάθηση. 
• ∆ιδασκαλία για την επίλυση διαφωνιών.  
• ∆ιατήρηση θετικών προσδοκιών (έµφαση στην τρέχουσα απόδοση). 
• Σύγκριση της απόδοσης µε τον εαυτό παρά µε τους άλλους και τονισµός της βελτίωσης παρά της 
επιτυχίας ή της αποτυχίας. 
• ∆ηµιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος µάθησης µε παροχή υποστήριξης, συναισθηµατικής ασφάλειας, 
και οργάνωση δραστηριοτήτων µη αποκλεισµού. Η ανάπτυξη αξιών απαιτεί καλές σχέσεις µεταξύ των 
συµµετεχόντων 
• Καθιέρωση ενός συστήµατος κανόνων συµπεριφοράς (π.χ. συµπεριφέροµαι στους άλλους, όπως θέλω 
να µου συµπεριφέρονται, δε µιλώ, όταν µιλάει κάποιος άλλος, υπακούω στις οδηγίες του διδάσκοντα). Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να είναι συγκεκριµένοι. 
• Εξατοµίκευση δράσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, παροχή 
ανατροφοδότησης, ενσωµάτωση δραστηριοτήτων εξερεύνησης, ενίσχυση των παιδιών να δηµιουργήσουν 
δικές τους δραστηριότητες για να γίνουν αυτόνοµοι µαθητές. 
• Συνεργασία µε γονείς, δασκάλους, συγγενείς, κτλ. 

 Ειδικότερα, στην εκπαίδευση µπορούν να χρησιµοποιηθούν ατοµικές και οµαδικές τεχνικές. Οι 
ατοµικές τεχνικές περιλαµβάνουν: εισαγωγή στην κοινωνική δεξιότητα/παράθεση παραδείγµατος, 
περιγραφή των στοιχείων της κοινωνικής δεξιότητας, λογική αιτιολόγηση των επιδράσεων της δεξιότητας, 
αναγνώριση της αξίας από τα παιδιά, εξάσκηση, ανατροφοδότηση: έπαινος, περιγραφή της παρουσίασης, 
θετικά επακόλουθα, παρακίνηση για µελλοντική εξάσκηση, έπαινος. Οι οµαδικές τεχνικές περιλαµβάνουν: 
σύσταση οµάδας, εισαγωγή στην προς µάθηση κοινωνική δεξιότητα, ορισµό της δεξιότητας, «παιχνίδι 
ρόλων», θετικές επιπτώσεις, γενίκευση και παρακίνηση (Dowd & Tierney, 1995). Οι διδάσκοντες 
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αποφασίζουν πού θα εστιάσουν την προσοχή, αναλύοντας τις σχέσεις των συµπεριφορών µε το περιβάλλον 
στο οποίο εκδηλώνονται ή ενισχύονται (συνθήκες και προηγηθέντα γεγονότα) και αρχίζουν τη διδασκαλία 
εναλλακτικών συµπεριφορών, αντίθετων µε τις προβληµατικές, αλλά στις ίδιες συνθήκες που αυτές 
εκδηλώθηκαν. 

Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία και η εφαρµογή µεταγνωστικών στρατηγικών. Συγκεκριµένα, ο 
Campoy (1997) προτείνει τέσσερις ηθικές µεταγνωστικές στρατηγικές για τη διδασκαλία αξιών στα παιδιά. 
Οι στρατηγικές αυτές είναι οι ακόλουθες: α) Η «Αιτία/Αποτέλεσµα/Μακροχρόνιο Αποτέλεσµα». Ο 
διδάσκων αναφέρει συνήθως µία αιτία που γράφεται στην αρχή και µετά εξάγει από τα παιδιά τις πιθανές 
συνέπειες. Για παράδειγµα, για αυτό το σκοπό µπορεί να δηµιουργηθεί ένας πίνακας µε τρεις στήλες, ώστε 
να αναπτυχθεί ένα σχέδιο για τη νίκη σε έναν αγώνα. Μέσω αυτής της στρατηγικής, αναπτύσσεται η 
υπευθυνότητα, µε επικέντρωση της προσοχής στη σχέση µεταξύ πράξεων και συνεπειών, άµεσων και 
µακροχρόνιων. β) Η «Προοπτική των Παραθύρων» η οποία ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν πώς ένα 
γεγονός µπορεί να ειδωθεί από τις πλευρές πολλών διαφορετικών χαρακτήρων. γ) «Το Ηθικό ∆ίληµµα», 
στρατηγική η οποία απευθύνεται άµεσα σε ηθικά θέµατα. Τα παιδιά αναγνωρίζουν ένα ηθικό δίληµµα, 
εξερευνούν πώς ο χαρακτήρας χειρίστηκε το πρόβληµα σε αντιπαράθεση µε το πώς ο αναγνώστης θα 
µπορούσε να το κάνει και µετά εξετάζουν τη λογική τους. Ο Gallahue (1996) αναφέρει τα εξής στάδια στην 
προκειµένη περίπτωση: τα παιδιά περιγράφουν το δίληµµα, τον τρόπο και την αιτία της εµφάνισής του, 
καθορίζουν τις κατάλληλες λέξεις που σχετίζονται µε αυτό, τη σηµασία και τις συνέπειες των λέξεων και 
τέλος συζητούν για τη σηµασία αυτών σε διαφορετικά περιβάλλοντα. δ) «Ποια Είναι η Άποψή σου;». Εδώ η 
ικανότητα πρόβλεψης της οπτικής των άλλων ίσως είναι µία από τις σηµαντικότερες προς απόκτηση 
δεξιότητες σε µία συνεχώς ποικιλόµορφη κοινωνία. Περιλαµβάνει την αναγνώριση ενός θέµατος, τις οπτικές 
διάφορων χαρακτήρων και έπειτα σκέψη για τις αξίες που παράγει η οπτική του κάθε χαρακτήρα. Οι 
στρατηγικές που παρουσιάσθηκαν είναι διαφορετικές από τις συµπεριφορικές µεθόδους στο ότι, αντί της 
δασκαλοκεντρικής µεθόδου, όπου εξάγεται µία σωστή απάντηση από τα παιδιά, στην προκειµένη περίπτωση 
επιτρέπονται διαφορετικές απαντήσεις και αναλύονται διαφορετικές καταστάσεις και πιθανές λύσεις σε 
προβλήµατα. Τα παιδιά µαθαίνουν τις στρατηγικές και, στη συνέχεια, τις χρησιµοποιούν για να 
εξερευνήσουν προβλήµατα της σχολικής και της καθηµερινής ζωής. Οι εν λόγω στρατηγικές δρουν στη 
σκέψη και έτσι µεταφέρονται σε πολλές διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα. Μπορούν δε να 
χρησιµοποιηθούν σε όλες τις τάξεις, ηλικίες ή επίπεδα, από το νηπιαγωγείο - λύκειο έως το πανεπιστήµιο, 
για να προάγουν ηθικά βασισµένες διδακτικές αποφάσεις και σχεδιασµούς. 

Η διαλεκτική µέθοδος του Σωκράτη ενδείκνυται, γιατί προκαλεί τη σκέψη των µαθητών µε ερωτήσεις-
γιατί (Arnold, 2000). Η «προσέγγιση κοινωνικής δράσης και συµµετοχής» είναι µία ακόµη στρατηγική, 
σύµφωνα µε την οποία η στοχαστική σκέψη των θεµάτων, η συζήτηση των αξιών που γίνονται αντιληπτές 
µε τη δράση, και η ανάλυση των γεγονότων που σχετίζονται µε την ευκαιρία συµµετοχής προηγούνται της 
κοινωνικής δράσης και συµµετοχής. Η πράξη θεωρείται πιο σηµαντική από την απλή συµµετοχή στη σκέψη 
(Hoge, 1996). Αυτή η προσέγγιση θεωρείται πιο αποτελεσµατική από την απλή συζήτηση των ηθικών 
διληµµάτων, η οποία ήταν δηµοφιλή στο 1970 και συνέχισε να υπάρχει στα σχολεία ως το 1980. Έτσι, η 
έρευνα έδειξε ότι αυτές οι συζητήσεις, όταν εφαρµόζονται για µεγάλη χρονική περίοδο από έναν διδάσκοντα 
ειδικό σε ένα γνωστικό αντικείµενο, έχουν µέτρια επίδραση στην ηθική λογική των µαθητών (Leming, 
1993). 

Ο Hellison (2003) προτείνει στρατηγικές για την ανάπτυξη της υπευθυνότητας, ανάλογες µε το 
επίπεδο των παιδιών. Οι προτάσεις του µπορούν να αποτελέσουν ένα βοηθητικό εργαλείο στο έργο του 
εκπαιδευτικού και ειδικότερα του εκπαιδευτικού της φυσικής αγωγής. Μπορούν, ακόµη, για την ανάπτυξη 
υπευθυνότητας να χρησιµοποιηθούν: ποίηση, βιβλία, επιστηµονικό και λογοτεχνικό µυθιστόρηµα, ιστορία 
και βιογραφίες, καθώς και παραδείγµατα προσωπικοτήτων που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο µε τη στάση ζωής 
τους σε διάφορα έθνη (Suh & Traiger, 1999) µε σκοπό την εφαρµογή του διαλόγου για την ανάπτυξη της 
ηθικής σκέψης. Τα ζεύγη λέξεων, όπως «κοινό και προσωπικό συµφέρον», «δίκαιο παιχνίδι και 
τραυµατισµός», «φροντίδα για τους άλλους και µικροπρέπεια», «εµπιστοσύνη και ψέµα-εκδίκηση», 
βοηθούν, επίσης, στην ανάπτυξη της συζήτησης, στην έρευνα (στο σπίτι) και την πρακτική εφαρµογή. Η 
επιλογή των στρατηγικών διδασκαλίας ή του τρόπου εφαρµογής τους θα πρέπει να σχετίζεται και µε την 
ηλικία και το επίπεδο των παιδιών. 

 
Αξιολόγηση γνώσης και συµπεριφοράς. 
 

Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι ανάλογη των στρατηγικών διδασκαλίας. Γενικά, για την αξιολόγηση 
των απόψεων/συναισθηµάτων και των συµπεριφορών µπορούν να χρησιµοποιηθούν: α) αυτοαναφορές 
(συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, λίστες ελέγχου, κλίµακες, επίπεδα µε κριτήρια κτλ), β) παρατήρηση και 
αξιολόγηση από συµµαθητή, γ) συστηµατική παρατήρηση από το διδάσκοντα. Η γνωστική αξιολόγηση 
µπορεί να περιλαµβάνει γραπτά αντικειµενικά τεστ, όπως πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ή σύζευξης, 
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σωστού-λάθους ή εναλλακτικής απάντησης, συµπλήρωσης κενών και σύντοµης απάντησης (Ταρατόρη-
Τσαλκατίδου, 2001) και επιλογή εικόνων, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα κτλ. Περισσότερες πληροφορίες για 
αυτό το θέµα υπάρχουν στο κεφάλαιο της αξιολόγησης. 
 
Το πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα» και η διδασκαλία αξιών που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 
 Ένα παράδειγµα ερµηνείας των ∆ικαιωµάτων των παιδιών, που παρουσιάστηκαν παραπάνω για το 
Πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα», είναι το παρακάτω: 

 
1. Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε αυτό το µάθηµα (αλλά και σε όλα τα άλλα), 

ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την καταγωγή ή 
το επίπεδό τους. 

2. Έχεις το δικαίωµα να αναπτυχθείς φυσικά, πνευµατικά και κοινωνικο-ηθικά. 
3. Έχεις δικαίωµα να συµµετέχεις ως άτοµο αλλά και ως µέλος σε οποιαδήποτε σχολική οµάδα. 
4. Έχεις δικαίωµα να συµµετέχεις µε ασφάλεια. 
5. Έχεις δικαίωµα εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. 
6. Έχεις δικαίωµα στην αγάπη και την κατανόηση από όλα τα άλλα παιδιά. 
7. Έχεις δικαίωµα να έχεις ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης του εαυτού σου και να µάθεις να είσαι υπεύθυνος και 

χρήσιµος. 
8. Έχεις το δικαίωµα να σου παρέχεται βοήθεια από τον εκπαιδευτικό και τα άλλα παιδιά. 
9. Έχεις το δικαίωµα να είσαι προστατευµένος από άσχηµες ενέργειες (π.χ. παιδιών, εξωσχολικών ατόµων, 

κ.ά).   
10. Έχεις δικαίωµα να διδαχθείς αξίες για την ειρήνη, την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία. 

 
Στον τοµέα των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του προγράµµατος Καλλιπάτειρα ο εκπαιδευτικός  θα 

γνωστοποιήσει στα παιδιά τα δικαιώµατα και τις ευθύνες τους και θα επικεντρώσει τη διδασκαλία του σε 
δύο έννοιες (αξίες): α) στην προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα και β) στο σεβασµό προς τον εαυτό 
µας και τους άλλους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, αυτές οι αξίες δεν αναπτύσσονται µε τυχαίο 
τρόπο, αλλά βρίσκονται σε άµεση συνάφεια µε τη γενικότερη ψυχο-κοινωνική και σωµατική ανάπτυξη του 
παιδιού. Πρόκειται για µια µακρόχρονη διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης, η οποία θα αποβεί 
επιτυχηµένη, µόνο αν οι γονείς του παιδιού και οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται µαζί του το εµπλέκουν 
ενεργά και µε συνέπεια σε στοχευµένες και αναπτυξιακά κατάλληλες δράσεις µέσα σε ένα υποστηρικτικό 
κοινωνικό περιβάλλον. 

Έχει αποδειχθεί, ωστόσο, ότι η παραδοσιακή διδασκαλία δε συµβάλλει σηµαντικά στην ηθική 
ανάπτυξη των παιδιών. Εναλλακτικές, λοιπόν, µορφές προσχεδιασµένης διδασκαλίας και αξιολόγησης είναι 
απαραίτητες σε αυτήν την περίπτωση. Ανάλογες στρατηγικές που εφαρµόζονται στην εκπαίδευση 
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 1 για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ορισµένες φαίνονται στα σχέδια 
εργασίας. Η ανάπτυξη της γνώσης των παιδιών, αλλά και η βελτίωση της συµπεριφοράς τους µπορεί να 
επιτευχθεί τόσο θεωρητικά (στην αίθουσα), όσο και µέσω της κίνησης, εφόσον η επιτυχηµένη διεξαγωγή 
των κινητικών δραστηριοτήτων είναι συνυφασµένη µε την ύπαρξη ηθικών αξιών. Ο συνδυασµός θεωρίας 
και πράξης ή η πράξη από µόνη της έχουν αποδειχθεί καλύτεροι τρόποι από την απλή θεωρητική 
παρέµβαση στην ανάπτυξη της γνώσης των παιδιών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ειδικότερες επιδιώξεις 
για τους µαθητές, καθώς και οδηγίες για τη διδασκαλία της υπεύθυνης προσωπικής και κοινωνικής 
συµπεριφοράς και του σεβασµού στη διαφορετικότητα. 

 
Προσωπική - κοινωνική υπευθυνότητα και ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 
Μέσα από την παρατήρηση της δράσης και της συµπεριφοράς των παιδιών σήµερα στο περιβάλλον 

του σχολείου, διαπιστώνεται µια µειωµένη αίσθηση ευθύνης για τις ατοµικές ενέργειες, την ασφαλή 
συµµετοχή και τη χρήση και διαχείριση του εξοπλισµού του σχολείου. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι τα παιδιά 
αδυνατούν να διαχωρίσουν τις κατάλληλες από τις ακατάλληλες συµπεριφορές και να αντιληφθούν τις 
συνέπειες της συµπεριφοράς τους στον εαυτό τους και την ασφάλεια ή τα δικαιώµατα των άλλων. Σκοπός 
λοιπόν είναι οι µαθητές και οι µαθήτριες να αναπτύξουν προοδευτικά όλες εκείνες τις δεξιότητες, ώστε στο 
τέλος να δείχνουν υπεύθυνη προσωπική και κοινωνική συµπεριφορά, δηλαδή να:  

Αναγνωρίζουν, περιγράφουν και ενεργούν βάσει κανόνων και διαδικασιών σχετικών µε την ασφάλεια 
σε ένα εύρος δραστηριοτήτων της ζωής τους και σε όλες τις διαστάσεις της φυσικής δραστηριότητας και 
των σπορ. 

Έχουν εµπιστοσύνη στις ατοµικές τους ικανότητες και αξίες. 
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Επιδεικνύουν υπεύθυνη συµπεριφορά, όταν αναλαµβάνουν συγκεκριµένους ρόλους ή ευθύνες σε 

φυσικές δραστηριότητες και σπορ και σε άλλους τοµείς της σχολικής και της καθηµερινής ζωής.  
Αυτό θα γίνει στην πορεία των χρόνων εφαρµογής του προγράµµατος και σε σχέση µε την εξελικτική 

ανάπτυξη των παιδιών. Ο Ηellison (2003) αναφέρει πέντε επίπεδα ανάπτυξης της προσωπικής και 
κοινωνικής υπευθυνότητας.  

Στο Επίπεδο 1 τα παιδιά πρέπει να υπακούουν στο διδάσκοντα και να µην ενοχλούν τους άλλους, 
χωρίς να τους γίνονται ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Ωστόσο, δεν αναµένεται να συµµετέχουν ενεργά στο 
µάθηµα ή να έχουν ορατή βελτίωση. Αναλυτικότερα, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα 
στοιχεία: α) αυτοέλεγχος: έλεγχος της εγωιστικής συµπεριφοράς (χωρίς παρακίνηση) µε σεβασµό στα 
συναισθήµατα των άλλων, β) δικαίωµα ειρηνικής επίλυσης διαφωνιών, γνώση της ύπαρξης διαφορετικών 
απόψεων, διαπραγµάτευση και επίλυση προβληµάτων (γνώση και εφαρµογή), γ) συµµετοχή όλων 
ανεξάρτητα από τις διαφορές µεταξύ τους (φυλής, επιδεξιότητας, γένους κτλ). 

Στο Επίπεδο 2 τα παιδιά, δείχνοντας τον ελάχιστο σεβασµό, συµµετέχουν δραστήρια, δείχνουν 
ενδιαφέρον και προσπαθούν πολύ υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία αυτού του 
επιπέδου είναι α) εξερεύνηση της προσπάθειας: προσπάθεια και επιµονή µέσω της συµµετοχής, β) εµπειρία 
νέων πραγµάτων: νέες προσεγγίσεις, δραστηριότητες, γ) εξερεύνηση του προσωπικού ορισµού της επιτυχίας 
µε εσωτερικά κυρίως κριτήρια. Η βελτίωση, η επίτευξη, οι προσωπικοί στόχοι, και η προσπάθεια 
παρατηρούνται και εκτός του συναγωνισµού. 

Στο Επίπεδο 3 τα παιδιά αναπτύσσουν υπευθυνότητα για την προσωπική ευεξία (σεβασµός αλλά και 
συµµετοχή χωρίς άµεση επίβλεψη). Αναγνωρίζουν τις προσωπικές τους ανάγκες, αρχίζουν να σχεδιάζουν 
και να ολοκληρώνουν ατοµικά προγράµµατα άσκησης. Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει: α) αυτοκαθορισµό: η 
εξάρτηση από το διδάσκοντα αντικαθίσταται από την ανεξαρτησία και τη δηµιουργία προσωπικών πλάνων. 
Απαιτείται αυτοπειθαρχία και γνώση του εαυτού µας, β) ισορροπία τωρινών και µελλοντικών αναγκών στην 
προαγωγή της ευεξίας, καθορισµός στόχων, µάθηση επιλογής δεξιοτήτων από το παρόν και για το µέλλον, 
γ) αντιµετώπιση των εξωτερικών πιέσεων (π.χ. πίεση συνοµηλίκων, έλλειψη πίστης στον εαυτό µας, καλή 
εµφάνιση κτλ), αποδοχή του αληθινού εαυτού µας, ανάπτυξη των δυνατοτήτων και σχεδιασµός για 
βελτίωση. Για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου η απόκτηση των χαρακτηριστικών 
των πρώτων επιπέδων αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο. Ειδικότερα τα παιδιά της Α’ και της Β’ τάξης θα 
πρέπει να προσπαθούν να φθάσουν στο 2ο επίπεδο, ενώ τα παιδιά της Γ’ τάξης στο 3ο επίπεδο.  

Στο Επίπεδο 4 τα παιδιά επιδεικνύουν σεβασµό προς τους άλλους, συµµετοχή, αυτοκατεύθυνση αλλά 
και επέκταση αυτών εκτός του εαυτού τους, δηλαδή συνεργασία, ενδιαφέρον, βοήθεια. Σε αυτό το επίπεδο 
απαιτούνται διαπροσωπικές δεξιότητες: ακρόαση, συζήτηση χωρίς κριτική, βοήθεια χωρίς υπεροψία, 
βοήθεια στην επίλυση διαφορών, προσεκτική ακρόαση των απόψεων των άλλων, κοινωνική συµβολή. Το 4ο 
επίπεδο υπευθυνότητας πρέπει να επιτευχθεί στην ∆’ και Ε’ τάξη δηµοτικού.  

Στο Επίπεδο 5 τα παιδιά µεταφέρουν όλες τις γνώσεις σε άλλα περιβάλλοντα (πχ. στο σπίτι, στο χώρο 
άσκησης κτλ). Οι συναισθηµατικές και κοινωνικές συµπεριφορές έχουν σταθεροποιηθεί και µπορούν να 
αποτελέσουν µέρος του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του ατόµου. Ανάλογες συµπεριφορές 
αναµένεται να δείξουν µαθητές  και µαθήτριες της ΣΤ’ δηµοτικού και του Γυµνασίου. Αυτό δε σηµαίνει, 
ωστόσο, ότι οι συµπεριφορές που µαθαίνονται στα προηγούµενα στάδια δε µπορούν να µεταφερθούν και 
εκτός του σχολικού περιβάλλοντος µε την κατάλληλη διδασκαλία. 

Η Masser (1990) προσάρµοσε τα χαρακτηριστικά κάθε επιπέδου σε αντίστοιχες συµπεριφορές που 
παρατηρούνται τόσο στο σχολείο, όσο και εκτός αυτού. Ειδικότερα:  
• Επίπεδο 1 (Σεβασµός): α) ο µαθητής ή η µαθήτρια, στο σπίτι δε διαπληκτίζεται µε τα αδέλφια 
του/της, ακόµη και όταν είναι πολύ θυµωµένος/η, β) στο παιχνίδι παρακολουθεί άλλους που παίζουν, γ) 
στην τάξη περιµένει την κατάλληλη στιγµή για να µιλήσει, δ) στη φυσική αγωγή εξασκείται, αν και όχι 
συνέχεια. 

• Επίπεδο 2 (Συµµετοχή και προσπάθεια): α) στο σπίτι βοηθά στο πλύσιµο των πιάτων, β) στο παιχνίδι 
παίζει µε τους άλλους, γ) στην τάξη ακούει και ολοκληρώνει την εργασία του/της, δ) στη φυσική αγωγή 
δεν αποφεύγει να επιχειρεί νέες δεξιότητες και τις εκτελεί χωρίς να παραπονιέται ότι δε θα τα καταφέρει. 

• Επίπεδο 3 (Σεβασµός και συµµετοχή χωρίς άµεση επίβλεψη): α) στο σπίτι καθαρίζει το δωµάτιο 
του/της χωρίς να του/της το ζητήσουν, β) στο παιχνίδι επιστρέφει ένα παιχνίδι χωρίς να του/της το 
ζητήσουν, γ) στην τάξη αναλαµβάνει µια εργασία που δεν είναι υποχρεωτική και θα χρειαστεί να δουλέψει 
αρκετά στο σπίτι για να την ολοκληρώσει, δ) στη φυσική αγωγή µαθαίνει µια καινούργια δεξιότητα εκτός 
σχολείου. 

• Επίπεδο 4 (Ενδιαφέρον, ευαισθησία και υπευθυνότητα για τους άλλους): α) στο σπίτι φροντίζει ένα 
ζώο ή τα µικρότερα αδέλφια, β) στο παιχνίδι ενθαρρύνει κάποιους (όχι µόνο φίλους) να συµµετέχουν, γ) 
στην τάξη βοηθά κάποιον συµµαθητή του/της που αντιµετωπίζει δυσκολίες σε κάποιο µάθηµα, δ) στη 
φυσική αγωγή συνεργάζεται πρόθυµα µε όλους. 
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• Επίπεδο 5 (Εφαρµογή όλων στην καθηµερινή ζωή): καθηµερινή πρακτική σε όλους τους τοµείς της 
ζωής εντός και εκτός σχολείου.  
Ανάλογα λοιπόν µε την ηλικία των παιδιών ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέγει και να οργανώνει 

αναπτυξιακά κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να προσαρµόζει ανάλογα τις στρατηγικές 
διδασκαλίας, στοχεύοντας στην προοδευτική ανάπτυξη της υπεύθυνης συµπεριφοράς. Επειδή η πορεία 
ανάπτυξης της υπευθυνότητας είναι µακροπρόθεσµη, είναι σηµαντικό να τίθενται από την αρχή ρεαλιστικοί 
και µικρο- µεσοπρόθεσµοι στόχοι και επιδιώξεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η οµαλή µετάβαση 
από το ένα επίπεδο στο επόµενο. Έτσι, σε αδρές γραµµές, κατά τάξη µπορούν να θεωρηθούν ως ρεαλιστικές 
επιδιώξεις οι ακόλουθες: 

 
 Στην Α’ δηµοτικού οι µαθητές και µαθήτριες… 
• Ακούνε πρόθυµα τις οδηγίες και τις απλές επεξηγήσεις. 
• Εξασκούνται µε ασφάλεια. 
• Έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους κατά την εκτέλεση ποικιλίας δεξιοτήτων. 
• Συµµετέχουν ενεργητικά και συνεργάζονται πρόθυµα µε άλλους. 
• Αναγνωρίζουν διαφορετικούς ρόλους στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων. 
• Αναγνωρίζουν τη σχέση της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου.  
 

Στη Β’ και Γ’ δηµοτικού οι µαθητές και µαθήτριες… 
• Ακούνε τις οδηγίες, ακολουθούν τους κανόνες και τις ρουτίνες και συµµετέχουν ενεργητικά και µε 
ασφάλεια σ’αυτές. 
• Επιδεικνύουν εµπιστοσύνη στον εαυτό και µοιράζονται πρόθυµα τις ιδέες, το χώρο και το υλικό, καθώς 
συµµετέχουν σε συνεργατικές δραστηριότητες. 
• Αποδέχονται την ευθύνη συνεργασίας µε άλλους συµµαθητές διαφορετικής ικανότητας, ενδιαφερόντων, 
κουλτούρας κτλ. 
• Αναγνωρίζουν τη σχέση της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου. 

 
Στη ∆’ δηµοτικού οι µαθητές και µαθήτριες… 

• Αναγνωρίζουν και ακολουθούν κανόνες, ρουτίνες και διαδικασίες σε ένα εύρος από διαφορετικές 
δραστηριότητες. 
• Επιδεικνύουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους. 
• Αναγνωρίζουν και ακολουθούν κανόνες ευπρέπειας και δίκαιου παιχνιδιού. 
• Αναλαµβάνουν ευθύνες σε ρόλους όταν συµµετέχουν σε παιχνίδια ή άλλες οµαδικές δραστηριότητες. 
• Αναγνωρίζουν και επιδεικνύουν συµπεριφορές που φανερώνουν σεβασµό στις ατοµικές ιδιαιτερότητες, 
τα ενδιαφέροντα και το πολιτιστικό υπόβαθρο. 

 
Στην Ε’ & ΣΤ’ δηµοτικού και το Γυµνάσιο οι µαθητές και µαθήτριες… 

• Επιδεικνύουν, ως µέρος της καθηµερινής πρακτικής, όλα τα παραπάνω σ’ όλους τους τοµείς δράσης 
εντός και εκτός σχολείου, ενώ παράλληλα επιδεικνύουν ικανότητες ηγεσίας και αναλαµβάνουν 
πρωτοβουλίες, όταν διαχειρίζονται συναφείς καταστάσεις ή προβλήµατα. 

 
Οδηγίες για τη διδασκαλία της προσωπικής και κοινωνικής υπευθυνότητας. 

 
 Στην Α’ δηµοτικού. 
• ∆ιδάξτε ρουτίνες και απλούς κανόνες συµπεριφοράς και ασφάλειας για διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. 
παιδική χαρά, σχολείο, σπίτι κτλ) και καθορίστε τις συνέπειες παραβίασής τους, σε συνεργασία µε τους 
µαθητές. 
• Επιδείξτε ασφαλείς τρόπους κίνησης και χρήσης του εξοπλισµού. 
• Καθιερώστε αποτελεσµατικούς τρόπους διανοµής και συλλογής του εξοπλισµού. 
• Βοηθήστε τα παιδιά να ανακαλύψουν τον προσωπικό και γενικό χώρο και τις ευθύνες τους µέσα σε 
αυτούς. 
• Παρέχετε θετική ανατροφοδότηση και τονίστε την απόδοση των παιδιών. 
• Μάθετε στα παιδιά να παρακολουθούν τους άλλους και να παρέχουν θετική ανατροφοδότηση και 
ενθάρρυνση ως συµπαίχτες και ως θεατές. 
• Ενσωµατώστε διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες, δηµιουργικά παιχνίδια ή προκλήσεις (π.χ. 
δραστηριότητες µε αλεξίπτωτο) και ζητήστε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν συνεργατικές συµπεριφορές. 
• Χρησιµοποιήστε εικόνες από περιοδικά ή ζητήστε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τις δικές τους 
δραστηριότητες και ασχολίες στο σχολείο και το σπίτι.  

Στη Β’ & Γ’ δηµοτικού. 
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• Συνοψίστε τις διαδικασίες ασφάλειας και τις ρουτίνες.  
• Παρέχετε ίσες ευκαιρίες, ενθάρρυνση και δώστε έµφαση στην προσωπική και την οµαδική βελτίωση για 
να καταστήσετε τους µαθητές και τις µαθήτριες ικανούς να αποδεχθούν ποικιλία προκλήσεων και να 
αναπτύξουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους. 
• Συµπεριλάβετε δραστηριότητες για ζευγάρια, µικρές και µεγαλύτερες οµάδες και επιτρέψτε σε 
µεγαλύτερους ή περισσότερο ικανούς µαθητές να βοηθήσουν νεότερους ή λιγότερο ικανούς να µάθουν νέες 
δεξιότητες, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 
• Επιτρέψτε στους µαθητές να δηµιουργήσουν, να τροποποιήσουν, να εφαρµόσουν και να αξιολογήσουν 
συνεργατικές δραστηριότητες και παιχνίδια για όλους. Παρέχετε βοήθεια, όταν χρειάζεται.  
• Παρέχετε ποικιλία δραστηριοτήτων που αντανακλούν στις ατοµικές διαφορές. 
• Λειτουργήστε ως µοντέλο. 
• Αναθέστε διαφορετικούς ρόλους στους µαθητές και µαθήτριες. 
• Συζητήσετε τις κατάλληλες στάσεις και συµπεριφορές (π.χ. ενεργητική συµµετοχή, καλή συµπεριφορά 
θεατή, παροχή θετικής ανατροφοδότησης). 
• Συζητήστε τη δυνατότητα και τον τρόπο συµµετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 
• Αναθέστε στους µαθητές να συζητήσουν ή να γράψουν τρόπους µε τους οποίους δείχνουν υπευθυνότητα 
για τους άλλους. 
• Χρησιµοποιήστε µαθητοκεντρικά στυλ διδασκαλίας. 

Στη ∆’ δηµοτικού. 
• Συνεχίστε την εφαρµογή διαδικασιών ασφάλειας και ρουτινών και ενθαρρύνετε τους µαθητές και της 
µαθήτριες να ηγηθούν στην εφαρµογή τους. 
• Ορίστε αρχηγούς υπο-οµάδων για τη διανοµή και συλλογή υλικού. 
• Ορίστε δραστηριότητες συνεργασίας. 
• ∆ηµιουργήστε έναν κατάλογο (αναρτηµένο poster) µε κανόνες ‘τίµιου παιχνιδιού’ χρησιµοποιώντας 
λέξεις που θα δηµιουργήσουν συνειρµούς (για παράδειγµα ‘Τιµιότητα’, ‘Συνεργασία’, ‘Σεβασµός’, ‘∆ίκαιο 
Παιχνίδι’ κ.ά.). 
• Αναθέστε στους µαθητές και µαθήτριες να δηµιουργούν πίνακες (αναρτηµένο poster) µε τρόπους 
υπεύθυνης συµπεριφοράς. 
• Ενθαρρύνετε τους µαθητές και µαθήτριες να παρέχουν θετική ανατροφοδότηση και να ενισχύουν τους 
συµµαθητές τους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 
• Συζητήστε τις αρνητικές συνέπειες από κοινωνικά στερεότυπα (π.χ. ‘Οι γυναίκες δεν είναι δυνατές’, 
‘Φοβάται σαν γυναίκα’ κ.ά.).   

Στην Ε’ & ΣΤ’ δηµοτικού. 
• Ενθαρρύνετε τους µαθητές και µαθήτριες στη συνέχιση χρησιµοποίησης των ρουτινών που σχετίζονται 
µε την ασφάλεια (χρήση οργάνων, είσοδος-έξοδος σε κλειστούς χώρους κ.ά.). 
• ∆ηµιουργήστε έναν κατάλογο (αναρτηµένο poster) µε αξίες που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 
• Συζητήστε για τους κινδύνους που εγκυµονούν διάφορες νέες δραστηριότητες και για εναλλακτικούς 
τρόπους εκτέλεσής τους µε σκοπό την αύξηση της ασφάλειας.  
• Ενθαρρύνετε τους µαθητές και µαθήτριες να συνεργαστούν για τη δηµιουργία και εφαρµογή ρουτινών 
συµπεριφοράς µε την οµάδα τους. 
• Συζητήστε µε τους µαθητές και µαθήτριες τη σχέση των δεξιοτήτων συµµετοχής σε µια οµαδική 
εργασία ή της επίλυσης κάποιου προβλήµατος µε την καθηµερινή ζωή.  
• Συζητήστε για τις επιπτώσεις των κοινωνικών στερεοτύπων στη σχολική και την καθηµερινή ζωή.   

Στο Γυµνάσιο. 
• Ανακεφαλαιώστε τις διαδικασίες και τις ρουτίνες που σχετίζονται µε την ασφάλεια (χρήση οργάνων, 
είσοδος-έξοδος σε κλειστούς χώρους κ.ά.). 
• Προσκαλέστε εξωτερικούς οµιλητές που θα παρουσιάσουν θέµατα σχετικά µε την υπεύθυνη 
συµπεριφορά στο χώρο τους. 
• Ανακεφαλαιώστε στους κανόνες του ‘τίµιου παιχνιδιού’ και της ευπρέπειας.  
• Ενισχύστε την υποστήριξη και τη θετική ανατροφοδότηση στην προσπάθεια όλων. 
• Συζητήστε µε τους µαθητές και µαθήτριες τη σπουδαιότητα της γνώσης των δυνατοτήτων τους στην 
εµπλοκή, την αποφυγή ή το χειρισµό διάφορων καταστάσεων. 
• Υποστηρίξτε την προσπάθεια όλων των µαθητών και µαθητριών. 
• Συζητήστε και δείξτε πώς µπορεί κάποιος να είναι επιτυχηµένος στη φυσική δραστηριότητα και τα 
σπορ, τροποποιώντας ή προσαρµόζοντας τις δραστηριότητες, δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο σεβασµό στα 
ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των άλλων. 
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• ∆ηµιουργήστε µε τους µαθητές και µαθήτριες πίνακες (αναρτηµένα posters) µε τρόπους και 
συµπεριφορές που δείχνουν υπευθυνότητα και σεβασµό προς τους άλλους και µε παραµέτρους που 
συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης. 
• Συζητήστε τις επιδράσεις κοινωνικών στερεοτύπων.   

 
Σεβασµός και ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 
 Συχνά οι ίδιοι οι διδάσκοντες µε τη συµπεριφορά τους ενθαρρύνουν τις διαφορές µεταξύ των 
ατόµων. Για παράδειγµα, έχουν υψηλότερες προσδοκίες από τους ικανότερους µαθητές και µαθήτριες, τους 
προσέχουν περισσότερο, τους παρέχουν περισσότερη ανατροφοδότηση και ενίσχυση. Αντίθετα, θεωρούν τις 
συνεργατικές δεξιότητες καταλληλότερες για τους λιγότερο ικανούς στους οποίους παρέχουν λιγότερη 
ανατροφοδότηση και περισσότερη κριτική για ακατάλληλη συµπεριφορά. Παρόµοια, διαφορετική 
συµπεριφορά παρατηρείται σε σχέση µε το φύλο, προς όφελος των αγοριών, καθώς και σε σχέση µε την 
εθνικότητα και το κινητικό επίπεδο. Τα παιδιά, έχοντας ως µοντέλο διδάσκοντες και οικογένεια, υιοθετούν 
τις συµπεριφορές αυτές µε αποτέλεσµα να έχουν χαµηλά επίπεδα σεβασµού. 

Ο σεβασµός στο πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα» αφορά: α) στον εαυτό µας, β) στους άλλους (φίλους, 
συµπαίχτες, αντιπάλους, διαιτητές, κοινωνικό περίγυρο), γ) στους κανόνες και στους κανονισµούς, δ) στον 
εξοπλισµό. Εποµένως, µέσω των περιεχοµένων του προγράµµατος, οι µαθητές και µαθήτριες θα πρέπει να 
κατανοήσουν ότι σεβασµός σηµαίνει: 
• Κατανόηση του εαυτού µας. 
• Συµπεριφορά βάσει κανόνων των δραστηριοτήτων. 
• Αναγνώριση και αποδοχή των όποιων ατοµικών διαφορών.   
• Προσεκτική ακρόαση και κατανόηση των άλλων για µία ισότιµη και αµοιβαία σχέση. 
• Εκτίµηση της ποικιλοµορφίας στην κουλτούρα του κόσµου µας.  
• Υπέρβαση της έλλειψης εµπιστοσύνης στο διαφορετικό.  
• Κατανόηση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων και επίδειξη κατάλληλης συµπεριφοράς. 
• Σχέση µε άλλες αξίες, όπως ανεκτικότητα, ισότητα, ελευθερία, εµπάθεια κτλ., που ο καθένας πρέπει να 

υπερασπίζεται λόγω της πλουραλιστικής και δηµοκρατικής κοινωνίας επειδή κανένα άτοµο, έθνος, 
θρησκεία κτλ. δεν έχει το µονοπώλιο της γνώσης και της αλήθειας. 
Όπως στη διδασκαλία της υπευθυνότητας, έτσι και στη διδασκαλία του σεβασµού, οι διδάσκοντες 

πρέπει να επιλέγουν και να οργανώνουν αναπτυξιακά κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να 
προσαρµόζουν ανάλογα τις στρατηγικές διδασκαλίας, στοχεύοντας στην προοδευτική ανάπτυξη του 
σεβασµού. Είναι σηµαντικό να τίθενται από την αρχή ρεαλιστικοί και µικρο- µεσοπρόθεσµοι στόχοι και 
επιδιώξεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η οµαλή µετάβαση προς την ενσυνείδητη έκφραση του 
σεβασµού. Κατά τάξη µπορούν να θεωρηθούν ως ρεαλιστικές επιδιώξεις οι ακόλουθες: 

Στην Α’ δηµοτικού οι µαθητές και µαθήτριες… 
• Ακούνε πρόθυµα τις οδηγίες και τις απλές επεξηγήσεις χωρίς να µιλούν µεταξύ τους. 
• Μαθαίνουν και συµµορφώνονται σε απλές ρουτίνες (είσοδος-έξοδος από το χώρο, ζητούν το λόγο, πριν 
µιλήσουν, ρωτούν πριν χρησιµοποιήσουν κάτι που δεν τους ανήκει). 
• Ακολουθούν απλούς κανόνες στις δραστηριότητες (περιµένουν στη σειρά τους, δεν παρεµποδίζουν την 
κίνηση των άλλων). 
• Συνεργάζονται πρόθυµα µε άλλους. 
• ∆ιατηρούν το χώρο στον οποίο κινούνται καθαρό και τακτοποιηµένο. 
• ∆ε διαπληκτίζονται µεταξύ τους, σε περίπτωση διαφωνίας. 

Στη Β’ και Γ’ δηµοτικού οι µαθητές και µαθήτριες … 
• Ακούνε πρόθυµα τις οδηγίες, ακολουθούν τους κανόνες και τις ρουτίνες χωρίς διαµαρτυρίες. 
• Μαθαίνουν και συµµορφώνονται σε σύνθετες ρουτίνες (χωρισµός σε οµάδες, διαχείριση εξοπλισµού). 
• Συνεργάζονται σε ζεύγη ή µικρές οµάδες µε όλους παρά τις όποιες διαφορές σε ικανότητα, 
ενδιαφέροντα, φύλο, κουλτούρα κτλ. 
• Συζητούν, χωρίς να διακόπτει ο ένας τον άλλο. 
• ∆είχνουν ευθύνη για τα προσωπικά τους αντικείµενα και τα αντικείµενα των άλλων. 
• Κατανοούν τις βασικές συνθήκες που µπορούν να στεναχωρήσουν ή να πληγώσουν κάποιον. 
• Κατανοούν βασικές ηθικές αρχές µέσα από ιστορίες ή διηγήσεις σε σχέση µε το καλό-κακό, δίκαιο-
άδικο, τίµιο παιχνίδι.   

Στη ∆’ δηµοτικού οι µαθητές και µαθήτριες …. 
• Έχουν ενστερνιστεί ότι η συµµόρφωση και ο σεβασµός των κανόνων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
εύρυθµης λειτουργίας τους ως ατόµων και ως οµάδας στην τάξη και το σχολείο. 
• Σέβονται τους κανόνες ευπρέπειας και του δίκαιου παιχνιδιού. 
• Συµµορφώνονται σε συνθήκες ρόλων και σέβονται την ευθύνη που απορρέει από το δικό τους ρόλο. 
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• Επιδεικνύουν συµπεριφορές που φανερώνουν σεβασµό στις ατοµικές ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα 
και το πολιτιστικό υπόβαθρο των συµµαθητών τους και φροντίζουν να εντοπίζουν και να αποφεύγουν 
καταστάσεις που οδηγούν σε τριβές και ρίξεις.   
• Σέβονται τα αντικείµενα άλλων. 
• Συζητούν αναπτύσσοντας και συγκρίνοντας επιχειρήµατα χωρίς εντάσεις και χωρίς να διακόπτει ο ένας 
τον άλλο. 
• Κατανοούν σε απλοϊκές ρεαλιστικές συνθήκες το καλό-κακό, δίκαιο-άδικο, τίµιο παιχνίδι και 
λειτουργούν ανάλογα. 

Στην Ε’ & ΣΤ’ δηµοτικού και στο Γυµνάσιο οι µαθητές και µαθήτριες …. 
• Επιδεικνύουν ως µέρος της καθηµερινής πρακτικής όλα τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν τον εαυτό 
τους, τους άλλους, τους κανόνες και τον εξοπλισµό σ’ όλους τους τοµείς δράσης τους εντός και εκτός 
σχολείου. 
• Έχουν αναπτύξει έναν προσωπικό κώδικα αξιών που αντανακλά σε συγκεκριµένες συµπεριφορές 
ανάλογα µε τα εξωτερικά ερεθίσµατα.  
• Συµπεριφέρονται βάσει των κανόνων των δραστηριοτήτων. 
• Ακούν και κατανοούν τους άλλους αποδεχόµενοι µία ισότιµη και αµοιβαία σχέση. 
• Αξιολογούν την ποικιλοµορφία στην κουλτούρα του κόσµου µας ως θετικό σηµείο για τον πολιτισµό 
µας.  
• ∆είχνουν εµπιστοσύνη στο διαφορετικό και κατανοούν τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες των άλλων, 
δείχνοντας ανάλογη συµπεριφορά.  
• Επιχειρηµατολογούν και υπερασπίζονται αξίες, όπως ανεκτικότητα, ισότητα και ελευθερία. 

 
Οδηγίες για τη διδασκαλία του σεβασµού.  
 

Ορισµένες βασικές αρχές στη διδασκαλία της έννοιας του σεβασµού: 
1. Ενσωµατώστε κανόνες συµπεριφοράς κατά την εξάσκηση (π.χ. µε τους µαθητές ως παίχτες, θεατές, 

διαιτητές κτλ.) 
2. Χρησιµοποιήστε τεχνικές διδασκαλίας που µειώνουν τις ανισότητες. 
3. Συνδέστε το σεβασµό στους κανόνες µε άλλες αξίες, όπως ειλικρίνεια, υπευθυνότητα, δικαιοσύνη, 

ισότητα κτλ.  
4. ∆ιδάξτε βιωµατικά στους µαθητές την αποδοχή των άλλων ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα,  

τη θρησκεία κτλ. (θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, σχολιασµός ταινίας, σχολιασµός γεγονότος από 
τον ηµερήσιο τύπο κ.ά.). 

5. Επαινέστε την κατάλληλη συµπεριφορά. 
6. ∆ηµιουργήστε ένα poster µε φράσεις-κλειδιά για το σεβασµό και τοποθετήστε το σε σηµείο, που να το 

βλέπουν όλοι οι µαθητές. Εξηγήστε τους λόγους και τις συνέπειες για κάθε θέµα ή κάντε ερωτήσεις και 
αφήστε τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν και να βρουν τις απαντήσεις. Για παράδειγµα, το poster µπορεί 
να έχει τις παρακάτω οδηγίες: 
• Σταµατώ την κακή συµπεριφορά, όταν µου ζητείται. 
• ∆εν παραβαίνω ή δεν παρακινώ άλλους να παραβούν τους κανόνες. 
• ∆εν ενοχλώ και δεν κοροϊδεύω τους άλλους. 
• Σέβοµαι τον προσωπικό χώρο και χρόνο του καθενός. 
• Χρησιµοποιώ πράγµατα άλλων, µόνο αφού ρωτήσω και µου το επιτρέψουν. 
• Συµπεριφέροµαι µε ευπρέπεια σε δηµόσιους χώρους. 
 

Ειδικές οδηγίες για το σεβασµό στην κινητική ικανότητα, την κουλτούρα, την εθνικότητα.  
 
 Σχεδιάστε το µάθηµα, σύµφωνα µε τους στόχους και τις επιδιώξεις που έχετε θέσει. 
• Να έχετε θετικές προσδοκίες και να ενισχύετε την προσπάθεια όλων των µαθητών. 
• Αποδεχθείτε τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται τα παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων, φυλών ή 
πολιτισµών και βοηθήστε τα να αναπτύξουν θετικά συναισθήµατα για τον εαυτό τους και για την 
κουλτούρα τους.    

• Χρησιµοποιήστε µαθητοκεντρικές στρατηγικές διδασκαλίας και αποφύγετε την οµαδοποίηση σύµφωνα 
µε το φύλο, την εθνικότητα κτλ. όταν δεν το απαιτεί η φύση του παιχνιδιού.  

• ∆ιδάξτε στα παιδιά να επιλύουν διαφωνίες δίκαια και να συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε 
διαφορετικές οµάδες παιδιών (φύλου, εθνικότητας κτλ.).  

• ∆ώστε στους µαθητές και µαθήτριες να καταλάβουν ότι είµαστε όλοι άνθρωποι και όλοι διαφορετικοί 
και ότι η προκατάληψη εµποδίζει την πρόοδο όλων. 
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Μεταγνωστικές στρατηγικές και διδασκαλία αξιών: παραδείγµατα.  

 
Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν διάφορες τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας αξιών στα 

παιδιά, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν και στο πρόγραµµα «Καλλιπάτειρα» για την επίτευξη των 
κοινωνικοηθικών επιδιώξεων του εκπαιδευτικού. Παρακάτω παρουσιάζονται, σχετικά µε το πρόγραµµά 
µας, παραδείγµατα µεταγνωστικών στρατηγικών. Υπενθυµίζεται ότι αυτές οι στρατηγικές προάγουν το 
στοχασµό σε όλες τις ηλικίες γύρω από ηθικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την ίδια τη διαδικασία της 
σκέψης χωρίς να περιορίζονται σε µονολεκτικές ή σε «σωστές» και «λανθασµένες» απαντήσεις. Ένα 
παράδειγµα της στρατηγικής «Αιτία/άµεσο αποτέλεσµα/µακροχρόνιες επιπτώσεις» φαίνεται στον επόµενο 
Πίνακα:  

 
Αιτία-γεγονός Άµεσο αποτέλεσµα Μακροχρόνιες 

επιπτώσεις 
Φανή Χαλκιά: Χρυσό µετάλλιο στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας 

 
- ∆ούλεψε σκληρά και µε επιµέλεια 
για µεγάλο διάστηµα 

- Θυσίασε προσωπική ζωή και 
καθηµερινές χαρές 

- Αντιµετώπισε µε αισιοδοξία 
τραυµατισµούς και αντιξοότητες 

- Πίστευε ότι µπορεί να νικήσει 
- Ετοιµάστηκε όσο καλύτερα 

µπορούσε σωµατικά και ψυχικά για 
τη µέρα του αγώνα. 

- ∆ε φοβήθηκε τις αντιπάλους  

 
- Νίκησε και κέρδισε τη 
µεγαλύτερη διάκριση 

- Αισθάνθηκε ότι οι θυσίες 
και οι κόποι της 
δικαιώθηκαν 

- Έκανε ευτυχισµένους 
τους γονείς, συγγενείς και 
εκατοµµύρια Έλληνες 

- Έγινε πρώτη είδηση στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο. 

 
- Έχει εξασφαλίσει µία 
θέση στο πάνθεον 
των Ολυµπιονικών. 

- Έχει αποκατασταθεί 
επαγγελµατικά. 

- Κατέχει µια περίοπτη 
θέση στην συνείδηση 
των συναθλητών της 
και των νέων 
αθλητών και 
λειτουργεί ως 
ίνδαλµα. 

 
Παράδειγµα για τη στρατηγική  «Η Οπτική του καθενός» θα µπορούσαµε να αντλήσουµε µε αφορµή 

τους διάλογους και τις συµπεριφορές των πρωταγωνιστών (λιονταριού, ζέβρας, καµηλοπάρδαλης, 
ιπποπόταµου και πιγκουΐνων) της πρόσφατης κινηµατογραφικής ταινίας µε τίτλο «Μαδαγασκάρη». Οι 
διάλογοι µπορούν να σκιαγραφήσουν τους χαρακτήρες των µελών µιας οµάδας και να δώσουν ενδείξεις για 
το σεβασµό, τη φιλία, την αφοσίωση, το ενδιαφέρον, την πίεση που ασκεί η πείνα, τη µαταιοδοξία και την 
ισχύ του ισχυρού. Στη συνέχεια, οι µαθητές και µαθήτριες θα προσπαθήσουν να ερµηνεύσουν τη 
συµπεριφορά των πρωταγωνιστών από διαφορετικές οπτικές αντιµετώπισης της κατάστασης. 

Ένα παράδειγµα «Ηθικού ∆ιλήµµατος» θα µπορούσε να είναι η χρήση των αναβολικών από τους 
αθλητές και αθλήτριες για την επίτευξη της νίκης. Σ’ αυτήν τη στρατηγική θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που διεξήχθη λίγο πριν από την Ολυµπιάδα του 2000 στο 
Σίδνεϋ σε εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες µε χρήση των στοιχείων του παρακάτω Πίνακα.   

 
Ηθικό δίληµµα ∆ιαχείριση του 

διλήµµατος  
από τους 

πρωταγωνιστές 

∆ιαχείριση του 
διλήµµατος από 
σένα τον ίδιο – Τι 
θα απαντούσες; Με 
ποια επιχειρήµατα; 

Σύγκριση της ηθικής 
πλευράς των 

προσωπικών επιλογών 
και των επιλογών των 

αθλητών 
«Θα δεχόσαστε να 
χρησιµοποιήσετε 
απαγορευµένες ουσίες 
που θα σας εξασφάλιζαν 
την πρώτη θέση στην 
Ολυµπιάδα στο αγώνισµά 
σας και όλες τις ωφέλειες 
που απορρέουν από αυτή 
µε αντίτιµο, ωστόσο, 
έναν πρόωρο θάνατο;» 

Η απάντηση 
της 

πλειοψηφίας 
ήταν ‘Ναι’ 
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Για τη µεταγνωστική-ηθική στρατηγική: «Ποια είναι η Άποψή σου;» θα µπορούσε να συζητηθεί µε 

τους µαθητές η αντιµετώπιση των οικονοµικών µεταναστών σε επίπεδο πολιτικών επιλογών από τα 
διάφορα πολιτικά κόµµατα της χώρας µας.  

 
Μέθοδοι για την προετοιµασία σχεδίων µαθήµατος. 

 
Η προετοιµασία ενός µαθήµατος είναι αποτελεσµατική, όταν ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να 

απαντήσει στα ερωτήµατα:  
1. Σε ποια τάξη θα διδάξει; (Η ερώτηση έχει σχέση µε τους µαθητές, ηλικία, νοητικό επίπεδο κτλ.) 
2. Ποια ύλη θα διδάξει; (Αφορά στο θέµα και το περιεχόµενο). 
3. Για ποιο σκοπό θα διδάξει το µάθηµα; (Αφορά τους αντικειµενικούς σκοπούς). 
4. Πώς θα διδάξει το µάθηµα; (Στρατηγικές και µέσα διδασκαλίας) 
5. Πώς θα ελέγξει αν δίδαξε σωστά το µάθηµα; (Αφορά στα τεστ, διάφορες ασκήσεις, επανάληψη 

κτλ.)  
Το σχέδιο µαθήµατος περιλαµβάνει: την έναρξη, το στόχο, την παρουσίαση του θέµατος (γνωστή ως 

παράδοση του µαθήµατος), την εφαρµογή ή εµπέδωση, την αξιολόγηση ή έλεγχο της αποτελεσµατικότητας 
της διδασκαλίας και τα συµπεράσµατα ή λήξη της διδασκαλίας. 

Σχέδιο µαθήµατος πρέπει να υπάρχει για όλα τα µαθήµατα, θεωρητικά και πρακτικά και σε 
καθηµερινή βάση. 

 
Πρακτικά µαθήµατα.  

Γενικά, µπορείτε να συνδέετε τα πρακτικά µαθήµατα µε τις κινητικές αλλά και τις θεωρητικές δράσεις 
στο τετράδιο των µαθητών (θα βρείτε ανάλογες συνδέσεις στα υποδείγµατα µαθηµάτων). Επειδή, όµως, στο 
τετράδιο αυτό υπάρχουν δράσεις που αφορούν σε τρεις τάξεις είναι απαραίτητο:  

 
• Να αυξοµειώνετε τη δυσκολία τους, ανάλογα µε το επίπεδο και την ηλικία των µαθητών και να 
υποστηρίζετε ανάλογα την προσπάθειά τους. 
• Να επιλέγετε τις αντίστοιχες για την ηλικία τους ασκήσεις, αλλά και να έχετε προοδευτικότητα στη 
µάθηση. 
• Να αναθέτετε στους µαθητές και µαθήτριες αναπτυξιακά κατάλληλες δράσεις τις οποίες θα 
επισυνάπτουν στο τετράδιό τους, ώστε να συµβάλλουν ενεργά στη διαµόρφωσή του και να µαθαίνουν 
καλύτερα. Για την ανάπτυξη των µαθηµάτων, αλλά και του τετραδίου του µαθητή και της µαθήτριας θα 
βοηθηθείτε από τις γενικές οδηγίες του Κεφαλαίου 1 και τις επιδιώξεις του Κεφαλαίου 2, καθώς και από τις 
«Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις» και τα «∆ιδακτικά σχόλια» στα σχέδια µαθηµάτων που αφορούν στην 
ενότητα «ανθρώπινα δικαιώµατα».  

 
Υπόδειγµα ενός σχεδίου ωριαίου µαθήµατος. 

 
Έναρξη : Αναφέρουµε πολύ συνοπτικά τι θα ακολουθήσει στο µάθηµα, για να πάρουν µία πρόγευση 

οι µαθητές 
Στόχοι : του µαθήµατος είναι π.χ. να επιδεικνύει ο κάθε µαθητής σεβασµό προς τον άλλο συγχρόνως 

και ανεξάρτητα από το επίπεδο κινητικής απόδοσης, επιδιώκοντας προσωπική υπευθυνότητα. Επίσης να 
γνωρίζει ο κάθε µαθητής τι σηµαίνει σεβασµός προς άτοµα µε χαµηλότερο κινητικό επίπεδο και να µπορεί 
να συνεργάζεται σε µικρές ανοµοιογενείς οµάδες βοηθώντας. 
• Ο Σκοπός στο συγκεκριµένο µάθηµα είναι πάντα ο κοινωνικο-ηθικός. Εποµένως, ως Στόχος µπορεί να 

τίθεται ο τίτλος κάθε µίας από τις ενότητές του (π.χ. Ανθρώπινα δικαιώµατα).  
• Κατ’ επέκταση, Ειδικότερος Στόχος ή Επιδίωξη είναι ό,τι πρόκειται να διδαχθεί σε κάθε µάθηµα (π.χ. 

σεβασµός, ανεξάρτητα από το επίπεδο κινητικής απόδοσης), ανάλογα µε την ηλικία/τάξη. 
• Μπορούµε επίσης, εκτός από τις κοινωνικές επιδιώξεις, να ορίζουµε και επιδιώξεις άλλου είδους (π.χ. 

γνωστική, κινητική) και ίσως µία επιµέρους κοινωνική επιδίωξη (π.χ. προσωπική υπευθυνότητα).  
• Σε κάθε µάθηµα καταγράφονται, επίσης, συγκεκριµένες προσδοκίες από τους µαθητές, ανάλογα πάντα 

µε τις επιδιώξεις που έχουµε κάθε φορά (π.χ. θα γνωρίζουν τι σηµαίνει σεβασµός προς άτοµα µε 
χαµηλότερο κινητικό επίπεδο ή θα συνεργάζονται σε µικρές ανοµοιογενείς οµάδες, βοηθώντας τους 
συµµαθητές τους). Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η προοδευτικότητα από µάθηµα σε µάθηµα και από 
βαθµίδα σε βαθµίδα είναι σηµαντική.   

• Σηµειώνεται επίσης τι Υλικό/εξοπλισµός θα χρειαστεί σε κάθε µάθηµα, καθώς και ο χώρος άσκησης. 
Φροντίστε ώστε το υλικό να υπάρχει περιµετρικά στο χώρο πριν την έναρξη του µαθήµατος. Αναθέστε 
αυτήν τη δράση σε διαφορετικά παιδιά κάθε φορά. 
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• Αρχικά (στην Εισαγωγή) συγκεντρώνουµε τους µαθητές, αναφέρουµε πολύ συνοπτικά τι θα 

ακολουθήσει και ενσωµατώνουµε µία άσκηση σχετική µε τις επιδιώξεις που έχουµε θέσει.  
 
Παρουσίαση θέµατος:  Από το τετράδιο των µαθητών καταγράφουµε σχετικές και µε προοδευτική 

συνθετότητα ασκήσεις, καθώς και τον ειδικότερο τρόπο διδασκαλίας τους. Για παράδειγµα µπορείτε α) να 
αναθέσετε ρόλους (κάποιοι θα είναι οι αθλητές, άλλοι οι διαιτητές, οι φίλαθλοι κτλ.) και µέσα από αυτούς 
να διδάξετε στα παιδιά πώς πρέπει να συµπεριφέρονται µε υπευθυνότητα και σεβασµό σε κάθε περίπτωση, 
β) να ενσωµατώσετε ερωτήσεις µεταξύ των προσπαθειών ή των δραστηριοτήτων στις οποίες οι µαθητές 
ατοµικά ή οµαδικά θα πρέπει να απαντήσουν, για να συνεχίσουν ή να προχωρήσουν σε άλλη 
δραστηριότητα, γ) να έχετε υποθετικά ή πραγµατικά ηθικά διλήµµατα τα οποία οι µαθητές θα συζητήσουν 
και πάνω στα οποία θα αναπτύξουν τις απόψεις τους µετά από µία δραστηριότητα. Επίσης, ανεξάρτητα από 
τους τρόπους διδασκαλίας που θα επιλεγούν, είναι σηµαντικό να συνδυάζονται και µε αντίστοιχα γεγονότα 
της καθηµερινής ζωής ώστε να επιταχύνεται η µάθηση, αλλά και η µεταφορά των γνώσεων και των 
συµπεριφορών εκτός του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. υπευθυνότητα στο σχολείο, το σπίτι, το παιχνίδι 
κτλ). Στο κύριο µέρος µπορούν, επίσης, να παρουσιάζονται κινητικές δράσεις από το τετράδιο των µαθητών. 

Σχόλια-παρατηρήσεις-υλικά/εποπτικά µέσα-βιβλιογραφία: Στα ∆ιδακτικά σχόλια γράφονται 
πληροφορίες, που θα βοηθήσουν το διδάσκοντα στην υλοποίηση των µαθηµάτων του και τι υλικά θα 
χρειαστεί για τη διδασκαλία του. 
 
• Στα Καθήκοντα εκτός τάξης σηµειώνονται στοιχεία προς διερεύνηση ή εξάσκηση από τους µαθητές, 

εκτός σχολείου. Αυτές οι δράσεις µπορεί να είναι µικρής ή µεγαλύτερης έκτασης και να προηγούνται ή 
να έπονται ενός µαθήµατος. Σε κάθε περίπτωση ο διδάσκων καθοδηγεί την προσπάθεια των παιδιών, οι 
δράσεις επιστρέφονται στο επόµενο µάθηµα ή σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, αξιολογούνται και 
κάποιες φορές παρουσιάζονται ή εφαρµόζονται επιλεκτικά στο µάθηµα. 

• Συµπεράσµατα/επίλογος/λήξη διδασκαλίας: Γίνεται σύνοψη του µαθήµατος και φτιάχνουµε π.χ. µία 
λεζάντα. Μπορεί να γίνει από το διδάσκοντα µε τη συµµετοχή των µαθητών ή µόνο από τους µαθητές 
(ατοµικά ή σε οµάδες) ή επιγραµµατικά γίνεται ανακεφαλαίωση και ανάθεση εργασίας για το σπίτι. 

• Στην Αξιολόγηση απαντώνται τα ανάλογα µε τις επιδιώξεις ερωτήµατα που τίθενται από το διδάσκοντα 
σε κάθε µάθηµα, αξιολογώντας κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, ή στα τελευταία 2-3 λεπτά του 
µαθήµατος (ζητώντας από τους µαθητές να γράψουν ή/και να πουν κάτι ανάλογο µε το µάθηµα).  

• Για παράδειγµα, σε ένα µάθηµα τίθεται το ερώτηµα α) εάν γνωρίζουν τι σηµαίνει σεβασµός προς το 
άλλο φύλο και β) αν στο κινητικό τους παιχνίδι συµπεριφέρονται ανάλογα. Για το (β) ερώτηµα 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατά τη διάρκεια του µαθήµατος µία καρτέλα που θα περιλαµβάνει τα 
ονόµατα των µαθητών και τα σηµαντικά για τη συµπεριφορά σηµεία όπου θα σηµειώνουµε τη 
συµπεριφορά του καθενός ή ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος µαθητών. Επίσης, µπορούµε να 
εφαρµόσουµε το αµοιβαίο στυλ διδασκαλίας. Θα έχουµε δηλαδή ετοιµάσει καρτέλες µε την αξία 
«σεβασµός προς τους άλλους» και τα σηµαντικά για την ύπαρξή της σηµεία και ίσως εικόνες. Τα παιδιά 
θα ασκούνται σε µικτές οµάδες: το ένα θα αξιολογεί και θα παρέχει ανατροφοδότηση, ενώ τα άλλα θα 
συµµετέχουν σε µία δραστηριότητα. Στη συνέχεια θα αλλάξουν ρόλους. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται και η γνωστική και η κοινωνική ανάπτυξη. Επίσης, όσον αφορά στη γνωστική 
αξιολόγηση µπορούµε στο τέλος του µαθήµατος να τους δώσουµε µία ερώτηση που αφορά στο τι 
σηµαίνει σεβασµός προς το άλλο φύλο. Η ερώτηση θα µπορεί να είναι ανοιχτή, µε πολλαπλή επιλογή, 
επιλογή του σωστού κτλ. Ανάλογα µε το επίπεδο των παιδιών, µπορούµε να τους ζητήσουµε να 
γράψουν µόνοι τους 1-2 τρόπους. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα µπορείτε, ακόµη, να τους αναθέσετε µία 
δράση για το σπίτι, ώστε να συνδέσετε τη γνώση και τη συµπεριφορά στο σχολείο και έξω από αυτό. 
Πάντα, όµως, η αξιολόγηση πρέπει να συνδέεται µε το περιεχόµενο και τον τρόπο διδασκαλίας. 

• Στις Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις καταγράφονται παραλλαγές του περιεχοµένου του µαθήµατος ή 
του τρόπου εφαρµογής του, ανάλογα µε τη φύση του, τις ανάγκες και τις προτιµήσεις των µαθητών, 
καθώς και στρατηγικές, µέθοδοι διδασκαλίας για να βοηθήσουν τόσο στο σχεδιασµό, όσο και στη 
µετέπειτα µελέτη όλων αυτών και τη σύνδεσή τους µε τα αποτελέσµατα των µαθητών. 

 
Θεωρητικά µαθήµατα.  

 
Οι στόχοι και οι επιδιώξεις στα θεωρητικά µαθήµατα θα πρέπει να είναι ανάλογοι των πρακτικών, τα 

οποία είτε θα προηγούνται είτε θα έπονται. Ελλείψει του κινητικού στοιχείου, η διδασκαλία αφορά στη 
γνωστική κατανόηση των θεµάτων και την κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη εντός αίθουσας και ο εκπαιδευτικός 
θα χρησιµοποιήσει ως µεθόδους διδασκαλίας. Οι σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας που προτείνονται σήµερα 
από τους Παιδαγωγούς είναι η Μέθοδος Project, διότι προσφέρεται για διαθεµατική προσέγγιση των 
γνωστικών αντικειµένων, η οµαδική διδασκαλία ή συνεργατική, η διδασκαλία ανά δύο των µαθητών κτλ. 
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(Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2003). Οι µέθοδοι αυτές είναι µαθητοκεντρικές, διότι πλέον ο µαθητής είναι 
πρωταγωνιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο ρόλος του δεν είναι δευτερεύων. Αντίθετα, στην 
παραδοσιακή παιδαγωγική η οποία έχει παραγκωνιστεί, η διδασκαλία ήταν δασκαλοκεντρική και προφανώς 
οι µέθοδοι δασκαλοκεντρικές. Ο εκπαιδευτικός σήµερα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη µύηση της νέας γενιάς 
σε τρόπους και µεθόδους προσέγγισης της γνώσης και σε αυτενεργό και διερευνητική µάθηση. (Ξωχέλλης, 
2005). 

 Οι σύγχρονες µέθοδοι και στρατηγικές που συναντώνται στα Κεφάλαια 1 και 2 της ενότητας 
«Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» αλλά και στα σχέδια µαθηµάτων µπορούν να τροποποιηθούν, να συνδυαστούν ή 
να εφαρµοστούν µεµονωµένα σε κάθε µάθηµα. Γενικά, όπως τα πρακτικά, έτσι και τα θεωρητικά µαθήµατα 
µπορείτε να τα συνδέετε µε τις θεωρητικές, αλλά και τις κινητικές δράσεις στο τετράδιο των µαθητών, 
ακολουθώντας τις προαναφερθείσες µεθόδους διαφοροποίησης και ενεργητικής συµµετοχής των παιδιών 
στη µάθηση. Για παράδειγµα, στην Α’ τάξη, θα χρειαστεί να διαβάζετε τις ερωτήσεις, να έχετε λίστα 
αντιγραφής των επιλογών, να χρησιµοποιείτε πρόσωπα (χαρούµενο, λυπηµένο, ή ανέκφραστο), για να 
κυκλώνουν τα παιδιά ανάλογα µε τη συµπεριφορά κατά περίπτωση, να επιλέγετε ασκήσεις που πρέπει να 
ζωγραφίσουν, να κυκλώσουν ή να απαντήσουν προφορικά κτλ. Ανάλογη των διδακτικών µεθόδων θα πρέπει 
να είναι και η αξιολόγηση και στα θεωρητικά µαθήµατα. 

 
Αξιολόγηση µαθητή. 
 

Η αξιολόγηση των µαθητών από τον εκπαιδευτικό στην ενότητα των «Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων» 
µπορεί να εφαρµοστεί µε την παρακάτω διαδικασία: 
1. Καθορισµός των προς αξιολόγηση στοιχείων.  
2. Καθορισµός των επιµέρους δεικτών απόδοσης για κάθε στοιχείο.  
3. Καθορισµός των επιθυµητών επιπέδων απόδοσης ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη αποτίµηση. 
4. Έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση (ποσοτικά και ποιοτικά) κάθε δείκτη, ανάλογα µε την τάξη που 

βρίσκεται ο µαθητής ή η µαθήτρια. 
 
Καθορισµός των προς αξιολόγηση στοιχείων. 
Αξιολόγηση της συµπεριφοράς του µαθητή ή της µαθήτριας στις αξίες: α) σεβασµός και β) υπεύθυνη 

προσωπική και κοινωνική συµπεριφορά. 
 
∆είκτες απόδοσης κατά στοιχείο. Επιθυµητά επίπεδα απόδοσης. 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες στο τέλος της ενότητας πρέπει να επιδεικνύουν δεξιότητες που 

σχετίζονται µε την αποτελεσµατική συµµετοχή τους σε οµαδικές εργασίες, την επικοινωνία µε άλλους, το 
δίκαιο παιχνίδι (εύ αγωνίζεσθαι – fair play) και την επίλυση προβληµάτων. Γενικά, οι µαθητές και 
µαθήτριες πρέπει να καλλιεργήσουν τα παρακάτω: 

α) Σεβασµός των άλλων.   
Να επιδεικνύουν θετική συµπεριφορά η οποία δείχνει σεβασµό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ατόµου, στα ενδιαφέροντα και το πολιτιστικό του υπόβαθρο.  
Να συµπεριφέρονται µε ευπρέπεια και δικαιοσύνη, όταν παίζουν ή βρίσκονται µε άλλους 

συνοµηλίκους.  
 
β) Υπεύθυνη προσωπική και κοινωνική συµπεριφορά 
Να αναγνωρίζουν, περιγράφουν και ενεργούν βάσει κανόνων και διαδικασιών σχετικών µε την 

ασφάλεια σε ένα εύρος δραστηριοτήτων της ζωής τους και σε όλες τις διαστάσεις της φυσικής 
δραστηριότητας και των σπορ. 

Να έχουν εµπιστοσύνη στις ατοµικές ικανότητες και τις αξίες. 
Να επιδεικνύουν υπεύθυνη συµπεριφορά, όταν αναλαµβάνουν συγκεκριµένους ρόλους ή ευθύνες σε:  

α) φυσικές δραστηριότητες και σπορ και β) άλλους τοµείς της σχολικής και της καθηµερινής ζωής.  
 
Έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση.  
Απώτερη επιδίωξη της αξιολόγησης είναι η αξιόπιστη πληροφόρηση του διδάσκοντα και του µαθητή 

για το βαθµό επίτευξης των επιδιώξεων του εκάστοτε µαθήµατος, της διδακτικής ενότητας και του 
προγράµµατος γενικότερα. Η αξιολόγηση του µαθητή από τον εκπαιδευτικό στον τοµέα των «Ανθρώπινων 
∆ικαιωµάτων» µπορεί να γίνει µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αρχικά καθορίζονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις της διδασκαλίας για κάθε τάξη, καθώς και τα 
κριτήρια απόδοσης (στον κινητικό, το γνωστικό και τον κοινωνικοηθικό τοµέα). Αυτά τα στοιχεία 
γνωστοποιούνται στους µαθητές που συµµετέχουν στο µάθηµα.  

Επιλέγονται τα µέσα συλλογής δεδοµένων, οι µέθοδοι και οι κατάλληλες δοκιµασίες αξιολόγησης. 
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Ανάλογα µε τα αντικείµενα διδασκαλίας και τις αντίστοιχες επιδιώξεις, πραγµατοποιείται αρχική, 

ενδιάµεση και τελική αξιολόγηση των µαθητών µε έγκυρες και αξιόπιστες δοκιµασίες (tests), οι οποίες είναι 
προγνωστικές για την αρχική αξιολόγηση, διαγνωστικές για τη σταδιακή αξιολόγηση και τελικής φάσης για 
την τελική αξιολόγηση (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2001). Εκτός από αυτές τις πιο επίσηµες αξιολογήσεις, η 
αξιολόγηση για την επίτευξη των προσδοκιών σε κάθε µάθηµα είναι επίσης απαραίτητη. 

Τα κριτήρια επιλογής της µεθόδου αξιολόγησης για κάθε ξεχωριστή διδακτική ώρα εξαρτώνται από:  
α)  Το στόχο του µαθήµατος και το αντικείµενο διδασκαλίας (π.χ. σεβασµός των άλλων ή υπεύθυνη 

συµπεριφορά). 
β)  Τη διδακτική προσέγγιση (πρακτική προσέγγιση στην αυλή µε κινητικό παιχνίδι, θεωρητική 

προσέγγιση, εικαστική προσέγγιση κ.ά.). 
γ)  Τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να λάβει ο µαθητής κατά την πορεία της διδασκαλίας και την 

ολοκλήρωση της ενότητας. 
δ)  Τον αριθµό των εµπλεκόµενων µαθητών (ατοµικά, ζευγάρια, τριάδες ή οµάδες).  
 
Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων. 

 
Η παρατήρηση του µαθητή από το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος αποτελεί µια αρκετά 

αξιόπιστη µορφή αξιολόγησης που µπορεί να εφαρµοστεί και στον τοµέα των ‘Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων’. 
Η αξιολόγηση των µαθητών και µαθητριών µε σκοπό τη συλλογή δεδοµένων για την απόδοσή τους ως προς 
το σεβασµό των άλλων και την επίδειξη υπεύθυνης συµπεριφοράς µπορεί να γίνει µε: 

 Άτυπη αξιολόγηση: ο διδάσκων κρατά σηµειώσεις για οτιδήποτε συµβαίνει σε σχέση µε τη 
συµπεριφορά που εξετάζεται κατά τη διάρκεια µιας στοχευµένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Για 
παράδειγµα α) Πώς αντιµετωπίζουν οι συµπαίχτες και οι αντίπαλοι ένα λιγότερο ικανό µαθητή σε ένα 
οµαδικό παιχνίδι; (επίδειξη σεβασµού στους άλλους). β) Σε ποιο βαθµό ένας απείθαρχος γενικά µαθητής 
ενεργεί, σύµφωνα µε τους κανόνες ενός οµαδικού παιχνιδιού; (επίδειξη υπεύθυνης συµπεριφοράς). 

Λίστα Ελέγχου: H καταγραφή της επίδειξης επιθυµητών και ανεπιθύµητων συµπεριφορών από τους 
µαθητές και µαθήτριες κατά τη διάρκεια µιας κινητικής δραστηριότητας, εκπόνησης µιας οµαδικής 
εργασίας, αντιµετώπισης µιας διαφωνίας κ.ά. 

Κλίµακες: Η καταγραφή του βαθµού ή της συχνότητας επίδειξης των παραπάνω συµπεριφορών. Για 
παράδειγµα, η συνεργασία των µαθητών και µαθητριών σε µία δραστηριότητα που απαιτεί επίδειξη 
οµαδικού πνεύµατος, όπως στο παιχνίδι του θησαυρού, µπορεί να είναι (1) πολύ φτωχή, (2) φτωχή, (3) 
µέτρια, (4) καλή, (5) πολύ καλή. 

Συστηµατική Παρατήρηση µε χρήση βίντεο: καταγράφεται η συµπεριφορά των µαθητών -τριών µετά τη 
βιντεοσκόπηση του µαθήµατος (για παράδειγµα ανάλυση της λεκτικής συµπεριφοράς, των πράξεων κ.ά). 

 
Αυθεντική και Εναλλακτική Αξιολόγηση. 
 

Η αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος κάθε διδακτικής ώρας ή µεµονωµένης δράσης. 
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αξιολογήσει τους µαθητές, χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό αυθεντικής και 
εναλλακτικής αξιολόγησης. 

 Η αυθεντική αξιολόγηση παρέχει στο διδάσκοντα πολύτιµες πληροφορίες για την επίδραση των 
περιεχοµένων του µαθήµατος στη συµπεριφορά των µαθητών σε πραγµατικές συνθήκες. Για παράδειγµα, 
παρατηρώντας τους µαθητές κατά τη διάρκεια µιας αθλοπαιδιάς στο πλαίσιο του µαθήµατος ή 
παρατηρώντας άτυπα τη συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος όταν αλληλεπιδρούν µε άλλα 
άτοµα ή όταν δε γνωρίζουν ότι παρατηρούνται.  

 Ο εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο αξιολόγησης των µαθητών στις αξίες που αφορούν στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, έχει, επίσης, στη διάθεσή του πολλές και διαφορετικές επιλογές εναλλακτικής αξιολόγησης. Για 
παράδειγµα:  
α)  Μπορεί να αξιολογήσει τους µαθητές και µαθήτριές του µέσα από τις ατοµικές ή οµαδικές εργασίες που 

εκπονούν, τα µαθητικά αρχεία, τις γραπτές γνωστικές δοκιµασίες, τη συλλογή στοιχείων, την απόδοσή 
τους στο παιχνίδι ρόλων, τις πρωτοβουλίες που λαµβάνουν, την οργάνωση µιας δράσης κ.ά. Ένα 
παράδειγµα εναλλακτικής αξιολόγησης µε τη χρήση οµαδικής εργασίας είναι το εξής: Χωρίζετε τους 
µαθητές και µαθήτριες σε οµάδες, για να σχεδιάσουν µία έρευνα, µε σκοπό να καταγράψουν θετικές 
συµπεριφορές που δείχνουν σεβασµό στην υπόσταση, τα ενδιαφέροντα και το πολιτιστικό υπόβαθρο 
άλλων ατόµων. Οι µαθητές και µαθήτριες µπορούν να επιλέξουν, να παρατηρήσουν και να 
καταγράψουν δεδοµένα από το σχολείο, από ένα περιβάλλον της κοινότητας (ΚΑΠΗ, εκκλησία, 
κινηµατογράφο, δηµόσιες υπηρεσίες κ.ά.) ή από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση, τύπος κτλ). 
Στα δελτία καταγραφής δεδοµένων ζητήστε να σηµειωθεί ο αριθµός των εµπλεκόµενων ατόµων, οι 
δράσεις ή καταστάσεις στις οποίες επέδειξαν σεβασµό και υπευθυνότητα, ο χώρος, ο χρόνος και άλλες 
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σχετικές πληροφορίες. Στη σύνταξη της τελικής αναφοράς οι µαθητές και µαθήτριες θα µπορούσαν να 
συµπεριλάβουν: 

- Έναν πίνακα µε τα θετικά περιστατικά που κατέγραψαν. 
- Τρία (ή περισσότερα) πράγµατα που ήταν αξιοµνηµόνευτα και τους εντυπωσίασαν. 
- Ένα τουλάχιστον γεγονός που τους προκάλεσε έκπληξη. 
- Κάτι που τους έκανε να αναρωτηθούν ή να σκεφθούν περισσότερο για αυτό 
- Ένα γενικό συµπέρασµα.  
- Στοιχεία ή αποδείξεις από την έρευνά τους. 
 
β) Μπορεί να ορίσει διαδικασίες όπου οι µαθητές αξιολογούνται µεταξύ τους. 
γ) Να χρησιµοποιήσει συγκεκριµένα κριτήρια απόδοσης, ώστε οι µαθητές να µπορέσουν να αξιολογήσουν 

τον εαυτό τους. 
 
 Γενικά, η επιλογή αυτών των µορφών αξιολόγησης εξαρτάται από το επίπεδο της τάξης, την ηλικία 

των µαθητών και µαθητριών, το σκοπό του µαθήµατος και της αξιολόγησης, την ακρίβεια των στοιχείων 
που πρέπει να συγκεντρωθούν και τα κριτήρια αξιολόγησης. Πρέπει να λαµβάνεται επίσης υπ’ όψιν ότι από 
την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της γνώσης µέχρι την εµφάνιση ή την αλλαγή της συµπεριφοράς 
απαιτείται χρόνος. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Μηχανές αναζήτησης – Βάσεις ∆εδοµένων 

Στις µηχανές αναζήτησης ή βάσεις δεδοµένων που αναφέρονται παρακάτω η πρόσβαση είναι 
ελεύθερη και κάποιος µπορεί να αναζητήσει επιστηµονικές πληροφορίες. Φυσικά, αναζήτηση για σχετικές 
πληροφορίες µπορεί να γίνει και στις άλλες γνωστές βάσεις δεδοµένων google, yahoo, κτλ. 

Προτεινόµενες λέξεις-κλειδιά: “human rights”, “physical education”, children, education, curriculum  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi (Entrez PubMed) 

Εδώ µπορεί κανείς να εντοπίσει περιλήψεις επιστηµονικών εργασιών. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
υπάρχει σύνδεση στο πλήρες κείµενο της εργασίας, εφόσον η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Σε πολλές 
περιπτώσεις το κείµενο της εργασίας µπορεί να αναζητηθεί και να εντοπιστεί στις βάσεις δεδοµένων στις 
οποίες έχουν πρόσβαση (µετά από συνδροµή) οι βιβλιοθήκες των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
της χώρας µας. Υπάρχουν επιλογές προχωρηµένης αναζήτησης στις οποίες δίνεται η δυνατότητα να βρεθεί 
εύκολα µια συγκεκριµένη αναφορά ή να περιοριστεί το εύρος της αναζήτησης σε συγκεκριµένη θεµατική 
περιοχή, είδος δηµοσίευσης (π.χ. βιβλίο), ηλικία συµµετεχόντων, κτλ. 

http://scholar.google.com/ (Google Scholar) 

Πρόκειται για την ακαδηµαϊκή έκδοση της γνωστής µηχανής αναζήτησης Google. Μπορεί κανείς να 
βρει πληροφορίες όχι µόνο για επιστηµονικές εργασίες, αλλά επίσης για πανεπιστήµια, ερευνητές και ό,τι 
άλλο µπορεί να αφορά στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Η προχωρηµένη αναζήτηση δίνει τη δυνατότητα για 
συγκεκριµένους συνδυασµούς των λέξεων-κλειδιών, ενώ η αναζήτηση µπορεί να περιοριστεί σε 
συγκεκριµένη θεµατική περιοχή. 
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∆ιαδικτυακοί τόποι  
 

Παρακάτω προτείνονται ορισµένοι δικτυακοί τόποι στους οποίους µπορεί κανείς να βρει στην αγγλική, 
κυρίως, γλώσσα χρήσιµες πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, υποδείξεις για τη διδασκαλία των 
εννοιών που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε όλες τις τάξεις του σχολείου, καθώς και 
υποδείγµατα για την οργάνωση και το σχεδιασµό µαθηµάτων Φυσικής Αγωγής. 

 
PECENTRAL-The Premier Website for Health and Physical Education http://www.pecentral.org 
Σ’ αυτόν το δικτυακό τόπο υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά µε το µάθηµα  της Φυσικής Αγωγής 
στο σχολείο σε αρκετές διαφορετικές διαστάσεις. Από την κεντρική ιστοσελίδα υπάρχουν σύνδεσµοι για 
ανεύρεση πληροφοριακού και επιµορφωτικού υλικού (άρθρα, επιστηµονικά περιοδικά, βιβλία, άλλοι 
δικτυακοί τόποι). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν:  
http://www.pecentral.org/climate/index.html  
Ο σύνδεσµος που αφορά στη δηµιουργία θετικού κλίµατος κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος Φ.Α., 
στον οποίο µπορεί κανείς να βρει, εκτός από επιστηµονική βιβλιογραφία, κανόνες και ρουτίνες 
πειθαρχίας στο µάθηµα της Φ.Α., καθώς και δραστηριότητες για τη διδασκαλία αυτών των κανόνων. 
http://www.pecentral.org/lessonideas/pelessonplans.html  
Ο σύνδεσµος που αφορά σε πλάνα µαθήµατος Φ.Α. Αφού επιλέξει κάποιος την κατηγορία 
δραστηριοτήτων που τον ενδιαφέρει (π.χ. ηλικία, θέµατα υγιεινών συνηθειών, ανάπτυξη συνεργασίας), 
στη συνέχεια, µπορεί είτε να επιλέξει το πλάνο ενός µαθήµατος από τη λίστα που παρατίθεται (π.χ. 
http://www.pecentral.org/lessonideas/searchresults.asp?subcategory=cooperative+learning) είτε να 
αναζητήσει ένα πλάνο, ανάλογα µε την κατηγορία δεξιοτήτων που θέλει ή το υλικό που διαθέτει  

    (π.χ. http://www.pecentral.org/lessonideas/elementary/3_5lessonideas.asp).       
 

BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF EDUCATION 
Curriculum Subject Areas http://www.bced.gov.bc.ca/irp/irp.htm 
Παρέχονται πληροφορίες για το σχεδιασµό µαθηµάτων σε όλες σχεδόν τις θεµατικές περιοχές του 

σχολείου και σε όλες τις ηλικίες. Μπορεί κανείς να βρει ιδέες δραστηριοτήτων και πλάνα µαθηµάτων, 
καθώς και επιµορφωτικό υλικό για τις µεθόδους διδασκαλίας.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ www.hape.gr 
Παρέχονται στην ελληνική γλώσσα πληροφορίες που καλύπτουν τις ανάγκες του καθηγητή Φυσικής 

Αγωγής για ενηµέρωση σχετικά µε επιστηµονικές δράσεις (π.χ. συνέδρια), αλλά και άλλες εκδηλώσεις στο 
χώρο της Φυσικής Αγωγής. Επίσης, παρέχεται σηµαντικό πληροφοριακό υλικό, αλλά και ιδέες 
δραστηριοτήτων για τη δηµιουργία µαθηµάτων Φυσικής Αγωγής σε όλες τις σχολικές βαθµίδες. 

 
JOURNALISTS FOR HUMAN RIGHTS http://www.jhr.ca/  
Πρόκειται για το δικτυακό τόπο ενός οργανισµού που χρησιµοποιεί τη δύναµη του τύπου και των 

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για να αντιµετωπίσει την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Εδώ 
µπορεί κανείς να βρει πολλούς συνδέσµους (links), οι οποίοι παραπέµπουν σε δικτυακούς τόπους µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης που συνδέονται µε τις δραστηριότητες του οργανισµού, αλλά και συνδέσµους µε τους 
δικτυακούς τόπους άλλων οργανισµών που συνδέονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 
ABC, TEACHING HUMAN RIGHTS http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/abc.htm 
Επικεντρώνεται στη διδασκαλία των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Προτείνονται διάφορες στρατηγικές 

διδασκαλίας και δραστηριότητες, θεωρητικές και πρακτικές. Οι προτεινόµενες δραστηριότητες 
κατηγοριοποιούνται, ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών, ενώ είναι αναρτηµένες και οι αρχές των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων που αφορούν τα παιδιά. 

 
THE HUMAN RIGHTS PATHWAY WEBSITE -TE ARA TIKANGA TANGATA 

http://www.pathway.hrc.co.nz/ 
Παρέχονται πληροφορίες για τις έννοιες που συνδέονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οδηγίες για τη 

δοµή ενός θεωρητικού µαθήµατος που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώµατα, ανάλογα µε την ηλικία των 
παιδιών στα οποία απευθυνόµαστε, και έτοιµα πλάνα µαθηµάτων για παιδιά της Νέας Ζηλανδίας. Τα πλάνα 
µαθηµάτων αφορούν κυρίως στην περιοχή της κοινωνιολογίας, ενώ αντίστοιχα µαθήµατα Φυσικής Αγωγής 
είναι στα µελλοντικά σχέδια των υπευθύνων του δικτυακού τόπου (βλέπε 
http://www.hrc.co.nz/index.php?p=14055).  
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YOUTH CHALLENGE-TEACHING HUMAN RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 

http://www.hreoc.gov.au/youthchallenge/text/index.html 
Βασικός σκοπός αυτού του δικτυακού τόπου είναι να συµβάλει στην ένταξη της επιµορφωτικής 

διαδικασίας σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του σχολείου. Εδώ 
παρέχονται πληροφορίες όχι µόνο αναφορικά µε τις έννοιες που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
αλλά και σχετικά µε τη νοµοθεσία που αφορά σε αυτήν την περιοχή. Υπάρχουν, ακόµη, αρκετοί σύνδεσµοι 
σε υποστηρικτικό, αλλά και πληροφοριακό, υλικό για την κατασκευή µαθηµάτων, αλλά και σε έγγραφα που 
υποδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να ενταχθούν αυτά τα µαθήµατα στο αναλυτικό πρόγραµµα 
των σχολείων σε όλες τις περιοχές της Αυστραλίας.   

 
Σχετικές ιστοσελίδες 

http://europa.eu/ 
http://www.amnestyusa.org 
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/qna.asp 
http://www.unicef.org 
http://www.geocities.com/ 
http://www.hape.gr  
http://www.hrc.org/ 
http://www.hri.ca/children/youth/ 
http://www.livingvalues.net/  
http://www.un.org/ 
http://www.youthforhumanrights.org/ 
http://www.witness.org/ 
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Ενότητα 2: ∆ιαπολιτισµικότητα 
 

Περίληψη. 
 

Οι συνεχείς αλλαγές στην πολιτιστική σύνθεση των σύγχρονων κοινωνιών οδηγούν στην αναζήτηση 
τρόπων αντιµετώπισης αυτού του φαινοµένου. Το φαινόµενο αυτό δηµιούργησε µία νέα κατάσταση στον 
ευαίσθητο χώρο των εκπαιδευτικών θεσµών, όπου η κάθε κοινωνία καλείται να ενσωµατώσει στο 
εκπαιδευτικό της σύστηµα στρατηγικές αντιµετώπισης των πολιτισµικών και κοινωνικών αποκλίσεων. 
Απόρροια της προσπάθειας αυτής είναι η καθιέρωση των µοντέλων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, τα οποία 
βασίζονται σε εκπαιδευτικές πολιτικές διαφορετικών προσεγγίσεων. Τα µοντέλα αυτά είναι δυνατό να 
εφαρµοστούν και στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον µάθησης που θα 
υποστηρίζει, θα σέβεται και θα ενισχύει τη διαφορετικότητα, θα δίνει ίσες ευκαιρίες µάθησης και θα 
αναπτύσσει την προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα όλων των µαθητών και µαθητριών. Τα µη 
συναγωνιστικά παιχνίδια, τα παιχνίδια συνεργασίας, οι δραστηριότητες απόκτησης εµπιστοσύνης, τα 
παραδοσιακά παιχνίδια, µουσικές και χοροί από κάθε χώρα είναι κάποια από τα εργαλεία για την επίτευξη 
των στόχων της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 

 
 

O διαπολιτισµικός χαρακτήρας του σύγχρονου κόσµου και ο ρόλος της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
 

Αιτίες δηµιουργίας των σύγχρονων διαπολιτισµικών κοινωνιών. 
 

Το φαινόµενο της διαπολιτισµικότητας/πολυπολιτισµικότητας υπήρχε από την αρχαιότητα. 
∆ιαπολιτισµικότητα ως όρος σηµαίνει ύπαρξη περισσότερων και πολιτισµικά ετερόκλητων ανθρώπινων 
κοινωνιών ή οµάδων. Με την έννοια αυτή, η διαπολιτισµικότητα απασχόλησε την ανθρωπότητα από παλιά. 
Οι «Ιστορίες» του Ηρόδοτου µπορούν να θεωρηθούν ως έργο που αποσκοπεί να καταγράψει, να συγκρίνει 
και να κρίνει διάφορους πολιτισµούς και τα έθιµά τους (Παπαρρηγόπουλος, 1999). 

Στη σύγχρονη εποχή, όµως, ο όρος «διαπολιτισµικότητα» αναφέρεται στο πλέγµα των πρακτικών 
προβληµάτων και των διαπολιτισµικών διληµµάτων τα οποία τίθενται ενώπιον της κοινωνίας. Συνήθως, το 
φαινόµενο της διαπολιτισµικότητας εκδηλώνεται στο πλαίσιο ενός κράτους, µέσα στο οποίο η εξουσία 
ασκείται από µια οµάδα που εκφράζει τη µία και µόνη πολιτισµική εκδοχή συνήθως υπό δηµοκρατικές 
συνθήκες, την εκδοχή της πλειοψηφίας. 

O διαπολιτισµικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών ενισχύεται, καθώς ολοένα και συνεχώς 
προκύπτουν νέες συνθέσεις, που δοκιµάζουν την αντοχή και την αποτελεσµατικότητά τους σε διαφορετικά 
πλέον πολιτισµικά περιβάλλοντα. Κοινωνίες που µέχρι πρόσφατα ήταν σχετικά οµοιογενείς βρίσκονται 
σήµερα µπροστά σε πρωτόγνωρα προβλήµατα, για την αντιµετώπιση των οποίων ελάχιστα ωφελούν οι 
παραδοσιακές πρακτικές. 

Γενικά, η έντονη αντίδραση των πολιτών σε θέµατα που µε την πρώτη µατιά φαίνονται επουσιώδη, 
άπτονται όµως, του καθηµερινού τρόπου, αλλά και των αντιλήψεων της ζωής και προπάντων της 
κουλτούρας, δείχνει ότι ο κίνδυνος να ξεσπάσει µια «διαµάχη των πολιτισµών» µέσα στις ίδιες τις 
διαπολιτισµικές κοινωνίες της Ευρώπης δεν είναι κάτι που µπορεί πια να αγνοεί κανείς (Παπαρρηγόπουλος, 
1999). 

Η συγκρότηση των πολυφυλετικών και διαπολιτισµικών κοινωνιών εξηγείται από το φαινόµενο της 
εισβολής των ξένων πολιτισµών στις ευρωπαϊκές χώρες σε µεγάλη κλίµακα. Η µετανάστευση γενικά 
µεταφέρει στη χώρα υποδοχής νέα λειτουργικά στοιχεία. Είναι φυσικό να µεταφέρουν οι µετανάστες 
στοιχεία του πολιτισµού τους και γενικότερα του τρόπου ικανοποίησης των αναγκών τους. ∆ηµιουργείται, 
εποµένως, νέος τρόπος καταναλωτικών συνηθειών, συµπεριφοράς, προσδοκιών και επικοινωνίας, σύµφωνα 
µε τον οποίο η κοινωνία καλείται να συγχρονιστεί, όπως  επιβάλλεται στον αγώνα επιβίωσης και 
διεκδίκησης των στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων. Στην ιστορία των µεταναστευτικών ρευµάτων οι 
µετακινήσεις µεταναστών προέρχονται από διάφορους και διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Το φαινόµενο 
αυτό µε τα επακόλουθά του δηµιούργησε µία νέα κατάσταση στην εκπαίδευση και αποτελεί ισχυρή πηγή για 
τις νέες επιλογές, που µπορεί να υπάρχουν σήµερα σε όλη την υδρόγειο. Το εκπαιδευτικό αυτό γεγονός 
υπαγορεύει στις Κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής µεταναστών, να οργανώσουν την εκπαίδευση αναλόγως. 
Ένα τέτοιο σύστηµα εκπαίδευσης πρέπει να στοχεύει στο να διαπαιδαγωγεί πολίτες, που θα µπορούν να 
αποκτήσουν τη θέση τους στην κοινωνία και θα είναι κατάλληλα εφοδιασµένοι, ώστε να ακούν τα 
δικαιώµατά τους και να αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους, όπως κάνουν και οι άλλοι πολίτες. Αν οι γονείς 
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ανατράφηκαν µε διαφορετική κουλτούρα και παράδοση, τα παιδιά µπορεί να ενθαρρύνονται στο να 
σέβονται αυτό το γεγονός, αλλά ένα εθνικό σύστηµα δεν είναι σωστό να διαιωνίζει τις διαφορετικές αξίες 
των µεταναστευτικών οµάδων (Παππάς, 1998). 

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο αριθµός των µεταναστών έχει αυξηθεί σηµαντικά. Η Ελλάδα από χώρα 
εξαγωγής µεταναστών µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’70 µετατρέπεται σε χώρα υποδοχής. Την 
πλειοψηφία των µεταναστών κατέχουν οι Αλβανοί. Οι περισσότεροι είναι λαθροµετανάστες και από τα 
στοιχεία που υπάρχουν φαίνεται την πενταετία 1993-1998 πολλοί από αυτούς να έχουν απελαθεί (Παππάς, 
1998). Έτσι, η Ελλάδα, η οποία αργά αλλά σταθερά µεταβάλλεται σε µια διαπολιτισµική κοινωνία, θα 
αντιµετωπίσει την πρόκληση των φορέων διαφορετικών πολιτισµών και κουλτούρας που εγκαθίστανται στο 
έδαφός της και οι οποίοι προς το παρόν γίνονται αποδεκτοί ως φτηνή εργατική δύναµη (Παπαρρηγόπουλος, 
1999). 

Τα νέα δεδοµένα που επιφέρει η κλιµάκωση του µεταναστευτικού κύµατος προς τη Ελλάδα τείνουν 
µεταξύ άλλων, να µεταβάλουν την εικόνα της ανεκτικότητας που, ίσως, αυτάρεσκα είχε σχηµατίσει ο 
Έλληνας για τον εαυτό του, όταν η Ελλάδα θεωρούνταν χώρα κυρίως εξαγωγής και όχι υποδοχής 
µεταναστών. Τα δεδοµένα αυτά ισχυροποίησαν σίγουρα τις υπολανθάνουσες τάσεις ξενοφοβίας, οι οποίες 
όµως, δε δηµιούργησαν από µόνες τους το κλίµα της εσωστρέφειας και του εθνοκεντρισµού (Καρύδης, 
1996). 

Επιπλέον, στη µετανάστευση, µεταξύ των άλλων προβληµάτων, αναδύεται και το πρόβληµα της 
εκπαίδευσης των παιδιών των µεταναστών. Και το σηµαντικότερο πρόβληµα στην εκπαίδευση των παιδιών 
των µεταναστών συνίσταται στη διγλωσσική και διαπολιτισµική διάσταση των βιωµάτων και τις επιπτώσεις 
που µπορεί να έχει η κατάσταση αυτή στη µάθηση των παιδιών. Οι δυσκολίες ένταξης προσκρούουν και 
στην πολιτική που εφαρµόζει µια χώρα υποδοχής ή αφετηρίας. Έτσι, οι διάφορες χώρες µπορούν να πάρουν 
θετικά µέτρα για την υποδοχή των µεταναστών και παλιννοστούντων, όπως η οµαλή ένταξη και η παροχή 
καλής εκπαίδευσης από τη χώρα υποδοχής. Τέλος, επειδή τα παιδιά των µεταναστών που εκπαιδεύονται σε 
χώρες του εξωτερικού ακολουθούν το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας εγκατάστασης και τις συνθήκες που 
συνιστούν µία νέα σχολική πραγµατικότητα, οι µορφές εκπαίδευσης των µεταναστών είναι διάφορες 
(Παππάς, 1998).  

Έτσι, η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται στη δίνη αυτών των εξελίξεων και 
βιώνει και αυτή τις συνέπειες τους. Στον ευαίσθητο χώρο των εκπαιδευτικών θεσµών η ένταση των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι «µειονοτικοί» µαθητές καθιστά επιτακτική την ανάγκη ριζικών 
αλλαγών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, για τις οποίες όµως δεν φαίνεται ότι η χώρα είναι επαρκώς 
προετοιµασµένη. 
 

 
Ορισµός διαπολιτισµικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

 
H Katz (1982) συνηγορεί υπέρ ενός σαφούς ορισµού της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, την οποία 

ορίζει ως εξής: «∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση είναι η προετοιµασία για τις κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονοµικές πραγµατικότητες που τα άτοµα βιώνουν σε πολιτισµικά ποικίλες και περίπλοκες ανθρώπινες 
συγκεντρώσεις.  Η διαπολιτισµική εκπαίδευση περιλαµβάνει εµπειρίες οι οποίες: (α) προάγουν αναλυτικές 
και αξιολογικές ικανότητες για την αντιµετώπιση προβληµάτων, όπως είναι η συµµετοχική δηµοκρατία, ο 
ρατσισµός και ο σεξισµός και η ισότητα της ισχύος, (β) αναπτύσσουν ικανότητες για διευκρίνιση των αξιών, 
συµπεριλαµβανοµένης της µελέτης της εµφανούς µεταβίβασης των αξιών, (γ) εξετάζουν τις δυναµικές των 
ποικίλων πολιτισµών και τις επιπτώσεις για την ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών και (δ) εξετάζουν τις 
γλωσσικές αποκλίσεις και τις διάφορες µορφές µάθησης ως βάση για την ανάπτυξη των κατάλληλων 
διδακτικών στρατηγικών». 

Αντιθέτως, ο Bullivant (1986) αναφέρει ότι η διαπολιτισµικότητα δε µπορεί να πραγµατεύεται 
επαρκώς ζητήµατα ρεαλισµού, ισχύος και συγκρούσεων που δηµιουργούνται από τις διαφορές στη φυλή, 
την κοινωνική τάξη και ακόµη στο φύλο, δηλαδή όλα εκείνα που συνεπάγονται θεώρηση των ευκαιριών στη 
ζωή των παιδιών από µειονοτικές οµάδες. Αυτό συµβαίνει εν µέρει, γιατί η διαπολιτισµικότητα τείνει να 
τονίζει ουτοπικά οράµατα της κοινωνίας µε την υιοθέτηση ορισµών του πολιτισµού που ευνοούν την εθνο-
πολιτισµική διατήρηση των τρόπων ζωής. 

Μπορεί, ακόµη, ο όρος «διαπολιτισµική εκπαίδευση» να θεωρηθεί ως γίγνεσθαι, που έχει ασταµάτητη 
διεκδίκηση αυτονόητου γνωστικού, αξιακού, πολιτισµικού και οικονοµικού στόχου, αλλά όχι 
ανταγωνιστικά. Γενικότερα, η διαπολιτισµική εκπαίδευση στοχεύει στην καθιέρωση µίας κοινωνίας µε 
αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, µε πνεύµα αµοιβαιότητας και ισότητας στα κοινωνικά µέλη, µε 
αλληλοαποδοχή των εκατέρωθεν αξιών και των βασικών δικαιωµάτων, που έχουν τα κοινωνικά όντα, 
σύµφωνα µε το χάρτη των ανθρώπινων δικαιωµάτων (Παππάς, 1998). 
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Πιο συγκεκριµένα, ο σκοπός της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε έρευνα του Triandi (1986) 

είναι: α) να αυξάνει την επίγνωση της έκτασης στην οποία οι σκέψεις, οι αξίες και η συµπεριφορά µας είναι 
προϊόντα του δικού µας πολιτισµού, β) να αυξάνει την ικανότητα και δεξιότητα για αλληλεπίδραση µε 
ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικούς κανόνες, αξίες, τρόπους σκέψης και προοπτικές, και γ) να αυξάνει 
την ικανότητα να ελέγχουµε τη συµπεριφορά µας, ώστε να είναι στο µέγιστο βαθµό αποτελεσµατική στις 
σχέσεις µας µε άτοµα διαφορετικών πολιτισµών. 

Η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 στα εκπαιδευτικά 
συστήµατα της Αµερικής και του Καναδά, προκειµένου να ανταποκριθούν στα υψηλά ποσοστά σχολικής 
αποτυχίας που παρουσίαζαν τα παιδιά των µειονοτήτων. Σύµφωνα µε έρευνες, το κυριότερο αίτιο της 
σχολικής αποτυχίας δεν ήταν η ελλιπής γνώση της επίσηµης γλώσσας, όπως θεωρήθηκε αρχικά, αλλά η 
αδυναµία των εκπαιδευτικών, και του εκπαιδευτικού συστήµατος γενικότερα, να αντεπεξέλθουν και να 
αντιµετωπίσουν τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των αλλοδαπών µαθητών. Έτσι, ενώ αρχικά η 
διαπολιτισµική εκπαίδευση έδινε έµφαση µόνο στη διδασκαλία της επίσηµης γλώσσας µε την ίδρυση 
τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, στη συνέχεια έστρεψε την προσοχή της στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας και την αναγνώριση της κουλτούρας των µαθητών αυτών. 

 
Μοντέλα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και η εφαρµογή τους στις ανεπτυγµένες χώρες. 
 

Τα προβλήµατα που δηµιούργησαν τα µεταναστευτικά κύµατα µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στο 
∆υτικό κόσµο, προς την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τη ∆υτική Ευρώπη, ήταν ποικίλα για τους µειονοτικούς 
πληθυσµούς. Πιο συγκεκριµένα, αρκετά σχετίζονταν µε την οµαλή ένταξή τους στις χώρες υποδοχής, όπως 
προβλήµατα γλώσσας, εκπαίδευσης, κοινωνικής αποδοχής και ενσωµάτωσης. Από τη δεκαετία του 1960 
δηµιουργήθηκαν εκπαιδευτικά µοντέλα προκειµένου να επιτευχθεί η οµαλότερη ένταξη και προσαρµογή 
των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στο σχολικό και κατ΄ επέκταση κοινωνικό περιβάλλον 
(Μάρκου, 1997).  

Στην Ευρώπη, τα πρώτα θεσµικά µέτρα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ελήφθησαν το 1977, 
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της εκπαίδευσης των παιδιών των οικονοµικών µεταναστών. 
Αρχικά, έγινε µια προσπάθεια αφοµοίωσης των µαθητών αυτών στην κυρίαρχη κουλτούρα, ενώ αργότερα 
επιχειρήθηκε η ενσωµάτωσή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα µε την εισαγωγή γλωσσικών και πολιτισµικών 
στοιχείων της χώρας προέλευσης των µαθητών στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. Το µοντέλο που 
ακολουθήθηκε ήταν κατά βάση µαθητοκεντρικό και ως πληθυσµός-στόχος ήταν οι πιο αδύναµοι µαθητές 
που θα ωφελούνταν από ένα νέο διδακτικό υλικό και από ένα πολιτισµικά ευαίσθητο πρόγραµµα (∆ραγώνα, 
2004). 

Σύµφωνα µε το Γεωργογιάννη (1997), αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα πέντε µοντέλα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης, βασιζόµενα σε εκπαιδευτικές πολιτικές διαφορετικών προσεγγίσεων: 

1. Το αφοµοιωτικό µοντέλο. Γενικά µε τον όρο «αφοµοίωση» εννοείται η διαδικασία µέσα από την οποία 
άτοµα διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης αλληλεπιδρούν και συµµετέχουν στην καθηµερινή 
ζωή µιας ευρύτερης κοινωνίας, χωρίς να παίζει ρόλο  η διαφορετική τους προέλευση. Ειδικότερα, στην 
εκπαίδευση, το αφοµοιωτικό µοντέλο σήµαινε πως όλοι ο µαθητές, ανεξάρτητα από την εθνική και 
πολιτισµική τους προέλευση, πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να 
συµµετάσχουν στον κοινό εθνικό πολιτισµό και πως το µόνο µέσο γι’ αυτόν το σκοπό είναι η γρήγορη 
εκµάθηση της επίσηµης γλώσσας (η γλώσσα της χώρας υποδοχής) και του εθνικού πολιτισµού της. 

2. Το µοντέλο ενσωµάτωσης. Ο όρος «ενσωµάτωση» υποδηλώνει την αναγνώριση ότι κάθε µεταναστευτική 
οµάδα είναι φορέας ενός πολιτισµού, που δέχεται, βέβαια, τις επιδράσεις από τη χώρα υποδοχής, 
ταυτόχρονα, όµως, ασκεί επίδραση σ’ αυτήν και συµµετέχει στην αναδιαµόρφωσή της. Έτσι, ενώ µε την 
αφοµοίωση σηµειώνεται αποκοπή από τις ρίζες του παρελθόντος, αντίθετα µε την ενσωµάτωση η 
υπάρχουσα παράδοση της εθνικής οµάδας αποτελεί µέρος της νέας εθνικής ταυτότητας. Πιστεύεται ακόµη 
ότι η γνώση από τα παιδιά των µεταναστών των πολιτισµικών και ιστορικών στοιχείων θα βοηθήσει στην 
αναγνώριση της διαφοροποίησης στον τρόπο ζωής, τη θρησκεία κτλ., κάτι που θα διευκολύνει πολύ τη 
διαδικασία ενσωµάτωσης και θα αποτρέψει λάθη από άγνοια (Bolton, 1979). 

3. Το πολυπολιτισµικό µοντέλο. Οι υποστηριχτές του συγκεκριµένου µοντέλου θεωρούν ότι η κοινωνική 
συνοχή προωθείται µε την αναγνώριση των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των µεταναστευτικών οµάδων και 
τη διαµόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου, µέσα στο οποίο θα µπορούν να συνυπάρχουν και να 
αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισµοί, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η συνοχή τους (Lynch, 1986). 
Το συγκεκριµένο µοντέλο δηµιουργήθηκε επειδή η αφοµοίωση και η ενσωµάτωση δεν έδιναν ουσιαστική 
λύση στα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα παιδιά στο σχολείο. Γι’ αυτό έγινε µια µετατόπιση από τα 
εθνοκεντρικά µοντέλα προς τον πολιτισµικό πλουραλισµό, που είναι γνωστός στην παιδαγωγική µε τον όρο 
«πολυπολιτισµική εκπαίδευση». 
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4. Το αντιρατσιστικό µοντέλο. Το µοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι, πέρα από τις στάσεις των ατόµων, πρέπει να 
αλλάξουν και οι δοµές της εκπαίδευσης της κοινωνίας, ώστε να εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις σε 
βάρος των µεταναστών µαθητών. Το αντιρατσιστικό µοντέλο εκπαίδευσης έχει ως βασικούς στόχους: 
- Την ισότητα για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την εθνική/φυλετική τους προέλευση, κάτι που 
προϋποθέτει το µετασχηµατισµό των δοµών και των συστηµάτων που ευνοούν την ανισότητα. 
- Τη δικαιοσύνη, που το κράτος οφείλει να παρέχει σε όλους, δίνοντας ίσες ευκαιρίες ζωής, ανάπτυξης και 
συµµετοχής σε όσα η κοινωνία προσφέρει. 
- Τη χειραφέτηση και απελευθέρωση από ρατσιστικά πρότυπα των καταπιεζόµενων και των καταπιεστών 
(Brandt, 1986). 

5. Το διαπολιτισµικό µοντέλο. Ενώ ο όρος «πολυπολιτισµικός» χρησιµοποιείται, για να εκφράσει µια 
συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της, ο όρος «διαπολιτισµικός» δηλώνει 
µια διαλεκτική σχέση, µια δυναµική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αµοιβαίας αναγνώρισης και 
συνεργασίας ανάµεσα σε άτοµα διαφόρων εθνικών µεταναστευτικών οµάδων (Μάρκου, 1995). Σύµφωνα µε 
την τελική έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση και την πολιτισµική ανάπτυξη των 
µεταναστών (Council of Europe, 1986), βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι τα 
εξής: α) έχει ως πεδίο αναφοράς την άµεση εµπειρία των παιδιών στις χώρες υποδοχής, β) προκαλεί την 
αµοιβαία επίδραση των πολιτισµών των χωρών καταγωγής και υποδοχής, γ) προξενεί επανεξέταση και 
αναθεώρηση κοινωνικοκεντρικών και εθνικοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου, δ) αποτελεί µέσο για την 
αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και την επίτευξη της µέγιστης δυνατής κοινωνικής και οικονοµικής 
ένταξης κτλ. Επίσης, σύµφωνα µε τον Essinger (1988), το διαπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης διέπεται από 
τέσσερις βασικές αρχές: 
- Την ενσυναίσθηση, δηλαδή την κατανόηση των προβληµάτων των άλλων και της διαφορετικότητάς τους. 
- Την αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των οµάδων, των κρατών και των φυλών και παραµερίζει την 
κοινωνική ανισότητα και αδικία. 
- Το σεβασµό στην πολιτισµική ετερότητα, που πραγµατοποιείται µε το άνοιγµά µας στους άλλους 
πολιτισµούς και τη συµµετοχή αυτών στο δικό µας πολιτισµό. 
- Την εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και την απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, ώστε οι διαφορετικοί λαοί να µπορέσουν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. 

Εξετάζοντας αναλυτικά όλα τα παραπάνω εκπαιδευτικά µοντέλα, σύµφωνα µε το Γεωργογιάννη 
(1997), προκύπτει ότι το αφοµοιωτικό µοντέλο υποχρεώνει το µαθητή να αγνοήσει εντελώς τον πολιτισµό 
του, να αποκοπεί από τις ρίζες του και του δίνει ως µόνη δυνατότητα ικανοποιητικής βελτίωσης την 
απόλυτη προσαρµογή του στον πολιτισµό, τη γλώσσα και τις κοινωνικές συνθήκες της χώρας υποδοχής. ∆ε 
λαµβάνει καθόλου υπ’ όψιν την επίδραση που µπορούν να έχουν οι ιδέες, το ταλέντο και οι ελπίδες του 
µετανάστη στη νέα κοινωνία (Borrie, 1959). 

Το µοντέλο ενσωµάτωσης αφήνει στα ίδια τα παιδιά τη δυνατότητα να αλλάξουν και να 
προσαρµοστούν στα νέα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδοµένα, χωρίς να παρεµβαίνει ουσιαστικά στην 
αλλαγή των σχετικών στάσεων και πρακτικών. Όµως, όταν κάποια πολιτισµικά στοιχεία των µεταναστών 
εισάγονται στα σχολικά προγράµµατα, δεν αξιολογούνται σύµφωνα µε την αξία και τα πρότυπα αυτών, αλλά 
µε βάση τα πρότυπα του κυρίαρχου πολιτισµού (Verma, 1983).  

Το πολυπολιτισµικό µοντέλο χωλαίνει σε βασικά σηµεία, αφού µε τα συγκεκριµένα σχολικά 
προγράµµατα τα οποία λαµβάνουν υπ’ όψιν τις γλωσσικές και πολιτισµικές δραστηριότητες των 
µεταναστών, δηµιουργείται κίνδυνος να καλλιεργηθούν προκαταλήψεις και στερεότυπα που µπορεί να τα 
χαρακτηρίσουν ως ρατσιστικά (Γεωργογιάννης, 1997). 

Από την άλλη µεριά, µε το αντιρατσιστικό µοντέλο υπάρχει το ενδεχόµενο πολιτικής εκµετάλλευσης 
της εκπαίδευσης, κάτι που θα έχει αρνητική επίδραση στην αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, αφού το σχολείο θα είναι πεδίο ανταγωνισµού ανάµεσα σε κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις 
(Γεωργογιάννης, 1997). 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω µοντέλα, το διαπολιτισµικό µοντέλο είναι ένα ολοκληρωµένο µοντέλο 
εκπαίδευσης που βασίζεται στην αλληλεπίδραση και αµοιβαία συνεργασία ανάµεσα σε άτοµα διάφορων 
µεταναστευτικών οµάδων και έχει ως στόχο τη δηµιουργία ανοιχτών κοινωνιών, που θα χαρακτηρίζονται 
από ισονοµία, αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή. Το σχολείο, µε συγκεκριµένα προγράµµατα, θα 
αποτελεί χωνευτήρι όλων των πολιτισµών, αφού θα λαµβάνει υπ’ όψιν του και τις ιδιαιτερότητες κάθε 
πολιτισµού χωριστά. Έτσι, θα µπορέσει να καλλιεργήσει στα παιδιά την κριτική σκέψη και παράλληλα να 
ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και πολιτικές προσδοκίες όλων των εθνικών 
οµάδων (Γεωργογιάννης, 1997). 

Στην Ελλάδα, ενώ από το 1970 παρατηρήθηκε το πρώτο κύµα µεταναστών, µόλις το 1996 θεσπίστηκε 
το νοµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Η Ελληνική 
εκπαιδευτική πολιτική, στην προσπάθειά της να θέσει τις βάσεις για ένα σύστηµα διαπολιτισµικής 



 35
εκπαίδευσης ίδρυσε τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας και τµήµατα υποδοχής για τη διδασκαλία της 
Ελληνικής γλώσσας. Η θέσπιση των αξόνων της εφαρµογής της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο Ελληνικό 
σχολείο είναι ένα θέµα που βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις 
και δεν είναι ακόµη πλήρως καθορισµένο το πλαίσιο της οργάνωσής της. 

 
Σύµφωνα µε τον Μπερερή (2006), βασικά µοντέλα που έχουν εφαρµοστεί, προκειµένου να 

ανταποκριθεί το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών των ελληνικών σχολείων στις διαφορετικές απαιτήσεις των 
αλλοδαπών µαθητών, είναι:  
♦ Το συµπληρωµατικό µοντέλο, µε βάση το οποίο το υπάρχον παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα 

εµπλουτίζεται µε πολιτισµικά στοιχεία διαφορετικών χωρών. 
♦ Το δεκτικό µοντέλο, το οποίο, διατηρώντας την αρχική του µορφή εµπλουτίζεται µε περιεχόµενα, 
αντιλήψεις και ιδέες που χαρακτηρίζουν τις διαφορετικές κουλτούρες. 
♦ Το µοντέλο της µεταµόρφωσης, που επιχειρεί την αλλαγή του παραδοσιακού αναλυτικού 
προγράµµατος τόσο τους στόχους, όσο και το περιεχόµενό του, ενισχύοντας την ένταξη και την 
ενσωµάτωση των αλλοδαπών µαθητών. 
♦ Το µοντέλο της κοινωνικής πράξης, που δίνει στους µαθητές τη δυνατότητα να διαµορφώσουν τη 
δική τους άποψη και ενθαρρύνει την κριτική σκέψη. 

 
Εκπαιδευτικές στρατηγικές στη διαπολιτιστική διδασκαλία. 
 

Όπως αναφέρουν οι Sparks και Wayman (1993), η διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι βασισµένη στην 
αξία κάθε κουλτούρας και ο κάθε µαθητευόµενος έχει µοναδική αξία και προσωπικότητα. Το σηµαντικό 
σηµείο κάθε διαπολιτισµικού εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι το ότι κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα να 
διατηρεί την εθνική του ταυτότητα µέσα σε µια διαφοροποιηµένη κοινωνία. Η σηµερινή κοινωνία είναι µια 
πλουραλιστική κοινωνία η οποία έχει διαφορετικές κουλτούρες, συστήµατα αξιών και τρόπους ζωής. 
Συµπεριλαµβάνονται, λοιπόν, µέσα σε αυτήν άτοµα και από τα δύο φύλα, άτοµα µε πνευµατικές και φυσικές 
αναπηρίες και µετανάστες µε πολλές διαφορετικές θρησκευτικές ιδεολογίες και κοινωνικές τάξεις. Έτσι, ο 
στόχος µιας διαπολιτισµικής κοινωνίας είναι να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο αυτές οι 
διαφορετικές κουλτούρες θα µπορέσουν να ζήσουν αρµονικά, µε σεβασµό η µία στην άλλη και γνωρίζοντας 
τις µοναδικές ποιότητες της κάθε µίας. Συνεπώς, αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος των σχολείων, τα οποία 
αντικατοπτρίζουν αυτήν την κοινωνία.  

Όµως, η διδασκαλία σε µία διαπολιτισµική κοινωνία δεν είναι εύκολη. Το να υπάρχει επιτυχία και 
αµεροληψία είναι δύσκολο, όταν δάσκαλοι και µαθητές έχουν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, διαφορετικά 
πρότυπα συµµετοχής και διαφορετική άποψη για τον κόσµο. ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση σηµαίνει να 
γίνονται κατανοητές οι ανάγκες κάθε παιδιού και να υπάρχει ίση µεταχείριση απέναντι σε κάθε ένα παιδί µε 
ευαισθησία, δίκαια και αποτελεσµατικά κατά την ώρα της διδασκαλίας (Banks, 1991). Επίσης, µια τέτοια 
διδασκαλία ελευθερώνει τα παιδιά από τα µορφωτικά τους σύνορα και τους προσφέρει ένα µη 
προκατειληµµένο µορφωτικό περιβάλλον. Οι δάσκαλοι, παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών. 
Βοηθάνε στη µορφοποίηση των απόψεων και αντιδράσεων που έχουν τα παιδιά στον κόσµο. Για να είναι, 
λοιπόν, οι δάσκαλοι µέσα στα διαπολιτισµικά όρια, πρέπει να βοηθάνε τα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι 
ικανά (Butt & Pahnos, 1995). 

Η  διαπολιτισµική εκπαίδευση εµπλέκει εκπαιδευτικές µεθόδους οι οποίες δίνουν κατεύθυνση προς 
την κατανόηση και εκτίµηση των διαφορών κουλτούρας µέσα σε µια πλουραλιστική κοινωνία (Banks, 
1993). Το κύριο σηµείο, σύµφωνα µε τους Cordova και Love (1987), στο οποίο πρέπει να εστιάζει ένα 
διαπολιτισµικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να διατηρήσουν τη 
µορφωτική, κοινωνική και εθνική ταυτότητά τους µέσα στο κοινωνικό σύνολο. Ως αντανάκλαση της 
κοινωνίας τα σχολεία πρέπει να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον, στο οποίο τα άτοµα διαφορετικών 
εθνικοτήτων θα µπορούν να ζήσουν αρµονικά και θα είναι ευχαριστηµένα µε τις εθνικές ιδιαιτερότητες που 
το καθένα τους «φέρνει» µέσα στο κοινωνικό σύνολο.  

Σύµφωνα µε διάφορους ερευνητές (Burnette, 1999; Menchaca, 1995; Sparks, 1994; Wessinger, 
1994), οι καθηγητές πρέπει να εφαρµόσουν συγκεκριµένες στρατηγικές, προκειµένου να βοηθήσουν τους 
µαθητές τους να προσαρµοστούν στο σχολικό περιβάλλον. Οι στρατηγικές αυτές είναι: 
♦ ∆ηµιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος. Οι αλλοδαποί µαθητές συνήθως αισθάνονται αποµόνωση 
και µοναξιά. Οι καθηγητές πρέπει να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν αυτά τα συναισθήµατα, 
αναπτύσσοντας το σεβασµό, και περιορίζοντας τις φοβίες τους. Ακόµη, πρέπει να δηµιουργήσουν ένα 
ασφαλές και έµπιστο περιβάλλον, µοιραζόµενοι µε τους µαθητές τις δικές τους εµπειρίες και δίνοντας στους 
µαθητές µε περισσότερα χρόνια διαµονής στην Ελλάδα το ρόλο του βοηθού στους νεότερους, προκειµένου 
να προσαρµοστούν ευκολότερα. 
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♦ ∆όµηση του περιεχοµένου του µαθήµατος πάνω στη γνώση που έχουν αποκτήσει οι µαθητές από τις 
διαφορετικές χώρες που έχουν ζήσει, ταξιδέψει και αποκτήσει εµπειρίες. Οι καθηγητές πρέπει να εντάξουν 
στο µάθηµά τους τις διαφορετικές εµπειρίες των µαθητών και τον πλούτο της κουλτούρας και της γλώσσας 
τους. Όπως, για παράδειγµα, τη γνώση τους στη γεωγραφία των περιοχών από τις οποίες προέρχονται, τις 
συνθήκες διαβίωσης και άλλα. Έτσι ενισχύεται η γνώση των µαθητών, ενώ παράλληλα αυξάνεται η αυτο-
εικόνα και η αίσθηση της αυτοεκτίµησής τους. 

♦ Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης. Οι αλλοδαποί µαθητές πρέπει να πιστέψουν στις 
δυνατότητές τους, έτσι ώστε να επιµείνουν και να πετύχουν στο σχολικό περιβάλλον, ξεπερνώντας τις 
δυσκολίες προσαρµογής που συναντούν. Πρέπει να χρησιµοποιηθούν δραστηριότητες για την προαγωγή της 
αυτοαγρύπνυσης και αυτοεκτίµησης, οι οποίες θα αξιολογούνται από τους ίδιους τους µαθητές. 

♦ Σύνδεση των µαθηµάτων µε τις προηγούµενες εµπειρίες των παιδιών. Έτσι, τα παιδιά θα 
συνειδητοποιήσουν τις γνώσεις τους και θα τις µεταφέρουν στο νέο σχολικό περιβάλλον. Ο καθηγητής καλεί 
τους µαθητές να γράψουν ή να πουν τις εµπειρίες τους και, στη συνέχεια, τις συνδυάζει µε τις δικές του. 
♦ Ανάπτυξη περιεχοµένου σχετικού µε την κουλτούρα των µαθητών. Ο εµπλουτισµός του 
περιεχοµένου του µαθήµατος µε στοιχεία των πολιτισµών των διαφορετικών χωρών ενισχύει το αίσθηµα της 
υπερηφάνειας για τη χώρα τους και παράλληλα εµπλουτίζει τις γνώσεις τους για άλλους πολιτισµούς. Οι 
καθηγητές δίνουν πληροφορίες στους µαθητές τους για τους διαφορετικούς πολιτισµούς, συζητούν µε 
αυτούς και στη συνέχεια τους χωρίζουν σε µικρές αριθµητικά, οµάδες προκειµένου να διαπιστώσουν τις 
οµοιότητες και τις διαφορές που εντόπισαν. 
♦ Ενθάρρυνση της εθνικής αναγνώρισης που επηρεάζει την ανάπτυξη των αξιών, των συνηθειών, των 
επιλογών στον τρόπο ζωής και των προσεγγίσεων στη διδασκαλία. Η καλλιέργεια της εθνικής αναγνώρισης 
βοηθάει τους µαθητές να κατανοήσουν και να σεβαστούν την πολιτισµική κληρονοµιά, την ιστορία των 
διαφορετικών εθνικοτήτων, διατηρώντας παράλληλα την αξία της δικής τους κληρονοµιάς στο µυαλό και 
την ψυχή τους. 
♦ Εφαρµογή της συνεργατικής µεθόδου διδασκαλίας σε µικρές οµάδες για τη βελτίωση των σχέσεων, 
την αύξηση της παρακίνησης, τη µείωση των επιπέδων του άγχους. Με τη µέθοδο αυτή, οι µαθητές 
αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη δική τους µάθηση και τη µάθηση των συµµαθητών τους, τους παρέχονται 
ισότιµες ευκαιρίες µάθησης και βελτιώνεται η καθοδήγηση και η ακολουθία.  
♦ Ανάπτυξη µιας γνωστικής βάσης των αντικειµένων του µαθήµατος. Με τη στρατηγική αυτή οι 
µαθητές ενθαρρύνονται για ανεξάρτητη εξάσκηση, µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα λάθη τους και να τα 
διορθώνουν και καταγράφουν την επιτυχία τους. 

 
Καλλιέργεια διαπολιτισµικού περιβάλλοντος στο σχολείο.  
Προώθηση ιδεών για τη δηµιουργία ενός διαπολιτισµικού περιβάλλοντος στο σχολείο. 
 
• Ανάρτηση χαρτών που έχουν σχεδιάσει τα παιδιά σύµφωνα µε τη χώρα προέλευσής τους (ίσως σε µικτές 

οµάδες µε παιδιά διαφορετικών πολιτισµών), τα οποία ψάχνουν να βρουν κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ 
των χωρών µε βάση το χάρτη και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (ήπειρο που βρίσκονται, πέλαγος που 
βρέχονται κτλ.). 
- Το ίδιο, µε βάση τη θέση της χώρας στο γεωγραφικό χάρτη. 
- Το ίδιο, µε βάση τις χώρες που συνορεύει η κάθε χώρα. 
- Το ίδιο, µε βάση τις οροσειρές, τα ποτάµια και τις λίµνες της κάθε χώρας. 
- Το ίδιο, µε βάση το κλίµα και το τι παράγει η κάθε χώρα και τα προϊόντα από τα οποία ζει.  
- Το ίδιο, µε βάση τον πληθυσµό της κάθε χώρας. 

• ∆ηµιουργία ηµερολογίου όπου για κάθε µήνα θα υπάρχουν φωτογραφίες απ’ όλες τις χώρες. Με 
φωτογραφίες από χαρακτηριστική πόλη κάθε χώρας για κάθε εποχή και µήνα αντίστοιχα. Με αναφορά 
στο πιο ωραίο χαρακτηριστικό που έχει η κάθε πόλη το συγκεκριµένο µήνα και σε ένα γεγονός που 
συµβαίνει στην καθεµία αντίστοιχα τη συγκεκριµένη περίοδο (κλίµα, γιορτή-πανηγύρι, προϊόντα 
παραγωγής κτλ.). 

• Αφίσες από τις διάφορες χώρες µε συγκεκριµένα τοπία ή αξιοθέατα που έχει κάθε χώρα  (αφίσες έτοιµες 
/ µε κολλάζ ή ζωγραφική, φτιαγµένες από τα ίδια τα παιδιά). 

• Ρολόγια που το καθένα να δείχνει την ώρα της κάθε χώρας αντίστοιχα. 
• Προβολή ντοκιµαντέρ/ταινιών/φωτογραφικού και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού και οργάνωση 

διαλέξεων/οµιλιών και παραστάσεων µε την ενεργό συµµετοχή των ίδιων των µαθητών και µαθητριών 
για την παρουσίαση και προβολή του τόπου/πόλης/χώρας τους, καθώς και την ιστορία και εξέλιξη / 
ανάπτυξη του πολιτισµού τους ( ήθη, έθιµα, παραδόσεις, χορούς κτλ.). 

• Συγγραφή εργασιών από οµάδες µαθητών, στις οποίες περιλαµβάνονται άτοµα διαφορετικών 
εθνικοτήτων, όσον αφορά σε ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτισµικά και λαογραφικά στοιχεία από µια χώρα 
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της επιλογής τους και παρουσίαση της εργασίας µέσα στη σχολική αίθουσα. Μπορεί να ακολουθήσει 
συζήτηση για τις οµοιότητες και τις διαφορές που παρατήρησαν ανάµεσα στους διαφορετικούς 
πολιτισµούς. 

• Έκθεση µε φωτογραφίες από τις χώρες προέλευσης των παιδιών.  
• Έκθεση µε φωτογραφίες από αθλήµατα διαφόρων χωρών και εντοπισµός των διαφορών και οµοιοτήτων 

τους στις διάφορες χώρες. 
 

 
Ο ρόλος της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. 

 
Ο αθλητισµός ως µέσο διαπολιτισµικό και ως εργαλείο προώθησης και προβολής πολιτισµών. 
 

Η φυσική αγωγή, λόγω της επιρροής στην κοινωνικοποίηση και τον κοινωνικό προσανατολισµό των 
µαθητών, µπορεί να βοηθήσει στον περιορισµό των εθνικών διακρίσεων και την προαγωγή της 
διαπολιτισµικής κατανόησης (Chepyator-Thomson, 1994). Μπορεί να προάγει την ευρύτερη εκτίµηση και 
κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων και να οδηγήσει στην επίτευξη 
καλής διαπροσωπικής επικοινωνίας (Nissami, 1993; Sparks, 1994) µέσα και έξω από το σχολικό 
περιβάλλον.  

Επίσης, η φυσική αγωγή µπορεί να αποτελεί ένα περιβάλλον µάθησης που υποστηρίζει, σέβεται και 
ενισχύει τη διαφορετικότητα, δίνει ίσες ευκαιρίες µάθησης και οµαδικής επίλυσης προβληµάτων και 
αναπτύσσει την προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα των αλλοδαπών µαθητών για την οµαλότερη 
ένταξή τους στην κοινωνία. Επιπλέον, µπορεί να παρέχει ευκαιρίες για συνεργασία, οµαδική επίλυση τυχόν 
προβληµάτων και διαφωνιών, να ενθαρρύνει τη λήψη αποφάσεων όπως και την ανάπτυξη του 
ενδιαφέροντος προς τους άλλους. Ακόµα, να εστιάζεται στην απόκτηση µιας βαθύτερης εκτίµησης για τη 
διαφορετικότητα και τη µοναδικότητα του κάθε πολιτισµού (Wuest & Lombardo, 1994). Επιπρόσθετα, το 
πρόγραµµα της Φυσικής Αγωγής µπορεί να δίνει τη δυνατότητα δέσµευσης των µαθητών για το µάθηµα και 
κατά επέκταση για το σχολικό περιβάλλον και συνειδητοποίησης των επιλογών που έχουν και να τους 
µαθαίνει να παίρνουν αποφάσεις και να σχεδιάζουν το µέλλον τους.  

Τέλος, το περιεχόµενο του µαθήµατος της φυσικής αγωγής µε τις διά βίου δραστηριότητες και τα µη 
συναγωνιστικά παιχνίδια, τις δραστηριότητες που δεν απαιτούν υψηλού βαθµού αθλητική ικανότητα, τα 
παιχνίδια συνεργασίας, τις δραστηριότητες απόκτησης εµπιστοσύνης και τα άγνωστα ή νέα παιχνίδια, όπου 
κανένα από τα παιδιά δεν έχει προηγούµενη εµπειρία, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ισότιµη 
συµµετοχή όλων των µαθητών, ανεξαρτήτως εθνικότητας και ικανότητας. Ακόµα, µέσα από τη διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών και την εφαρµογή διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών τονώνεται η 
αίσθηση της υπερηφάνειας για τη χώρα από την οποία προέρχονται οι µαθητές και δίνει την δυνατότητα και 
στους υπόλοιπους µαθητές να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και εµπειρίες για άλλους πολιτισµούς 
(Wessinger, 1994). 

 
Στρατηγικές διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στα πλαίσια της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
 

Στο χώρο του σχολείου, και της φυσικής αγωγής ειδικότερα, η ανάγκη για διαπολιτισµική εκπαίδευση 
έχει επισηµανθεί πριν αρκετά χρόνια (Greendorfer, 1983). Εάν η φυσική αγωγή θέλει να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του κάθε παιδιού, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την κουλτούρα µέσα στην οποία ζουν οι  
µαθητές και οι µαθήτριες. Οι µαθητές και µαθήτριες που συµµετέχουν στο µάθηµα της φυσικής αγωγής 
έχουν διαφορετικό παρελθόν, που φανερώνει διαφορές σε κοινωνικά, εθνικά και οικονοµικά περιβάλλοντα, 
ατοµικές και οικογενειακές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, καθώς και στις εµπειρίες τους από το 
µάθηµα της φυσικής αγωγής και άλλα αθλητικά προγράµµατα. Αυτό συµβαίνει διότι οι µαθητές και 
µαθήτριες προέρχονται από διάφορες κουλτούρες και είναι άτοµα που έχουν συγκροτήσει διαφορετικές 
εθνικές ταυτότητες. 

Η φυσική αγωγή ως ιδιαίτερο κοµµάτι γνώσης δεν εστιάζεται µόνο στον ψυχοκινητικό τοµέα, αλλά 
προσανατολίζεται και προς τους γνωστικούς και συναισθηµατικούς τοµείς. Η υγιής κοινωνική ανάπτυξη, 
µέσω σχεδιασµένων οµαδικών ενεργειών, είναι το επίκεντρο ενός καλού ποιοτικά προγράµµατος Φυσικής 
Αγωγής (Bucher & Wuest, 1987; Hellison, 1985; Jewett & Bain, 1985; Lawson & Placek, 1981; Siedentop, 
1980). Η προώθηση της υγιούς κοινωνικής ανάπτυξης, µέσω συνασκουµένων, µικρών οµάδων ή οµαδικών 
εµπειριών, θα συνεχίσει να αποτελεί ένα σπουδαίο κοµµάτι της φυσικής αγωγής. Η φυσική αγωγή δίνει 
σηµαντική έµφαση στο συναισθηµατικό τοµέα και παρουσιάζεται ως µια µοναδική ευκαιρία για την 
προαγωγή της πολυπολιτισµικής ευαισθησίας. Οι Swisher και Swisher (1986) προσδιορίζουν ότι οι 
διαπολιτισµικές έννοιες που χρησιµοποιούνται σε ένα πρόγραµµα. φυσικής αγωγής είναι κάτι παραπάνω από 
µια απλή παρουσίαση παιχνιδιών, γιατί βοηθάνε στην απόκτηση ενός κοινωνικού υπόβαθρου µέσω της 
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δηµιουργίας µιας βάσης γνώσεων, οι οποίες πληροφορούν ότι η διαφοροποίηση στα παιχνίδια αλλά και την 
κουλτούρα των µαθητών και µαθητριών είναι επιθυµητή. 
Στην έρευνα των Sparks, Butt και Pahnos (1996) παρουσιάστηκαν θετικές στάσεις των καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής ως προς τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Το αποτέλεσµα της συγκεκριµένης έρευνας συµβαδίζει µε 
αυτό της έρευνας του Banks (1993), ο οποίος, επίσης, προσδιόρισε τη σπουδαιότητα των µορφωτικών 
µεθόδων οι οποίες προάγουν την κατανόηση και εκτίµηση της κοινωνικής διαφοροποίησης µέσα στην 
κοινωνία. Επίσης, από την ίδια έρευνα των Sparks, Butt και Pahnos (1996) προκύπτει και η σηµαντικότητα 
της διαπολιτισµικής µόρφωσης στο σχεδιασµό ενός αναλυτικού προγράµµατος, καθώς και η συσχέτισή της 
µε τις προθέσεις που έχουν οι µαθητές σχετικά µε το πώς θα ενεργήσουν σε θέµατα που αφορούν στις 
διαφορές που φαίνονται µέσα στην κοινωνία. Οι διαπολιτισµικές εµπειρίες, όπως επίσης προκύπτει από την 
παραπάνω έρευνα, επηρεάζουν τη γνώµη των µαθητών και βοηθούν στη δηµιουργία µιας διαπολιτισµικής 
διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, το αναλυτικό πρόγραµµα που είναι βασισµένο στη διαπολιτισµική µόρφωση 
των µαθητών και τους οδηγεί στο να έχουν προθέσεις και εµπειρίες θετικές προς την πολυπολιτισµικότητα 
βοηθά στη διαπολιτισµική διδασκαλία (Sparks, Butt, & Pahnos, 1996). 

Για να δηµιουργηθούν πολυπολιτισµικές ενότητες στη διδασκαλία, οι οποίες περιλαµβάνουν στοιχεία 
που έχουν θετική επιρροή στις πρακτικές διδασκαλίας, είναι σηµαντικό οι µαθητές και µαθήτριες να 
καταλάβουν, να αποδεχθούν και να εκτιµήσουν τη διαφοροποίηση στην κουλτούρα και την εθνότητα. Το 
εκπαιδευτικό υλικό και οι στρατηγικές διδασκαλίας σε όλα τα µαθήµατα, όπως και στο χώρο της φυσικής 
αγωγής, πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε να εξαλειφθούν όλες οι προκαταλήψεις και να προωθηθεί η 
πολυπολιτισµική κατανόηση. Οι δάσκαλοι πρέπει να δηµιουργήσουν ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον εντός 
των τάξεων τους όπου: (α) θα διδάσκουν τα παιδιά να σέβονται τις κουλτούρες και τις αρχές των άλλων, (β) 
θα βοηθήσουν όλους τους µαθητές να µάθουν να λειτουργούν µε επιτυχία σε µια πολυπολιτισµική και 
πολυφυλετική κοινωνία, (γ) θα προωθούν την ανάπτυξη ενός θετικού κλίµατος ιδέας για τον εαυτό τους σε 
εκείνα τα παιδιά που επηρεάζονται περισσότερο από το ρατσισµό, από διακρίσεις φύλου, από αναπηρία ή 
άλλες προκατειληµµένες απόψεις οι οποίες ξεχωρίζουν κάποια παιδιά από τα άλλα και (δ) θα ενθαρρύνουν 
τα παιδιά να βλέπουν τους ανθρώπους διαφορετικών εθνοτήτων ως άτοµα µε µοναδικό ρόλο σε µια 
κοινότητα (Sparks & Verner, 1995). 

Για το λόγο αυτό, εάν η φυσική αγωγή. είναι υπεύθυνη για να καλύπτει κάποιες από τις ανάγκες κάθε 
παιδιού, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την κουλτούρα του ή τουλάχιστον ένα µέρος αυτής. Οι µαθητές και 
µαθήτριες που έρχονται στις τάξεις της φυσικής αγωγής έχουν διαφορετικό παρελθόν, που αποκαλύπτει τις 
κοινωνικές, τις εθνικές και  οικονοµικές διαφορές, τις προσωπικές και οικογενειακές αρχές, τις απαιτήσεις 
και τις ευθύνες που τους αποδίδονται και, επίσης, τη συµµετοχή τους στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και 
σε άλλα αθλητικά προγράµµατα. Τα παιδιά µαθαίνουν και αντιδρούν στις διάφορες αρχές και θέσεις του 
αθλητισµού στην κοινωνία και ακόµα µαθαίνουν το ρόλο τους µέσα σ’ αυτό το κοινωνικό σύνολο 
(Greendorfer, 1983). 

Σύµφωνα µε τους Shade, Kelly και Oberg (1997), οι στόχοι που πρέπει να θέσει ένας καθηγητής 
φυσικής αγωγής είναι: 
- Στόχος 1: να εφοδιαστεί µε µια βάση γνώσεων σχετικά µε πολιτισµικούς προσανατολισµούς από τις 
κοινότητες από τις οποίες προέρχονται οι µαθητές και µαθήτριες. 
- Στόχος 2: να εφοδιαστεί µε υποδείξεις για προαγωγή πολιτισµικά εναρµονισµένων παρακινητικών 
στρατηγικών. 
- Στόχος 3:  να εξετάσει τη σχέση που έχει η κουλτούρα µε τους τρόπους µάθησης. 
- Στόχος 4: να προτείνει τρόπους δηµιουργίας πολιτισµικά ανταποκρινόµενων τάξεων. 
- Στόχος 5: να παρέχει πρακτικές ιδέες και παραδείγµατα βάσει της θεωρίας, τα οποία ο µαθητής και 
µαθήτρια µπορεί να χρησιµοποιήσει µέσα και έξω από την τάξη. 

 

Οι στρατηγικές που ακολουθούν µπορούν να βοηθήσουν τους καθηγητές να προετοιµαστούν, 
προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών διαφορετικών εθνικοτήτων. 
Με αυτές τις στρατηγικές τα σχολεία θα περιλάβουν τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, 
προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µιας δυναµικής κοινωνίας. 

1. Ανάπτυξη της εµπιστοσύνης µεταξύ καθηγητών και µαθητών. Προσπαθήστε να δώσετε στους 
αλλοδαπούς µαθητές να καταλάβουν ότι η προσπάθειά τους αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Μάθετε 
τα ονόµατα όλων των παιδιών και πώς να τα προφέρετε σωστά. Έτσι θα δείξετε ότι ενδιαφέρεστε και 
θέλετε να αναπτύξετε θετικές σχέσεις. Στη φυσική αγωγή οι µαθητές και µαθήτριες µέσα από τα 
παιχνίδια και τις δραστηριότητες καταρρίπτουν τα κοινωνικά όρια και αισθάνονται ασφαλείς και 
επιτυχηµένοι. Εντάξτε στο µάθηµα ένα παιχνίδι από άλλη χώρα για την ανάπτυξη της περηφάνιας των 
µαθητών και την ενδυνάµωση της σχέσης καθηγητή-µαθητή. 

2. Μάθετε το υπόβαθρο των αλλοδαπών µαθητών σας. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει την εκµάθηση για 
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την παράδοση, τα είδη αλληλεπίδρασης και τις κοινωνικές αξίες των αλλοδαπών µαθητών και 
µαθητριών. Χρησιµοποιήστε τις πληροφορίες αυτές για συζήτηση στη σχολική αίθουσα. Ακόµα, 
µπορείτε να µάθετε µερικές λέξεις από το λεξιλόγιο των αλλοδαπών µαθητών και µαθητριών δείχνοντας 
έτσι την επιθυµία να τους κατανοήσετε. Εφαρµόστε διαπολιτισµικά παιχνίδια. 

3. Χρησιµοποιήστε διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Μάθετε για τα διαφορετικά στυλ µάθησης 
στα οποία έχουν εµπειρία οι αλλοδαποί µαθητές. Χρησιµοποιήστε την οπτική διδασκαλία, µέσω 
επεξήγησης, επίδειξης και χρησιµοποίησης οπτικών µέσων, όπως βίντεο, υπολογιστές και άλλα. ∆ώστε 
στους µαθητές σας τη δυνατότητα παροχής βοήθειας στους συµµαθητές τους για την εκµάθηση και την 
εξάσκηση µιας δεξιότητας. ∆ώστε παραγγέλµατα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσοχής. 

Στο δηµοτικό, χρησιµοποιήστε ένα σύστηµα επιβράβευσης, προκειµένου να ενθαρρύνετε την 
προσοχή, και την ικανότητα να ακούνε και να ακολουθούν τις οδηγίες, όπως χαµογελαστά πρόσωπα, ή 
σηµειώστε τα ονόµατα αυτών που ήταν καλοί ακροατές στον πίνακα. 

Στο γυµνάσιο, επιβραβεύστε την προσοχή παρέχοντας στους µαθητές που ήταν πιο προσεκτικοί 
και υπάκουοι µέρες για τις οποίες θα επιλέξουν τις δραστηριότητες του µαθήµατος ή θα οριστούν ως 
αρχηγοί της οµάδας ή καθοδηγητές σε µια δραστηριότητα. 

Θυµηθείτε ότι οι µαθητές και µαθήτριες µαθαίνουν µε διαφορετικούς τρόπους. Γι’ αυτό 
χρησιµοποιήστε διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα ανταποκρίνονται στα ατοµικά είδη 
µάθησης. 

4. Χρησιµοποιήστε κατάλληλες ερωτήσεις για να προαγάγετε την κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη και η 
επίλυση διαφωνιών είναι δεξιότητες σηµαντικές για όλους τους µαθητές, και ιδιαίτερα για τους 
αλλοδαπούς, που θα τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις καθηµερινές προκλήσεις 
της ζωής σε µια κοινωνία τόσο διαφορετική από τη δική τους. Στη φυσική αγωγή βάλτε τους µαθητές να 
αναπτύξουν νοητικές εικόνες των φυσικών δεξιοτήτων κατά την εκµάθηση και εξάσκησή τους. 
Αναπτύξτε την αναλυτική και αξιολογική κριτική σκέψη, για να αυξήσετε τα επίπεδα αυτοπεποίθησης 
και να προαγάγετε την ανεξάρτητη εξάσκηση. Οι µαθητές και µαθήτριες θα αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση, όταν έχουν καλύτερη αίσθηση της δεξιότητας την οποία διδάχθηκαν και της 
δραστηριότητας στην οποία έλαβαν µέρος. Η διαδικασία κριτικής σκέψης προάγει την ιδέα ότι η γνώση 
δεν πρέπει να εξαρτάται από τους άλλους, αλλά να είναι εσωτερική.  Χρησιµοποιήστε προσεγγίσεις 
επίλυσης διαφωνιών, προκειµένου να εξασκηθούν οι µαθητές. 

Στο δηµοτικό, χρησιµοποιήστε εµπόδια, ηµερήσια πλάνα µε δραστηριότητες περιπέτειας ή 
νοητική απεικόνιση. Αφήστε τους µαθητές να αποφύγουν τους κροκόδειλους ή να περπατήσουν σε µια 
ετοιµόρροπη γέφυρα και να περάσουν στην απέναντι όχθη, διασχίζοντας ένα ποτάµι προκειµένου να 
αποφύγουν µια αγέλη λύκων. Χρησιµοποιήστε κώνους, στεφάνια, κορύνες και άλλο εξοπλισµό, για να 
σκαρφαλώσουν οι µαθητές σε ένα λόφο, να διασχίσουν µια στενή και χαµηλοτάβανη σπηλιά ή ένα 
φαράγγι. Με αυτές τις δραστηριότητες, οι µαθητές θα αποκτήσουν εµπειρία στη νοητική και κριτική 
σκέψη και ο συνδυασµός τους θα τους βοηθήσει να αντιµετωπίσουν τις φυσικές προκλήσεις. 

Στο γυµνάσιο, βάλτε τους καλούς αθλητές να παίξουν, για παράδειγµα, χωρίς να χρησιµοποιήσουν 
το κυρίαρχο χέρι ή πόδι. Μπορείτε, επίσης, να τους βάλετε να παίξουν κάποιο οµαδικό άθληµα µε 
πατίνια ή µε διαφορετική µπάλα. 

5. Παρέχετε αποτελεσµατική ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι ακριβής και 
συγκεκριµένη. Κατά τη διδασκαλία µιας δεξιότητας εστιάστε την προσοχή σας στα εξειδικευµένα 
χαρακτηριστικά της και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι µαθητές πήραν ακριβή ανατροφοδότηση, δίνοντάς τους 
τις κατάλληλες και ισότιµες ευκαιρίες µάθησης. Καθορίστε ατοµικούς στόχους για κάθε µαθητή και 
αξιολογήστε τους στόχους αυτούς, µε βάση την πορεία επιτυχίας του. 

6. Αναλύστε το διδακτικό υλικό. Κατά την παρουσίαση µιας δραστηριότητας αναφέρετε πολιτιστικά 
στοιχεία της χώρας προέλευσής της, ενδυναµώνοντας έτσι το αίσθηµα της περηφάνιας στους µαθητές, 
και τονίστε τις οµοιότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες άλλων χωρών, γεφυρώνοντας έτσι το κενό των 
διαφορετικών πολιτισµών. 

7. Καθιερώστε θετικές σχέσεις µε τις οικογένειες των αλλοδαπών µαθητών και µαθητριών. Καλέστε τους 
γονείς των µαθητών από τις πρώτες σχολικές µέρες προκειµένου να τους γνωρίσετε και να σας 
ενηµερώσουν για τις δυνατότητες, τις αδυναµίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους. 

 
Προώθηση ιδεών για διδασκαλία χορών, παραδοσιακών παιχνιδιών και µουσικών διαφορετικής 

προέλευσης στα πλαίσια του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής. 
 
• Παιχνίδια γνωριµίας µεταξύ όλων των παιδιών σε µικτές οµάδες, ανεξαρτήτου χώρας προέλευσής τους. 
• Παιχνίδια µε βασικές απλές λέξεις από τις διαφορετικές χώρες αντίστοιχα. 
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- Με λέξεις που έχουν τον ίδιο ήχο / άκουσµα / προφορά. 
- Με λέξεις που σηµαίνουν το ίδιο πράγµα ή έχουν το ίδιο νόηµα. 
- Το ίδιο µε προτάσεις ή εκφράσεις. 

• Παιχνίδια µε παραδοσιακές παροιµίες, χαρακτηριστικές από κάθε χώρα. 
• Παραδοσιακά / χαρακτηριστικά παιχνίδια από κάθε χώρα (οµοιότητες, διαφορές και εκµάθησή τους). 
• Παραδοσιακές και σύγχρονες µουσικές και τραγούδια από κάθε χώρα, µε εύρεση και ανάλυση των 

κοινών και διαφορετικών µουσικών µοτίβων και ακουσµάτων κάθε χώρας από παλιότερες εποχές, αλλά 
και µε τη πάροδο των χρόνων και των καιρών. 

• Χοροί παραδοσιακοί και σύγχρονοι από κάθε χώρα, αναγνώριση κοινών ή διαφορετικών κινητικών 
µοτίβων µεταξύ των χορών και των χωρών αντίστοιχα και εκµάθηση των χορών αυτών. 

 
 

Πρακτικές οδηγίες. Συµβουλές για Κ.Φ.Α. 
 
Σκοπός του προγράµµατος «Καλλιπάτειρα»: 

• Η κατανόηση και ο σεβασµός των ανθρώπινων διαφορών και η συνεργασία µε όλους τους άλλους, 
ανεξαρτήτως προελεύσεως. 

 
Στόχος του Κ.Φ.Α. και του προγράµµατος: 

• Η ανάπτυξη σεβασµού για τις διαφορές µεταξύ των µαθητών/τριών, λόγω διαφορετικής καταγωγής 
(προέλευση, φυλή, εθνικότητα, κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση, εκπαιδευτική υποδοµή/υπόβαθρο, 
περιβάλλον που µεγάλωσαν κτλ.) και συνεργασία µεταξύ ατόµων διαφορετικής καταγωγής. 

 
Βασικές επιδιώξεις του Κ.Φ.Α.( σύµφωνα και µε το ανάλογο µάθηµα): 

• Γνώση διαφορετικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν και διαφοροποιούν τους διαφορετικούς 
πολιτισµούς. 

• Κατανόηση από τα οφέλη που αποκοµίζουν οι µαθητές/τριες από τη συνεργασία τους µε παιδιά 
διαφορετικών πολιτισµών. 

• Γνώση για να µπορούν οι µαθητές και µαθήτριες να εξερευνούν το εθνικό υπόβαθρο διάφορων 
δραστηριοτήτων. 

 
Επιµέρους επιδιώξεις του Κ.Φ.Α. (σύµφωνα και µε το ανάλογο µάθηµα): 

• Ανάπτυξη σεβασµού για άτοµα διαφορετικών πολιτισµών και κουλτούρας. 
• Ανάπτυξη συνεργασίας µε άτοµα διαφορετικών πολιτισµών και κουλτούρας. 
• Ανάπτυξη επιθυµίας / θέλησης του µαθητή να µαθαίνει στοιχεία διαφορετικών πολιτισµών. 
• Ευχαρίστηση και διασκέδαση µε την εκµάθηση χωρών και παιχνιδιών διαφορετικών πολιτισµών. 
• Κατανόηση τρόπων και ανάπτυξη πρωτοβουλίας για την ενασχόληση και την εξερεύνηση του 

εθνικού υπόβαθρου διάφορων δραστηριοτήτων. 
 
Στο τέλος οι µαθητές και µαθήτριες (σύµφωνα και µε το ανάλογο µάθηµα): 

• Θα γνωρίζουν στοιχεία που διαφοροποιούν διαφορετικούς πολιτισµούς και κουλτούρες. 
• Θα µπορούν να σέβονται και να συνεργάζονται µε άτοµα διαφορετικών πολιτισµών. 
• Θα µπορούν να µαθαίνουν στοιχεία διαφορετικών πολιτισµών. 
• Θα γνωρίζουν τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν από τη συνεργασία µε παιδιά διαφορετικών 

πολιτισµών. 
• Θα µπορούν να ευχαριστιούνται και να διασκεδάζουν, µαθαίνοντας χορούς και παιχνίδια 

διαφορετικών πολιτισµών. 
• Θα γνωρίζουν πώς και πού να ψάξουν-απευθυνθούν, όταν θέλουν να ερευνήσουν και να συλλέξουν 

στοιχεία και πληροφορίες για το εθνικό υπόβαθρο διάφορων δραστηριοτήτων, άλλα και για στοιχεία 
για τους διαφορετικούς πολιτισµούς γενικότερα. 

• Θα θέλουν να συνεργάζονται οικειοθελώς µε µαθητές και µαθήτριες διαφορετικών πολιτισµών. 
 
Από τον Κ.Φ.Α. προς τα παιδιά: 

• Πριν από τη δραστηριότητα τονίστε ότι δεν υπάρχει σωστός και λανθασµένος τρόπος µε τον οποίο 
εκτελείται µια δραστηριότητα, απλά διαφορετικός. 

• Τονίστε ότι σκοπός είναι η διασκέδαση, η ευχαρίστηση και η ενεργή συµµετοχή όλων των µαθητών 
και µαθητριών. 
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• Πριν από τη συνεργασία τονίστε ότι µέσα από τα παιχνίδια και τις τροποποιήσεις αλλά και τη 

συνεργασία µεταξύ µαθητών και µαθητριών σκοπός είναι να ωφεληθούµε όλοι από τις γνώσεις που 
αποκτάµε για τις διαφορές των πολιτισµών. 

• Προτείνετε και δείξτε στα παιδιά τους τρόπους και τις δυνατότητες που έχουν, για να συλλέγουν 
πληροφορίες για θέµατα που τα ενδιαφέρουν, σε σχέση µε τους διαφορετικούς πολιτισµούς. 

• Τονίστε το όφελος που έχουν από τη γνώση της σωστής και αποδοτικής συλλογής πληροφοριών, 
ώστε να αποφεύγονται οι παρανοήσεις και παρεξηγήσεις για θέµατα που αναφέρονται και αφορούν 
στους διαφορετικούς πολιτισµούς. 

• Υπενθυµίστε στα παιδιά ότι µπορούν να ωφεληθούν, γνωρίζοντας το εθνικό υπόβαθρο των 
διαφόρων δραστηριοτήτων. 

 
Αξιολόγηση. 

 
• Αξιολόγηση για µαθητές και µαθήτριες που κατά τη διάρκεια του µαθήµατος γνώρισαν διαφορετικά 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν και διαφοροποιούν τους διαφορετικούς πολιτισµούς. 
 
Παράδειγµα αξιολόγησης (τύπου ερωτηµατολόγιο): 
 
- ∆είχνει ενδιαφέρον για δραστηριότητες άλλων πολιτισµών;   ΝΑΙ    ΟΧΙ 
- ∆είχνει θέληση να δουλέψει µε τα παιδιά διαφορετικών πολιτισµών;  ΝΑΙ    ΟΧΙ 
- Έχει τη θέληση να δουλέψει µε παιδιά διαφορετικών πολιτισµών; ΝΑΙ    ΟΧΙ 
- Είναι ευγενής µε τους συµµαθητές και όλους τους καθηγητές του, 

 ανεξαρτήτως του πολιτισµού από τον οποίο προέρχονται;  ΝΑΙ    ΟΧΙ 
 

Σηµείωση: Όσα περισσότερα ΝΑΙ, τόσο πιο επιτυχής είναι η αξιολόγηση 
 

• Αξιολόγηση για µαθητές και µαθήτριες που κατά τη διάρκεια του µαθήµατος γνώρισαν τα οφέλη που 
αποκοµίζουν από τη συνεργασία τους µε παιδιά διαφορετικών πολιτισµών. 

 
Παράδειγµα αξιολόγησης (τύπου έκθεση ή ανοιχτή συνέντευξη): 
 
- Κάθε µαθητής και µαθήτρια γράφει αν ευχαριστήθηκε από τη δραστηριότητα. Τι νοµίζει ότι κέρδισε 
από αυτή, αν ήθελε να τη ξανακάνει και αν θα άλλαζε κάτι την επόµενη φορά που θα την έκανε και 
γιατί. 

 
• Αξιολόγηση για µαθητές και µαθήτριες που κατά τη διάρκεια του µαθήµατος γνώρισαν πώς να 

εξερευνούν το εθνικό υπόβαθρο των διάφορων εθνικοτήτων. 
 
Παράδειγµα αξιολόγησης: 
- Κάθε µαθητής και µαθήτρια αναφέρει πώς του/της φάνηκε η εµπειρία, κατά πόσο ήταν 
ενδιαφέροντα τα όσα έµαθε µέσα από τη δραστηριότητα που δίδαξε αλλά και διδάχθηκε, αλλά και 
γενικότερα πώς του/της φάνηκε η συνεργασία µε τους συµµαθητές/τριες διαφορετικών πολιτισµών. 
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Εκπαιδευτική ιστοσελίδα, www.hape.gr Copyright 2003 by Hellenic Academy of Physical Education 

www.pecentral.com/lessonideas: Ιστοσελίδα µε θέµα τη Φυσική αγωγή. Περιλαµβάνει προτεινόµενες 
δραστηριότητες και παιχνίδια µε µια ποικιλία θεµάτων µε τα οποία µπορείτε να εµπλουτίσετε και να κάνετε 
ποιοτικότερο το µάθηµά σας. 

www.corpcomm.net/games.htm: Ιστοσελίδα που περιλαµβάνει και περιγράφει περίπου 300 παιχνίδια 
συνεργασίας στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 

www.lessonplanspage.com: Ιστοσελίδα που περιλαµβάνει υποτυπώδη µαθήµατα και δραστηριότητες 
που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κατά το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 

www.sph.uth.tmc.edu/catch/pelessons.htm: Ιστοσελίδα που περιλαµβάνει δραστηριότητες που 
χρησιµοποιούνται κυρίως για την προθέρµανση και την αποθεραπεία µαθητών δηµοτικού σχολείου στο 
µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. ∆ίνονται πληροφορίες για τα όργανα γύµνασης που θα χρησιµοποιηθούν, τις 
δεξιότητες στις οποίες πρέπει να δώσετε έµφαση κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας, όπως και κάποιες 
διδακτικές προτάσεις και πιθανές παραλλαγές της δραστηριότητας. 

www.ednet.edc.gov.ad.ca/physicaleducationonline/lessonplans: Ιστοσελίδα που δίνει οδηγίες για το 
σχεδιασµό ενός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής. Περιλαµβάνει τον τρόπο επιλογής των στόχων και των 
οργάνων του ηµερήσιου µαθήµατος, τις στρατηγικές διδασκαλίας που θα χρησιµοποιηθούν, τις στρατηγικές 
αξιολόγησης των στόχων κ.ά. 

www.nauticom.net/lesson_plan_of_the_week.htm: Ιστοσελίδα που προτείνεται από το ∆ηµοτικό 
Σχολείο του Slippery Rock Area και περιλαµβάνει τον εβδοµαδιαίο σχεδιασµό του µαθήµατος Φυσικής 
Αγωγής. Περιγράφει τους στόχους της εβδοµάδας, τις τεχνικές διδασκαλίας, τις δραστηριότητες που θα 
χρησιµοποιηθούν και τις επαναλήψεις που θα γίνουν, το επιθυµητό αποτέλεσµα και τους τρόπους 
αξιολόγησης των στόχων.  

www.tki.org.nz/r/health/tangaroa/unit_plans_11s_e.php: Ιστοσελίδα από το Κολέγιο της Tangaroa της 
Νέας Ζηλανδίας. Περιλαµβάνει το µηνιαίο σχεδιασµό του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής, δίνει παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων και µαθηµάτων. 

www.lvusd.k12.ca.us/linderosite/lindero/departments/physed/physed.html: Ιστοσελίδα από το 
Γυµνάσιο του Lindero Canyon. Περιλαµβάνει το ετήσιο πρόγραµµα που εφαρµόζεται στο Γυµνάσιο στο 
µάθηµα της Φυσικής Αγωγής για κάθε τάξη χωριστά. 
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www.teachingideas.co.uk: Ιστοσελίδα που περιλαµβάνει ιδέες για τη δηµιουργία ενός µαθήµατος 

Φυσικής Αγωγής. 

www.pazz.tripod.com: Ιστοσελίδα που περιλαµβάνει παιχνίδια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
να εµπλουτιστεί το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 

Ιστοσελίδες για θέµατα ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης σε σχέση µε τη Φυσική αγωγή 

www.ga.k12.pa.us/games.htm: Ιστοσελίδα από την Germantown Academy που περιλαµβάνει 
διαπολιτισµικά παιχνίδια. Παιχνίδια που περιγράφονται από διαφορετικούς καθηγητές Φυσικής Αγωγής µε 
διαφορετική χώρα προέλευσης. ∆ίνονται στοιχεία για τη χώρα προέλευσης των παιχνιδιών τον τρόπο 
διεξαγωγής τους, το στόχο, τα όργανα που χρησιµοποιούνται. Επίσης, οι καθηγητές που προτείνουν το 
παιχνίδι δίνουν στοιχεία για τις ικανότητες που χρειάζεται το άτοµο, για να παίξει το παιχνίδι, και µιλούν για 
τα συναισθήµατά τους, όταν έπαιζαν οι ίδιοι το παιχνίδι.  

www.acsamman.edu.jo/pe.html: Ιστοσελίδα από το Αµερικάνικο Σχολείο του Αµάν στην Ιορδανία. 
Περιλαµβάνει παιχνίδια και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συνεργασίας κατά το 
µάθηµα της Φυσικής Αγωγής για παιδιά δηµοτικού σχολείου. 

 

Ιστοσελίδες για θέµατα ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  

www.curry.edschool.Virginia.EDU/go/multicultural/teachers.html: ∆ιαδικτυακός χώρος όπου ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να βρει πολύτιµες πληροφορίες για τον ορισµό και τις αρχές της ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης, προτάσεις διδασκαλίας και δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά διαφορετικών 
εθνικοτήτων. 

www.mhhe.com: ∆ιαδικτυακός χώρος του οργανισµού McGraw-Hill µε θέµα τη διαπολιτισµική 
εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βρουν χρήσιµες πληροφορίες για τον ορισµό, τη φιλοσοφία και 
τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, διδακτικές προτάσεις, δραστηριότητες και προτεινόµενα 
ηµερήσια πλάνα µαθηµάτων. 

www.ypepth.gr/el_ec_page200.htm:  Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας µε θέµα τη 
∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Περιλαµβάνει τη σχετική νοµοθεσία, πληροφορίες για τα 
κοινοτικά προγράµµατα κ.ά. 

www.keda.gr: Ιστοσελίδα του Κέντρου ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής. Περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν 
στη ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση. 

www.kedek.gr: Ιστοσελίδα του Κέντρου ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης µε πληροφορίες για τη 
∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση. 

www.edchange.org/multicultural/activities/choosing.html: Ιστοσελίδα που περιλαµβάνει στρατηγικές 
επιλογής και χρησιµοποίησης δραστηριοτήτων και ασκήσεων για τη διδασκαλία παιδιών διαφορετικής 
εθνικότητας. 

www.isocrates.gr: ∆ιαδικτυακή Πύλη της Ειδικής Γραµµατείας Παιδείας Οµογενών και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.Ε.Π.Θ. 

www.ipode.att.sch.gr: Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 
Εκαίδευσης. 

hhtp://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr: Ιστοσελίδα του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Σχολείου 
Ελευθερίου-Κορδελιού µε πληροφορίες για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση και τις δράσεις του σχολείου. 

hhtp://eastern.edu/publication/emme: Αγγλόφωνο ηλεκτρονικό περιοδικό του Πανεπιστηµίου Eastern 
για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση. Περιλαµβάνει ποικίλο υλικό για την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και 
των φοιτητών χωρίς συνδροµή. 

www.nameorg.org: Ιστοσελίδα της National Association for Multicultural Education (NAME), ενός 
αµερικάνικου οργανισµού προώθησης της ∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσµο. 

 
 

Λέξεις - κλειδιά για αναζήτηση: 

∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση. 
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∆ιαπολιτισµική Αγωγή. 

∆ιαπολιτισµική Φυσική αγωγή. 

∆ιαπολιτισµικά Παιχνίδια. 

Multicultural Education. 

Multicultural Physical Education. 

Multicultural Games. 

Multicultural Activities. 

Multicultural Classroom. 

Multiethnic Education. 
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Ενότητα 3: Ρατσισµός και ξενοφοβία 
 

Περίληψη. 
 

 Ο ρατσισµός είναι η θεωρία της διάκρισης των φυλών (λαών-εθνών) σε ανώτερες και κατώτερες. 
Με τη σηµερινή προσέγγιση, µε τον όρο «ρατσισµός» εννοούµε ένα πλέγµα αντιλήψεων, στάσεων 
συµπεριφορών και θεσµικών δοµών που εξαναγκάζει ορισµένους ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση, και αυτό 
µόνο και µόνο επειδή ανήκουν σε µια διακριτή οµάδα ανθρώπων. Η ξενοφοβία είναι η αρνητική 
αντιµετώπιση οποιουδήποτε ξένου. Η τάση, δηλαδή, για αποφυγή του ξένου τρόπου ζωής, των ξένων 
παραδόσεων και εθίµων. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνία, που συνδέονται µε την κατάργηση των 
συνόρων, την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και την αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, οδήγησαν σε 
πολυπολιτισµικές κοινωνίες όπου εντρυφούν τα φαινόµενα ρατσισµού και ξενοφοβίας. Ήδη από τη δεκαετία 
του 1970 πολλές πολυπολιτισµικές κοινωνίες χρησιµοποίησαν τον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή ως µέσο 
καταπολέµησης του ρατσισµού. ∆ε θα πρέπει να µας διαφεύγει ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες και ο Αθλητισµός 
είναι οι µόνες κοινωνικές δραστηριότητες που έδωσαν από την πρώτη στιγµή τη δυνατότητα συµµετοχής 
όλων, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας ή γλώσσας. Η φυσική αγωγή, επιπλέον, βοηθά στην κοινωνική 
ένταξη των αλλοδαπών παιδιών, αφού το παιχνίδι και η άσκηση ενσωµατώνουν ισότιµα όλα τα µέλη της 
οµάδας. Εξάλλου, το πρόβληµα της γλώσσας δεν επηρεάζει την απόδοση των αλλόγλωσσων παιδιών, όπως 
συµβαίνει σε άλλα µαθήµατα. Στο παιχνίδι τα λόγια περιττεύουν. Έτσι, ο Κ.Φ.Α. διαµέσου της Φυσικής 
Αγωγής µπορεί να καλλιεργήσει την αντιρατσιστική αγωγή, στηριζόµενος στη συνεργατική µάθηση και το 
στυλ αµοιβαίας διδασκαλίας. Ως µέσα θα πρέπει να χρησιµοποιεί συχνά τα παιχνίδια γνωριµίας και 
συνεργασίας, για να καλλιεργήσει ένα θετικό και φιλικό τµήµα στην τάξη. Τέλος, θα πρέπει να είναι θετικός 
απέναντι στη διαφορετικότητα, προβάλλοντας και διδάσκοντας παιχνίδια ή χορούς διαφορετικής καταγωγής. 

 
 

Ρατσισµός και Ξενοφοβία. 
(Ορισµοί, Μηχανισµοί, εξάπλωση του φαινοµένου στην Ελλάδα και την Ευρώπη). 

 
Ρατσισµός. Ενώ ο όρος «ρατσισµός» είναι από ιστορικογλωσσική άποψη σχετικά πρόσφατος, ο 

ρατσισµός µε την έννοια της κοινωνικής διάκρισης αποτελεί διαχρονικό φαινόµενο, δεδοµένου ότι µορφές 
πρωτογενούς  ρατσισµού  συναντούµε σε όλες ανεξαιρέτως τις ιστορικές κοινωνίες (Παπαδηµητρίου, 2000, 
σελ. 42).  

Με την παραδοσιακή έννοια του όρου, ρατσισµός είναι η θεωρία της διάκρισης των φυλών (λαών-
εθνών) σε ανώτερες και κατώτερες.  Είναι το δόγµα κατά το οποίο υπάρχουν φυλές ανώτερες από άλλες, οι 
οποίες έχουν καταδικαστεί από τη φύση σε κληρονοµική κατωτερότητα. Το ανθρώπινο γένος είναι 
διαιρεµένο σε φυλές, οι οποίες βρίσκονται µεταξύ τους σε σχέση «ανωτερότητας» ή «κατωτερότητας», 
ανάλογα µε τα κληρονοµικού χαρακτήρα βιολογικά τους γνωρίσµατα. Ο ορισµός αυτός αποδίδει πλήρως το 
πνεύµα του βιολογικού ρατσισµού, δεν καλύπτει ωστόσο το σύνολο των εκφάνσεων του σηµερινού 
ρατσισµού, αφού το σύστηµα της φυλετικής αιτιολόγησης του ρατσισµού έχει εµπλουτιστεί µε 
ψυχοκοινωνικά και πολιτισµικά επιχειρήµατα αλλά και µε θεσµοποιηµένες µορφές κοινωνικών διακρίσεων. 
Έτσι, µε τη σηµερινή προσέγγιση, µε τον όρο ρατσισµός εννοούµε ένα πλέγµα αντιλήψεων, στάσεων 
συµπεριφορών και θεσµικών δοµών που εξαναγκάζει ορισµένους ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση, και αυτό 
µόνο και µόνο επειδή ανήκουν σε µια διακριτή οµάδα ανθρώπων (Τσιάκαλος, 1994, σελ. 6).  Ως δικαιολογία 
για τις διακρίσεις αυτές χρησιµοποιείται η διαφορετικότητα της άλλης οµάδας, στην οποία διαφορετικότητα 
προσάπτεται, συνήθως, µια υποτιθέµενη κατωτερότητα. Στο βαθµό, λοιπόν, που οι πολιτικές ευαισθησίες 
των σύγχρονων κοινωνιών δεν επιτρέπουν απροκάλυπτες εκδηλώσεις βιολογικού ρατσισµού εµφανίζονται 
νέες µορφές ρατσιστικής συµπεριφοράς, όπως για παράδειγµα ο ρατσισµός σε βάρος εθνικών, 
θρησκευτικών και γλωσσικών µειονοτήτων, η εχθρότητα και δυσανεξία απέναντι στους µετανάστες γενικά 
και τους πολιτικούς και οικονοµικούς πρόσφυγες ειδικότερα, ο κοινωνικός ρατσισµός σε βάρος ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες, καθώς και περιθωριακών οµάδων (π.χ. οµοφυλόφιλοι, οι ασθενείς του AIDS κτλ.), ο 
σεξισµός µε θύµατα τις γυναίκες και τέλος ο θεσµικός ρατσισµός (διακρίσεις των δηµόσιων και κρατικών 
υπηρεσιών σε βάρος µειονοτικών οµάδων και ατόµων).  

Ξενοφοβία. Η ξενοφοβία είναι η αρνητική αντιµετώπιση οποιουδήποτε ξένου. Η τάση για αποφυγή 
του ξένου τρόπου ζωής, των ξένων παραδόσεων και εθίµων. Η πεποίθηση δηλ. πως το ξένο είναι στοιχείο 
µη γόνιµο, αρνητικό και, εποµένως, µη υιοθετήσιµο (∆ηµητρακόπουλος, 1993). Μια συµπεριφορά έχει το 
στοιχείο της ξενοφοβίας, όταν κάποιος βλέπει τον άλλο, αυτόν που δεν ανήκει στην ίδια την οµάδα, ως 
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απειλή για την οµάδα. Αφού ο ξένος, µετανάστης ή πρόσφυγας, θεωρείται εχθρός, προκαλεί φόβο ή µίσος ή 
και τα δύο (Taguieff, 1997, σελ. 123). Ο µετανάστης µετοικεί σε κάποια άλλη χώρα για οικονοµικούς, 
κυρίως, λόγους και για αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Πρόσφυγας είναι το άτοµο που βρίσκεται 
µακριά από τη χώρα του, γιατί φοβάται, δικαιολογηµένα, ότι, αν επιστρέψει, θα υποστεί διώξεις εξαιτίας της 
φυλής του ή των πολιτικών του πεποιθήσεων ή της θρησκείας ή της εθνικότητας ή της συµµετοχής του σε 
ορισµένη κοινωνική οµάδα (Σχολείο χωρίς σύνορα, 2000, σελ. 65). 

 
 

Τα σηµαντικότερα παραδείγµατα ρατσισµού στην παγκόσµιο ιστορία. 
 

Ρατσισµός στο Νέο Κόσµο: Οι Ευρωπαίοι, µε την εγκατάστασή τους στις χώρες του Νέου Κόσµου, 
καλλιέργησαν συνειδητά και από κοινού την ιδέα ότι οι ιθαγενείς των αποικιών από τη φύση τους είναι 
«κατώτερα όντα», τα οποία και όφειλαν να εκπολιτίσουν. Με το ιδεολόγηµα αυτό θέλησαν να 
νοµιµοποιήσουν την επεκτατική τους πολιτική και να δικαιολογήσουν το καθεστώς εκµετάλλευσης του 
φυσικού πλούτου των αποικιών. Απόρροια των παραπάνω ήταν και το καθεστώς της δουλείας το οποίο 
αναπτύχθηκε. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη συνείδηση των Ευρωπαίων κυριάρχησε η εξίσωση «µαύρος 
και ιθαγενής ίσον δούλος». Παρακρατικές οργανώσεις των λευκών στις ΗΠΑ, όπως η περιώνυµη Ku-Klux-
Klan, έσπερναν τον τρόµο και το φόβο µεταξύ των µαύρων και των ιθαγενών, στην προσπάθειά τους να 
επιβάλουν µε τη βία το φυλετικό διαχωρισµό. Οµάδες οπλισµένων λευκών, µε την ανοχή της πολιτείας, 
προέβαιναν µέχρι τη δεκαετία του 1960 σε µαζικές και ατοµικές δολοφονίες µαύρων (Παπαδηµητρίου, 
2000, σελ. 175-189).    

Ναζισµός: Με την άνοδο των Ναζί στην εξουσία πρώτιστο καθήκον του κράτους θεωρήθηκε η 
εξασφάλιση της «φυλετικής» καθαρότητας του λαού. Για το σκοπό αυτό, το Ναζιστικό Κόµµα ψήφισε µια 
σειρά από νόµους  που απέβλεπαν στην «εξυγίανση» του γερµανικού λαού, µέσω της στείρωσης ανθρώπων 
που ήταν εκ γενετής ηλίθιοι, σχιζοφρενείς, επιληπτικοί, τυφλοί ή κωφοί, σωµατικά παραµορφωµένοι, 
αλκοολικοί, κοινωνικά απροσάρµοστοι, οµοφυλόφιλοι. Με βάση τους παραπάνω νόµους, ξεκίνησαν οι 
διώξεις εναντίον των Τσιγγάνων και των Εβραίων, που θεωρούνταν φυλετικά κατώτεροι. Στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης των Ναζί πέθαναν συνολικά 6.000.000 Εβραίοι, περισσότεροι από 200.000 Τσιγγάνοι, 
δεκάδες χιλιάδες Σλάβοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και ένας άγνωστος µέχρι τώρα αριθµός 
οµοφυλόφιλων (Παπαδηµητρίου, 2000, σελ. 163- 175 & 221-228 ) 

 Απαρτχάιντ: Πρόκειται για το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων της Νοτίου Αφρικής, που 
αποτελεί µαζί µε το ναζισµό µια από τις πλέον απάνθρωπες µορφές κρατικού ρατσισµού. Η πολιτική του 
απαρτχάιντ στηρίχθηκε στη φυλετική διαίρεση του πληθυσµού της χώρας σε λευκούς, µαύρους και 
εγχρώµους. Και ενώ οι λευκοί απολάµβαναν παντός είδους οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
προνόµια, οι υπόλοιποι δεν είχαν ίσα δικαιώµατα στη µόρφωση, την υγεία, την εργασία και το δικαίωµα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι (Παπαδηµητρίου 2000, σελ. 182).  

 
  

Πώς εκδηλώνεται ο ρατσισµός; 
 
Σε ότι αφορά στον τρόπο εκδήλωσης του ρατσισµού οι απόψεις των ειδικών συγκλίνουν. Είναι, 

λοιπόν, κοινά αποδεκτό ότι ο ρατσισµός εξελίσσεται ως εξής: 
Α) Κατηγοριακή αντίληψη του άλλου. Η ταξινόµηση δηλαδή του άλλου σε κατηγορίες ανάλογα µε τα 

εξωτερικά του χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη συµπεριφορά κτλ.  
Β) Στερεοτυπική σκέψη - Στερεότυπο. Στερεότυπο ονοµάζεται η σκέψη η οποία µε αφετηρία την 

ταξινόµηση ενός ατόµου σε µια κοινωνική κατηγορία (π.χ. λευκός, Έλληνας, Μαύρος, Εβραίος κτλ.) 
οδηγείται σε ατεκµηρίωτες γενικεύσεις ως προς τις ιδιότητες που υποτίθεται ότι έχει ένα άτοµο που ανήκει 
σε µια ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες. Στην κοινωνική ψυχολογία στερεότυπο είναι η 
παγιωµένη τυποποιηµένη ιδέα σχετικά µε µια κοινωνική κατηγορία: η τεµπελιά, που σχετίζεται µε τους 
Μαύρους, η πλεονεξία µε τους Εβραίους, η βία µε τους Άραβες, αποτελούν αρνητικά στερεότυπα (Pierre- 
Taguieff, 1997, σελ. 124).   

Γ) Προκατάληψη. Αν το στερεότυπο παραπέµπει στην εικόνα που έχω για τον άλλο, η λέξη 
«προκατάληψη» περιγράφει τη στάση του υποκειµένου απέναντι στον άλλον, την αρνητική ή θετική 
προδιάθεση η οποία δεν πυροδοτείται από τις ατοµικές ιδιοσυγκρασιακές ιδιότητες του άλλου, αλλά από την 
κοινωνική του ταυτότητα. Η προδιάθεση για ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείρισή του αφορά ολόκληρη την 
οµάδα, την κοινωνική κατηγορία στην οποία αυτός ανήκει. 

 Β) ∆ιάκριση. Ο όρος «διάκριση» παραπέµπει στην άδικη µεταχείριση ενός ατόµου, για το λόγο ότι 
αυτό ανήκει σε µια συγκεκριµένη οµάδα για την οποία υπάρχει από τη σκοπιά του φορέα της διάκρισης 
αρνητικό στερεότυπο και αρνητική προκατάληψη. Η σχέση ανάµεσα στην προκατάληψη και τη διάκριση 
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είναι σχέση θεωρίας-πράξης, µε την έννοια ότι η προκατάληψη αφορά σε ετοιµότητα για δράση (στάση), 
ενώ η διάκριση είναι συµπεριφορά, δράση (Γκότοβος, 1998, σελ. 6-34). 

 Πρακτικές των διακρίσεων είναι η περιθωριοποίηση, ο κοινωνικός αποκλεισµός και οι διωγµοί που 
µπορεί να οδηγήσουν παραπέρα µέχρι και τη φυσική εξόντωση των ατόµων που ανήκουν σε αυτές τις 
κοινωνικές οµάδες, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους προσδίδουν (Παπαδηµητρίου, 2000, σελ. 
43 & 51-52). 

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια του 
ρατσισµού και οδηγούν αναµφίβολα σε ρατσιστικές συµπεριφορές. Οι προκαταλήψεις των παιδιών, για 
παράδειγµα, δεν είναι αποτέλεσµα προσωπικών τους εµπειριών, αλλά µια έτοιµη κατηγοριοποίηση που 
προέρχεται από το περιβάλλον τους. Ουσιαστικά, µοιάζει µε εγκυκλοπαιδική γνώση χωρίς αντίκρισµα στο 
δικό τους περιβάλλον (Τσιάκαλος, 2000, σελ. 151). Είναι µια αυστηρή πεποίθηση που βασίζεται σε µια 
υπερβολική γενίκευση και ένα λάθος κρίσης (Taguieff, 1997, σελ. 124).  

Συνήθως, όµως, αντιλήψεις, στάσεις, και συµπεριφορές είναι εναρµονισµένες µεταξύ τους. Η 
ρατσιστική συµπεριφορά στηρίζεται σε ένα πλέγµα ρατσιστικών αντιλήψεων και στάσεων, που σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορεί να ολοκληρώνεται σε µια συνολική ρατσιστική εικόνα της κοινωνίας. Σε µια κοινωνία 
στην οποία ο ανταγωνισµός βρίσκεται στην κλίµακα των αξιών υψηλότερα από την αλληλεγγύη, ο 
ρατσισµός βραχυπρόθεσµα συµφέρει όσους δεν ανήκουν στα θύµατά του (Τσιάκαλος, 1997).   

 
 

Ο ρατσισµός στη σύγχρονη Ευρώπη. 
 
Οι ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνία,  που συνδέονται εκτός των άλλων µε την κατάργηση των 

συνόρων, την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και την αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, οδήγησαν σε 
έντονες ανακατατάξεις και µεταβολές στη σύγχρονη κοινωνία. Οι αλλαγές αυτές ώθησαν δεκάδες 
ανθρώπους να µεταναστεύσουν αναζητώντας  µια καλύτερη ζωή από αυτή που η πατρίδα τους µπορούσε να 
τους προσφέρει. Έτσι σήµερα στο γεωγραφικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν εκατοµµύρια νέοι 
µετανάστες ή πρόσφυγες ενώ χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία που στο 
παρελθόν υπήρξαν χώρες αποστολής, µετατράπηκαν σε χώρες υποδοχής µεταναστών. Οι «άλλοι», οι 
«ξένοι» ή οι «διαφορετικοί», όπως συχνά αποκαλούνται οι µετανάστες και οι πρόσφυγες, αν και αποτελούν 
σηµαντικό παράγοντα της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής των κρατών - µελών της Ε.Ε., 
αρκετές φορές υφίστανται σοβαρές διακρίσεις ως προς τη συµµετοχή στις λειτουργίες των κοινωνιών στις 
οποίες ζουν και δεν απολαµβάνουν τα βασικά κοινωνικά δικαιώµατα. Μισό αιώνα µετά τη λήξη του Β’ 
Παγκόσµιου πολέµου η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι αντιµέτωπη µε τα φαντάσµατα του παρελθόντος. Στη 
δυτική Ευρώπη πληθαίνουν καθηµερινά τα κρούσµατα ρατσιστικής βίας σε βάρος των µεταναστών 
(Παπαδηµητρίου, 2000, σελ. 18-19). Στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρθηκαν 52.694 ρατσιστικά κρούσµατα 
στις αστυνοµικές αρχές κατά την περίοδο 2003-2004, µε αποτέλεσµα η χώρα αυτή να συγκεντρώνει τα 
υψηλότερα ποσοστά αναφοράς τέτοιων περιστατικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) των 25. Ακολουθεί η 
Γερµανία µε τον µεγαλύτερο αριθµό επίσηµα καταγεγραµµένων αδικηµάτων, καθώς τους πρώτους 10 µήνες 
του 2004 καταγράφηκαν 6.474 αδικήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «εγκληµατικές ενέργειες µε 
πολιτικά κίνητρα, ακροδεξιά». Συγκριτικά η Γαλλία, που συγκεντρώνει µεγάλο πληθυσµό εθνοτικών 
µειονοτήτων, κατέγραψε επισήµως µόλις 1.565 ρατσιστικές, ξενοφοβικές και αντισηµιτικές απειλές και 
πράξεις το 2004 (EUMC- Ετήσια έκθεση 2005). Αξίζει, βέβαια, να αναφερθούν τα τελευταία κρούσµατα 
ρατσισµού στην Ευρώπη, που ήταν η δολοφονία του σκηνοθέτη Van Gogh στην Ολλανδία και το κύµα 
διαδηλώσεων που ξέσπασε στη Γαλλία το 2005. 

 
 

Ο ρατσισµός στην Ελλάδα. 
 

Τα φαινόµενα του ρατσισµού, του εθνικισµού, του θρησκευτικού φονταµενταλισµού, της 
περιθωριοποίησης και του αποκλεισµού δεν είναι ξένα προς την Ελλάδα (Βλ. Σταχυολόγηση περιστατικών 
από το ∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών στο: Σχολείο χωρίς σύνορα, 
Μαθητικά γυµνάσµατα 2000, σελ. 42-43).  

Η Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι αλήθεια ότι έχει µεταβληθεί σε χώρα υποδοχής 
µεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων µε σηµαντικές επιπτώσεις σε πολλούς τοµείς της ελληνικής 
κοινωνίας και, φυσικά, στην εκπαίδευση.  Έτσι, ενώ το 1989 οι σχετικές δηµοσκοπήσεις έδειχναν τους 
Έλληνες (εκ του ασφαλούς) ανεκτικούς απέναντι στους άλλους, από το 1992 µέχρι και σήµερα οι Έλληνες 
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των χωρών της Ε.Ε. ως προς την ξενοφοβική στάση. Οι σχετικές έρευνες 
δείχνουν µια αλµατώδη αύξηση στα αρνητικά ποσοστά για την παρουσία και τη δραστηριότητα των 
µεταναστών στην Ελλάδα (Βούλγαρης 1995, σελ.81-100. Ζέρβας, 2005. Φρεµεντίνης, 2005, σελ. 56. 
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Θεοδωράκης, 2006, σελ. 39). Οι Έλληνες παρουσιάζονται οι πιο ξενόφοβοι σε όλη την Ευρώπη, αφού 
σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισµό αντιδρούν σε ποσοστό 87,5% στη 
µετανάστευση και θεωρούν ότι οι ξένοι συνιστούν εθνική απειλή (βλ. σχετικά: ∆εληθανάση, 2005, σελ. 29. 
Ζέρβα, 2005, σελ. 56). Σε έρευνα της VPR-C (βλ. Νανούρης, 2005, σελ.26-29), ποσοστό 60% ζητά να 
φύγουν οι µετανάστες από την Ελλάδα και το 72% θα ήθελε αυστηρότερη µεταχείριση των µεταναστών εκ 
µέρους των αρχών. 

Οι Έλληνες, όλο και πιο συχνά, παρασυρµένοι πολλές φορές από τα Μ.Μ.Ε., θεωρούν άκριτα ότι οι 
µετανάστες και οι πρόσφυγες είναι η κύρια αιτία της αυξηµένης εγκληµατικότητας στην Ελλάδα. 
Πιστεύουν, επίσης, ότι κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας και ότι απειλείται η πολιτισµική ταυτότητα του 
ελληνικού έθνους από την παρουσία µεταναστών και προσφύγων (Τσιάκαλος 2000, σελ. 282-301). Έτσι, 
αναπτύσσονται ρατσιστικές συµπεριφορές, ακόµη και σε πρόσωπα που ζουν εδώ και χρόνια στη χώρα µας 
και «δοξάζουν», για παράδειγµα, µε τις αθλητικές τους επιτυχίες την Ελλάδα. Χαρακτηριστικότερη 
περίπτωση αυτή του Κάχι Καχιασβίλι (ΤΑ ΝΕΑ, 24-25 Ιουλίου 1999)      

 
 

Οι αλλοδαποί στην Ελληνική Εκπαίδευση 
 
Το ποσοστό των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στη Ελλάδα αυξήθηκε κατά τριακόσια 

τοις εκατό (300%) µέσα σε µια δεκαετία. Οι 45.717 µαθητές της σχολικής χρονιάς 1995-96 έφτασαν τις 
130.114 τη σχολική χρονιά 2003-04 (περίπου 10% επί του συνόλου των µαθητών) µε αυξητικές τάσεις για 
135.000 τα επόµενα έτη σε όλες τις βαθµίδες (Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια – ΤΕΕ (ΥΠΕΠΘ-
ΙΠΟ∆Ε, 2003). 

Τα µέτρα της ελληνικής πολιτείας που πάρθηκαν από το 1980 είναι τα σχολεία παλιννοστούντων, 
αποκλειστικά για τα παιδιά αυτά (αργότερα ονοµάστηκαν διαπολιτισµικά σχολεία), οι Τάξεις Υποδοχής 
(Τ.Υ.) και τα Φροντιστηριακά Τµήµατα (Φ.Τ.). Παράλληλα εµφανίζεται στις κοινωνικές επιστήµες ο λόγος 
περί «διαπολιτισµικής εκπαίδευσης» και θεσµοθετείται από την Πολιτεία µε το Ν. 2413/96 η δηµιουργία 
της Ειδικής Γραµµατείας Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ και το 
Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε). 

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, µε την παρουσία της πολυπολιτισµικότητας στην ελληνική 
κοινωνία, έχει προκληθεί η «επιβάρυνση του εκπαιδευτικού της συστήµατος» (∆αµανάκης, 1993, σελ. 59). 
Πιο συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε την Ψάλτη (1999, σελ. 96), η παρουσία των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων µαθητών στις ελληνικές τάξεις έχει θεωρηθεί σε µεγάλο βαθµό ότι έχει δηµιουργήσει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Στον τοµέα αυτό, οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί δήλωσαν έντονα την άγνοιά τους για την ύπαρξη «σχολικού ζητήµατος», το οποίο αφορά στη 
λήψη ή όχι ειδικών µέτρων από το ΥΠΕΠΘ για τα παιδιά αυτά (Ψάλτη, 1999, σελ. 96). Εξίσου σηµαντικές 
ήταν επίσης και οι απόψεις της πλειοψηφίας των ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, των 
Προϊσταµένων Γραφείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συµβούλων, οι οποίοι 
δήλωσαν ότι η παρουσία των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων µαθητών στα ελληνικά σχολεία 
λειτουργεί ως παράγοντας που δυσχεραίνει την οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος και που υποβαθµίζει  και 
την εκπαίδευση των γηγενών µαθητών και µαθητριών (Ψάλτη, 1999, σελ. 96). 

Σε έρευνα των Ταρατόρη και Μασάλη (2005) µε θέµα: «Ο δάσκαλος απέναντι στους άλλους 
µαθητές» αναδείχθηκε ότι ο ρατσισµός είναι διακριτός στην τάξη, µολονότι από τη δεκαετία του 1980 
αναπτύσσεται στα σχολεία η αντιρατσιστική προσέγγιση και µέρος της ευθύνης βαρύνει εκτός από το 
κοινωνικό σύστηµα που τον τρέφει και τον εκπαιδευτικό, διότι ο ρόλος του στην τάξη δεν υπήρξε ούτε 
ενοποιητικός ούτε υποστηρικτικός για το σύνολο των µαθητών και µαθητριών. 

 
Υπάρχει ρατσισµός στην Ελληνική Εκπαίδευση; 

 
Οι µέχρι στιγµής έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί δείχνουν ότι τα φαινόµενα του ρατσισµού και 

της ξενοφοβίας εξελίσσονται σταδιακά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα έρευνας  που 
πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της UNICEF µε αντικείµενο «∆ιακρίσεις- Ρατσισµός- Ξενοφοβία στο 
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα». Πιο συγκεκριµένα, µε τη χρήση ερωτηµατολογίων διερευνήθηκαν οι 
στάσεις απέναντι στους ξένους µαθητές και µαθήτριες. Ο πληθυσµός της έρευνας ήταν  οι µαθητές και 
µαθήτριες των ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων, οι γονείς των µαθητών αυτών, καθώς επίσης και οι 
καθηγητές τους. Η συλλογή των στοιχείων έγινε από τις 6 έως τις 13/03/2001 στα δύο µεγαλύτερα αστικά 
κέντρα της Ελλάδας, το λεκανοπέδιο της Αθήνας και στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, που 
συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. Αξιοσηµείωτα 
είναι, εκτός των άλλων, τα παρακάτω συµπεράσµατα της έρευνας: 
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• Οι φορείς κοινωνικοποίησης των µαθητών και µαθητριών, δάσκαλοι, καθηγητές και γονείς, 

εµφανίζονται στις απαντήσεις τους πιο αρνητικοί τόσο απέναντι στην παρουσία των παιδιών 
µεταναστών στα ελληνικά σχολεία, όσο και εν γένει στην παρουσία των αλλοδαπών στη χώρα, σε 
σχέση µε το υποκείµενο της κοινωνικοποίησης, τους µαθητές δηλαδή της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα οι µαθητές του δηµοτικού εµφανίζουν την καλύτερη γνώµη 
και συµπεριφορά απέναντι στους αλλοδαπούς συµµαθητές τους.  

• Η ξενοφοβική συµπεριφορά δασκάλων, καθηγητών και γονέων συσχετίζεται µε τις εξής µεταβλητές: 
 (i) Το βαθµό γνωριµίας / συναναστροφής  (ii) Το µορφωτικό επίπεδο (iii) Το φύλο: Μητέρες και 
γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να υιοθετούν αντιλήψεις διακρίσεων σε µεγαλύτερο ποσοστό από 
τους πατέρες και τους άντρες εκπαιδευτικούς.  (iv) Την εκπαιδευτική βαθµίδα: Οι γονείς των παιδιών 
του δηµοτικού και οι δάσκαλοι εµφανίζονται περισσότερο ανήσυχοι για την παρουσία των 
αλλοδαπών µαθητών από τους γονείς των παιδιών των γυµνασίων και λυκείων και τους καθηγητές 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εντούτοις οι µαθητές του δηµοτικού είναι πολύ περισσότερο 
ανοιχτοί στην πολυπολιτισµικότητα συγκριτικά µε τους µαθητές των γυµνασίων και λυκείων. 

Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2005 
έχοντας ως αντικείµενο τους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ηλικίας 10-12 ετών του ∆ήµου 
Ρεθύµνης (http://www.iliasliberis.gr/racism.htm). 

Σε έρευνα των Ταρατόρη και Μασάλη (2005) µε θέµα: «Ο δάσκαλος απέναντι στους άλλους 
µαθητές» αναδείχθηκε ότι ο ρατσισµός είναι διακριτός στην τάξη, µολονότι από τη δεκαετία του 1980 
αναπτύσσεται στα σχολεία η αντιρατσιστική προσέγγιση και µέρος της ευθύνης βαρύνει εκτός από το 
κοινωνικό σύστηµα που τον τρέφει και τον εκπαιδευτικό, διότι ο ρόλος του στην τάξη δεν υπήρξε ούτε 
ενοποιητικός ούτε υποστηρικτικός για το σύνολο των µαθητών. Αξίζει να επισηµανθεί, όµως, ότι δάσκαλοι, 
καθηγητές και γονείς ανέπτυξαν στο πρόσφατο παρελθόν ξενοφοβικές αντιδράσεις απέναντι σε παιδιά 
µεταναστών που αρίστευσαν και κλήθηκαν να σηκώσουν την ελληνική σηµαία στις παρελάσεις. Οι 
αντιδράσεις ήταν έντονες και υπερβολικές λες και κινδύνευαν οι εθνικές και πολιτισµικές µας αξίες από 
µετανάστες µαθητές που αγάπησαν τα  ελληνικά γράµµατα και διακρίθηκαν στο σχολείο. 

      Στο σχολικό, λοιπόν, περιβάλλον, ιδιαίτερα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέχρι στιγµής είναι 
περιορισµένα τα φαινόµενα.   Θα µπορέσει, όµως, να διατηρηθεί και αργότερα η θετική αυτή στάση των 
παιδιών, όταν βασικοί φορείς κοινωνικοποίησής τους (γονείς και δάσκαλοι), όπως σηµειώνεται στην έρευνα 
της UNICEF, εµφανίζονται στις απαντήσεις τους πιο αρνητικοί απέναντι στην παρουσία των παιδιών των 
µεταναστών στα ελληνικά σχολεία σε σχέση µε τους µαθητές; Οι προαναφερόµενες, λοιπόν, έρευνες 
δηλώνουν ξεκάθαρα την ανάγκη παρεµβάσεων στο σχολείο µε αντιρατσιστικό περιεχόµενο, έτσι ώστε αυτό 
αλλά και ο κοινωνικός περίγυρος να καταστούν χώροι σεβασµού της διαφορετικότητας.  
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Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισµός  ως µέσα καταπολέµησης του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 
  
 

Ολυµπιακοί Αγώνες - Αθλητισµός και Ρατσισµός κατά το 19ο και 20ο αιώνα. 
 
Είναι αλήθεια ότι ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα έκανε την εµφάνισή του ο ολυµπισµός, µια ιδέα µε 

οικουµενική διάσταση. Η ίδρυση της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και η θεσµοθέτηση των αγώνων το 
1894 ήταν κυρίως έργο του Κουµπερτέν, ο οποίος θεωρούσε ότι µε τη διεθνοποίηση του αθλητισµού θα 
καλλιεργούσε το αγωνιστικό πνεύµα µεταξύ των αθλητών, το οποίο θα συνέβαλλε γενικά στη διεθνή 
κατανόηση και ειρήνη. Ο Κουµπερτέν πρέσβευε ότι: «το να ζητάς από τους λαούς να αγαπούν ο ένας τον 
άλλο είναι αφελές, να τους ζητάς να σέβονται ο ένας τον άλλο δεν είναι ουτοπία, αλλά αυτό µόνο υπό την 
προϋπόθεση να γνωρίζει ο ένας τον άλλο»  (Müller 2000, p. 65). Πίστευε, επίσης, ότι ο αθλητισµός δεν 
αποτελεί µόνο το πιο πρόσφορο, ταχύ και αποτελεσµατικό µέσο διαµόρφωσης του ατόµου, µα και το πιο 
άµεσο όχηµα επικοινωνίας, κατανόησης και ειρήνευσης των ανθρώπων (Durantez 1996, p. 73). Θεωρούσε, 
λοιπόν, ότι µέσω της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού µπορούσε να ισχυροποιηθεί το κίνηµα εναντίον 
του ρατσισµού.  Είναι αλήθεια ότι πάρα πολύ σύντοµα ο αθλητισµός απεδείχθη ισχυρότατο αντιρατσιστικό 
µέσο. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες ήταν η µόνη κοινωνική δραστηριότητα που έδωσε από την πρώτη στιγµή τη 
δυνατότητα συµµετοχής όλων, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας ή γλώσσας. Για τα τέλη του 19ου αιώνα 
η κίνηση αυτή αποδείχτηκε ιδιαίτερα προοδευτική, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν την κατάσταση των φυλετικών 
σχέσεων στις χώρες του Νέου Κόσµου και την Αφρική. Εξαίρεση στην προσπάθεια αυτή του ολυµπιακού 
κινήµατος αποτέλεσαν οι «ανθρωπολογικές ηµέρες» των Ολυµπιακών Αγώνων του 1904 στο Σεντ Λιούις. 
Τότε διεξήχθησαν αγώνες των ιθαγενών σε σύγχρονα αθλήµατα ως ένα είδος ανθρωπολογικού πειράµατος 
επιβεβαίωσης της «υπεροχής των λευκών», γεγονός που ξεσήκωσε θύελλα διαµαρτυριών (Φιλίππου, 2004, 
388-392). Μια άλλη σχετική παρασπονδία συνέβη στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο, 
όπου οι ναζιστές προσπάθησαν να αποκλείσουν από τους αγώνες έγχρωµους και Εβραίους αθλητές. Οι 
Γερµανοί διοργανωτές υποχώρησαν και δέχθηκαν αθλητές, ανεξαρτήτως καταγωγής µετά την αντίδραση της 
διεθνούς κοινής γνώµης. Επιπρόσθετα, έγχρωµοι αθλητές, όπως ο πολυνίκης Jesse Owens, κατατρόπωσαν 
τη θεωρία περί ανωτερότητας της αρίας φυλής που πρέσβευε ο ναζισµός.  

Παρόλα, όµως, αυτά οι Ολυµπιακοί Αγώνες και κατ’ επέκταση ο αθλητισµός πολύ γρήγορα 
εξελίχθηκαν σε πεδίο όπου όλοι, ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία, µπορούσαν να αποδείξουν τις 
ικανότητές τους. Πολύ σύντοµα οι κατατρεγµένοι µαύροι και οι αποδιοποµπαίοι ιθαγενείς απέδειξαν την 
ικανότητά τους µέσα στα στάδια. Είναι κοινά αποδεκτό ότι µαύροι και ιθαγενείς πρώτα κέρδισαν την 
καταξίωση µέσα στα στάδια και, στη συνέχεια, µέσα στην κοινωνία. Κάτι ανάλογο συνέβη και στο χώρο της 
µουσικής µε τους µαύρους. Αυτό δε σηµαίνει, βέβαια, ότι φαινόµενα ρατσισµού δε συναντά κανείς στο 
σύγχρονο αθλητισµό. Κάθε άλλο: Στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο και το µπάσκετ είναι πολύ συχνές οι 
ρατσιστικές ιαχές και οι αποδοκιµασίες οµάδας οπαδών της κερκίδας απέναντι σε έγχρωµους ή 
διαφορετικής καταγωγής αθλητές. Ποδόσφαιρο και µπάσκετ παίζονται στα γήπεδα του ρατσισµού, όπου 
έγχρωµοι, κυρίως, αθλητές πέφτουν συχνά θύµατα ρατσιστικής µεταχείρισης (ΤΑ ΝΕΑ, 22-23 Φεβρουαρίου 
2003). 

Από τα µέσα του 20ου αιώνα ορισµένες κοινωνίες που πίστευαν στη δυναµική της πλουραλιστικής 
τους σύνθεσης χρησιµοποίησαν τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό για την καλλιέργεια συνοχής, 
αλληλεγγύης, σεβασµού και αντιρατσισµού. Ο Καναδάς, για παράδειγµα, άρχισε να εφαρµόζει ανάλογα 
προγράµµατα από το 1966 (Moodley, 1995, σελ. 802). 

Στην εξέλιξη των πραγµάτων υπήρχαν βέβαια και εξαιρέσεις. Έτσι κατά την περίοδο του 
µεσοπολέµου η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός χρησιµοποιήθηκαν ως µέσα των ρατσιστικών ιδεολογιών 
από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Για παράδειγµα, στην εθνικοσοσιαλιστική Γερµανία η φυσική αγωγή και 
τα σπορ χρησιµοποιήθηκαν ως µέσα φυλετικής ισχυροποίησης. Κάτι ανάλογο συνέβη στον ιταλικό 
φασισµό, τη φιλοαξονική Βουλγαρία και την Ισπανία (Mangan, 1999, σελ. 107-125). 

 
 
Η φυσική αγωγή ως µέσο αντιρατσιστικής αγωγής 
 
Το γνωστικό αντικείµενο της φυσικής αγωγής στο δηµοτικό και το γυµνάσιο, εκτός από τη 

διεπιστηµονικότητα των γνώσεων που προσφέρει, µπορεί να συµβάλλει και στην προσέγγιση µε το 
διαφορετικό, την προσέγγιση µε τους αλλοδαπούς µετανάστες και πρόσφυγες. Είναι το µόνο γνωστικό 
αντικείµενο στο σχολείο που απαιτεί από τους µαθητές και µαθήτριες µέσα από το παιχνίδι συνεργασία, 
οµαδικότητα, αλληλοσεβασµό, αλληλοϋποστήριξη και αποδοχή, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, 
κοινωνική και πολιτισµική προέλευση. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας παιχνίδια απ’ όλο τον κόσµο ή τους 
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χορούς διαφορετικής προέλευσης λειτουργεί ως ιδιαίτερα αποτελεσµατικό διαπολιτισµικό µέσο που 
διευκολύνει τη γνώση των πολιτισµών άλλων λαών (Clemments & Kinzle 2002, σελ. 2-5).  

Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής βοηθά στην κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών παιδιών, αφού το 
παιχνίδι και η άσκηση ενσωµατώνουν ισότιµα όλα τα µέλη της οµάδας. Εξάλλου, το πρόβληµα της γλώσσας 
δεν επηρεάζει την απόδοση των αλλόγλωσσων παιδιών, όπως συµβαίνει σε άλλα µαθήµατα 
(Κωνσταντινάκος, 2000, σελ. 106-107). Στο παιχνίδι τα λόγια περιττεύουν. Η γλώσσα του σώµατος είναι 
κοινή για όλους.  

Στα περιεχόµενα της φυσικής αγωγής περιλαµβάνονται αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες πολλές 
φορές είναι κοινές και ευρύτερα γνωστές σε παιδιά οποιασδήποτε καταγωγής. Έτσι, η ενασχόληση µε τις 
αθλοπαιδιές αυτές δεν αποτελεί εµπόδιο σε κανένα και το αντικείµενο της φυσικής αγωγής είναι το πιο 
οικείο στους αλλοδαπούς µαθητές από κάθε άλλο µάθηµα στο σχολείο. Να, λοιπόν, γιατί η φυσική αγωγή, 
δανειζόµενη πρακτικές της Ολυµπιακής και Αθλητικής Παιδείας, µπορεί να καλλιεργήσει µια θετική στάση 
απέναντι στην ανοχή και το σεβασµό της διαφορετικότητας και να διευκολύνει την αποδοχή των 
πολιτιστικών διαφοροποιήσεων (ΜacAloon, 1986, σελ. 7-10; Γκιόσος 2000, σελ. 33). 

 
 

Σκοποί της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής. 
 

Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν όλες οι σύγχρονες κοινωνίες στο κατώφλι 
του 21ου αιώνα είναι η δυνατότητα συµβίωσης µε το διαφορετικό. Και όχι µόνο αυτό. Η χαρά της διαφοράς, 
η απόλαυση της ποικιλίας, η δηµιουργική αξιοποίηση της πολυµορφίας. Tο σχολείο είναι από τη φύση του 
ένας παρεµβατικός θεσµός και µπορεί µετά από εξειδικευµένες δράσεις να εξασφαλίσει τη διατήρηση και 
την προώθηση ενός αντιρατσιστικού παιδαγωγικού πλαισίου αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας (Γκότοβος, 
1998, σελ. 108). 

 Σε έναν κόσµο όπου τα σύνορα ανάµεσα στους λαούς σταδιακά εξαλείφονται και οι πολιτισµοί 
αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλο είναι σηµαντικό να είµαστε κατάλληλα προετοιµασµένοι να συµβιώσουµε 
αρµονικά και ευτυχισµένα. Το σχολείο µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην προετοιµασία των νέων για 
µια τέτοια συµβίωση. Έχει την ευθύνη  να καλλιεργήσει αξίες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες  
στο πλαίσιο της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, αποβλέποντας στο: 

• Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε θέµατα κοινωνικού αποκλεισµού, ρατσισµού, ξενοφοβίας και 
προκατάληψης.  

• Να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, αλλά έχουν και διαφορές (γλωσσικές, 
πολιτισµικές, θρησκευτικές).  

• Να γνωρίσουν συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικού αποκλεισµού και φυλετικού ρατσισµού.  
• Να καταπολεµήσουν στάσεις ξενοφοβίας, στερεότυπα και προκαταλήψεις.  
• Να πληροφορηθούν για κινήσεις, πρωτοβουλίες και διακηρύξεις ∆ιεθνών Οργανισµών ενάντια στο 

ρατσισµό.  
• Να µάθουν να ερευνούν (σε βιβλιοθήκες, εφηµερίδες, περιοδικά κ.ά.), να αναπτύσσουν 

πρωτοβουλίες και να ερµηνεύουν γεγονότα και πράξεις µε ρατσιστικό περιεχόµενο (Μulticultural 
Connections, 1996, σελ.21-23; Κόµπος 1998, σελ. 3)  

∆ε θα πρέπει να µας διαφεύγει ότι τα παιδιά έρχονται στο σχολείο µε έτοιµα στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, προϊόντα κοινωνικής µάθησης στο χώρο της οικογένειας, της οµάδας των συνοµηλίκων και 
των µέσων µαζικής επικοινωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι το σχολείο είναι υποχρεωµένο να παρέµβει προς την 
κατεύθυνση της αποδόµησης της ήδη υπάρχουσας προκατάληψης και του στερεοτύπου. ∆ύο από τους 
κλασικούς µηχανισµούς αποδόµησης της προκατάληψης που µπορεί να χρησιµοποιεί ο Κ.Φ.Α. είναι η 
αλληλεπίδραση σε περιστάσεις αντιστροφής του  status και η συνεργασία σε συνθήκες αλληλεπίδρασης. 
Στην πρώτη περίπτωση, η αλληλεπίδραση διαψεύδει έµπρακτα ένα από τα «αυτονόητα» της καθηµερινής 
ζωής, όταν π.χ. ο µαθητής που προέρχεται από µια κοινωνική κατηγορία µε χαµηλή κοινωνική αξία 
αναλαµβάνει στο σχολείο έναν επίσηµο ρόλο (συντονιστής, υπεύθυνος για κάποια δραστηριότητα, αρχηγός 
κάποιας οµάδας) που τον διαφοροποιεί θετικά από πλευράς status σε σχέση µε τους συµµαθητές του οι 
οποίοι προέρχονται από την ευνοηµένη κοινωνική κατηγορία. Στη δεύτερη περίπτωση δύο (ή περισσότερα) 
άτοµα που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες αναγκάζονται να βρεθούν σε µια περίσταση 
όπου η συνεργασία είναι η µόνη µέθοδος για τη λύση του προβλήµατος. Να, λοιπόν, γιατί η συνεργατική 
µάθηση και το στυλ της αµοιβαίας διδασκαλίας είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται από τον Κ.Φ.Α. στα 
πλαίσια του µαθήµατός του.    

∆ιαπολιτισµικές επιδιώξεις του Κ.Φ.Α. στο πλαίσιο της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. 
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Οι θετικές στάσεις προς τη διαφορετικότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι απαραίτητα 

στοιχεία ενός εκπαιδευτικού ο οποίος θέλει να καλλιεργήσει τον αντιρατσισµό. Η Nieto (1992, σελ. 275) 
ορθά σηµειώνει ότι «το να γίνεις ένας αντιρατσιστής δάσκαλος πρώτα σηµαίνει να γίνεις ένας διαπολιτισµικός 
άνθρωπος». Θέτει, λοιπόν, ως αξίωµα ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να µάθει περισσότερα για την ποικιλία 
των πολιτισµών, να αντιµετωπίσει τις δικές του προκαταλήψεις και το ρατσισµό του και τέλος, πρέπει να δει 
την πραγµατικότητα πολυπρισµατικά. Έτσι, ο Κ.Φ.Α. στο πλαίσιο των αντιρατσιστικών προγραµµάτων θα 
πρέπει να επιδιώκει:  
 
1.Να ενισχύσει την αυτοεκτίµηση, την αυτογνωσία και την ταυτότητα των µαθητών και µαθητριών. 
2.Να προαγάγει την εκτίµηση και αναγνώριση των πολιτισµικών διαφορών σε τέτοιο σηµείο, ώστε να 
εξετάζονται περισσότερο µε έναν ισότιµο τρόπο, παρά µε το δίπολο ανωτερότητας/κατωτερότητας και να 
αποδίδεται σηµασία στις οµοιότητες αντί τις διαφορές. 

3.Να αυξήσει τη συναίσθηση και την επίγνωση της ιστορίας, του πολιτισµού και των µορφών όλων των 
εθνικών και φυλετικών οµάδων. Η χρησιµοποίηση παιχνιδιών και χορών απ’ όλο τον κόσµο από τον 
Κ.Φ.Α. βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση. 

4.Να αναπτύξει την κατανόηση της πολυπολιτισµικής συνύπαρξης και του αλληλοεξαρτώµενου κόσµου 
(Gay, 2000). Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθά ιδιαίτερα η πρόσκληση ως οµιλητών γνωστών αθλητών ή 
προπονητών διαφορετικής καταγωγής που απασχολούνται στη χώρα µας. 

 
 
Στρατηγικές καλλιέργειας φιλικού κλίµατος στην τάξη. 

 
Οι διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το διαφορετικό επίπεδο φυσικών ικανοτήτων, οι διαφορετικές 

γλωσσικές ικανότητες αλλόγλωσσων µαθητών αλλά και τα ποικίλα ψυχολογικά προβλήµατα που µπορεί να 
δηµιουργούνται στα παιδιά αυτά από τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες διαβίωσής τους αποτελούν τις 
κυριότερες αιτίες της αυτοαποµόνωσής τους. Ένα πρώτο βήµα για να γεφυρωθεί το χάσµα είναι να 
δηµιουργηθεί στην τάξη ένα ασφαλές µαθησιακό περιβάλλον, όπου όλα τα παιδιά θα αποκτήσουν 
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, αυτοεκτίµηση και σεβασµό στη διαφορετικότητα. Τι σηµαίνει αυτό: Ο 
εκπαιδευτικός φροντίζει να γνωρίσει από κοντά τους αλλόγλωσσους µαθητές και µαθήτριες. Το ιστορικό 
του παιδιού θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να το προσεγγίσει καλύτερα και αποτελεσµατικότερα (∆ούβλη, 
2003, σελ. 7). Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν, επίσης, µερικές από τις παρακάτω 
στρατηγικές για να οικοδοµήσουν αποδοχή και σεβασµό για όλα τα παιδιά της τάξης:  

 
Αυτοπαρουσιάσεις - αλληλογνωριµία. 
Μια δραστηριότητα που µπορεί να γίνει στην αρχή της χρονιάς και να βοηθήσει τα παιδιά γλωσσικών 

µειονοτήτων να γνωρίσουν την τάξη και η τάξη αυτά είναι η αυτοπαρουσίαση (η ταυτότητά µου) των 
παιδιών. Η δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει µε την αυτοπαρουσίαση του εκπαιδευτικού. Τα παιδιά 
µπορούν να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον εκπαιδευτικό ή να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες. 
Στη συνέχεια, σε ζευγάρια µε το παιδί που κάθεται δίπλα τους παρουσιάζει το ένα στο άλλο την ταυτότητά 
του και έπειτα µε το διπλανό ζευγάρι σχηµατίζουν οµάδες των τεσσάρων και παρουσιάζουν τους συνεργάτες 
τους. Βεβαιώνονται ότι όλοι και όλες µπορούν να παρουσιάσουν τους συµµαθητές και τις συµµαθήτριές 
τους. Τέτοιου είδους δραστηριότητες βοηθούν, ώστε να σπάσει ο πάγος µεταξύ των παιδιών, να µοιραστούν 
γνώσεις, απόψεις ή απορίες για διάφορα θέµατα (Coelho 1998, p.65). Στον Κ.Φ.Α. προτείνονται, επίσης, 
παιχνίδια γνωριµίας, παιχνίδια συνεργασίας που µειώνουν τις αποστάσεις και βοηθούν στην ανάπτυξη 
φιλικών σχέσεων. 

 
∆ιάκοσµος της τάξης και του γυµναστηρίου.  

• Μπορούµε να έχουµε στην τάξη έναν πολιτικό χάρτη όπου θα εντοπιστούν και θα σηµειωθούν όλοι 
οι τόποι προέλευσης των µαθητών. Τα παιδιά µπορούν να φέρουν φωτογραφίες ή και να γράψουν 
µικρά κείµενα για τους τόπους τους. 

• Να γίνει ένας πίνακας µε φωτογραφίες των παιδιών και κάθε παιδί να γράψει από κάτω µία ή δύο 
προτάσεις για τον εαυτό του. Αν τα αλλόγλωσσα παιδιά δε ξέρουν ακόµη ελληνικά, µπορούν να 
γράψουν στη γλώσσα τους. 

• Στη βιβλιοθήκη της τάξης µπορούν να προστεθούν λεξικά των γλωσσών των αλλόγλωσσων παιδιών 
(Coelho, 1998, σελ. 66). 

• Στους τοίχους του γυµναστηρίου µπορούν να αναρτηθούν φωτογραφίες ολυµπιονικών ή µεγάλων 
αθλητών που προέρχονται από τις χώρες προέλευσης των µαθητών του σχολείου. 

• Στο γυµναστήριο µπορούν να τοποθετηθούν φωτογραφίες µεγάλων αθλητών διαφορετικής 
προέλευσης που ζουν και αγωνίζονται στη χώρα µας. 
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• Φωτογραφίες παραδοσιακών χορών ή παιχνιδιών άλλων χωρών µπορούν, επίσης, να 

χρησιµοποιηθούν ως διακοσµητικό υλικό για το γυµναστήριο. 
 

Θετική στάση του ΚΦΑ απέναντι στη γλωσσική και πολιτισµική ετερότητα. 
Οι µαθητές και µαθήτριες σε πολυπολιτισµικές τάξεις χρειάζονται εκπαιδευτικούς µε θετική στάση 

απέναντι στη γλωσσική και πολιτισµική ετερότητα. Μερικές από τις τεχνικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει 
ο εκπαιδευτικός είναι: 

 
• Να µάθει µερικές λέξεις ή εκφράσεις στη γλώσσα των παιδιών.  
• Να είναι ευέλικτος ως προς το σχηµατισµό των οµάδων (εναλλαγή των παιδιών στις οµάδες και 

παρουσία σε αυτές και οµόγλωσσων παιδιών). 
• Να ενθαρρύνει τους αρχάριους να χρησιµοποιούν και τη µητρική τους γλώσσα για να εκφραστούν 

γραπτά ή προφορικά. 
• Να παρέχει στους αρχάριους -όταν αυτό είναι εφικτό- δίγλωσση βοήθεια είτε αυτή θα προέρχεται 

από άλλους µαθητές ή µαθήτριες είτε σε συνεργασία µε κάποιους γονείς. 
• Να συµπεριλάβει και τις άλλες γλώσσες στη διδασκαλία. Για παράδειγµα: «Πώς αρχίζει και 

τελειώνει ένα παραµύθι στη γλώσσα σου;», πώς λέγεται το «καληµέρα», το «γεια» σου», «πώς είναι 
στα ρωσικά/αλβανικά/τουρκικά/άλλη γλώσσα;», πώς λέγεται στη γλώσσα σου το «ποδόσφαιρο», το 
«µπάσκετ» ή το βόλεϊ», πώς λέγεται στη γλώσσα σου το «παιχνίδι», το «τρέξιµο», το «άλµα», πώς 
λέγονται στη γλώσσα σου οι «ασκήσεις κοιλιακών», «ραχιαίων», οι «διπλώσεις», οι «κάµψεις;». 

• Να αποφεύγει τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά παιχνίδια και τη διεκδίκηση της νίκης ως µοναδικής 
επιδίωξης σε κάθε αθλητική δραστηριότητα. Τούτο αποτελεί επικίνδυνο παράγοντα δηµιουργίας 
επιθετικής και ρατσιστικής συµπεριφοράς, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται. 

• Να ενσωµατώνει στο µάθηµα της φυσικής αγωγής στοιχεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Ζητάµε 
από τα παιδιά διαφορετικής καταγωγής να διδάξουν ένα χορό της χώρας τους, ένα παραδοσιακό 
παιχνίδι της χώρας τους, ένα µουσικό κοµµάτι της πατρίδας τους κατάλληλο για γυµναστική µε 
µουσική (∆ούβλη, 2004, σελ. 6). 

 
Ανακεφαλαιώνοντας, επισηµαίνεται ότι, όταν ο Κ.Φ.Α. χρησιµοποιεί τη φυσική αγωγή ως µέσο 

αντιρατσιστικής αγωγής, καλό είναι να στηρίζεται στη συνεργατική µάθηση και το στυλ αµοιβαίας 
διδασκαλίας, να χρησιµοποιεί συχνά τα παιχνίδια γνωριµίας και συνεργασίας για να καλλιεργήσει ένα 
θετικό και φιλικό κλίµα στην τάξη και τέλος να είναι θετικός απέναντι στη διαφορετικότητα, προβάλλοντας 
και διδάσκοντας παιχνίδια ή χορούς διαφορετικής καταγωγής. 

 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Φ.Α. - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Εντοπισµός συµπτωµάτων έλλειψης ανεκτικότητας και φαινοµένων ρατσισµού στο σχολείο. 

 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογεί τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεών του και γι’αυτόν 

ακριβώς το λόγο θα πρέπει να αναζητά  κάποιες ενδείξεις που προκύπτουν από τις κοινωνικές συνθήκες, για 
να υπογραµµίσουν την απουσία της ανεκτικότητας στο σχολείο. Εφόσον έχουν επιτύχει ένα αυθεντικό 
επίπεδο εµπιστοσύνης µε τους µαθητές/τριές τους, µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις ενδείξεις αυτές ως 
αφορµές για συζήτηση, προκειµένου να κατανοήσουν τα παιδιά τη φύση και τις συνέπειες µιας τέτοιας 
συµπεριφοράς, που πολλά παιδιά εκδηλώνουν χωρίς να έχουν πλήρη συναίσθηση των πράξεών τους. 
Τέτοιες συζητήσεις µπορούν να ενσωµατωθούν στη διδασκαλία για την κοινωνική υπευθυνότητα, 
καθιστώντας ικανούς τους µαθητές και τις µαθήτριες να αντιδρούν στις συνέπειες των πράξεών τους ως ένα 
απαραίτητο βήµα για να πάρουν ευθύνη γι’ αυτές. 

Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί ο παρακάτω κατάλογος για τον εντοπισµό των συµπτωµάτων 
ρατσιστικής συµπεριφοράς και έλλειψης ανεκτικότητας. 

 
Πίνακας 1. Αξιολόγηση επιπέδου ανεκτικότητας και αντιρατσισµού του τµήµατος. 

 

Συµπτώµατα Ερωτήσεις ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ 

Γλωσσικός 
ρατσισµός 

Τα παιδιά αποκαλούν το ένα το άλλο µε 
το όνοµά τους; 

Χρησιµοποιούν ρατσιστικά ή 
εθνικιστικά στίγµατα, απευθυνόµενα σε µέλη 
της τάξης; (π.χ. αράπη, γύφτε κτλ.); 
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Παρεµποδίζουν τα παιδιά τους 

αλλοδαπούς µαθητές να επικοινωνούν στη 
γλώσσα τους; 

Στερεότυπα 

Τα παιδιά εκφράζονται γενικά µε 
αρνητικούς όρους σχετικά µε τις φυλετικές ή 
εθνικές οµάδες, τους ανάπηρους ή όσους είναι 
διαφορετικοί από αυτά; 

  

Εµπαιγµός 

Επιδιώκουν ή τείνουν τα παιδιά να 
φέρουν σε αµηχανία άλλα παιδιά 
επικεντρώνοντας την προσοχή σε µερικά 
προσωπικά χαρακτηριστικά (χρώµα δέρµατος, 
µαλλιών, µατιών κτλ.); 

Τείνουν τα παιδιά να φέρουν σε 
αµηχανία συµµαθητές τους, εµπαίζοντας τις 
συνθήκες ζωής της οικογένειάς τους; 

  

Προκατάληψη 

∆έχονται τα παιδιά ότι ορισµένοι 
συµµαθητές τους είναι λιγότερο ικανοί ή 
αξίζουν λιγότερο, εξαιτίας της φυλετικής ή της 
εθνικής τους προέλευσης; 

Θεωρούν ότι παιδιά που ανήκουν σε 
ορισµένες θρησκείες δεν είναι κατάλληλα για 
συµπαίκτες ή σύντροφοι; 

  

∆ηµιουργία 
εξιλαστήριων 
θυµάτων 

Τείνουν τα παιδιά να αποδίδουν µε 
υβριστικούς και ταπεινωτικούς χαρακτηρισµούς 
ένα ατύχηµα µια κακή εξέλιξη, τις φιλονικίες, 
την ήττα στα σπορ σε έναν ή σε κάποιους 
συµµαθητές/τριες; 

  

∆ιάκριση 

Αποφεύγουν τα παιδιά µερικούς 
συµµαθητές τους, µη επιλέγοντας αυτούς για 
συντρόφους στο παιχνίδι ή στην οµάδα σε 
σταθερή βάση; 

  

Παρενόχληση 

Κάποια παιδιά επιδιώκουν να 
δηµιουργήσουν στα άλλα έλλειψη άνεσης, 
σπρώχνοντάς τα έξω από τη γραµµή, αφήνοντας 
ενοχλητικά ανώνυµα σηµειώµατα ή σχέδια 
πάνω στα θρανία ή στα βιβλία τους ή κάνοντας 
άσεµνες χειρονοµίες; 

  

Τροµοκρατία 

 Τείνουν µερικά παιδιά εσκεµµένα να 
εκφοβίζουν κάποια µικρότερα ή ασθενέστερα, 
παιδιά καθώς και τους αλλοδαπούς µαθητές; 

Επιβάλλουν ορισµένοι µε τη βία στους 
άλλους την άποψή τους; 

  

Αποµόνωση 
Μερικά παιδιά έχουν αποβληθεί 

σταθερά από τα παιχνίδια ή τις άλλες σχολικές 
δραστηριότητες; 

  

∆ιαχωρισµός 

Τείνουν οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
συγκεντρώνονται και να κοινωνικοποιούνται σε 
οµάδες που βασίζονται στη φυλή, τη θρησκεία, 
την εθνικότητα ή το φύλο; 

Εκφοβίζονται αλλοδαποί µαθητές βίαια 
ή αποθαρρύνονται µε άλλους τρόπους να 
συµµετέχουν σε συζητήσεις ή να εκφράζουν τις 
απόψεις τους; 

  

Τραυµατισµοί Έχουν υποστεί µερικά παιδιά επίθεση ή 
φυσική βία από άλλα παιδιά;   

 
 
Είναι καλό να γίνει µια αξιολόγηση σχετικά µε την πιθανή έλλειψη ανεκτικότητας από τον Κ.Φ.Α στα 

πρώτα µαθήµατα. Όµως, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για την εκδήλωση αυτών των 
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συµπτωµάτων σε όλη τη σχολική περίοδο. Οι αντιδράσεις από µέρους των διδασκόντων πρέπει να είναι 
λογικές και παιδαγωγικά ενδεδειγµένες. ∆εν ωφελεί να κατηγορούµε το δράστη ενώπιον της τάξης ή να 
αρκούµαστε σε µια εκδήλωση συµπάθειας.  

 
Αυτοαξιολόγηση των µαθητών και µαθητριών 

 
Ανάλογο τεστ αυτοαξιολόγησης της συµπεριφοράς θα πρέπει να χρησιµοποιείται από τον κάθε 

µαθητή και µαθήτρια για να αυτοελέγχει την συµπεριφορά του. 
 
Πίνακας 2. Τεστ αυτοαξιολόγησης του µαθητή και µαθήτριας: 

Ερωτήσεις ΠΑΝΤΑ ΣΥΧΝΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΣΠΑΝΙΑ ΠΟΤΕ

1. Αποκαλώ τους αλλοδαπούς µε τα εθνικά 
τους ονόµατα; (π.χ. Αλβανέ, Τούρκε, Ουκρανέ 
κτλ.); 

     

2. Θεωρώ ότι ορισµένα παιδιά είναι 
λιγότερα ικανά εξαιτίας της φυλετικής ή εθνικής 
τους προέλευσης; 

     

3. Αποφεύγω να επιλέγω αλλοδαπό ως 
συνασκούµενο ή συµπαίκτη σε µια οµάδα; 

     

4. Βρίζω ή χειρονοµώ εις βάρος 
αλλοδαπών µαθητών; 

     

5. Μια κακή εξέλιξη ενός αγώνα ή ενός 
παιχνιδιού την αποδίδω στους αλλοδαπούς 
συµπαίκτες µου; 

     

6. Εκφοβίζω τους αλλοδαπούς, για να µην 
εκφράζουν άποψη ή να διαµαρτύρονται; 

     

7. Επιτίθεµαι βίαια σε ασθενέστερα παιδιά 
η αλλοδαπούς µαθητές; 

     

 
Ο κάθε µαθητής και µαθήτρια, έστω και αν συγκεντρώσει µία θετική απάντηση, θα πρέπει να το 

συζητήσει µε τον ΚΦΑ για να δοθεί λύση1. 

                                                      
1 . Tolerance, The Threshold of Peace, UNESCO 1977, p. 13-14. M. Γιατράκου, «Εκπαίδευση για την ειρήνη, τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία, την ανεκτικότητα. Η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων», στο: Σχολείο 
χωρίς σύνορα, ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ, Αθήνα 2000, σελ. 36-48. Καγκά Ε., Το άνοιγµα του σχολείου στην πολλυγλωσσία 
και τον πολυπολιτισµό, Περίπτωση ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης, Επιθεώρηση Εκπαίδευτικών Θεµάτων.    



 57
 

Παιδιά µέτριων και χαµηλών κινητικών ικανοτήτων & ρατσισµός 
 

∆υστυχώς ή ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια το σχολικό περιβάλλον είναι συνυφασµένο µε την 
καθηµερινή φυσική δραστηριότητα.  Συνεπώς, η κινητική ικανότητα του παιδιού προσδιορίζει σε µεγάλο 
βαθµό την ατοµική του συµµετοχή είτε στις σχολικές είτε στις ψυχαγωγικές  δραστηριότητες.  Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα το «στιγµατισµό» και κατά συνέπεια, τον αποκλεισµό των «αδέξιων» και χωρίς την 
απαιτούµενη κινητική συναρµογή παιδιών από ένα µεγάλο κοµµάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(Henderson & Sugden, 1992). 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι πολλά και πολλές φορές σοβαρά συναισθηµατικά και κοινωνικά 
προβλήµατα συνδέονται µε τις χαµηλές και τις µέτριες κινητικές δυνατότητες στην παιδική ηλικία (Cermak 
& Larkin, 2002; Cratty, 1994). Μία σοβαρή αιτία για αυτό είναι σίγουρα η έλλειψη επιστηµονικής γνώσης 
µέχρι σχετικά πρόσφατα και η συνακόλουθη έλλειψη ενηµέρωσης και πληροφόρησης εκπαιδευτικών και 
γονέων σχετικά µε τη σοβαρότητα και τις συνέπειες της κατάστασης.  Εξαιτίας αυτού, πολλά παιδιά µε 
χαµηλές ή και µέτριες κινητικές δυνατότητες συχνά χαρακτηρίζονται-στιγµατίζονται από τους 
εκπαιδευτικούς σαν οκνηρά, άτακτα ή ακόµη και νοητικά υστερηµένα (Cratty, 1994).  

Ακόµη και ως µεµονωµένο γεγονός η παραπάνω κατάσταση είναι ικανή να διαταράξει σοβαρά τον 
ψυχικό και κοινωνικό κόσµο ενός παιδιού µε χαµηλές κινητικές δυνατότητες.  ∆υστυχώς όµως, αφού η 
κίνηση είναι εύκολα παρατηρήσιµη, αλλά και ταυτόχρονα περίπλοκη, η κινητική επιδεξιότητα παρουσιάζει 
µία µεγάλη ποικιλία από ψυχο-κοινωνικές διαστάσεις. Η θετική σχέση που υπάρχει µεταξύ κινητικής 
επιδεξιότητας και επιθυµητών κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η κοινωνική αποδοχή και η 
κοινωνική καταξίωση και θέση, έχει τονιστεί κατ’ επανάληψη (Cratty, 1994; Henderson & Sugden, 1992). 
Συνεπώς, τα πιο επιδέξια παιδιά προσαρµόζονται καλύτερα ατοµικά και κοινωνικά, τη στιγµή που οι 
δυσκολίες στην κίνηση εµποδίζουν τη συµµετοχή σε οµαδικές κινητικές δραστηριότητες και οδηγούν σε µία 
µη φυσιολογική κινητική ανάπτυξη.   

Έτσι, δηµιουργείται ένας αδιαπέραστος «φαύλος κύκλος» που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των 
παιδιών µε κινητικές δυσκολίες. Η φτωχή κινητική ικανότητα οδηγεί σε χαµηλή καταξίωση και γόητρο 
µεταξύ των συνοµηλίκων και καταλήγει στον εξοστρακισµό από τα οµαδικά παιγνίδια. Επιπρόσθετα, και 
αφού τα αδέξια παιδιά δυσκολεύονται να κρύψουν τις δυσκολίες τους πολύ συχνά γίνονται εύκολος στόχος 
για πειράγµατα και χλευασµό.  Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην αποφυγή των κινητικών δραστηριοτήτων και 
των οµαδικών εκδηλώσεων, επειδή αυτές συνδέονται µε αισθήµατα αποτυχίας. Ως αποτέλεσµα, τα ήδη 
υπάρχοντα κινητικά προβλήµατα γίνονται ακόµη πιο εµφανή και σοβαρά. Ακόµη και βασικές δεξιότητες 
απαραίτητες για την κινητική ανάπτυξη πολλές φορές δεν αναπτύσσονται. Ο «φαύλος κύκλος» εµποδίζει το 
παιδί µε κινητικές δυσκολίες να κάνει φίλους και τελικά οδηγεί στην κοινωνική του αποµόνωση και σε 
σοβαρά συναισθήµατα ανικανότητας και κατωτερότητας.   

Πολλά από τα συναισθηµατικά και κοινωνικά προβλήµατα προέρχονται πολλές φορές από τη στάση 
των ίδιων των γονέων απέναντι στην αδυναµία του παιδιού στις καθηµερινές δραστηριότητες, όπως το 
δείπνο ή τη δουλειά του σχολείου (Cratty, 1994). Πολλές φορές οι γονείς δηµιουργούν ένα δυσάρεστο 
περιβάλλον, παρακινούµενοι από τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες τους. Υπεύθυνη για αυτό  µπορεί να 
είναι η κοινωνική τάξη της οικογένειας ή πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως το γεγονός ότι ο ένας από τους 
γονείς υπήρξε καλός στον αθλητισµό. Αυτή η κατάσταση σίγουρα δηµιουργεί τα πρώτα συναισθήµατα 
απογοήτευσης στο παιδί. 

Τα συναισθηµατικά προβλήµατα φαίνεται να µεγαλώνουν υπερβολικά κατά τη διάρκεια των σχολικών 
χρόνων (Cratty, 1994). Πολύ συχνά αυτά τα παιδιά προκαλούν εχθρικά συναισθήµατα, όταν κατά λάθος 
σπρώχνουν τους συµµαθητές τους, προσπαθώντας να φτάσουν από το ένα µέρος στο άλλο. Έτσι, 
χαµηλότερη αυτοεκτίµηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης, απογοήτευση και δυστυχία αποτελούν τα 
χαρακτηριστικά του ψυχικού κόσµου του παιδιού. Το γεγονός πως η κινητική επιδεξιότητα επηρεάζει 
σηµαντικά την αυτοεκτίµηση αποδείχτηκε από έρευνες που αποκάλυψαν πως παιδιά µε κινητικές δυσκολίες 
είχαν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση και καταξίωση από παιδιά χωρίς προβλήµατα.   

Ως συνέπεια των παραπάνω προκύπτουν πρόσθετα προβλήµατα συµπεριφοράς. Έχει αναφερθεί πως 
ανάµεσα στα παιδιά µε κινητικές δυσκολίες η µη ρεαλιστική τάση να θέτουν υψηλότερους στόχους από 
αυτούς που µπορούν να πετύχουν είναι κάτι πολύ συνηθισµένο. Μια άλλη συνηθισµένη συµπεριφορά 
αποτελεί η τάση να µη δέχονται την ευθύνη για τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες τους και να θεωρούν άλλους 
παράγοντες υπεύθυνους. Επίσης, έχει αναφερθεί πως παιδιά µε κινητικές δυσκολίες συχνά αποδίδουν τα 
αποτελέσµατα των ενεργειών τους στις επιδράσεις παραγόντων ανεξάρτητων από αυτά, ανεξάρτητα εάν 
αυτό αληθεύει ή όχι. Οι παραπάνω συµπεριφορές και η αδυναµία των παιδιών µε κινητικές δυσκολίες να 
αποδώσουν κινητικά µε αποδεκτή επιδεξιότητα κάνουν την αποτυχία καθηµερινή ρουτίνα για αυτά τα παιδιά 
(Cermak & Larkin, 2002).  
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Φαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρα πως τα παιδιά µε χαµηλές ή και µέτριες κινητικές δυνατότητες 

αντιµετωπίζουν ένα ιδιότυπο περιβάλλον ρατσισµού και στιγµατισµού που διαµορφώνεται από συµµαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς. Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναι εάν οι κινητικές αδυναµίες είναι µια κατάσταση 
την οποία τα παιδιά µπορούν να ξεπεράσουν χωρίς βοήθεια µε το πέρασµα του χρόνου. Οι σχετικές έρευνες 
όχι µόνο επιβεβαίωσαν ότι η χωρίς βοήθεια αποκατάσταση είναι µακριά από το σύνηθες, αλλά, επίσης, 
έδειξαν ότι από τα παιδιά που έχουν την τύχη να ξεπεράσουν το πρόβληµα τα πραγµατικά τυχερά είναι αυτά 
που ξεπερνούν το πρόβληµα νωρίς και καταφέρνουν να καλύψουν τις ακαδηµαϊκές και κοινωνικές τους 
αδυναµίες. Αντίθετα, για τα παιδιά που αργούν να ξεπεράσουν τα κινητικά τους προβλήµατα η πρόγνωση 
δεν είναι τόσο αισιόδοξη (Cermak & Larkin, 2002; Cratty, 1994; Henderson & Sugden, 1992).  

 
Υποδείξεις για τους εκπαιδευτικούς και τις παρεµβάσεις σχετικά µε το σεβασµό σε παιδιά 

µέτριων ικανοτήτων. 
 

Οι κινητικές δυσκολίες κάνουν τα «αδέξια» παιδιά να ξεχωρίζουν και να στιγµατίζονται-
αποµονώνονται, µε σοβαρές επιπτώσεις στη συναισθηµατική και κοινωνική τους ανάπτυξη, αλλά και στην 
εκπαιδευτική τους πρόοδο. Έτσι, για πολλά από αυτά τα παιδιά η έγκαιρη ανίχνευση και, συνεπώς, η 
έγκαιρη αντιµετώπιση ίσως είναι η µόνη ελπίδα ανατροπής των συνεπειών των κινητικών προβληµάτων. Το 
θέµα της αναγκαιότητας για έγκαιρη ανίχνευση των κινητικών δυσκολιών έχει τονισθεί από πολλούς 
επιστήµονες. Η έγκαιρη διάγνωση δεν οδηγεί µόνο στην έγκαιρη εφαρµογή ενός προγράµµατος 
αντιµετώπισης, αλλά προλαβαίνει επίσης πολλά από τα κινητικά, φυσιολογικά και συναισθηµατικά 
προβλήµατα που προκύπτουν ως συνέπειες, καθώς το παιδί µεγαλώνει σε ηλικία (Cermak & Larkin, 2002; 
Cratty, 1994; Henderson & Sugden, 1992).  

Ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζονται οι γονείς και το παιδί και ενηµερώνονται για την κατάσταση 
είναι, επίσης, σηµαντικό θέµα (Cratty, 1994). Μία ειλικρινής και µε κατανόηση συζήτηση µε τους γονείς 
και, εάν είναι δυνατό, και µε το παιδί µπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη φύση του προβλήµατος 
και το τι πρέπει να κάνουν, για να βελτιώσουν την κατάσταση. Θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί πως η διαδικασία 
αντιµετώπισης θα είναι µακρόχρονη και απαιτεί υποµονή. Συνεπώς, η επιµονή είναι σηµαντικός 
παράγοντας. 

Προδιαγραφές και κριτήρια που θα πρέπει να διέπουν κάθε πρόγραµµα αντιµετώπισης έχουν κατά 
καιρούς περιγραφεί από πολλούς επιστήµονες (Cermak & Larkin, 2002; Cratty, 1994; Henderson & Sugden, 
1992; Κουρτέσης, 2004).  Έχει, άλλωστε, τονιστεί πως το να επικεντρώσει κανείς την προσοχή του σε ένα 
παιδί και να κάνει κάτι για το πρόβληµά του είναι πιο σηµαντικό από το τι και το πως αυτό γίνεται. Η 
εξασφάλιση ενός πλούσιου και παρακινητικού περιβάλλοντος για το παιδί, έχει µεγαλύτερη αξία από µία 
αφύσικη ατµόσφαιρα, η οποία περιορίζει τη φαντασία του παιδιού και το οδηγεί σε µια δυσαρέσκεια 
απέναντι στους δασκάλους και το σχολείο.  Επίσης, ο τύπος ενός προγράµµατος αντιµετώπισης θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι εάν ένα 
συγκεκριµένο πρόγραµµα βοηθά ή όχι ένα συγκεκριµένο παιδί και όχι εάν η µέθοδος της διορθωτικής 
διδασκαλίας γενικότερα είναι αποτελεσµατική ή όχι (Henderson & Sugden, 1994).  

Η φυσική αγωγή, ασφαλώς, είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες σε ένα πρόγραµµα 
αντιµετώπισης για παιδιά µε κινητικές δυσκολίες. Η µέθοδος της µερικής εξάσκησης ή η µέθοδος της 
ανάλυσης της δεξιότητας φαίνεται να είναι οι πιο κατάλληλες µέθοδοι διδασκαλίας δεξιοτήτων σε παιδιά µε 
κινητικές δυσκολίες (Κουρτέσης, 2004; Sugden & Wright, 1998). Παρόλα αυτά, όποια µέθοδο και εάν 
διαλέξει κανείς, για να διδάξει, υπάρχουν πάντα κάποιες πρακτικές συµβουλές που ο/η Κ.Φ.Α θα πρέπει να 
λαµβάνει υπ’ όψιν του/της: 

 
• Όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το αίσθηµα της επιτυχίας από τις πρώτες ακόµη προσπάθειες. Για 

αυτόν το λόγο οι πρώτες προσπάθειες ή δεξιότητες θα πρέπει να είναι ευκολότερες. 
• Εφαρµογή δραστηριοτήτων µε πολλά επίπεδα επιτυχίας, παρά το αυστηρό «περνάς-κόβεσαι» 

κριτήριο. 
• Εφαρµογή παιγνιδιών από τα οποία δεν υπάρχει αποκλεισµός κανενός. 
• Η αύξηση της δυσκολίας µιας δεξιότητας θα πρέπει να γίνεται µε µικρά βήµατα, για να αποφεύγεται 

η αποτυχία. 
• Η εξάσκηση θα πρέπει να ξεκινά µε απλές δεξιότητες και να συνεχίζεται µε πιο δύσκολες.   
• Η εξάσκηση θα πρέπει να στοχεύει στις συγκεκριµένες περιοχές του προβλήµατος.   
• Οι δεξιότητες θα πρέπει να εκτελούνται σε διαφορετικές καταστάσεις, µε διαφορετικές ταχύτητες 

και άλλες παραµέτρους, έτσι ώστε και η παρακίνηση να είναι µεγαλύτερη και το παιδί θα µάθει να 
εκτελεί τη δεξιότητα κάτω από διαφορετικές συνθήκες. 

• ∆ραστηριότητες χωρίς άγχος και µεγάλα διαλείµµατα µετά από κοπιαστική άσκηση είναι επίσης  
σηµαντικές. 
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• Τέλος, είναι καλό να παρέχεται στο παιδί η ελευθερία να διαλέγει από µόνο του τις δραστηριότητες 

που προτιµά και νοµίζει ότι χρειάζεται. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

 
ΒΙΒΛΙΑ 
 
Γιώργος Τσιάκαλος (2000). Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα:Ελληνικά Γράµµατα. 
Ο Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης προσανατολίζεται στην αγωγή και την εκπαίδευση των 

παιδιών της πλειονότητας µε στόχο την προστασία τους ή και την απαλλαγή τους από αντιλήψεις και 
στάσεις που οδηγούν σε ρατσιστικές συµπεριφορές. Μελετά τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί κανείς να δώσει 
αντιρατσιστική διάσταση στα µαθήµατα του σχολείου και προτείνει λύσεις για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών 
παρεµβάσεων µε ανάλογο περιεχόµενο.  

 
Σχολείο χωρίς Σύνορα - Μαθητικά Γυµνάσµατα στα Ανθρώπινα δικαιώµατα. (2000). Αθήνα: 

ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ - ΟΕ∆Β.  
Είναι ένα σύνολο «γυµνασµάτων» που έχουν σκοπό να αναπτύξουν την ευαισθησία απέναντι στις 

διακρίσεις. Περιλαµβάνει ιδέες για παρεµβάσεις σχετικά µε τους Μετανάστες - Πρόσφυγες και τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, καθώς και το ρατσισµό. 

 
Σχολείο χωρίς σύνορα- Βιβλίο της καθηγήτριας του καθηγητή. (2000). Αθήνα, ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ - 

ΟΕ∆Β.  
Περιλαµβάνει ενηµερωτικό υλικό και ενδιαφέρουσες προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς που 

επιθυµούν να οργανώσουν διαπολιτισµικές παρεµβάσεις. 
 
Οδυσσέας Ευαγγέλου-Νίκη Κάντζου. (2005). Πολυπολιτισµικότητα και Εκπαιδευτικός 

Ρατσισµός. Αθήνα: ∆ίπτυχο. 
 Το βιβλίο περιλαµβάνει συγκεκριµένες πρακτικές αναγνώρισης και αντιµετώπισης του ρατσισµού 

στο χώρο της εκπαίδευσης, σχέδια εργασίας για το Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό Σχολείο καθώς και 
διαθεµατικές δραστηριότητες για την αποδοχή της διαφορετιότητας, την καταπολέµηση του εκπαιδευτικού 
ρατσισµού και την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής επικοινωνίας. Συνοδεύεται από CD µουσικής µε σχετικά 
τραγούδια. 

 
Φυλλιώ Νικολούδη. (2005). Καληµέρα φίλε. Αθήνα: ∆ίπτυχο. 
Είναι ένα παιδικό βιβλίο για την έννοια της συνύπαρξης, προσεγγίζει µε πρωτότυπο τρόπο τη 

διαφορετικότητα και ενισχύει την ατοµική ταυτότητα αλλόγλωσσων παιδιών, είναι γραµµένο ελληνικά και 
αλβανικά προσφέροντας τη δυνατότητα για ποικίλες γλωσσικές δραστηριότητες, ενώ αποτελεί ένα χρήσιµο 
διδακτικό µέσο για τις τάξεις υποδοχής των δηµοτικών σχολείων. 

 
Lorraine Barbarash. (1998). Παιχνίδια από όλο τον κόσµο.  Θεσσαλονίκη: ΣΑΛΤΟ. 
Περιλαµβάνει 75 κινητικά παιχνίδια από 43 χώρες και 5 ηπείρους τα οποία άνετα και εύκολα µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξοπλισµό στο χώρο του σχολείου τόσο στο ∆ηµοτικό, 
όσο και στο Γυµνάσιο. Το παιχνίδι είναι ένας καλός τρόπος, για να προσεγγίσουν οι µαθητές άλλους 
πολιτισµούς. Στο συγκεκριµένο βιβλίο προτείνονται, επίσης, δραστηριότητες εξερεύνησης, προκειµένου να 
βοηθηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν στοιχεία του πολιτισµού στον οποίο γεννήθηκε το παιχνίδι. 

 
 
Μulticultural Connections: Exploring Strategies and Issues, (1996). Saskatchewan Instructional 

Development and Research Unit, University Of Regina. 
Παρέχει οδηγίες για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε πολυπολιτισµικά σχολεία και σχέδια δράσης 

για την καταπολέµηση του ρατσισµού. 
 
Rhonda L. Clements & Suzanne K. Kinzle.  (2002). A multicultural Approach to Physical 

Education. Champaign: Human Kinetics. 
Παρουσιάζει 70 παιχνίδια από 24 χώρες και αναλυτικές κατευθύνσεις για συνεργατική µάθηση. ∆ίνει 

επίσης λεπτοµερείς οδηγίες για τη σταδιακή παρέµβαση στο πολυπολιτισµικό σχολείο και παραδείγµατα 
χρήσης αθλητικών όρων σε διάφορες γλώσσες. 

 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. 
 
http://www.antiracism-info.org 
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To site είναι της οργάνωσης ARIS (Υπηρεσία Πληροφόρησης κατά του Ρατσισµού), η οποία εδρεύει 

στη Γενεύη. Περιλαµβάνει πληροφορίες για τη µετανάστευση, τις διεθνείς συνθήκες, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα αλλά και τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την αντιρατσιστική εκπαίδευση σε 
κάθε χώρα. 

 
http://www.racismnoway.com.au 
Αποτελεί ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας όπου δίδονται 

πληροφορίες και ιδέες για αντιρατσιστικές παρεµβάσεις στο χώρο του σχολείου σε διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα µεταξύ των οποίων και στη fυσική αγωγή. Μεταξύ του υλικού ιδιαίτερα χρήσιµα είναι τα 
ολιγόλεπτα Βίντεο µε ανάλογο περιεχόµενο. Αφορά κυρίως τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  

 
http://www.pch.gc.ca 
Είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία φιλοξενεί ολιγόλεπτα βίντεο και εκθέσεις νέων (µαθητών και 

φοιτητών) µε θέµα το ρατσισµό. 
 
http://www.safehealthyschools.org/whatsnew/racism.htm 
Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζεται µε κάθε λεπτοµέρεια το πρόγραµµα αντιρατσιστικών 

παρεµβάσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα όλων των πολιτειών του Καναδά. 
 
 
VIDEO. 
 
Εκπαιδευτική Τηλεόραση, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή - Ρατσισµός - Αγωγή Υγείας, 2003. 
Περιλαµβάνει δύο µικρές ταινίες µε κινούµενα σχέδια κατάλληλες για παιδιά Α΄-Γ΄ ∆ηµοτικού 

διάρκειας 3 λεπτών η κάθε µία. Τίτλοι των ταινιών: Στη ζυµαροχώρα, ένα τρίγωνο στη χώρα των κύκλων. 
 
 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 
Rom: Μενέλαος Καραµαγγιώλης (1989, Ελλάδα). Υπάρχουν ακόµα γελαστοί Τσιγγάνοι 
Πρόκειται για ντοκιµαντέρ µε θέµα τους τσιγγάνους, την ιστορική τους πορεία και τις ιδιοµορφίες 

τους. Σκοπός να καταρρίψει στερεότυπα και να παρουσιάσει συνήθειες, γλώσσα, ιδιοµορφίες, κώδικες. 
 
Ο Μισσισιπής καίγεται: Άλαν Πάκουλα (1988, ΗΠΑ) 
Βασισµένη σε αληθινά περιστατικά η ταινία καταγράφει µε αληθοφάνεια τη ρατσιστική νοοτροπία 

του Νότου στις ΗΠΑ, την ανεξέλεγκτη δράση της Κου Κλούξ Κλαν και την καταπίεση των µαύρων. 
 
Η λίστα του Σίντλερ: Στιβεν Σπίλµπεργκ (1993 ΗΠΑ) 
Αφηγείται την ιστορία του Γερµανού επιχειρηµατία Όσκαρ Σίντλερ, ο οποίος την περίοδο της 

χιτλερικής Γερµανίας κατάφερε να σώσει 1200 Εβραίους από τα κρεµατόρια. Παρέχει πλούτο πληροφοριών 
για τις διώξεις των Εβραίων. 

 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΜΕΤΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. 
 

Βιβλιογραφία 
 
Ball, M.F. (2002). Developmental Coordination Disorder. Hints and tips for the activities of daily 

living. London: Jessica Kingsley Publishers. 
•  Ένα ευκολοδιάβαστο εγχειρίδιο µε απαντήσεις σε συχνές απορίες σχετικά µε την κινητική 
αδεξιότητα. Ένα καλό βοήθηµα για γονείς και εκπαιδευτικούς, ώστε να επιλέγουν τις κατάλληλες 
µεθόδους για τα παιδιά τους. 

Cermak, S.A. & Larkin, D. (2002). Developmental Coordination Disorder. UK: Delmar. 
• Ένα πρόσφατο εγχειρίδιο που αναφέρεται στις αναπτυξιακές διαταραχές του κινητικού 
συντονισµού στην παιδική ηλικία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια των συγγραφέων να 
συνδέσουν τη χαµηλή κινητική ικανότητα µε την καθηµερινότητα του παιδιού. 

Cratty, B.J. (1994). Clumsy child syndroms: Descriptions, evaluation and remediation. Amsterdam: 
Harwood Academic Publishers. 
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•  Ένα πλήρες επιστηµονικό εγχειρίδιο που καλύπτει ολόκληρο το φάσµα της παιδικής κινητικής 
αδεξιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο σχετικά µε τα κοινωνικά και 
συναισθηµατικά αποτελέσµατα της «κακής» κίνησης στην παιδική ηλικία. 

Henderson, S.E., & Sugden, D.A. (1992). Movement assessment battery for children. London: The 
Psychological Corporation, Harcourt Brace Jovanovich.  

• Το κινητικό τεστ Movement Assessment Battery for Children είναι µια «µπαταρία» αξιολόγησης, 
ειδικά σχεδιασµένης, ώστε να «ανιχνεύει» και να αξιολογεί κινητικά προβλήµατα που 
προσδιορίζουν κατά ένα µεγάλο ποσοστό  την κοινωνική ενσωµάτωση του παιδιού κυρίως στο 
σχολείο. Σηµαντική η προσπάθεια των δηµιουργών να συνδέσουν την αξιολόγηση µε την 
παρέµβαση, δίνοντας κατευθύνσεις στο Βιβλίο Οδηγιών που συνοδεύει το τέστ. 

Κουρτέσης, Θ. (2004).  Μαθητές µε ειδικές µαθησιακές και κινητικές δυσκολίες στο τυπικό σχολικό 
περιβάλλον. Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου (Επιµέλεια), Η φυσική αγωγή στην αρχή του εικοστού αιώνα. 
Σκοποί, στόχοι, επιδιώξεις -∆ηµοτικό σχολείο- (σελ. 83-94).  On line: www.hape.gr  

• Η σειρά των τριών ηλεκτρονικών βιβλίων «Η Φυσική Aγωγή στην Αρχή του 21ου  Αιώνα» είναι 
µία πλήρης, συγκροτηµένη και αναλυτική πρόταση για το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής που 
καλύπτει όλο το εύρος της αναπτυξιακής ηλικίας ενός ατόµου από την Προσχολική ηλικία ως το 
Λύκειο. Αποτελεί ένα βοήθηµα για τον καθηγητή φυσικής αγωγής παρέχοντας συγκεκριµένες 
κατευθύνσεις για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών µαθηµάτων. Εισάγει τη λογική κτισίµατος της 
µάθησης και, άρα, της γνώσης διά µέσου των Σκοπών, των Στόχων και των Επιδιώξεων της 
Φυσικής Αγωγής, όπως θα πρέπει να ορίζονται, σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες και τις ανάγκες 
των µαθητών αλλά και τις επίκαιρες διεθνείς τάσεις στην Εκπαίδευση. 

Σχετικά sites 

Όλες οι παρακάτω ιστοσελίδες έχουν ως σκοπό την ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε τις 
κινητικές δυσκολίες στην παιδική ηλικία (και όχι µόνο) µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων 
πλευρών (παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών, επαγγελµατιών και ερευνητών). Ένας από τους στόχους της 
ενηµέρωσης είναι και η µείωση των φαινοµένων στιγµατισµού και «ρατσισµού» προς τα «αδέξια» παιδιά 
µέσα και έξω από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

o International Society of Research into DCD 
www.ISR-DCD.org.uk  

o The Dyspraxia Foundation  
www.dyspraxiafoundation.org.uk 

o The Dyspraxia Association of Ireland 
www.dyspraxiaireland.com 

o The Dyspraxia Support Group for New Zealand 
www.dyspraxia.org.nz 

o Australian Dyspraxia Support Group & Resource Centre Incorporated 
www.dyspraxia.com.au  
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Ενότητα 4:   

  Φύλα και ισότητα 
 
 

Περίληψη. 

Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί ένα καίριο θέµα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
των 25, όσο και για κάθε κράτος-µέλος ξεχωριστά. Τα βήµατα που έχουν γίνει στην Ελλάδα από τη θέσπιση 
του νόµου περί ισότητας το 1983 µέχρι σήµερα είναι πολλά και σηµαντικά. Στο χώρο του αθλητισµού τα 
βήµατα ενδυνάµωσης της θέσης των γυναικών φαίνεται να ξεκίνησαν από τις ίδιες τις αθλήτριες και τις 
επιτυχίες τους κατά την τελευταία δεκαετία. Παρόλα αυτά,  διακρίσεις και ανισότητες, µε βάση το φύλο, 
υφίστανται ακόµη στην καθηµερινότητά της χώρας µας. Τις συναντούµε στην εκπαίδευση, την πολιτική 
ζωή, στον εργασιακό χώρο, την οικογένεια. Μπορεί να εµφανίζονται ως µεµονωµένα περιστατικά, αλλά η 
θέση των Ελληνίδων, η ιεράρχηση των φύλων, τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό βίο απέχει ακόµη 
από τους στόχους της ΕΕ25. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών µέσα από την εκπαίδευση και επιµόρφωση 
δείχνει να είναι ο καταλληλότερος τρόπος προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά, οι µελλοντικοί πολίτες 
της χώρας µας, είναι ο πλέον υποσχόµενος πληθυσµός. Οι µαθητές και µαθήτριες µέσα από νέες πρακτικές 
και προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών τους µπορούν να µάθουν ότι οι οµοιότητες µεταξύ γυναικών και 
ανδρών είναι πολύ περισσότερες και ουσιαστικότερες από τις διαφορές, µπορούν να µάθουν να µοιράζονται 
την καθηµερινότητα, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση αυτών. Τα κείµενα που ακολουθούν 
χωρίζονται σε δυο µέρη. Το πρώτο µέρος περιέχει στοιχεία για την ισότητα των φύλων µέσα στο πλαίσιο της 
κοινωνίας και της εκπαίδευσης γενικότερα, ενώ το δεύτερο ασχολείται µε την ισότητα των δυο φύλων στο 
χώρο του αθλητισµού και της σχολικής φυσικής αγωγής. Παρέχονται ορισµοί, θεωρητικές προσεγγίσεις και 
δεδοµένα που ισχύουν στο διεθνή χώρο, αλλά και όσα γνωρίζουµε για τον ελληνικό χώρο. Σκοπός των 
κειµένων αυτών είναι να φέρει στην προσοχή των  εκπαιδευτικών τα όσα συµβαίνουν και να τους παράσχει 
ιδέες για νέες πρακτικές και προσεγγίσεις µε τις οποίες σε πρώτη φάση θα ενισχυθεί η θέση των κοριτσιών 
στο σχολείο και µελλοντικά η θέση των γυναικών στη κοινωνία. 

Φύλα και ισότητα στην κοινωνία 

Τα θέµατα που αναπτύσσονται στο υποκεφάλαιο Φύλα και Ισότητα στην Κοινωνία είναι αρχικά ο 
ορισµός και η περιγραφή του όρου «φύλου», βιολογικό και κοινωνικό, και στη συνέχεια η θεωρητική 
προσέγγιση σχετικά µε το πώς δοµείται το φύλο, δηλαδή πώς τα παιδιά αποκτούν το κοινωνικό τους φύλο 
και µαθαίνουν τους έµφυλους ρόλους των γυναικών και των ανδρών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 
στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε την παρουσία της γυναίκας στη χώρα µας µαζί µε βασικές οδηγίες των 
Ηνωµένων Εθνών και της ΕΕ για την ενδυνάµωση της θέσης των γυναικών. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος και η 
θέση του φύλου στο σχολείο και την εκπαίδευση τόσο στο διεθνή, όσο και στον ελληνικό χώρο. Πιο 
συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά σε στατιστικά στοιχεία, σε πρακτικές και σε παραµέτρους που ενισχύουν τη 
διάκριση του φύλου µέσα στην εκπαίδευση. Σκοπός του υποκεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσει ο 
εκπαιδευτικός τι σηµαίνει κοινωνικό φύλο, πώς δοµείται το κοινωνικό φύλο και, στη συνέχεια, ποιες 
παράµετροι και πρακτικές επηρεάζουν αρνητικά την ισότιµη συνύπαρξη των δύο φύλων στο σχολείο, διότι 
στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρέµβει. 

 

Ορισµοί και δόµηση του κοινωνικού φύλου 

«Οι διαφορές των φύλων είναι κοινωνικά και όχι βιολογικά προσδιορισµένες, είναι 
κοινωνικά κατασκευασµένες εννοιολογήσεις που επιστρατεύονται από κοινωνικούς θεσµούς 
και ενσωµατώνονται σε πολιτισµικές πρακτικές» (Αθανασίου, 2006, σελ. 25).  

Το φύλο είναι ένα από τα ατοµικά χαρακτηριστικά που συµβάλλει στη δηµιουργία ανισοτήτων στο 
πλαίσιο της κοινωνίας. Σε πλήθος αναπτυσσόµενων χωρών οι αναλύσεις έµφυλων διαφορών και ανισοτήτων 
συχνά αναδεικνύουν ως µειονεκτική και αδύναµη τη θέση των γυναικών και κοριτσιών σε πολλαπλά πεδία, 
όπως το κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό, νοµοθετικό και εκπαιδευτικό (Eurostat, 2006; Meier, 2005). Αν 
λάβουµε υπ’ όψιν ότι µε βάση την τελευταία απογράφη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
(ΓΓΕΣΥΕ, 2001) το 50,5% του ελληνικού πληθυσµού είναι γυναίκες και το 49,5% είναι άνδρες, τότε 
οποιαδήποτε µορφή ανισότητας που αφορά στο µισό πληθυσµό της χώρας αποκτά εξαιρετική σπουδαιότητα 
για τη λειτουργία της κοινωνίας µας. Τα άτοµα-µέλη της ελληνικής κοινωνίας καλούνται να ζήσουν και να 
λειτουργήσουν ως πολίτες στο πλαίσιο ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος, κεντρική έννοια του οποίου 
αποτελεί η ισότητα.  
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Στην ελληνική γλώσσα ο όρος «φύλο» διακρίνεται σε «βιολογικό φύλο» (sex) και «κοινωνικό φύλο» 

(gender). Το κοινωνικό φύλο και η θεωρητική του επινόηση σχετίζονται ιστορικά µε το έργο της Βρετανίδας 
κοινωνιολόγου Ann Oakley (1972), η οποία µε τον όρο «βιολογικό φύλο» έκανε αναφορά στις βιολογικές 
διαφορές µεταξύ αρσενικού και θηλυκού και µε τον όρο «κοινωνικό φύλο» στην κοινωνική ταξινόµηση σε 
ανδρικό και θηλυκό. Η διάκριση, λοιπόν, µεταξύ κοινωνικού φύλου και βιολογικού φύλου οδήγησε σε 
θεµελιώδεις αλλαγές, δίνοντας το έναυσµα για συζητήσεις µε θέµα ‘άνδρας, ανδρισµός, ανδροπρέπεια’, 
‘γυναίκα, θηλυκότητα, θηλυπρέπεια’.  

Κατά την Oakley (1972), το βιολογικό φύλο γίνεται αντιληπτό ως σταθερό, ενώ το κοινωνικό φύλο 
προσδιορίζεται από την κοινωνία. Πολύ νωρίτερα όµως, η προσέγγιση της Μποβουάρ στο έργο της «το 
∆εύτερο φύλο» (1949) προανήγγειλε τη θεώρηση της κοινωνικής δόµησης του φύλου και την έναρξη 
αµέτρητων συζητήσεων εντός και εκτός του φεµινιστικού κινήµατος (Αθανασίου, 2006, Παπαταξιάρχης, 
1996). Ο ρόλος του φύλου αποτελείται από συµπεριφορές, προσδοκίες και ρόλους που ορίζονται από το 
κοινωνικό πλαίσιο ως θηλυπρεπείς ή ανδροπρεπείς και οι έννοιες αυτές εντάσσονται στις συµπεριφορές του 
ατόµου είτε είναι άνδρας ή γυναίκα (Solomon, 1982). Η Lorber (1999) ορίζει το κοινωνικό φύλο ως µια 
«διαδικασία κοινωνικής κατασκευής, ένα σύστηµα κοινωνικής διαστρωµάτωσης και ένα θεσµό που δοµεί 
κάθε όψη της ζωής µας λόγω της παρουσίας του µέσα στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία, 
καθώς και στη σεξουαλικότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισµό». Επισκοπώντας τη συστηµατική ενασχόληση 
των κοινωνικών επιστηµόνων µε τις κατηγορίες του φύλου και τη συγκρότηση της «έµφυλης ταυτότητας», 
που ακολούθησε σχεδόν µια δεκαετία µετά το έργο της Oakley, η Αθανασίου (2006) καταγράφει την 
υπερισχύουσα θέση αναφορικά µε την «έµφυλη ταυτότητα», που «αποτελεί προϊόν διαδικασιών κοινωνικής 
κατασκευής, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα µε τα πολιτισµικά συγκείµενα» (σελ. 24).  

Πληθώρα θεωριών έχει επιχειρήσει να ερµηνεύσει τη δόµηση του κοινωνικού φύλου, οι οποίες, κατά 
τους Bussey και Bandura (1999), διαφοροποιούνται µεταξύ τους σε σηµαντικές διαστάσεις. Η µια διάσταση 
περικλείει τη συναρτώµενη έµφαση που δίνεται από θεωρίες σε ψυχολογικούς (Freud, 1905/1930, Kohlberg, 
1966), βιολογικούς (Eagly, 1987a, Epstein, 1988) και κοινωνικά δοµηµένους (Buss, 1985, Trivers, 1972) 
παράγοντες διαµόρφωσης του φύλου. Η δεύτερη διάσταση ασχολείται µε τη φύση των µοντέλων µετάδοσης 
του φύλου, δηλαδή εξετάζει το οικογενειακό µοντέλο µετάδοσης, το γονεϊκό, το γενετικό (Rowe, 1994), την 
κοινωνική κατασκευή έµφυλων ρόλων µέσα από κοινωνικούς θεσµούς (Lorber, 1994), κ.ά. Στη διάσταση 
αυτή συµπεριλαµβάνεται και η κοινωνική-γνωστική θεωρία ανάπτυξης έµφυλων ρόλων (Bandura, 1986, 
1997), όπου οι αντιλήψεις του φύλου και οι ρόλοι συµπεριφοράς είναι προϊόντα ενός διευρυµένου δικτύου 
κοινωνικών επιρροών που υφίστανται τόσο µέσα στην οικογένεια, όσο και σε πολλαπλούς κοινωνικούς 
θεσµούς της καθηµερινότητας. Η τρίτη διάσταση ασχολείται µε τη χρονική προοπτική των θεωρητικών 
αναλύσεων, δηλαδή µε το πότε αναπτύσσεται χρονικά το κοινωνικό φύλο. Η κριτική των Bussey και 
Bandura (1999) εκθέτει το γεγονός ότι οι περισσότερες θεωρίες έχουν ασχοληθεί είτε µε την πρώιµη παιδική 
ηλικία (Freud, 1916/1963, Kohlberg, 1966) είτε µε ενήλικα άτοµα (Deaux & Major, 1987), χωρίς, όµως, να 
µελετήσουν την ανάπτυξη του φύλου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόµου. 

Οι θεωρίες που προσπάθησαν να ερµηνεύσουν την ανθρώπινη κοινωνική συµπεριφορά µέσα από τη 
«φύση» (φυσιολογικοί, γενετικοί παράγοντες) αµφισβητήθηκαν εκτενέστατα από την πολυπολιτισµικότητα 
των κοινωνιών, τη διαφορετικότητα των ατόµων στο πλαίσιο µιας κοινωνίας, αλλά ακόµη περισσότερο από 
το γρήγορο ρυθµό των κοινωνικών αλλαγών, στοιχεία τα οποία αδυνατούν να τα ερµηνεύσουν (Bandura, 
1999, Bussey & Bandura, 1999, Connell, 2005). Κατά τον Bandura (1999), οι πηγές διαφοροποίησης των 
φύλων φαίνονται να σχετίζονται περισσότερο µε κοινωνικές και θεσµικές πρακτικές, παρά µε σταθερά 
χαρακτηριστικά του ατόµου.  

Ο θεωρητικός του κοινωνικού φύλου Bob Connell στο πρόσφατο βιβλίο του «Το κοινωνικό φύλο» 
(2006) (µετάφραση των Κογκίδου και Πολίτη για την ελληνική γλώσσα από το πρωτότυπο έργο «Gender», 
2005) υποστηρίζει ότι το µοντέλο της κοινωνικοποίησης δεν ερµηνεύει ολοκληρωµένα την πρόσκτηση του 
φύλου από αγόρια και κορίτσια, δηλαδή τα παιδιά δε µαθαίνουν απλά τους ανδρικούς ή τους αντίστοιχους 
γυναικείους ρόλους και συµπεριφορές µέσα από τη φύση τους, αλλά και ούτε µέσα από εξωτερικούς 
παράγοντες, κοινωνικές νόρµες ή πιέσεις από κέντρα εξουσίας. Το κοινωνικό φύλο αφορά σε µια κοινωνικο-
πολιτισµική κατασκευή, η οποία ανανεώνεται συνεχώς, παρά το γεγονός ότι στην καθηµερινότητα ο 
καθένας µας αντιλαµβάνεται το φύλο του ως κάτι σταθερό και αµετάβλητο (Connell, 2006). Το κοινωνικό 
φύλο του άνδρα και της γυναίκας συγκροτείται σε καθηµερινή βάση µέσα από τις σχέσεις που συνδέουν 
ή/και διαιρούν τους ανθρώπους µεταξύ τους. Είναι «οι ίδιοι οι άνθρωποι [που] συγκροτούν τον εαυτό τους 
ως άνδρα ή γυναίκα» (σελ. 42), µε τον τρόπο που συµπεριφέρονται στην καθηµερινότητα, έχοντας ή 
διεκδικώντας µια θέση στην έµφυλη τάξη (Connell, 2006). 

Κατά τον Connell (2006), η γλώσσα που χρησιµοποιούµε «αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του 
κοινωνικού φύλου, αλλά δε µπορεί να παρέχει ένα πλαίσιο που µε συνέπεια θα βοηθήσει στην κατανόησή 
του» (σελ. 49), καθώς κάθε γλώσσα έχει τις δικές της διακρίσεις. Κάποιες γλώσσες τριχοτοµούν το φύλο 
στις κατηγορίες αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο, όµως οι περισσότερες κοινωνικές έρευνες εµµένουν στη 
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διχοτόµησή του και «ορίζουν το κοινωνικό φύλο ως την κοινωνική ή ψυχολογική διαφορά που 
ανταποκρίνεται [στον υποτιθέµενο βιολογικό διαχωρισµό σε αρσενικό και θηλυκό], [που] τον αναπτύσσει, ή 
προκαλείται από αυτόν» (Connell, 2006, σελ. 50). Το κοινωνικό φύλο, λοιπόν, φαίνεται να σηµατοδοτεί την 
πολιτισµική διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών.  

Τι γίνεται, όµως, σε περίπτωση που δε µπορούµε να δούµε τη διαφορά; Μήπως τότε δεν µπορούµε να 
δούµε και το φύλο; Ο Connell (2006), διατυπώνοντας το προαναφερθέν ερώτηµα, καταθέτει σηµαντικές 
αντιρρήσεις στο σχετικά απλοϊκό ορισµό που βασίζεται στις πολιτισµικές διαφορές, καθώς ο κόσµος δεν 
είναι διχοτοµηµένος, ο χαρακτήρας των ανθρώπων δε βασίζεται σε δυο τύπους, τα µοντέλα της διαφοράς 
µεταξύ των ίδιων των γυναικών και µεταξύ των ίδιων των ανδρών υφίστανται και είναι οι κοινές ικανότητες 
των ανδρών και των γυναικών που δηµιουργούν τη βάση για πολλές διαδικασίες, παρά οι διαφορές τους 
(π.χ. οι ικανότητες εργατών/τριών στην παραγωγικότητα των βιοµηχανιών, οι ικανότητες νοσηλευτών/τριών 
στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών). Συνεπώς, ένας ορισµός δε µπορεί να αγνοεί όλες αυτές τις 
διαδικασίες που βρίσκονται πέρα από το άτοµο και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του (Connell, 2006). «Το 
κοινωνικό φύλο πρέπει να θεωρηθεί ως µια κοινωνική δοµή[2]. ∆εν αποτελεί έκφραση της βιολογίας ούτε 
πάγια διχοτοµία της ανθρώπινης ζωής ή του χαρακτήρα. Αποτελεί ένα µοντέλο στις κοινωνικές συµβάσεις, 
και τις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής ή τις πρακτικές που κυβερνούν αυτές τις συµβάσεις» 
(Connell, 2006, σελ. 52-53). 

Το σώµα αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό κοµµάτι στην πρόσκτηση του κοινωνικού φύλου, καθώς 
αναγνωρίζεται ως φορέας της κοινωνικής διαφορετικότητας µέσα από ένα σύστηµα συµβόλων, αντιλήψεων, 
προϊδεάσεων, στερεοτύπων. Στο έργο του ο Geis (1993) περιγράφει την κοινωνική κατασκευή και τη 
διαιώνιση των στερεοτύπων της διαφορετικότητας των φύλων: «Τα στερεότυπα των φύλων διαµορφώνουν 
την αντίληψη, την αξιολόγηση και το χειρισµό των αρσενικών και θηλυκών µε τέτοιους έµφυλους τρόπους, 
οι οποίοι δηµιουργούν τα ίδια τα πρότυπα συµπεριφορών που επιβεβαιώνουν τα αρχικά στερεότυπα».  

Η Maltin (1999) προσπαθεί να εξηγήσει πως τα στερεότυπα ως ατοµικά ‘συστήµατα πιστεύω’ 
καθοδηγούν γνωστικά τον τρόπο που διαχειριζόµαστε πληροφορίες. Το πρώτο παράδειγµα της Maltin 
(1999) αφορά στο διαχωρισµό των ανθρώπων σε οµάδες που συνήθως γίνεται µε βάση το φύλο, τη φυλή, 
την ηλικία, τη θρησκεία, τις ικανότητες, κ.ά. Η συχνότερη κατηγοριοποίηση είναι αυτή µε βάση το φύλο, η 
οποία κατά τη Bem (1993), γίνεται από συνήθεια και αυτοµατοποιηµένα. Όταν διαιρούµε τον κόσµο σε δυο 
οµάδες, σε αρσενικά και θηλυκά, αντιλαµβανόµαστε όλα τα αρσενικά ως παρόµοια και όλα τα θηλυκά ως 
παρόµοια και ταυτόχρονα ως πολύ διαφορετικά µεταξύ τους. Αυτή η διάκριση σε αρσενικά και θηλυκά 
συχνά αυξάνει το κενό µεταξύ των φύλων. Το δεύτερο παράδειγµα της Maltin (1999) αφορά στις 
διαφορετικές προσδοκίες που έχουµε από άνδρες και γυναίκες. Από αγόρια και άνδρες πολλοί περιµένουν 
να δουν σκληρότητα, νευρικότητα, δογµατικότητα, επιθετικότητα, ζωηράδα, αυθορµητισµό να συνυπάρχουν 
µε την τόλµη και την ανταγωνιστικότητα. Από κορίτσια και γυναίκες πολλοί περιµένουν να δουν ηρεµία, 
γαλήνη, πραότητα, δεκτικότητα/υπακοή, επιµέλεια, τάξη, πονηριά και καχυποψία στις σχέσεις τους µε τους 
ανθρώπους, τρυφερότητα και ευαισθησία. Σε έρευνα των Condry και Condry (1976) φοιτητές και φοιτήτριες 
παρακολούθησαν το ίδιο βίντεο µε αντιδράσεις µωρών µπροστά σε ένα παιχνίδι και κατέγραψαν τι 
εκδήλωνε η αντίδραση του µωρού. Όσοι και όσες από αυτούς/ές είχαν οδηγηθεί να πιστεύουν ότι το µωρό 
είναι αγόρι κατέγραψαν ότι η αντίδραση του µωρού έδειχνε ‘θυµό’, ενώ όσοι και όσες είχαν οδηγηθεί να 
πιστεύουν ότι το µωρό ήταν κορίτσι κατέγραψαν ότι η αντίδρασή του έδειχνε ‘φόβο’.  

Το τρίο παράδειγµα στερεότυπου φύλου της Maltin (1999) αφορά στην κανονικότητα του αρσενικού, 
δηλαδή την τάση των ανθρώπων να πιστεύουν ότι η ανδρική εµπειρία αποτελεί τη νόρµα (σταθερά) για τις 
κοινωνίες µας. Η διαφορετικότητα των φύλων συχνά ερµηνεύεται, µε βάση το πώς και γιατί οι γυναίκες 
διαφέρουν από τη νόρµα. Για παράδειγµα, σε έρευνες που εξετάζουν την αυτοπεποίθηση ανδρών και 
γυναικών είθισται να σχολιάζονται οι χαµηλότερες τιµές αυτοπεποίθησης των γυναικών συγκριτικά µε αυτές 
των ανδρών καθώς οι περισσότεροι ερευνητές εξετάζουν το γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά από τη νόρµα, 
δηλαδή τα επίπεδα αυτοπεποίθησης των ανδρών. Σπάνια οι ερευνητές πιθανολογούν ότι τα επίπεδα 
αυτοπεποίθησης των γυναικών είναι ικανοποιητικά, ενώ τα επίπεδα των ανδρών είναι υψηλά (Travis, 1992). 

Υπάρχουν λοιπόν, προκαταλήψεις εθιµικές ή άλλου τύπου συνήθειες καθώς και πρότυπα κοινωνικής 
και πολιτιστικής συµπεριφοράς, που είτε διατηρούν στην πράξη διακρίσεις ή τις αναπαράγουν και 
παγιώνουν µε τους τρόπους αυτούς διάφορες µορφές ανισότητας µε βάση το φύλο. Τι είναι όµως ισότητα; 
Με βάση το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Μπαµπινιώτη, 2005), η ισότητα και η ισοτιµία είναι λέξεις 
συνώνυµες και προσδιορίζουν: (1) δύο ή περισσότερα ποσά ή µεγέθη ίσα µεταξύ τους (δυνάµεις, 
διαστάσεις, µεγέθη), (2) την ίση µεταχείριση, την αντιµετώπιση κάποιου µε τον ίδιο τρόπο, µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται και οι άλλοι (ότι ισχύει για τον ένα ισχύει και για τον άλλο).  Με βάση, όµως, το αγγλικό 
λεξικό «Webster», η ισότητα ορίζεται ως «ίδιας ποσότητας, µεγέθους, αριθµού, βαθµού, αξίας, έντασης» και 
«έχοντας τα ίδια δικαιώµατα, προνόµια, ικανότητες κτλ.». Η ισοτιµία, ορίζεται ως «δικαιοσύνη, απουσία 

                                                      
2 Στην κοινωνική θεωρία, «δοµές» ονοµάζονται τα µοντέλα που έχουν διάρκεια στο χρόνο ή επεκτείνονται σε πολλούς 
τοµείς των κοινωνικών σχέσεων (Connell, 2006).   
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διάκρισης, απόδοση ή επιθυµία επίδοσης στο κάθε άτοµο τα όσα δικαιούται, οτιδήποτε είναι δίκαιο». 
Ισοτιµία δε σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η ίδια µεταχείριση για όλους τους ανθρώπους (Montreal Tool 
Kit, 2002). Εκτιµώντας τους ορισµούς και τη σηµασιολογία των δύο αυτών όρων γίνεται αντιληπτό ότι η 
διάκριση των φύλων δηµιουργεί ανισότητες, όµως το επιθυµητό για την αντιµετώπιση αυτών των 
ανισοτήτων δε φαίνεται να είναι τόσο η αρχή της ισότητας, όσο αυτή της ισοτιµίας, όπου όλοι θα έχουν τις 
κατάλληλες ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη. 

 

Τα Φύλα στην Ελλάδα: Τι ισχύει; 

Με βάση την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η ισότητα ενώπιον του 
νόµου και η προστασία όλων των ατόµων έναντι των διακρίσεων αποτελεί οικουµενικό δικαίωµα. Το 
θεσµικό πλαίσιο της Ελλάδας, σε συµφωνία µε τις αρχές και τις οδηγίες των Ηνωµένων Εθνών (ΗΕ) και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υποστηρίζει την ισότητα και την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών. Η 
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αναφέρεται ως θεµελιώδης αρχή στα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα, το συµβούλιο της ΕΕ εξέδωσε νέα οδηγία 
(2004/113/ΕΚ) για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Στην ατζέντα, λοιπόν, της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ βρίσκεται σε 
σηµαντική θέση η προώθηση της ισότητας των φύλων µέσω της προσαρµογής των κοινοτικών πολιτικών 
και της εφαρµογής στην πράξη µέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των ανδρών και των γυναικών τόσο 
στην κοινωνία, όσο και στην αγορά εργασίας. 

Το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγµατος αναφέρει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις (αναθεώρηση 2001). Με το νόµο 1324 του 1983 η Ελλάδα επικύρωσε τη 
Σύµβαση των ΗΕ για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών. Την επόµενη χρονιά, 
το 1984 θεσπίστηκε στη χώρα µας η αρχή της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις (Ν1414). Με 
τροποποιήσεις του 1975, 1986 και 2001 κατοχυρώθηκε νοµοθετικά και η ισότητα στις αµοιβές µεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Από το έτος 2000 ισχύει η αρχή της ποσόστωσης στο δηµόσιο τοµέα, όπου δηλαδή το 
1/3 των δηµόσιων διοικητικών οργάνων θα πρέπει να εκπροσωπείται από γυναίκες. Με το νόµο 2038/2000 
επιδιώκεται η ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο ∆ηµόσιο, 
στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου του δηµόσιου τοµέα, καθώς επίσης και στις 
Περιφέρειες και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα 
παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις και προεδρικά διατάγµατα που έχουν εκδοθεί κατά καιρό, γίνεται 
αντιληπτό ότι το νοµοθετικό πλαίσιο για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα υπάρχει. Το 
ερώτηµα που δηµιουργείται είναι κατά πόσο αυτό το πλαίσιο ισότητας βρίσκει εφαρµογή στην 
καθηµερινότητα. 

Παραδείγµατα ανισοτήτων απαντώνται συχνά στην παρουσία και αντιπροσώπευση του γυναικείου 
φύλου στη δηµόσια και πολιτική ζωή, όπως και στην καθηµερινότητα της χώρας µας. Στην Ελληνική 
κυβέρνηση του 2006 συµµετέχουν τρεις γυναίκες στο σύνολο 40 υπουργών και υφυπουργών 
(www.primeminister.gr/gr/government.asp, 14/9/2006), δηλαδή η αντιπροσώπευση των γυναικών στη 
διοίκηση και λήψη αποφάσεων της χώρας µας είναι σε ποσοστό 13,33%. Με στοιχεία του τρίτου τριµήνου 
του 2005, που εµφανίζονται στο δελτίο τύπου της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ µε τίτλο «A statistical view 
of the life of women and men in the EU25», οι αµοιβές των γυναικών στην Ελλάδα φτάνουν το 90% των 
αµοιβών των ανδρών (δηλ. οι απολαβές των γυναικών είναι κατά 10% χαµηλότερες από τις απολαβές των 
ανδρών), ενώ ο µέσος όρος της διαφοράς στις αµοιβές στην Ευρώπη των 25 εκτιµάται στο 15% (Eurostat 
Press Office, 2006). Η ανεργία για τις γυναίκες στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2006 καταγράφηκε σε 
επίπεδο 15,5% ενώ για τους άνδρες ήταν 6,4%, δηλαδή λιγότερο από το µισό της ανεργίας των γυναικών 
(Eurostat Press Office, 2006). Στο σύνολο των διευθυντικών στελεχών στη χώρα µας µόνο το 25,8% είναι 
γυναίκες (Eurostat Press Office, 2006). Ο προβληµατισµός που προκύπτει από τα παραπάνω στατιστικά 
στοιχεία είναι ότι η απουσία του γυναικείου φύλου ή η χαµηλή αντιπροσώπευσή του σε διοικητικά όργανα 
της δηµόσιας ζωής και διευθυντικές θέσεις λήψης αποφάσεων, όπως και οι χαµηλότερες αποδοχές για τις 
εργαζόµενες, εντείνουν την απουσία προτύπων για το γυναικείο φύλο αλλά και την αναπαραγωγή 
στερεοτύπων φύλου τόσο για τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια, που αποτελούν τους µελλοντικούς πολίτες της 
χώρας. 

 

Φύλο και Εκπαίδευση 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας θεωρητικά και θεσµικά κατοχυρώνει την ισότητα ανάµεσα 
στα δύο φύλα. Στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της εκπαίδευσης στην Ελλάδα θίγονται η πολύπλευρη 
ανάπτυξη των µαθητών, ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή τους, µε απώτερο στόχο τη γαλούχηση 
ολοκληρωµένων ατόµων. Οι σηµερινοί µαθητές και µαθήτριες θα πρέπει στο εγγύς µέλλον να µπορούν να 
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λειτουργήσουν στο πλαίσιο της κοινωνικής δοµής της χώρας µας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να 
υποστηρίξουν το δηµοκρατικό πολίτευµα αυτών, όπου η ισότητα αποτελεί κεντρική έννοια αυτού. 

Σήµερα, πλέον, η συµµετοχή των αγοριών και κοριτσιών στη βασική εκπαίδευση δεν παρουσιάζει 
διαφορές, ενώ διαφορές συµµετοχής των γυναικών εµφανίζονται στα ανώτερα και ανώτατα επίπεδα 
εκπαίδευσης (European Technology Assessment Network on Women & Science, 2000). Το 88,7% των 
Ελληνίδων ηλικίας 20 έως 24 ετών είναι απόφοιτες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το 79,4 των ανδρών 
ίδιας ηλικίας έχουν απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το 51% είναι 
φοιτήτριες. Πιο συγκεκριµένα όµως, σε σχολές θετικών επιστηµών, µαθηµατικών, πληροφορικής κτλ. το 
ποσοστό των φοιτητριών είναι µόλις 37,2% στη χώρα µας, ενώ σε σχολές ανθρωπιστικών επιστηµών και 
τεχνών το 73,5% είναι γυναίκες (Eurostat Press Office, 2006).  

Η απουσία διαφορών στη βασική εκπαίδευση παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσµα 
των κοινωνικών αλλαγών, αλλά και της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρµόζεται στην εννιάχρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση, όπου τα ενιαία σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι κοινά για αγόρια 
και κορίτσια. Η ανάλυση της εξέλιξης της πρόσβασης των γυναικών στις διαφορετικές εκπαιδευτικές 
βαθµίδες στη χώρα µας δείχνει να συµβαδίζει µε την εικόνα που εµφανίζεται σε άλλες χώρες. Η αύξηση της 
συµµετοχής στη βασική εκπαίδευση των κοριτσιών στη δεκαετία του ’70 επηρεάστηκε σηµαντικά από τις 
εξής αλλαγές: 

• Οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιήθηκαν στο πρόβληµα της προκατάληψης στην εκπαίδευση για τους 
ρόλους των δύο φύλων. 

• Τα σχολεία «θηλέων» καταργήθηκαν στη δεκαετία του ’70, ενώ ταυτόχρονα ίσχυσε-θεσµικά 
τουλάχιστον-η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και για τις γυναίκες. 

• Η επιρροή του γυναικείου κινήµατος οδήγησε στην αλλαγή του περιεχόµενου του αναλυτικού 
προγράµµατος και των βιβλίων, µειώνοντας κατά συνέπεια τον περιορισµό των εκπαιδευτικών 
επιλογών των κοριτσιών. 

• Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της γενικής κατεύθυνσης του ελληνικού σχολείου και η έλλειψη 
διαχωρισµού ή πρώιµης εξειδίκευσης οδηγούν τα κορίτσια να αποφοιτούν από τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση µε δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Γουβιάς, 2002).  

Ο τρόπος, όµως, µε τον οποίο τα παιδιά µαθαίνουν να κατασκευάζουν και να εκπροσωπούν τους 
ανδρισµούς και τις θηλυκότητες είναι οπωσδήποτε ένα από τα ζητήµατα της εκπαίδευσης που έχει µελετηθεί 
αρκετά τα τελευταία χρόνια. Συχνά στην κοινωνία µας ζητείται να αναλογιστούµε σε νέες βάσεις πλέον τον 
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τις έννοιες «άνδρας» και «γυναίκα», «αρσενικό» και «θηλυκό» και 
αν η διάκριση φύλου και οι σχετικές διττές έννοιες είναι λειτουργικές για την αντίληψη του φύλου. Ένας 
τρόπος µε τον οποίο µπορεί να γίνει αυτό είναι εξετάζοντας τη διαδικασία δόµησης του φύλου στα 
κοινωνικά συστήµατα όπου ανήκουν τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένου του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
πιο συγκεκριµένα της γλώσσας που χρησιµοποιείται κατά την εκπαίδευση των µαθητών και µαθητριών.  

Η διεθνής βιβλιογραφία και η καθηµερινή εκπαιδευτική εµπειρία υποστηρίζει ότι το σχολείο 
εξακολουθεί να παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες αναπαραγωγής της ανισότητας ανάµεσα στα 
φύλα (Γουβιάς, 2002). Η οικογένεια, ο κοινωνικός περίγυρος, καθώς και το πολιτισµικό πλαίσιο της 
κοινότητας συµβάλλουν και αυτά στην εικόνα της ανισότητας. Τη στιγµή που τα κορίτσια φτάνουν στην 
εφηβεία, λειτουργούν ήδη ως υποκείµενα µε προσδιορισµένη την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου. Κατά 
τη διάρκεια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατευθύνονται από τους εκπαιδευτικούς και επηρεάζονται τα 
πρότυπα διαµόρφωσης της θηλυκότητάς τους, στοιχεία που συντελούν ευρύτατα στην αναπαραγωγή των 
διακρίσεων των φύλων που ήδη υπάρχουν (Γουβιάς, 2002). Συχνά, εκπαιδευτικοί, µη κατάλληλα 
καταρτισµένοι, ενισχύουν την ήδη υπάρχουσα στρωµάτωση της κοινωνικής δοµής ως προς το φύλο. 
Αδυναµίες που πιθανά να εµφανίζει η εκπαίδευση των καθηγητών και καθηγητριών όσον αφορά στην 
ισότιµη διαχείριση µαθητών και µαθητριών µέσα στο µάθηµα αναδεικνύονται στην καθηµερινότητά τους 
στο σχολείο.  

Κατά τη Σιάνου-Κυργίου (1992), οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που στη σχολική πραγµατικότητα έχουν 
σηµαίνοντα ρόλο στην αναπαραγωγή των στερεότυπων ρόλων του φύλου, θα µπορούσαν να έχουν εξίσου 
βασικό ρόλο στην τροποποίηση των στερεοτύπων αυτών. Οι εκπαιδευτικοί, ασυνείδητα κυρίως, 
συµβάλλουν στην αναπαραγωγή ανισοτήτων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Λειτουργούν (α) ως άτοµα που 
ζουν σε κοινωνίες, όπου, τουλάχιστον τυπικά και νοµικά δεν υπάρχουν ανισότητες και (β) ως επαγγελµατίες 
οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί στην αναγνώριση ανισοτήτων µέσα στο σχολείο, οπότε εύλογα δεν 
αντιλαµβάνονται τόσο την ύπαρξη ανισοτήτων ή διακρίσεων, όσο και τη δική τους συµβολή στη διαιώνισή 
τους ανισοτήτων (ΚΕΘΙ, 2001α). Ενώ φαίνεται ότι άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί δέχονται την ισότητα 
µεταξύ των φύλων ως αρχή, οι απόψεις τους για συγκεκριµένα θέµατα και οι πρακτικές που ακολουθούν 
µέσα στην τάξη δεν υποστηρίζουν τη γενικότερη άποψή τους (Massey & Christensen, 1990, Τζήκας 1994). 
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Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί της χώρας µας δεν αντιλαµβάνονται ότι γίνονται διακρίσεις µεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών στο σχολείο (∆εληγιάννη κ.ά., 2000, Κανταρτζή, 1996). 

Στις έρευνες των Κακαβούλη (1997) και Μπέλλας (1995) αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
εκδηλώνουν διαφορετικές συµπεριφορές προς τα παιδιά µε βάση το φύλο τους. Το φαινόµενο της 
αυτοεκπληρούµενης προφητείας, λοιπόν, λαµβάνει χώρα, καθώς οι στάσεις, οι πρακτικές και οι προσδοκίες 
των εκπαιδευτικών για τους µαθητές και µαθήτριες µπορούν να επηρεάσουν αυτούς και αυτές, όταν οι 
µαθητές και µαθήτριες εσωτερικεύουν τις προσδοκίες των καθηγητών/τριων τους και ανταποκρίνονται 
ανάλογα σε αυτές (Κακαβούλης, 1997). Ενδεικτικά, αναφέρουµε τη διαφοροποιηµένη άποψη των 
εκπαιδευτικών ως προς πιθανές επιτυχίες/αποτυχίες από αγόρια και κορίτσια. Η αποτυχία στα αγόρια 
συνήθως αποδίδεται σε έλλειψη προσπάθειας, ενώ οι επιτυχίες τους σε υψηλές ικανότητες. Στα κορίτσια, η 
αποτυχία αποδίδεται σε µειωµένες ικανότητες και οι επιτυχίες σε συστηµατική προσπάθεια ή στον 
παράγοντα τύχη (Stanworth, 1986, Riddell, 1898). 

Για τα ελληνικά δεδοµένα, τα στερεότυπα ρόλων των φύλων αναπαράγονται µέσα από τα σχολικά 
βιβλία, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και τις διαφορετικές συµπεριφορές των εκπαιδευτικών προς 
αγόρια και κορίτσια (Λαµπροπούλου & Γεωργουλέα, 1989). Τα στερεότυπα χαρακτηριστικών φύλου που 
προσδίδουν οι άνδρες εκπαιδευτικοί στα αγόρια είναι τόλµη, θάρρος, επιµονή, σωµατική δύναµη, ικανότητα 
και αποφασιστικότητα. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί προσδίδουν στα αγόρια τα χαρακτηριστικά της τόλµης, 
του θάρρους και της σωµατικής δύναµης. Όσον αφορά στα κορίτσια, άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ως γυναικεία χαρακτηριστικά την πονηριά, την τρυφερότητα, την ψυχική δύναµη, την επιµονή, την 
ικανότητα και την ευαισθησία (Σαββίδου, 1996). Επιπρόσθετα, κάποιοι εκπαιδευτικοί διαχωρίζουν τόσο τα 
µαθήµατα σε ανδρικά και γυναικεία (∆εληγιάννη κ.ά., 2000), όσο και τα επαγγέλµατα (Σιδηροπούλου-
∆ηµακάκου, 1990).  

Στο πλαίσιο έρευνας που διεξάχθηκε από το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ζήνδρος, 2005) εξετάσθηκε το περιεχόµενο και τα θέµατα 
σχολικών εγχειριδίων από τη σκοπιά του φύλου. Σε γενικές γραµµές διαπιστώθηκε ότι τα σχολικά βιβλία 
νεοελληνικής λογοτεχνίας (Γ΄ τάξης ενιαίου λυκείου και Γ΄τάξης θεωρητικής κατεύθυνσης ενιαίου λυκείου), 
παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει σ’ αυτά, συνεχίζουν σε µεγάλο βαθµό να εµπεριέχουν και να προβάλλουν 
τα παραδοσιακά στερεότυπα φύλων που δεν ισχύουν στην πραγµατικότητα της ελληνικής καθηµερινότητας 
και µειώνουν τη συµβολή των γυναικών στην ανάπτυξη και εξέλιξη της κοινωνίας µας. 

Ο γλωσσικός σεξισµός αφορά στη χρήση της γλώσσας µε τρόπο που αναπαράγει και νοµιµοποιεί την 
εξουσιαστική σχέση των ανδρών µε τις γυναίκες, όπου αγνοείται η παρουσία των γυναικών και οι επιδόσεις 
τους ή η παρουσία τους περιγράφεται σχεσιακά µε τους άνδρες ή υπό την κυριαρχία των ανδρών. ∆ιάφορες 
πρακτικές προβάλλουν το γλωσσικό σεξισµό, όπως το αρσενικό γένος που συχνότατα χρησιµοποιείται για 
να περιγράψει και τα δύο γένη (π.χ. ο σύλλογος καθηγητών περιλαµβάνει καθηγητές και καθηγήτριες), η 
χρήση ενεργητικών ρηµάτων µε συνηθέστερα υποκείµενά του τους άνδρες και των παθητικών ρηµάτων µε 
υποκείµενα τις γυναίκες (π.χ., χρειαζόµαστε 5 άτοµα για να επανδρώσουµε το γραφείο/την οµάδα), η 
πρόταξη του αρσενικού ονόµατος στα ζεύγη (π.χ. µαθητές και µαθήτριες, άνδρες και γυναίκες), η χρήση 
ουδέτερων νοηµατικά λέξεων µε σηµασία αρσενικού (π.χ. ο άνθρωπος), η χρήση αντωνυµιών και επιθέτων 
µε ουδέτερη σηµασία που, όµως, χρησιµοποιούνται σχεδόν πάντα στον αρσενικό τους τύπο (π.χ. πολλοί 
κοιτάζουν, όµως, λίγοι βλέπουν), καθώς και τα σηµασιολογικά στερεότυπα όπου οι άνδρες συνοδεύονται 
από επίθετα που δείχνουν ενεργητικότητα, επιµονή, εγωισµό, διάθεση επιβολής και οι γυναίκες από επίθετα 
που δείχνουν στοργή, τρυφερότητα, προσφορά (π.χ. πονηρή γυναίκα) (Ζήνδρος, 2005). 

Ωστόσο, για τις  ανισότητες των φύλων που παράγονται µέσα στο σχολείο γίνονται πλέον 
προσπάθειες, ώστε αγόρια και κορίτσια να εξισορροπηθούν µέσα από τη σύνταξη νέων αναλυτικών 
προγραµµάτων, την αναµόρφωση του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων και την ευαισθητοποίηση και 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Η σχετικά πολύ πρόσφατη ενασχόληση της ελληνικής κοινωνίας µε θέµατα 
φύλου και ισότητας στο σχολικό πλαίσιο µπορεί να αποτελέσει βάσιµο επιχείρηµα για τις ελλείψεις και 
αδυναµίες που παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, όχι, όµως, για πολύ ακόµη. Σε πρώτο στάδιο 
φαίνεται να είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στις υφιστάµενες διακρίσεις, µε βάση 
το φύλο και τις ανισότητες που παράγονται και αναπαράγονται µέσα στο σχολείο, µέσα στις τάξεις τους. Η 
ανανέωση των σχολικών βιβλίων για το έτος 2006-2007 στις περισσότερες τάξεις και τα γνωστικά 
αντικείµενα αποτελεί αισιόδοξο βήµα για την εξάλειψη σεξιστικών στοιχείων και στερεότυπων ρόλων και 
χαρακτηριστικών των φύλων. Τέλος, η συνεχής εκπαίδευση των νέων και παλαιών εκπαιδευτικών µέσα από 
σεµινάρια και εκπαιδευτικά εγχειρίδια σε σύγχρονες πρακτικές που θα προάγουν συστηµατικά ίσες 
ευκαιρίες για αγόρια και κορίτσια αποτελεί ακόµη µια επιτακτική ανάγκη. 
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ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

 

Το υποκεφάλαιο Φύλα και Ισότητα στη Φυσικά Αγωγή και στον Αθλητισµό ξεκινά, παρουσιάζοντας την 
προσέγγιση του θέµατος «φύλα και ισότητα» από τη διεθνή φυσική αγωγή και πιο συγκεκριµένα τη θέση 
των κοριτσιών µέσα στο µάθηµα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ελληνική θέση και αναλύονται πιθανές 
ελλείψεις στην εκπαίδευση των καθηγητών και καθηγητριών φυσικής αγωγής (ΚΦΑ), όπως αυτές έχουν 
καταγραφεί στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο ρόλο που µπορεί να έχει ο 
ΚΦΑ στην ευαισθητοποίηση των παιδιών µέσα στο πλαίσιο του µαθήµατος της φυσικής αγωγής. Όσον 
αφορά στον αθλητισµό και την ισότητα των φύλων στο χώρο αυτό, συζητώνται και ερµηνεύονται δεδοµένα 
και στερεότυπα που µε µια πρώτη µατιά πιθανά να δείχνουν απαισιόδοξα, ενώ και στο χώρο αυτό έχουν 
περάσει σηµαντικές αλλαγές. Τέλος, προτείνονται τρόποι προσέγγισης και πρακτικές που θα ενισχύσουν το 
ρόλο του εκπαιδευτικού στο θέµα της ισότητας των φύλων. Σκοπός του υποκεφαλαίου αυτού είναι να 
γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τι συµβαίνει στο χώρο του αθλητισµού, ο οποίος ακόµη και σήµερα εµφανίζεται 
στο διεθνή χώρο ως ανδροκρατούµενος, να αναγνωρίσουν τα στερεότυπα φύλου που εµποδίζουν την 
ισότιµη ανάπτυξη των κοριτσιών και αγοριών και να δουλέψουν πέρα από τα στενά όρια των διακρίσεων 
φύλου. 

 

Φύλα και Σχολική Φυσική αγωγή 

Το µάθηµα της φυσικής αγωγής γίνεται σε δύο τµήµατα, τα κορίτσια και τα αγόρια. Τα κορίτσια 
έχουµε γυµνάστρια και τα αγόρια γυµναστή. Ο χωρισµός σε αγόρια και κορίτσια έχει επιπτώσεις και 
στη συµπεριφορά των καθηγητών προς τα παιδιά, όπως το ότι τα χωρίζουν σε καλά και κακά. Τα καλά 
είναι αυτά που αθλούνται και τα κακά είναι αυτά που δε µπορούν, δε ξέρουν να τρέχουν, να παίζουν ή 
να κάνουν κάποιο άθληµα. Ακόµη, ο γυµναστής των αγοριών έχει τη λανθασµένη εντύπωση πως τα 
κορίτσια δεν ξέρουν να παίζουν παιχνίδια όπως το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, το χάντµπολ, αλλά και 
αθλήµατα του στίβου, όπως εµπόδια, ταχύτητες και αντοχή. Απ’ την άλλη, η καθηγήτρια των 
κοριτσιών θεωρεί τα αγόρια «τσογλάνια» και «χαζά», από τη στιγµή που δεν τα ξέρει και δεν έχει 
τρόπο να τους κάνει να την ακούν, σε περιπτώσεις που ο καθηγητής τους λείπει. Τέλος, δε θυµάται τα 
ονόµατα των παιδιών και τα φωνάζει µε βάση την εξωτερική τους εµφάνιση, π.χ. κοντή, χοντρή, 
ξανθιά, ψηλή, άσχετη, σφαιροβόλο, κτλ. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στη συµπεριφορά των 
παιδιών µεταξύ τους, αφού τα κορίτσια θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, µπάσκετ µε τα αγόρια, όµως 
εκείνα έχουν υιοθετήσει την άποψη του καθηγητή τους ότι τα κορίτσια είναι άσχετα και να µην τα 
παίζουν. Τα κορίτσια αναγκάζονται να κάθονται και να γίνονται κουτσοµπόλες 

 (µαθήτρια Β’ γυµνασίου, γραπτή απάντηση στην ερώτηση: «Πώς γίνεται το µάθηµα της φυσικής 
αγωγής;» 07.09.2006). 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δηµιουργήθηκαν τα µικτά 
τµήµατα φυσικής αγωγής στα σχολεία, στο πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης της ισότητας των ευκαιριών 
στα δυο φύλα. Λόγω, όµως, του εσπευσµένου της µετατροπής αυτής στις περισσότερες χώρες, δεν 
αναπτύχθηκαν τα ανάλογα προγράµµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα δίδασκαν στα µικτά 
τµήµατα. Κατά τη Scraton (1987), τα µικτά τµήµατα δεν έφεραν τις αναµενόµενες αλλαγές, καθώς και µέσα 
σε αυτά τα πρότυπα θηλυκότητας και ανδρισµού αναπαράγονται και εκδηλώνονται πιο έντονα, µε 
αποτέλεσµα την αποθάρρυνση των κοριτσιών από τη συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Η αποτυχία 
των µικτών τµηµάτων αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στο ρόλο και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, ανδρών 
και γυναικών, οι οποίοι, παρά τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράµµατα και εκπαιδευτικά συγγράµµατα, 
συνεχίζουν να υλοποιούν το µάθηµά τους χωρίς να τροποποιήσουν την προσέγγισή τους ταυτόχρονα προς 
αγόρια και κορίτσια απουσία διακρίσεων. 

Συχνά οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί -µη συνειδητοποιώντας το- αποκαλύπτουν µε τις συµπεριφορές τους 
θεµελιωµένα στερεότυπα ρόλων και χαρακτηριστικών του φύλου, καθιστώντας περισσότερο εµφανείς τις 
διαφορές µεταξύ των κοριτσιών και αγοριών. Πέραν αυτού και σε συνάρτηση µε τα παραπάνω, οι 
παραδοσιακές ανδρικές αξίες αναπαράγονται µέσα στο µάθηµα, καθώς τα αγόρια έχουν περισσότερη επαφή 
µε τον/την Κ.Φ.Α., λαµβάνουν περισσότερη προσοχή από αυτόν/αυτήν, τους επιτρέπεται να µιλούν 
περισσότερο µέσα στο µάθηµα και γενικά η παρουσία τους είναι περισσότερο εµφανής µέσα στο µάθηµα. 
Αντιθέτως, τα κορίτσια συνηθίζουν να κρατούν το ρόλο παθητικών παρατηρητών των κινητικών 
δραστηριοτήτων των αγοριών. Τα αγόρια δέχονται να ασκούνται µόνο µέσα σε οµάδες του ίδιου φύλου και 
αγνοούν τα κορίτσια, κάνοντας εξαίρεση µόνο για κορίτσια που είναι ταλαντούχα στα αθλήµατα (δηλ. καλές 
αθλήτριες), ενώ τα κορίτσια είναι διατεθειµένα να ασκηθούν σε µικτές οµάδες. Τέλος, συχνά τα αγόρια 
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χρησιµοποιούν σεξιστικά σχόλια για τα σώµατα των κοριτσιών στο πλαίσιο του µαθήµατος της φυσικής 
αγωγής, µε συνέπεια τα κορίτσια να διστάζουν, ακόµη και να ντρέπονται να συµµετάσχουν στις αθλητικές 
δραστηριότητες για καθαρά κοινωνικά κατασκευασµένους λόγους. Βέβαια, αυτό έχει ως συνέπεια και τη 
χαµηλή αυτοπεποίθηση των κοριτσιών, κυρίως σε σχέση µε την εικόνα που παρουσιάζει το σώµα τους 
(Dowling, 2004)  

Για την αποτελεσµατική ή µη αποτελεσµατική λειτουργία των µικτών τµηµάτων φυσικής αγωγής 
όσον αφορά στο στόχο του µαθήµατος στην Ελλάδα δεν έχουµε ερευνητικά στοιχεία. Οι µαθητές και οι 
µαθήτριες ξεκινούν τη «γυµναστική» από την πρώτη δηµοτικού και συνεχίζουν µέχρι τις τάξεις του λυκείου. 
Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 έγιναν προσπάθειες για την αναθεώρηση του αναλυτικού προγράµµατος, 
ενώ από το σχολικό έτος 2006-2007 διατίθενται και εκπαιδευτικά συγγράµµατα για τη φυσική αγωγή σε 
εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες, µε σκοπό (ανάµεσα στα άλλα) την αφαίρεση περιεχοµένου που τυχόν 
εξέφραζε προκαταλήψεις και στερεότυπα αναφορικά µε τα δύο φύλα. Βέβαια, οι προηγούµενες 
αναθεωρήσεις και ανανεώσεις των σχολικών προγραµµάτων δεν ενισχύθηκαν µε κάποια συστηµατική 
προσπάθεια αλλαγής των καθηµερινών εκπαιδευτικών πρακτικών µέσα στην τάξη, οι οποίες θα εξάλειφαν 
τις παραδοσιακές στάσεις και θέσεις απέναντι στους ρόλους των φύλων, ούτε υπήρξε πρόβλεψη να γίνονται 
στην τάξη ειδικές συζητήσεις για θέµατα διαφυλικών διαφορών ή σεξουαλικών ταυτοτήτων. 

Το προαναφερθέν ζήτηµα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, που θίχθηκε και πριν από 13 χρόνια από τις 
∆εληγιάννη και Ζιώγου (1993), δε γνωρίζουµε µέχρι σήµερα εάν υφίσταται και µε ποια µορφή για το 
µάθηµα της φυσικής αγωγής και πως σχετίζεται µε το ρόλο των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Σύµφωνα 
µε τη Χρόνη (υπό εκτύπωση), στα πέντε ακαδηµαϊκά Τµήµατα Επιστήµης της Φυσικής Αγωγής και του 
Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) που λειτουργούν στην Ελλάδα θέµατα φύλων και ισότητας θίγονται ελάχιστα και 
µεµονωµένα, κατά την κρίση των εκπαιδευτικών και τις ανάγκες του γνωστικού αντικειµένου. Πολύ 
πρόσφατα, µόλις το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005, σε ένα από τα ακαδηµαϊκά τµήµατα της χώρας 
εντάχθηκαν στο πρόγραµµα σπουδών δύο µαθήµατα που ασχολούνται εξ’ ολοκλήρου µε θέµατα φύλων και 
ισότητας (το 2005-2006 ακολούθησε η ένταξη ενός µαθήµατος στο πρόγραµµα σπουδών και σε δεύτερο 
ακαδηµαϊκό τµήµα).  

Όπως στις περισσότερες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα το µάθηµα της φυσικής αγωγής στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση πραγµατοποιείται σε µικτά τµήµατα. Ωστόσο, στην ελληνική 
τριτοβάθµια εκπαίδευση η προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στις αθλητικές 
δραστηριότητες και αθλοπαιδιές γίνεται συχνά σε αµιγή τµήµατα ανδρών και γυναικών. Κινητικές 
δραστηριότητες και αθλοπαιδιές, όπως η πετοσφαίριση, η καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο, η κολύµβηση, η 
ενόργανη γυµναστική κ.ά., συµπεριλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και στα σχολεία πρέπει να διδαχθούν σε µικτά τµήµατα αγοριών και κοριτσιών. Εδώ, λοιπόν, 
εµφανίζεται ένα πρώτο κενό στην εκπαίδευση των καθηγητών και καθηγητριών φυσικής αγωγής, όπου κατά 
τη φοίτησή τους στα ‘πρακτικά µαθήµατα’, όπως οι αθλοπαιδιές, όπως  είθισται να αποκαλούνται, δεν έχουν 
επαφή µε το άλλο φύλο, µε συνέπεια η οπτική του φύλου να απουσιάζει από την εκπαίδευσή τους. Πιθανά, 
λοιπόν, αυτή η απουσία οπτικής τους φύλου να ερµηνεύει και την πρακτική που ακολουθούν πολλοί και 
πολλές εκπαιδευτικοί να χωρίζουν τα τµήµατά τους εσωτερικά σε αγόρια και κορίτσια. Αναγνωρίζοντας, 
όµως, το κενό αυτό, από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 ξεκίνησαν να εκπαιδεύονται φοιτητές και 
φοιτήτριες σε µικτά τµήµατα, µε στόχο την αρτιότερη προετοιµασία αυτών για το σχολείο, την οµάδα ή το 
γυµναστήριο και την εξάλειψη διακρίσεων µε βάση το φύλο. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 δύο 
ακαδηµαϊκά τµήµατα θα λειτουργούν µε µικτά τµήµατα φοιτητών και φοιτητριών. 

∆ιεθνή ερευνητικά δεδοµένα ενισχύουν το ζήτηµα ότι η εκπαίδευση καθηγητών και καθηγητριών 
φυσικής αγωγής παρουσιάζει ελλείψεις σε θέµατα φύλου και ισότητας και, όταν οι διδάσκοντες 
παρουσιάζουν αντιλήψεις και προσδοκίες βασιζόµενες στο κοινωνικό φύλο, τότε ενισχύονται τα 
παραδοσιακά στερεότυπα φύλου (Laker, Laker & Leab, 2003). Οι Flintoff και Scraton (2005) σχολιάζουν το 
γεγονός ότι, παρά το εύρος γνώσης στο θέµα κατασκευής του φύλου µέσα από τη φυσική αγωγή και τον 
αθλητισµό, λιγοστά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. 
Εντούτοις, σε κάθε γνωστικό και εκπαιδευτικό αντικείµενο, αφενός οι γνώσεις και οι ικανότητες των 
διδασκόντων και αφετέρου τα προσωπικά πιστεύω και αξίες τους καθορίζουν το επίπεδο επαγγελµατισµού, 
αλλά και επιτυχίας της διδακτικής τους πράξης. Η ολοκληρωµένη και επαρκής κατάρτισή τους στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα κρίνεται απαραίτητη και ως το πλέον ενδεδειγµένο βήµα για την άµβλυνση των 
διακρίσεων µεταξύ των δυο φύλων τόσο στο χώρο της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού, όσο και στο 
κοινωνικό σύνολο. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής είναι εµφανέστατα σηµαντικός όσον αφορά στην 
πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, την κοινωνική αλληλεπίδραση που θα βιώσει µέσα στο µάθηµα, τις 
εµπειρίες προσαρµογής που θα του παρέχει µέσα στο κοινωνικό σύνολο της τάξης και του σχολείου µε τις 
άλλες εθνικότητες ή θρησκείες, τα διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και βέβαια µε το άλλο φύλο. Απόψεις 
καθηγητών φυσικής αγωγής, όπως: «Τα κορίτσια είναι φυτά» (απόσπασµα συνέντευξης µε καθηγητή 
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φυσικής αγωγής, που παρατίθεται στη σελ. 91, του βιβλίου των Παπαϊωάννου, Γούδα, & Θεοδωράκη, 
2003), σίγουρα δεν υποστηρίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη αγοριών και κοριτσιών, ανεξάρτητα από το φύλο 
τους. Το ζητούµενο, λοιπόν, σήµερα είναι σε πρώτη φάση η ευαισθητοποίηση και η σωστή προετοιµασία 
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα προσεγγίζουν τις καταστάσεις, αναγνωρίζοντας τα δεδοµένα και 
τροποποιώντας µη κατάλληλες δραστηριότητες που δεν προωθούν τη ισότιµη αλληλεπίδραση µεταξύ των 
δύο φύλων (Flintoff, 1997).  

Η πρόσφατη έρευνα των Laker και των συνεργατών του (2003) εστιάζει στα δεδοµένα κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών, εξετάζοντας σε βάθος τις εµπειρίες φοιτητών και φοιτητριών φυσικής αγωγής της Νότιας 
Αγγλίας κατά την πρακτική τους άσκηση. Σκοπός της έρευνάς τους ήταν η διερεύνηση προβληµατισµών 
που αφορούσαν στο φύλο και οι συνεντεύξεις επικεντρώθηκαν σε ζητήµατα φύλου που δεν είχαν 
καταγραφεί στα εβδοµαδιαία φύλα αναφοράς που συµπλήρωναν οι εκπαιδευόµενοι/ες ή στη σχετική 
βιβλιογραφία. Από τις αναλύσεις των κειµένων προέκυψαν τρία θέµατα: Πρώτον, οι φοιτητές/τριες 
διατηρούσαν σταθερές απόψεις σχετικά µε το ποιες δραστηριότητες είναι καταλληλότερες για κάθε φύλο, 
π.χ. ράγκµπι για τα αγόρια και χόκεϋ για τα κορίτσια, παρά τις επιρροές από την τετραετή φοίτησή τους. 
∆εύτερον, οι φοιτητές/τριες προτιµούσαν να διορίζονται στα σχολεία για την πρακτική τους σε µικτές 
οµάδες (άνδρας-γυναίκα), όπου και µπορούσαν να αλληλοϋποστηρίζονται από τους οµόφυλούς τους. 
Τρίτον, δηµιουργήθηκε στους εκπαιδευόµενους/ες φοιτητές/τριες µια διάχυτη εντύπωση ότι στα τµήµατα 
φυσικής αγωγής των σχολείων όπου έκαναν την πρακτική τους, υπήρχε ένας έντονος ‘αρσενικός’ 
προσανατολισµός ως προς τους έχοντες την ευθύνη και την εξουσία. Στα µαθήµατα που είχαν 
παρακολουθήσει οι φοιτητές/τριες βασικό µέληµα ήταν ο προσδιορισµός της ισότητας των φύλων ως 
παράγοντας για την αποτελεσµατική διδασκαλία της φυσικής αγωγής. Εν- τούτοις, τα δεδοµένα των 
συνεντεύξεων τεκµηριώνουν ότι, παρά την προσπάθεια προώθησης της ισότητας των φύλων µέσα στα 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, στον πραγµατικό κόσµο των σχολείων υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές δοµές και 
δυνάµεις που εµποδίζουν µια τέτοια εξισωτική προσέγγιση. 

Καθώς η σχολική φυσική αγωγή και ο αθλητισµός έχουν δείξει ότι αποτελούν ιδανικό πεδίο για την 
ανάπτυξη ψυχολογικών και κοινωνικών επίκτητων χαρακτηριστικών (δηλ. δεξιοτήτων ζωής), όπου η 
µάθηση αυτών γίνεται ευχάριστα µέσα από τη συµµετοχή σε κινητικές δραστηριότητες (Danish, 1996), 
πιθανά και η εκπαίδευση των µελλοντικών Ελλήνων πολιτών σε θέµατα ισότητας και ίσης µεταχείρισης να 
µπορεί να γίνει εξίσου ευχάριστα και µε επιτυχία. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των νέων και των νεανίδων 
µας µέσα από τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό µπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, αρκεί να έχουν όλοι και 
όλες τις ευκαιρίες να βιώσουν τα οφέλη αυτά. Χρειάζεται, λοιπόν, να επαναπροσεγγίσουµε την οργάνωση 
του αθλητισµού και της φυσικής αγωγής, µε βάση την αρχή της ισοτιµίας. Η έννοια της ισοτιµίας, σε 
αντίθεση µε την έννοια της ισότητας, αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα ανάµεσα στα δυο φύλα και θέτει τα 
θεµέλια για την «όχι ίδια», αλλά τη δίκαιη πρόσβαση για όλους στον αθλητισµό και την άσκηση. Στόχος της 
ισότητας είναι να δώσει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες, για να ξεκινήσουν από τη γραµµή εκκίνησης, ενώ 
στόχος της ισοτιµίας είναι να παράσχει σε όλους τις κατάλληλες ευκαιρίες και εφόδια, για να φτάσουν στη 
γραµµή τερµατισµού. Η ισότιµη µεταχείριση λαµβάνει υπ’ όψιν πως για την ανοιχτή και ίση πρόσβαση 
όλων στην άσκηση και τον αθλητισµό σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι προηγούµενες εµπειρίες και 
ευκαιρίες που έχουν οι µαθητές και µαθήτριες, στοιχεία που διαφοροποιούν τα κορίτσια σε σχέση µε τα 
αγόρια, τα οποία είναι σχεδόν πάντα πιο εξοικειωµένα µε το χώρο του αθλητισµού (Kidd & Donelly, 2000). 

 

Φύλα και αθλητισµός 

Οι Knoppers, Meyer, Ewing, και Forrest (1991) σχολίασαν κάποτε ότι: «Ο αθλητισµός εφευρέθηκε για 
άνδρες από άνδρες και κυριαρχείται από άνδρες». Αρκετοί κοινωνιολόγοι πιστεύουν ότι η αναφορά της 
Knoppers και των συνεργατριών της παραµένει αληθής µέχρι σήµερα, καθώς ο αθλητισµός συνεχίζει να 
οργανώνεται, να αναπτύσσεται και να διοικείται από άνδρες (Dunning, 1999). Οι αξίες που κατά κύριο λόγο 
εξακολουθούν να προωθούνται µέσα στο χώρο του αθλητισµού, αλλά και γενικότερα στις δυτικές κοινωνίες, 
προσοµοιάζουν υπερβολικά των αξιών που εκτιµώνται στην ανδροκρατική ηγεµονία (Fasting, 2005). Ο 
αγωνιστικός αθλητισµός αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα πεδία έκφρασης του ανδρισµού µέσα στις 
δυτικές κοινωνίες, όπου σε συνδυασµό µε τη σωµατική δύναµη και την ικανότητα πλάθουν τον ορισµό του 
ανδρικού ιδεώδους. Στα πλαίσια του αθλητισµού οι διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών και το φύλο 
παράγονται, αναπαράγονται και παρουσιάζονται σε κάθε έκφανση αυτού. 

H ισότητα των φύλων στον αθλητισµό είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ιεραρχία των φύλων στην 
κοινωνία και την ίδια τη δοµή και οργάνωση του αθλητισµού (Coackley, 2003). Η λογική των φύλων που 
υπάρχει στην ελληνική κοινωνία περνάει και στον αθλητισµό. Για παράδειγµα, στην ελληνική διακυβέρνηση 
των υπουργείων η εκπροσώπηση των γυναικών ανέρχεται στο ποσοστό 18,33% και στην Ελληνική 
Ολυµπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) στο πολύ χαµηλό ποσοστό του 2,9% (1 γυναίκα στα 34 µέλη). Εξετάζοντας το 
διεθνή χώρο διοίκησης του αθλητισµού, το 1999 εκδόθηκε οδηγία από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή που 
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προέτρεπε µέχρι το έτος 2001 το 10% των ∆Σ των Εθνικών Ολυµπιακών Επιτροπών και Εθνικών 
Οµοσπονδιών να είναι γυναίκες και µέχρι το έτος 2005 το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών να φτάσει 
στο 20%. Στο σύνολο 45 Ελληνικών Αθλητικών Οµοσπονδιών σε 16 από αυτές δε συµµετέχουν γυναίκες 
στα ∆Σ, σε 29 οµοσπονδίες το 10% των µελών του ∆Σ είναι γυναίκες και µόνο σε πέντε (5) οµοσπονδίες το 
ποσοστό εκπροσώπησης γυναικών στο ∆Σ φτάνει το επιθυµητό 20% (Ιωαννίδου, Αλβανόπουλος, & 
Αλεξανδρής, 2005). Γενικότερα, στο σύνολο 591 ατόµων που ασχολούνται µε την αθλητική διοίκηση 
συµµετέχουν µόνον 50 γυναίκες (8,46%) (Ιωαννίδου, κ.ά., 2005).  

Κατά την άποψη, όµως, της Carolyn Hannan, διευθύντριας της περιφέρειας Ανάπτυξης των Γυναικών 
στα ΗΕ, «ακόµη και αν η διοίκηση των οργανισµών καταθέσει ξεκάθαρους στόχους για την ισότητα των 
φύλων και την ενίσχυση των γυναικών, χωρίς αλλαγή στις στάσεις και τις πρακτικές στα χαµηλότερα 
επίπεδα, οι αλλαγές που θα ακολουθήσουν θα είναι µικρές» (Hannan, 2006, σελ. 5). Παρά τις προσπάθειες 
της πολιτείας, των τοπικών αυτοδιοικήσεων, των διοικήσεων των οργανισµών, η ισότητα των φύλων 
αποτελεί θέµα τόσο των γυναικών και κοριτσιών, όσο και των ανδρών και αγοριών. Κατά τη Hannan (2006), 
για να αντιµετωπισθούν οι στερεοτυπικές στάσεις και οι πρακτικές διάκρισης, απαιτείται σηµαντική 
προσπάθεια και ανάπτυξη µηχανισµών για την ευαισθητοποίηση κάθε µέλους της κοινωνίας, ώστε να γίνει 
υπεύθυνο για ό,τι κάνει. 

Η λογική των φύλων στον αθλητισµό περιλαµβάνει στερεότυπα χαρακτηριστικών των φύλων που 
υποστηρίζουν ως «φυσική» την ανωτερότητα των ανδρών και ταυτόχρονα περνούν την εικόνα της 
κατωτερότητας των γυναικών  (π.χ. ρίχνεις ή τρέχεις σαν κορίτσι!). Αυτή η λογική των φύλων, όπου 
εκτιµάται συγκεκριµένη µορφή ανδρισµού (του σκληρού, δυνατού, επιθετικού, κυνηγού, κατακτητή, νικητή) 
και θηλυκότητας (συνεργατικότητα, χάρη, τρυφερότητα, προσπάθεια), έχει ως συνέπεια την 
περιθωριοποίηση πολλών ανδρών και γυναικών που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά, καθώς και την εµφάνιση 
καταπίεσης σε άνδρες και γυναίκες, του µισογυνισµού και της οµοφυλοφοβίας µέσα στον αθλητισµό 
(Coackley, 2003; Weir & Wilson, 1984). Τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του «σκληρού» ανδρικού 
στερεοτύπου, που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα, απουσία έκφρασης ευαισθησίας ή πόνου (Klein, 
1995), υπερβολική προβολή του σώµατος και δίνει έµφαση στην ετεροφυλία (Anderson, 1999), συχνά 
επιφέρουν ζηµιές σε αγόρια και άνδρες.  

Πιο συγκεκριµένα, η συµµετοχή ανδρών και αγοριών σε αθλήµατα που δίνουν έµφαση στην 
επιθετικότητα και κυριαρχία µπορεί να οδηγήσει τους αθλητές σε χρόνιους τραυµατισµούς ή στην αδυναµία 
τους να αποδεχθούν έναν τραυµατισµό (Sabo, 1986), σε αδυναµία να αντιµετωπίσουν ασθένεια ή άγχος 
(Messner & Kimmel, 1989), σε δυσκολία έκφρασης συναισθηµάτων που δείχνουν ευαισθησία ή ενδιαφέρον 
για τους άλλους, σε δυσκολία σύναψης σχέσεων µε γυναίκες, σε φόβο οικειότητας µε άλλους άνδρες 
(Connell, 1991), σε φοβία προς οµοφυλόφιλα άτοµα (Klein, 1993), καθώς βέβαια και σε µια διαρκή 
αναζήτηση ανταγωνισµού και υπεροχής έναντι άλλων ανδρών (Veri, 1999). Από την πλευρά των κοριτσιών 
και γυναικών, οι νεαρές γυναίκες που αθλούνται συστηµατικά είναι υποχρεωµένες να ζουν ‘διπλή ζωή’, 
διατηρώντας ‘διπλή ταυτότητα’ µέσα στην κοινωνία που ζουν, η οποία κατασκευάζει εκ διαµέτρου αντίθετες 
εννοιολογήσεις για τον ανδρισµό και τη θηλυκότητα (Cockburn & Clark, 2002; Flintoff & Scraton, 2001). 
Ταυτόχρονα, το πρότυπο της ετερόφυλης θηλυκότητας που αποδέχεται η κοινωνία φαίνεται να απασχολεί 
έντονα κορίτσια και νεάνιδες στο σχολικό αθλητισµό (Flintoff & Scraton, 2005).  

Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η φεµινιστική φιλελευθερία απέρριψε την άποψη ότι βιολογικοί λόγοι 
περιορίζουν την άθληση και άσκηση των γυναικών (Dyer, 1982; Ferris, 1981), ξεκίνησε ένας σαφής 
διαχωρισµός σε αµιγώς γυναικεία και ανδρικά αθλήµατα (Hergreaves, 1984). Ο διαχωρισµός αυτός είναι 
εµφανής µέχρι σήµερα, ακόµη και στις απόψεις νήπιων αγοριών «Τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο και τα 
κορίτσια κυνηγητό» (µαθητής νηπιαγωγείου, προφορική απάντηση στην ερώτηση: «Τι παίζετε στο διάλειµµα;» 
20.05.2006). Κατά την κατηγοριοποίηση της Koivula (1995), τα αθλήµατα υπάγονται σε τρεις κατηγορίες: 
ανδρικά, θηλυκά και ουδέτερα (βλ. Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1. Κατάταξη αθληµάτων σε σχέση µε το φύλο (Koivula, 1995). 

Ανδρικά Θηλυκά Ουδέτερα 
Μπέιζµπολ 
Πυγµαχία 
Κωπηλασία 

Πολεµικά αθλήµατα 
Ποδόσφαιρο 
Χειροσφαίριση 
Χόκεϊ στον πάγο 

Μηχανοκίνητα αθλήµατα 
Άλµα επί κοντώ 

Αερόµπικ 
Μπαλέτο 
Χορός 

Καλλιτεχνικό πατινάζ 
Γυµναστική 
Ιππασία 

Συγχρονική κολύµβηση 

Τοξοβολία 
Αντιπτέριση 

Καλαθοσφαίριση 
Μπόουλινγκ 
Ιστιοπλοΐα  
Κανό 

Ποδηλασία 
Ξιφασκία  
Γκολφ 
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Ράγκµπι 

Αµερικάνικο Ποδόσφαιρο 
Άρση βαρών 

Πάλη 

Μαραθώνιος 
Προσανατολισµός 

Σκοποβολή 
Χιονοδροµία  
Παγοδροµία  
Κολύµβηση 

Επιτραπέζια αντισφαίριση 
Αντισφαίριση 
Πετοσφαίριση 

 

Στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των αθληµάτων γίνεται εµφανής η επιρροή των στερεότυπων 
κοινωνικών ρόλων για άνδρες και γυναίκες στο χώρο του αθλητισµού. Σήµερα, αρκετές γυναίκες έχουν 
διεισδύσει στο χώρο κατ’ εξοχήν «ανδρικών» αθληµάτων και άνδρες σε «γυναικεία» αθλήµατα, ενισχύοντας 
την άποψη ότι το φύλο εκδηλώνεται διαφορετικά µέσα από τα αθλήµατα που υπάρχουν. Συνεπώς, ο 
ανδρισµός εκφράζεται και διαφέρει ποιοτικά από άθληµα σε άθληµα, όπως το χόκεϊ στον πάγο που απαιτεί 
βία και επιθετικότητα, ενώ το άλµα επί κοντώ απαιτεί επιδεξιότητα και ακρίβεια (Koivula, 2001). 

 Ένα άλλο σηµείο που απαιτεί ιδιαίτερα την προσοχή εκπαιδευτικών, µαθητών και µαθητριών είναι ο 
επικίνδυνος συνδυασµός στερεοτυπικών χαρακτηριστικών των φύλων (ανδρισµού και θηλυκότητας) και 
στερεότυπων ανδρικών και γυναικείων αθληµάτων, όταν αγόρια επιλέγουν να ασχοληθούν µε «γυναικεία» 
αθλήµατα (π.χ. καλιτεχνικό πατινάζ, ενόργανη γυµναστική) ή να ακολουθήσουν µια «αντιαθλητική» πορεία 
και τους προσάπτεται η ταµπέλα του “άνανδρου» ή της «αδερφής» (δηλ. του «οµοφυλόφιλου»). Κάτι 
ανάλογο συµβαίνει και µε κορίτσια που έχουν έντονη κλίση στον αθλητισµό ή επιλέγουν να ασχοληθούν µε 
ανδρικά αθλήµατα (π.χ. ποδόσφαιρο, πάλη), οπότε τους προσάπτεται η ταµπέλα του «αγοροκόριτσου», της 
«ανδρογυναίκας», της «λεσβίας» (Dunning, 1999; Sever, 2005). Οι ταµπέλες αυτές φανερώνουν την 
αναγνώριση της ετεροφυλίας ως νόρµα στον αθλητισµό και ταυτόχρονα την απόρριψη της οµοφυλοφιλίας, 
ενισχύοντας έτσι την κοινωνική διάκριση µε βάση το σεξουαλικό προσανατολισµό των ανθρώπων πολύ 
έντονα στο χώρο του αθλητισµού. Ο επαναπροσδιορισµός, λοιπόν, των ταυτοτήτων των ανδρισµών και 
θηλυκοτήτων, των έµφυλων ταυτοτήτων των αθληµάτων, χρειάζεται να γίνει όχι τόσο µε την οπτική των 
φύλων, αλλά περισσότερο µε την οπτική των ελεύθερων επιλογών και της ελευθερίας έκφρασης που µπορεί 
να βιώσει κάθε άτοµο µέσα από την εκτέλεση αθλητικών δεξιοτήτων.   

Κατά τον Dunning (1999), ο αθλητισµός, όπως η θρησκεία και ο πόλεµος, αποτελεί µια από τις 
σηµαντικότερες µορφές συλλογικής κινητοποίησης των ανθρώπων για την επίτευξη ενός σκοπού. Η 
σπουδαιότητα του αθλητισµού για την κοινωνία ερµηνεύεται από το ότι αποτελεί πηγή ενδιαφέροντος για τη 
ζωή των ανθρώπων, λειτουργεί ως µέσο αναγνώρισης και δηµιουργεί ευκαιρίες για δυνατές εµπειρίες στα 
άτοµα που συµµετέχουν. Αναγνωρίζοντας τον αθλητισµό ως µια παρέµβαση χαµηλού κόστους µεν, µεγάλης 
εµβέλειας δε, το Νοέµβριο του 2003 τα Ηνωµένα Έθνη υιοθέτησαν το θέσπισµα 58/5 (resolution 58/5/2003), 
µε το οποίο καλούνται οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών να χρησιµοποιήσουν τον αθλητισµό ως µέσο για 
την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας, της ανάπτυξης και της ειρήνης. Ο αθλητισµός καλύπτει ένα 
εύρος δραστηριοτήτων, κινητικές, αναψυχής και αγωνιστικές, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την επίτευξη πολλαπλών στόχων: (α) ανάπτυξη του ανθρώπου-δηµόσια υγεία και ευµάρεια, εκπαίδευση και 
αναψυχή, (β) ανάπτυξη της κοινωνίας-προώθηση σταθερότητας, ανοχής, κοινωνικής συνοχής και σύνδεσης, 
(γ) ανάπτυξη της οικονοµίας-προώθηση επενδύσεων και ευκαιρίες επαγγελµατικής απασχόλησης, και (δ) 
πολιτική ανάπτυξη-προώθηση ειρήνης και σεβασµού για τους κανόνες της δηµοκρατίας (Server, 2005). 

Παρά τις ανισότητες που εµφανίζονται σήµερα στις ευκαιρίες ενασχόλησης µε τον αθλητισµό για 
άνδρες και γυναίκες, ο αθλητισµός µπορεί να προωθήσει τη σωµατική και νοητική ευηµερία, ανεξάρτητα 
από το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο των ικανοτήτων, το σεξουαλικό προσανατολισµό, την εθνική και 
φυλετική καταγωγή των ατόµων. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο αθλητισµός ενισχύει τις λειτουργίες του 
οργανισµού, επιβραδύνει τα συµπτώµατα της γήρανσης, µειώνει το ρίσκο χρόνιων νοσηµάτων, ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµηση των ανθρώπων, ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων. Τόσο 
λοιπόν τα κορίτσια, όσο και τα αγόρια, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αθληθούν και να ασκηθούν, 
συστηµατικά και αποτελεσµατικά, καθώς τα ενδεχόµενα οφέλη ψυχολογικά, κοινωνικά και σωµατικά είναι 
πολλαπλά. 

Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες η ενασχόληση των κοριτσιών και γυναικών µε αθλητικές 
δραστηριότητες και αθλήµατα έχει γνωρίσει ραγδαία αύξηση παγκοσµίως. Η αυξηµένη συµµετοχή των 
γυναικών και κοριτσιών στον αθλητισµό, πέρα από τα οφέλη για τις ίδιες προωθεί και τη θετική ανάπτυξη 
του ίδιου του αθλητισµού, καθώς εξασφαλίζει την παρουσία εναλλακτικών αξιών και στάσεων, γνώσεων, 
εµπειριών και ικανοτήτων. Η εµπλοκή των γυναικών στον αθλητισµό µπορεί να έχει σηµαντική συνεισφορά 
στη δηµόσια ζωή, την ανάπτυξη της κοινωνίας και τη δόµηση ενός δυνατού και υγιούς κράτους (Hannan, 
2006). Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, παρατηρείται µια σηµαντική µετακίνηση από το κίνηµα της προώθησης 
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«ισότητα φύλων στον αθλητισµό» προς τον «αθλητισµό για ισότητα φύλων» (Meier, 2005). Η τοποθέτηση 
αυτή ξεπερνά την προώθηση της ιδέας «να συµπεριλαµβάνονται οι γυναίκες» στα αθλητικά προγράµµατα 
και ορίζει την ισότητα των φύλων ως ένα στόχο για τα αναπτυξιακά προγράµµατα (Sancar/ Sever, 2005). 
Ευρωβαρόµετρο του 2004 στα 25 κράτη-µέλη έδειξε ότι από µια λίστα µε αξίες που προωθούνται στο 
µέγιστο µέσα από τον αθλητισµό το 15% των Ευρωπαίων πολιτών επέλεξε την ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Στην ερώτηση αν «µέσω του αθλητισµού µπορείτε να καταπολεµήσετε µορφές διάκρισης» το 
64% Ευρωπαίων πολιτών απάντησε «ναι». 

Για τα ελληνικά δεδοµένα ο αθλητισµός αποτελεί ένα πεδίο που έδωσε την ευκαιρία της διάκρισης σε 
αρκετές γυναίκες, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ΄90. Ξεκινώντας µε τη συµµετοχή της ∆οµνίτσας Λανίτου-
Καβουνίδου στην Ολυµπιάδα του 1936, περνώντας στις επιτυχίες των Σοφίας Σακοράφα, Άννας Βερούλη, 
Σοφίας ∆άρρα, Έλλης Ρουσάκη, φτάνουµε στη Βούλα Πατουλίδου και στο πρώτο χρυσό Ολυµπιακό 
µετάλλιο στη Βαρκελώνη, στις Νίκη Ξάνθου και Νίκη Μπακογιάννη και σήµερα, πλέον, στις πολλαπλές 
επιτυχίες των αθλητριών µας σε διάφορα αθλήµατα (στίβο, ιστιοπλοΐα, ρυθµική γυµναστική, 
υδατοσφαίριση, αντισφαίριση, κωπηλασία κ.ά.), τόσο σε επίπεδο Ολυµπιακών αγώνων, όσο και 
Παγκοσµίων ή Πανευρωπαϊκών πρωταθληµάτων. Η άποψη ότι ‘δεν ευθύνεται το φύλο αλλά οι ικανότητες 
κάνουν τη διαφορά’ φαίνεται να έχει θέσει γερά θεµέλια στην ελληνική αθλητική πραγµατικότητα. Στην 
Ολυµπιακή οµάδα της Αθήνας συµµετείχαν 441 αθλητές και αθλήτριες, όπου το 50,6% ήταν άνδρες και το 
49,4% γυναίκες. Η παρουσία, λοιπόν, των γυναικών στην τελευταία Ολυµπιακή αποστολή έφτασε στα ίδια 
ποσοστά µε των ανδρών.  

Είναι, όµως, αυτή η Ελληνική πραγµατικότητα σε βάθος και πλάτος; Τι συµβαίνει στην απλή 
καθηµερινότητα της χώρας µας, στα χαµηλότερα επίπεδα από αυτό του υψηλού αγωνιστικού αθλητισµού, 
στους συλλόγους, τα γυµναστήρια, τα συνοικιακά γήπεδα, τις αυλές των σχολείων και πώς µπορεί να 
αλλάξει η πραγµατικότητα του αθλητισµού και της φυσικής αγωγής, ώστε να δίνονται απλόχερα ευκαιρίες 
σε αγόρια και κορίτσια, σε γυναίκες και άνδρες; 

Το 1995 η 4η Παγκόσµια Σύνοδος των ΗΕ για τις Γυναίκες στο Πεκίνο θεωρήθηκε ως αφετηρία 
πολλών αλλαγών για την εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων στον κόσµο και την ενδυνάµωση των 
γυναικών. Η πλατφόρµα δράσης του Πεκίνου έθεσε στην ευθύνη των κυβερνήσεων την προώθηση της 
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και ενέκρινε µια σαφέστατη προσέγγιση των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ενδυνάµωση των γυναικών. Η ισότητα µεταξύ γυναικών και 
ανδρών για τα ΗΕ δεν αποτελεί γυναικείο θέµα, αλλά είναι θέµα όλων. Στη σύνοδο του 1995, µε στόχο την 
εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ φύλων, αναγνωρίστηκε ως βασική στρατηγική λειτουργία η «κυρίαρχη 
τάση του φύλου» (gender mainstreaming), όπου οι προτεραιότητες και οι ανάγκες γυναικών και ανδρών θα 
λαµβάνονται υπ’ όψιν µέσα από ανάλυση των δεδοµένων των φύλων κατά την έναρξη διαδικασιών 
σχεδιασµού προγραµµάτων. Στόχος είναι να επηρεαστεί η κατεύθυνση της ανάπτυξης µε τέτοιον τρόπο, 
ώστε και άνδρες και γυναίκες να έχουν εµπλοκή και οφέλη. Η «κυρίαρχη τάση του φύλου» αποτελεί τον 
τρόπο µε τον οποίο πολιτικές, στρατηγικές, σχεδιασµοί και διάθεση πόρων σε όλα τα πεδία (πολιτικό, 
οικονοµικό, κοινωνικο-πολιτισµικό, περιβαλλοντικό) θα δέχονται επίδραση από την οπτική της ισότητας 
των φύλων. Η «κυρίαρχη τάση του φύλου» εξασφαλίζει ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων και η 
ενδυνάµωση των γυναικών θα είναι υπό την ευθύνη όλων και όχι µόνο ειδικών σε θέµατα φύλου (Hannan, 
2006). 

Χρησιµοποιώντας τη στρατηγική της «κυρίαρχης τάσης του φύλου», το θέµα του φύλου, τα δεδοµένα 
και οι ανάγκες κάθε φύλου εντάσσονται στην ανάλυση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση όλων των προγραµµάτων. Προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για κάθε φύλο έχουν ως στόχο να 
καλύψουν συγκεκριµένα θέµατα φύλου κατανοώντας την έµφυλη φύση των αθληµάτων και τα δεδοµένα 
των ατόµων που συµµετέχουν. Οι αθλητικοί οργανισµοί θα εµπλουτιστούν µε την οπτική του φύλου, όπου 
το φύλο θα παίξει κύριο ρόλο στις διαδικασίες, τις ικανότητες του προσωπικού, τις συνεργασίες, τη 
φιλοσοφία του οργανισµού και, βέβαια, την πολιτική των ίσων ευκαιριών (Sever, 2005). 

Είναι λοιπόν εφικτό! Υπάρχουν τρόποι, ώστε κορίτσια και αγόρια να έχουν ευκαιρίες πρόσβασης τόσο 
στη γραµµή εκκίνησης, όσο και στη γραµµή τερµατισµού. Να έχουν πρόσβαση, ενίσχυση, ενθάρρυνση, και 
υποστήριξη σε καθηµερινή βάση. Όλα αυτά µε γνώµονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού, 
ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία του, το επίπεδο ικανοτήτων του, το χρώµα του δέρµατός του, το 
Θεό που πιστεύει, τη χώρα από όπου κατάγεται. Όσοι και όσες έφτασαν ψηλά, όσοι και όσες έφτασαν να 
θεωρήσουν τον εαυτό τους πετυχηµένο, όλοι και όλες ανεξαιρέτως από κάπου ξεκίνησαν, σε κάτι πάνω 
πίστεψαν και σε κάτι δούλεψαν. Όπως κάποτε είπε ο Γκάντι: «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον 
κόσµο». 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της αλλαγής που θέλουµε να δούµε στην ελληνική κοινωνία, οι ΚΦΑ θα πρέπει 
να τροποποιήσουν την προσέγγισή τους προς τα κορίτσια και προς τα αγόρια µέσα στο µάθηµά τους. 
Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγµατα θεωρητικών και κινητικών δράσεων που µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν, για να ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές και τις µαθήτριες. Η πραγµατικότητα λέει ότι 
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όλα τα παιδιά χρειάζεται να µάθουν, αγόρια και κορίτσια, καθώς οι ήδη µαθηµένοι έµφυλοι ρόλοι συχνά 
αποδυναµώνουν την παρουσία των κοριτσιών στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό. Το µόνο σίγουρο είναι 
ότι οι δράσεις αυτές µπορούν να εµπλουτιστούν πολύ περισσότερο από τη φαντασία και διάθεση για 
δηµιουργία των εκπαιδευτικών. Καλή συνέχεια… 
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Ενότητα 5:  

Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισµός: 
 

Περίληψη 
 
Ορισµοί. 
 

Ο κοινωνικός αποκλεισµός ορίζεται ως «η έννοια στην οποία οµαδοποιούνται και µέσω της οποίας 
επαναδιατυπώνονται όλα τα κοινωνικά προβλήµατα, ανεξαρτήτως της φύσης τους και της επιστηµονικής 
προβληµατικής θεµελίωσής τους και µε βάση το κοινό γεγονός ότι αποτελούν προβλήµατα, ότι θέτουν 
πρόβληµα στην κοινωνία» (Πετράκη, 1998, σελ 19). Τα προβλήµατα που γεννούν κοινωνικό αποκλεισµό 
είναι η ανεργία µακράς διαρκείας, η µετανάστευση, η παλιννόστηση, ο αναλφαβητισµός, η σχολική 
αποτυχία, τα γηρατειά, η µονογονεϊκή οικογένεια, η πολιτισµική ή θρησκευτική ιδιαιτερότητα, η 
αποµόνωση ορεινών πληθυσµών, η υποβαθµισµένη γειτονιά της πόλης, η ανισότητα των φύλων, η 
κοινωνική παραβατικότητα, οι θρησκευτικές µειονότητες, η σωµατική ή διανοητική δυσµορφία (Πετράκη, 
1998).  

Κατά τον Τσιάκαλο (1999), ο κοινωνικός αποκλεισµός χαρακτηρίζει τόσο µια κατάσταση όσο και µια 
διαδικασία και είναι η παρεµπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δηµόσιων αγαθών, όπως είναι το αγαθό 
της εκπαίδευσης, του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης, της συµµετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, κ.λπ. η 
έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως και στην οικονοµική ανέχεια. Παραδείγµατα κοινωνικά 
αποκλεισµένων ατόµων είναι οι µετανάστες, οι πρόσφυγες, οι µονογονεϊκές οικογένειες, οι 
περιθωριοποιηµένες ιθαγενείς µειονότητες, οι έγκλειστοι σε ιδρύµατα, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 
φυσικά τα παιδιά που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. Για παράδειγµα, δεν έχουν όλα τα παιδιά ίσες 
ευκαιρίες επιτυχίας στο σχολείο ή, ακόµη χειρότερα, υπάρχουν παιδιά χωρίς οποιαδήποτε πιθανότητα 
επιτυχίας στο σχολείο ή ακόµη χειρότερα υπάρχουν παιδιά χωρίς οποιαδήποτε πιθανότητα να φοιτήσουν σε 
σχολείο. Αυτά τα παιδιά που δε µπορούν να κάνουν πλήρως χρήση του δηµόσιου και κοινωνικού αγαθού 
που ονοµάζεται εκπαίδευση είναι οι κοινωνικά αποκλεισµένοι του αύριο.       

Ευρύτερα, όσο λιγότερο δηµόσιο και κοινωνικό πλούτο απορροφά ένας άνθρωπος, τόσο µεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα να διολισθήσει σε συνθήκες φτώχειας. Η απορρόφηση δηµόσιου και κοινωνικού πλούτου 
είναι µια σίγουρη επένδυση για το µέλλον και είναι µια επένδυση που γίνεται κατά το µεγαλύτερο µέρος µε 
χρήµατα του κοινωνικού συνόλου. Ο βαθµός όµως, απορρόφησης του δηµόσιου πλούτου δεν είναι τυχαίο 
γεγονός. Ορισµένες οµάδες ανθρώπων έχουν περισσότερες δυνατότητες να απορροφήσουν δηµόσιο πλούτο 
και άλλες λιγότερο. Έτσι ορισµένες οµάδες αποκλείονται διά νόµου, π.χ. στην περίπτωση που σε ορισµένους 
τοµείς του δηµοσίου πλούτου έχουν πρόσβαση µόνο οι ντόπιοι και όχι οι µετανάστες ή πρόσφυγες. Άλλες 
οµάδες αποκλείονται εµµέσως, π.χ. µειονότητες που υποχρεώνονται να φοιτήσουν σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα που δε λαµβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητές τους ή σε εκπαιδευτικό σύστηµα χαµηλής ποιότητας, ή 
πρόσφυγες των οποίων τα επαγγελµατικά εφόδια δεν αναγνωρίζονται. Τέλος, άλλες οµάδες περιορίζονται σε 
ό,τι αφορά στη δυνατότητα απορρόφησης δηµόσιου πλούτου επειδή η ύπαρξη άλλων παραγόντων 
λειτουργεί αποτρεπτικά, π.χ. άτοµα µε ειδικές ανάγκες και µε προβλήµατα πρόσβασης.  

Κατά τον Oberndoerfer (1999), ο αποκλεισµός είναι µια συστηµατική σειρά ενεργειών 
περιθωριοποίησης ή υπαγωγής σε αποµόνωση από τις οποίες µπορούν να θιγούν άτοµα και κοινωνικές 
οµάδες. Σύµφωνα µε το συµβούλιο της Ευρώπης (1994), αποκλεισµένες θεωρούνται οι οµάδες ανθρώπων 
που βρίσκονται εν µέρει ή συνολικά έξω από την περιοχή ισχύος των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Κοινωνικά 
λέγονται τα δικαιώµατα που έχει κάθε πολίτης να ζει σε ένα ορισµένο στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο και να 
συµµετέχει στους κύριους κοινωνικούς και εργασιακούς θεσµούς που ισχύουν για το κοινωνικό σύνολο.  

Μία από τις διαστάσεις του αποκλεισµού είναι και ο κοινωνικός αποκλεισµός. Σε αυτήν την 
εννοιολογική προσέγγιση του αποκλεισµού δεν απορρίπτονται οι οικονοµικές διαστάσεις του ενδηµικού 
προβλήµατος της φτώχειας. Ο νέος όρος «κοινωνικός αποκλεισµός», που αναφέρεται σε σύγχρονες µορφές 
φτώχειας στις αναπτυγµένες κοινωνίες έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν περιορίζει τη φτώχεια στις χρηµατικές 
της διαστάσεις και µόνο. Σύµφωνα µε την Duffy (1999), στην πράξη δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν τα 
κοινωνικά δικαιώµατα από τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Θεωρούνται απαραίτητα τα µεν, για να ασκηθούν, τα 
δε για το φτωχό και τον περιθωριακό. Πέρα από αυτό, οι οµάδες αποκλεισµένων ατόµων αντιµετωπίζουν το 
διπλό βάρος, αφενός να υπόκεινται µέσω κανονισµών σε περισσότερους περιορισµούς και αφετέρου (καθώς 
είναι αποκλεισµένες) να γίνονται λιγότερο «θεατές», να υπολογίζονται λιγότερο.  
 
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός. 
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Σύµφωνα µε την Duffy (1999), η διάκριση ανάµεσα στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό 

αποτελεί µια διάκριση ανάµεσα στους ανεπαρκείς και άνισους υλικούς πόρους και στην ανεπαρκή και άνιση 
συµµετοχή στην κοινωνική ζωή. Η έννοια της φτώχειας συνεπάγεται αποκλεισµό από αγαθά και υπηρεσίες, 
ενώ η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού υπερβαίνει την περίπτωση του αποκλεισµού από την 
καταναλωτική κοινωνία και εκτείνεται µέχρι και τον αποκλεισµό από µια θέση στην κοινωνία. Ενδέχεται να 
είναι κάποιος σχετικά ή απόλυτα φτωχός, όπως ενδέχεται να είναι και σχετικά ή απόλυτα κοινωνικά 
αποκλεισµένος, ενώ πολλοί άνθρωποι κοινωνικά αδικηµένοι συµβαίνει να βιώνουν ταυτόχρονα και τις δύο 
διαστάσεις. Στις κοινωνίες που στηρίζονται στην αγορά και παρουσιάζουν υψηλού βαθµού ανισότητες στην 
κατανοµή του εισοδήµατος είναι πολύ πιθανό οι χαµηλοί βασικοί πόροι (σχετική φτώχεια) να προκαλέσουν 
αποκλεισµό κάποιων ανθρώπων από την κοινωνική ζωή περισσότερο από ό,τι αυτό συµβαίνει στις 
παραδοσιακές κοινωνίες χαµηλού εισοδήµατος ή στις κοµµουνιστικές χώρες, όπου ήταν λιγότερο αναγκαίο 
να εξαγοράζει κανείς τη θέση του στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, είναι ενδεχόµενο η µορφή του 
κοινωνικού αποκλεισµού στην οποία οδηγεί η απώλεια µιας θέσης να απαντά συχνότερα στις χώρες που 
έχουν υποστεί κάποια αναστάτωση στο σύστηµά τους (κεντρική και ανατολική Ευρώπη). Τέλος, στις 
ταχύρρυθµες κοινωνίες ενδέχεται να είναι µεγαλύτερος απ’ ό,τι σε άλλες ο κίνδυνος κοινωνικού 
αποκλεισµού για τις φτωχές και τις κοινωνικά µειονεκτικές οµάδες. Η προσαρµοστικότητα στους ταχείς 
ρυθµούς ανάπτυξης είναι για τις οµάδες αυτές και πιο επικίνδυνο και πιο δύσκολο εγχείρηµα.  

 
Το τρίγωνο της πρόνοιας.  
 

Προκειµένου να σχηµατοποιηθούν οι διαδικασίες ενσωµάτωσης ή αποκλεισµού ατόµων και οµάδων 
στις µορφές ζωής του κοινωνικού συνόλου, χρησιµοποιείται η ιδέα του τριγώνου της πρόνοιας, το οποίο 
περιλαµβάνει το κράτος, τις οικονοµικές αγορές (αγορά εργασίας) και την κοινωνία των πολιτών (µη 
κρατικές οργανώσεις που ασχολούνται µε ζητήµατα ατοµικής και προσωπικής ζωής, όπως οικογενειακά και 
προσωπικά δίκτυα, κοινότητες και εθελοντικοί οργανισµοί).    

 

        
 
 
Σύµφωνα µε την Duffy (1999), ως άτοµα που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο αποκλεισµού και ως 

οµάδες σε κατάσταση κινδύνου προσδιορίζονται τα άτοµα και οι οµάδες που παρουσιάζουν αδύναµη σχέση 
µε µία από τις τρεις δοµές: το κράτος, την αγορά εργασίας και τα οικογενειακά και προσωπικά δίκτυα. 
∆είγµατα κοινωνικών οµάδων που έχουν αδύναµη σχέση µε το κράτος είναι όλοι εκείνοι που ζουν σε 
κατάσταση παρανοµίας ή αντικανονικότητας ή εκείνοι για τους οποίους οι αρχές εξουσίας θεωρούν ότι η 
κατάστασή τους ενέχει κάποια υπαιτιότητα (π.χ. χρήστες ουσιών, πρώην κατάδικοι, κτλ.). Στις οµάδες που 
έχουν αδύναµη σχέση µε την αγορά εργασίας θα µπορούσαν να είναι όσοι έχουν λιγότερα προσόντα, όσοι 
βρίσκονται αντιµέτωποι µε κοινωνική ή φυλετική διάκριση που λειτουργεί σε βάρος τους ή όσοι βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε άλλο κώλυµα που εµποδίζει τη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. ευθύνη για 
συντήρηση ατόµων, κακή κατάσταση υγείας ή αναπηρία). Στα άτοµα µε αδύναµη σχέση προς τα 
οικογενειακά και προσωπικά δίκτυα µπορεί να ανήκουν ηλικιωµένοι και αποµονωµένοι, κάτοικοι κάποιων 
αγροτικών περιοχών, χρήστες ουσιών (π.χ. αλκοολικοί), καθώς και όσοι βρίσκονται στη φροντίδα του 
κράτους, π.χ. ορφανά παιδιά, ενήλικες µε ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα, φυλακισµένοι και πρώην 
κρατούµενοι. 

 

Αγορά / χρήµα                                       Κράτος /εξουσία 

 

     

        

 

 

               

                  Κοινωνία των πολιτών/ αλληλεγγύη 

Σχήµα 1:  Το  τρίγωνο της πρόνοιας (πηγή Evers, 1987, Abrahamson, 1994)
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Η διαχρονική εξέλιξη του κοινωνικού αποκλεισµού και των δικαιωµάτων. 
 

 Σύµφωνα µε τον Τσιάκαλο (1999), η κλασική τυπολογία που πρότεινε ο Marshall (1950) σε ό,τι 
αφορά στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε σχέση µε τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα των 
ανθρώπων για την ερµηνεία της µεταβατικής κοινωνίας που ζούµε ξεχωρίζει τρεις τύπους δικαιωµάτων που 
εµφανίζονται και κατοχυρώνονται σε τρεις διαδοχικές φάσεις: 

α. Τα αστικά δικαιώµατα τον 18ο αιώνα µε επίκεντρο κυρίως τη νοµική κατοχύρωση δικαιωµάτων, 
όπως είναι η ελευθερία του λόγου, το δικαίωµα στην ιδιοκτησία, η ισότητα ως προς την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και στην απονοµή δικαιοσύνης. 

β. Τα πολιτικά δικαιώµατα το 19ο αιώνα ως αποτέλεσµα κυρίως της ανάπτυξης του εργατικού 
κινήµατος που επικεντρώνονται κυρίως στο δικαίωµα στην ψήφο, στις ελευθερίες πρόσβασης και 
συµµετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι και στο πολιτικό σύστηµα, στη δυνατότητα ίδρυσης πολιτικών 
κοµµάτων κτλ.. 

γ. Τα κοινωνικά δικαιώµατα τον 20ο αιώνα (που διανύουµε ως σήµερα) και αναφέρονται στη 
διεκδίκηση του δικαιώµατος σε περίπτωση ανεργίας, ασθένειας και ατυχήµατος, στο δικαίωµα για 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και στο δικαίωµα στην εκπαίδευση.  

Κατά την Πετράκη (1998), στην κοινωνική ιστορία των δυτικών κοινωνιών οι φτωχοί ταυτίζονται 
συχνά µε τους επικίνδυνους και οι διάφοροι εξαθλιωµένοι µε υποψήφιους παράνοµους, ενώ µόλις στα τέλη 
του 19ου αιώνα θα αναγνωρισθεί ότι η φτώχεια δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της ηθικής αδυναµίας, αλλά και 
οικονοµικοκοινωνικών δυνάµεων. Κατά το 19ο αιώνα η αντίληψη αυτή αφορά όλη την εργατική τάξη και η 
ανατροπή της θα αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα ένταξης «εισόδου» της εργατικής τάξης στην κοινωνία 
των πολιτών. Η θεµελίωση της φτώχειας στις κοινωνικοοικονοµικές δυνάµεις θα στηρίξει τα συστήµατα 
κοινωνικής πολιτικής, µεταθέτοντας την ευθύνη της φτώχειας από το άτοµο στην κοινωνία.  
 
Η διαδικασία του αποκλεισµού. 

 
 Η κοινωνία, σύµφωνα µε την Πετράκη (1998), ως οργανωµένο σύνολο έχει µια µακρά παράδοση 
αποκλεισµών τους οποίους η κοινωνική θεωρία προσεγγίζει από διάφορα πλαίσια. Για παράδειγµα, ο 
αποκλεισµός των µαύρων από την κοινωνία των λευκών µπορεί να προσεγγισθεί είτε στο πλαίσιο µιας 
θεωρίας για τις φυλετικές διακρίσεις είτε στο πλαίσιο µιας θεωρίας για την ανωτερότητα της λευκής φυλής. 
Ο αποκλεισµός των τσιγγάνων από την πολιτική κοινωνία µπορεί να ερµηνευτεί είτε µέσω µιας θεωρίας για 
το τι είναι έθνος ή µέσω µιας θεωρίας για τα πολιτικά-κοινωνικά δικαιώµατα όσον αφορά στις διάφορες 
µειονότητες. Τα θεωρητικά συστήµατα µέσα στα οποία εντάσσονται οι ερµηνείες των αποκλεισµών 
εµπεριέχουν στοιχεία νοµιµοποίησης επιλογών που δεν καθορίζονται από το πεδίο της κοινωνικής 
επιστήµης, αλλά από αυτό της πολιτικής και της φιλοσοφίας. Επιπλέον, ο αποκλεισµός δεν αποτελεί έννοια 
αυτή καθεαυτή, αλλά περιγραφική απόληξη µιας σύνθετης κοινωνικής διαδικασίας που απολήγει σε αυτόν, 
στενά συνδεδεµένης µε τη δοµή της κοινωνικής οργάνωσης, την οικονοµική της διάρθρωση, το πολιτικό της 
οικοδόµηµα, την ταξική της οργάνωση. Για αυτό δεν υπάρχει γενικώς µια θεωρία αποκλεισµού, αλλά 
διάφοροι «αποκλεισµοί» που παράγονται συνολικά ή από επιµέρους κοινωνικά συστήµατα που µπορούν να 
ερµηνευτούν σε σχέση µε αυτό που κάθε φορά ορίζεται ως κοινωνία και στο πλαίσιο µιας θεωρίας για το 
πώς λειτουργεί η κοινωνία συνολικά ή στα επιµέρους της συστήµατα τον τρόπο που αναπαράγει 
αποκλεισµούς ανισότητες, διακρίσεις, ιεραρχίες, κτλ.  

Σύµφωνα µε τον Τσιάκαλο (1999), η κύρια δυσκολία αντιµετώπισης των αιτιών του κοινωνικού 
αποκλεισµού έγκειται στο γεγονός ότι συνήθως όσοι και όσες πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισµό κατά 
την απορρόφηση δηµόσιου και κοινωνικού πλούτου αποκλείονται ταυτόχρονα σε πολύ µεγάλο βαθµό και 
από το σηµαντικότερο αγαθό πλούτου που είναι η ισότιµη συµµετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι. Πρόκειται για 
ένα φαύλο κύκλο: Η ελλιπής απορρόφηση βασικών δηµόσιων και κοινωνικών αγαθών οδηγεί στην 
αδυναµία ισότιµης συµµετοχής στη διαµόρφωση πολιτικών αποφάσεων, γεγονός που εµποδίζει την 
αποφασιστική καταπολέµηση των αρνητικών για την κοινωνική ένταξη παραγόντων, πράγµα που µε τη 
σειρά του οδηγεί στην ελλιπή απορρόφηση δηµόσιου και κοινωνικού πλούτου. Έτσι, ο κύκλος 
ολοκληρώνεται και επαναλαµβάνεται. Για να σπάσει αυτός ο κύκλος, πρέπει να γίνει παρέµβαση σε ένα από 
τα σηµεία του. Η εκπαίδευση είναι ένα από τα σηµεία αποφασιστικής σηµασίας.  

Η Duffy (1999) προτείνει µια σειρά από θέµατα που µπορούν να εξεταστούν για τις επιπτώσεις τους 
στις ελάχιστα ευνοηµένες οµάδες έτσι ώστε να γίνει δυνατό να ληφθούν υπ’ όψιν στην επεξεργασία των 
συστάσεων και προτάσεων: 

 
Κράτος: 

 Η κυριαρχία του κράτους στην κοινωνική πολιτική. 



 83
 Η πτωτική τάση στην εφαρµογή της αρχής της καθολικότητας στις παροχές του κράτους και η ανοδική 
τάση στις µέσω στοχοθεσίας προσεγγίσεις της κρατικής υποστήριξης. 

 
 Αγορά εργασίας: 

 Η µείωση της ικανότητας απορρόφησης υπό όρους βιοποριστικής διά βίου απασχόλησης στις αγορές 
εργασίας.  

 Η αύξηση στην πρωτογενή ανισότητα που προκύπτει ως αποτέλεσµα των αλλαγών στη λειτουργία των 
αγορών εργασίας. 

 
Κοινωνία των πολιτών: 

 Η σπουδαιότητα της πυκνότητας των οργανισµών της κοινωνίας των πολιτών µέσα στην κατάσταση 
υποχώρησης της υποστηριζόµενης από το κράτος ασφάλειας. 

 Η πτώση στην ισχύ της αλληλεγγύης και των πηγών της και η άνοδος στο φαινόµενο του ατοµισµού.  
 Η έκταση στην οποία οι τοπικές κοινωνίες µπορούν να λειτουργήσουν ως σταθεροποιητικοί και 
ενοποιητικοί µηχανισµοί στις ευµετάβλητες και ραγδαία µεταλλασσόµενες κοινωνίες. 

 Η εµφανής διεργασία της αποδόµησης των παραδοσιακών προτύπων των οικογενειακών δικτύων και 
των δικτύων µεταξύ των ατόµων. 

 
Ασφάλεια και κίνδυνος. 
Οι άξονες της ασφάλειας και του κινδύνου αποτελούν, σύµφωνα µε την Duffy (1999), διαστάσεις που 

πρέπει να εξισορροπηθούν για να υπάρξουν αλλαγές στις διεργασίες της κοινωνικής ενσωµάτωσης και του 
κοινωνικού αποκλεισµού.  

  Η ασφάλεια την οποία είναι σε θέση να προσφέρει η κρατική κοινωνική προστασία φαίνεται να 
εξαρτάται από τρεις παραµέτρους: την ανταποκρισιµότητα, την προσπελασιµότητα και την οικονοµική 
αντοχή.   

Ανταποκρισιµότητα: Οι ανταλλαγές µεταξύ ποσότητας και ποιότητας. Ο παράγοντας 
ανταποκρισιµότητα αναφέρεται στα ελάχιστα προσφερόµενα επίπεδα παροχής και την αναλογία πληθυσµού 
ατόµων σε κατάσταση ανάγκης καλυπτόµενης από το ελάχιστο επίπεδο κάλυψης. Παρά το ισχυρό νοµικό 
πλαίσιο της Ευρώπης σε σχέση µε άλλα µέρη της γης για τα κοινωνικά δικαιώµατα, παρατηρείται όλο και 
εντονότερα το φαινόµενο να κάνουν οι χώρες κάποια επιλογή ανάµεσα στην ποσότητα (καθολικότητα 
κοινωνικής - προστασίας ή προστασία για όλους) και την ποιότητα (ως προς τα επίπεδα παροχής κοινωνικής 
προστασίας).  

   Προσπελασιµότητα.  Η προσπελασιµότητα ορίζεται από τις εξής  διαστάσεις: 
Α. Οι κανονισµοί και οι ρυθµίσεις (πολυπλοκότητα σχεδιασµού). Η αύξηση της γραφειοκρατίας και η 

µείωση της δυνατότητας να είναι ενήµεροι οι λιγότερο ευνοηµένοι κοινωνικά άνθρωποι για ό,τι έχει σχέση 
µε τις επιλογές τους. 

Β. Η κοινωνική θέση ή η νοµική κατάσταση των ατόµων (καταλληλότητα βάσει κριτηρίων -
στιγµατισµός). Καταλληλότητα βάσει κριτηρίων σηµαίνει το να διαθέτει κάποιο άτοµο ή κάποιο νοικοκυριό 
τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, ώστε να εµπίπτει σε κάποιες συγκεκριµένες από τις καθορισµένες 
κατηγορίες.  

Γ. Η εφαρµογή (περιορισµοί στην προσφορά κοινωνικής προστασίας). Η ατελής εφαρµογή των 
νοµικών διατάξεων και οι ανεπαρκείς πόροι για την κάλυψη όλων όσων δικαιούνται επιδότηση αποτελούν 
σοβαρότατα προβλήµατα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, που οδηγούν σε ανοµοιογενή κοινωνική 
προστασία.  

Οικονοµική αντοχή.  Η οικονοµική αντοχή έχει δύο αντικείµενα αναφοράς: το βαθµό στον οποίο τα 
άτοµα και τα νοικοκυριά είναι σε θέση να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και το µέγεθος του κόστους 
της κοινωνικής προστασίας.  

Κίνδυνος. Η µεγαλύτερη ανισότητα στις ευκαιρίες βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, αλλά και η 
µεγαλύτερη ανισότητα στις κοινωνικές επιπτώσεις της εφαρµοζόµενης στρατηγικής κατέληξαν στη 
διαστρωµάτωση. Μια πρωταρχική αιτία αύξησης του κοινωνικού κινδύνου είναι η ανεργία, η οποία εκθέτει 
τις οικογένειες σε κινδύνους φτώχειας και χρέους, κακής υγείας, οικογενειακής αποσύνθεσης, ακατάλληλης 
στέγασης και κακών επιδόσεων στην εκπαίδευση. Μια άλλη διάσταση είναι η έκταση και η ποιότητα των 
πληροφοριών που βρίσκονται στη διάθεση των ατόµων.  

Οµάδες κινδύνου. Ο κίνδυνος µπορεί να χαρακτηρισθεί από το πόσο µόνιµος είναι ο συνακόλουθος 
αποκλεισµός και από το αν ο κίνδυνος ανήκει στους λεγόµενους «παλιούς κινδύνους» (παραδοσιακές 
µορφές φτώχειας και στιγµατισµένες οµάδες) ή στους «νέους κινδύνους» (νέο οικονοµικό και κοινωνικό 
περιβάλλον). Στο διάγραµµα 1 παρουσιάζονται σχηµατικά οι κίνδυνοι εισόδου και εξόδου από την 
κατάσταση κοινωνικού αποκλεισµού. Φαίνεται ότι οι κίνδυνοι, για να γίνει κανείς και να παραµείνει 
κοινωνικά αποκλεισµένος, τους οποίους αντιµετωπίζουν όσοι βρίσκονται και παραµένουν µέσα σε µια 
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κοινωνική οµάδα, δεν είναι ίδιοι µε τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν όσα άτοµα κινούνται ανάµεσα στις 
οµάδες ή από οµάδα σε οµάδα. Αυτό που δε µπορεί να δείξει το διάγραµµα είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ 
των κινδύνων. Για παράδειγµα, ο µακροπρόθεσµα άνεργος διατρέχει µεγαλύτερο κίνδυνο να αποκτήσει 
επισφαλή υγεία.  

 
 
∆ιάγραµµα 1. Η συνάρτηση του κύκλου της επικινδυνότητας για οµάδες σε κίνδυνο αποκλεισµού 

(Duffy, 1999). 
 
 
 

 
 
 
Κατά τους Μητράκο και Τσακλόγλου (1998), πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα για τις οικονοµικές 

ανισότητες φαίνεται να οδηγούν σε κάποια συµπεράσµατα. Α. Η παρατηρούµενη ανισότητα προέρχεται 
κυρίως από διαφορές στα επίπεδα διαβίωσης των µελών των διάφορων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων, 
παρά από διαφορές µεταξύ των οµάδων αυτών. Β. Οι εκπαιδευτικές ανισότητες δείχνουν να είναι σηµαντικά 
συνδεδεµένες µε το φαινόµενο των οικονοµικών ανισοτήτων. Γ. Μετά τη µεταπολίτευση και µέχρι τα µέσα 
της δεκαετίας του ’80 παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της ανισότητας, όµως στα πιο πρόσφατα χρόνια 
φαίνεται ότι σταδιακά η ανισότητα αυξάνεται και πάλι. ∆. Το επίπεδο της ανισότητας της Ελλάδας είναι 
χαµηλότερο από αυτό των περισσοτέρων αναπτυσσόµενων χωρών του ΟΟΣΑ και κυρίως των κρατών 
µελών της ΕΕ.  

 
Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισµός. 
 

Είναι πολλές οι οµάδες που υφίστανται αποκλεισµό από την εκπαίδευση και είναι πολλές οι 
διαδικασίες που οδηγούν διαφορετικές οµάδες σε αποκλεισµό: 

Έτσι: 
Ορισµένες οµάδες αποκλείονται διά νόµου, π.χ. οι λαθροµετανάστες. 
Ορισµένες οµάδες αποκλείονται έµµεσα, π.χ. µειονότητες που φοιτούν σε σύστηµα που δεν παίρνει 

υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητές τους. 
Ορισµένες οµάδες περιορίζονται ως προς τις δυνατότητές τους να αποκτήσουν ικανοποιητικό 

ποσοστό της παρεχόµενης εκπαίδευσης, π.χ. άτοµο µε ειδικές ανάγκες µπορεί να συµµετέχει στην 
εκπαίδευση, µόνο όταν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στο σχολείο. 

Σύµφωνα µε την Τρέσσου (1998), παιδιά και νέοι που αποκλείονται από την εκπαίδευση στη χώρα 
µας προέρχονται σε ποσοστό πάνω από 90% από οικογένειες µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό και 
επαγγελµατικό επίπεδο (από στοιχεία του 1996). Η σχετική αδράνεια που υπάρχει πάνω σε αυτό το θέµα 
οφείλεται στο ότι «κανονικά» αυτό το φαινόµενο δεν έπρεπε να υπάρχει, άρα έτσι αιτιολογείται και το ότι 
δεν υπάρχει χαρτογράφηση του φαινοµένου του αποκλεισµού στην εκπαίδευση. Έτσι, επίσηµα ο 
αποκλεισµός αποσιωπάται και η διαρροή µαθητικού δυναµικού παρουσιάζεται περιορισµένη και αποδίδεται 
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συνήθως στις ιδιαίτερες συµπεριφορές και τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά των οµάδων που αποκλείονται ή 
στην προσωπική συµπεριφορά ορισµένων γονέων.  

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόµενο αυτό, έχει αρχίσει να κινεί το ενδιαφέρον των µέσων ενηµέρωσης 
και έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε µερίδα της κοινωνίας γιατί τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο έχουν 
αρχίσει να γίνονται «ορατά». Ταυτόχρονα, ο αποκλεισµός άρχισε να µελετάται κυρίως µε χρηµατοδοτήσεις 
από την ΕΕ. Παρά το ενδιαφέρον, όµως, των τελευταίων χρόνων, η δηµοσιοποίησή του παίρνει τη µορφή 
ευκαιριακής καταγγελίας και οι αιτίες παρουσιάζονται σαν «µαύρο κουτί» και αποδίδονται σε γενικότητες, 
όπως το «πολιτικό σύστηµα» ή η «κοινωνία». Στο παραπάνω πλαίσιο συχνά λησµονείται ότι το σχολείο 
µπορεί από τη φύση του να λειτουργεί ως παράγοντας κοινωνικής και πολιτισµικής ένταξης παιδιών ειδικών 
οµάδων, αλλά πολύ συχνότερα λειτουργεί ως ισχυρός µηχανισµός κοινωνικού αποκλεισµού. Ο αποκλεισµός 
από την εκπαίδευση εµφανίζεται σε τρεις φάσεις:  

Α. Παιδιά ειδικών οµάδων µένουν από την αρχή εκτός σχολείου. 
Β. Παιδιά ειδικών οµάδων περιθωριοποιούνται µέσα στο σχολείο και συνεπώς, οδηγούνται στη 

σχολική αποτυχία και συχνά στην οριστική διακοπή. Η περιθωριοποίηση µπορεί να εµφανιστεί από την 
αρχή της σχολικής ζωής ή αργότερα στη διάρκεια της φοίτησης ή στη µετάβαση από τη µία βαθµίδα στην 
άλλη. 

Γ. Παιδιά ειδικών οµάδων δεν καταφέρνουν, παρά µόνο σε πολύ χαµηλό ποσοστό, να περάσουν µε 
επιτυχία όλο το φάσµα της εκπαίδευσης. Παραδείγµατα τέτοιων οµάδων παιδιών είναι τα ακόλουθα: 
τσιγγάνοι, φυλακισµένοι νέοι, παλιννοστούντες Πόντιοι, µουσουλµάνοι της Θράκης.    

Σύµφωνα µε µελέτη του Μπαλούρδου (1995), που προσπάθησε να εντοπίσει τους παράγοντες που 
επιδρούν στην ανισοκατανοµή του εισοδήµατος από εργασία στην Ελλάδα (µε στοιχεία του 1988), η 
εκπαίδευση και η εµπειρία εµφανίζονται ως σηµαντικές µεταβλητές του προσωπικού εισοδήµατος.     
 
Κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός στη φυσική αγωγή 

 
 Η φυσική αγωγή είναι µία κοινωνική διαδικασία η οποία µπορεί να συµβάλει στην ευαισθητοποίηση 
των µαθητών για τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Στη φυσική αγωγή, πολύ 
περισσότερο από τα άλλα µαθήµατα, η ατοµική ικανότητα και η απόδοση καθορίζουν τις σχέσεις µεταξύ 
των µαθητών και  τις κοινωνικές ιεραρχίες οι οποίες αναπτύσσονται µέσα στην τάξη (Hargreaves, 1990).  

Αν σκεφτούµε τη διαδικασία χωρισµού οµάδων για δίτερµα στο ποδόσφαιρο ή για διπλό στο µπάσκετ, 
όπου συνήθως οι ικανότεροι σωµατικά µαθητές καθορίζουν τις οµάδες και το παιδί µε χαµηλή ικανότητα 
επιλέγεται τελευταίο ή δεν επιλέγεται καθόλου, αυτό είναι ένα παράδειγµα άτυπης ιεραρχίας  και άτυπου 
αποκλεισµού αντίστοιχα.  

Στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό, όµως, αντανακλώνται και ευρύτερα ζητήµατα ανισοτήτων, 
όπως παραδείγµατος χάριν οι διαφορετικές ευκαιρίες που έχουν οι κοινωνικές οµάδες για συµµετοχή στην 
άσκηση και τον αθλητισµό ή ο διαφορετικός συµβολισµός που έχουν διάφορα αθλήµατα για το κοινωνικό 
κύρος των συµµετεχόντων σε αυτά. Τόσο η φυσική αγωγή, όσο και ο αθλητισµός είναι κοινωνικές 
διαδικασίες οι οποίες έχουν σηµαντική και διαρκή επίδραση στην ταυτότητα των παιδιών και των νέων, 
αλλά και στις στάσεις τους προς τη φυσική δραστηριότητα, τον εαυτό τους και τους άλλους.      

Η φυσική αγωγή αναπόφευκτα κοινωνικοποιεί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Βοηθάει 
στην κατανόηση των κανόνων του «ανήκειν» σε οµάδα φύλου, κοινωνικής τάξης και κουλτούρας. Η 
κοινωνική αυτή διαδικασία γίνεται µέσα από την επίδειξη της φυσικής ικανότητας και απόδοσης, αφού οι 
σχέσεις και οι διαφορές γίνονται πιο εµφανείς από ό,τι σε άλλα µαθήµατα του σχολείου (Hargreaves, 1990). 
Τα προγράµµατα, λοιπόν, που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας µέσα από τη φυσική αγωγή καλό 
είναι να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο πώς θα χειριστούν οι µαθητές αυτές τις διαφορές και σχέσεις. H 
κατάλληλη διαµόρφωση των κινητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων µπορεί να γίνει ένα εργαλείο, για να 
βοηθηθούν οι µαθητές και οι µαθήτριες να κατανοήσουν τις αντίστοιχες κοινωνικές διαδικασίες. 

Η προσπάθεια για την ανάπτυξη της ισότητας των ευκαιριών µέσα από τη φυσική αγωγή δεν 
περιλαµβάνει µόνο τη διεύρυνση της συµµετοχής και την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των ατόµων σε 
προγράµµατα άσκησης και εκµάθησης αθληµάτων. Περιλαµβάνει, επίσης, την κατανόηση της ευρύτητας 
των αντιδράσεων των ατόµων στην ικανότητα και ανικανότητα, τις εθνικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
διαφορές, αλλά και τους τρόπους που όλα αυτά σχετίζονται µε τα παιδιά στη φυσική αγωγή.   

Καθώς οι στόχοι της φυσικής αγωγής δεν είναι µόνο η ανάπτυξη των κινητικών και φυσικών 
ικανοτήτων, αλλά και των κοινωνικών και συναισθηµατικών τους ικανοτήτων, δε µπορούµε να αξιολογούµε 
τη φυσική αγωγή µόνο µετρώντας το χρόνο κατά τον οποίο οι µαθητές είναι φυσικά δραστήριοι ή το χρόνο 
που οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν στην οργάνωση του µαθήµατος, χωρίς να λαµβάνουµε υπ’ όψιν τις 
δυνάµεις εκτός σχολείου που ουσιαστικά καθορίζουν το τι διδάσκεται. Η ευρύτερη σχεδίαση στις ατοµικές 
ικανότητες και την απόκτηση δεξιοτήτων έχει αναπόφευκτα οδηγήσει στις υπάρχουσες ανισότητες και την 
κοινωνική διάκριση. Τα αναλυτικά προγράµµατα είναι αυτής της φιλοσοφίας, µε αποτέλεσµα να µην 
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λαµβάνουν εξαρχής υπ’ όψιν τους τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Γι’ αυτό, καλό είναι οι εκπαιδευτικοί  να 
θυµούνται ότι «τα παιδιά είναι πιο σηµαντικά από τις δραστηριότητες στις οποίες τα εµπλέκουµε και ότι το 
θέµα µας δεν είναι το «παιχνίδι», αλλά το παιδί» (DES Report, 1991a σελ 16).  

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι µαθητές ιδιαίτερων οµάδων στη φυσική αγωγή αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα, µε αποτέλεσµα τη διάκριση και τη δηµιουργία στερεοτύπων, όπως για παράδειγµα µε την τάση 
που υπάρχει να προωθούνται κάποιες φορές αρρενωπές αξίες, όπως η επιθετικότητα και η έντονη 
αγωνιστικότητα (Bain, 1990; Kirk & Tinning, 1990; Carrington & Williams, 1988), αλλά και µε την τάση να 
γίνεται εστίαση στον ατοµικισµό και την ανταγωνιστικότητα (Leaman, 1988; Pollard, 1988).   
 
Ενδυνάµωση. 
 

Ο όρος «ενδυνάµωση» (empowerment) χρησιµοποιείται για να εκφράσει συνολικά αυτά που πρέπει να 
αναπτύξουν οι µαθητές και οι µαθήτριες µέσω της εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά 
στις προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουν µετά το σχολείο. Η ενδυνάµωση πρέπει να συντελείται ταυτόχρονα 
σε τρία διαφορετικά επίπεδα: α) στο ατοµικό επίπεδο, β) το επίπεδο της αυτονοµίας κρίσης και γ) στο 
επίπεδο της κοινότητας (Hodkinson & Sparkes, 1993).  

 Στο ατοµικό επίπεδο η ενδυνάµωση εστιάζεται στο να καταστήσει τον µαθητή ικανό να κάνει 
πράγµατα για τον εαυτό του. Για παράδειγµα, να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να εφαρµόζει ένα 
πρόγραµµα άσκησης για τον εαυτό του, να µπορεί να οργανώνει το χρόνο του, για να µειώσει το στρες του, 
κ.ά. Επίσης, όµως, εστιάζεται στην κατανόηση του ρόλου της ατοµικής ικανότητας ως παράγοντα 
αποκλεισµού.   

 Στο επίπεδο της αυτονοµίας της κρίσης η ενδυνάµωση εστιάζεται στο να καταστήσει το µαθητή 
ικανό να διαµορφώνει τη δική του γνώµη, αφού πρώτα έχει επεξεργαστεί όλες τις διαφορετικές θέσεις και 
απόψεις. Για παράδειγµα, να είναι ικανός να διαχειρίζεται τη διαφήµιση, την προπαγάνδα, τις πολιτικές και 
θρησκευτικές αντιθέσεις κ.ά.     

 Τέλος, στο επίπεδο της κοινότητας η ενδυνάµωση εστιάζεται στο να καταστήσει το µαθητή ικανό 
να συνεργάζεται και να ζει αρµονικά µε άλλους. Για παράδειγµα, να είναι σε θέση να ισορροπεί τις 
προσωπικές του επιθυµίες µε την κοινωνική ευθύνη του, να αναπτύξει αλτρουισµό και ενσυναίσθηση κ.ά.  
  
Ενδυνάµωση σε ατοµικό επίπεδο. 
 

Στο ατοµικό επίπεδο µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες που προσφέρει η φυσική αγωγή για 
να βοηθήσουµε τους µαθητές να κατανοήσουν το ρόλο της ατοµικής ικανότητας σε σχέση µε τους 
κανονισµούς των αθληµάτων και µε τους ενδεχόµενους «αποκλεισµούς» που επιβάλλονται έµµεσα και στη 
συνέχεια να αναγάγουµε αυτό το ζήτηµα σε γενικότερα ζητήµατα αποκλεισµών στην κοινωνία.  

Σε αυτό το επίπεδο τρία ζητήµατα µπορούν να εξεταστούν: α) ο ρόλος της σωµατικής ικανότητας στη 
δηµιουργία αποκλεισµών στη φυσική αγωγή, β) ο αποκλεισµός των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από τις 
φυσικές δραστηριότητες και γ) τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό. 
Για παράδειγµα, ας φανταστούµε ένα µαθητή που οι συµµαθητές του δε συνηθίζουν να τον διαλέγουν για 
συµπαίκτη τους. Αυτό µπορεί να συµβαίνει είτε γιατί δεν τον θεωρούν ικανό (χαµηλό επίπεδο ικανότητας 
λόγω έλλειψης εµπειρίας ή λόγω φυσικής ανικανότητας) είτε τον αποκλείουν για άλλου είδους 
χαρακτηριστικά του (φύλο, φυλή, εθνικότητα, θρησκεία κ.ά.).  

α) Ο ρόλος της αθλητικής ικανότητας. Ένα χαρακτηριστικό των µαθητών που µπορεί να συµβάλει 
στην αίσθηση ανισότητας στη φυσική αγωγή είναι το επίπεδο της αθλητικής ικανότητας. Μαθητές που δεν 
έχουν ασχοληθεί εξωσχολικά µε τον αθλητισµό δεν έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα δεξιότητες και ικανότητες σε 
αθλήµατα που διδάσκονται στη φυσική αγωγή. Σύµφωνα µε τους Martinek και Karper (1986), οι καθηγητές 
φυσικής αγωγής έχουν υψηλότερες προσδοκίες προς παιδιά µε υψηλές αθλητικές ικανότητες σε 
δραστηριότητες που περιέχουν το στοιχείο του ανταγωνισµού. Αντίστοιχα, προς τους µαθητές µε χαµηλές 
ικανότητες πίστευαν ότι καταλληλότερες δραστηριότητες είναι αυτές που περιέχουν το στοιχείο της 
συνεργασίας. Όµως, τα παιδιά µε χαµηλές ικανότητες είναι εκείνα για τα οποία το µάθηµα της φυσικής 
αγωγής αποτελεί µοναδική ευκαιρία για βελτίωση των αθλητικών τους ικανοτήτων. Αν το µάθηµα της 
φυσικής αγωγής δε δηµιουργεί ευκαιρίες για µάθηση, οι µαθητές δηµιουργούν αρνητικές στάσεις προς το 
µάθηµα και γενικότερα προς την άθληση (Παπαιωάννου, Θεοδωράκης, & Γούδας , 2003).  

 Ένα παράδειγµα για το πώς µπορούµε να εισάγουµε ζητήµατα ικανότητας στο µάθηµα είναι, αν 
ζητήσουµε από τους µαθητές να αλλάξουν τους κανονισµούς της καλαθόσφαιρας έτσι ώστε να µην 
ευνοούνται µόνο οι πιο ικανοί. Για παράδειγµα, να µετράει για 3 πόντους το καλάθι από κάποιους µαθητές ή 
η µπάλα να περνάει από όλους τους παίκτες της οµάδας, πριν γίνει προσπάθεια για καλάθι αλλιώς το καλάθι 
να µετράει για 1 πόντο κ.ά. Στη συνέχεια µπορούµε να καταλήξουµε ότι οι κανονισµοί είναι αυτοί που 
δίνουν το πλεονέκτηµα σε µία διαφορά. Παραδείγµατος χάριν, µπορούµε να κατευθύνουµε τους µαθητές να 
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κατανοήσουν κάποιους κανονισµούς αθληµάτων που αποκλείουν παιδιά χαµηλών ικανοτήτων και να το 
συνδέσουµε µε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις στην κοινωνία οι κανονισµοί είναι αυτοί που οδηγούν 
σε αποκλεισµούς.   

β) Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ένα ζήτηµα που άπτεται της ικανότητας για συµµετοχή σε φυσικές 
δραστηριότητες είναι αυτό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και της συµµετοχής τους σε φυσικές 
δραστηριότητες. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός είναι πεδία στα οποία αντανακλώνται τα στερεότυπα και 
οι αποκλεισµοί που ισχύουν στην κοινωνία για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, όµως, είναι πεδία 
στα οποία µπορούµε να θέσουµε αυτά τα ζητήµατα και να ευαισθητοποιήσουµε σχετικά τους µαθητές.  

Η υπάρχουσα δοµή της φυσικής αγωγής είναι δηµιούργηµα ατόµων χωρίς αναπηρίες και δίνει 
προτεραιότητα σε συγκεκριµένες µορφές κίνησης και αθληµάτων, οι οποίες αποκλείουν συγκεκριµένες 
κατηγορίες ατόµων και ιδιαίτερα αυτών µε κινητικά προβλήµατα (Barton, 1993). Θα έπρεπε, όµως, να 
προβληµατιστούµε αν οι δραστηριότητες οι οποίες προωθούµε διευκολύνουν τη συµµετοχή ατόµων µε 
αναπηρίες και το πιο σηµαντικό αν είναι τέτοιας µορφής, ώστε να προάγουν την ισότιµη συµµετοχή και τη 
συνεργασία των ατόµων, ανεξάρτητα από το επίπεδο της σωµατικής τους ικανότητας ή πιθανά κινητικά 
προβλήµατα.  

Ο Brisenden (1986), που είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες, υποστηρίζει: «Η αλήθεια είναι ότι, για όλους 
τους ανθρώπους, υπάρχει µια λίστα πραγµάτων που µπορούµε και δε µπορούµε να κάνουµε, µια λίστα µε 
ικανότητες φυσικές και πνευµατικές που είναι µοναδικές για εµάς, όπως και για όλους. Η µόνη διαφορά 
µεταξύ µας είναι ότι εµάς µας βλέπουν µέσα από «φακούς» που εστιάζουν µόνο στις ανικανότητές µας και 
παραβλέπουν τις ικανότητές µας (σελ. 175)». Η ανικανότητα προκύπτει από την αποτυχία της δοµής του 
κοινωνικού περιβάλλοντος να προσαρµοστεί στις ανάγκες των πολιτών µε ειδικές ανάγκες, παρά από την 
ανικανότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες να προσαρµοστούν στις ανάγκες της κοινωνίας (Hahn, 1986, 
σελ 128).  

Η ανάπτυξη αθληµάτων ειδικά σχεδιασµένων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παρότι αποτελεί θετικό 
βήµα, παρουσιάζει προβλήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν κριτικά. Συνήθως, σε αυτά τα 
αθλήµατα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ανταγωνίζονται άλλα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Παρότι οι ευκαιρίες 
για συµµετοχή είναι σηµαντικές, η µορφή αυτή δεν προωθεί την κοινωνική ενσωµάτωση, αλλά µάλλον 
συντηρεί µία µορφή κοινωνικού διαχωρισµού. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σηµαντικές οι πρωτοβουλίες 
αθλητικών οργανισµών, όπως παραδείγµατος χάριν, της Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης µε Αµαξίδιο του 
Καναδά, αλλά και πρόσφατα της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο, οι 
οποίες επιτρέπουν τη συµµετοχή στο άθληµα ενός ορισµένου αριθµού αθλητών χωρίς αναπηρία, µε σκοπό 
την προώθηση της ενσωµάτωσης αλλά και την ανάπτυξη της θεαµατικότητας του αθλήµατος. Παρόµοια, 
στη φυσική αγωγή θα πρέπει να διαµορφώσουµε δραστηριότητες οι οποίες θα επιτρέπουν τη συµµετοχή 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η δοµή, η µορφή και οι κανονισµοί των αθληµάτων και των κινητικών 
δραστηριοτήτων δε θα πρέπει να θεωρούνται  δεδοµένα, αλλά να εκλαµβάνονται ως τροποποιήσιµα µέσα τα 
οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν, για να επιδιώξουµε την ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρίες.  

γ) Προκαταλήψεις και στερεότυπα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό. Ένα τρίτο ζήτηµα που 
µπορεί να τεθεί στο ατοµικό επίπεδο στη φυσική αγωγή είναι αυτό των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων 
και των διακρίσεων, όπως αυτά απαντώνται στις φυσικές δραστηριότητες και αντανακλούν σχετικά 
ζητήµατα της κοινωνίας. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα είναι εκδηλώσεις των στάσεων. Οι στάσεις 
δοµούνται από τα ‘πιστεύω’ που έχουν τα άτοµα σχετικά µε ένα αντικείµενο ή ένα άτοµο ή µία ιδέα (Ajzen, 
1989). Οι στάσεις οι οποίες αντανακλώνται σε προκαταλήψεις και στερεότυπα οδηγούν σε συµπεριφορές 
διακρίσεων τόσο από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες προς τους µαθητές και τις µαθήτριες, όσο και από 
τους µαθητές και τις µαθήτριες προς τους συµµαθητές και τις συµµαθήτριές τους. Οι προκαταλήψεις είναι οι 
γνώµες που διαµορφώνονται σχετικά µε ένα άτοµο, βασισµένες σε παραδοχές για την κοινωνική οµάδα ή τις 
οµάδες στις οποίες ανήκει το άτοµο παρά σε γνώση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του ατόµου (Dodds, 
1993). Ένα παράδειγµα προκατάληψης είναι οι χαρακτηρισµοί που αποδίδονται στους οπαδούς µίας οµάδας 
από οπαδούς άλλης αντίπαλης οµάδας. Τα στερεότυπα είναι το «πιστεύω» ότι κάθε άτοµο το οποίο ανήκει 
σε µία ορισµένη κοινωνική οµάδα επιδεικνύει όλα τα υποτιθέµενα χαρακτηριστικά και τις συµπεριφορές της 
οµάδας αυτής (Dodds, 1993). Ένα παράδειγµα στερεοτύπων στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό είναι ότι 
το τένις ή το γκολφ είναι µόνο για τους ευκατάστατους. Ένα παράδειγµα στερεότυπων στον αθλητισµό είναι 
ότι στα κορίτσια δεν ταιριάζουν τα «δυναµικά» αθλήµατα ή ότι αυτά δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο.   

 Οι διακρίσεις αναφέρονται στον περιορισµό ή την απαγόρευση δικαιωµάτων προνοµίων ή επιλογών 
σε άτοµα, επειδή ανήκουν σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες (Dodds, 1993). Τα κορίτσια, παιδιά που 
ανήκουν σε µειονότητες, παιδιά µε χαµηλές ικανότητες και παιδιά µε ειδικές ανάγκες είναι συχνά θύµατα 
διακρίσεων στη φυσική αγωγή. Στην πράξη, ο καθηγητής φυσικής αγωγής έχει την υποχρέωση να προσέχει, 
έτσι ώστε η γλώσσα που χρησιµοποιεί και ο τρόπος που διδάσκει να µην προκαλεί διακρίσεις και να µη 
διαιωνίζει προκαταλήψεις και στερεότυπα. Η γλώσσα που χρησιµοποιεί και οι διδακτικές επιλογές του να 
δείχνουν ότι σέβεται την ισότητα των δικαιωµάτων, αξιών και ικανοτήτων όλων των µαθητών. Σε 
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περίπτωση που εντοπίζει διακρίσεις που γίνονται µεταξύ των µαθητών, µπορεί να χρησιµοποιεί ερωτήσεις 
προβληµατισµού και διλήµµατα για να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν τις αρχές της ισότητας και 
του δικαιώµατος της συµµετοχής όλων στο µάθηµα.  

 
Ενδυνάµωση σε επίπεδο αυτονοµίας κρίσης. 
 

Η άσκηση, η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός είναι χώροι στους οποίους υπάρχουν πολλές µορφές 
κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισµών. Μπορούµε να εκµεταλλευτούµε αυτό το γεγονός και µε 
κατάλληλα παραδείγµατα και θέτοντας σχετικούς προβληµατισµούς να ευαισθητοποιήσουµε τους µαθητές 
και τις µαθήτριες για παρόµοια φαινόµενα στην κοινωνία. Ειδικότερα, µπορούµε να εστιάσουµε σε τέσσερις 
γενικότερες κατηγορίες θεµάτων: α) στις διαφορές των κοινωνικών οµάδων σε ό,τι αφορά στη συµµετοχή 
στον αθλητισµό και την άσκηση β) στην ιδεολογία του ατοµικισµού, η οποία προωθείται στον 
επαγγελµατικό αθλητισµό αλλά και την άσκηση και γ) στην κοινωνική κατασκευή του σώµατος και τη 
χρήση του σώµατος για εµπορικούς σκοπούς και δ)  στην άνιση κατανοµή ισχύος µεταξύ διαφορετικών 
τοµέων του αθλητισµού και µεταξύ διαφορετικών οµάδων ατόµων που συµµετέχουν στον αθλητισµό. Στη 
συνέχεια αναλύονται διεξοδικότερα οι τέσσερις αυτές κατηγορίες θεµάτων. 

α) ∆ιαφορές των κοινωνικών οµάδων στη συµµετοχή στον αθλητισµό και στην άσκηση. Σε ό,τι 
αφορά στη διαφοροποίηση της συµµετοχής των κοινωνικών οµάδων στον αθλητισµό, σε όλες τις κοινωνίες 
το ποιος αθλείται, το ποιος παρακολουθεί και ποιος ενδιαφέρεται για πληροφορίες σχετικά µε τα αθλήµατα 
είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τις σχέσεις των τάξεων. Η συµµετοχή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την 
κοινωνική ευρωστία. Υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε αθλήµατα έχουν τα άτοµα της µεσαίας και 
υψηλής κοινωνικής-οικονοµικής τάξης. Η κοινωνιολογική έρευνα δείχνει ότι γενικά οι αθλητές και οι 
διαιτητές οι οποίοι συµµετέχουν σε Ολυµπιακούς Αγώνες προέρχονται από τις σχετικά πιο προνοµιούχες 
κοινωνικές τάξεις (Coakley, 1998; Kidd, 1995) και ότι παιδιά οικογενειών χωρίς αυτοκίνητο ασκούνται 
λιγότερο από παιδιά οικογενειών που κατέχουν αυτοκίνητο. Ο λόγος είναι ότι η παρατεταµένη συµµετοχή 
και εξάσκηση από την ηλικία η οποία απαιτείται για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων απαιτεί θυσίες και 
πόρους από όλη την οικογένεια, τους οποίους, όµως, δε µπορούν να διαθέσουν αυτοί που ανήκουν στις 
χαµηλότερες κοινωνικά τάξεις. Η οικονοµική ανισότητα οδηγεί, επίσης, και σε διαφοροποίηση των 
αθληµάτων µε τα οποία ασκείται κάθε κοινωνική τάξη. Τα άτοµα µε υψηλότερο εισόδηµα τείνουν να 
ασχολούνται περισσότερο µε αθλήµατα που απαιτούν ακριβό εξοπλισµό ή περισσότερο χώρο. Παρόµοια 
διαφοροποίηση παρατηρείται και στη συµµετοχή σε δραστηριότητες άσκησης, όπως παραδείγµατος χάριν, 
είναι η άσκηση σε γυµναστήρια  (Donnelly & Harvey, 1996).  

Τα άτοµα των κατώτερων κοινωνικών τάξεων, όλων των ηλικιών, ασκούνται σε µικρότερο ποσοστό 
από αυτά των ανώτερων κοινωνικών τάξεων είτε για αναψυχή είτε για προαγωγή της υγείας τους. Οι 
σωµατικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την υγεία έχουν συνδεθεί κύρια µε άτοµα που ανήκουν σε 
ανώτερες του µέσου όρου οικονοµικές τάξεις. Αυτό ισχύει τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες, 
όπως και για όλες τις ηλικίες, τις φυλές και τις θρησκείες (Coakley, 1998). 

Πέρα όµως από τα άνισα επίπεδα συµµετοχής, η σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία υποστηρίζει ότι 
υπάρχουν και θεµελιώδεις διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο οι διάφορες κοινωνικές οµάδες προσεγγίζουν 
τη συµµετοχή τους στον αθλητισµό και την άσκηση. Σύµφωνα µε το Shilling (1993) επειδή οι κατώτερες 
κοινωνικά τάξεις έχουν λιγότερους πόρους, αναπτύσσουν µία προσέγγιση στην οποία το σώµα είναι το 
µέσο, για να αποκτήσουν περισσότερους πόρους. Έτσι, η ενασχόληση µε ένα άθληµα γίνεται µε την 
επιδίωξη κάποιας αθλητικής καριέρας που θα σηµαίνει και έξοδο από τον κύκλο της φτώχιας. 
Παραδείγµατος χάριν, ο Wacquant (1992) µετά από συστηµατική και µακροχρόνια παρατήρηση αθλητών 
πυγµαχίας στο Σικάγο, τεκµηρίωσε ότι η συµµετοχή στο άθληµα αυτό ήταν αποτέλεσµα της κοινωνικής 
τάξης και της φυλής των αθλητών, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούσαν τη συµµετοχή τους 
ως τη µοναδική εναλλακτική λύση από τη βία της ζωής στους δρόµους. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι στα επίπονα και βαριά αθλήµατα συµµετέχει και συχνά διακρίνεται 
µεγαλύτερο ποσοστό αθλητών κατώτερων κοινωνικών τάξεων ή παλιννοστούντες.   

Φυσικά, η θεώρηση του αθλητισµού από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις ως µέσου κοινωνικής 
κινητικότητας δεν υλοποιείται. Ο Coakley (1998) και ο Shilling (1993) παραθέτουν τρία πολύ λογικά 
επιχειρήµατα για αυτό το θέµα, βασισµένα και σε σχετικά δεδοµένα, τα οποία καταρρίπτουν αυτή τη 
θεώρηση: α) η πιθανότητα να εξελιχθεί κάποιος σε υψηλά αµειβόµενο αθλητή είναι εξαιρετικά µικρή - οι 
αθλητές οι οποίοι αµείβονται ικανοποιητικά είναι ένα πολύ µικρό ποσοστό αυτών που συµµετέχουν, β) η 
αθλητική καριέρα είναι εξαιρετικά βραχύβια και ευάλωτη - ένας σοβαρός τραυµατισµός µπορεί να την 
τερµατίσει άδοξα και συνήθως η αθλητική καριέρα κρατάει µόνο µερικά χρόνια, ενώ κάποιος ενήλικος 
πρέπει να βγάζει τα προς το ζην πολύ περισσότερα χρόνια και γ) η συστηµατική ενασχόληση µε τον 
αθλητισµό, ιδιαίτερα για τα άτοµα των κατώτερων κοινωνικών τάξεων, γίνεται συχνά εις βάρος άλλων 
δραστηριοτήτων, όπως π.χ. της εκπαίδευσης, επιτείνοντας, έτσι, τις κοινωνικές ανισότητες.  
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Αντίθετα οι ανώτερες κοινωνικά τάξεις σπανιότερα µεταχειρίζονται το σώµα για απόκτηση πόρων. Οι 

κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις, έχοντας λυµένα τα καθηµερινά υλικά προβλήµατα, έχουν την πολυτέλεια να 
αφιερωθούν στη βελτίωση του σώµατος είτε για την ενίσχυση της υγείας είτε για τη βελτίωση της εµφάνισης 
(Shilling, 1993). Επιπλέον, οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις χρησιµοποιούν τα αθλήµατα ως ένα µέσο 
διάκρισης της κοινωνικής τάξης.   

β) Η ιδεολογία του ατοµικισµού στον αθλητισµό. Ένα δεύτερο ζήτηµα στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
της αυτόνοµη κριτικής ικανότητας των µαθητών αφορά στην ιδεολογία του ατοµικισµού, η οποία 
προωθείται στο πλαίσιο του επαγγελµατικού αθλητισµού και διαχέεται και στη φυσική αγωγή, αλλά και στη 
σωµατική άσκηση. Σύµφωνα µε τον Coakley (1998), τα αθλήµατα συχνά παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ µε 
τρόπο ο οποίος δίνει έµφαση στον ανταγωνισµό, τον ατοµικισµό και την υπεροχή έναντι των αντιπάλων και 
όχι στη συµµετοχή, τη συλλογικότητα, την ευχαρίστηση και την αµοιβαία υποστήριξη. Η θεώρηση αυτή 
είναι χαρακτηριστική της κοινωνικής διαστρωµάτωσης στην οποία η οικονοµική επιτυχία – στην περίπτωση 
του αθλητισµού η νίκη και το χτίσιµο της αθλητικής καριέρας – είναι απόδειξη και αποτέλεσµα της 
ατοµικής ικανότητας της αξίας και του χαρακτήρα. Έτσι, συχνά ακούµε και διαβάζουµε ιστορίες για 
αθλητές που εν µέσω αντιξοοτήτων κατάφεραν να αναδείξουν το αθλητικό τους ταλέντο και να χτίσουν µία 
αξιοζήλευτη αθλητική καριέρα. Φυσικά, πολύ σπάνια αναφέρονται ιστορίες για τους πολλαπλάσιους 
αθλητές που δεν τα έχουν καταφέρει.  

Από την άλλη πλευρά, κάποιοι θεωρούν (Shilling, 1993) ότι η αποθέωση της ατοµικής προσπάθειας 
και της επιτυχίας συντηρεί την οικονοµία της αγοράς και συµβάλει στη διατήρηση του status quo στις 
κοινωνικές ανισότητες. Η θεώρηση της επιτυχίας ως αποτελέσµατος της ατοµικής προσπάθειας σηµατοδοτεί 
και το χαρακτηρισµό αυτών που έχουν ισχύ στην κοινωνία ως άξιων νικητών και αυτών που δεν έχουν ισχύ 
ως µη ικανών. Η ιδέα αυτή διαχέεται και στη σωµατική άσκηση και τη φυσική αγωγή. Πρόσφατα, η 
θεώρηση «άσκηση για υγεία» έχει κερδίσει σηµαντικό έδαφος τόσο σε σχολικά προγράµµατα, όσο και ως 
λόγος συµµετοχής των ατόµων σε προγράµµατα άσκησης, καθώς βασίζεται σε ισχυρά ερευνητικά δεδοµένα 
για τις ωφέλειες της άσκησης στην υγεία. Όµως, η προώθηση της συµµετοχής στην άσκηση µέσω της 
σύνδεσής της µε την υγεία οδηγεί έµµεσα και στη λογική του ατοµικισµού, όπως προειδοποιούν κάποιοι 
συγγραφείς (Sparkes, 1989; Tinning & Glasby, 2002).  Προωθώντας το µήνυµα ότι το άτοµο µπορεί να 
βελτιώσει την υγεία του αν ασκείται συστηµατικά και µε τον κατάλληλο τρόπο - κάτι που ισχύει, αν το 
εξετάσουµε αυτόνοµα και ανεξάρτητα από τις κοινωνικές συνθήκες - ουσιαστικά καθιστούµε υπεύθυνο το 
άτοµο για τη διαφύλαξη της υγείας του. Το µήνυµα «µπορείς να είσαι υγιής αν ασκείσαι, αν δεν ασκείσαι θα 
έχεις προβλήµατα µε την υγεία σου» - ουσιαστικά παραβλέπει ότι οι «ασθένειες» δεν είναι κατανεµηµένες 
τυχαία στον πληθυσµό αλλά ακολουθούν και αυτές µία κοινωνική διαστρωµάτωση, όπως, επίσης, 
παραβλέπει ότι οι µη προνοµιούχες κοινωνικές τάξεις δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για άσκηση µε τις 
προνοµιούχες κοινωνικά οµάδες. Στο πλαίσιο αυτής της προβληµατικής, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιµο, εκτός 
από το να πληροφορηθούν οι µαθητές για το ρόλο της άσκησης στην προαγωγή της υγείας, να 
προβληµατιστούν και για τις κοινωνικές συνθήκες οι οποίες προάγουν τις κοινωνικές ανισότητες στην 
άσκηση, στις ασθένειες και στην υγεία.   

γ) Η κοινωνική κατασκευή του «σώµατος». Ένα τρίτο ζήτηµα στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 
αυτόνοµης κριτικής ικανότητας των µαθητών αφορά στην κοινωνική κατασκευή του σώµατος και την 
εκµετάλλευση του σώµατος, και ιδιαίτερα του αθλητικού σώµατος, από το διαφηµιστικό κλάδο. Με τον όρο 
«κοινωνική κατασκευή του σώµατος» εννοούµε «τη διαδικασία µε την οποία κοινωνικές αξίες συνδέονται 
µε συγκεκριµένους τύπους και µεγέθη σώµατος» (Kirk, Burgess-Limerick, Kiss, Lahey, & Penney, 1999). Η 
εικόνα του σώµατος εκφράζει «την οπτική ιδέα που έχει ένα άτοµο για το σώµα του» (Darten, 1972). Τα 
άτοµα νιώθουν καλύτερα για το σώµα τους, όταν συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Η βελτίωση 
της εικόνας του σώµατος είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα άτοµα συµµετέχουν σε προγράµµατα 
άσκησης. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης αυξάνει την ικανοποίηση 
των ατόµων από τη σωµατική τους εµφάνιση (Balogun, 1987; Tucker, 1983) και συντελεί στην αύξηση του 
επιπέδου αυτοεκτίµησής τους (Sonstroem, 1984).    

Για την κατανόηση της κοινωνικής κατασκευής του σώµατος µπορούµε να σκεφτούµε ποιο σώµα 
θεωρείται «ιδανικό». Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτηµα, καθώς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
διαφορετικοί τύποι σωµάτων θεωρούνταν «ιδανικοί». Η ιδανική εικόνα που σχηµατίζεται στο µυαλό κάθε 
ατόµου είναι κάτι που µαθαίνεται και που αποκτάται µέσα από τα πολιτιστικά πρότυπα, την επίδραση των 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, την επίδραση των τοπικών κοινωνιών και την επίδραση της εποχής. Έτσι, τα 
σώµατα γυναικών που βλέπουµε σε πίνακες ζωγράφων της Αναγέννησης και που θα θεωρούνταν ελκυστικά 
στην εποχή τους απέχουν πάρα πολύ από τα σώµατα που προβάλλονται από τις σύγχρονες διαφηµίσεις. Ο 
ιδανικός τύπος σώµατος στη σηµερινή εποχή για τη γυναίκα είναι το αδύνατο σώµα, ενώ για τον άνδρα το 
µυώδες. Οι σηµερινές κοινωνίες, ταυτίζοντας τη γυναικεία οµορφιά µε το αδύνατο σώµα, οδηγούν όλο και 
περισσότερες και νεαρότερες γυναίκες να αισθάνονται απογοητευµένες µε το σώµα τους. Η απογοήτευση 
από τη σωµατική εικόνα οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις σε έντονες δίαιτες για να επιτευχθούν τα ιδανικά 



 90
επίπεδα βάρους. Η σωµατική εικόνα έχει σηµαντική επίδραση στην ψυχική υγεία τόσο των ανδρών, όσο και 
των γυναικών.  

Ακόµη, το ιδανικό «σώµα» συνδέεται µε το «σκοπό» τον οποίο εξυπηρετεί όπως π.χ. τη συµµετοχή 
στον αθλητισµό. Αλλά ακόµη και εκεί έχουµε συνεχείς διαφοροποιήσεις, καθώς διαφορετικοί τύποι 
σωµάτων θεωρούνται ιδανικοί για διαφορετικά αθλήµατα, αλλά ακόµη και σε ό,τι αφορά στο ίδιο άθληµα οι 
αντιλήψεις αλλάζουν µε το χρόνο.  

Τα παιδιά δοµούν το µοντέλο της εικόνας του σώµατός τους από τις σχέσεις τους µε τους άλλους, 
δηλαδή διδάσκονται και µαθαίνουν να κρίνουν ένα σώµα ως ιδανικό µε βάση τα σωµατικά πρότυπα που 
κυριαρχούν. Επίσης, τα δύο φύλα χρησιµοποιούν διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης των σωµατικών τους 
εµπειριών. 

Στο µάθηµα της φυσικής αγωγής η ελκυστικότητα του σώµατος είναι, ίσως, πιο έντονα συνδεδεµένη 
µε την εικόνα του σώµατος απ’ ό,τι σε άλλα µαθήµατα. Αυτό µερικές φορές επηρεάζει τις προσδοκίες των 
καθηγητών για την απόδοση των παιδιών που θεωρούνται πιο ελκυστικά. Έρευνες (Martinek, 1981; 
Martinek & Karper, 1984) έχουν δείξει ότι, όσο τα παιδιά µεγαλώνουν, τόσο η ελκυστικότητα σχετίζεται 
εντονότερα µε προσδοκίες απόδοσης. Η υψηλή αθλητική απόδοση είναι στο µυαλό των περισσοτέρων 
συνδεδεµένη µε το µεσοµορφικό τύπο σώµατος. Έτσι, τα παιδιά που είναι αδύνατα ή παχουλά 
αντιµετωπίζουν χαµηλότερες προσδοκίες από τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής ή ακόµη και κοροϊδίες 
από τους συµµαθητές τους.     

Τα ΜΜΕ µε τα πρότυπα τα οποία προβάλλουν επηρεάζουν σηµαντικά τη διαµόρφωση της σωµατικής 
εικόνας (Felson, 1985). Οι διαφηµίσεις, επίσης, έχουν ισχυρή επίδραση στην εικόνα του σώµατος, γιατί οι 
διαφηµιστές ξέρουν πώς να επιδράσουν σε συγκεκριµένα γκρουπ ατόµων, περιλαµβάνοντας στη διαφήµιση 
πληροφορίες, ιδέες και εικόνες που θα τα προσελκύσουν. Το αθλητικό σώµα χρησιµοποιείται από τη 
διαφήµιση για να λανσάρει, όχι µόνο προϊόντα που έχουν άµεση σχέση, όπως αθλητικά ρούχα ή παπούτσια, 
αλλά και άσχετα προϊόντα, όπως π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες ή και επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα, όπως 
τα τσιγάρα. Οι νέοι και οι µαθητές πρέπει να ενηµερώνονται για τον τρόπο που οι διαφηµίσεις και τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης χρησιµοποιούν το σώµα, να τις αναγνωρίζουν και να τις αποµυθοποιούν. Οι 
διαφηµίσεις να αντικαθίστανται από την ιδέα ότι το καλύτερο σώµα είναι το υγιές σώµα και ότι κάθε 
άνθρωπος έχει το δικό του ιδανικό σώµα.           

δ) Η άνιση κατανοµή ισχύος στον αθλητισµό. Ένα τέταρτο ζήτηµα στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 
αυτόνοµης κριτικής ικανότητας των µαθητών σχετικά µε τις κοινωνικές ανισότητες αφορά στην άνιση 
κατανοµή ισχύος µεταξύ διαφορετικών τοµέων του αθλητισµού και µεταξύ διαφορετικών οµάδων ατόµων 
που συµµετέχουν στον αθλητισµό.                                                                              

Ο χώρος του αθλητισµού και της αναψυχής τα τελευταία χρόνια αποτελεί στόχο κερδοσκοπίας και 
εµπορευµατοποίησης. Έτσι, η επένδυση µεγάλων χρηµατικών ποσών και η δηµοσιότητα έχουν 
δηµιουργήσει πλήθος ανισοτήτων µεταξύ των αθληµάτων (Kirk, Burgess-Limerick, Kiss, Lahey, & Penney, 
1999). Η αλλαγή κανονισµών κάποιων αθληµάτων (π.χ. µπάσκετ, βόλεϊ, κ.ά.) για να γίνουν πιο θεαµατικά -
εµπορευµατικά, έχει οδηγήσει στην υπερβολική προβολή κάποιων αθληµάτων και την παραγκώνιση άλλων. 
Αυτό αλλάζει από χώρα σε χώρα, σε άλλα αθλήµατα, δηλαδή, εστιάζουν οι επενδύσεις και τα ΜΜΕ στην 
Αυστραλία, σε άλλα στη Βραζιλία και σε άλλα στην Ελλάδα. Η τεχνολογία και ο εξοπλισµός των διάφορων 
αθληµάτων, επίσης, προκαλεί κάποιες ανισότητες. Για παράδειγµα, όταν σε κάποια αθλήµατα ο εξοπλισµός 
κοστίζει αρκετά χρήµατα, αυτά τα αθλήµατα είναι απαγορευτικά για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δε 
µπορούν να συµµετέχουν.  

Η βιοµηχανία της άσκησης βασίζεται στην ιδέα ότι η άσκηση είναι εµπόρευµα, δηλαδή ένα προϊόν 
που µπορεί να ανταλλαχθεί µε χρήµατα. Προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι θα πληρώσουν για υπηρεσίες που θα 
βελτιώσουν την εµφάνιση και την υγεία τους µέσω της άσκησης. Έτσι, χρησιµοποιούν για διαφήµιση το 
µοντέλο του µεσοµορφικού σώµατος (αδύνατο, µυώδες σώµα µε στενούς γοφούς και φαρδείς ώµους) και 
υπόσχονται χάσιµο βάρους, ιδανική εµφάνιση, υγεία κτλ. Επίσης, παρουσιάζουν την απόκτηση αυτών των 
αγαθών σαν µονόδροµο, δηλαδή ότι µόνο µέσα από αυτές τις υπηρεσίες αποκτιέται το «ιδανικό», γιατί µόνο 
οι ειδικοί ξέρουν πώς. Αυτό, φυσικά, είναι µύθος, γιατί µε την απόκτηση κάποιων βασικών γνώσεων ο 
καθένας µπορεί να βρει το δικό του τρόπο, για να πετύχει το ιδανικό του βάρος και σώµα, για να είναι υγιής. 
Με τον τρόπο, όµως, αυτό δηµιουργείται σε κάποιους ανθρώπους η αίσθηση ότι το κόστος για την 
απόκτηση αυτού του «ιδανικού» είναι δυσβάσταχτο, η αίσθηση ότι αυτοί δε µπορούν να το αποκτήσουν. 

 
Ενδυνάµωση σε επίπεδο κοινότητας. 
 

Η κυρίαρχη µορφή µάθησης και επίδοσης-απόδοσης στη σηµερινή εκπαίδευση είναι ατοµική. Παρόλο 
που αρκετές σχολικές δραστηριότητες γίνονται σε οµάδες οι µαθητές κρίνονται για το τι µπορούν να κάνουν 
σε ατοµικό επίπεδο. Αντίθετα, οι περισσότερες δραστηριότητες εκτός σχολικής ζωής είναι κοινωνικά-
οµαδικά προσανατολισµένες.   
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Στο επίπεδο της κοινότητας η φυσική αγωγή ως αντικείµενο υπερτερεί των άλλων σχολικών 

αντικειµένων, γιατί περιλαµβάνει πλήθος οµαδικών δραστηριοτήτων οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ως αφετηρία, για να βοηθήσουµε τους µαθητές να κατανοήσουν την αξία της οµαδικότητας µέσα στα 
παιχνίδια τους και στη συνέχεια, να κάνουµε αναγωγές για την αξία της συνεργασίας και προσφοράς όλων 
ανεξαιρέτως στην κοινωνία. 

∆ηµιουργώντας τέτοιες συνθήκες στις οµαδικές δραστηριότητες που θα βοηθούν τους µαθητές και τις 
µαθήτριες να διακρίνουν και να εκτιµούν τις διαφορετικές απόψεις και τις ανάγκες των άλλων, η φυσική 
αγωγή µπορεί να αποτελέσει το καλύτερο µέσο για την ανάδειξη των ευρύτερων κοινωνικών παρόµοιων 
θεµάτων. Έτσι, για παράδειγµα, βάζοντας οµαδικούς στόχους, όπου θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν και να 
συνεισφέρουν για την επίτευξή τους, οι µαθητές µαθαίνουν να συνεργάζονται αποτελεσµατικά.  

Πέρα, όµως, από την εκµετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η φυσική αγωγή για οµαδική 
δράση στο επίπεδο της τάξης, θα πρέπει να προχωρήσουµε σε δράση στο επίπεδο του σχολείου και 
ευρύτερα στο επίπεδο της γειτονιάς ή και της πόλης των µαθητών. Για να επιτευχθεί αυτό, οι µαθητές θα 
πρέπει να αναλάβουν ενεργούς ρόλους στην προώθηση των ζητηµάτων τα οποία αναπτύχθηκαν στα δύο 
προηγούµενα επίπεδα (επίπεδο ικανότητας και επίπεδο αυτονοµίας κρίσης).  
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Υποστηρικτικό υλικό 

 
Σχετικές ιστοσελίδες 

www.DISABLED.GR 

Το www.DISABLED.GR είναι ένας δικτυακός τόπος µη κυβερνητικής, µη κερδοσκοπικής 

οργάνωσης που αφορά στα άτοµα µε αναπηρίες. Περιέχει: ψηφιακή βιβλιοθήκη, περιοδικό και πληροφορίες 

για τις αναπηρίες, την ειδική εκπαίδευση, την αποκατάσταση, την ανεξάρτητη διαβίωση κ.ά.  

http://www.pelinks4u.org/sections/adapted/adapted.htm 

Σε αυτή τη διεύθυνση θα βρείτε ιδέες για αθλητικές δραστηριότητες ενσωµάτωσης ατόµων µε 

µειωµένες φυσικές ικανότητες καθώς και συνδέσµους µε άλλους δικτυακούς χώρους µε παρόµοιο 

περιεχόµενο. 

http://www.pecentral.org/adapted/adaptedsites.html 

Λίστα µε ιστοσελίδες που αφορούν στην προσαρµοσµένη φυσική αγωγή.  
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Ενότητα:  

Επιθετικότητα - Βία στον αθλητισµό 
 

Περίληψη. 
 

Η επιθετικότητα στον χώρο του αθλητισµού εκφράζεται µε κάθε προσπάθεια ή ενέργεια ενός αθλητή 
ή φιλάθλου να ελέγξει, να κινηθεί εναντίον και να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του ή σε άτοµα. Η 
επιθετικότητα είναι µία µαθηµένη κοινωνική συµπεριφορά και ως εκ τούτου στο χώρο του αθλητισµού, 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ο ρόλος του καθηγητή φυσικής αγωγής ή του προπονητή, ο οποίος µπορεί  να 
συµβάλει στην ανάπτυξη µη επιθετικής συµπεριφοράς. Οι µαθητές πρέπει να διδάσκονται ότι η 
επιθετικότητα κάνει κακό στην υγεία, µειώνει πάντα την απόδοσή τους σε ότι κάνουν, όπως επίσης µειώνει 
την απόδοση των αθλητών που συµπεριφέρονται επιθετικά. Η δε επιθετικότητα των θεατών µεταξύ των 
άλλων καταστρέφει την απόδοση των οµάδων, είναι λάθος, όπως άλλωστε λάθος είναι και στην καθηµερινή 
τους ζωή. 

 
Ορισµοί. 
 

Η επιθετικότητα στο χώρο του αθλητισµού εκφράζεται µε κάθε προσπάθεια ή ενέργεια ενός αθλητή ή 
φιλάθλου να ελέγξει, να κινηθεί εναντίον και να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του ή σε άτοµα. Αντίθετα, η 
βία περιέχει τη χρήση µεγάλης φυσικής δύναµης ή έντασης, που ενεργοποιείται από ένα επιθετικό κίνητρο 
και, βεβαίως, είναι µη λογική. Η επιθετικότητα εκφράζει την πρόθεση να βλάψει κανείς κάποιον ή να τον 
τραυµατίσει φυσικά ή ψυχολογικά, ενώ η βία εκφράζει τη φυσική πλευρά, είναι η συµπεριφορά αυτή που 
οδηγεί κάποιον να βλάψει ή να τραυµατίσει κάποιον άλλο. 

Στον αθλητισµό η διεκδίκηση της µπάλας πολλές φορές, ενώ είναι νοµιµοποιηµένη, έχει στοιχεία 
επιθετικότητας. Για παράδειγµα, ένα ριµπάουντ ή οι κινήσεις των χεριών στο µπάσκετ, ένα µπλοκάρισµα, 
ένα τάκλιν στο ποδόσφαιρο  έχουν στοιχεία επιθετικότητας και βεβαίως τα όρια νοµιµότητας ή όχι των 
ενεργειών αυτών είναι πολύ στενά και υποκειµενικά. Ένα τάκλιν, για παράδειγµα, λίγο απέχει από τη 
νοµιµότητα και το επιτρεπτό και εύκολα µπορεί να µετατραπεί σε παράνοµο επιθετικό και επικίνδυνο. Αυτό 
είναι ένα σοβαρό πρόβληµα και δυστυχώς, κάποιοι θεωρούν ότι στοιχεία επιθετικότητας είναι αναγκαία και 
από τη φύση διάφορων αθληµάτων. 
 
Ψυχολογικές θεωρίες για την επιθετικότητα. 
 

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες οι οποίες προσπάθησαν να εξηγήσουν το φαινόµενο της επιθετικότητας. 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τέσσερις βασικές: η θεωρία του ενστίκτου, η θεωρία της κάθαρσης, η 
θεωρία της απογοήτευσης-επιθετικότητας και η θεωρία της κοινωνικής µάθησης. 

Η θεωρία του ενστίκτου. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η επιθετικότητα είναι έµφυτη στον άνθρωπο. 
Υποστηρίζεται ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται έτσι, ενώ κάποιοι άλλοι όχι και η συµπεριφορά 
καθορίζεται από το ένστικτο της επιθετικότητας το οποίο εκδηλώνεται όταν υπάρχουν οι κατάλληλες 
συνθήκες.  

Η υπόθεση της κάθαρσης. Η υπόθεση της κάθαρσης είναι συναφής µε τη θεωρία του ενστίκτου. Οι 
οπαδοί αυτής της υπόθεσης υποστηρίζουν ότι η συµµετοχή του ατόµου σε δραστηριότητες,  όπως τα σπορ, 
οι οποίες δίνουν την ευκαιρία να επιδείξει κοινωνικά αποδεκτές µορφές επιθετικότητας, µειώνει τα επίπεδα 
επιθετικότητας του ατόµου, γιατί δίνει διέξοδο στην έµφυτη επιθετικότητα. Σύµφωνα µε τη θεωρία  η 
αποτυχία ενός αθλητή θα τον κάνει πιο επιθετικό ή αγχώδη ή επικίνδυνο να βλάψει κάποιον άλλο, ενώ για 
το φίλαθλο η αποτυχία της οµάδας θα τον οδηγήσει σε επιθετικές ενέργειες.  

Η θεωρία της απογοήτευσης-επιθετικότητας. Σύµφωνα µε αυτήν τη θεωρία, η επιθετικότητα είναι 
άµεσο προϊόν της απογοήτευσης του ατόµου από την αποτυχία των προσπαθειών του ή το µπλοκάρισµα των 
στόχων του.  

Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης. Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης, η επιθετικότητα 
είναι µία µαθηµένη κοινωνική συµπεριφορά. Όπως αναλύεται από τον Bandura (1973, 1977), οι βασικές 
λειτουργίες που συντελούν στην εκµάθηση και την υιοθέτηση επιθετικής συµπεριφοράς είναι η άµεση 
επιβράβευση, η παρατήρηση και η µίµηση. 

Στα σπορ παρατηρεί κανείς συχνά επιβράβευση της επιθετικής συµπεριφοράς. Οι οπαδοί πολύ συχνά 
θα χειροκροτήσουν και θα ενθουσιαστούν µε το σκληρό παιχνίδι ενός παίκτη της οµάδας τους. Ο νεαρός 
αθλητής πολύ συχνά θα πάρει ένα «µπράβο» από τους γονείς του ή τον προπονητή του, γιατί έβαλε στη θέση 
του έναν αντίπαλο. Αντίθετα, µια συγκρατηµένη ή τίµια συµπεριφορά από έναν αθλητή εύκολα 
εκλαµβάνεται ως ατολµία και παθητικότητα, κάτι που στον αθλητισµό δε δικαιολογείται.  
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Η παρατήρηση και η µίµηση προτύπων είναι ο δεύτερος τρόπος µε τον οποίο µαθαίνεται η επιθετική 

συµπεριφορά. Οι αθλητές και οι αθλήτριες, παρατηρώντας άλλους αθλητές να επιδεικνύουν επιθετική 
συµπεριφορά, µαθαίνουν και µιµούνται αυτή τη συµπεριφορά. Η µίµηση και η µάθηση συντελείται ιδιαίτερα 
όταν το πρότυπο, το οποίο συµπεριφέρεται επιθετικά, επιβραβεύεται για αυτή του την πράξη. Έτσι, ο 
αθλητής ο οποίος παίρνει τα εύσηµα από τον προπονητή του για το σκληρό του παιχνίδι και συγκεντρώνει 
τα φώτα της δηµοσιότητας πάνω του είναι ένα ελκυστικό πρότυπο επιθετικής συµπεριφοράς.  

Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης απορρίπτει ότι η επιθετικότητα είναι έµφυτη και από αυτήν τη 
σκοπιά είναι ιδιαίτερα δυναµική, αισιόδοξη και ελπιδοφόρα η προσέγγισή της. Γιατί, αν η επιθετικότητα 
µαθαίνεται, τότε µπορούµε να ευελπιστούµε ότι µαθαίνεται και η µη επιθετική συµπεριφορά. Μπορούµε να 
επηρεάσουµε αρνητικά τη διαδικασία επίδρασης των επιθετικών προτύπων και των διαδικασιών µάθησης 
της επιθετικής συµπεριφοράς, έτσι ώστε να συντελέσουµε στη µείωσή της. Στο χώρο του αθλητισµού είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικός ο ρόλος του καθηγητή φυσικής αγωγής ή του προπονητή, ο οποίος µπορεί, 
επιβραβεύοντας θετικές συµπεριφορές και προβάλλοντας τα υγιή πρότυπα, να συµβάλει στην ανάπτυξη της 
µη επιθετικής συµπεριφοράς. 
 
Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. 
 

Σηµαντικός είναι και ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, τα οποία µπορούν να συντελέσουν 
στη µείωση της επιθετικότητας ανάλογα µε τον τρόπο που προβάλουν διάφορα γεγονότα, τα διάφορα 
πρότυπα της εποχής. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι σε πειράµατα η παρακολούθηση βίαιων 
συµπεριφορών έκανε τα άτοµα πιο  επιθετικά. Το ίδιο θεωρούν ότι κάνουν οι βίαιες σκηνές, είτε στην 
τηλεόραση  είτε σε φιλµ είτε στον αθλητισµό. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι άτοµα που παρακολουθούσαν  την 
οµάδα τους να χάνει γίνονταν πιο εχθρικά. Τέλος, η επιθετικότητα είναι πιο έντονη σε αθλήµατα επαφής.   

Η παρατήρηση  επιθετικών ή βίαιων συµπεριφορών κάνει τον παρατηρητή πιο επιθετικό. Αν ο θεατής 
παρακολουθήσει βίαια γεγονότα, υπάρχει πιθανότητα να προσπαθήσει να τα µιµηθεί. Στους αθλητικούς 
χώρους είναι συνηθισµένο το φαινόµενο ο διαπληκτισµός µεταξύ αθλητών ή αθλητών µε διαιτητές να 
µεταφέρεται στην κερκίδα και τους θεατές. Ο νεαρός οπαδός της οµάδας που ακούει επικίνδυνες δηλώσεις  
από παράγοντες ή αθλητές µπορεί επίσης να επηρεαστεί. Αυτό το κλίµα των προηγούµενων ηµερών που 
διαµορφώνεται από διάφορες συγκυρίες, προηγούµενες διαφορές και αδικίες, δηλώσεις διαφόρων, 
κρισιµότητα βαθµολογική, κτλ. οδηγεί συνήθως στην εκδήλωση των βίαιων επεισοδίων. Ακόµα και 
«αθώες» ή «συµβολικές» δηλώσεις της µορφής: «θα γίνει µάχη, τα στρατόπεδα το δύο οµάδων, οι ηρωικοί 
οπαδοί θα δώσουν το παρόν, εµείς είµαστε άνδρες, εγώ είµαι Μακεδόνα, εδώ είναι το Πασαλιµάνι» 
καλλιεργούν, υπονοούν, διδάσκουν ή προβάλλουν προθέσεις για επιθετικές ενέργειες. Η τηλεοπτική εικόνα 
είναι καταλυτική, ιδιαίτερα όταν τα πλάνα είναι κοντινά ή αργά και η φωνή του εκφωνητή δραµατική ή 
δήθεν επικριτική και οργισµένη σε επεισόδια µεταξύ φιλάθλων και επεισόδια µεταξύ αθλητών. Υπάρχουν, 
ακόµα, έρευνες που δείχνουν ότι αρκετοί τηλεθεατές ευχαριστιούνται να βλέπουν βίαια επεισόδια. 
∆υστυχώς, τα τηλεοπτικά κανάλια το γνωρίζουν αυτό και στο όνοµα της δήθεν ενηµέρωσης αναζητούν και 
βιάζονται να προβάλουν τα πιο βίαια γεγονότα. Στη χώρα µας είναι έντονο το πρόβληµα, καθώς αρκετοί 
τηλεοπτικοί σταθµοί χειρίζονται ανεύθυνα και απαίδευτα είτε επεισόδια στον αθλητισµό είτε καθηµερινά 
κοινωνικά δράµατα. ∆υστυχώς, οι κανόνες δεοντολογίας στα θέµατα αυτά είτε δεν υπάρχουν είτε 
παρερµηνεύονται είτε απλά δεν εφαρµόζονται.  
 
Οι θεατές και η παιδεία τους. 
 

Η ευχαρίστηση από το αθλητικό θέαµα είναι το σοβαρότερο κίνητρο για τους θεατές να 
παρακολουθήσουν αγώνες. Όµως, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες οι θεατές αντιδρούν αρνητικά. Σε 
γενικές γραµµές, οι θεατές επηρεάζονται από τα ΜΜΕ, από το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, 
από το εργασιακό περιβάλλον και από το ευρύτερο αθλητικό περιβάλλον, δηλαδή παίχτες, προπονητές, 
διαιτητές και τους άλλους θεατές.  

Η εικόνα των Ελλήνων θεατών δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Επεισόδια βίας και επιθετικότητας στους 
αθλητικούς  χώρους συναντάει κανείς καθηµερινά. Πολλές φορές παρατηρεί κανείς την έλλειψη αθλητικής 
παιδείας των Ελλήνων θεατών, όχι µόνο σε αγώνες αθλητικών συλλόγων, αλλά, δυστυχώς, ακόµη και σε 
σχολικά πρωταθλήµατα. Οι παραπάνω παρατηρήσεις σε συνδυασµό µε την έλλειψη γνώσης των 
κανονισµών, την έλλειψη γνώσης των αθληµάτων, την έλλειψη σεβασµού των αντιπάλων, την έλλειψη της 
παραδοχής ότι κάποιος άλλος µπορεί να είναι καλύτερος, ότι ο αθλητισµός είναι πάνω απ’ όλα θέαµα και 
διασκέδαση και όχι κάτι σοβαρό και κυρίαρχο στη ζωή µας,  διαµορφώνουν µια συνολικά αρνητική εικόνα 
στους αθλητικούς χώρους.  
 
Πώς µπορούν να βοηθήσουν οι δηµοσιογράφοι και τα ΜΜΕ. 
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• Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης πρέπει να  αγνοούν εντελώς βίαια επεισόδια και να µην τα 

παρουσιάζουν. Όταν οι τηλεοπτικοί σταθµοί δείχνουν σκηνές επιθετικών ενεργειών, στην 
πραγµατικότητα ενθαρρύνουν και ηρωοποιούν αυτές τις ενέργειες. Σε αρκετές χώρες απαγορεύεται η 
προβολή βίαιων επεισοδίων σε αθλητικούς χώρους, έτσι απλά, και αυτή η απαγόρευση εφαρµόζεται.  

• ∆εν πρέπει να παρουσιάζουν προστριβή ή έχθρα ανάµεσα σε δύο οµάδες πριν τον αγώνα. 
• Να αποφεύγουν την προβολή του σκληρού παιγνιδιού και την κάλυψη σκηνών βίας είτε µε αθλητές, 

είτε µε θεατές. Να αποφεύγουν δηλώσεις προπονητών, παραγόντων ή αθλητών που θεωρούν ότι 
αδικούνται. Να προβάλουν σκηνές που τονίζουν συναδελφικότητα µεταξύ αντιπάλων οµάδων. 

• Να προβάλουν αθλητές πρότυπα. Να µην προβάλουν την φανατισµένη κερκίδα και τους αρχηγούς της. 
• Να υπάρξει αυστηρή  νοµοθεσία που θα απαγορεύει την προβολή από τα ΜΜΕ επικίνδυνων δηλώσεων 

και συµπεριφορών αθλητών, παραγόντων ή οπαδών. 
 

Επιθετικότητα και υγεία. 
 

Η επιθετικότητα είναι επικίνδυνη και για την υγεία του ατόµου. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά 
υπ’ όψιν και από γονείς και από εκπαιδευτικούς που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιθετικότητας των 
παιδιών ή των µαθητών τους, γιατί τη θεωρούν σηµαντική παράµετρο επιτυχίας. Θα πρέπει να ξέρουν ότι 
δεν κάνουν µόνο κακό στους άλλους, αλλά και στα ίδια τα παιδιά. Τόσο στην υγεία τους, όσο και στην 
απόδοσή τους στον αθλητισµό, στο σχολείο, στη ζωή. Έρευνες δείχνουν ότι τα επιθετικά άτοµα έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν σοβαρά. Η επιθετικότητα είναι επικίνδυνη για την υγεία.  

 
Επιθετικότητα και µαθητές. 
 

Έρευνα των Ταρατόρη και Χατζηδήµου (1997) µε θέµα εκτιµήσεις των µαθητών ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης για την επιθετικότητα των εκπαιδευτικών, των γονιών και των ίδιων ανέδειξε τα ακόλουθα:  

Οι µαθητές εκτιµούν ότι: 
Η επιθετικότητα των εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών, εκδηλώνεται κυρίως στα αγόρια, παρά 

στα κορίτσια. Οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από το φύλο, συµπεριφέρονται επιθετικά περισσότερο στα 
αγόρια, παρά στα κορίτσια. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν µαθήµατα που υποτίθεται ότι θεωρούνται 
δύσκολα στους µαθητές, δηλαδή τα "µαθηµατικά" και η "φυσική", συµπεριφέρονται πιο επιθετικά από τους 
υπόλοιπους συναδέλφους τους. Οι µαθητές συµπεριφέρνονται περισσότερο επιθετικά στους συµµαθητές 
τους, παρά στους εκπαιδευτικούς. Αποδέκτες της επιθετικότητας των µαθητών είναι και εδώ τα αγόρια. Τα 
αγόρια, δηλαδή, δέχονται τα ξεσπάσµατα όλων. Οι µαθητές λιγότερο και οι εκπαιδευτικοί περισσότερο είναι 
"πολύ" επιθετικοί στους αδύνατους µαθητές. Σε αυτούς, δηλαδή, που ξεσπούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί 
είναι αυτοί που δεν έχουν καλή "σχολική επίδοση".  Οι µαθητές είναι πολύ πιο επιθετικοί στους γονείς, παρά 
οι γονείς στα παιδιά τους. Παρατηρείται µόνο το φαινόµενο τα κορίτσια να είναι πιο επιθετικά από τα 
αγόρια στους γονείς τους. Ο εκπαιδευτικός διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στην επιθετική συµπεριφορά των 
µαθητών εναντίον του. Οι µαθητές συµπεριφέρονται επιθετικά στους καθηγητές µόνον τότε, όταν τους 
συµπεριφέρονται επιθετικά. Ο εκπαιδευτικός συµβάλλει, λοιπόν, κατά πολύ στην αλλαγή της συµπεριφοράς 
των µαθητών και από επιθετικός που είναι ο µαθητής µπορεί να γίνει ήρεµος, καθώς και από ήρεµος µπορεί 
να γίνει επιθετικός. Οι προστριβές και τα µαλώµατα των γονιών φαίνεται να επηρεάζουν τα παιδιά τους 
στην επιθετική τους συµπεριφορά. Οι µαθητές και οι µαθήτριες της εφηβικής ηλικίας φαίνεται ότι δε χρησι-
µοποιούν επιθετικά µέσα για να φτάσουν στον τελικό τους σκοπό, πράγµα που συµβαίνει κυρίως στην 
παιδική ηλικία. Τέλος, οι µαθητές φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τα "πρότυπα" που τους δίνουν 
οι γονείς τους και η τηλεόραση, παρά από τα πρότυπα των εκπαιδευτικών τους.  

 
Τι πρέπει να διδάσκουµε στους µαθητές. 
 

Μερικές γενικές κατευθύνσεις για το τι µπορούµε να κάνουµε, για να αποφύγουµε την εµφάνιση 
επιθετικών συµπεριφορών και βίας αναφέρονται παρακάτω (Θεοδωράκης, Γούδας, & Παπαιωάννου, 2001). 

• Η αντιαθλητική συµπεριφορά των µαθητών πρέπει να αποθαρρύνεται.  
• Να τονίζουµε ότι η επιθετικότητα δε βοηθάει, αλλά εµποδίζει τις ευκαιρίες µιας οµάδας για τη 

νίκη.  
• Να τονίζουµε ότι η επιθετικότητα µειώνει την απόδοση των παιχτών. Έτσι, όταν ένας µαθητής 

απογοητεύεται και θυµώνει,  ο καθηγητής φυσικής αγωγής θα πρέπει  να τον βγάζει αµέσως από 
το παιχνίδι, για να του δώσει λίγα λεπτά, µέχρι να ηρεµήσει.  

• Οι µαθητές πρέπει να διδάσκονται ότι η επιθετικότητα κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού αγώνα 
αποτελεί λάθος, όπως,  άλλωστε, αποτελεί λάθος και στην καθηµερινή ζωή. 
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• Όταν ο στόχος είναι νίκη µε κάθε τρόπο, κάποιοι µαθητές δε διστάζουν ούτε να τραυµατίσουν 

ούτε να ξεγελάσουν το διαιτητή ούτε να αθετήσουν τους κανόνες και τις αρχές της αθλητικής 
δεοντολογίας.  

• Η επιθετικότητα πάντα µειώνει την απόδοση των αθλητών.  
• Επιτυχία είναι η προσωπική βελτίωση και όχι το ξεπέρασµα των άλλων. Μεγαλύτερη σηµασία 

έχει η προσπάθεια κι όχι το αποτέλεσµα. Η άθληση είναι πάνω απ’ όλα διασκέδαση. 
• Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι αντίπαλοί µας, ποτέ δε συµπεριφερόµαστε αντιαθλητικά, γιατί 

σεβόµαστε πρώτα από όλα τον εαυτό µας. Οι αντίπαλοι είναι πρόκληση για νέες γνωριµίες. 
 

Σχετικά µε τον περιορισµό της βίας στους αθλητικούς χώρους το θέµα είναι σύνθετο και παρουσιάζεται 
διεξοδικά στο βιβλίο «Η ψυχολογία της υπεροχής στον αθλητισµό» (Θεοδωράκης κ.α. 2001). Στα πλαίσια 
όµως του προγράµµατος Καλλιπάτειρα οι µαθητές πρέπει να µάθουν ότι: 

• Ο σεβασµός στον αντίπαλο και στους κανόνες σηµαίνει σεβασµός  στις έννοιες αθλητής και 
άνθρωπος ενώ  κάνει την άθληση ευχάριστη. 

• Σεβόµαστε τους κανόνες γιατί µας βοηθάει στο να συγκεντρωθούµε στη βελτίωση των 
ικανοτήτων µας. 

• Σεβασµός στους κανόνες είναι απαραίτητος όρος οµαλής κοινωνικής συµβίωσης. 
• Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι, σεβόµαστε τους κανόνες γιατί σεβόµαστε πρώτα από όλα 

τον εαυτό µας. 
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∆ράσεις: Ανθρώπινα δικαιώµατα 

Ενότητα: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
Θέµα: Υπευθυνότητα. 

Τίτλος δράσης: «∆ηµιουργώ µε ασφάλεια και υπευθυνότητα». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ - Γ΄ ∆ηµοτικού. 

 
Στόχοι: Με αυτήν τη δράση οι 
µαθητές/τριες θα  µάθουν να 
ασκούνται ατοµικά ή οµαδικά µε 
υπευθυνότητα και ασφάλεια. 

 

Χώρος: Στην αυλή ή το 
γυµναστήριο. 

Υλικά: Μπάλες, σπόγγοι.  

Καθήκοντα εκτός τάξης: Πείτε 
στα παιδιά να καταγράψουν τη 
δράση τους (αναφορικά µε την 
υπευθυνότητα σε άλλα 
περιβάλλοντα που συµµετέχουν 
(π.χ. στο σπίτι). Μπορείτε να τα 
βοηθήσετε να κάνουν 
εβδοµαδιαίο διάγραµµα µε την 
πρόοδό τους. 

  

Ατοµικά περισσότερο για τις µικρότερες ηλικίες και σε δυάδες ή µικρές 
οµάδες για τις µεγαλύτερες. Κάθε παιδί (ή οµάδα) έχει µία µπάλα (ή σπόγγο) την 
οποία πρέπει να τη χειριστεί µε όσους περισσότερους τρόπους µπορεί από στάση 
ή/και µε κίνηση παραµένοντας ή διατηρώντας τον προσωπικό χώρο καθώς κινείται 
στο γενικό χώρο. «Πόσους τρόπους βρήκατε;»  «Τώρα βρείτε περισσότερους.» - 
«Μπορείτε να συνδυάσετε κάποιες από τις κινήσεις σας που σας άρεσαν 
περισσότερο;»  Κάθε παιδί είναι υπεύθυνο για τη µπάλα ή το όργανο που 
χειρίζεται, καθώς και για την ασφαλή εξάσκηση των υπολοίπων (π.χ. δεν  τους 
ενοχλεί και δεν εισβάλλει στο χώρο τους). Κερδίζει πόντους η πρωτοτυπία, η 
ποικιλία και η ασφαλής κίνηση του ατόµου, της δυάδας ή της οµάδας. 

Εφαρµόστε στην παραπάνω δραστηριότητα τη στρατηγική «παιχνίδι 
ρόλων» (εάν δεν προκύψουν πραγµατικές καταστάσεις). Πείτε, δηλαδή, σε κάποια 
παιδιά να διαµαρτυρηθούν για την ασφάλεια ή για τη συνεργασία.  

Ενδιάµεσα των προσπαθειών και κατά περίπτωση, κάνετε στα παιδιά 1-2 
ερωτήσεις τη φορά:   

 Γιατί είναι σηµαντικό να φροντίζουµε για τα προσωπικά µας αντικείµενα; 
 Γιατί πρέπει να διατηρούµε τον προσωπικό µας χώρο κατά την άσκηση; 
 Πού αλλού έχουµε προσωπικά αντικείµενα; (π.χ. στο σπίτι, την τάξη κτλ.). 
Ποιος τα φροντίζει; Γιατί; 

 Βοηθάω κάποιον στο σπίτι; Πώς; 
 Γιατί η συνεργασία είναι σηµαντική; 
 Σε ποια αθλήµατα είναι απαραίτητη η συνεργασία;  
 Τι έκανε ο καθένας, για να πετύχει η οµάδα το στόχο της άσκησης; (π.χ. κάτι 
διαφορετικό, συγκεκριµένο και πρωτότυπο σε συνεργασία µε άλλους) 

Βοηθήστε τα να καταλάβουν ότι η συνεργασία είναι δύσκολη αλλά όταν ο 
καθένας έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο και βοηθά τους άλλους, για να πετύχουν έναν 
κοινό στόχο (ως οµάδα), κερδίζουν σε χρόνο και κόπο. Επίσης, συνδέστε την 
πραγµατική ή υποθετική ενέργεια µε τα επίπεδα υπευθυνότητας και καθορίστε 
νέους στόχους µε τα παιδιά. 

Επίλογος:  
«Υπεύθυνος για τα πράγµατα και τις πράξεις µου είµαι εγώ, όχι οι άλλοι».  

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παρακολουθήστε τα παιδιά 
και εντάξτε τα σε επίπεδα µε κριτήρια (π.χ. στο επίπεδο 4 βρίσκεται όποιος 
µαθητής α. εκτελεί τη δραστηριότητά του σε όλη την προκαθορισµένη διάρκεια, β. 
προσπαθεί να πετύχει το στόχο της δραστηριότητας, γ. αναφέρει µε ειλικρίνεια τις 
επιδόσεις του, δ. δεν ενοχλεί, ε. δε θέτει σε κίνδυνο τους άλλους. Στα επίπεδα 
3,2,1 βρίσκονται εκείνοι που έχουν ένα, δύο, τρία κτλ. λιγότερα στοιχεία, 
αντίστοιχα). 

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Η υπευθυνότητα δεν αφορά 

µόνο στην κινητική δράση. Η 
διαχείριση του υλικού για 
παράδειγµα, µπορεί να διδαχθεί 
και να ενταχθεί στο πλαίσιο της 
προσωπικής υπευθυνότητας. 

Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε τα επίπεδα του 
Hellison (2003) και την 
εφαρµογή τους σε διάφορα 
περιβάλλοντα (Μasser, 1990) (βλ. 
Κεφ. 2 στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα), να τα δώσετε στα 
παιδιά και να κατατάξουν τον 
εαυτό τους σε ένα από αυτά. Στη 
συνέχεια, µε τη βοήθειά σας θα 
προσπαθήσουν να δράσουν έτσι 
ώστε να περάσουν σε υψηλότερο 
επίπεδο. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 
Αναρτήστε σε εµφανές σηµείο τα δικαιώµατα των παιδιών αλλά και τα 

δικαιώµατά τους στο µάθηµα και παροτρύνετέ τα να τα µάθουν και να 
εξασκηθούν βάσει αυτών. 

 
Βοηθήστε τα παιδιά να εργαστούν ανάλογα εκτός σχολικού περιβάλλοντος, 

θέτοντας στόχους και συνδέοντας τη δράση τους µε το επόµενο µάθηµα.  
Χρησιµοποιήστε στα µεγαλύτερα παιδιά τη στρατηγική ‘Αιτία-

Αποτέλεσµα-Μακροχρόνιο αποτέλεσµα’, αντί των ερωτήσεων. 
Συνεργαστείτε µε τον/ την Κ.Φ.Α. Αναθέστε στα παιδιά της Γ’ δηµοτικού 

να συµµετέχουν στο µάθηµα φυσικής αγωγής µικρότερων παιδιών και να τα 
βοηθήσουν στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων. 

∆ιαχωρίστε την προσωπική από την κοινωνική υπευθυνότητα και σχεδιάστε 
ανάλογα µαθήµατα. 
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Ενότητα: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 

Θέµα: Σεβασµός στο δικαίωµα συµµετοχής. 
Τίτλος δράσης: Όλοι είµαστε «διαφορετικοί». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ - Γ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: Με αυτήν τη δράση οι 
µαθητές θα γνωρίσουν το 
σεβασµό στο δικαίωµα 
συµµετοχής. 

Χώρος: Στην αυλή ή το 
γυµναστήριο. 

Υλικά: Μπάλες, σχοινάκι 
σπόγγοι κ.ά.  

Καθήκοντα εκτός τάξης:  
α) Πείτε στα παιδιά να 
προσπαθήσουν να κάνουν κάτι 
διαφορετικό αυτή τη φορά που θα 
παίξουν µε φίλους ή γνωστούς 
στο σχολείο ή έξω από αυτό (π.χ. 
να τους µιλήσουν για το σεβασµό 
ή να παίξουν πιο δίκαια από 
πριν). Στο επόµενο µάθηµα 
ρωτήστε τα τι έγινε και πώς 
αισθάνθηκαν. 

β) Προτείνετε στα παιδιά 
να δουν µία ανάλογη ταινία ή 
παιδική σειρά και να γράψουν ή 
να πουν πώς προσέγγισαν οι 
διαφορετικοί ήρωες το θέµα αυτό.  

 
∆ραστηριότητες σε σταθµούς. Π.χ. (1) ρίψη-υποδοχή, (2) άλµατα 

πάνω από σχοινάκι, (3) ρίψεις σε στόχο κτλ.. Κάθε παιδί περνά από κάθε 
σταθµό και εκτελεί τη δραστηριότητα σύµφωνα µε τις οδηγίες. Στη συνέχεια, 
τα παιδιά σχηµατίζουν δυάδες ή οµάδες (µε «διαφορετικά» παιδιά. Οι 
διαφορές µπορεί να αφορούν στο φύλο, την εθνικότητα, το επίπεδο, τα 
φυσικά χαρακτηριστικά κτλ.). Κάθε παιδί βοηθά το ζευγάρι του να εκτελέσει 
όσο καλύτερα µπορεί (π.χ. επιλέγει κατάλληλη µπάλα, ύψος σχοινιού, στόχο, 
δείχνει και µαθαίνει λέξεις σε παιδί άλλης εθνικότητας κτλ.). Εσείς βοηθάτε 
και εξηγείτε, όπου χρειάζεται. Στόχος είναι η βοήθεια από και προς όλους 
και η ανάπτυξη της γνώσης. 

Μετά από κάποιες προσπάθειες ρωτάτε τα παιδιά µία από τις 
παρακάτω ερωτήσεις κάθε φορά. Για τα µεγαλύτερα παιδιά µπορείτε να 
έχετε χάρτινα µέλη του σώµατος του «κυρίου Σεβασµού» σκορπισµένα στο 
χώρο. Κάθε δυάδα ή οµάδα, αφού ολοκληρώσει τη δραστηριότητα σε ένα 
σταθµό, παίρνει ένα µέλος, διαβάζει την ερώτηση πάνω σε αυτό, γράφει µία 
σύντοµη απάντηση από κάτω και κολλάει το µέλος, έχοντας την ερώτηση-
απάντηση στην πρόσθια επιφάνεια σε ένα χαρτόνι που έχετε τοποθετήσει 
στον τοίχο. Στο τέλος µπορείτε να κρατήσετε τον «κύριο Σεβασµό» στην 
αίθουσα, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να µπορούν να τον βλέπουν και να τον 
συµβουλεύονται.   

 Τι σηµαίνει σεβασµός στο δικαίωµα συµµετοχής; 
 Γιατί πρέπει να σεβόµαστε τους άλλους; 
 Τι κάνατε, για να βοηθήσετε το/τη συµµαθητή/τριά σας;  
 Τα καταφέρατε  καλύτερα µε τη βοήθειά µου; Πώς νιώθετε ως µικροί 
δάσκαλοι; 

 Υποθέστε ότι µεταναστεύετε σε µία άλλη χώρα µε τους γονείς σας. Πώς 
θα θέλατε να σας συµπεριφέρονταν εκεί τα παιδιά; Κάνετε εσείς το ίδιο 
στη χώρα σας; Γιατί;  

Επίλογος:  
Βοηθάω το «διαφορετικό» σηµαίνει βοηθάω τον εαυτό µου. 

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παρακολουθήστε τα 
παιδιά και αξιολογήστε µε µία κλίµακα από το 1 (καθόλου καλά) έως το 5 ή 
το 7 (πολύ καλά) τη συµπεριφορά τους. 

∆ιδακτικά σχόλια 
Ο σεβασµός είναι ένα ευρύ 

κεφάλαιο που σχετίζεται µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και αφορά 
στο φύλο, την εθνικότητα, τη 
θρησκεία, το επίπεδο, την 
αναπηρία, τους κανόνες, τους 
συµπαίχτες, τους αντιπάλους, 
τους διαιτητές, την περιουσία, το 
περιβάλλον κτλ.. 

Αναφέρετε στα παιδιά 
αυτές τις έννοιες και ενθαρρύνετέ 
τα να τις συζητήσουν µε τους 
γονείς ή άλλα κοντινά τους 
πρόσωπα. Σε κάθε µάθηµα 
αναφερθείτε σε 1-2 έννοιες και 
συνοψίστε τες. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Αποφύγετε παραδοσιακές δραστηριότητες ή παιχνίδια που αποκλείουν 

τους λιγότερο ικανούς και επιβραβεύουν τον καλύτερο ή τροποποιήστε τα 
ανάλογα 

Χρησιµοποιήστε ηθικά διλήµµατα (υποθετικά ή πραγµατικά), για να 
αναπτύξετε τη σκέψη των παιδιών. 

Συµβουλευτείτε τις γενικές ή τις ειδικές, κατά περίπτωση 
διαφορετικότητας, οδηγίες διδασκαλίας στο Κεφ. 2 για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα.  

Σχεδιάστε ένα «διαφορετικό µάθηµα» αναθέτοντας σε όλα τα παιδιά 
να βρουν και να περιγράψουν ή να παρουσιάσουν ένα παιχνίδι της περιοχής 
ή της χώρας τους. 

Αναθέστε στα παιδιά την υλοποίηση της δραστηριότητας ή του 
παιχνιδιού που σχεδίασαν στο θεωρητικό µάθηµα και αφορούσε στη 
συµµετοχή «διαφορετικών» οµάδων  (φύλου, εθνικότητας κτλ.). 
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Ενότητα: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
Θέµα: Σεβασµός και Υπευθυνότητα. 

Τίτλος δράσης: Ο «κύριος Σεβασµός» έχει «Υπεύθυνα χέρια». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ - Γ΄ ∆ηµοτικού. 

 
Στόχοι: Με αυτήν τη δράση οι µαθητές θα 
γνωρίσουν τους όρους ‘σεβασµός’ και 
‘υπευθυνότητα’ και θα µάθουν να 
αναγνωρίζουν ανάλογες συµπεριφορές 

 
Χώρος: Αίθουσα. 

 
Υλικά: Τετράδιο µαθητή, µολύβια 
διαφορετικού χρώµατος, χαρτί, χαρτόνι, 
πόστερ µε τα επίπεδα υπευθυνότητας και τις 
ανάλογες δράσεις σε διάφορα περιβάλλοντα 
(Masser, 1990). 

 
Σηµεία σκέψης για το σεβασµό   
 

• Πρώτα πρέπει να σέβοµαι τον εαυτό 
µου, να πιστεύω ότι είµαι πολύτιµος, 
αγαπητός, να γνωρίζω τις ικανότητές µου.  

• Σεβασµός είναι να γνωρίζω ότι και 
οι άλλοι είναι πολύτιµοι και ικανοί.  

• Εκείνοι που δείχνουν σεβασµό 
λαµβάνουν σεβασµό.  

• Ο σεβασµός κερδίζεται. Με 
σέβονται, όταν σέβοµαι και εκτιµώ τους 
άλλους. 

• Σέβοµαι όλους τους άλλους, τους 
κανόνες, τους διαιτητές, τους κριτές, τους 
συµπαίχτες, τους αντιπάλους, την 
περιουσία κτλ. 

 

 
Καθήκοντα εκτός τάξης: Τα παιδιά 
αναλαµβάνουν να µάθουν το «τραγούδι» ή 
την «ιστορία τους».  Στα µεγαλύτερα παιδιά 
αναθέστε να φτιάξουν ένα πόστερ. Κάθε ένα 
από αυτά θα γράψει σε µία παράγραφο τις 
δικές του σκέψεις για το σεβασµό και στη 
συνέχεια κάθε εργασία θα κολληθεί σε ένα 
µεγάλο χαρτόνι στην αίθουσα. Κάποια 
σηµεία καθοδήγησης είναι τα παρακάτω: 

 

Για παιδιά Α’ δηµοτικού  
«Υπεύθυνα χέρια»  
Πείτε στα παιδιά να φτιάξουν αποτυπώµατα των χεριών 

τους, να τα κόψουν, να γράψουν το όνοµά τους και να τα 
κολλήσουν σε ένα µεγάλο χαρτόνι στο οποίο θα δώσουν ένα 
όνοµα π.χ. «υπεύθυνα χέρια». Μπορείτε να αναθέσετε την 
προεργασία στο σπίτι και την επικόλληση σε χαρτόνι στο 
µάθηµα. 

Στη συνέχεια ρωτήστε:  
 Τι κάνουν τα χέρια µας και δίνουν χαρά ή στενοχώρια;  
 Τι κάνουν τα χέρια µου σε αυτό το µάθηµα; Στο σπίτι; 
Αλλού; 

 Τι πρέπει να κάνουν τα «υπεύθυνα χέρια»; 
Τα παιδιά της Β’ και Γ’ δηµοτικού µπορούν να γράψουν 

τις δραστηριότητες από διάφορους τοµείς της ζωής τους. 
Χρησιµοποιήστε τις απαντήσεις των παιδιών, για να 

δηµιουργήσετε το «τραγούδι τους» ή «την ιστορία τους» (ίσως 
χρειαστεί να προετοιµαστείτε λίγο από πριν για αυτό). Επιλέξτε 
ένα γνωστό στα παιδιά µουσικό κοµµάτι και προσθέστε ή 
αλλάξτε τους στίχους. Ζητήστε από τα παιδιά να τραγουδήσουν 
µαζί σας «το τραγούδι τους» ή να ακούσουν την «ιστορία τους», 
κινώντας ανάλογα τα χέρια τους. 

Για παιδιά Β και Γ’ δηµοτικού: 
«Τι κάνει ο κύριος Σεβασµός;» 
Τα παιδιά κάθονται σε δύο σειρές, έχοντας το ζευγάρι 

τους απέναντι. Έχετε φτιάξει µικρές κάρτες µε 5-10 θετικές 
συµπεριφορές, συνοδευόµενες από σύντοµες φράσεις των 
ηρώων. ∆ίνετε δύο διαφορετικές κάρτες σε κάθε ζευγάρι. Κάθε 
παιδί της µίας σειράς (οµιλητής) περιγράφει και σχολιάζει την 
κάρτα του στο ζευγάρι του (ακροατής) ενώ, στη συνέχεια, 
αλλάζουν ρόλους. ∆ώστε λίγα λεπτά να σκεφθούν.  

Καθώς µιλάνε τα παιδιά της µίας σειράς γράψτε σε ένα 
χαρτί «µίλα µε το/τη διπλανό/ή σου», ή «δείξε αδιαφορία», 
ελάτε πίσω από τη σειρά που µιλά εκείνη τη στιγµή και δείξτε 
το στους ακροατές. Παρατηρήστε τη συµπεριφορά αυτών που 
µιλούν και στη συνέχεια ρωτήστε τους ακροατές:  

 
 Πώς αντέδρασε το ζευγάρι σας όταν κάνατε πως δεν το 
προσέχατε;  

 Γιατί; Τι συµβαίνει, όταν δεν παρακολουθούµε έναν 
οµιλητή; 

 Πώς να αισθάνεται άραγε αυτός ο οµιλητής; Γιατί; 
 Ποια έπρεπε να είναι η συµπεριφορά των ακροατών; 
Γιατί; 

 Όταν κάνουµε µάθηµα, µε προσέχετε που µιλάω; Γιατί; 
 Σε ποιες άλλες περιπτώσεις απαιτείται σεβασµός;  

Το παραπάνω αποτελεί, επίσης, ένα ηθικό δίληµµα και 
µπορεί να συζητηθεί ανάλογα από τα παιδιά µε τη βοήθεια του 
διδάσκοντα (βλ. στρατηγικές διδασκαλίας). 
Επίλογος: «∆εν έχω µόνο δικαιώµατα, έχω και ευθύνες».  
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Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα 

σηµαίνει: 
 

• Κατανοώ τον εαυτό µου και 
συµπεριφέροµαι βάσει κανόνων.  

• Αναγνωρίζω και αποδέχοµαι ότι όλοι είναι 
διαφορετικοί αλλά και ίσοι.  

• Ακούω προσεκτικά και κατανοώ τους 
άλλους.  

• Κατανοώ ότι ο κόσµος µας έχει 
διαφορετικούς πολιτισµούς και 
κουλτούρες µε δικαιώµατα και ελευθερίες 
και συµπεριφέροµαι ανάλογα. 

• ∆ε φοβάµαι το διαφορετικό 
• Σε µία δηµοκρατική κοινωνία κανένα 
άτοµο, έθνος, θρησκεία κτλ. δεν έχει 
το µονοπώλιο της γνώσης και της 
αλήθειας.  
 

 
Αξιολόγηση:  

Κατανοούν τα παιδιά τις έννοιες;  
Τις συνδέουν µε ανάλογες συµπεριφορές σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα; 

∆ιδακτικά σχόλια 
∆ώστε χρόνο στα παιδιά να σκεφθούν. 

Ενθαρρύνετε τη διαφορετικότητα των ιδεών. 
Βοηθήστε τα να εκφραστούν. Τονίστε ότι 
αυτό έχει µεγαλύτερη σηµασία από την 
έκφραση της άποψης του διδάσκοντα. Εάν 
τα µικρότερα παιδιά δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν αυτές τις έννοιες ή να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις, χρησιµοποιήστε 
περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό 
(αναπαραστάσεις, φωτογραφίες, εικόνες, 
ταινίες) και περισσότερα παραδείγµατα. 

Αναπτύξτε την αυτοαξία των παιδιών 
(µε θετικά σχόλια, επιβράβευση της 
προσπάθειας, ανάθεση ευθυνών, 
δραστηριότητες µη αποκλεισµού κτλ.). Όλα 
πρέπει να αισθάνονται ικανά, πολύτιµα και 
µε ίσα δικαιώµατα. Όλα πρέπει να 
αισθάνονται ότι τα σέβονται και τα αγαπούν. 

 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: Αφιερώστε ολόκληρη 
διδακτική ενότητα α) στην κατανόηση των δικαιωµάτων των 
παιδιών καθώς και των δικαιωµάτων και των ευθυνών τους στο 
µάθηµα ή β) σε µία αξία ή σε κάποια υποκατηγορία της {(π.χ. 
σεβασµός στην εθνικότητα, τη φυλή ή σεβασµός στη φυσική 
αγωγή και τον αθλητισµό (συµπαίχτες, αντίπαλοι, διαιτητές 
κτλ.), σεβασµός στο περιβάλλον κτλ.}. 

Ζητήστε από τα παιδιά να φανταστούν και να 
περιγράψουν ή να ζωγραφίσουν α) το κτήριο του σχολείου «του 
σεβασµού» και «της υπευθυνότητας» και β) παιδιά και 
διδάσκοντες µέσα σε αυτό. 

Ζητήστε από τα παιδιά να σχεδιάσουν συνεργατικά µία 
κινητική δραστηριότητα (για µικρότερα) ή ένα παιχνίδι (για 
µεγαλύτερα) στο οποίο θα συµµετέχουν παιδιά διαφορετικού 
φύλου, εθνικότητας, επιπέδου κτλ. µε διαφορετικούς ρόλους.  

Η 2η και η 3η πρόταση µπορούν να αναπτυχθούν και σε 
συνεργασία µε παιδιά από διάφορες χώρες, µέσω ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν τα σχολεία τους. 
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Ενότητα: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
Θέµα: Κοινωνική Υπευθυνότητα. 
Τίτλος δράσης: Κριτές και αθλητές. 

Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄ - Στ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: Με αυτήν τη δράση οι 
µαθητές θα µάθουν να θέτουν και 
να διαφυλάττουν κανόνες, αλλά 
και να ενεργούν βάσει αυτών. 

Χώρος: Στην αυλή ή το 
γυµναστήριο. 

Υλικά: Μπάλες του µπάσκετ, 
σχοινιά, κώνοι κτλ. ανάλογα µε 
το σχεδιασµό, µολύβι και χαρτί.  

Καθήκοντα εκτός τάξης: Πείτε 
στα παιδιά να καταγράψουν 
περιπτώσεις από την καθηµερινή 
ζωή όπου υπάρχουν κανόνες, τις 
ποινές για την παράβαση των 
κανόνων και να σχολιάσουν 
ποιους και σε τι βοηθούν αυτοί οι 
κανόνες, να γίνουν καλύτερα.   

 
Ζητήστε από τα παιδιά που 

θα γίνουν κριτές να 
συνεργαστούν εκτός σχολείου, 
για να προετοιµάσουν τη 
δραστηριότητα (διαδροµή, 
σταθµοί, κανόνες, σκορ κτλ.). 

Παιχνίδι - αγώνας σε σταθµούς. 
Κοινωνική υπευθυνότητα - Συνεργασία  
Μπορεί να οργανωθεί σε µια µεµονωµένη διδακτική µονάδα ή σε 

σειρά 2-3 µαθηµάτων. Ο βασικός στόχος είναι να περάσουν όλα τα παιδιά 
και από τις δύο οµάδες. 

 
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες, τους κριτές και τους αθλητές. 

Στις µεγαλύτερες τάξεις η οµάδα των κριτών αναλαµβάνει περισσότερες ή 
εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το σχεδιασµό µίας «διαδροµής δεξιοτήτων» 
σε σταθµούς, τον καθορισµό των κανόνων του παιχνιδιού και των ποινών 
για τους παραβάτες. Στις µικρότερες τάξεις ο καθηγητής ΦΑ συνεργάζεται 
µε τα παιδιά (της οµάδας των κριτών) και καθορίζει όλα ή µέρος των 
παραπάνω. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι κριτές, οι οποίοι µοιράζονται 
στους σταθµούς, ανάλογα µε τις ανάγκες (π.χ. σε κάποιο σταθµό µπορεί να 
απαιτούνται δύο κριτές, ο ένας να µετράει χρόνο και ο άλλος σωστές 
επαναλήψεις), επιβλέπουν την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης δεξιότητας σε 
κάθε σταθµό και καταγράφουν το σκορ ή τις ποινές για κάθε µαθητή - 
αθλητή.  Οι αθλητές περνούν κυκλικά και προσπαθούν να εκτελέσουν τη 
δεξιότητα όσο το δυνατόν καλύτερα, χωρίς να παραβαίνουν τους κανόνες, 
και ανάλογα µε την επίδοση τους παίρνουν ένα σκορ. Στο τέλος, 
υπολογίζεται το ατοµικό σκορ κάθε µαθητή-αθλητή µε πρόσθεση του σκορ 
κάθε σταθµού και αφαίρεση των ποινών. Νικητής είναι ο αθλητής που θα 
έχει σε συνδυασµό το καλύτερο σκορ. Τους καλύτερους κριτές τους 
υποδεικνύει ο διδάσκων στο τέλος του µαθήµατος ή της σειράς των 
µαθηµάτων (βλέπε αξιολόγηση παρακάτω). 

Στο τέλος του αγώνα κατευθύνετε µια συζήτηση µε συµµετοχή όλης 
της τάξης (αθλητές και κριτές) ρωτώντας: 

α) τους αθλητές:   
 Αν αισθάνθηκαν ότι αδικήθηκαν. 
 Αν ήταν σωστοί και δίκαιοι οι κανόνες. 
 Αν είχαν υπεύθυνη συµπεριφορά στις αποφάσεις των διαιτητών. 
 Σε τι βελτιώθηκαν και τι έµαθαν. 
 Αν διασκέδασαν σ’ αυτό το παιχνίδι; 

β) τους κριτές: 
 Γιατί οι κριτές πρέπει να είναι δίκαιοι και αν οι ίδιοι ήταν δίκαιοι. 
 Γιατί πρέπει να εφαρµόζονται οι κανόνες, σε τι βοηθάνε και αν οι δικοί  

τους κανόνες βοήθησαν στη διεξαγωγή σωστού και δίκαιου αγώνα. 
 Γιατί επέλεξαν τις συγκεκριµένες δεξιότητες και αν βοήθησαν τους 
συµµαθητές τους να βελτιωθούν σε κάτι µε αυτή την επιλογή. 

 Αν αισθάνονται ικανοποιηµένοι µε τα συναισθήµατα των αθλητών 
     συµµαθητών τους;  

Επίλογος:  
«Οι σωστοί κανόνες µάς βοηθάνε να γίνουµε καλύτεροι. Όταν 

φροντίζουµε να τηρούνται οι κανόνες, βοηθάµε τους γύρω µας να γίνονται 
καλύτεροι. Καλύτεροι κριτές σήµερα ήταν …, γιατί …  ».  

∆ιδακτικά σχόλια: 
Αυτή η δραστηριότητα 

απαιτεί τα παιδιά να είναι στο 4ο 
επίπεδο υπευθυνότητας του 
Hellison. Θα πρέπει να 
βοηθήσετε τα παιδιά να δράσουν 
έτσι, ώστε να περάσουν σ’ αυτό 
το επίπεδο. 

Αξιολόγηση: Ο καθηγητής ή καθηγήτρια παρακολουθεί αν οι αθλητές 
επιδεικνύουν υπεύθυνη συµπεριφορά προς τους κριτές και αν οι κριτές 
εφαρµόζουν δίκαια τους κανόνες και καταγράφουν σωστά το σκορ. Ο 
τρόπος που βαθµολογούν οι κριτές θα αξιολογηθεί στο τέλος από τους 
αθλητές και µε τη βοήθεια του καθηγητή ή της καθηγήτριας. Στις 
µεγαλύτερες τάξεις για την αξιολόγηση των κριτών θα πρέπει να ληφθούν 
υπ’ όψιν και οι άλλες αρµοδιότητες των κριτών (επιλογή δεξιοτήτων, 
καθορισµός κανόνων, κτλ.).  
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∆ηµιουργήστε οµάδες 

κριτών µε µικρό αριθµό παιδιών, 
έτσι ώστε όλα τα παιδιά να 
µπορούν να συνεργαστούν 
µεταξύ τους.  

∆ώστε 5 - 10 λεπτά πριν 
από την έναρξη του αγώνα για 
«σύσκεψη κριτών» (συζητάνε 
τους κανόνες, κ.λ.π.) και 
«προθέρµανση αθλητών» 
(δοκιµάζουν τις δεξιότητες). 

 
 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 

Τροποποιήστε τη δραστηριότητα, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό 
διδασκαλίας και το υλικό που έχετε στη διάθεσή σας: Ορίστε 
συγκεκριµένες δεξιότητες (στις µικρότερες τάξεις) ή κατηγορίες 
δεξιοτήτων (στις µεγαλύτερες), έτσι ώστε να καλύπτεται ένα διδακτικό 
αντικείµενο (π.χ. καλαθοσφαίριση) και το υλικό να επαρκεί για όλους τους 
σταθµούς. Βάλτε σκορ µε χρόνο, µόνο αν επαρκούν τα χρονόµετρα που 
διαθέτετε. 

Τροποποιήστε τη δραστηριότητα ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών 
και το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας: Καθορίστε τον αριθµό των 
σταθµών και, όταν µπορείτε, δώστε στη δραστηριότητα το όνοµα ενός 
Ολυµπιακού αθλήµατος (πένταθλο, έπταθλο ή δέκαθλο), έτσι ώστε τα 
περισσότερα παιδιά να είναι σε δράση (π.χ. στο δέκαθλο απασχολούνται 20 
παιδιά, 10 κριτές -10 αθλητές ταυτόχρονα). Επαναλάβετε τη δραστηριότητα 
στα 2-3 επόµενα µαθήµατα έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία 
να γίνουν κριτές και να προετοιµάσουν τη δραστηριότητα. 

Ζητήστε από τα παιδιά να καταγράψουν ανάλογες συµπεριφορές 
τους εκτός σχολείου, δηλαδή περιπτώσεις που εφάρµοσαν ή/και βοήθησαν 
τους άλλους να τηρήσουν κανόνες. 
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Ενότητα: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
Θέµα: Σεβασµός. 

Τίτλος δράσης: «Σέβοµαι τη διαφορετικότητα των άλλων». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄ - Στ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: Με αυτήν τη δράση οι 
µαθητές θα µάθουν να 
αναγνωρίζουν, να σέβονται τις 
ατοµικές διαφορές και να 
συµπεριφέρονται ανάλογα στη 
νίκη και την ήττα. 

Χώρος: Στην αυλή ή το 
γυµναστήριο. 

Υλικά: Μπάλες µπάσκετ, 
µπασκέτα, κώνος-στόχος.  

Καθήκοντα εκτός τάξης: Πείτε 
στα παιδιά να καταγράψουν 
περιπτώσεις από την καθηµερινή 
ζωή, όπου η επιτυχία σε κάποιες 
δεξιότητες ή καταστάσεις 
επηρεάζεται από συγκεκριµένες 
ικανότητες ή χαρακτηριστικά και 
να αναγνωρίσουν αυτές τις 
ικανότητες ή χαρακτηριστικά.    

Παιχνίδι - αγώνας ευστοχίας.  

Χωρίστε τα παιδιά σε ισάριθµες αλλά ανοµοιογενείς οµάδες, έτσι ώστε 
οι δύο αντίπαλες οµάδες να βρίσκονται κοντά σε κάθε καλάθι (δεξιά και 
αριστερά) αλλά η µία από αυτές να αποτελείται µόνο από τους µαθητές που 
έχουν το µεγαλύτερο σωµατικό ύψος ή/και την καλύτερη ευστοχία στο σουτ 
στην καλαθοσφαίριση. Οι µαθητές εκτελούν σουτ εκ περιτροπής και τα 
εύστοχα σουτ προστίθενται στο σκορ της οµάδας. Νικήτρια είναι η οµάδα 
που έχει τους περισσότερους πόντους.  

Στο τέλος του αγώνα αγνοήστε τις διαµαρτυρίες των παιδιών και 
κατευθύνετε µια συζήτηση µε συµµετοχή όλης της τάξης, ρωτώντας: 

 Η συγκεκριµένη οµάδα κέρδισε επειδή … 
 Το αποτέλεσµα ήταν δίκαιο; 
 Αξίζει να της δώσουµε συγχαρητήρια; 
 Οι ηττηµένοι πρέπει να απογοητεύονται; Γιατί; 
 Η συµπεριφορά των νικητών ήταν σωστή; 
 Η συµπεριφορά των ηττηµένων ήταν σωστή; 

Αφού επιβεβαιώσετε ότι τα παιδιά δέχονται ότι το αποτέλεσµα ήταν 
δίκαιο, γιατί τηρήθηκαν οι κανόνες και ότι έδωσαν συγχαρητήρια στους 
νικητές, ξεκινήστε έναν καινούριο αγώνα µε τις ίδιες οµάδες και τους ίδιους 
κανόνες, αλλάζοντας τη δεξιότητα (ώστε οι λιγότερο ικανοί στην 
προηγούµενη δεξιότητα να είναι τώρα οι πιο ικανοί). Τα παιδιά θα πρέπει να 
χτυπήσουν έναν κώνο-στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 3 µέτρα. Στο τέλος, 
επαναλάβετε τη συζήτηση που βασίστηκε στις παραπάνω ερωτήσεις. 

Επίλογος:  
«Οι επιδόσεις κάθε ατόµου επηρεάζονται σηµαντικά από τα 

χαρακτηριστικά και τις ικανότητές του, κάτι που πρέπει να το αναγνωρίζουµε 
και να το σεβόµαστε».  

Αξιολόγηση: Ο καθηγητής ΦΑ παρακολουθεί και βαθµολογεί, εκτός από την 
επίδοση και τη συµπεριφορά των παιδιών. Η βαθµολογία για τη συµπεριφορά 
µπορεί να έχει τη µορφή «bonus» και να είναι θετική ή αρνητική. Για 
παράδειγµα, αν οι ηττηµένοι σέβονται το αποτέλεσµα χωρίς έντονες 
διαµαρτυρίες και φέρονται σωστά, κερδίζουν, π.χ. 10 πόντους. Αν οι νικητές 
εκδηλώνουν υπερβολικές συµπεριφορές χαράς και υπεροψίας, χάνουν 10 
πόντους. Σε κάθε περίπτωση, προσέξτε, έτσι ώστε η βαθµολογία - bonus - να 
µπορεί να διαµορφώσει το τελικό αποτέλεσµα, για παράδειγµα η οµάδα που είχε 
το καλύτερο σκορ στις βολές µπορεί να πάρει τόσο µεγάλη ποινή για κακή 
συµπεριφορά, που τελικά να είναι ηττηµένη! 

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Τα παιδιά θα πρέπει να 

κατανοήσουν ότι η αθλητική 
επίδοση οφείλεται και στα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
στις διαφορετικές ικανότητες 
κάθε ατόµου. Αυτό είναι κάτι που 
δε µπορούµε να το αλλάξουµε και 
πρέπει να το σεβαστούµε. 

Για να κερδίσετε χρόνο 
βάλτε τις οµάδες να εκτελούν 
ταυτόχρονα τις δραστηριότητες 
και χρησιµοποιήστε βοηθούς για 
την καταγραφή του σκορ. 

Προσέξτε ότι στη 
συγκεκριµένη ενότητα διδάσκετε 
ταυτόχρονα και τη σωστή 
αποδοχή της νίκης και της ήττας. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 
Επιλέξτε τη δραστηριότητα του αγώνα, ανάλογα µε τις διαφορές που 

θέλετε να υπογραµµίσετε και να µάθετε στα παιδιά να σέβονται. Τέτοιες 
διαφορές µπορεί να είναι το φύλο (οµάδες αγόρια - κορίτσια), η εθνικότητα (αν 
έχετε πολλά παιδιά άλλης εθνικότητας δηµιουργήστε µια οµάδα) κτλ.. 

Μπορείτε, ακόµη, να ζητήσετε από τα παιδιά να χωριστούν ή να τα 
χωρίσετε εσείς οι ίδιοι σε ισοδύναµες για τη δεξιότητα οµάδες. ∆ηµιουργήστε 
µια ανισότητα, δίνοντας διαφορετικό εξοπλισµό σε κάθε οµάδα. Για 
παράδειγµα, στις ελεύθερες βολές δώστε στη µια οµάδα µπάλες του µπάσκετ 
και στην άλλη µπάλες µε µικρότερο µέγεθος, που είναι πιο εύκολο να µπουν 
στο καλάθι. Στη συζήτηση, στο τέλος, αντιστοιχίστε τον εξοπλισµό µε τις 
ικανότητες κάθε ατόµου.  
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Ενότητα: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 

Θέµα: Έννοιες που συνδέονται µε το Σεβασµό και τη Υπευθυνότητα. 
Τίτλος δράσης: «Μαθαίνω για το σεβασµό και την υπευθυνότητα». 

Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄ - Στ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: Με αυτήν τη δράση οι 
µαθητές θα αποσαφηνίσουν το νόηµα 
όρων που σχετίζονται µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και θα µάθουν 
για τις µεταξύ τους σχέσεις. 

Χώρος: Στην αίθουσα. 

Υλικά: Τετράδιο µαθητή, µολύβι, 
χαρτί.  

Καθήκοντα εκτός τάξης: Τα παιδιά 
αναλαµβάνουν να βρουν πώς 
συνδέονται οι κανονισµοί των 
αθληµάτων µε το σεβασµό και την 
υπευθυνότητα. Στα µεγαλύτερα 
παιδιά αναθέστε να βρουν 
κανονισµούς λιγότερο διαδεδοµένων 
αθληµάτων (π.χ. ξιφασκία).     

 

Παιχνίδι µε µολύβι και χαρτί. Συζήτηση µέσα στην τάξη. 
Στην αρχή, δώστε στα παιδιά κάποιο χρόνο 10 - 15 λεπτά, 

ανάλογα µε την τάξη, για να λύσουν το κρυπτόλεξο. Στη συνέχεια, 
δηµιουργήστε µια συζήτηση, κάνοντας ερωτήσεις σχετικά µε το 
νόηµα των λέξεων της ακροστιχίδας και τις µεταξύ τους σχέσεις. Για 
παράδειγµα: 

 Τι είναι πολιτισµός; 
 Πώς συνδέεται ο πολιτισµός µε το σεβασµό στη 
διαφορετικότητα κάθε ανθρώπου; 

 Ποιο είναι το επίπεδο υπευθυνότητας ενός ατόµου µε αρχές; 
Τι σηµαίνει αυτό; 

 Η υπευθυνότητα έχει σχέση µε το σεβασµό; 
 Τι σηµαίνει «εκπαίδευση»; 
 Τι πετυχαίνω µε την εκπαίδευση; 
 Η παιδεία σηµαίνει εκπαίδευση; 
 Η διαφορετικότητα εµποδίζει τη διατήρηση της ισότητας; 

Γιατί; 
 
Μετά την τελευταία ερώτηση  (περίπου 15’ πριν από το τέλος 

του µαθήµατος) ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν στο τετράδιο του 
µαθητή την άσκηση σχετικά µε τη διαφορετικότητα και την ισότητα 
που έχουν στο τετράδιό τους.  

Επίλογος: «Η υπευθυνότητα και ο σεβασµός δείχνουν σωστή 
παιδεία και πολιτισµό, στα οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα 
δικαιώµατα». 

∆ιδακτικά σχόλια: ∆ιερευνήστε τις 
γνώσεις των µαθητών, καθώς και τον 
τρόπο που σκέφτονται, για να 
καλύψετε ανάλογα τα κενά, 
ξεκινώντας από τα πιο σηµαντικά. 

Αξιολόγηση: Επιβραβεύστε τις διαφορετικές απόψεις και τις καλές 
ιδέες. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν κριτική στις απόψεις των 
συµµαθητών τους. Καθοδηγήστε τη συµπεριφορά τους και 
αποτρέψτε τις επικριτικές συµπεριφορές. 
Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: Αφιερώστε ολόκληρη 
διδακτική ενότητα σε µια από τις έννοιες του κεφαλαίου 1, για 
παράδειγµα στην υπεύθυνη συµπεριφορά και τα επίπεδα της 
υπευθυνότητας. Χρησιµοποιήστε εφαρµογές από τη Φυσική αγωγή, 
σύµφωνα µε το κεφάλαιο 2 για τα «ανθρώπινα δικαιώµατα», και 
µετά γενικεύστε.  
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Ενότητα: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
Θέµα: Σεβασµός στις ικανότητές µου. 

Τίτλος δράσης: «Πέτυχε τους δικούς σου στόχους». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α’- Γ’ Γυµνασίου. 

Στόχοι: µε αυτήν τη δράση οι 
µαθητές και µαθήτριες θα 
αντιληφθούν ότι µπορούν να 
ευχαριστηθούν µε κάθε κινητική 
δραστηριότητα αν 
αντιµετωπίσουν µε ειλικρίνεια 
και σεβασµό τις ικανότητές τους 
και θέσουν ρεαλιστικές 
προσδοκίες επίτευξης.  

 
Χώρος: Στην αυλή ή το 
γυµναστήριο. 
Υλικά: 1) για την εµπλοκή των 
µαθητών σε 4-5 διαφορετικές 
κινητικές δραστηριότητες. 
Ειδικότερα: 

i) 4 µπάλες 
καλαθόσφαιρας. 

ii) 4 µπάλες πετόσφαιρας. 
iii) 4 σχοινάκια. 
iv) 2-3 ιατρικές µπάλες. 
v) 5 ρακέτες 

αντισφαίρισης και µπαλάκια. 
2) Αντίστοιχες καρτέλες 

απόδοσης για κάθε 
δραστηριότητα. 

3) Ατοµικές καρτέλες 
απόδοσης για κάθε µαθητή (όσοι 
οι µαθητές/τριες). 

4) Μολύβια. 
Καθήκοντα εκτός τάξης: 
Παρακινήστε τους µαθητές και 
µαθήτριες να σκεφτούν και να 
οργανώσουν ένα ανάλογο πλάνο 
δράσης για την επίτευξη 
µαθησιακών στόχων στα άλλα 
µαθήµατα και ειδικά σ’ αυτά που 
υπολείπονται.  

Πριν την έναρξη του µαθήµατος: 
1. Οργανώστε το χώρο σε σταθµούς εξάσκησης και τοποθετήστε τα 

όργανα και τις καρτέλες καθηκόντων για κάθε σταθµό, ορίζοντας 
ένα στόχο επίτευξης και τις συνθήκες εξάσκησης (για παράδειγµα, 
6 συνεχόµενα χτυπήµατα της µπάλας αντισφαίρισης στον τοίχο 
από απόσταση 6 µέτρων ή 20 συνεχόµενες αναπηδήσεις µε το 
σχοινάκι). 
Στο µάθηµα: 

2. Πριν το µάθηµα εξηγήστε το «στόχο» και πώς τον ορίζουµε στο 
συγκεκριµένο µάθηµα. 

3. Χωρίστε το τµήµα σε 4-5 οµάδες, από 5 το πολύ άτοµα η κάθε 
οµάδα. Μοιράστε στους µαθητές/τριες τα µολύβια και τις ατοµικές 
καρτέλες απόδοσης. 

4. Παρουσιάστε σύντοµα τη θεωρία ικανοτήτων και την ανάγκη 
θέσπισης ατοµικών στόχων επίτευξης και εξηγήστε το σκοπό και 
την οργάνωση του µαθήµατος. 

5. Προτρέψτε σε όλα τα παιδιά να πετύχουν τους στόχους που 
θέσατε στις καρτέλες. Κάθε 5-6 λεπτά οι οµάδες µετακινούνται σε 
διαφορετικό σταθµό, ώστε οι µαθητές/τριες να δοκιµάσουν όλες 
τις δραστηριότητες. Στην πορεία του µαθήµατος υπενθυµίστε 
βασικές αρχές για τους στόχους και ενθαρρύνετε την ενεργή 
συµµετοχή όλων. Όλοι σηµειώνουν την απόδοσή τους. 

6. Στη συνέχεια, προτείνετε στα παιδιά να τροποποιήσουν τις 
συνθήκες εκτέλεσης ή τον τρόπο εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, 
ώστε να µπορούν να προσεγγίσουν το στόχο. Σηµειώνουν εκ νέου 
την απόδοσή τους µετά τις αλλαγές που έκαναν. 

7. Προτρέψτε τους µαθητές/τριες να θέσουν τους δικούς τους 
στόχους επίτευξης σε κάθε δραστηριότητα. 

Σηµεία για συζήτηση: α) Τι τους παρακινεί και τι τους 
αποθαρρύνει, όταν συµµετέχουν σε κινητικές δραστηριότητες; β) 
Βελτίωσαν την απόδοσή τους και ανταποκρίθηκαν στους στόχους που 
έθεσαν µετά τις τροποποιήσεις που αποφάσισαν; Αισθάνθηκαν πιο 
ευχαριστηµένοι και ικανοποιηµένοι µε τον εαυτό τους; 

Επίλογος: «Σε κάθε διάσταση της ανθρώπινης δράσης ο κάθε ένας 
από εµάς µπορεί να τα είναι αποτελεσµατικός και επιτυχηµένος, όταν θέτει 
ρεαλιστικούς στόχους, προσπαθεί και µεθοδεύει την επίτευξή τους». 

Αξιολόγηση: Προτρέψτε τα παιδιά να σκεφθούν τις 5 δραστηριότητες που 
εκτέλεσαν και µε βάση την καρτέλα τους να γράψουν σχόλια και 
παρατηρήσεις που θεωρούν ότι θα τους είναι χρήσιµα για την επόµενη 
φορά. Να αναφέρουν αν και κατά πόσο βρήκαν χρήσιµη την παραπάνω 
διαδικασία και αν οι δραστηριότητες έγιναν µε αυτόν τον τρόπο πιο 
προκλητικές για αυτούς. 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Ενθαρρύνετε τη 

συνεργασία των µαθητών. 
Βοηθήστε τους να θέσουν τους 
δικούς τους στόχους επίτευξης 
και προτείνετε τρόπους 
τροποποίησης των καθηκόντων 
της καρτέλας, ώστε να πετύχουν 
τους στόχους τους. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 

Ανάλογη δράση µπορεί να υλοποιηθεί, µε διαφοροποίηση του 
περιεχοµένου των σταθµών (διαφορετικές κινητικές δραστηριότητες). 
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Ενότητα: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 
Θέµα: Οµάδα και συµµετοχή. 

Τίτλος δράσης: «Όλοι είµαστε χρήσιµοι για αναγκαίοι για την οµαδική επιτυχία». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α’- Γ’ γυµνασίου (διάρκεια 1-2 διδακτικές ώρες). 

Στόχοι: µε αυτήν τη δράση 
οι µαθητές και µαθήτριες 
θα αντιληφθούν και θα 
εµβαθύνουν στην άτυπη 
ιεραρχία της τάξης και τις 
καταστάσεις 
περιθωριοποίησης ή 
αποκλεισµού που πηγάζουν 
απ’ αυτήν. 

 
Χώρος: Στην αυλή ή σε 
ολόκληρη τη σχολική 
µονάδα. 

 
Υλικά: 1. Μικρό video που 
θα βρείτε στη διεύθυνση: 
www.youthforhumanrights.
org/  

2. Ένας video-
προβολέας ή µία 
τηλεόραση. 

3. Το αρχιτεκτονικό 
σχεδιάγραµµα για έκτακτες 
ανάγκες που υπάρχει στο 
σχολείο. 

4. Φάκελοι µε 
ερωτήµατα, quiz γνώσεων 
και σπαζοκεφαλιές που θα 
χρησιµοποιήσετε στο 
παιχνίδι του «Θησαυρού». 

 

Καθήκοντα εκτός τάξης:  
1) Ενθαρρύνετε τα 

παιδιά να σκεφτούν πώς 
πρέπει να αντιµετωπίσουν 
συµµαθητές τους που 
συνήθως ‘αποκλείονται’ 
από τις δράσεις της οµάδας. 

2) Στη συνέχεια να 
σκεφτούν τρόπους 
ατοµικής ‘άµυνας’ και 
δράσης, ώστε να µην 
καταστούν θύµατα 
περιθωριοποίησης και τα 
ίδια κάποια στιγµή στη ζωή 
τους. 

 

Πριν αρχίσει το µάθηµα: 
1. Εντοπίστε στον προτεινόµενο δικτυακό τόπο το µικρό video που 
προτείνεται. 
2. Φωτοτυπήστε το αρχιτεκτονικό σχεδιάγραµµα για έκτακτες ανάγκες 
που υπάρχει στο σχολείο σας τόσες φορές, όσες είναι οι οµάδες της τάξης που 
θα συµµετάσχουν στο παιχνίδι. 
3. Με βάση την τάξη για την οποία σχεδιάζετε το µάθηµα, 
δηµιουργήστε µια σειρά καθηκόντων, ώστε κάθε µέλος κάθε επιµέρους 
οµάδας να µπορεί να συµµετάσχει, να αποδώσει και να καταστεί απαραίτητο - 
για την πρόοδο στο παιχνίδι. Για παράδειγµα, το παιχνίδι µπορεί να ξεκινήσει 
και να πάρει τον πρώτο φάκελο ο/η συντονιστής, όταν γίνουν πέντε 
επιτυχηµένες βολές σε στόχο [κινητική ικανότητα]. Ο 1ος φάκελος να δίνει 
οδηγίες που, για τις εντοπίσουν οι µαθητές, θα πρέπει να απαντήσουν µία 
ερώτηση ιστορίας π.χ. ‘ο φάκελος βρίσκεται 5 βήµατα δεξιά της φωτογραφίας 
αγωνιστή του 1821 που πέθανε στο Χάνι της Γραβιάς’ (από τις ιστορικές 
φωτογραφίες που συνήθως βρίσκονται σε όλα τα σχολεία) [γνώσεις ιστορίας]. 
Ο 2ος φάκελος, για να βρεθεί, πρέπει να µεταφραστεί µια φράση από τα 
αγγλικά ή γαλλικά (ανάλογα µε τη γλώσσα που διδάσκεται στο σχολείο). Ο 
τρίτος φάκελος θα βρεθεί, µόνο αν οι µαθητές και µαθήτριες µπορέσουν να 
µετατρέψουν µία κλίµακα από το χάρτη του σχολείου σε πραγµατική 
απόσταση [γνώση γεωγραφίας]. Με την ίδια λογική ο/η Κ.Φ.Α σε συνεργασία 
µε τους άλλους διδάσκοντες µπορεί να δηµιουργήσει διάφορα ‘προβλήµατα’ 
που, για να επιλυθούν, οι οµάδες πρέπει να εργαστούν οµαδικά και να 
διαθέτουν πλουραλισµό ικανοτήτων. 
4. Κρύψτε τους φακέλους σε προκαθορισµένα σηµεία του σχολείου µε 
βάση το χάρτη. 
5. Ο «θησαυρός» θα είναι ένα γνωµικό για τη σηµασία του οµαδικού 
πνεύµατος και της συνεργασίας στην επιτυχία στη ζωή. 
Στην τάξη: 
1. Χωρίστε το τµήµα σε οµάδες των 4-5 ατόµων. Καλό είναι στη σύνθεση 
κάθε οµάδας να υπάρχουν µαθητές και µαθήτριες που θα διακρίνονται σε 
διαφορετικούς τοµείς ο καθένας. 
2. Εξηγήστε το παιχνίδι στις οµάδες. ∆είξτε ο video που ετοιµάσατε. 
Σηµεία για συζήτηση:  
• Ζητήστε από τους µαθητές/τριες να παρατηρήσουν την έκφραση του 
παιδιού που µένει τελευταίο και αποκλείεται από τις οµάδες (στο βίντεο) και 
να σκεφτούν πως αισθάνθηκαν αυτοί/αυτές ή κάποιοι γνωστοί τους σε 
ανάλογες περιπτώσεις. Ζητήστε να γράψουν τις σκέψεις τους. 

• Ζητήστε από τα παιδιά να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν στο 
σηµερινό παιχνίδι, όπου ο καθένας συνέβαλλε µε τον τρόπο του στην 
προσπάθεια της οµάδας να φτάσει στο τέλος. 

• Εξηγήστε στα παιδιά ότι στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό 
αντανακλώνται πολύ έντονα ζητήµατα ανισοτήτων που στη βάση τους 
οφείλονται στη διαφορετική ικανότητα στα σπορ. Ζητήστε να εντοπίσουν 
άλλες διαστάσεις της καθηµερινής ζωής, όπου η αθλητική ικανότητα είναι 
τόσο σηµαντική για την ατοµική επιτυχία, πέρα από τη διάσταση των σπορ. 

Επίλογος: «Σήµερα περισσότερο από ποτέ η κοινωνική πρόοδος και ευηµερία 
βασίζεται στη συνεργασία των ατόµων. Ο κάθε ένας/µία από µας έχει πολλά 
να προσφέρει, αρκεί να του/της δοθεί η ευκαιρία να δείξει το ιδιαίτερο 
ταλέντο και τις ικανότητες/δεξιότητες που κατέχει».  
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Αξιολόγηση: Προτρέψτε τα παιδιά να σκεφθούν τις 5 δραστηριότητες που 
εκτέλεσαν και µε βάση την καρτέλα τους να γράψουν σχόλια και 
παρατηρήσεις, που θεωρούν ότι θα τους είναι χρήσιµα για την επόµενη φορά . 
Να αναφέρουν αν και κατά πόσο βρήκαν χρήσιµη την παραπάνω διαδικασία 
και αν οι δραστηριότητες έγιναν µε αυτόν τον τρόπο πιο προκλητικές για 
αυτά. 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Ο ρόλος σας πρέπει 

να είναι αποκλειστικά 
συντονιστικός. ∆ιαφυλάξτε 
το τίµιο παιχνίδι µεταξύ 
των επιµέρους οµάδων. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 

Ανάλογη δραστηριότητα µπορεί να οργανωθεί σε µία σχολική εκδροµή 
στη φύση όπου οι επιµέρους οµάδες θα απαρτίζονται από αντιπροσωπείες 
µαθητών των τµηµάτων ή τάξεων (‘προσανατολισµός’ ή orienteering).  
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3η κινητική δράση εκπαιδευτικού - Γυµνάσιο 
Ενότητα: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

Θέµα: Σεβασµός 
Τίτλος δράσης: «Μαθαίνω την πολιτιστική κληρονοµιά των άλλων» 

Εκπαιδευτική βαθµίδα: Γυµνάσιο 
Στόχοι: Μ’ αυτή 

τη δράση οι µαθητές θα 
αντιληφθούν ότι ο 
πολιτισµός δεν γνωρίζει 
σύνορα  και ότι 
υπάρχουν τόσο πολλά 
κοινά στοιχεία που 
ενώνουν παρά 
διακρίνουν τους 
ανθρώπους  µε 
διαφορετική εθνικότητα.

Χώρος: Στην 
αυλή ή το γυµναστήριο 

Υλικά: Μουσικές 
των βαλκανίων – CD ή 
κασσετόφωνο.  

Καθήκοντα εκτός 
τάξης: Ενθαρρύνετε 
τους µαθητές –τριες να 
συνεργαστούν µε άτοµα 
διαφορετικών 
εθνικοτήτων (από το 
σχολείο ή την 
κοινότητα) και να 
καταγράψουν 
πολιτισµικά στοιχεία 
που σχετίζονται µε τη 
µουσική και το χορό και 
αφορούν τα  ήθη και τις 
παραδόσεις του λαού 
αυτού.    

«Μουσικές και χοροί των λαών των βαλκανίων».  

 

Μέρος Α: Από το προηγούµενο µάθηµα έχετε χωρίσει τους µαθητές –
τριες σε ολιγοµελείς οµάδες. Οι αλλοδαποί µαθητές –τριες θα δηµιουργήσουν 
υπο-οµάδες κατά εθνικότητα. Ορίστε σε κάθε οµάδα το καθήκον να διεξάγει 
έρευνα και να ετοιµαστεί για να παρουσιάσει ένα τοπικό χορό από µία  
διαφορετική περιοχή της Ελλάδος και από το κράτος τους οι µαθητές –τριες 
διαφορετικής εθνικότητας (παρουσίαση του χορού – της µουσικής – 
φωτογραφίες της τοπικής ενδυµασίας).   

 

Μέρος Β: Στο σχολείο κατά τη διάρκεια του µαθήµατος δίνεται χρόνος 10 
λεπτών περίπου σε κάθε οµάδα για να παρουσιάσει την εργασία της και να 
χορέψει το χορό µε τη συνοδεία µουσικής. 

Οι αλλοδαποί µαθητές πρέπει να έχουν ανάλογο χρόνο προλάβουν να 
παρουσιάσουν όλοι τη δική τους εργασία. 

Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση µε σκοπό να εντοπιστούν τα κοινά 
πολιτιστικά στοιχεία µεταξύ των χορών, των ακουσµάτων (ρυθµός, όργανα), των 
ενδυµασιών και της παράδοσης. 

  

Επίλογος:  
«Ο πολιτισµός και η τέχνη δεν γνωρίζουν σύνορα . Υπάρχουν τόσο πολλά 

κοινά στοιχεία που ενώνουν παρά χωρίζουν τους ανθρώπους  µε διαφορετική 
εθνικότητα».  

Αξιολόγηση: - µε εναλλακτική µορφή που µπορεί να αφορά στην 
αξιολόγηση των εργασιών των επιµέρους οµάδων [συλλογή στοιχείων (µουσικές-
στολές-ήθη & έθιµα) - ταξινόµηση στοιχείων – συγκριτική µελέτη στοιχείων - 
αξιολόγηση γραπτής ή προφορικής αναφοράς]  

 

∆ιδακτικά σχόλια 
Οι µαθητές -τριες 

θα πρέπει να 
κατανοήσουν ότι οι λαοί 
των βαλκανίων –και όχι 
µόνο- αντάλλαξαν και 
ανταλλάσσουν συνεχώς 
πολιτισµικά στοιχεία τα 
οποία  πλέον έχουν 
αφοµοιωθεί σε τέτοιο 
βαθµό ώστε σήµερα να 
µην είναι διακριτό µε 
ευκρίνεια ποιος είναι ο 
αρχικός δηµιουργός. Τα 
στοιχεία αυτά  αποτελούν 
µέρος των πολιτισµών 
µας και µπορούν να 
αποτελέσουν µια  ισχυρή 
βάση για  ειλικρινείς 
σχέσεις αµοιβαιότητας 
και εµπιστοσύνης µεταξύ 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 

Σε επόµενο µάθηµα ενθαρρύνετε τους µαθητές –τριες να διδάξουν το χορό 
µε αµοιβαίο στιλ διδασκαλίας στις άλλες οµάδες ώστε όλοι να προσπαθήσουν να 
διδάξουν, να µάθουν και να χορέψουν κάθε χορό µε τους οποίους ασχολήθηκαν 
οι αρχικές οµάδες εργασίας. 

 



 111
των λαών 

 



 112
 

∆ράσεις: Πολυπολιτισµικότητα 
Ενότητα: ∆ιαπολιτισµικότητα. 

Θέµα: Συνεργασία ατόµων διαφορετικής εθνικότητας. 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: 6-9 ετών. 

Στόχοι: Με αυτήν τη 
δράση οι µαθητές θα 
κατανοήσουν τη 
σηµασία της 
συνεργασίας µε άτοµα 
διαφορετικής 
εθνικότητας.   

Υλικά: Μολύβια, 
µπογιές, κόλλα, χαρτί.  

Πείτε στους µαθητές και µαθήτριες σας να παρατηρήσουν την εικόνα 
του τετραδίου τους µε θέµα τη συνεργασία των ατόµων για το χτίσιµο ενός 
σπιτιού.  

∆ράση: 

Ζητήστε τους να αποδώσουν το νόηµα της συνεργασίας µε πέντε λέξεις. 

Βάλτε τους να σκεφτούν και να περιγράψουν µια κατάσταση 
συνεργασίας µε κάποιο συµµαθητή τους µέσα και έξω από το σχολικό 
περιβάλλον. 

Ζητήστε τους να συµπληρώσουν τον πίνακα, όπου εκφράζουν την 
άποψή τους για τη συνεργασία µε άτοµα διαφορετικής εθνικότητας. Στο τέλος 
συζητήστε µε τους µαθητές σας τις απαντήσεις τους. 

Αξιολόγηση:  

Ζητήστε από τους µαθητές σας να κάνουν µια ζωγραφιά µε θέµα τη 
συνεργασία δυο ή περισσότερων ατόµων διαφορετικής εθνικότητας. Πείτε 
τους ότι η διαφορετικότητα µπορεί να αποδοθεί µε το διαφορετικό χρώµα 
δέρµατος, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τη διαφορετική 
ενδυµασία κ.ά. 

∆ιδακτικά σχόλια: 

Βεβαιωθείτε ότι οι 
µαθητές κατανόησαν την 
έννοια και τη σηµασία 
της συνεργασίας µε 
άτοµα διαφορετικής 
εθνικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 

Ζητήστε από τους µαθητές να ρωτήσουν τους γονείς τους για 
περιπτώσεις που συνεργάστηκαν µε άτοµα διαφορετικής εθνικότητας, για 
παράδειγµα, στην εργασία τους και να καταγράψουν τις σκέψεις και τα 
συναισθήµατά τους. Συζητήστε τα στην τάξη. 

 



 113
 

 
 
 

Ενότητα: ∆ιαπολιτισµικότητα 
Θέµα: Επιλογή ατόµων διαφορετικής εθνικότητας για συνεργασία 

Τίτλος δράσης: ∆ιάλεξε τον αρχηγό 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: 6-9 ετών 

Στόχοι:  
Με αυτήν τη δράση 

οι µαθητές θα µάθουν να 
δίνουν ίσες ευκαιρίες 
συνεργασίας σε όλα τα 
άτοµα ανεξαρτήτως 
εθνικότητας.   

  

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Παροτρύνετε τους 
µαθητές να συζητήσουν 
µε τους γονείς τους το 
θέµα του µαθήµατος και 
να τους πουν µια 
εµπειρία συνεργασίας µε 
άτοµα διαφορετικής 
εθνικότητας στο χώρο 
εργασία τους.  

Βάλτε 5 µαθητές-αρχηγούς διαφορετικών εθνικοτήτων να σταθούν σε µια σειρά 
και τους υπόλοιπους µαθητές να αραιώσουν στο γήπεδο, όπως φαίνεται στο 
σχήµα. Εξηγήστε στους µαθητές ότι µε το σφύριγµά σας θα πρέπει κάθε παιδί να 
πάει και να σταθεί πίσω από όποιον από τους 5 αρχηγούς θέλει. ∆ηλαδή κάθε παιδί 
θα διαλέξει τον αρχηγό του. Επαναλάβετε τη δραστηριότητα µε τους ίδιους 
αρχηγούς και ζητήστε από τους µαθητές να επιλέξουν αυτήν τη φορά κάποιο 
συµµαθητή τους διαφορετικής εθνικότητας. Βάλτε τους µαθητές, κάθε φορά που 
επιλέγουν έναν αρχηγό, να εκτελέσουν µια άσκηση οµαδικά. Για παράδειγµα, να 
κάνουν τρενάκι, πιάνοντας ο ένας τον άλλον από τη µέση και να τρέξουν µέχρι 
κάποια απόσταση, χωρίς να διασπαστούν. Αλλάξτε τους αρχηγούς και 
επαναλάβετε τη δραστηριότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
Ερωτήσεις:  
♦ Γιατί επιλέξατε το συγκεκριµένο αρχηγό; 
♦ ∆υσκολευτήκατε να επιλέξετε κάποιον αρχηγό, όταν έπρεπε να είναι 

διαφορετικής εθνικότητας; 
♦ Πώς αισθανθήκατε, όταν έπρεπε να εκτελέσετε την άσκηση µε αρχηγό 

διαφορετικής εθνικότητας από τη δική σας; 
♦ Πώς αισθανθήκατε ως αρχηγός, όταν έπρεπε να καθοδηγήσετε άτοµα 

διαφορετικής εθνικότητας; 
 

Επίλογος: «∆ε µε επηρεάζει η εθνικότητα όταν πρέπει να επιλέξω µε ποιον θα 
συνεργαστώ». 

Αξιολόγηση:  
Βάλτε τους µαθητές να ξεκινήσουν µια ζωγραφιά µε θέµα τη συνεργασία 

και, στη συνέχεια, να επιλέξουν ένα συµµαθητή τους διαφορετικής εθνικότητας να 
την ολοκληρώσει. 

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Εξηγήστε  στους 

µαθητές ότι πρέπει να 
µάθουν να βλέπουν πέρα 
από την εθνικότητα και 
να δίνουν ευκαιρίες 
συνεργασίας σε όλα τα 
άτοµα. 

Πείτε τους ότι ο 
καλός αρχηγός δεν 
εξαρτάται από την 
εθνικότητα. 

 
 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι και να αφήσετε 

τα παιδιά να επιλέξουν µόνα τους τις οµάδες. Αφήστε τα να παίξουν για 10 λεπτά 
και στη συνέχεια, ζητήστε από αυτά να σχηµατίσουν νέες οµάδες µε τους 
αρχηγούς να επιλέγουν ένα άτοµο διαφορετικής εθνικότητας, κάθε φορά που 
έρχεται η σειρά τους, για να διαλέξουν. 

Οι αρχηγοί 

Οι µαθητές 
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Ενότητα: ∆ιαπολιτισµικότητα 
Θέµα: Συνεργασία ατόµων διαφορετικής εθνικότητας. 

Τίτλος δράσης: Συλλογή αντικειµένων. 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: 6-9 ετών. 

Στόχοι: 
Με αυτήν τη δράση οι 

µαθητές θα αποκτήσουν 
εµπειρία στη συνεργασία µε 
άτοµα διαφορετικής 
εθνικότητας.     

Υλικά: µπαλάκια, κορύνες, 
σκοινάκια. 

Καθήκοντα εκτός τάξης:  
Παροτρύνετε τα 

παιδιά να συζητήσουν µε 
τους γονείς τους για τη 
συνεργασία τους µε παιδιά 
διαφορετικής εθνικότητας. 

Περιγραφή : Χωρίστε τους µαθητές σε 5 ή 6 οµάδες και τοποθετήστε τους πίσω 
από την τελική γραµµή. Σκορπίστε µετά τη γραµµή του κέντρου διάφορα 
αντικείµενα, όπως µπαλάκια, κορύνες, σχοινάκια και άλλα. Βάλτε τους 
µαθητές κάθε οµάδας να γίνουν ζευγάρια και να πιαστούν από τα χέρια. 
Εξηγήστε τους ότι µε το σύνθηµά σας το πρώτο ζευγάρι από κάθε οµάδα 
πρέπει να ξεκινήσει, να µαζέψει ένα αντικείµενο και να γυρίσει στην οµάδα 
του. Μόλις επιστρέψει, φεύγει το επόµενο ζευγάρι. Η δραστηριότητα τελειώνει, 
µόλις οι µαθητές µαζέψουν όλα τα αντικείµενα. Κάθε οµάδα µετράει τα 
αντικείµενα που µάζεψε. Επαναλάβετε τη δραστηριότητα, ορίζοντας εσείς τα 
ζευγάρια και βάζοντας άτοµα διαφορετικής εθνικότητας να πιαστούν από το 
χέρι και να συνεργαστούν, για να µαζέψουν τα αντικείµενα. 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις: 

♦ Προτιµούν να επιλέγουν µε ποιο άτοµο θα συνεργαστούν; 
♦ Με ποιο άτοµο συνεργάστηκαν, όταν έπρεπε να επιλέξουν µόνοι τους; 

Προτίµησαν να είναι ίδιας ή διαφορετικής εθνικότητας; 
♦ Ήταν δύσκολο να συνεργαστούν µε άτοµα διαφορετικής εθνικότητας; 
♦ Υπήρχαν διαφορές στη συνεργασία µε άτοµα ίδιας και διαφορετικής 

εθνικότητας; 
♦ Το αποτέλεσµα ήταν το ίδιο, όταν συνεργάστηκαν µε άτοµα ίδιας και 

διαφορετικής εθνικότητας;  

Επίλογος: «Μπορώ να συνεργαστώ µε όλα τα άτοµα ανεξαρτήτως 
εθνικότητας». 

Αξιολόγηση: 
Χωρίστε τους µαθητές σε ζευγάρια και βάλτε τους να συνεργαστούν και 

να ζωγραφίσουν συγχρόνως στο ίδιο χαρτί µια ζωγραφιά µε θέµα τη 
συνεργασία.  

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Εξηγήστε  στους 

µαθητές σας γιατί είναι 
σηµαντική η συνεργασία µε 
όλα τα άτοµα, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας. 

Πείτε τους ότι το 
αποτέλεσµα είναι το ίδιο, 
όταν έχουν διάθεση για 
συνεργασία, ανεξαρτήτως 
της εθνικότητας των ατόµων 
µε τα οποία θα 
συνεργαστούν. 

 
Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε σκυταλοδροµία, χωρίζοντας 
τους µαθητές σε ζευγάρια. 

 

Οι µαθητές 

Αντικείµενα  
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Ενότητα: ∆ιαπολιτισµικότητα. 
Θέµα: Γνωριµία µε διαφορετικούς πολιτισµούς και ανάπτυξη εµπιστοσύνης σε άτοµα διαφορετικής 

εθνικότητας. 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: 10-12 ετών. 

Στόχος: 

Με αυτήν τη 
δράση οι µαθητές θα 
µάθουν πληροφορίες για 
τη ζωή και τον 
πολιτισµό ατόµων 
διαφορετικής 
εθνικότητας από τη δική 
τους 

Υλικά:  

Μολύβι και κόλλα 
χαρτί. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Παροτρύνετε τους 
µαθητές να συζητήσουν 
µε τους γονείς τους για 
τη διαφορετική ζωή και 
τον πολιτισµό των 
συµµαθητών τους. 

Βάλτε τους µαθητές σας να παίξουν το παιχνίδι του µπίνγκο. Σχεδιάστε στον 
πίνακα ένα τετράγωνο και χωρίστε το σε 9 µικρότερα τετράγωνα, όπως φαίνεται στο 
τετράδιο του µαθητή. Επιλέξτε µε τους µαθητές σας 5-8 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι: 

♦ Από πού είσαι; 

♦ Πόσο καιρό µένεις στην Ελλάδα; 

♦ Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος; 

♦ Τι είδος µουσικής σου αρέσει; 

Στη συνέχεια δώστε τους τις εξής επεξηγήσεις: 

Κάθε µαθητής µπορεί να κάνει τις ερωτήσεις στον ίδιο ή σε διαφορετικό 
συµµαθητή του. Κάθε µαθητής πρέπει να συµπληρώσει και τα 8 τετράγωνα µε 
απαντήσεις. Κάθε τετράγωνο συµπληρώνεται από µια απάντηση, εκτός από το 
κεντρικό που παραµένει άδειο. Σε κάθε τετράγωνο οι µαθητές γράφουν το όνοµα του 
συµµαθητή τους και την απάντηση που τους έδωσε. 

Μόλις οι µαθητές συµπληρώσουν και τα 8 τετράγωνα, κάνετε µια ερώτηση για 
ένα συγκεκριµένο µαθητή όπως για παράδειγµα: 

Από ποια χώρα είναι ο Σεργκέι; 

…Όσοι µαθητές έχουν κάνει την ερώτηση στο Σεργκέι πρέπει να σηκώσουν το 
χέρι. ∆ώστε το λόγο σε έναν από αυτούς, για να απαντήσει. Στη συνέχεια οι µαθητές 
αυτοί διαγράφουν το τετράγωνο της απάντησης. Εξηγήστε στους µαθητές σας ότι το 
παιχνίδι τελειώνει, όταν ένας από αυτούς διαγράψει όλα τα τετράγωνα, δηλαδή όταν 
απαντήσει σε όλες οι ερωτήσεις που έκανε ο καθηγητής. Ο µαθητής αυτός πρέπει να 
φωνάξει µπίνγκο. 

∆ιδακτικά σχόλια: 

Τονίστε στους 
µαθητές σας τη 
σπουδαιότητα του να 
γνωρίζουν στοιχεία για 
διαφορετικούς 
πολιτισµούς και από τη 
ζωή των συµµαθητών 
τους. 

Αξιολόγηση:  

Ζητήστε από τους µαθητές σας να επιλέξουν ένα συµµαθητή τους που έχει 
διαφορετική εθνικότητα από τη δική τους και να γράψει ένα άρθρο για τη ζωή του 
στη χώρα του και την Ελλάδα. Εξηγήστε τους ότι µπορούν να του κάνουν 
περισσότερες ερωτήσεις, αν θέλουν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία. 
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Ενότητα: ∆ιαπολιτισµικότητα. 
Θέµα: Γνωριµία µε στοιχεία διαφορετικών πολιτισµών. 
Τίτλος δράσης: Μάζεψε τις εικόνες διαφορετικών χωρών. 

Εκπαιδευτική βαθµίδα: 10-12 ετών. 

Στόχοι: 
Με αυτήν τη δράση οι 

µαθητές θα γνωρίσουν 
στοιχεία διαφορετικών 
πολιτισµών.    

Υλικά: Εικόνες-
φωτογραφίες. 

Καθήκοντα εκτός τάξης:  
Παροτρύνονται οι 

µαθητές να συζητήσουν µε 
τους γονείς τους για τις 
εικόνες που είδαν και οι 
οποίες χαρακτηρίζουν κάθε 
χώρα. 

Πριν εφαρµόσετε το παιχνίδι στον αυλόγυρο ή το γυµναστήριο συλλέξτε 
εικόνες από διαφορετικά µέρη του κόσµου και χρησιµοποιήστε τες ως 
υλικά της δραστηριότητας. 
Περιγραφή: Χωρίστε τους µαθητές σε 6 ή 8 οµάδες και δώστε τους το 
όνοµα µιας χώρας. ∆ώστε τους τις εικόνες που αφορούν στη χώρα αυτή. 
Τοποθετήστε κάθε οµάδα-χώρα σε ένα σηµείο στις γραµµές του γηπέδου, 
όπως φαίνεται στο σχήµα. Βάλτε τους µαθητές να τοποθετήσουν στο 
έδαφος της περιοχής τους τις εικόνες. Εξηγήστε τους ότι µε το σύνθηµά 
σας ένας µαθητής από κάθε χώρα πρέπει να τρέξει σε µια από τις 
υπόλοιπες, να πάρει µια από τις εικόνες και να γυρίσει στη χώρα του. Ο 
επόµενος µαθητής µπορεί να ξεκινήσει, µόλις φθάσει ο προηγούµενος µε 
τη εικόνα, και να πάει στην ίδια ή σε κάποια άλλη χώρα. Η 
δραστηριότητα επαναλαµβάνεται δυο φορές. Μόλις ο τελευταίος µαθητής 
ολοκληρώσει τη δεύτερη φορά και επιστρέψει στη χώρα του, τότε όλοι οι 
µαθητές της οµάδας κάθονται στο έδαφος. Από τη στιγµή αυτή το παιχνίδι 
τελειώνει και κανένας µαθητής δε µπορεί να πάρει άλλη εικόνα από καµία 
χώρα. Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, δώστε χρόνο στα παιδιά να 
δουν τις εικόνες που έχουν µαζέψει. Στη συνέχεια, συγκεντρώστε όλους 
τους µαθητές στη µέση του γηπέδου και, κοιτάζοντας τις εικόνες, ρωτήστε 
τους αν αναγνωρίζουν κάποιες από αυτές, από ποια χώρα είναι και 
συζητήστε για τις διαφορετικές χώρες. 
 
 
 
 
 
 
 
Ερωτήσεις: 
♦ Γιατί επέλεξαν τη συγκεκριµένη χώρα από την οποία πήραν την 

εικόνα; 
♦ Υπήρχε κάποια εικόνα που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση; 
♦ Βρήκαν οµοιότητες στις εικόνες που είδαν και που προέρχονταν από 

διαφορετικές χώρες; 
 
Επίλογος: «Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί πολιτισµοί». 

Αξιολόγηση:  
Να ζωγραφίσουν οι µαθητές µια εικόνα από αυτές που είδαν και 

τους άρεσε περισσότερο και να φέρουν πληροφορίες για αυτή. Για 
παράδειγµα, αν είναι κάποιο µνηµείο, µπορούν οι µαθητές να φέρουν 
πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης, τη χρονολογία κτήσης, τον 
αρχιτέκτονα, τον συµβολισµό του κ.ά. 

∆ιδακτικά σχόλια 
Εξηγήστε  στους 

µαθητές ότι στόχος τους 
είναι να µαζέψουν εικόνες 
από διαφορετικές χώρες. 

Πείτε τους ότι 
υπάρχουν διαφορετικές 
χώρες και κάθε µια έχει τον 
δικό της πολιτισµό.   

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να ζητήσετε από τους µαθητές να ζωγραφίσουν µια 

εικόνα που να απεικονίζει κάποιο µέρος ή µνηµείο από τη δική τους χώρα 
και να τις χρησιµοποιήσετε ως υλικά της δραστηριότητας. Στο τέλος, 
µπορείτε να ζητήσετε από κάθε µαθητή να σας εξηγήσει τη ζωγραφιά του 
και να δώσει κάποια στοιχεία για αυτή. 

Οι περιοχές των 
διαφορετικών χωρών
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Ενότητα: ∆ιαπολιτισµικότητα. 
Θέµα: Ανάπτυξη εµπιστοσύνης σε άτοµα διαφορετικής εθνικότητας. 

Τίτλος δράσης: Το ναρκοπέδιο. 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: 10-12 ετών. 

Στόχοι: 
Με αυτήν τη 

δράση οι µαθητές θα 
εξοικειωθούν  µε την 
ακολουθία και 
καθοδήγηση και θα 
αναπτύξουν εµπιστοσύνη 
µε άτοµα διαφορετικών 
εθνικοτήτων. 

Υλικά: κώνοι, στεφάνια. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Παροτρύνετε τους 
µαθητές σας να πάρουν 
συνέντευξη από τους 
συµµαθητές τους µε 
διαφορετική εθνικότητα 
για το τι σηµαίνει για 
αυτούς εµπιστοσύνη και 
φιλία και να τους 
περιγράψουν µια 
ανάλογη εµπειρία κατά 
την οποία εµπιστεύθηκαν 
κάποιον στην καθηµερινή 
τους ζωή. Συζητήστε τις 
εµπειρίες αυτές στην 
τάξη. 

Περιγραφή : Χωρίστε τους µαθητές σε 5 ή 6 οµάδες και τοποθετήστε τους σε µια 
σειρά πίσω από την τελική γραµµή. ∆ιασκορπίστε κώνους και στεφάνια µέχρι το 
κέντρο του γηπέδου όπως δείχνει το σχήµα. Πείτε στους µαθητές ότι οι κώνοι 
και τα στεφάνια είναι οι νάρκες και ότι πρέπει να περάσουν ανάµεσά τους µε 
κλειστά τα µάτια και χωρίς να τα ακουµπήσουν. Ορίστε ένα µαθητή ως αρχηγό. 
Εξηγήστε τους ότι µε το σύνθηµά σας ο αρχηγός πρέπει να καθοδηγήσει, 
πιάνοντας από το χέρι και δίνοντας λεκτικές οδηγίες, κάθε έναν από τους 
µαθητές της οµάδας του, να τον οδηγήσει ανάµεσα από τους κώνους µέχρι το 
κέντρο του γηπέδου και να επιστρέψει για να πάρει τον επόµενο. Όλοι οι 
µαθητές, εκτός από τους αρχηγούς, έχουν κλειστά τα µάτια τους. Σε περίπτωση 
που κάποιος από τους µαθητές χτυπήσει σε κώνο τότε πρέπει να γυρίσει και πάλι 
πίσω στην τελική γραµµή και να ξεκινήσει ξανά. Η δραστηριότητα τελειώνει, 
µόλις ο αρχηγός περάσει όλους τους µαθητές του πίσω από τη γραµµή του 
κέντρου. Βάλτε ως αρχηγούς άτοµα διαφορετικής εθνικότητας, έτσι ώστε όλοι οι 
µαθητές να εξοικειωθούν  µε την ακολουθία των οδηγιών και την ανάπτυξη της 
εµπιστοσύνης µε συµµαθητές τους που προέρχονται από διαφορετικές από τη 
δική τους χώρες. 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις:  
♦ Πως αισθανθήκατε όταν έπρεπε να ακολουθήσετε τις οδηγίες ενός 

συµµαθητή σας µε διαφορετική εθνικότητα από τη δική σας. 
♦ Ήταν πιο εύκολο να ακολουθήσετε τις οδηγίες ενός ατόµου που είχε ίδια ή 

διαφορετική εθνικότητα; 
♦ Ως αρχηγός µπορέσατε να συνεργαστείτε µε όλα τα άτοµα της οµάδας σας 

προκειµένου να πετύχετε τον στόχο ανεξαρτήτως εθνικότητας; 
♦ Υπάκουσαν το ίδιο στις οδηγίες σας οι συµµαθητές σας µε ίδια και µε 

διαφορετική εθνικότητα από τη δικής σας; 

Επίλογος: «Μπορούµε να εµπιστευθούµε τα άτοµα που έχουν 
διαφορετική εθνικότητα µε τη δική µας και να πετύχουµε έναν κοινό στόχο». 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Εξηγήστε  ότι είναι 

σηµαντικό να δείξουν 
εµπιστοσύνη και να 
ακολουθήσουν τις 
οδηγίες των συµµαθητών 
τους ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους. 

Πείτε τους ότι 
πρέπει να παροτρύνουν 
και τους συµµαθητές 
τους και φίλους να 
δείχνουν εµπιστοσύνη σε 
άτοµα διαφορετικής 
εθνικότητας. 

Αξιολόγηση:  
Προτείνετε στους µαθητές να περιγράψουν µια πραγµατική κατάσταση 

που βίωσαν και δεν εµπιστεύθηκαν κάποιον. Βάλτε τους να επιλέξουν κάποιους 
συµµαθητές τους και να κάνουν αναπαράσταση της κατάστασης αυτής, 
τροποποιώντας την και δείχνοντας εµπιστοσύνη. 

Οι µαθητές 

Οι αρχηγοί 

Κώνοι  

Στεφάνια  
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Ενότητα: ∆ιαπολιτισµικότητα. 

Θέµα: Κατανόηση της διαφορετικότητας και συνεργασία µε άτοµα διαφορετικής εθνικότητας. 

Εκπαιδευτική βαθµίδα: 13-15 ετών. 

Στόχος: 

Με αυτήν τη δράση οι 
µαθητές θα µάθουν να δίνουν 
ίσες ευκαιρίες συνεργασίας 
σε όλα τα άτοµα, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας. 

Καθήκοντα εκτός τάξης: 

Παροτρύνετε τους 
µαθητές να συζητήσουν µε 
τους γονείς τους το θέµα του 
µαθήµατος και να ζητήσουν 
να τους περιγράψουν µια 
εµπειρία συνεργασίας µε 
άτοµα διαφορετικής 
εθνικότητας στο χώρο 
εργασία τους. 

Ζητήστε από τους µαθητές σας να παρατηρήσουν την εικόνα του τετραδίου 
τους και να καταγράψουν τις πρώτες σκέψεις και τα συναισθήµατα που τους 
δηµιουργούνται. 

Συζητήστε για τη διαφορετικότητα και τη συνεργασία µε άτοµα διαφορετικής 
εθνικότητας. ∆ώστε τους την ευκαιρία να εκφράσουν τι σηµαίνει διαφορετικός για 
τον καθένα από αυτούς και σηµειώστε ορισµένες λέξεις-κλειδιά στον πίνακα. 
Ζητήστε τους να σκεφτούν και να προτείνουν τρόπους µε τους οποίους µπορούν να 
ξεπεραστούν οι διαφορές αυτές. 

Χωρίστε τους µαθητές σε οµάδες των 4-6 ατόµων και ζητήστε τους να 
συνεργαστούν, για να δηµιουργήσουν ένα παιχνίδι. Να βρουν τα υλικά και το χώρο 
που θα χρησιµοποιηθεί, να ορίσουν τον αριθµό των παικτών, τους κανόνες 
διεξαγωγής κ.ά. Τονίστε τους ότι κάθε µαθητής µπορεί να στηριχθεί σε 
προηγούµενη εµπειρία που είχε από κάποιο παιχνίδι της χώρας του και να εισαγάγει 
στοιχεία από αυτό. Φροντίστε να συµπεριληφθούν στο νέο παιχνίδι ιδέες από όλες 
τους µαθητές της οµάδας. Στο τέλος, συζητήστε µε τους µαθητές σας τα 
διαφορετικά στοιχεία που συµπεριληφθήκαν στο παιχνίδι και τον τρόπο ένωσής 
τους για τη δηµιουργία ενός παιχνιδιού. 

 

∆ιδακτικά σχόλια: 

Εξηγήστε  στους 
µαθητές ότι πρέπει να µάθουν 
να βλέπουν πέρα από την 
εθνικότητα και να δίνουν 
ευκαιρίες συνεργασίας σε 
όλα τα άτοµα. 

Αξιολόγηση: 

Χωρίστε τους µαθητές σε δυο οµάδες και αναθέστε σε κάθε οµάδα να γράψει 
ένα άρθρο. ∆ώστε στη µια οµάδα το θέµα: «Η συνεργασία είναι θέµα ατόµων και όχι 
εθνικότητας και στην άλλη: Η συνεργασία είναι θέµα εθνικότητας και όχι ατόµων». 
Παροτρύνετε τους µαθητές σας να αναζητήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο, για 
να στηρίξουν την άποψή τους. Αφού ολοκληρώσουν τη συγγραφή του άρθρου 
βάλτε ένα µαθητή από κάθε οµάδα να υποστηρίξει την άποψη της οµάδας του. 
Συζητήστε τα συµπεράσµατα κάθε άρθρου. 
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Ενότητα: ∆ιαπολιτισµικότητα. 
Θέµα: Κατανόηση της διαφορετικότητας. 

Τίτλος δράσης: Τροποποιηµένο ποδόσφαιρο. 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: 13-15 ετών. 

Στόχοι: 
Με αυτήν τη δράση οι 

µαθητές θα κατανοήσουν τη 
διαφορετικότητα και θα 
υιοθετήσουν στρατηγικές 
προκειµένου να ξεπεράσουν τις 
διαφορές που συνάντησαν. 

Υλικά: µπάλα ποδοσφαίρου. 

Καθήκοντα εκτός τάξης: 
Παρότρυνε τους µαθητές να 

γίνουν οµάδες και να συλλέξουν 
πληροφορίες για ένα 
διαπολιτισµικό παιχνίδι, όπως για 
τη χώρα προέλευσης, την αρχική 
του µορφή, τους κανόνες κ.ά. και 
να παρουσιάσουν τις πληροφορίες 
στην τάξη. 

Περιγραφή: Χωρίστε τους µαθητές σε οµάδες των 6 ή 8 ατόµων, και 
δώστε σε κάθε οµάδα το όνοµα µιας χώρας. Ζητήστε από κάθε οµάδα να 
τροποποιήσει και να θέσει τους δικούς της κανόνες για έναν αγώνα 
ποδοσφαίρου. Μπορούν, για παράδειγµα, να παίξουν ποδόσφαιρο, 
χρησιµοποιώντας πόδια και χέρια, να παίξουν ποδόσφαιρο µε µία εστία, ή 
βάζοντας ανάµεσα στις δυο οµάδες ένα φιλέ (παρόµοιο µε το βόλεϊ), να 
παίξουν ποδόσφαιρο χρησιµοποιώντας πόδια και χέρια, να παίξουν 
ποδόσφαιρο µε µια εστία κ.ά. Ζητήστε από κάθε οµάδα να παρουσιάσει 
τους κανόνες στις υπόλοιπες. Στη συνέχεια, βάλτε τις οµάδες να παίξουν, 
π.χ. για 10 λεπτά, κάθε τροποποιηµένο παιχνίδι. Ο χρόνος που θα 
διαρκέσει το παιχνίδι εξαρτάται από τον αριθµό των οµάδων που έχουν 
σχηµατιστεί. Κάθε οµάδα θα πρέπει να παίξει το παιχνίδι, όπως ακριβώς 
έχει ορίσει η συγκεκριµένη χώρα. 
 
Ερωτήσεις: 
♦ Μπορέσατε να σεβαστείτε και να ακολουθήσετε τους κανόνες που 

όρισε για το συγκεκριµένο παιχνίδι κάποια άλλη οµάδα-χώρα; 
♦ Ποιες στρατηγικές αναπτύξατε, για να αντιµετωπίσετε τους νέους 

κανόνες; 
♦ Ποιες δυσκολίες συναντήσατε στο να ακολουθήσετε τους κανόνες 

που έθεσε κάποια άλλη οµάδα-χώρα; 
 

 
Επίλογος: «Είναι σηµαντικό να αναγνωρίζω και να σέβοµαι τις διαφορές». 

 
 
 

Αξιολόγηση: 
Προτείνετε στους µαθητές να συσχετίσουν τις δυσκολίες που 

συνάντησαν στο παιχνίδι µε µια πραγµατική κατάσταση από την 
καθηµερινή τους ζωή. Να σκεφτούν και να συγκρίνουν τον τρόπο που 
αντιµετώπισαν την κατάσταση µέσα στο παιχνίδι και την καθηµερινή ζωή. 

 
 
 
 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Εξηγήστε  στους µαθητές ότι 

δεν είναι πάντα εύκολο να 
αποδέχονται τους κανόνες που θέτει 
κάποιος άλλος και, συγκεκριµένα, 
όταν είναι άλλης εθνικότητας. 

Πείτε τους ότι πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν ότι 

υπάρχουν διαφορές στους κανόνες 
που έχει θέσει κάθε διαφορετική 
εθνικότητα, τους οποίους και 
πρέπει να σεβαστούν, και να 
υιοθετήσουν κάποιες στρατηγικές, 
για να ξεπεράσουν αυτές τις 
διαφορές, προκειµένου να παίξουν. 

 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Εστιάστε τη συζήτηση στις καθηµερινές συνήθειες που έχουν τα 

παιδιά. Βάλτε τα να κάνουν σύγκριση των συνηθειών αυτών και να βρουν 
τις διαφορές και τις οµοιότητες µε συµµαθητές τους διαφορετικών 
εθνικοτήτων. 
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Ενότητα: ∆ιαπολιτισµικότητα. 
Θέµα: Συνεργασία µαθητών διαφορετικής εθνικότητας. 

Τίτλος δράσης: Ποδόσφαιρο σε ζευγάρια. 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: 13-15 ετών. 

Στόχοι: 
Με αυτήν τη δράση οι 

µαθητές θα µάθουν να 
συνεργάζονται µε άτοµα 
διαφορετικής εθνικότητας. 

Υλικά: δυο µπάλες 
ποδοσφαίρου. 

Καθήκοντα εκτός τάξης: 
Παροτρύνετε τους 

µαθητές να συνεργαστούν 
µε κάποιον αλλοδαπό 
συµµαθητή τους για κάποια 
εργασία σε µάθηµα.  

Περιγραφή: Παιχνίδι ποδοσφαίρου που παίζεται µε δυο µπάλες. Χωρίστε τους 
µαθητές σε 4 οµάδες των 6 ατόµων. Σχηµατίστε 4 εστίες, µια για κάθε οµάδα. Οι 
µαθητές κάθε οµάδας χωρίζονται σε ζευγάρια της επιλογής τους και πιάνονται από 
τα χέρια. Ένα από τα ζευγάρια κάθε οµάδας ορίζεται τερµατοφύλακας, ενώ τα 
υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να σκοράρουν µε µια από τις δυο µπάλες στις 
υπόλοιπες εστίες. Τονίστε στους µαθητές ότι τα ζευγάρια πρέπει να είναι πιασµένα 
συνεχώς από τα χέρια είτε προσπαθούν να σκοράρουν είτε να αποκρούσουν την 
µπάλα. Αν διασπαστούν κατά το σουτ, ακυρώνεται το γκολ. Αν διασπαστούν οι 
τερµατοφύλακες, µετράει το γκολ της αντίπαλης οµάδας. Στη συνέχεια, αλλάξτε τα 
ζευγάρια και βάλτε µαθητές διαφορετικής εθνικότητας να πιαστούν από τα χέρια και 
να συνεργαστούν. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα αλλάξτε τα ζευγάρια, έτσι ώστε 
περισσότεροι µαθητές να συνεργαστούν µεταξύ τους και κάθε µαθητής να 
συνεργαστεί µε άτοµα περισσότερων εθνικοτήτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερωτήσεις: 
♦ Πώς σας φάνηκε η συνεργασία µε άτοµα διαφορετικών εθνικοτήτων; 
♦ Μπορέσατε να συνεργαστείτε το ίδιο µε όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας; 
♦ Συναντήσατε δυσκολίες κατά τη συνεργασία; 
♦ Οι δυσκολίες που συναντήσατε ήταν ίδιες κατά τη συνεργασία µε άτοµα 

διαφορετικής εθνικότητας; 
♦ Νοµίζετε ότι οι δυσκολίες προέκυψαν, λόγω της διαφορετικής εθνικότητας των 

ατόµων; 
 

 
Επίλογος: «Η καλή συνεργασία είναι θέµα ατόµου και όχι εθνικότητας». 

Αξιολόγηση: 
Βάλτε τους µαθητές να περιγράψουν µια δυσκολία που συνάντησαν κατά τη 

συνεργασία µε κάποιο συµµαθητή τους διαφορετικής εθνικότητας και να κάνουν 
αναπαράσταση. Στη συνέχεια, παροτρύνετε τα παιδιά να βρουν την καλύτερη 
δυνατή λύση. 

 
 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Εξηγήστε ότι τα 

ζευγάρια θα πρέπει να 
λειτουργούν και κινούνται 
χωρίς να διασπαστούν 
καθόλου, δηλαδή σαν να 
είναι ένα άτοµο. 

Πείτε τους ότι είναι 
σηµαντικό να βρουν 
τρόπους συνεργασίας, ώστε 
να φθάσουν τον κοινό τους 
στόχο, δηλαδή το γκολ. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Χρησιµοποιήστε παιχνίδια ρόλων σε καταστάσεις που συναντούν οι µαθητές στην 
καθηµερινή τους ζωή και αφορούν στη συνεργασία και τη σχέση τους µε άτοµα 
διαφορετικής εθνικότητας. 

 
 
 

Κώνοι που οριοθετούν 
τις εστίες 

Οι µαθητές 
(το διαφορετικό χρώµα 
συµβολίζει τις οµάδες) 



 121
∆ράσεις: Ρατσισµός Ξενοφοβία 

 

 

Ενότητα: Ρατσισµός-Ξενοφοβία. 
Θέµα: Η ταυτότητά µου. 

Τίτλος δράσης: Παιχνίδια ταυτότητας- γνωριµίας. 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: 
Με αυτήν τη 

δράση οι µαθητές θα  
γνωρίσουν τους 
συµµαθητές τους και θα 
κάνουν το πρώτα βήµα 
για την εξοικείωση. 

 

Υλικά: µαντήλι ή 
κορδέλα, κοµµάτι 
ύφασµα. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης: Παροτρύνετε τα 
παιδιά να 
συµπληρώσουν το 
φύλλο εργασίας του 
τετραδίου τους. 
 
∆ιδακτικά σχόλια: 
Είναι σηµαντικό να 
αποφεύγονται σχόλια 
για την ταυτότητα του 
καθενός από τον 
εκπαιδευτικό και τα 
παιδιά.  Τα παιχνίδια 
ταυτότητας – γνωριµίας, 
αλλά και επαφής 
βοηθούν στην 
εξοικείωση και 
προκαλούν θετικά 
συναισθήµατα. 

∆ιαδικασία 
ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΩΤΟ: 
Βάλτε τους µαθητές να σχηµατίσουν κύκλο καθιστοί στο γυµναστήριο. Αρχίστε 

λέγοντας εσείς το όνοµά σας. Θα πείτε, π.χ. «Ονοµάζοµαι κυρία Παπαδοπούλου». Ο 
µαθητής που κάθεται δεξιά θα πει: «Ονοµάζοµαι Γιάννης και δίπλα µου είναι η κα. 
Παπαδοπούλου». Κάντε το ίδιο µε όλους, έτσι ώστε ο καθένας να πει το όνοµα όλων 
των υπόλοιπων συµµαθητών του. Σε περίπτωση δυσκολίας, όλοι βοηθούν το 
συµµαθητή τους να θυµηθεί τα ονόµατα των υπολοίπων. Κάντε ένα δεύτερο γύρο, 
ζητώντας ο καθένας να προσθέσει µια ιδιότητα στο όνοµά του. Έτσι θα πείτε: «Είµαι η 
κα  Παπαδοπούλου και µ’ αρέσει να τραγουδώ». Ο µαθητής που κάθεται δεξιά σας θα 
πει: «Είµαι ο Γιάννης και µ’ αρέσει το ποδόσφαιρο». Συνεχίστε τον κύκλο. Στον κύκλο 
αυτό τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα µε πολλά άλλα. 
Μια άλλη παραλλαγή είναι να πει ο καθένας τι αισθάνεται. Σε παιδιά δευτέρας και 
τρίτης δηµοτικού µπορεί να προστεθεί ένας ακόµη κύκλος µε τις χώρες προέλευσης. 
«Είµαι η κα Παπαδοπούλου  από την Ελλάδα και µ’ αρέσει να τραγουδώ». Η µαθήτρια 
που κάθεται δίπλα σας θα πει: «Είµαι η Ολένα  από την Ουκρανία και µου αρέσει το 
κολύµπι». Η διαφορετική καταγωγή δε θα πρέπει να είναι ταµπού και δεν θα πρέπει να 
αποσιωπάται, γιατί αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας του καθενός. 

(Πηγή: Τα ∆ικαιώµατα των Παιδιών του Κόσµου- Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης για 
την ανάπτυξη, Unicef 1990, σελ. 18-19.) 

ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: 
1ο Παιχνίδι: Ψάρεµα στο σκοτάδι. Καλύψτε µε ένα µαντήλι ή µια κορδέλα τα 

µάτια ενός µαθητή - του ψαρά. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι τα ψάρια. Τα ψάρια τρέχουν 
δίπλα και γύρω από τον ψαρά και προσπαθούν να τον αγγίξουν, ενώ παράλληλα 
προσέχουν, ώστε να µην τα πιάσει. Ο χώρος που κινούνται τα ψάρια πρέπει να είναι 
οριοθετηµένος. Αν ο ψαράς πιάσει ένα ψάρι, επιχειρεί να µαντέψει ποιο παιδί είναι. Οι 
υπόλοιποι συµµαθητές του τον βοηθούν, φωνάζοντας δυνατά πρώτα το ενδιαφέρον του 
µαθητή που έχει πιαστεί: π.χ. «του/της αρέσει το κολύµπι». Αν ο ψαράς αποτύχει και 
πάλι, τα παιδιά µπορούν να προθέσουν και ένα ακόµη χαρακτηριστικό τους  που είναι 
γνωστό από την παρουσίαση, π.χ. τη χώρα καταγωγής, δηλ. «είναι από την Ουκρανία». 
Αν αποτύχει και πάλι ο ψαράς να µαντέψει το όνοµα του συµµαθητή του, το ψάρι είναι 
ελεύθερο και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αν µαντέψει σωστά, τότε αλλάζει ρόλους µε το 
ψάρι. 

2ο Παιχνίδι: Κρυφτό γνωριµίας. Η οµάδα είναι όρθια σε κύκλο. Όλοι οι 
µαθητές κρατάνε στο χέρι ένα µαντήλι και κοιτάζονται προσεκτικά. Στη συνέχεια, 
κινούνται µέσα στο χώρο. Τα παιδιά  κλείνουν τα µάτια µε το µαντήλι και συνεχίζουν 
να κινούνται. Ο εκπαιδευτικός παίρνει ένα µαθητή και τον κρύβει εκτός οµάδας. Μ’ 
ένα σύνθηµα η οµάδα σταµατάει. Οι µαθητές ανοίγουν τα µάτια και προσπαθούν να 
βρουν ποιος λείπει. Τα χρωµατιστά µαντήλια βοηθούν τους µαθητές να θυµηθούν πιο 
εύκολα. Ως παραλλαγή του παιχνιδιού µπορούµε να καλύψουµε µε υφάσµατα τα 
σώµατα των παιδιών και να αφήσουµε να φαίνονται µόνο τα χέρια ή τα πόδια τους. Οι 
υπόλοιποι µαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν τα παιδιά από τα ορατά άκρα τους. 

Επίλογος: «Όλα τα παιδιά της τάξης πρέπει να γίνουν µια παρέα. Τα παιχνίδια 
θα µας βοηθήσουν στην εξοικείωση». 

 
Αξιολόγηση: 

Ζητήστε από τους 
µαθητές να κάνουν µια 
λίστα µε τα ονόµατα 
των συµµαθητών τους. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 
∆ιαµορφώστε σχετικά αινίγµατα, ζητώντας από τα παιδιά να µαντέψουν το 

όνοµα του συµµαθητή τους. Π.χ. «Είναι ψηλή, είναι ξανθιά, της αρέσει το κολύµπι και 
είναι από την Ουκρανία. Πώς τη λένε;». Για τα κινητικά παιχνίδια γνωριµίας βλέπε: Μ. 
Φιλιππάκη, ∆ηµιουργικά Παιχνίδια εξωτερικού χώρου, Χανιά: Λευκό αερόστατο. 
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Ενότητα: Ρατσισµός-Ξενοφοβία. 
Θέµα: Αµφισβήτηση Στερεοτύπων - Προκαταλήψεων. 

Τίτλος δράσης: Ο καλός λύκος. 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού (Προτείνεται η εφαρµογή του στη Β΄ &  Γ’ ∆ηµοτικού). 

Στόχοι 
Με αυτήν τη δράση οι 

µαθητές θα αµφισβητήσουν 
στερεότυπα και θα 
ευαισθητοποιηθούν σε 
κοινωνικά θέµατα 

 

Υλικά:  
Κόκκινα περιβραχιόνια όσα 
και οι µισοί µαθητές της τάξης.  
Παραµύθι που επισυνάπτεται. 

Καθήκοντα εκτός τάξης: 
Παροτρύνετε τα παιδιά να 
συζητήσουν και στο σπίτι αυτά 
τα στερεότυπα για το 
χαρακτηρισµό κοινωνικών 
οµάδων (τσιγγάνοι, µαύροι, 
Αλβανοί) 

 
 

∆ιδακτικά σχόλια 
Είναι σηµαντικό τα 

παιδιά  να αντιληφθούν πόσο 
λανθασµένα είναι τα 
στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις που έχουµε για 
συγκεκριµένες οµάδες. Π.χ. 
Ασιάτες κτλ.)   

∆ιαδικασία 
ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΩΤΟ: 
∆ιαβάζουµε στα παιδιά µερικά αποσπάσµατα του παραµυθιού «Ο 

καλόκαρδος λύκος» του Geoffrey de Pennart. (Εκδόσεις Παπαδόπουλος). 
Στο παραµύθι ο λύκος παρουσιάζεται µε διαφορετικά χαρακτηριστικά από 
αυτά µε τα οποία τον συναντάµε σε παραδοσιακά παραµύθια. Περιγράφεται 
ως καλόκαρδος, καλλιεργηµένος, ανεκτικός και µε ευαισθησίες. 
Ανατρέπεται, έτσι, το στερεότυπο που καλλιεργείται συνήθως  και 
χαρακτηρίζει το λύκο κακό, άγριο, ανόητο, πεινασµένο, βίαιο. Στόχος µας 
είναι η ανατροπή των στερεοτύπων που αποκτούν τα παιδιά µέσα από τη 
λογοτεχνία και η διεύρυνση της φαντασίας τους και της κριτικής τους 
σκέψης.  

Ακολουθεί συζήτηση µε τα παιδιά στα παρακάτω θέµατα: 
 Σύγκριση του ρόλου και των χαρακτηριστικών του λύκου στη 

συγκεκριµένη ιστορία µε το ρόλο του σε άλλες ιστορίες και παραµύθια 
 Αµφισβήτηση των στερεότυπων που συναντάµε στα παραµύθια: 

«πονηρή αλεπού», «τεµπέλης τζίτζικας», «εκδικητική γάτα», «σοφή 
κουκουβάγια» κτλ. 

 Παραλληλισµός των  αντιλήψεων  µε τα στερεότυπα της κοινωνίας µας 
που αφορούν συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες: τσιγγάνοι, µαύροι, 
Αλβανοί, Πόντιοι κτλ. 

 Είναι σηµαντικό να κατανοήσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες ότι τα 
στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δεν είναι µόνο για ηθικούς λόγους 
ανεπίτρεπτα, αλλά είναι καταδικαστέα, γιατί αποτελούν λογικό σφάλµα. 
Στηρίζονται σε γενικεύσεις, χαρακτηρίζοντας, έτσι, χωρίς περιστροφές τους 
ανθρώπους µιας κοινωνικής οµάδας ως τεµπέληδες, εγκληµατίες, 
βρωµιάρηδες, άξεστους, αµόρφωτους, πονηρούς κτλ.      

ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: 
Ακολουθεί παιχνίδι στην αυλή του Σχολείου. Τα παιδιά χωρίζονται σε 

δύο οµάδες. Η µία οµάδα είναι οι λύκοι και η άλλη τα πρόβατα. Οι λύκοι, 
για να ξεχωρίζουν, φορούν ένα διακριτικό π.χ. χάρτινο κόκκινο 
περιβραχιόνιο. Στο παιχνίδι αυτό ανατρέπονται οι ρόλοι. Τα πρόβατα 
κυνηγούν τους λύκους. Όταν κάποιο πρόβατο πιάσει ένα λύκο, γίνονται 
ζευγάρι, δένοντας τα χέρια τους. Το κάθε νέο ζευγάρι προσπαθεί να πιάσει 
όσο περισσότερους λύκους µπορεί, οι οποίοι δένουν τα χέρια τους, 
σχηµατίζοντας µια αλυσίδα που συνεχώς µεγαλώνει. Νικήτρια είναι η οµάδα 
που θα σχηµατίσει τη µεγαλύτερη αλυσίδα. Λύκοι και πρόβατα 
συνυπάρχουν και συνεργάζονται, σε αντίθεση µε άλλα παιχνίδια, όπου οι 
λύκοι «τρώνε» τα πρόβατα και τα «αποκλείουν» από το παιχνίδι. 

Επίλογος: «∆εν πρέπει να εµπιστευόµαστε τα στερεότυπα και τις 
προκαταλήψεις. Ο λύκος δεν είναι πάντα κακός.  Μπορεί να είναι και 
καλόκαρδος». 

Αξιολόγηση:  
Πείτε στους µαθητές να 

χωριστούν σε οµάδες και, 
συζητώντας, να επινοήσουν 
ένα δικό τους µήνυµα για το 
σηµερινό µάθηµα ή να 
ζωγραφίσουν κάτι σχετικό. 
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν 
το χώρο του τετραδίου τους ή 
το µπλοκ ζωγραφικής τους. 

  
Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 

Άλλα βιβλία µε παρόµοιο περιεχόµενο (ο λύκος σε µη συµβατικά 
δεδοµένα) που µπορούν να ενταχθούν σε αυτήν τη διδακτική ενότητα είναι: 
«Τα τρία µικρά λυκάκια» του Ε. Τριβιζά, «Ο χορτοφάγος λύκος» της ∆. 
Μήττα. 
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Ο Καλόκαρδος λύκος 

 
 

Ο Λουκάς ο νεαρός λύκος, ζούσε ευτυχισµένος µε την οικογένειά του. 
– Μεγάλωσα, είπε µια µέρα στους γονείς του. Ήρθε η ώρα να ζήσω µόνος µου.   
– Αχ!  το ’ξερα ότι η ώρα αυτή θα ερχόταν, είπε, αναστενάζοντας, ο πατέρας του. 
–  Πόσο θα µου λείψεις γιε µου, µουρµούρισε δακρύζοντας η µητέρα του. 
– Είσαι το φως των µατιών µου, είπε η γιαγιά του. Να έρχεσαι τακτικά να µας βλέπεις. 
– Να πάρε το ρολόγι µου, µουρµούρισε ο παππούς του. Πάντα σου άρεσε. 
– Αχ παππού! ∆εν είναι σωστό να το πάρω! 
– ∆ε θέλω αντιρρήσεις. ∆εν πρέπει να παρακούς ΠΟΤΕ τον παππούς σου απάντησε ο γερόλυκος. 
– Εµπρός τώρα γιόκα µου, είπε ο πατέρας του. Ώρα να πηγαίνεις. Πάρε αυτόν τον κατάλογο. Έχω 

γράψει όλα όσα µπορείς να φας. 
– Και προσπάθησε να µην είσαι και πολύ καλόκαρδος, πρόσθεσε η µητέρα του. 
Έτσι ο νεαρός λύκος, ξεκίνησε το ταξίδι του. ∆εν είχε φάει, όµως, καλό πρωινό και µετά από λίγο τον 

έπιασε η πείνα. 
Πάνω που σκεφτότανε τι να βρει να φάει, συνάντησε µια κατσίκα µε τα µικρά της. 
– Ποια είστε; Τη ρώτησε ευγενικά. 
– Εγώ είµαι η κυρία κατσίκα και αυτά εδώ είναι τα εφτά κατσικάκια µου. 
–  Για να δούµε. Α, είστε πρώτη, πρώτη στον κατάλογό µου, είπε ο Λουκάς ο νεαρός ο λύκος. Τώρα θα 

σας φάω. 
–  Αν είναι έτσι, είπε η κυρία κατσίκα µε δάκρυα στα µάτια, καλύτερα να µην αφήσεις κανέναν µας. Πώς 

θα τα βγάλουν πέρα στη ζωή, αν µείνουν µόνα τους, τα µικρά µου; 
– Χµ, είπε συγκινηµένος ο Λουκάς, τώρα που το ξανασκέφτοµαι δεν πεινάω και τόσο πολύ. Αντίο σας 

κυρία Κατσίκα, πηγαίνετε στο καλό. 
Και ο Λουκάς συνέχισε το δρόµο του. «Μάλλον δεν έπρεπε να αφήσω τέτοιο καλό φαΐ» σκέφτηκε «αλλά 

δεν πειράζει, κάτι θα βρω παρακάτω». Ξαφνικά, καθώς προχωρούσε στο δάσος, µπροστά του είδε ένα 
κοριτσάκι ντυµένο στα κόκκινα. 

– Ποια είσαι εσύ, µικρή µου; Ρώτησε ο Λουκάς.  
– Είµαι … είµαι η Κοκκινοσκουφίτσα, απάντησε το κοριτσάκι, τρέµοντας από φόβο. 
– Για να δω. Αχά, είσαι κι εσύ στον κατάλογό µου. Τώρα θα σε φάω. 
–  Αχ, σας παρακαλώ, κύριε λύκε, µην το κάνετε αυτό, τον παρακάλεσε κλαίγοντας η Κοκκινοσκουφίτσα. 

Η γιαγιά µου θα πεθάνει από τη λύπη της. Λέει πως είµαι το φως των µατιών της. 
Ο Λουκάς  τα ’χασε. 
–  Και η δική µου γιαγιά το ίδιο λέει. Χάσου λοιπόν, γρήγορα από µπροστά µου, πριν αλλάξω γνώµη. 
Έτσι, ο Λουκάς συνέχισε µε άδειο στοµάχι.  
…………………… 
 

Πηγή: Geoffroy de Pennart. (1998). O καλόκαρδος λύκος, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 
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Ενότητα: Ρατσισµός-Ξενοφοβία. 
Θέµα: ∆ιαφορετικότητα στην κίνηση. 

Τίτλος δράσης: «Πιο γρήγορα-πιο αργά». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄- Γ΄ ∆ηµοτικού.  

Στόχοι: 
 
Με αυτήν τη 

δράση οι µαθητές θα  
γνωρίσουν πως η 
γρήγορη και άνετη 
κίνηση περιορίζεται 
κάτω από συγκεκριµένες 
συνθήκες και πως το 
κάθε παιδί είναι 
διαφορετικό όσον 
αφορά στην κίνηση και 
το παιγνίδι. 

 
Υλικά:  

∆ε χρειάζεται 
υλικό. Η δραστηριότητα 
εφαρµόζεται κατά 
προτίµηση σε κλειστό 
γυµναστήριο. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Παροτρύνετε τα 
παιδιά να 
συµπληρώσουν το 
φύλλο εργασίας του 
τετραδίου τους.   

∆ιαδικασία 
 

Καταρχήν, αφήστε τους µαθητές να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο µε 
περπάτηµα αργό, γρήγορο και τρέξιµο (µπορεί αυτό το διάστηµα να 
συνοδεύεται και από µουσική, γρήγορη ή αργή). Στη συνέχεια επαναλάβετε 
την ίδια δραστηριότητα µε τα παιδιά σε διαφορετικές θέσεις που περιορίζουν 
την ελεύθερη και άνετη κίνηση. Τέτοιες θέσεις µπορεί να είναι: 

 
o Η καθιστή, 
o στα τέσσερα, 
o στα γόνατα µε όρθιο τον κορµό, 
o κουτσό, 
o µε τα πόδια ενωµένα στην όρθια θέση, 
o (σκεφθείτε και άλλες τέτοιες θέσεις), 

 
•  Ρωτήστε τα παιδιά να σας πουν πώς προτιµούν να κινούνται και γιατί. 
•  Ρωτήστε τι επιπτώσεις νοµίζουν πως θα είχε στο παιχνίδι τους εάν ήταν 
υποχρεωµένα να κινούνται µε έναν από τους παραπάνω τρόπους. 
•  Ρωτήστε εάν θα συµπεριελάµβαναν στο παιχνίδι τους κάποιο συµµαθητή ή 
συµµαθήτρια που θα ήταν αναγκασµένη να κινείται µε αυτόν τον τρόπο. 
•  Εξηγήστε τη διαφορετικότητα στην κίνηση και πόσο σηµαντικό είναι να 
συµµετέχουν όλοι στο παιχνίδι, ανεξάρτητα από τη δύναµη, την ταχύτητα 
και την ικανότητα. 

 
 
 
Επίλογος: «Ο καθένας κινείται στη δική του ταχύτητα και στο δικό 

του ρυθµό αλλά όλοι συµµετέχουν στο παιχνίδι». 

Αξιολόγηση: 
Ζητήστε από τους µαθητές να κατατάξουν την κίνηση στις παραπάνω 

θέσεις από την πιο αργή στην πιο γρήγορη. 
 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Στην κίνηση και 

το παιχνίδι δεν υπάρχει 
µόνο αργό & γρήγορο. 
Υπάρχει ποικιλία στην 
ταχύτητα και την άνεση 
και το κάθε παιδί µπορεί 
να έχει τη δική του 
ταχύτητα. Όλοι όµως 
πρέπει να συµµετέχουν. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να επαναλάβετε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, 

χρησιµοποιώντας και άλλο υλικό, όπως µπάλες διαφορετικού µεγέθους, τις 
οποίες τα παιδιά θα πρέπει να χειρισθούν στις διάφορες θέσεις (να πετάξουν, 
να πιάσουν, να σηµαδέψουν κτλ..). 



 125

 
 

Ενότητα: Ρατσισµός-Ξενοφοβία. 
Θέµα: Ίσα δικαιώµατα στο παιχνίδι. 

Τίτλος δράσης: «Αποκλεισµός των µη λευκών». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄ - ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: Να 
συνειδητοποιήσουν  οι 
µαθητές την αδικία, όταν 
παραβιάζεται η αρχή της 
ισότητας του δικαιώµατος 
για παιχνίδι. 

Υλικά: Μπάλα του 
ποδοσφαίρου. 

Παιχνίδι στην αυλή 
Λέµε στους µαθητές ότι σήµερα θα παίξουν ελεύθερα ποδόσφαιρο αγόρια 

και κορίτσια και θα συµµετέχουν µόνο όσοι φορούν άσπρες µπλούζες (ή µόνο όσοι 
έχουν άσπρο χρώµα στα ρούχα τους). Οι άλλοι θα καθαρίσουν το γυµναστήριο ή 
την αυλή του σχολείου ή θα αναλάβουν οποιαδήποτε αγγαρεία. Νοµίζετε ότι αυτό 
θα τους κάνει να αντιδράσουν; Το πιθανότερο είναι έχετε διαµαρτυρίες. Μείνετε 
αµετακίνητοι στην απόφασή σας και αφήστε να αναλάβουν ρόλους για 5- 10 
λεπτά. Πείτε τους ότι στη συνέχεια του µαθήµατος θα τους εξηγήσετε το λόγο. 

Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα και, αφού θα έχουν ακουστεί οι 
σχετικές διαµαρτυρίες, µαζέψτε τους όλους κοντά σας και ρωτήστε πρώτα αυτούς 
που ανέλαβαν την αγγαρεία πώς αισθάνθηκαν και αν ήταν δίκαιο αυτοί να 
καθαρίζουν και οι άλλοι να παίζουν. Μετά ρωτήστε και τους µαθητές  που έπαιξαν 
(τους λευκούς) πώς τους φάνηκε που, όσο αυτοί έπαιζαν, οι συµµαθητές τους 
έκαναν αγγαρεία. Ρωτήστε τους αν έχουν αισθανθεί κάπως έτσι άλλη φορά και σε 
ποιες  περιπτώσεις. Αν δεν αναφερθούν από τα παιδιά, πείτε τους εσείς τα 
παρακάτω: 

• «Έχει καµιά σχέση αυτό που µόλις βιώσατε µε τις περιπτώσεις 
αποκλεισµού παιδιών από το παιχνίδι, λόγω φυλετικής καταγωγής, 
θρησκείας κτλ. ; Συνηθίζετε να αποκλείετε από το παιχνίδι σας 
τσιγγανόπουλα, µετανάστες, µουσουλµάνους κ.ά.;» 

• «Έχει καµιά σχέση αυτό που µόλις βιώσατε µε τις περιπτώσεις 
αποκλεισµού των συνανθρώπων µας διαφορετικής καταγωγής από τα 
βασικά δικαιώµατα της ελευθερίας, της εκπαίδευσης, της εργασίας, της 
υγείας κτλ.;» 

• «Έχετε υπ’ όψιν σας τέτοιου είδους διακρίσεις και αποκλεισµούς στην 
ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων και του Αθλητισµού;». 

(Πηγή: Τσιάκαλος Γ. (2000). Οδηγός Αντιρατσιστική εκπαίδευσης, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 327-329.) 

 
Αφιερώστε το υπόλοιπο της ώρας σε κάποιο παιχνίδι που θα επιλέξουν, 

αρκεί να συµπεριληφθούν όλοι σε αυτό χωρίς διακρίσεις.   
 
 

Αξιολόγηση: Προτείνετε στους µαθητές να βρουν σε λεξικά τους ορισµούς για 
ρατσισµό και την ξενοφοβία. Στη συνέχεια να καταγράψουν παραδείγµατα που 
υπέπεσαν στην αντίληψή τους στο σχολείο ή τον κοινωνικό τους περίγυρο. 

Καθήκοντα εκτός τάξης: 
Πείτε στα παιδιά να 
ψάξουν και να µάθουν την 
καταγωγή των µεταναστών 
που σήµερα ζουν στην 
Ελλάδα.  

  
∆ιδακτικά σχόλια: 

Αν υπάρχουν παιδιά 
µειονοτήτων που φοιτούν 
στο σχολείο κατευθύνετε 
τη συζήτηση στο πως 
πρέπει να 
συµπεριφερόµαστε 
απέναντί τους.  

Προσέξτε τις 
αντιδράσεις των παιδιών 
στη διάκριση. 
Προσπαθήστε να 
δηµιουργήσετε ατµόσφαιρα 
που θα φορτίσει 
συναισθηµατικά τα παιδιά, 
όχι όµως κατάσταση 
ακραίων συµπεριφορών. 
Κρατήστε τις ισορροπίες.    

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να εστιάσετε τη δραστηριότητα σε συγκεκριµένες οµάδες 

µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα.    
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Ενότητα: Ρατσισµός-Ξενοφοβία. 
Θέµα: Συµβίωση-Συνεργασία. 

Τίτλος δράσης: «Παιχνίδια συνεργασίας και επαφής». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄ - ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: Με αυτήν τη 
δράση οι µαθητές θα 
αντιληφθούν τη δύναµη 
της συνεργασίας, την 
αξία της βοήθειας 
απέναντι σε 
ανήµπορους. 

Υλικά: Αυτοκόλλητα 
χαρτιά, δύο σεντόνια, 
δύο µπάλες. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης: Πείτε στα παιδιά 
να  αναζητήσουν 
στοιχεία συνεργασίας, 
αλληλοβοήθειας από τον 
τόπο τους 
(συνεταιρισµοί, 
φιλανθρωπικοί 
σύλλογοι, εθελοντικές 
οργανώσεις, σύλλογοι 
αιµοδοτών) 

 Προτείνετε στους 
µαθητές να βρουν 
στοιχεία για τους 
∆ιεθνείς Οργανισµούς 
UNICEF, UNESCO, 
ACTION AID κτλ. 

 
1ο Παιχνίδι: Κυλιόµενος διάδροµος - Ανθρώπινη γέφυρα 
Με κλήρωση επιλέγετε από την τάξη ένα παιδί που παριστάνει τον 

ανήµπορο. ∆ύο σειρές παιδιών, η µία απέναντι στην άλλη, δίνουν τα χέρια. 
Ο µαθητής που παριστάνει τον ανήµπορο ξαπλώνει µπρούµυτα επάνω στο 
διάδροµο που σχηµατίζουν τα χέρια, καθώς είναι δεµένα καλά µεταξύ τους. 
Μετά από συντονισµένες κινήσεις  τον µεταφέρουν σιγά - σιγά ως το τέλος  
του διαδρόµου. Αφήστε όσους θέλουν να δοκιµάσουν τον κυλιόµενο 
διάδροµο. 

2ο παιχνίδι: Ποιος θα φτάσει ψηλότερα; 
Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των 4 ατόµων, ανάλογα µε το 

συνολικό αριθµό της τάξης. Κάθε οµάδα µε κλήρωση επιλέγει ένα µαθητή, ο 
οποίος παριστάνει τον ανάπηρο. Τους προτρέπουµε να δώσουν ένα όνοµα 
κοινά αποδεκτό από όλους στην οµάδα τους. Σε κάθε οµάδα δίνουµε από 
ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι στο οποίο οι µαθητές θα γράψουν το όνοµά τους. 
Τους λέµε ότι µε κάποιο τρόπο πρέπει να κολλήσει το χαρτάκι ο 
«ανάπηρος», όσο γίνεται πιο ψηλά στον τοίχο που τους ορίζουµε. Θα πρέπει 
συνεργαζόµενοι να βρουν τρόπους να σηκώσουν ψηλότερα τον ανάπηρο. 
Κερδίζει η οµάδα που θα κολλήσει ψηλότερα το χαρτί. 

3ο παιχνίδι: Το µεγάλο χέρι.   
Η τάξη χωρίζεται σε δύο οµάδες. Τα παιδιά της κάθε οµάδας κρατούν 

περιµετρικά το σεντόνι και προσπαθούν να καθοδηγήσουν την κίνηση της 
µπάλας µε απότοµες κινήσεις πετάγµατος και υποδοχής. Οι οµάδες 
προσπαθούν να ανταλλάξουν τις µπάλες τους. 

Μετά το τέλος των παιχνιδιών προκαλέστε συζήτηση στα παρακάτω 
θέµατα: 

• Τι ήταν απαραίτητο για να πετύχουν τα παιχνίδια; 
• Για το επιτυχές αποτέλεσµα ήταν απαραίτητη η ουσιαστική 

συµµετοχή όλων; 
• Είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων στην 

κοινωνία µας; 
• Ποιοι χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά µας; 
• Ανταποκρινόµαστε θετικά απέναντι στις εκκλήσεις για βοήθεια ; 
• Συνεργαζόµαστε χωρίς πρόβληµα στο σχολείο στα µαθήµατα και 

στο παιχνίδι ανεξάρτητα από την καταγωγή κάποιων µαθητών;  
 

Αξιολόγηση: Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν αν υπάρχει κλίµα 
συνεργασίας στο σχολείο τους. Τι µπορεί να διορθωθεί; 

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Παροτρύνετε τα 

παιδιά να συνεργάζονται 
µε όλους αδιακρίτως. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα µεγάλο αριθµό παιχνιδιών 

συνεργασίας, σωµατικής επαφής και εµπιστοσύνης.    
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Ενότητα: Ρατσισµός-Ξενοφοβία. 
Θέµα: Αποκλεισµός στο παιγνίδι. 
Τίτλος δράσης: «Όλοι µαζί». 

Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄- ΣΤ΄ ∆ηµοτικού.  

Στόχοι: 
Με αυτήν τη δράση οι 

µαθητές θα  κατανοήσουν πόσο 
εύκολο είναι για κάποιον 
«αδύνατο»κινητικά συµµαθητή 
τους να αποµονωθεί και να 
στιγµατιστεί σαν «αδέξιος», 
«ανίκανος» κτλ.. Από την άλλη 
µεριά θα µάθουν επίσης πόσο 
εύκολο είναι µε καλή διάθεση 
και φαντασία να αποτρέψουν 
τέτοια φαινόµενα. 
Υλικά:  

Για τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα ένα σχοινί, ώστε 
να δηµιουργηθεί το εµπόδιο.  

Επίσης, ένα σχοινί ενός 
µέτρου, ένα ζευγάρι µπότες 
(γαλότσες) σε µεγάλο σχετικά 
νούµερο για τον περιορισµό της 
κίνησης (ή ότι άλλο χρειαστεί 
για αυτόν το λόγο). Η 
δραστηριότητες εφαρµόζονται 
κατά προτίµηση σε κλειστό 
γυµναστήριο. 
Καθήκοντα εκτός τάξης:  

 
Παροτρύνετε τα παιδιά να 

συµπληρώσουν το φύλλο 
εργασίας του τετραδίου τους,  
και να εφαρµόσουν τις 
δραστηριότητες που 
αναφέρονται σε αυτό.   

∆ιαδικασία 
 

Οργανώστε µία δραστηριότητα που να απαιτεί αδρή 
συµµετοχή όλου του σώµατος και να δίνει τη δυνατότητα 
αποκλεισµού, όπως, για παράδειγµα, το άλµα εις ύψος ή η 
υπερπήδηση ενός εµποδίου. Κανονίστε το ύψος σε ένα εύκολο 
επίπεδο ώστε να µπορούν όλοι οι µαθητές να επιτύχουν. Επιλέξτε 
τυχαία ένα µαθητή, ο οποίος θα κινείται στα γόνατά του και θα 
παίξει το ρόλο του αδύνατου κινητικά. Ξεκινήστε τις προσπάθειες. 
Όλοι θα επιτυγχάνουν, εκτός από τον «αδέξιο» µαθητή, ο οποίος 
κάποια στιγµή θα κουραστεί να αποτυγχάνει και θα αποσυρθεί! 

Αλλάξτε δραστηριότητα και  επιλέξτε κάποιον άλλο µαθητή 
να παίξει το ρόλο του παιδιού µε χαµηλή κινητική ικανότητα. 

 
•  Ζητήστε από τους «αδέξιους» µαθητές να περιγράψουν τα 
συναισθήµατά τους. 
•  Ζητήστε από την υπόλοιπη τάξη να εκφράσει τα δικά της 
συναισθήµατα για τον «αδύνατο» συµµαθητή. 
•  Συζητήστε για τις λέξεις «λύπη» ή «οίκτος» σε αντίθεση µε τις 
λέξεις «συµµετοχή», «προσαρµογή», «βοήθεια». 
•  Συζητήστε για τις λέξεις «αποκλεισµός», «αποµόνωση», 

«στιγµατισµός». 
 
 
 
 

Επίλογος: «Στο περιβάλλον του σχολείου αλλά και στο παιχνίδι ο 
στόχος είναι να συµµετέχουν όλοι». 

Αξιολόγηση: 
 

Ζητήστε από τα παιδιά να προτείνουν λύσεις και 
προσαρµογές για τις συγκεκριµένες δραστηριότητες ώστε να 
συµµετέχουν όλα ισότιµα. 

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
 
Είναι πολύ εύκολο τα 

παιδιά µε χαµηλή κινητική 
ικανότητα να αποµονωθούν και 
να στιγµατιστούν. Εξηγήστε στα 
παιδιά πως ένας από τους 
στόχους που έχει το µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής στο σχολείο 
είναι να δίνει τη δυνατότητα σε 
όλους να συµµετέχουν ισότιµα. 

 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
 

Οργανώστε τις δραστηριότητες, διαφοροποιώντας τους 
κανονισµούς και τα κριτήρια, ώστε να µην υπάρχει αποκλεισµός και 
αποµόνωση. Χρησιµοποιήστε κριτήρια, όπως «όλοι επιτυγχάνουν» 
ή «όλοι αποτυγχάνουν», ώστε να µην υπάρχει διάκριση και 
στιγµατισµός. 
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Ενότητα: Ρατσισµός-Ξενοφοβία. 

Θέµα: Αποκλεισµοί.  
Τίτλος δράσης: «Το παιχνίδι της εξουσίας».  
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ -Γ΄ Γυµνασίου. 

Στόχοι: 
Με αυτήν τη 

δράση οι µαθητές θα 
βιώσουν τη σχέση 
εξουσίας υποτέλειας 
µέσα από ένα παιχνίδι 
και θα φορτισθούν 
συναισθηµατικά για 
θέµατα ανισότιµων 
κοινωνικών σχέσεων.    

Υλικά: ∆ε χρειάζονται 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Παροτρύνετε τους 
µαθητές να συλλέξουν 
στοιχεία από εφηµερίδες 
µε περιπτώσεις όπου 
διάφορες κοινωνικές 
οµάδες εµφανίζουν 
ρατσιστική συµπεριφορά 
(εξουσιαστική, 
καταπιεστική)  απέναντι 
σε άλλες οµάδες και να 
εντοπίσουν ανάλογες 
περιπτώσεις από την 
ιστορία (Απαρτχάιντ στη 
Νότια Αφρική, Κου - 
Κλουξ - Κλαν στις 
Η.Π.Α.).   

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΩΤΟ: 
Χωρίζουµε το σύνολο των µαθητών σε τρεις οµάδες. Ζωγραφίζουµε µια κηλίδα 

στο µέτωπο κάθε παιδιού. Κόκκινη για τη µία οµάδα, πράσινη για την άλλη, µπλε για 
την Τρίτη. 

Πρώτος Γύρος: 
Οι πράσινοι έχουν όλη τη δύναµη στο παιχνίδι και κάθονται άνετα σε καρέκλες. 

Μπορεί επίσης να τους προσφερθεί νερό ή καραµέλες. ∆ιατάζουν τους κόκκινους να 
στέκονται όρθιοι, όλοι µαζί µε τις µύτες τους ακουµπισµένες στον τοίχο. ∆εν τους 
επιτρέπουν να κοιτούν γύρω-γύρω ή να µιλούν. Τους απαγορεύουν οποιαδήποτε 
δραστηριότητα. Στο µεταξύ δίνουν διαταγές στους µπλε, όπως για παράδειγµα, 
«χοροπηδήστε στο ένα πόδι», «κάντε 10 κάµψεις», «εκτελέστε 20 κοιλιακούς», 
«εκτελέστε 20 ηµικαθίσµατα µε ιατρικές µπάλες», «µιµηθείτε φωνές ζώων». Οι µπλε 
πρέπει να εκτελούν ό,τι τους υποδεικνύουν οι πράσινοι. 

∆εύτερος γύρος: 
Μετά από λίγα λεπτά σταµατήστε και αλλάξτε ρόλους, δίνοντας τη δύναµη στην 

κόκκινη οµάδα, βάζοντας τους µπλε µε τη µύτη στον τοίχο και τους πράσινους να 
εκτελούν τις εντολές των κόκκινων. 

Τρίτος γύρος: 
Στον τρίτο γύρο αλλάζουν και πάλι οι ρόλοι, έτσι ώστε όλοι να περάσουν από 

όλες τις θέσεις. 
ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: 
∆ώστε την ευκαιρία σε όλους να µιλήσουν για το τι συνέβη στο παιχνίδι, τι 

είδους συναισθήµατα ένιωσαν σε κάθε γύρο του παιχνιδιού και πως ήθελαν να 
αντιδράσουν 

Εστιάστε την προσοχή σας στο πως ένιωσαν τα παιδιά: παραµεληµένα, 
θυµωµένα, γεµάτα δύναµη κτλ.  

ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΡΙΤΟ: 
Εξετάστε τι µας διδάσκει το παιχνίδι για την πραγµατική ζωή. 

• Συµβαίνει κάτι ανάλογο στη σηµερινή  κοινωνική πραγµατικότητα; 
• Ποιες κατηγορίες ανθρώπων στην Ελλάδα είναι αποκλεισµένες; 
• Αναπτύσσονται σχέσεις εξουσίας και υποτέλειας στην Ελλάδα;  
• Ποιες κοινωνικές οµάδες (π.χ. δηµόσιες υπηρεσίες, δηµοτικές αρχές, γείτονες 

κτλ.)  µε τις πράξεις  τους λειτουργούν στην κοινωνική πραγµατικότητα όπως 
οι «δυνατοί» στο παιχνίδι; 

• Εντοπίζονται ανάλογα φαινόµενα στο σχολείο; 

Αξιολόγηση:  
Πείτε στους µαθητές να φτιάξουν µια ακροστιχίδα µε τη λέξη «ρατσισµός». Οι 

λέξεις που θα δηµιουργήσουν να έχουν όλες θετικό µήνυµα.     

∆ιδακτικά σχόλια 
Εξηγήστε στους 

µαθητές ότι δεν είναι 
πάντα εύκολο να λες τη 
γνώµη σου για τέτοια 
θέµατα. Πείτε τους, 
όµως, ότι πάντα υπάρχει 
κάτι για να κάνουν, ώστε 
να βοηθήσουν την 
υποστήριξη των 
ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, να 
πολεµήσουν την 
κοινωνική ανισότητα και 
το θέµα των ανισότιµων 
κοινωνικών σχέσεων. 

Εξηγήστε ότι, όσο 
µικρή και αν είναι η 
συµβολή, πάντα µετράει.  

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 
Μπορείτε να εστιάσετε τη συζήτηση µε τους µαθητές σε πιο συγκεκριµένα είδη 

αποκλεισµού, π.χ. αποκλεισµός των µεταναστών ή των µειονοτήτων από το δικαίωµα 
στην υγειονοµική περίθαλψη, τη δουλειά, ή την εκπαίδευση ή των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες από την πρόσβαση σε δηµόσια αγαθά (π.χ. σχολεία ή υπηρεσίες χωρίς 
«ράµπα»).    

Πηγή:  Όλοι διαφορετικοί – Όλοι ίσοι, Έκδοση της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, Αθήνα 
1998. 
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Ενότητα: Ρατσισµός-Ξενοφοβία. 
Θέµα: ∆ιακρίσεις-Ξενοφοβία-Φτώχεια-Ανισότητα-Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. 

Τίτλος: «Ένα βήµα εµπρός». 
Εκπαιδευτική Βαθµίδα : Α΄- Γ΄ Γυµνασίου. 

Στόχοι: 
Με αυτήν τη δράση τα 
παιδιά θα ενηµερωθούν για 
την ανισότητα ευκαιριών 
στην κοινωνία και θα 
κατανοήσουν την κατάσταση 
των «άλλων». 
 
 
Υλικά: Κάρτες ρόλων 
 
ΡΟΛΟΙ: 
Είσαι µια ανύπαντρη 

µητέρα. 
Είσαι η κόρη ενός 

διευθυντή τράπεζας. 
Σπουδάζεις οικονοµικά. 
Είσαι ένα κορίτσι που ζει 

µε τους γονείς του, οι οποίοι 
είναι πιστοί Άραβες 
µουσουλµάνοι. 
Είσαι ανάπηρος και 

µετακινείσαι µόνο µε 
καρότσι. 
Είσαι ένα 17χρονο 

τσιγγανόπουλο, που ποτέ δεν 
τέλειωσες το ∆ηµοτικό. 

 Είσαι άνεργος δάσκαλος 
σε µια χώρα της οποίας τη 
γλώσσα δε µιλάς καλά, 

 Είσαι ένας 24χρονος 
Αφγανός πρόσφυγας, Είσαι 
γιος µετανάστη που έχει ένα 
πετυχηµένο εστιατόριο στην 
πόλη. 
Είσαι η κόρη του 

Αµερικανού πρέσβη. 
Είσαι ένας επιτυχηµένος 

επιχειρηµατίας µε εταιρίες 
εισαγωγών-εξαγωγών. 
Είσαι ένας 27χρονος 

άστεγος. 
Είσαι   ένα µοντέλο µόδας 

από την Αφρική. 
Είσαι συνταξιούχος 

εργάτης εργοστασίου. 
 Είσαι πρόεδρος µιας 

οργάνωσης νεολαίας και το 
κόµµα σου βρίσκεται στην 
εξουσία. 
Είσαι Ελληνοπόντιος 

πρόσφυγας µε περιστασιακή 
απασχόληση. 
 

∆ιαδικασία 
∆ηµιουργούµε µια ήρεµη ατµόσφαιρα.  
1. Μοιράζουµε τυχαία τις κάρτες ρόλων, µία για κάθε συµµετέχοντα.  
2. Τους ζητάµε να δουν το ρόλο τους και να µην κοινοποιήσουν το ρόλο 
τους στους άλλους. 
3. Ο καθένας διαβάζει το ρόλο του µόνος του σε µια γωνιά του χώρου. 
4. Τους ζητάµε να προσπαθήσουν να «µπουν» µέσα στο ρόλο. Για να 
βοηθήσουµε, τους διαβάζουµε τις ακόλουθες ερωτήσεις, προσπαθώντας  
να τους δώσουµε λίγο χρόνο να σκεφτούν για την καθηµερινότητα του 
ρόλου τους (πώς είναι η ζωή του ανθρώπου που θα υποδυθούµε;) 

• Πώς ήταν η παιδική του ηλικία; Σε τι σπίτι ζούσε; Ποια ήταν τα 
παιχνίδια του; Τι δουλειά έκαναν οι γονείς του; 

• Πως είναι η καθηµερινή του ζωή σήµερα; Που συχνάζει; Τι κάνει 
συνήθως το πρωί, το µεσηµέρι ή το απόγευµα; 

• Τι ζωή κάνει; Που ζει; Πόσα χρήµατα κερδίζει κάθε µήνα; Τι ρούχα 
φορά; Τι κάνει στον ελεύθερό του χρόνο; 

• Τι τον ευχαριστεί και τι τον φοβίζει στη ζωή του; 
5. Τώρα ζητάµε από τους συµµετέχοντες να σταθούν σιωπηλοί σε µια 
σειρά ο ένας δίπλα στον άλλο. 
6. Λέµε στους συµµετέχοντες ότι θα διαβάσουµε µια σειρά από 
περιστατικά της καθηµερινής ζωής. Κάθε φορά που µπορούν να 
απαντήσουν «ΝΑΙ» στην ερώτηση, θα προχωρούν ένα βήµα εµπρός και 
θα κοιτούν γύρω τους για να δουν ποια είναι η θέση τους σε σχέση µε 
άλλους. 
7. ∆ιαβάζουµε µια περίσταση ζωής κάθε φορά. Κάνουµε µια παύση 
ανάµεσα στις επιµέρους δηλώσεις-περιπτώσεις, επιτρέποντας τους 
συµµετέχοντες να κάνουν ένα βήµα εµπρός και να παρατηρήσουν τη θέση 
τους σε σχέση µε άλλους. 
8. Στο τέλος, ζητάµε από όλους να δουν τη τελική τους θέση. Τους 
αφήνουµε δύο λεπτά να «βγουν» από το ρόλο τους, πριν να 
προχωρήσουµε στην ανασκόπηση της δραστηριότητας. 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Ξεκινάµε ρωτώντας τους συµµετέχοντες για το τι τους συνέβη και πως 
αισθάνθηκαν κατά τη διάρκεια της  δραστηριότητάς τους, ποια ερωτήµατα 
δηµιουργήθηκαν µέσα τους και τι (αν) έµαθαν κάτι 

1. Πώς αισθάνονταν, όταν έκαναν ένα βήµα εµπρός και πώς όταν 
παρέµειναν ακίνητοι; 

2. Αυτοί που προχωρούσαν εµπρός, σε ποιο σηµείο αντελήφθησαν 
ότι οι άλλοι έµεινα πίσω; 

3. Αισθάνθηκε κάποιος κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ότι 
βασικά ανθρώπινα δικαιώµατά του αγνοήθηκαν; 

4. Μπορούν να µαντέψουν τους ρόλους των άλλων; Σε αυτό το 
σηµείο αποκαλύπτονται οι ταυτότητες όλων. 

5. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να παίξουν το ρόλο ενός ανθρώπου; 
Πως φαντάζονται τη ζωή τους ανθρώπου που υποδύθηκαν; (Ο 
κάθε ένας παρουσιάζει µε λεπτοµέρειες το ρόλο του). 

6. Ποια ανθρώπινα δικαιώµατα ρισκάρονται για κάθε έναν από τους 
ρόλους; 

7. Με ποιους τρόπους θα µπορούσε κανείς να ευαισθητοποιήσει την 
κοινωνία του για την προστασία των δικαιωµάτων προσφύγων και 
µεταναστών; 
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Το πιο δυνατό κοµµάτι της δραστηριότητας είναι η επίδραση στους συµµετέχοντες, όταν βλέπουν να µεγαλώνει 
η απόσταση µεταξύ τους, ειδικά στο τέλος, µεταξύ αυτών που προχώρησαν πολύ και αυτών που δεν 
προχώρησαν σχεδόν καθόλου. Για να ενισχύσουµε αυτό το αποτέλεσµα,  είναι σηµαντικό να ζητήσουµε από 
τους συµµετέχοντες να προσαρµοστούν όσο το δυνατόν περισσότερο στους ρόλους τους. Ζητάµε από τους 
συµµετέχοντες να αναρωτηθούν ποιοι άνθρωποι έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία µας, δέχονται 
διακρίσεις και αποκλεισµούς, και να σκεφτούµε ποια ευθύνη και ποια καθήκοντα έχουµε ΕΜΕΙΣ, η τοπική 
κοινωνία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. 

 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: 
∆ιαβάζουµε δυνατά, αφήνουµε λίγο χρόνο για να αποφασίσουν οι συµµετέχοντες να προχωρήσουν. 

1. ∆εν αντιµετώπισες ποτέ σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. 
2. Έχεις ένα αξιοπρεπές σπίτι µε τηλέφωνο και τηλεόραση. 
3. Πιστεύεις ότι η γλώσσα, ο πολιτισµός και η θρησκεία σου είναι σεβαστά στη χώρα που ζεις. 
4. Πιστεύεις ότι τα πιστεύω σου και οι ιδέες σου εισακούονται στην κοινωνία που ζεις. 
5. Άλλοι άνθρωποι ζητούν τη συµβουλή σου για διάφορα ζητήµατα ζωής. 
6. ∆ε φοβάσαι µήπως σε σταµατήσουν στο δρόµο αστυνοµικοί. 
7. Ξέρεις που πρέπει να απευθυνθείς αν χρειαστείς βοήθεια.. 
8. ∆εν υπέστης ποτέ διακρίσεις εξαιτίας της καταγωγής σου. 
9. Έχεις κοινωνική και ιατρική ασφάλεια για τις ανάγκες της ζωής σου. 
10. Μπορείς να καλέσεις φίλους για δείπνο στο σπίτι σου. 
11. Έχεις µια ενδιαφέρουσα ζωή και είσαι αισιόδοξος/η για το µέλλον. 
12. Πιστεύεις ότι µπορείς να σπουδάσεις και να εξασκήσεις το επάγγελµα που θέλεις. 
13. ∆ε φοβάσαι ότι κάποιοι µπορεί να σε παρενοχλήσουν στο δρόµο ή στην εργασία σου εξαιτίας της 

καταγωγής σου. 
14. Μπορείς να ψηφίσεις σε τοπικές εκλογές. 
15. Μπορείς να γιορτάσεις µε φίλους και συγγενείς τις σηµαντικές για σένα θρησκευτικές γιορτές. 
16. Μπορείς να πας στο σινεµά ή στο θέατρο τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. 
17. Μπορείς να αντιµετωπίσεις τα τυχόν προβλήµατα της υγείας σου στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία. 
18. Μπορείς να κάνεις σχέση µε το πρόσωπο της επιλογής σου. 
19. Πιστεύεις ότι οι ικανότητες και η αξία σου εκτιµώνται από τον κοινωνικό σου περίγυρο. 
20. Μπορείς να χρησιµοποιήσεις το ∆ιαδίκτυο. 

 
To σχέδιο του µαθήµατος προέρχεται από: COMPASS, A manual on human rights education with your people, Council of 

Europe, May 2002, pp. 217-222. 
 
 
 

Παιχνίδι: Ίσες ευκαιρίες σε όλους για παιχνίδι 
 

Στόχος: Η 
δραστηριοποίηση όλων  
στο παιχνίδι 

Παιχνίδι µε τροποποιηµένους κανονισµούς µπάσκετ 
Ζητήστε από τα παιδιά να παίξουν µπάσκετ. Αλλάξτε απλά 

τους κανονισµούς έτσι ώστε να επιβραβεύεται η συνεργασία όλων 
για την επίτευξη του καλαθιού. Αν το καλάθι επιτευχθεί µε τη 
συνεργασία όλων µετράει έξι (6) πόντους αν επιτευχθεί 
διαφορετικά, (χωρίς να περάσει απ’ όλους η µπάλα), µετράει δύο 
(2) πόντους. 
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Ενότητα: Ρατσισµός-Ξενοφοβία 
Θέµα: Ανταγωνισµός-Ρατσισµός 

Τίτλος δράσης: «Συµµετοχή ή νίκη?» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄- Γ΄ Γυµνασίου 

Στόχοι: 
 
Με αυτήν τη 

δράση οι µαθητές θα  
κατανοήσουν πόσο 
εύκολο είναι κάτω από 
συνθήκες ανταγωνισµού 
να παγιδευτούν στην 
ιδέα της νίκης και να 
οδηγηθούν σε 
ρατσιστικές 
συµπεριφορές απέναντι 
στους συµµαθητές τους 
µε χαµηλές κινητικές 
δυνατότητες. 
Υλικά:  

 
Κώνοι, στεφάνια, 

µπάλες για την 
κατασκευή του στίβου 
της σκυταλοδροµίας. 

Η δραστηριότητες 
εφαρµόζονται κατά 
προτίµηση σε κλειστό 
γυµναστήριο. 
Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Παροτρύνετε τα 
παιδιά να 
συµπληρώσουν το 
φύλλο εργασίας του 
τετραδίου τους.   

 
∆ιαδικασία 

Οργανώστε µία ανταγωνιστική δραστηριότητα (π.χ. σκυταλοδροµία 
είτε σε απλή ταχύτητα είτε σε συνδυασµό ταχύτητας και υπερπήδησης 
εµποδίων ή επιδεξιότητας ζιγκ-ζαγκ κτλ..). Επιλέξτε τυχαία ένα µαθητή ο 
οποίος θα  παίξει το ρόλο του «αδύνατου» κινητικά  και θα κινείται στα 
γόνατά του ή µε κουτσό ή µε τα πόδια ενωµένα (ή κάπως αλλιώς ώστε να 
περιορίζονται σηµαντικά οι δυνατότητές του). Καθορίστε ένα έπαθλο για το 
νικητή και ζητήστε από δύο παιδιά να χωρισθούν σε δύο οµάδες! 
Παρατηρήστε τι θα γίνει. όταν είναι να επιλεγεί ο «αδέξιος» µαθητής.. Εάν 
δηµιουργηθεί ένταση, χωρίστε εσείς τις δύο οµάδες και πραγµατοποιήστε τη 
δραστηριότητα. Είναι λογικό η οµάδα του «αδύνατου» µαθητή να χάνει 
συνεχώς. Θα υπάρξουν διαµαρτυρίες και το ενδιαφέρον για τη 
δραστηριότητα θα χαθεί. 

 
Ζητήστε από τους µαθητές να καθίσουν σε κύκλο και συζητήστε 

θέµατα όπως: 
•  Τι είναι πιο σηµαντικό η νίκη ή η συµµετοχή όλων? 
•  Τι επίδραση έχει ο ανταγωνισµός  στους πιο αδύνατους κινητικά µαθητές; 
•   Ζητήστε από τους «αδέξιους» µαθητές να περιγράψουν τα συναισθήµατά 
που ένιωθαν, όταν διαπίστωσαν πως δεν τους ήθελαν στις οµάδες τους οι 
συµµαθητές τους. 
•  Συζητήστε το πώς οι παραπάνω συµπεριφορές αποτελούν ρατσισµό µε 
θύµατα συµµαθητές και φίλους που απλά δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά 
σε κινητικές δραστηριότητες. 
•  Ζητήστε από τα παιδιά προτάσεις για το πώς τα ανταγωνιστικά παιχνίδια 
και δραστηριότητες µπορούν να αναπροσαρµοσθούν ώστε όλοι να 
συµµετέχουν και όλοι να ευχαριστούνται. 

 
 

Επίλογος:  «Στο περιβάλλον του σχολείου αλλά και στο παιγνίδι σηµαντική 
είναι η συµµετοχή και όχι η νίκη». 
Αξιολόγηση: 

 
Ζητήστε από τα παιδιά να προτείνουν προσαρµογές ανταγωνιστικών 

οµαδικών δραστηριοτήτων ώστε να µην υπάρχει το άγχος του 
ανταγωνισµού. 

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Ο ρατσισµός δεν 

αναφέρεται µόνο στις 
φυλετικές διακρίσεις. 
Είναι πολύ συχνό το 
φαινόµενο του 
καθηµερινού ρατσισµού 
ακόµη και µέσα στο 
περιβάλλον του 
σχολείου και µάλιστα σε 
ευχάριστες 
δραστηριότητες όπως 
είναι το παιχνίδι.  

 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
 

Εφαρµόστε την παραπάνω κατάσταση σε ανταγωνιστικές αθλοπαιδιές 
όπως το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ και το βόλεϊ. 
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∆ράσεις: Φύλα και Ισότητα 
Ενότητα: Φύλα και ισότητα 

Θέµα: Οµοιότητες & διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών 
Τίτλος δράσης: «Ζωγραφίζω γυναίκες και άνδρες» 

Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ - Γ΄ ∆ηµοτικού 

Στόχοι 
Με αυτήν τη 

δράση οι µαθητές θα 
γνωρίσουν τις 
οµοιότητες και τις 
διαφορές µεταξύ των 
φύλων, εστιάζοντας, 
όµως, στις οµοιότητες 

Υλικά  

Παιδιά: 
Μολύβια, µπογιές.  

Εκπαιδευτικός: 
∆υο φωτογραφίες 
νεογέννητων (1 αγόρι 
και 1 κορίτσι).  

∆ιαδικασία: 
Ζητήστε από τους µαθητές και τις µαθήτριες σας να 

ζωγραφίσουν δύο εικόνες στο πλαίσιο του τετραδίου ή σε δυο 
διαφορετικά χαρτιά (µια εικόνα που να απεικονίζει έναν 
οποιονδήποτε άνδρα και µια γυναίκα). 

 
∆ράση: 

Χρησιµοποιήστε ερωτήσεις, όπως είναι οι παρακάτω, για να 
συζητήσετε µε τα παιδιά:  

 Σε τι µοιάζουν οι δυο εικόνες που ζωγραφίσατε; 
 Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ των εικόνων; 
 Γιατί νοµίζετε ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές; 
 Πέρα από τις διαφορές που βλέπετε στα σώµατά τους, υπάρχουν 

άλλες διαφορές; (π.χ. εστιάστε στο ότι όλοι σκεφτόµαστε, όλοι 
νιώθουµε, όλοι κλαίµε, όλοι αρρωσταίνουµε, όλοι δουλεύουµε). 

 Τι παιχνίδια µαθαίνουν να παίζουν τα µικρά αγόρια και κορίτσια; 
Μπορούν να παίζουν τα ίδια παιχνίδια; Αν όχι, γιατί; 

 
Εναλλακτική δραστηριότητα:  

Μαζέψτε τα ζευγάρια των εικόνων που ζωγράφισαν τα παιδιά 
και µοιράστε τα τυχαία σε άλλα παιδιά. Ζητήστε από τις µαθήτριες 
και τους µαθητές να παρουσιάσουν τις εικόνες που ζωγράφισε κάποιο 
άλλο παιδί.  

 
∆είξτε στα παιδιά τις δυο φωτογραφίες µωρών (αγόρι και 

κορίτσι) και ζητήστε να παρατηρήσουν εκεί οµοιότητες και διαφορές, 
όπου στο στάδιο των νεογέννητων είναι ελάχιστες. 

 
Επίλογος:  

Ζητήστε από ένα-δυο παιδιά να συνοψίσουν τα κύρια µηνύµατα 
που προέκυψαν από τη συζήτηση και τις δραστηριότητες της ηµέρας. 

Αξιολόγηση:  
Πείτε στους µαθητές και µαθήτριες να γράψουν ένα δικό τους 

µήνυµα για το σηµερινό µάθηµα ή να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό. 
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν το χώρο του τετραδίου τους ή το 
µπλοκ ζωγραφικής τους.  

∆ιδακτικά σχόλια: 
Εστιάστε στις 

οµοιότητες και όχι στις 
διαφορές. Να θυµάστε 
ότι οι κοινωνικά 
κατασκευασµένες 
διαφορές είναι αυτές 
που δηµιουργούν τις 
ανισότητες στην 
κοινωνία 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να προσεγγίσετε µε παρόµοιο τρόπο τους ρόλους που 

έχουν οι γονείς των παιδιών στο σπίτι ή άλλες γυναίκες και άνδρες 
που γνωρίζουν. Ζητήστε από τα παιδιά να εντοπίσουν τις δουλειές 
που κάνουν οι γονείς µέσα και έξω από το σπίτι και ρωτήστε τα αν οι 
γονείς θα µπορούσαν να µάθουν και να ανταλλάξουν δουλειές στο 
σπίτι. 



 133
 

Ενότητα: Φύλα και ισότητα. 
Θέµα: ΜΜΕ & φύλο. 

Τίτλος δράσης: «Τι δείχνει η τηλεόραση;» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ - Γ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι 
Με αυτήν τη 

δράση οι µαθητές θα 
γνωρίσουν πώς 
παρουσιάζει η 
τηλεόραση τα αγόρια 
και τα κορίτσια, τι 
είναι πραγµατικό και 
τι φανταστικό στις 
απεικονίσεις αυτές.  

Υλικά:  

Παιδιά: 
Μολύβια, µπογιές.  

Εκπαιδευτικός: 
Φωτογραφίες από 
κόµικς που 
διαφοροποιούν τα 
αγόρια και τα 
κορίτσια. 

∆ιαδικασία: 
Οι µαθητές και οι µαθήτριές σας συζητούν για το αγαπηµένο 

τους πρόγραµµα στην τηλεόραση και τι τους αρέσει στο πρόγραµµα 
αυτό. 
 
∆ράση: 

Ζητήστε από τα παιδιά να πουν στο διπλανό παιδί ποιο είναι το 
αγαπηµένο τους πρόγραµµα και γιατί (δηλαδή, τι τους αρέσει). 
Αφήστε κάθε παιδί να µιλήσει για 3 λεπτά και µετά ζητήστε αλλαγή, 
για να µιλήσει άλλα 3 λεπτά το άλλο παιδί. 

Ξεκινήστε τη συζήτηση µε τις παρακάτω ερωτήσεις: 
 Τα κινούµενα σχέδια ή άλλες παιδικές εκποµπές πώς δείχνουν τα 

παιδιά; Κάνουν πράγµατα που κάνουν και στο σπίτι ή στο 
σχολείο ή κάνουν απίθανα πράγµατα; 

 Τα αγόρια τι κάνουν, πώς µιλούν, τι ρούχα φορούν, πώς φέρονται 
στα κινούµενα σχέδια; 

 Τα κορίτσια τι κάνουν, πώς µιλούν, τι ρούχα φορούν, πώς 
φέρονται στα κινούµενα σχέδια; 

 Γίνονται όλα αυτά στην πραγµατικότητα; 
 Τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο/φανταστικό; 

Καταλήξτε στις ερωτήσεις:  
 Σας αρέσει που κορίτσια και αγόρια είναι τόσο διαφορετικά;  
 Ποια παιδιά έχετε αδερφό ή αδερφή του άλλου φύλου; Στα 

αλήθεια, είναι όλα τόσο διαφορετικά στο σπίτι σας;  
Όταν τελειώσετε τη συζήτηση, ζητήστε από 5-6 παιδιά ή όσα 

θέλουν (ίδιο αριθµό αγοριών και κοριτσιών) να σηκωθούν και να 
αναπαραστήσουν κάτι που κάνει ή λέει ο αγαπηµένος τους 
χαρακτήρας στην τηλεόραση και ρωτήστε τι θα γινόταν, αν φέρονταν 
µε τον τρόπο αυτό στο σπίτι ή στο σχολείο; 

 
Εναλλακτική δραστηριότητα:  

Ζητήστε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τον αγαπηµένο τους 
τους τηλεοπτικό χαρακτήρα, µοιράστε τις ζωγραφιές τυχαία σε παιδιά 
του άλλου φύλου και ζητήστε να παρουσιάσουν τις εικόνες που 
βλέπουν.  

 
Επίλογος:  

Σχολιάστε το θέµα τι είναι πραγµατικό και τι είναι φανταστικό 
στα όσα δείχνει η τηλεόραση και πως αγόρια και κορίτσια µπορούν να 
µαθαίνουν και να µεγαλώνουν µαζί 

Αξιολόγηση:  
Ζητήστε από τους µαθητές και µαθήτριες να δηµιουργήσουν 

έναν τηλεοπτικό χαρακτήρα που θα είναι κοινός για αγόρια και 
κορίτσια.  

∆ιδακτικά σχόλια: 
Εστιάστε στο 

πραγµατικό και στο 
φανταστικό που 
δείχνουν τα Μ.Μ.Ε 
καθώς και στο ότι στο 
σπίτι και στο σχολείο 
δε διαφέρουν τόσο 
αγόρια και κορίτσια. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να προσεγγίσετε µε παρόµοιο τρόπο τα παιχνίδια που 

διαφηµίζονται για αγόρια και κορίτσια, τα ρούχα, καθώς και 
γενικότερα το χώρο της διαφήµισης που ενισχύει τόσο έντονα τη 
διαφοροποίηση των φύλων. Φέρτε στην τάξη διαφηµίσεις περιοδικών. 



 134
 

Ενότητα: Φύλα και ισότητα. 
Θέµα: Συνεργασία µεταξύ κοριτσιών και αγοριών. 

Τίτλος δράσης: «Συνεργάζοµαι µε όλους!» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ - Γ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: 
Να µάθουν οι 

µαθητές να βρίσκουν 
τρόπους για καλύτερο 
παιχνίδι µέσα στις ίδιες 
τις οµάδες τους, 
χρησιµοποιώντας τα 
δυνατά σηµεία κάθε 
κοριτσιού και κάθε 
αγοριού. 

Υλικά  

4 µπάλες, 4 
στεφάνια, 4 καλάθια ή 
κουτιά ή εναλλακτικά 
κιµωλίες ή φαρδιά 
κολλητική ταινία.  

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Παροτρύνετε τα 
παιδιά να παίζουν για 
τον επόµενο µήνα  
σταθερά στις οµάδες 
που έφτιαξαν τόσο στα 
διαλείµµατα, όσο και 
στο µάθηµα της 
φυσικής αγωγής 
(Συνεννοηθείτε µε 
τον/την εκπαιδευτικό 
φυσικής αγωγής).  

 
∆ιαδικασία 

Χωρίστε τα παιδιά σε δύο ή τέσσερις µικτές οµάδες ανάλογα µε το 
συνολικό αριθµό παιδιών. Παίξτε την παρακάτω σκυταλοδροµία ως εξής: 
Παρατάξτε τα παιδιά σε ζευγάρια (αγόρι - κορίτσι) σε σειρά και σε απόσταση 20 
περίπου µέτρων βάλτε ένα στεφάνι µε µια µπάλα µέσα και µετά από 5 περίπου 
µέτρα βάλτε ένα καλάθι ή κουτί στην ίδια ευθεία µε κάθε οµάδα.  

Στόχος της σκυταλοδροµίας είναι να παίρνουν τα παιδιά την µπάλα µέσα 
από το στεφάνι, να τη ρίχνουν µέσα στο καλάθι - κουτί και να την επιστρέφουν 
στο στεφάνι. Τρέχουν χέρι-χέρι µέχρι το στεφάνι και οι δύο µαθητές. Ο ένας την 
παίρνει και τη ρίχνει µέσα στο καλάθι και ο άλλος τη µαζεύει και την επιστρέφει 
στο στεφάνι. Μετά πιάνονται χέρι-χέρι και τρέχουν πίσω στη θέση τους, για να 
ακολουθήσει το επόµενο ζευγάρι. Αφήστε να διαλέξουν τα ζευγάρια τους. Πείτε 
τους ότι από το κάθε ζευγάρι τη µία φορά το αγόρι θα βάζει τη µπάλα στο καλάθι 
και την άλλη φορά το κορίτσι. Όποια οµάδα κάνει πρώτη 2 γύρους χωρίς κανένα 
λάθος ή ζαβολιά κερδίζει 10 πόντους. Για κάθε λάθος ή ζαβολιά αφαιρούνται 2 
πόντοι. Παίξτε 2- 3 φορές το παιχνίδι και µετά συζητήστε µε τη βοήθεια των 
παρακάτω ερωτήσεων: 

 Τα κινούµενα σχέδια ή άλλες παιδικές εκποµπές πώς δείχνουν τα παιδιά; 
Κάνουν πράγµατα που κάνουν και στο σπίτι ή στο σχολείο ή κάνουν 
απίθανα πράγµατα; 

 Συνεργαστήκατε καλά µε το ζευγάρι σας; 
 Συνεργαστήκατε καλά µε την οµάδα σας; 
 ∆ιασκεδάσατε, παίζοντας όλοι µαζί; 
 Συνηθίζετε µε την παρέα σας να µην αφήνετε να παίξουν άλλα παιδιά µαζί 

σας επειδή είναι αγόρια ή κορίτσια; 
 Πώς αισθανθήκατε, όταν δε σας άφησαν να παίξετε µαζί τους; 
 Είναι σωστό να µην παίζουµε σε κάποια παιχνίδια, επειδή είµαστε αγόρια ή 

κορίτσια; 
 

Επίλογος  
«Αγόρια κορίτσια συνεργαζόµαστε στα παιχνίδια και στη ζωή και 

διασκεδάζουµε όλοι µαζί».    

∆ιδακτικά σχόλια: 
Βοηθήστε τα 

παιδιά να βρουν τον 
τρόπο (τακτική) µέσα 
στο παιχνίδι, που θα 
δυναµώσει τις οµάδες 
τους. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 
Μπορείτε να διαλέξετε οποιαδήποτε άλλη ευχάριστη κινητική 

δραστηριότητα η οποία θα στοχεύει στη συνεργασία αγοριών κοριτσιών για 
επίτευξη κοινού στόχου.    
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Ενότητα: Φύλα και ισότητα. 
Θέµα: Ανδρικά και γυναικεία σπορ; 

Τίτλος δράσης: «Μπορείτε να τους ξεχωρίσετε;» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄ - Στ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι 

Να γνωρίσουν 
οι µαθητές ορισµένα 
από τα στερεότυπα 
που υπάρχουν σε 
σχέση µε τα δύο φύλα 
στον αθλητισµό και να 
αποµυθοποιήσουν τα 
ανδρικά και γυναικεία 
σπορ. 

Υλικά:  

Παιδιά: 
Μολύβια, µπογιές 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Παροτρύνετε 
τους µαθητές να βρουν 
και άλλες εικόνες όπου 
το φύλο δεν είναι 
εύκολο να 
αναγνωριστεί και δεν 
αποτελεί την ειδοποιό 
διαφορά στην 
εκτέλεση ενός 
αθλήµατος (π.χ. 
κωπηλασία, καγιάκ, 
αναρρίχηση). 

∆ιαδικασία: 
∆είξτε στις µαθήτριες και τους µαθητές τις εικόνες του 

τετραδίου τους, όπου απεικονίζονται δύο χιονοδρόµοι κατά τη 
διάρκεια του αγώνα γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες στο Τορίνο το 2006. 
∆ράση 

Ζητήστε από τους µαθητές και τις µαθήτριές σας να 
παρατηρήσουν τις εικόνες και χρησιµοποιήστε ερωτήσεις, όπως οι 
παρακάτω για να συζητήσετε µαζί τους: 

 Έχεις γνωρίσει κάποιον ή κάποια σκιέρ;   
 Σε τι µοιάζουν οι δυο φωτογραφίες; 
 Ποιες οι διαφορές µεταξύ αυτών των φωτογραφιών; 
 Μπορείτε να αναγνωρίσετε ποιος σκιέρ είναι άνδρας και ποια 

γυναίκα; 
 Σε άλλα σπορ είναι εύκολο να διακρίνετε το φύλο των αθλητών; 

Πώς τους διακρίνετε; (π.χ., ρούχα, σώµατα)  
 Υπάρχει κάποιο πρόβληµα, όταν δε µπορούµε να ξεχωρίσουµε 

ποιος είναι άνδρας και ποιος γυναίκα; Μήπως το επίπεδο 
ικανοτήτων και τα χρόνια εξάσκησης κάνουν τη διαφορά και όχι 
το φύλο; 

 Αγόρια και κορίτσια µπορούν να ασκούνται και να αγωνίζονται 
µαζί στο ίδιο αγώνισµα; Για παράδειγµα, συζητήστε για το 
άθληµα της ιππασίας, όπου αγωνίζονται άνδρες και γυναίκες. 

 Υπάρχουν «ανδρικά» και «γυναικεία» σπορ; 
 Πώς διαχωρίζουµε τα σπορ σε ανδρικά και γυναικεία; 

Ζητήστε από τους µαθητές να αιτιολογήσουν την απάντηση που 
δίνουν, όταν προσπαθούν να προσδιορίσουν το φύλο των σκιέρ. Το 
κύριο ερώτηµα είναι: «Υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία σπορ και 
γιατί;» και αυτός ο διαχωρισµός θα πρέπει να συζητηθεί αναλυτικά. 

 
Εναλλακτική δραστηριότητα:  

Συζητήστε µε τι σπορ ή αθλητικές δραστηριότητες ασχολούνται 
ή παρακολουθούν η µαµά και ο µπαµπάς και γιατί υπάρχουν 
διαφορές. 

 
Επίλογος:  

Ζητήστε από ένα-δυο παιδιά να συνοψίσουν τα κύρια µηνύµατα 
που προέκυψαν από τη συζήτηση και τις δραστηριότητες της ηµέρας. 

Αξιολόγηση:  
Πείτε στους µαθητές και µαθήτριες να βρουν δυο φωτογραφίες 

ανάλογες µε αυτές που είδαν και να γράψουν το δικό τους µήνυµα. 
∆ιδακτικά σχόλια: 

Το σηµερινό 
µάθηµα αποσκοπεί 
στο να βοηθήσει στην 
αναγνώριση ανδρικών  
στερεοτύπων που 
συναντάµε πολύ συχνά 
στον αθλητισµό. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να προσεγγίσετε µε παρόµοιο τρόπο το θέµα της 

παρουσίας ανδρών και γυναικών σε άλλους χώρους του αθλητισµού, 
που επηρεάζονται από προκαταλήψεις και στερεότυπα ανωτερότητας 
του ανδρικού φύλου (π.χ. µε εικόνες ενός άνδρα διαιτητή και µιας 
γυναίκας διαιτητή ποδοσφαίρου). Προσεγγίσετε µε παρόµοια 
συζήτηση το θέµα «Υπάρχει φύλο στο επάγγελµα του προπονητή;» 
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Ενότητα: Φύλα και ισότητα. 
Θέµα: Στερεότυπα συµπεριφορών σε άνδρες και γυναίκες. 

Τίτλος δράσης: «Πως µαθαίνω ότι πρέπει να είµαι!» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄ - Στ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι 

Να 
κατανοήσουν οι 
µαθητές την αρνητική 
επίδραση των 
στερεότυπων 
συµπεριφορών µε 
βάση το φύλο και την 
επιλογή που έχουν να 
µάθουν να 
δηµιουργούν δικές 
τους απόψεις. 

Υλικά:  

Παιδιά: Μολύβι, 
χαρτί.  

Εκπαιδευτικός: 
Πίνακα και κιµωλία. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Οι µαθητές να 
κάνουν ένα κολλάζ µε 
φωτογραφίες που 
απεικονίζουν άνδρες 
και γυναίκες ή 
κορίτσια και αγόρια 
που ακολουθούν τα 
στερεότυπα 
συµπεριφορών και 
άλλα που δεν τα 
ακολουθούν. 
Κρεµάστε τα έργα 
τους µέσα στην τάξη ή 
στους διαδρόµους του 
σχολείου. 

∆ιαδικασία 
Χωρίστε τον πίνακα στα δυο. Στα αριστερά γράψτε «Φέρσου 

σαν άνδρας» και στα δεξιά «Φέρσου σα γυναίκα» και ρωτήστε τα 
παιδιά τι σηµαίνουν οι φράσεις αυτές. 
∆ράση 

 Απευθύνετε στα αγόρια αρχικά την ερώτηση τι σηµαίνει «Φέρσου 
σαν άνδρας». Ποιες λέξεις ή σκέψεις έρχονται στο µυαλό τους; 
Καταγράψτε κάτω από τη φράση τα όσα λένε µε τις λέξεις που 
χρησιµοποιούν εκείνα (ζητήστε να συµπτύξουν τις εκτενείς 
σκέψεις τους). Αν δεν απαντούν, ας συζητήσουν µε τους γύρω 
τους ή ρωτήστε τους τι σηµαίνει «φέροµαι σαν άνδρας» στη 
δουλειά, στο σπίτι, στον αθλητισµό. Μετά τα αγόρια να πουν και 
τα κορίτσια την άποψή τους. 

 Απευθύνεται τώρα στα κορίτσια την ερώτηση τι σηµαίνει 
«Φέρσου σα γυναίκα». Ποιες λέξεις ή σκέψεις έρχονται στο 
µυαλό τους; Καταγράψτε τα όσα λένε µε συντοµία, 
χρησιµοποιώντας όµως τις λέξεις τους. Ας συζητήσουν µε τις 
γύρω τους ή ρωτήστε τι σηµαίνει «φέροµαι σαν γυναίκα» στη 
δουλειά, στο σπίτι, στον αθλητισµό. Να µιλήσουν και τα αγόρια. 

 Ρωτήστε όλα τα παιδιά που µαθαίνουµε αυτούς τους ρόλους (δηλ. 
τις συµπεριφορές που «πρέπει» να υιοθετούµε). Ποιοι άνθρωποι 
µας διδάσκουν τα στερεότυπα αυτά (οικογένεια, σχολείο, φίλοι, 
αθλητισµός, τηλεόραση, βιβλία); Ζητήστε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα. 
Γράψτε τα κάτω από τα στερεότυπα που σηµειώσατε ήδη στον 

πίνακα και συνεχίστε τη συζήτηση. 
 Τι λέξεις χρησιµοποιείτε, για να πειράξτε κάποιο αγόρι που δε 

φέρεται, όπως πρέπει, δηλαδή σαν άνδρας; 
 Τι λέξεις χρησιµοποιείτε, για να πειράξτε κάποιο κορίτσι που δε 

φέρεται, όπως πρέπει, δηλαδή σα γυναίκα/κυρία; (Αφήστε να 
εκφραστούν ελεύθερα ακόµη και αν η γλώσσα είναι σκληρή ή 
ανάρµοστη). Γράψτε τα και αυτά στον πίνακα. 

 Αυτά τα κοροϊδευτικά ονόµατα πώς σας κάνουν να νιώθετε; 
 Πώς νοµίζετε ότι νιώθει αυτός που τα λέει τα ονόµατα αυτά; 

Επίλογος:  
Εξηγήστε ότι τα κοροϊδευτικά ονόµατα/λέξεις τα 

χρησιµοποιούµε, για να πληγώσουµε κάποιον. ∆εν αρέσουν τα ίδια 
παιχνίδια ή ασχολίες σε όλα τα παιδιά. Σκεφτείτε ένα αγόρι που έχει 
ταλέντο στο πιάνο, αλλά δεν παίζει µπάσκετ γιατί φοβάται µην 
πληγώσει τα δάχτυλά του. 
Αξιολόγηση:  

Συζητήστε και ορίστε στους µαθητές  τη λέξη «στερεότυπα» 
και ζητήστε να σας γράψουν δυο παραδείγµατα στερεότυπων φύλου. 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Να θυµάστε ότι, 

ακολουθώντας τον 
όχλο, συχνά 
καταπατάµε τα δικά 
µας πιστεύω και αξίες, 
αλλά και τα 
δικαιώµατα των 
άλλων. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
 Χειριστείτε το ίδιο θέµα µε φωτογραφίες από περιοδικά ή βιβλία  
 Συζητήστε το θέµα του ντυσίµατος και πώς πρέπει να ντύνονται 

τα αγόρια και τα κορίτσια. Πόσο συχνά φοράνε τα κορίτσια 
φόρµα γυµναστικής και αθλητικά παπούτσια στο σχολείο, για να 
παίζουν άνετα;  
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Ενότητα: Φύλα και ισότητα. 
Θέµα: Αλλάζουµε τα στερεότυπα; 

Τίτλος δράσης: «Ποδόσφαιρο για όλους!» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄ - Στ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: 

Να δηµιουργήσουν 
τα παιδιά µικτές οµάδες 
εξάσκησης για όλα τα 
αθλήµατα.   

Υλικά:  

Μπάλες 
ποδοσφαίρου. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Για την επόµενη 
εβδοµάδα κάθε παιδί να 
φτιάξει µια λίστα µε 
δεξιότητες στις οποίες 
χρειάζεται να βελτιωθεί 
για να παίζει καλύτερα 
ποδόσφαιρο µε την 
οµάδα του. 

Αφιερώστε το 
επόµενο µάθηµα σε 
εξάσκηση δεξιοτήτων 
που πρέπει να 
βελτιώσουν οι µαθητές 
και µαθήτριες 
εξασκούµενοι σε 
ζευγάρια αγόρι-κορίτσι 
όπου ο ένας θα βοηθάει 
τον άλλον να βελτιωθεί 
στην ίδια ή και σε 
διαφορετική δεξιότητα.  

∆ιαδικασία 
Χωρίστε τους µαθητές και τις µαθήτριες σε 4 ισάριθµες οµάδες, µε ίδιο 

αριθµό αγοριών και κοριτσιών.  
Πείτε τους ότι αυτές τις οµάδες θα τις κρατήσουν σταθερές για µια σειρά 

µαθηµάτων, π.χ. για 4-6 µαθήµατα σε ό,τι παιχνίδια ή δραστηριότητες θα 
κάνουν.  

Συνεννοηθείτε και µε τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής και ζητήστε του 
αν µπορεί να διατηρήσει και αυτός τις ίδιες οµάδες για το ίδιο χρονικό 
διάστηµα.   

Στη συνέχεια, βάλτε τις οµάδες να παίξουν ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, µε 
σκοπό να εντοπίσει ο κάθε µαθητής τις δεξιότητες που πρέπει να βελτιώσει για 
να παίζουν όλοι καλύτερα.  

Να καταγράψουν αυτές τις δεξιότητες στο τετράδιό τους και να βρουν µε 
ποιον ή ποια θα τις δουλέψουν στο επόµενο µάθηµα.  

Για το επόµενο µάθηµα ετοιµάστε ασκησιολόγιο που θα τους δώσετε να 
δουλέψουν σε ζευγάρια (µπορείτε να ετοιµάσετε καρτέλες αµοιβαίας 
διδασκαλίας). Στο επόµενο µάθηµα, αφού εξασκηθούν στις δεξιότητες που 
υστερούσαν, βάλτε τους το τελευταίο δεκάλεπτο να ξαναπαίξουν σε οµάδες, για 
να δουν την πρόοδό τους µέσα στο παιχνίδι και να εντοπίσουν νέες αδυναµίες 
που θα πρέπει να βελτιώσουν.  

Αφιερώστε τα τελευταία 10-15 λεπτά συζητώντας τα παρακάτω θέµατα: 
 Τι σας άρεσε στο σηµερινό µάθηµα; (∆ώστε έµφαση στην εξάσκηση όλων 

σε κοινή δραστηριότητα). 
 Τι δε σας άρεσε στο µάθηµα; (Αντιµετωπίστε σεξιστικά σχόλια κοριτσιών 

και αγοριών) 
 Υπάρχουν προβλήµατα που προέκυψαν από τις µικτές οµάδες που δε 

µπορούν να ξεπεραστούν µε εξάσκηση;  
 Τι χρειάζεται να κάνουµε, για να µάθουµε να παίζουµε ποδόσφαιρό όλοι 

µαζί; 
Εστιάστε τη συζήτηση στο ότι όλοι µπορούµε να γίνουµε καλύτεροι, 

αρκεί να δουλέψουµε πάνω σε αυτό.  
 

Επίλογος: 
«Όλοι µπορούµε να γίνουµε καλοί αρκεί να το θέλουµε». 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Αντιµετωπίστε τις 

τυχόν δυσκολίες, 
εξηγώντας ότι όλα τα 
παιχνίδια είναι για όλους 
και ό,τι δυσκολίες 
συνήθως υπάρχουν, γιατί 
κάποιοι/κάποιες απλά δεν 
έχουν µάθει να παίζουν 
ποδόσφαιρο! 

 
Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε άθληµα θεωρείτε κατάλληλο, 
π.χ. µπάσκετ, βόλεϊ, χάντµπολ ή χορούς για να περάσετε στους µαθητές το 
µήνυµα ότι δεν υπάρχουν «ανδρικά» και «γυναικεία» αθλήµατα. Ο αθλητισµός 
είναι για όλους! 
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Ενότητα: Φύλα και ισότητα. 
Θέµα: Πρότυπα για άνδρες και γυναίκες. 

Τίτλος δράσης: «Αθλητές και αθλήτριες που θαυµάζω.» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ - Γ΄ Γυµνασίου. 

Στόχοι 

Να 
κατανοήσουν οι 
µαθητές την επίδραση 
των ΜΜΕ στα 
πρότυπα και τα 
στερεότυπα που 
υπάρχουν για 
διάσηµους άνδρες και  
γυναίκες. 

Υλικά:  

Παιδιά: Μολύβι 
και χαρτί.   

Εκπαιδευτικός:  
Πίνακα και κιµωλία. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Για ένα µήνα οι 
µαθητές να συλλέξουν 
περισσότερες 
πληροφορίες για τα 
πρότυπά τους. 
Συζητήστε αν µετά τα 
όσα έµαθαν θέλουν 
ακόµη να του/της 
µοιάσουν και γιατί. 

∆ιαδικασία 
Χωρίστε τον πίνακα στα δυο και γράψτε στην αριστερή και στη 

δεξιά πάνω πλευρά του πίνακα «Πρότυπα»  
∆ράση 

Ζητήστε από τους µαθητές να γράψουν στο τετράδιό τους τον 
αθλητή ή την αθλήτρια που θαυµάζουν περισσότερο. Ζητήστε να το 
ανακοινώσουν (αν κάποια παιδιά δε µπορούν να βρουν αθλητή ή 
αθλήτρια που να θαυµάζουν, αφήστε να επιλέξουν ένα άλλο πρόσωπο 
που θαυµάζουν). Οι επιλογές των κοριτσιών θα σηµειώνονται στην 
αριστερή λίστα του πίνακα κάτω από τη λέξη «πρότυπα» και οι 
επιλογές των αγοριών στη δεξιά λίστα. Μετρήστε πόσους άνδρες και 
πόσες γυναίκες γράψατε στον πίνακα και σηµειώστε κάτω από την 
αριστερή λίστα πόσες γυναίκες και πόσους άνδρες έχουν για πρότυπα 
τα κορίτσια. Το ίδιο κάντε και για τα αγόρια στη δεξιά λίστα. 
Ξεκινήστε συζήτηση µε το θέµα γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει αυτή η 
διαφορά.  

 Γιατί οι άνδρες γίνονται περισσότερο πρότυπα για τα παιδιά; 
 Μήπως οι άνδρες εµφανίζονται περισσότερο στα ΜΜΕ; 
 Πώς εµφανίζονται οι άνδρες στα ΜΜΕ και πώς οι γυναίκες; Πώς 

φέρονται, πώς ντύνονται, πώς µιλούν, τι επιτυχίες έχουν; 
 Τι ξέρετε για το πρότυπό σας (άνδρα ή γυναίκα); 
 Τον/τη γνωρίζετε µόνο µέσα στα γήπεδα/επιτυχίες ή γνωρίζετε 

και κάποια πράγµατα για τη ζωή του/της;  
 Τι θαυµάζετε στον αθλητή ή στην αθλήτρια;  
 Θα θέλατε να της/του µοιάσετε και σε τι θα θέλατε να του/της 

µοιάσετε;  
 

Εναλλακτική δραστηριότητα:  
Θυµίστε ή δείξτε σε βίντεο τη συµπεριφορά του Ζιντάν στον 

τελικό του Μουντιάλ 2006 (κεφαλιά προς τον αντίπαλο) και ζητήστε 
να σχολιάσουν αγόρια και κορίτσια τη συµπεριφορά του. Συζητήστε 
αναλυτικά τις διαφορετικές απόψεις αγοριών και κοριτσιών για 
κατάλληλες και µη κατάλληλες συµπεριφορές (βίαιες και µη βίαιες). 

 
Επίλογος:  

Ζητήστε από ένα κορίτσι και ένα αγόρι να συζητήσουν για 5 
λεπτά  και να επιλέξουν ένα κοινό πρότυπο το οποίο θα 
παρουσιάσουν στην τάξη. 
Αξιολόγηση:  

Σκεπτόµενα τα παιδιά το πρότυπό τους να γράψουν: «Σε τι 
θέλω να του/της µοιάσω, γιατί θα είναι αυτό καλό για µένα, όταν 
µεγαλώσω, σε τι θα µε βοηθήσει;». 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Οι συζητήσεις 

οδηγούν σε 
συµπεράσµατα που 
είναι προσωπικά, 
καθώς σκοπός είναι η 
ανίχνευση και η 
αναγνώριση των 
προτύπων που 
δηµιουργεί κάθε παιδί.  

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Να βρουν άνδρες και γυναίκες πρότυπα από το χώρο της τέχνης 

ή των επιστηµών, τεκµηριώνοντας τις επιλογές τους (δηλ. γιατί θα 
είναι αυτό καλό για µένα, όταν µεγαλώσω, σε τι θα µε βοηθήσει;). 
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Ενότητα: Φύλα και ισότητα. 
Θέµα: ∆ιάκριση των φύλων µέσα από τη γλώσσα. 

Τίτλος δράσης: «Πώς µιλάω για τους άνδρες και πώς για τις γυναίκες;» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ - Γ΄ Γυµνασίου. 

Στόχοι: 

Να µάθουν οι 
µαθητές πως η γλώσσα 
που χρησιµοποιούµε 
καθηµερινά στον 
αθλητισµό ενισχύει την 
χαµηλή εικόνα των 
γυναικών και να 
µάθουν να 
χρησιµοποιούν µη 
σεξιστική γλώσσα. 

Υλικά: 

Παιδιά: Μολύβι 
και χαρτί.  

Εκπαιδευτικός: 
Αποσπάσµατα 
εφηµερίδων/περιοδικών 
µε κείµενα γραµµένα 
σε σεξιστική γλώσσα.  

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Ζητήστε από 
τους µαθητές να βρουν 
ένα άρθρο εφηµερίδας 
ή ένα απόσπασµα από 
τα βιβλία τους µε 
σεξιστική γλώσσα. 

∆ιαδικασία: 
Ζητήστε από τα παιδιά να διαβάσουν το σύντοµο απόσπασµα 

από άρθρο εφηµερίδας που περιγράφει την επιτυχία µιας γυναικείας 
οµάδας. 

 
∆ράση: 

Ρωτήστε τα: 
 Υπάρχει κάτι που δε σας αρέσει στο κείµενο που διαβάσατε; Αν 

δε βρίσκουν κάτι, ρωτήστε πώς γίνεται αναφορά στον προπονητή και 
πώς στις αθλήτριες; 

 ∆ιαβάστε το κείµενο εσείς στα παιδιά πρόταση-πρόταση και 
ζητήστε να αναγνωρίζουν στην κάθε πρόταση λέξεις που υποτιµούν 
τις αθλήτριες και διαφοροποιούν τη θέση τους ως γυναικών. 

 Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν οµάδες 4-5 ατόµων (αγόρια και 
κορίτσια χωριστά) και να ξαναγράψουν το κείµενο στο τετράδιό τους 
στο διπλανό κουτάκι, αλλάζοντας τη γλώσσα σε ουδέτερη. Κάθε 
οµάδα θα διαβάσει το κείµενο µιας άλλης οµάδας, ψάχνοντας να 
εντοπίσει πιθανά λάθη ή ελλείψεις. 

 
Εναλλακτική δραστηριότητα:  

 ∆ιαβάστε στα παιδιά πρόταση-πρόταση ένα άλλο κείµενο που 
έχετε βρει και ζητήστε να αναγνωρίζουν στην κάθε πρόταση λέξεις 
που υποτιµούν τις αθλήτριες και διαφοροποιούν τη θέση τους ως 
γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες. 

 Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν και να γράψουν σεξιστικές 
λέξεις ή φράσεις που χρησιµοποιούν, όταν µιλάνε µε τους 
συµµαθητές και συµµαθήτριές τους ή όταν παίζουν µε τους φίλους 
τους στη γειτονιά. 

 
Επίλογος:  

«Μπορεί να είναι µόνο λέξεις, αλλά, όταν τις ακούµε 
καθηµερινά στην τηλεόραση και τις διαβάζουµε στις εφηµερίδες και 
τα βιβλία, στο τέλος τις χρησιµοποιούµε και εµείς». 

Αξιολόγηση:  
Ζητήστε από τα παιδιά να φτιάξουν ένα γλωσσάρι µε µη 

σεξιστικές λέξεις 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Βοηθήστε τα 

παιδιά να συνεχίσουν 
να χρησιµοποιούν 
ουδέτερες λέξεις και 
µετά το πέρας του 
µαθήµατός σας µέσα 
και έξω από την τάξη 
και το γήπεδο. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Παρακολουθήστε µαζί µε την τάξη σας ένα βίντεο από έναν 

αγώνα beach volley, όπου συνήθως οι σχολιαστές και οι εικονολήπτες 
ασχολούνται περισσότερο µε την εµφάνιση, το παρουσιαστικό και το 
στήσιµο των αθλητριών µέσα στο γήπεδο, παρά µε την απόδοσή τους. 
∆είτε αποσπάσµατα και από έναν αγώνα ανδρών. Συζητήστε τις 
διαφορές στο σχολιασµό και τις εικόνες που εστιάζει η κάµερα. 
Μπορείτε να συζητήσετε και το ντύσιµο των αθλητών και αθλητριών 
(προκλητικά µαγιό που ενισχύουν τη θηλυκότητα, αλλά αφήνουν 
ακάλυπτο το σώµα να κολλάει άµµο - φαρδιά µακριά παντελονάκια 
και µπλούζες, για να παίζουν άνετα και να απωθούν την άµµο).  
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Ενότητα: Φύλα και ισότητα. 

Θέµα: ∆ιακρίσεις φύλων µέσα στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. 
Τίτλος δράσης: «Παρατηρώ κορίτσια και αγόρια µέσα στο µάθηµα.» 

Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ - Γ΄ Γυµνασίου. 

Στόχοι: 

Να 
αναγνωρίσουν τα 
παιδιά πιθανές 
διακρίσεις που 
γίνονται µέσα στο 
µάθηµα από τον/την 
εκπαιδευτικό. 

Υλικά:  

Παιδιά: Φόρµες 
και αθλητικά 
παπούτσια. 

Εκπαιδευτικός: 
Να ετοιµάσει 
αντίγραφα από τη 
φόρµα παρατήρησης. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Για 2 εβδοµάδες 
παρατηρήστε και 
καταγράψτε σε ποιες 
άλλες περιστάσεις τα 
αγόρια και κορίτσια 
δέχονται διαφορετική 
ανατροφοδότηση (π.χ. 
σε άλλα µαθήµατα ή 
εξωσχολικές 
δραστηριότητες). 
Ανταλλάξτε 
σηµειώσεις µέσα στο 
µάθηµα και συζητήστε 
γιατί πιστεύετε ότι 
γίνεται αυτό. 

∆ιαδικασία: 
Ένα παιχνίδι βόλεϊ, όπου θα συµµετέχουν µικτές οµάδες 

αγοριών και κοριτσιών. 
  
∆ράση: 

Θα χωριστούν τα παιδιά σε 2 οµάδες των έξι ατόµων όπου κάθε 
οµάδα θα έχει 3 αγόρια και 3 κορίτσια. Τα υπόλοιπα παιδιά θα έχουν 
ρόλο παρατηρητών σε οµάδες των 4-6 ατόµων και το καθένα θα 
συµπληρώσει τη φόρµα παρατήρησης. Οι οµάδες παρατηρητών θα 
είναι αµιγείς δηλαδή θα αποτελούνται µόνο από κορίτσια και µόνο 
από αγόρια. Μετά από 20 λεπτά παιχνιδιού θα συνεδριάσει η κάθε 
οµάδα για 5 λεπτά και ένα άτοµο θα παρουσιάσει τις συνολικές 
παρατηρήσεις στο σύνολο των µαθητών. 

 
Συζητήστε µε τα παιδιά τα παρακάτω: 

 Πόσες φορές διόρθωσε αγόρι;  
 Πόσες φορές διόρθωσε κορίτσι; 
 Πόσες φορές πήραν το λόγο τα κορίτσια; 
 Πόσες φορές πήραν το λόγο τα αγόρια; 
 Πόσους πόντους πέτυχαν τα κορίτσια; 
 Πόσους πόντους πέτυχαν τα αγόρια; 
 Πόσα σερβίς πέτυχαν τα αγόρια; 
 Πόσα σερβίς πέτυχαν τα κορίτσια; 
 Ήταν η µεταχείριση του εκπαιδευτικού δίκαιη προς τους παίκτες 

και παίκτριες; ∆ηλαδή, παρείχε βοήθεια, έδινε ενίσχυση και έκανε 
σχόλια προς όλους και όλες που το χρειάζονταν; 

 Πώς µιλούσε σε αγόρια και πώς σε κορίτσια; 
  
 
 

Επίλογος  
Η έννοιες «ισότητα» και «ισοτιµία» είναι ταυτόσηµες; 

Αξιολόγηση  
Ζητήστε από τα παιδιά να φτιάξουν έναν κώδικα.  

∆ιδακτικά σχόλια: 
Προσπαθήστε 

να παρέχετε στα 
παιδιά όσο το δυνατόν 
ισότιµη (δίκαιη, µε 
βάση τις ανάγκες τους) 
ανατροφοδότηση, 
δίνοντας ενθάρρυνση, 
κάνοντας διορθώσεις 
στην τεχνική ή 
επιβάλλοντας τιµωρίες 
για τυχόν παραβάσεις 
κανόνων. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 
Παίξτε µπάσκετ, ποδόσφαιρο, χάντµπωλ και ό,τι άλλο αρέσει 

στα παιδιά µε τον ίδιο τρόπο, αλλάζοντας, όµως, τους παρατηρητές 
και τους παίκτες, ώστε όλοι να περάσουν από τους δυο ρόλους. 
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∆ράσεις:  Κοινωνικός αποκλεισµός - Κοινωνικές ανισότητες 

 
 

 
 
 
 
 

Ενότητα: Κοινωνικός αποκλεισµός - Κοινωνικές ανισότητες. 
Θέµα: Ανισότητες στην εκπαίδευση. 

Τίτλος δράσης: «Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω.» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού. 

 
Στόχοι: 

Με αυτήν τη δράση 
οι µαθητές θα 
ευαισθητοποιηθούν για τις 
ανισότητες στην 
εκπαίδευση.  

 
 

Υλικά: Μολύβια, µπογιές.  

Καθήκοντα εκτός τάξης:  
Ενηµερώστε τους µαθητές 
για τη Unicef  και 
παροτρύνετε όσους 
µπορούν και θέλουν να 
συνεισφέρουν, π.χ. 
αγοράζοντας σχολικά της 
Unicef   

∆ιαδικασία: 
Εισαγωγή:Πείτε στους µαθητές να παρατηρήσουν τις 2 εικόνες της 

αντίστοιχης δράσης του τετραδίου τους. 
∆ράση: 
Χρησιµοποιήστε ερωτήσεις, όπως είναι οι παρακάτω, για να 

συζητήσετε µε τους µαθητές:  
 Σε τι µοιάζουν και σε τι διαφέρουν οι µαθητές στις 2 εικόνες; 
 Πού νοµίζετε ότι οφείλονται οι διαφορές;  
 Στην τάξη µας ή το σχολείο µας υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν ίσες 

ευκαιρίες στην εκπαίδευση;  
 Στη ζωή σας έξω από το σχολείο µπορείτε να εντοπίσετε άλλου είδους 

ανισότητες;  
 Τι µπορούµε να κάνουµε εµείς, για να βοηθήσουµε;  

 
 

Επίλογος: Καταλήξτε µε µια πρόταση στο κύριο νόηµα του µαθήµατος, 
π.χ. όλα τα παιδιά της γης έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση. 

Αξιολόγηση:  
 

Πείτε στους µαθητές να γράψουν ένα δικό τους µήνυµα για το 
σηµερινό µάθηµα ή να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό. Μπορούν να 
χρησιµοποιήσουν το χώρο του τετραδίου τους ή το µπλοκ ζωγραφικής 
τους.  

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Βεβαιωθείτε ότι οι 

µαθητές καταλαβαίνουν 
τις λέξεις που 
χρησιµοποιείτε. Εξηγήστε 
τους τις βασικές και βάλτε 
τους να τις γράψουν στο 
τετράδιό τους.  

 
 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να προσεγγίσετε µε παρόµοιο τρόπο άλλου είδους 

κοινωνικές ανισότητες που πιθανά να καταφέρουν να εντοπίσουν τα 
παιδιά µέσα από τη συζήτηση που θα πραγµατοποιήσετε.  
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Ενότητα: Κοινωνικός αποκλεισµός – Κοινωνικές ανισότητες. 
Θέµα: Αποκλεισµός. 

Τίτλος δράσης: «Όλοι χωράνε στο παιχνίδι µας». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού. 

 
Στόχοι 

 
Με αυτήν τη δράση οι 

µαθητές θα βιώσουν τον 
αποκλεισµό και θα µάθουν ότι 
πρέπει όλοι να συµµετέχουν στα 
παιχνίδια και να διασκεδάζουν.  

 

Υλικά: ανάλογα µε τα παιχνίδια 
που θα επιλέξετε.  

Καθήκοντα εκτός τάξης:  
 
Πείτε στα παιδιά να 

συζητήσουν στο σπίτι µε γονείς ή 
αδέλφια για τα παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες.    

 

∆ιαδικασία: 
Παίξτε τα παρακάτω παιχνίδια στην αυλή ή το γυµναστήριο. 
Χωρίστε τους µαθητές σε 3-4 οµάδες ανάλογα µε το χρώµα των 

ρούχων τους.  
Επιλέξτε 2-3 παιχνίδια που ξέρετε ότι αρέσουν πολύ σε όλα τα παιδιά. 
Πείτε στα παιδιά ότι θα παίξετε το πρώτο παιχνίδι που επιλέξατε. 

Αµέσως µετά πείτε στους µαθητές  ότι όσοι έχουν, π.χ. κόκκινο χρώµα στα 
ρούχα τους όχι µόνο δε θα συµµετέχουν σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και θα 
πρέπει να καθίσουν σε ένα συγκεκριµένο σηµείο απ’ όπου µόνο θα βλέπουν, 
δε θα µιλάνε κτλ. (µπορείτε να τους βάλετε και άλλους περιορισµούς).   

Μετά παίξτε ένα άλλο παιχνίδι και αποκλείστε άλλη οµάδα παιδιών. 
Επαναλάβετε, µέχρι όλες οι οµάδες να περάσουν από το ρόλο του 
αποκλεισµένου.  

Στη συνέχεια, συγκεντρώστε τους µαθητές και χρησιµοποιήστε 
ερωτήσεις όπως είναι οι παρακάτω για να συζητήσετε:  

 Πώς αισθανόσασταν, όταν οι άλλοι έπαιζαν και η οµάδα σας είχε 
αποκλειστεί; 

 Πώς νοµίζετε ότι αισθάνονται τα παιδιά που έχουν γεννηθεί µε κάποια 
ιδιαιτερότητα, π.χ. δεν µπορούν να περπατήσουν ή δεν ακούνε και βλέπουν 
τους άλλους να παίζουν και να διασκεδάζουν, ενώ αυτά δεν µπορούν; 

 Ποιός ευθύνεται για την ιδιαιτερότητά τους;  
 Έχετε γνωρίσει τέτοια άτοµα; 
 Μπορούµε να κάνουµε αλλαγές στα παιχνίδια µας, για να µπορούν όλα 

τα παιδιά να παίζουν και να διασκεδάζουµε;  
Λέµε στους µαθητές να διαλέξουν ένα από τα παιχνίδια και το 

ξαναπαίζουµε όλοι µαζί. 
Επίλογος: «∆εν πρέπει να αποκλείουµε τα άλλα παιδιά από τα παιχνίδια 
µας». 

 
Αξιολόγηση:  

Πείτε στους µαθητές να γράψουν ένα δικό τους µήνυµα για το 
σηµερινό µάθηµα ή να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό. Μπορούν να 
χρησιµοποιήσουν το χώρο του τετραδίου τους ή το µπλοκ ζωγραφικής τους.  

∆ιδακτικά σχόλια: 
 
Χειριστείτε προσεκτικά τα 

παιδιά που αποκλείονται από το 
παιχνίδι και αλλάξτε γρήγορα τους 
ρόλους για να µη δηµιουργηθούν 
προβλήµατα. Στο επόµενο µάθηµα 
κάντε στην τάξη την αντίστοιχη 
δράση στο τετράδιο του µαθητή.   

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις. 
Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση του αποκλεισµού από τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες που είναι προσανατολισµένο αυτό το µάθηµα σε 
οποιαδήποτε άλλη π.χ. παιδιά από άλλες χώρες που δεν ξέρουν καλά τη 
γλώσσα µας κ.ά. 
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Ενότητα: Κοινωνικός αποκλεισµός – Κοινωνικές ανισότητες 
Θέµα: Ανισότητες 

Τίτλος δράσης: «Ίσα δικαιώµατα.» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι 
Με αυτήν τη 

δράση οι µαθητές θα 
βιώσουν πώς οι 
διαφορετικοί κανονισµοί 
προκαλούν ανισότητες.  

 

Υλικά:  
1 µπάλα, ένας κώνος, 
κιµωλία, και χαρτάκια-
περιβραχιόνια όσα και 
οι µαθητές, µισά άσπρα 
και µισά µαύρα.   
Καθήκοντα εκτός 
τάξης: Παροτρύνετε τα 
παιδιά να συζητήσουν 
τις καινούργιες λέξεις 
και έννοιες που έµαθαν 
σε αυτή την ενότητα.   

∆είτε την ταινία 
«Η ζούγκλα» (The wild) 
της Walt Disney Home 
entertainment (80΄ 
διάρκεια), και µετά 
κάντε µια συζήτηση για 
το θέµα της ταινίας µε 
τη βοήθεια της 
αντίστοιχης 
δραστηριότητας του 
τετραδίου του µαθητή.  

∆ιαδικασία 
Παίξτε το παρακάτω παιχνίδι στην αυλή ή το γυµναστήριο: 
Χωρίστε τους µαθητές τυχαία σε 2 οµάδες, τους «Άσπρους» και τους 

«Μαύρους». Τοποθετήστε τους στο χώρο, όπως δείχνει το σχήµα στο τετράδιο 
του µαθητή. Πείτε τους ότι νικήτρια θα είναι η οµάδα που πρώτη θα πετύχει 10 
φορές τον κώνο µε τη µπάλα. Βάλτε τους εξής διαφορετικούς κανόνες ανά 
οµάδα: Όσοι από την οµάδα των «άσπρων» δεν πετυχαίνουν τον κώνο βγαίνουν 
από το παιχνίδι, ενώ όσοι από την οµάδα των «µαύρων» πετύχουν τον κώνο, 
ξαναπαίρνουν την µπάλα αµέσως, για να ξαναπροσπαθήσουν. 

Αφήστε τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι, έως ότου εντοπίσουν την αδικία 
και αρχίσουν να διαµαρτύρονται. Σταµατήστε το παιχνίδι και χρησιµοποιήστε 
ερωτήσεις, όπως είναι οι παρακάτω, για να συζητήσετε το πρόβληµα µε τους 
µαθητές  

 Τι πρόβληµα προέκυψε, παίζοντας το παιχνίδι; Είχαν οι 2 οµάδες ίσα 
δικαιώµατα; 

 Τι προκάλεσε το πρόβληµα;  
 Έχετε συναντήσει άλλη φορά στην καθηµερινή σας ζωή παρόµοιο 

πρόβληµα; 
 Τι πρέπει να κάνουµε τώρα, για να µην έχουµε πρόβληµα στο παιχνίδι µας, 

τώρα που θα το ξαναπαίξουµε; 
Ξαναπαίζουµε το παιχνίδι µε ίσους κανόνες.  
 

Επίλογος: «Όλοι είµαστε ίσοι».  

Αξιολόγηση:  
Πείτε στους µαθητές να συµπληρώσουν την άσκηση: «Τι θα κάνεις, έτσι 

ώστε να δείξεις σε παιδιά που έχουν έρθει από άλλες χώρες ότι τα αντιµετωπίζεις 
ως ίσα µε εσένα». ∆ώστε παραδείγµατα και ιδέες αν τα παιδιά δυσκολεύονται.  

∆ιδακτικά σχόλια: 
Είναι σηµαντικό 

τα παιδιά να µην 
καταλάβουν την 
ανισότητα, πριν 
ξεκινήσει το παιχνίδι, 
αλλά µόνο εφόσον το 
παίξουν. Στο επόµενο 
µάθηµα, κάντε στην 
τάξη την αντίστοιχη 
δράση στο τετράδιο του 
µαθητή.  

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι και να αλλάξετε 

τους κανόνες, για να καταλάβουν τα παιδιά την ανισότητα που προκαλεί η 
διαφορετική αντιµετώπιση. επίσης, µπορείτε να κάνετε παραποµπή - σύνδεση µε 
οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ανισότητα.  
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Ενότητα : Κοινωνικός αποκλεισµός – Κοινωνικές ανισότητες 
Θέµα: Κοινωνικός αποκλεισµός 

Τίτλος δράσης: «Ένα σχολείο για όλους.» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆-Στ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι:  
Με αυτήν τη δράση οι 
µαθητές θα 
προβληµατιστούν για την 
εικόνα που έχουν για 
διαφορετικούς από αυτούς 
ανθρώπους.  

Υλικά:  
Μια µπάλα, χαρτί και 
µολύβι.  

Καθήκοντα εκτός τάξης: 
Αν υπάρχουν παιδιά µε 
ειδικές ανάγκες στο 
σχολείο, πείτε στους 
µαθητές να βρουν 
παιχνίδια που τους 
αρέσουν και να τα 
προσαρµόσουν, έτσι ώστε 
να µπορούν να τα παίζουν 
στο διάλειµµα και µε αυτά 
τα παιδιά.  
• Παροτρύνετε τους 
µαθητές και µαθήτριες να 
κάνουν την καταγραφή 
των προβληµάτων 
πρόσβασης στο χώρο του 
σχολείου, αν υποθέσουµε 
ότι υπήρχε (ή αν υπάρχει) 
παιδί που µετακινείται µε 
καροτσάκι.  

  

∆ιαδικασία 
Kάντε την παρακάτω δραστηριότητα στην τάξη: 

1. Όλοι κάθονται σε κύκλο. 
2. Ένας θα είναι παρατηρητής εκτός κύκλου και θα γράφει τις ιστορίες που θα 
δηµιουργηθούν. 

3. Οι υπόλοιποι θα δηµιουργήσουν µία ιστορία χρησιµοποιώντας µία µπάλα. 
4. Λέτε στα παιδιά: «αυτή είναι η ιστορία του Αντώνη, ενός νέου από τη Λάρισα» και 
πασάρετε την µπάλα σε ένα παιδί λέγοντας του να συνεχίσει την ιστορία µε µία ή 
δύο προτάσεις και µετά να πασάρει τη µπάλα σε κάποιον άλλο. 

5. Συνεχίζεται, έτσι, το παιχνίδι και η ιστορία χτίζεται µε τη συνεργασία όλων. 
6. Μετά από 10-12 πάσες ζητάτε τη µπάλα και λέτε: «ο Αντώνης  γνωρίζει τον Πέτρο, 
που είναι µετά από ένα ατύχηµα είναι καθηλωµένος στο αναπηρικό καροτσάκι» 
πασάροντας την µπάλα σε ένα παιδί, ζητώντας του να συνεχίσει την ιστορία του 
Πέτρου.  

7. Ολοκληρώστε τη διαδικασία µετά από 10΄-15΄. 
8. Βοηθήστε τα παιδιά να φτιάξουν τις ιστορίες, λέγοντάς τους να αναφέρουν πώς 
περνάνε τη µέρα τους, τι τους αρέσει να παίζουν, να διαβάζουν, κτλ.   

 Ζητήστε από τον παρατηρητή να διαβάσει τις σηµειώσεις που κράτησε από τις 
ιστορίες.  

Μετά, χρησιµοποιώντας ερωτήσεις, όπως είναι οι παρακάτω, βοηθήστε να 
συζητήσουν: 

 Μπορούν οι 2 ήρωες της ιστορίας σας να είναι φίλοι, συµµαθητές, συµπαίκτες; 
 Ποια είναι τα κοινά που έχουν και ποια τα διαφορετικά χαρακτηριστικά; 
 Αντιµετωπίζονται τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ισότιµα, όπως και όλοι οι άλλοι; 
 Έχει κάποιος από εσάς επαφή µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες; Τι διαφορές και τι 

οµοιότητες έχει µε εσάς; Αντιµετωπίζει προβλήµατα στην καθηµερινότητά του; 
 Πού νοµίζετε ότι οφείλεται η µη ισότιµη µεταχείριση των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες;  
 Πώς πρέπει να συµπεριφερόµαστε στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
 Είναι δίκαιο να αποκλείονται από δραστηριότητες που µπορούν να συµµετέχουν 

απλά γιατί διαφέρουν; (Προσαρµογή από “Antonio & Ali”, All different all equal, 
Εducation pack, Council of Europe, 1995, σελ. 63). 

Επίλογος:  
«Το δικό µας σχολείο είναι για όλα τα παιδιά». Προτρέψτε τα παιδιά να φτιάξουν 

το δικό τους µήνυµα και να το γράψουν στο τετράδιό τους.   
Αξιολόγηση:  

Πείτε στα παιδιά να κάνουν µικρές οµάδες και να δηµιουργήσουν ένα µικρό 
τετράστιχο ποίηµα µε το οποίο θα δείχνουν σε ένα παιδί µε ειδικές ανάγκες ότι δεν το 
αντιµετωπίζουν ως διαφορετικό, αλλά ως ίσο προς ίσο.  

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Μπορείτε να δώσετε 

επιπλέον πληροφορίες στα 
παιδιά για τις κατηγορίες 
των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. Στο επόµενο 
µάθηµα κάντε στην τάξη 
την αντίστοιχη δράση στο 
τετράδιο του µαθητή. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 
Μπορείτε να φτιάξετε ιστορίες για παιδιά από άλλες χώρες ή µε άλλες θρησκείες 

ή από άλλη φυλή κτλ. και να εστιάσετε σε άλλου είδους ανισότητες και αποκλεισµούς.  
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Ενότητα: Κοινωνικές ανισότητες - Κοινωνικός αποκλεισµός. 
Θέµα: Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισµός. 

Τίτλος δράσης: «Πλειονότητες -Μειονότητες». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆΄ - ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: Με αυτήν τη 
δράση οι µαθητές θα  
προβληµατιστούν για τις 
µειονότητες. 

Υλικά: Μπάλες του 
µπάσκετ. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  
Πείτε στα παιδιά να 
ψάξουν και να µάθουν 
ποιες µειονότητες ζουν 
στην Ελλάδα και να 
συλλέξουν πληροφορίες 
για αυτές τις οµάδες 
ατόµων.  

  

∆ιαδικασία: 
Παιχνίδι στην αυλή. 
Χωρίστε στην τύχη τους µαθητές σε οµάδες και βάλτε τους να 

παίξουν ένα παιχνίδι µπάσκετ µε άνισο αριθµό παικτών στην κάθε οµάδα, 
για παράδειγµα 2 εναντίον 5.  

Βάλτε στόχο να λήξει το παιχνίδι, όταν η µία από τις 2 οµάδες πετύχει 
5 καλάθια.  
Κάντε αλλαγές, έτσι ώστε να περάσουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά και 
από τις 2 οµάδες.  

Στη συνέχεια, συζητήστε µε ερωτήσεις, όπως:   
 Γιατί η οµάδα µε τους πολλούς παίκτες είχε τις περισσότερες 

πιθανότητες να νικήσει; 
 Πώς πιστεύετε ότι αισθάνονται οι «λίγοι» απέναντι στους «πολλούς»; 
 Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς µπορεί να αισθάνονται κάποιοι άνθρωποι που 

αποτελούν µειονότητα σε µια χώρα; 
 Στη δική µας χώρα υπάρχουν τέτοιες οµάδες ανθρώπων; 
 Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι άνθρωποι από τη χώρα µας µπορεί να αποτελούν 

µειονότητες σε άλλες χώρες;  
 Πώς νοµίζετε ότι πρέπει να συµπεριφερόµαστε απέναντι στις 

µειονότητες;  
Επίλογος:  

«Η δύναµη των πολλών δεν πρέπει να καταπιέζει τα δικαιώµατα των 
λίγων». 

Αξιολόγηση:  
Προτείνετε στους µαθητές να βρουν σε λεξικά τους ορισµούς για κάθε 

λέξη του σταυρόλεξου που υπάρχει στο τετράδιό τους. Μετά να το δώσουν 
σε µεγαλύτερούς τους (γονείς, αδέλφια, φίλους κ.ά.) να το συµπληρώσουν. 
Αφού το λύσουν, να µαντέψουν σε ποια θέµατα αναφέρονται αυτές οι λέξεις 
και να τα συζητήσουν µαζί τους. 

 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Αν υπάρχουν 

παιδιά µειονοτήτων που 
φοιτούν στο σχολείο, 
κατευθύνετε τη 
συζήτηση στο πως 
πρέπει να 
συµπεριφερόµαστε 
απέναντί τους για να 
µην αισθάνονται 
αποκλεισµένα. Στο 
επόµενο µάθηµα κάντε 
στην τάξη την 
αντίστοιχη δράση στο 
τετράδιο του µαθητή. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να εστιάσετε τη δραστηριότητα σε συγκεκριµένες 

µειονότητες που ζουν στην Ελλάδα.    
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Ενότητα : Κοινωνικός αποκλεισµός – Κοινωνικές ανισότητες. 
Θέµα: Κοινωνικός αποκλεισµός. 

Τίτλος δράσης: «Μπορούν όλοι να τα καταφέρουν στα αθλήµατα!». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆-Στ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι:  
Με αυτήν τη δράση οι 
µαθητές θα µάθουν να 
αποδέχονται τις 
διαφορετικές 
ικανότητες των 
συµµαθητών τους στα 
οµαδικά αθλήµατα. 

Υλικά: 
Μπάλες, για να 
παίξετε τα παιχνίδια 
που επιλέξατε.   

Καθήκοντα εκτός 
τάξης: 

Παροτρύνετε τα 
παιδιά να δοκιµάσουν 
στα παιχνίδια που 
παίζουν µόνα τους να 
χωρίζονται τυχαία, π.χ. 
µε χρώµατα ρούχων, ή 
µήνες γέννησης 
(µονοί-ζυγοί) ή 
άλλους.   

  

∆ιαδικασία:      
Συζητήστε αρχικά µε τα παιδιά πώς συνηθίζουν να χωρίζονται σε οµάδες για να 

παίξουν τα παιχνίδια που αγαπάνε.  
       Μετά συζητήστε µαζί τους µερικά από τα κριτήρια που συνήθως 

χρησιµοποιούµε, για να φτιάξουµε οµάδες, ανάλογα µε την περίπτωση ή το σκοπό του 
παιχνιδιού. 

 Χωρισµός σε οµάδες ανά φύλο.  
 Χωρισµός σε οµάδες µε ίδιο επίπεδο ικανοτήτων µεταξύ των παικτών. 
 Χωρισµός σε οµάδες µε µικτό επίπεδο ικανοτήτων ανά οµάδα. 
 Χωρισµός σε οµάδες τυχαία. 
 Σταθερές οµάδες ή οµάδες που συνεχώς αλλάζουν τα µέλη τους. 

       Σε κάθε ένα από τα κριτήρια προσπαθήστε µαζί µε τους µαθητές να απαντήσετε 
στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Συνηθίζετε να χωρίζεστε έτσι; 
 Για ποιους λόγους; 
 Σε ποιες περιπτώσεις είναι προτιµότερος αυτός ο τρόπος; 
 Υπάρχουν προβλήµατα σε αυτό το είδος χωρισµού σε οµάδες; 
 Συγκρίνετε αυτόν µε τους άλλους τρόπους χωρισµού σε οµάδες και κατατάξτε τον στις 

προτιµήσεις σας. 
       Πείτε τους ότι στο περιβάλλον του σχολείου ο στόχος µας, όταν φτιάχνουµε 

οµάδες, για να παίξουµε, είναι είτε για να µάθουµε καινούρια παιχνίδια είτε για να 
διασκεδάσουµε, παίζοντας µε παιχνίδια που ήδη γνωρίζουµε. Οι διαφορετικές ικανότητες 
που έχει ο κάθε µαθητής σε κάθε άθληµα δεν πρέπει να καθορίζουν τη συµµετοχή του ή όχι 
στα παιχνίδια που παίζουµε στο σχολείο. Όλοι συµµετέχουµε, για να µάθουµε και να 
διασκεδάσουµε, γιατί: 

 Ένας τρόπος υπάρχει, για να γίνουµε καλύτεροι σε κάποιο παιχνίδι: Παίζοντας! 
 Μαθαίνουµε και από τους συµµαθητές µας και γινόµαστε καλύτεροι, παίζοντας µαζί 

τους. ∆ε µαθαίνουµε µόνο από τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής! 
 Έχετε φανταστεί ποτέ πόσο βαρετό θα ήταν ένα παιχνίδι αν όλοι µας είχαµε ακριβώς 

τις ίδιες ικανότητες;  
     Επιλέξτε ένα παιχνίδι και βγείτε να το παίξετε στην αυλή, δοκιµάζοντας τους 2 

πρώτους τρόπους χωρισµών οµάδων που διαλέξατε ως προτιµότερους.  
     Συζητήστε στο τέλος αν πραγµατικά αυτοί ήταν οι καλύτεροι τρόποι χωρισµού σε 

οµάδες ή αν χρειάζεται οι µαθητές να αναθεωρήσουν και να δοκιµάσουν και άλλους 
τρόπους σε επόµενα µαθήµατα.   

  
∆ιδακτικά σχόλια: 

Όσο συζητάτε ή 
παίζετε, θυµίζετε 
συνεχώς στα παιδιά 
ότι οι στόχοι µας είναι 
να µαθαίνουµε όλοι 
και να διασκεδάζουµε 
όλοι στα παιχνίδια που 
παίζουµε.  

 
Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 

∆οκιµάστε να προσεγγίσετε µε δικό σας τρόπο τις διαφορές ικανοτήτων στα ατοµικά 
αγωνίσµατα.  
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Ενότητα: Κοινωνικές ανισότητες - Κοινωνικός αποκλεισµός 
Θέµα: ∆ιακρίσεις που οδηγούν σε αποκλεισµό 

Τίτλος δράσης: «Στερεότυπα και προκαταλήψεις» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα:  Α΄ -Γ΄ Γυµνασίου 

Στόχοι:  
Με αυτήν τη 

δράση οι µαθητές θα 
µάθουν για τις 
προκαταλήψεις και τα 
στερεότυπα και πως 
αυτά οδηγούν σε 
διακρίσεις και 
αποκλεισµό.   

Υλικά: Μολύβι και 
χαρτί. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης:  

Ορίστε οµάδες 
ατόµων στα οποία 
θέλετε να εστιάσετε 
και πείτε στους 
µαθητές να επιλέξουν 
µια οµάδα ατόµων που 
υπόκειται σε 
κοινωνικό αποκλεισµό 
από τη δική µας 
κοινωνία. Πείτε τους 
να συλλέξουν 
πληροφορίες για αυτήν 
την οµάδα. Με αυτά 
που θα βρουν να 
ετοιµάσουν µια µικρή 
παρουσίαση που θα 
κάνουν προς τους 
συµµαθητές τους σε 
επόµενο µάθηµα.      

  

∆ιαδικασία: 
Πείτε στους µαθητές να διαβάσουν τους ορισµούς για τις προκαταλήψεις και τα 
στερεότυπα από το τετράδιό τους. Στη συνέχεια, πείτε τους ότι οι προκαταλήψεις 
και τα στερεότυπα είναι σχήµατα που µας βοηθούν να εξηγήσουµε την 
πραγµατικότητα. Όταν η πραγµατικότητα δεν ανταποκρίνεται στην προκατάληψή 
µας, είναι ευκολότερο για το µυαλό µας να αλλάξουµε την ερµηνεία της 
πραγµατικότητας, παρά να αλλάξουµε την προκατάληψή µας. Οι προκαταλήψεις 
µάς βοηθούν να συµπληρώσουµε πληροφορίες όταν µας λείπουν. 

 ∆ιαβάστε τους την παρακάτω παράγραφο: «Η Μαίρη άκουσε τον παγωτατζή να 
έρχεται από την άλλη πλευρά του δρόµου. Θυµήθηκε τα λεφτά που της χάρισαν στα 
γενέθλιά της και έτρεξε µέσα στο σπίτι». Πείτε τους να την ερµηνεύσουν. Μετρήστε 
πόσες υποθέσεις έκαναν για τις πληροφορίες που τους λείπουν και εντοπίστε τες 
µέσα από ερωτήσεις (π.χ. πού ξέρετε ότι η Μαίρη είναι ένα νεαρό κορίτσι, που το 
ξέρετε ότι θα αγοράσει παγωτό;). ∆οκιµάστε να αλλάξετε τη λέξη «λεφτά» µε τη 
λέξη «όπλο» και προσπαθήστε πάλι να ερµηνεύσετε την παράγραφο. Ποιες είναι 
τώρα οι υποθέσεις που κάνουν για τη Μαίρη; (All different - all equal, Education 
pack, European Youth Centre, 1995, σελ. 31) 

 Στη συνέχεια, πείτε τους να φανταστούν διάφορους φίλους που έχουν. Με 
άλλους συνήθως παίζουν ποδόσφαιρο, µε άλλους ακούνε µουσική και µε άλλους 
διαβάζουν. Πόσο σίγουροι είναι για όλους τι µουσική ακούνε, τι οµάδα είναι και τι 
φαγητό τους αρέσει; Ξέρουν ή απλά µαντεύουν; Το να κάνουµε υποθέσεις είναι 
κοινό και εύκολο. Αν είναι τόσο εύκολο να κάνουµε λάθη για ανθρώπους που 
νοµίζουµε ότι ξέρουµε καλά, σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι να κάνουµε λανθασµένες 
κρίσεις για ανθρώπους που δε γνωρίζουµε και πολύ καλά ή καθόλου. 

Στη συνέχεια ρωτήστε τους: 
 Μπορείτε να εντοπίσετε προκαταλήψεις και στερεότυπα που έχετε αφοµοιώσει 

ασυνείδητα για κάποιες από τις παρακάτω οµάδες ατόµων: τσιγγάνους, µετανάστες, 
άτοµα άλλων θρησκειών, άτοµα µε ειδικές ανάγκες …; 

 Τι είδους διακρίσεις γίνονται προς τέτοιες οµάδες ατόµων;  
 Από ποιες κοινωνικές δραστηριότητες στις οποίες όλοι συµµετέχουν αυτοί 

αποκλείονται;  
Ολοκληρώστε λέγοντάς τους ότι οι διακρίσεις είναι οι προκαταλήψεις στην πράξη. 
Οµάδες ατόµων ονοµάζονται ως διαφορετικές και γίνονται διακρίσεις προς αυτές, µε 
αποτέλεσµα να αποκλείονται από διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής.   

Επίλογος:  
«Μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξουµε τις προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα που έχουµε για οµάδες ατόµων, όµως ένα καλό πρώτο βήµα είναι να 
µπορούµε να τα εντοπίσουµε».  

Αξιολόγηση: Πείτε στους µαθητές να συµπληρώσουν τις ασκήσεις που βρίσκονται 
στο τετράδιό τους. Βοηθήστε τους να βρουν τις σωστές απαντήσεις µέσα από 
καθοδηγούµενες ερωτήσεις.  

∆ιδακτικά σχόλια; 
Ενθαρρύνετε τα 

παιδιά να κάνουν 
ερωτήσεις για λέξεις 
και έννοιες που δεν 
καταλαβαίνουν. Στο 
επόµενο µάθηµα κάντε 
στην τάξη την 
αντίστοιχη δράση στο 
τετράδιο του µαθητή.  

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
 Αυτήν τη δράση µπορείτε να την εστιάσετε σε στερεότυπα και 

προκαταλήψεις προς µία συγκεκριµένη οµάδα ατόµων και να την προσεγγίσετε 
αναλυτικότερα. 
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Ενότητα: Κοινωνικές ανισότητες - Κοινωνικός αποκλεισµός. 
Θέµα: Ανισότητες. 

Τίτλος δράσης: «Ευκαιρίες και ανισότητες». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: Α΄ -Γ΄ Γυµνασίου. 

Στόχοι: Με αυτήν τη δράση οι 
µαθητές θα µάθουν και θα 
προβληµατιστούν για το πώς οι 
διαφορετικές ευκαιρίες 
οδηγούν σε κοινωνικές 
ανισότητες.  

Υλικά: Μία µπάλα του 
µπάσκετ και ένα µπαλάκι του 
τένις. 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Βοηθήστε τα παιδιά µε 
ερωτήσεις να εντοπίσουν όσο 
γίνεται περισσότερες 
διαστάσεις των ανισοτήτων που 
προκύπτουν από τις 
διαφορετικές ευκαιρίες. 
Αποφύγετε να αποδώσετε 
ευθύνες σε «όλους και 
κανέναν» όπου θα αφήσουν στα 
παιδιά την εντύπωση ότι δε 
µπορούν να κάνουν τίποτα για 
να αναστείλουν τις ανισότητες 
που δηµιουργούνται γύρω τους.  
Στο επόµενο µάθηµα κάντε 
στην τάξη την αντίστοιχη 
δράση στο τετράδιο του 
µαθητή.   

  

∆ιαδικασία 
Χωρίζουµε τους µαθητές τυχαία σε δυο οµάδες. Βάζουµε τη µία οµάδα 

σε σειρά, στη γραµµή της προσωπικής, να σκοράρει στο καλάθι του µπάσκετ 
µε µια µπάλα του µπάσκετ. Την άλλη οµάδα τη βάζουµε σε σειρά, πίσω από 
τη γραµµή του τρίποντου, να σκοράρει στο καλάθι του µπάσκετ. Τους λέµε 
ότι νικήτρια θα είναι η οµάδα που πρώτη θα καταφέρει να πετύχει 11 
καλάθια. Μετά, να αλλάξουν θέσεις και να επαναλάβουν.    

Μετά το τέλος του παιχνιδιού χρησιµοποιήστε ερωτήσεις, όπως, είναι 
οι παρακάτω για να συζητήσετε µε τους µαθητές: 

 Τι προκάλεσε την ανισότητα µεταξύ των δύο οµάδων;  
 Μπορείτε να εντοπίσετε τις διαφορετικές ευκαιρίες που έχουν ως προς 

την εκπαίδευση: 
1. Παιδιά µεταναστών ή µειονοτήτων µε τα παιδιά της χώρας µας; 
2. Παιδιά που ζουν στις πόλεις και παιδιά που ζουν σε αποµονωµένα χωριά;   
3. Παιδιά που οι γονείς τους έχουν µεγάλες διαφορές στο εισόδηµά τους; 
4. Παιδιά που γεννήθηκαν µε κάποια διαφορετικότητα; 

 Τι κοινωνικές ανισότητες προκαλούν οι διαφορετικές ευκαιρίες ως προς 
την εκπαίδευση σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις; 

 Τι αλλαγές θα πρότεινες να γίνουν στην εκπαίδευση έτσι ώστε όλα τα 
παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες, για να έχουν όλα δικαίωµα σε µια καλύτερη 
ζωή; 

 Μπορείς να εντοπίσεις τις διαφορετικές ευκαιρίες που έχουν τα 
παραπάνω παιδιά και σε άλλους τοµείς, όπως στην υγειονοµική περίθαλψη, 
την πληροφόρηση για κοινωνικές παροχές κ.ά.;   

 Με δεδοµένο ότι για όλες αυτές τις ανισότητες δε µπορούµε να πούµε µε 
ασφάλεια ότι φταίει αποκλειστικά κάποιος ή κάποιοι συγκεκριµένα, εµείς 
στην καθηµερινότητά µας τι νοµίζετε ότι µπορούµε να κάνουµε για τη 
βελτίωση της κατάστασης;   
Επίλογος:  

«Ευθύνονται οι άνθρωποι για τις κοινωνικές ανισότητες ή µήπως οι 
διαφορετικές ευκαιρίες δηµιουργούν τις κοινωνικές ανισότητες;».   

Αξιολόγηση:  
Συνεργαστείτε µε το/τη φιλόλογο και βάλτε τα παιδιά να γράψουν µια 

έκθεση µε θέµα: «Αν ήµουν υπουργός παιδείας για µία µέρα, τι αλλαγές θα 
έκανα στην εκπαίδευση, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση». Τις καλύτερες δηµοσιοποιήστε τες µε όποιον τρόπο νοµίζετε 
καλύτερο.      

Καθήκοντα εκτός τάξης:  
 

Να ετοιµάσουν τα παιδιά 
ένα άρθρο µε τις προτάσεις που 
θα κάνουν για ίσες ευκαιρίες 
στην εκπαίδευση. Να το 
δηµοσιεύσουν στην εφηµερίδα 
του σχολείου ή στον τοπικό 
τύπο. Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 

Μπορείτε να εστιάσετε τη δραστηριότητα σε συγκεκριµένη οµάδα 
παιδιών µόνο και να εµβαθύνετε περισσότερο.   
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Ενότητα: Κοινωνικές ανισότητες - Κοινωνικός αποκλεισµός. 
Θέµα: «Κοινωνική κατασκευή του σώµατος». 
Εκπαιδευτική βαθµίδα:  Α΄ -Γ΄ Γυµνασίου. 

Στόχοι: Με αυτήν τη 
δράση οι µαθητές θα 
προβληµατιστούν για 
την κοινωνική 
κατασκευή του 
ιδανικού σώµατος 
σήµερα.    

Υλικά: Περιοδικά 
ποικίλης ύλης ευρείας 
κυκλοφορίας. 

Καθήκοντα εκτός 
τάξης: Όλα τα 
στοιχεία και τις 
απόψεις που 
συζητήθηκαν µπορούν 
να τα συγκεντρώσουν  
και να φτιάξουν µια 
µεγάλη αφίσα η οποία 
θα αναρτηθεί σε 
κεντρικό σηµείο του 
σχολείου ή να 
ετοιµάσουν ένα άρθρο 
για τη σχολική 
εφηµερίδα τους.  

∆ιαδικασία 
Ενηµερώστε τους µαθητές από το προηγούµενο µάθηµα να φέρουν από το σπίτι 
τους περιοδικά ποικίλης ύλης που έχουν στο σπίτι τους. Τα περιοδικά θα πρέπει να 
είναι αυτά που αγοράζει συχνότερα η οικογένεια. 
 
Θα πρέπει σε οµάδες να καταγράψουν σε έναν πίνακα τη συχνότητα εµφάνισης και 
προβολής συγκεκριµένων σωµατότυπων  (π.χ. πόσες εικόνες µε αδύνατα µοντέλα 
υπάρχουν, πόσες ολόσωµες φωτογραφίες διασηµοτήτων υπάρχουν, πόσες 
αντίστοιχα φωτογραφίες ατόµων µε περισσότερα κιλά υπάρχουν και ίσως µε ποια 
σχόλια συνοδεύονται).  
 
Αφού η κάθε οµάδα ανακοινώσει τις συχνότητες εµφάνισης, συζητήστε για το ποιος 
είναι ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στη διαµόρφωση αντιλήψεων για το ιδανικό σώµα. Ποιος 
είναι ο ρόλος του ιδανικού σωµατότυπου και πώς µπορεί να επηρεάσει έφηβους και 
νέους; Ποια είναι η σχέση της υγείας µε το πολύ αδύνατο ή το πολύ παχύ σώµα; 
 
 
Στη συνέχεια, µπορείτε να συζητήσετε για το πώς αλλάζει το πρότυπο του ιδανικού 
σώµατος ανά εποχή τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Θα βοηθούσε 
πολύ να βρείτε πρώτα σχετικές φωτογραφίες (ξεκινήστε από τα σχολικά βιβλία) από 
διάφορες χρονικές περιόδους, π.χ. αναγέννηση, κλασικά χρόνια, αρχαιότητα κτλ. 
Συζητήστε µε τους µαθητές ποια είναι τα στοιχεία της κάθε χρονικής περιόδου που 
επιδρούν στη διαµόρφωση του ιδανικού σώµατος ανά εποχή.  
 
Κλείστε τη δραστηριότητα, τονίζοντας στα παιδιά ότι το ιδανικό σώµα είναι το υγιές 
σώµα.     

 

∆ιδακτικά σχόλια 
Εκµεταλλευτείτε 
αυτήν τη 
δραστηριότητα για να 
δώσετε επιπλέον 
γνώσεις στα παιδιά για 
άσκηση και διατροφή.  

 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 

Μπορείτε να πείτε στους µαθητές και µαθήτριες να παρακολουθήσουν για 1 ώρα 
τηλεόραση και να καταγράψουν τη συχνότητα εµφάνισης και προβολής 
συγκεκριµένων σωµατότυπων.    
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Ενότητα: Βία και επιθετικότητα. 
Θέµα: Προβολή θετικών αθλητικών  προτύπων. 

 Τίτλος δράσης: «…………………………..» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα:  Α΄ –Γ΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχοι: Μ’ αυτήν τη δράση οι 
µαθητές παροτρύνονται να 
αποκτήσουν θετικά αθλητικά 
πρότυπα.   

Υλικά: Φωτογραφίες από 
αθλητικά  ή άλλα περιοδικά, 
µολύβι, χαρτί. 

Καθήκοντα εκτός τάξης:  
Ζητήστε τους από το 
προηγούµενο µάθηµα να 
φέρουν αθλητικά περιοδικά 
και εφηµερίδες.   
 

 
  

 Κάντε µια συζήτηση µε τους µαθητές για το ποιους αθλητές – 
αθλήτριες θαυµάζουν και γιατί. 

 

Παροτρύνετέ τους να ετοιµάσουν για τον αγαπηµένο τους 
αθλητή-αθλήτρια ένα µικρό άλµπουµ- λεύκωµα που να περιέχει 
τα παρακάτω: 

 Μία σελίδα τίτλου. 
 Ένα πίνακα περιεχοµένων. 
 Μια φωτογραφία ή ζωγραφιά του αθλητή ή της αθλήτριας.  
 Βιογραφικές πληροφορίες π.χ. πότε και που γεννήθηκε, πότε 

ξεκίνησε αθλητισµό κτλ. 
 Στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται µε την απόδοσή του, 

π.χ. εξέλιξη του ρεκόρ, συµµετοχές κτλ. 
 Τους λόγους για τους οποίους ο µαθητής ή η µαθήτρια 

θεωρεί ότι το είδωλό του είναι καλός αθλητής, µε παραδείγµατα 
έντιµης αθλητικής συµπεριφοράς ή γενικότερης έντιµης 
συµπεριφοράς στην καθηµερινή του/της ζωή.      

Αξιολόγηση:  
Πείτε στα παιδιά να συµπληρώσουν την παρακάτω φράση: 
Για µένα «έντιµη αθλητική συµπεριφορά είναι…» 

∆ιδακτικά σχόλια: Μην 
απορρίπτετε οποιαδήποτε 
επιλογή αθλητή από τους 
µαθητές, αρκεί να εστιαστούν 
στις θετικές του/της 
συµπεριφορές. 

 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις:  
Μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές των µαθητών στην 

επιλογή αθλητή ή αθλήτριας, διαλέγοντας µόνο αθλητές από οµαδικά 
ή µόνο από ατοµικά αγωνίσµατα, ή µόνο Έλληνες, ή άλλους αθλητές . 
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Ενότητα: Βία και επιθετικότητα. 
Θέµα: Μ.Μ.Ε. και βία στους αθλητικούς χώρους. 
Τίτλος δράσης: «…………………………..» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα:  ∆΄ – Στ΄ ∆ηµοτικού.   

Στόχοι:  Μ’ αυτήν τη δράση οι 
µαθητές θα µάθουν για το ρόλο 
των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης στη βία και 
επιθετικότητα στους 
αθλητικούς χώρους. 

 

Υλικά:  Εφηµερίδες, ψαλίδια, 
µολύβια, χαρτιά, χαρτόνια, 
µπογιές-µαρκαδόρους 

.  

Καθήκοντα εκτός τάξης: 
Παροτρύνετε τα παιδιά να 
εκθέσουν το φωτογραφικό 
υλικό που συνέλεξαν σε ένα 
πόστερ και να το αναρτήσουν 
στην τάξη ή στο σχολείο. Τις 
φωτογραφίες των έντιµων 
συµπεριφορών να τις 
οµαδοποιήσουν κάτω από µια 
επικεφαλίδα - σύνθηµα - 
µήνυµα (π.χ. επικροτούµε και 
µιµούµαστε), ενώ τις 
φωτογραφίες των βίαιων και 
επιθετικών συµπεριφορών να 
τις οµαδοποιήσουν κάτω από 
µια επικεφαλίδα - σύνθηµα - 
µήνυµα (π.χ. απορρίπτουµε και 
αποφεύγουµε).    

Πείτε στους µαθητές να παρακολουθήσουν την ειδησεογραφία στις αθλητικές 
εφηµερίδες, για 1-2 εβδοµάδες. Να κόβουν τα άρθρα και τις φωτογραφίες που 
σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την αθλητική βία και επιθετικότητα και τα 
άρθρα και φωτογραφίες που προβάλλουν έντιµες αθλητικές συµπεριφορές. 

Αφού µαζέψουν όλο το υλικό, ταξινοµήστε το, διαβάστε το και συζητήστε τα 
παρακάτω: 

 Ποιες είναι οι πιο συχνές αναφορές, αυτές στη βία και την επιθετικότητα 
ή αυτές στην έντιµη αθλητική συµπεριφορά; 

 Προσέξτε το ύφος που είναι γραµµένα τα άρθρα. Τα βίαια επεισόδια ή οι 
επιθετικές συµπεριφορές που περιγράφουν αντιµετωπίζονται µε επιείκεια,  
δηλαδή δικαιολογούνται, ή αποδοκιµάζονται; 

 Εντοπίστε αν τα άρθρα που περιγράφουν βία ή επιθετικότητα 
συνοδεύονται από φωτογραφίες. 

 Εντοπίστε αν τα άρθρα που περιγράφουν έντιµες αθλητικές συµπεριφορές 
συνοδεύονται από φωτογραφίες. 

 Ψάξτε µέσα στα άρθρα αν αναφέρουν τις επιπτώσεις των βίαιων ή 
επιθετικών συµπεριφορών. Επισηµαίνουν τις άσχηµες επιπτώσεις από τη 
χρήση βίας ή επιθετικότητας, ή τις αγνοούν και τονίζουν µόνο τα γεγονότα; 

 

Επίλογος:  
Συνοψίστε τους άµεσους και έµµεσους τρόπους που χρησιµοποιούν τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για να προβάλουν τη βία και την επιθετικότητα.  
Συζητήστε τους λόγους που τα Μ.Μ.Ε. δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη 

βία, παρά στις έντιµες αθλητικές συµπεριφορές.   
 

Αξιολόγηση:  
Μετά την ανάλυση και συζήτηση που θα κάνετε, ζητήστε από τους 

µαθητές να γράψουν σε µια παράγραφο την απάντηση στην ερώτηση: «Με 
ποιους τρόπους νοµίζετε ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης επηρεάζουν τους 
νέους για το θέµα της βίας και επιθετικότητας στους αθλητικούς χώρους;» 

∆ιδακτικά σχόλια: 
Χρησιµοποιήστε επιπλέον 
καθοδηγητικές ερωτήσεις, για 
να βοηθήσετε τους µαθητές να 
εντοπίσουν τους τρόπους που 
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
χρησιµοποιούν, για χάρη του 
κέρδους, τη βία και 
επιθετικότητα στους 
αθλητικούς χώρους.  
 

 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να παροτρύνετε τους µαθητές, αντί να συλλέξουν στοιχεία από 

τις εφηµερίδες, να παρακολουθήσουν αθλητικές εκποµπές στο ράδιο ή την 
τηλεόραση για τον ίδιο σκοπό.  
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Ενότητα: Βία και επιθετικότητα. 
Θέµα: Παιχνίδι στην αυλή. 

Τίτλος δράσης: «…………………………..» 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: ∆ηµοτικό.   

Στόχοι: µ’ αυτήν τη 
δράση οι µαθητές θα 
µάθουν να ξεχωρίζουν τις 
αποδεκτές από τις µη 
αποδεκτές συµπεριφορές, 
όταν παίζουν παιχνίδια.   

Υλικά: Μπάλες για το 
παιχνίδι. 

 

Καθήκοντα εκτός τάξης: 
Πείτε στους µαθητές να 
ετοιµάσουν µερικά 
σχετικά µηνύµατα 
σχετικά, να τα 
επιµεληθούν µε εικόνες ή 
σκίτσα και να τα 
τοιχοκολλήσουν στο 
γυµναστήριο.   

Επιλέξτε ένα οµαδικό παιχνίδι, π.χ. µπάσκετ, και χωρίστε τους µαθητές 
και µαθήτριες σε 2 οµάδες για να παίξουν. Κρατήστε εκτός οµάδων 4-6 
παιδιά. Σε 2-3 παίκτες κάθε οµάδας δέστε ένα σχοινί στη µέση τους και 
βάλτε από ένα µαθητή ή µαθήτρια (από αυτούς που είναι εκτός 
οµάδων) να τον κρατάει από το σχοινί και να κινείται συνεχώς µαζί 
του, πίσω του. ∆ώστε οδηγίες σε αυτούς που κρατούν τα σχοινιά να 
εµποδίζουν συνεχώς την κίνηση των παικτών που «κρατάνε δεµένους». 
Αφήστε τους να παίξουν λίγη ώρα έτσι και µετά αλλάξτε ρόλους στους 
µαθητές.  
∆ιακόψτε µετά από λίγη ώρα, και συζητήστε το πώς τους φάνηκε όταν 
δεν τους άφηναν να κινηθούν ελεύθερα και αν έχουν αισθανθεί 
παρόµοια κάποιες φορές στα παιχνίδια τους.  
Κάντε µαζί µια λίστα µε συµπεριφορές που επιτρέπονται σύµφωνα µε 
τους κανόνες του παιχνιδιού και µε συµπεριφορές που αποτελούν 
επιθετικότητα.  
Ξεκαθαρίστε τους ότι είναι άλλο να παίζουν µε το γράµµα των 
κανόνων και άλλο να παίζουν µε το πνεύµα των κανόνων.  
 
Στη συνέχεια βάλτε τους µαθητές να παίξουν κανονικά το παιχνίδι 
τους, χωρίς τα σχοινιά, και παροτρύνετέ τους να ελέγχουν τις ενέργειές 
τους µέσα στο παιχνίδι, έτσι, ώστε να µην παραβιάζουν το πνεύµα των 
κανόνων του παιχνιδιού.    
 
       Επίλογος:  

  

Αξιολόγηση:  
Ζητήστε από τους µαθητές να ξεκαθαρίσουν ποιες συµπεριφορές ή 

ενέργειες είναι αποδεκτές και ποιες αποτελούν επιθετικότητα σε άλλα παιχνίδια 
που παίζουν.    

∆ιδακτικά σχόλια: 
∆ιακόψτε το παιχνίδι για 
να αλλάξετε ρόλους στους 
µαθητές ή για να 
συζητήσετε, πριν 
εκδηλωθούν σοβαρότερες 
αντιδράσεις, αφήνοντας 
πρώτα να εκδηλωθεί η 
δυσαρέσκεια ή ενόχληση 
µε διαµαρτυρίες.  

 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο οµαδικό άθληµα και 

οποιαδήποτε άλλη µορφή συγκαλυµµένου «σκληρού µαρκαρίσµατος».   
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Ενότητα: Βία και επιθετικότητα. 
Θέµα: Η επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην αθλητική παιδεία.  

 Τίτλος δράσης: «…………………………..»  
Εκπαιδευτική βαθµίδα:  Α΄ - Γ΄ Γυµνασίου.  

Στόχοι:  Με αυτήν 
τη δράση οι 
µαθητές θα 
προβληµατιστούν 
για τη βία και 
επιθετικότητα 
στους αθλητικούς 
χώρους και για το 
ρόλο των Μ.Μ.Ε. 

 
Υλικά:  
Φωτογραφίες και 
αρθρογραφία από 
βίαια επεισόδια σε 
αθλητικούς 
χώρους.   
∆ιδακτικά 
σχόλια: (*) Σε 
αυτή την ερώτηση, 
οι απαντήσεις των 
µαθητών µπορεί 
να διαφέρουν. 
Κάποιοι µπορεί να 
σας πουν, ότι τις 
βρίσκουν 
συναρπαστικές και 
ενδιαφέρουσες. 
Τέτοιες 
απαντήσεις 
χρησιµοποιήστε 
τες, για να 
οδηγήσετε τη 
συζήτηση στο ότι 
σε αυτά τα 
συναισθήµατα 
στοχεύουν τα 
Μ.Μ.Ε. και γι’ 
αυτό τις υπερ - 
προβάλλουν.  

 Χρησιµοποιήστε ερωτήσεις όπως τις παρακάτω, για να συζητήσετε µε τα παιδιά: 

 Πόσοι από εσάς ασχολείστε µε τα οµαδικά σπορ; 
 Ποια σπορ; 
 Ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν στα αθλήµατα που συµµετέχετε σχετικά µε τη 

βίαιη φυσική επαφή µεταξύ των παικτών (π.χ. σπρώξιµο, χτύπηµα κτλ.); 
 Πως αισθάνεστε όταν ένας άλλος παίκτης σας σπρώξει ή σας χτυπήσει; 
 Ποιες είναι οι πιο συχνές τιµωρίες που επιβάλλονται σε παίκτες που 

συµπεριφέρονται έτσι; 
 Πόσο συχνά τέτοιες συµπεριφορές συµβαίνουν στο σπορ που συµµετέχετε; 
 Αναφέρετε µια λίστα µε χαρακτηριστικά και συµπεριφορές που πρέπει να έχει 

ένας καλός και έντιµος αθλητής στο σπορ σας. 
 Θεωρείτε τον εαυτό σας έναν καλό και έντιµο αθλητή; Εφαρµόζετε αυτές τις 

συµπεριφορές όταν παίζετε; 
Στη συνέχεια συζητήστε για τα σπορ που προβάλλονται συνήθως στην τηλεόραση. 
Χρησιµοποιήστε κάποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Ποια σπορ βλέπετε συνήθως στην τηλεόραση; 
 Συγκρίνετε τα σπορ που παίζετε µε αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση. Ποια 

φαίνονται πιο βίαια; 
 Τι είδους βίαιες συµπεριφορές  στα σπορ βλέπετε να προβάλλονται στην 

τηλεόραση;  
 Οι παίκτες που βλέπουµε στα σπορ της τηλεόρασης είναι ενήλικες και κάποιοι 

από αυτούς έχουν παιδιά. Φαντάζεστε τι παράδειγµα δίνουν στα παιδιά τους, όταν 
τους βλέπουν να συµπεριφέρονται βίαια στους αγωνιστικούς χώρους;  
Βρείτε φωτογραφίες που να δείχνουν βίαια επεισόδια σε αθλητικούς χώρους, δείξτε 
κάποιες από αυτές στα παιδιά και συζητήστε µε τη βοήθεια των παρακάτω 
ερωτήσεων: 

 Πως αισθάνεστε βλέποντας τέτοιες φωτογραφίες; (*) 
 Τι µηνύµατα περνάει στους νέους η προβολή τέτοιων γεγονότων;  
 Γιατί νοµίζετε ότι τα Μ.Μ.Ε. υπερτονίζουν τη βία και την επιθετικότητα και 

υπο-προβάλλουν τις έντιµες αθλητικές συµπεριφορές; 
 Σε ποια σπορ δεν παρατηρούµε τέτοιες αντιαθλητικές συµπεριφορές; Βρίσκετε 

αυτά τα σπορ ενδιαφέροντα; Πόσο τα προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. σε σχέση µε αυτά που 
παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά βίας;  

 Θυµηθείτε τη λίστα µε τα χαρακτηριστικά που έχει ένας καλός και έντιµος 
αθλητής. Αναφέρετε αθλητές που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και αθλητές που 
δεν τα έχουν. 

Αξιολόγηση:  
Ζητήστε από τους µαθητές και µαθήτριες να γράψουν σε χαρτόνια και να 

τοιχοκολλήσουν στην τάξη τους 2-3 από τα καλύτερα µηνύµατα που θα σκεφτούν για 
την καταπολέµηση της βίας και επιθετικότητας στους αθλητικούς χώρους.  

Καθήκοντα εκτός 
τάξης: 
Μηνύµατα, 
φωτογραφίες, 
σατυρικά σκίτσα, 
σχόλια και µικρά 
σχετικά κείµενα 
µπορούν να γίνουν 
ένα πόστερ για τον 
πίνακα 
ανακοινώσεων του 
σχολείου. 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Αν βρείτε ταινία (βίντεο ή DVD) µε βίαια αθλητικά γεγονότα µπορείτε να την 

προβάλετε για ευαισθητοποίηση και να ξεκινήσετε µετά τη συζήτηση. Φροντίστε 
όµως να έχετε σαν αντίβαρο και ταινία µε έντιµες αθλητικές συµπεριφορές για να την 
προβάλετε επίσης και να τη συζητήσετε.  

  



 154
 

Ενότητα: Επιθετικότητα 
Θέµα: Κατανόηση των συνεπειών της επιθετικότητας 

Τίτλος δράσης: το χαµογελαστό παιχνίδι 
Εκπαιδευτική βαθµίδα: 10-12 ετών 

Στόχοι: µε αυτήν 
τη δράση τα παιδιά θα 
κατανοήσουν   

Πριν ξεκινήσετε τη δραστηριότητα δείξτε στα παιδιά 
αποκόµµατα από εφηµερίδες και περιοδικά µε σχολιασµούς 
πράξεων «ευ αγωνίζεστε» και «επιθετικές» πράξεις σε διάφορα 
αθλήµατα. Πείτε στα παιδιά τι συνέπειες είχε η κάθε πράξη 
[πρακτικά για την εξέλιξη του αγώνα, συναισθηµατικά για τους 
παίκτες που έλαβαν µέρος στο επεισόδιο (θετικό ή αρνητικό), 
συνέπειες στην υστεροφηµία τους]. Τονίστε στα παιδιά τη 
διαφορά της επιθετικότητας και της βίας, αλλά επισηµάνετε την 
αντικανονικότητα και των δύο.  

Υλικά: µία µπάλα, 
χαρτί και µολύβι 

 
 
 
Καθήκοντα εκτός 

τάξης: 
Ζητείστε να 

φτιάξει όλη η τάξη ένα 
κολλάζ που να 
καταδικάζει τη βία και 
την επιθετικότητα στον 
αθλητισµό αλλά και την 
καθηµερινή ζωή.  

«Το χαµογελαστό παιχνίδι»: τα παιδιά θα παίξουν το 
αγαπηµένο τους οµαδικό παιχνίδι. Ορίστε εσείς ποιο θα είναι. 
Χωρίστε τα παιδιά σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα θα ορίσει τον 
«Παρατηρητή» της. Εξηγήστε το ρόλο του «Παρατηρητή». Ο 
«Παρατηρητής» θα πρέπει στο χαρτί που έχει να καταγράφει κάθε 
ενέργεια παίκτης της οµάδας του η οποία είχε επιθετική µορφή 
(µε οποιαδήποτε έκφραση της επιθετικότητας). Μετά από 10 
λεπτά παιχνιδιού, σταµατήστε τους και ζητήστε από κάθε οµάδα 
να απαντήσει στα ερωτήµατα του τετραδίου της. 

Βοηθήστε τα παιδιά µε ερωτήσεις να κατανοήσουν: 
- τις αρνητικές συνέπειες της επιθετικότητας στην εξέλιξη 

του παιχνιδιού 
- τις αρνητικές συνέπειες της επιθετικότητας στα 

συναισθήµατα της οµάδας όλης και του κάθε παιδιού ξεχωριστά 
- τις συνέπειες στην απόδοση των παικτών 
- το ρόλο των κανόνων και της τήρησής τους 
Στη συνέχεια βάλτε τα παιδιά να ξαναπαίξουν το ίδιο 

παιχνίδι για 10 ακόµη λεπτά, όµως τώρα κάθε φορά που θα 
εµφανίζουν µια συµπεριφορά του «ευ αγωνίζεστε» (π.χ. 
χαµόγελο, χειραψία, βοήθεια στον αντίπαλο) η οµάδα θα κερδίζει 
έναν έξτρα βαθµό. 

Στο τέλος τους παιχνιδιού εστιάστε στο ότι τη δεύτερη 
φορά ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΑΝ περισσότερο και ολόκληρη η οµάδα.  

  
∆ιδακτικά 

σχόλια: 
∆ιευκρινίστε τη 

διαφοροποίηση της βίας 
από της επιθετικότητα 
και αναφέρετε και τη 
λεκτική επιθετικότητα, 
ως µια πολύ συχνή και 
εξίσου επώδυνη µορφή 
επιθετικότητας.  

 
Αξιολόγηση:  
Ζητήστε από τα παιδιά να βγάλουν το δικό τους µήνυµα 

κατά της επιθετικότητας και της βίας στον αθλητισµό, αλλά και 
τη ζωή 
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Υπόδειγµα δράσης 

Ενότητα : π.χ. Κοινωνικός αποκλεισµός. 
Θέµα: π.χ ανισότητες στην εκπαίδευση 

Τίτλος δράσης: «Το όνοµα της αντίστοιχης δράσης του τετραδίου του µαθητή» π.χ. «οι 
κόκκινοι και οι πράσινοι». 

Εκπαιδευτική βαθµίδα: π.χ. Α΄ -Γ΄ ∆ηµοτικού. 
Στόχοι: 

Με αυτήν τη 
δράση οι µαθητές:  

Θα µάθουν…. 
Θα βιώσουν  
Θα 

προβληµατιστούν  
 
 

Υλικά:  

Καθήκοντα εκτός 
τάξης: τι θα µπορούσαν 
να κάνουν τα παιδιά 
εκτός µαθήµατος ή 
σχολείου. 

  

∆ιαδικασία 
Εισαγωγή:  
Κινητικό παιχνίδι ή 
Εικόνες, βίντεο ή ντοκιµαντέρ, στατιστικά στοιχεία, απλοποιηµένα 

ερευνητικά ευρήµατα, τραγούδι, ποίηµα, στίχοι, άρθρα διακηρύξεων (π.χ. 
ανθρώπινα δικαιώµατα-ισότητας κτλ.), άρθρα εφηµερίδων, περιοδικών, 
αποσπάσµατα βιβλίων, σειρά ερωτήσεων ή διλήµµατα  κ.ά.   για εισαγωγική 
ευαισθητοποίηση που θα εντοπίζει το θέµα-πρόβληµα (ανάλογα µε την 
ηλικία και το θέµα).  

∆ράση: 
Συζήτηση-ανάλυση του θέµατος-προβλήµατος µέσα από ερωτήσεις: 
Α)Εντοπισµός του προβλήµατος µέσα από καθοδηγούµενη συζήτηση 

µε ερωτήσεις 
Β)Αναφορά στο τι το προκαλεί και που µπορεί να οφείλεται. 
Γ)Παραποµπή - σύνδεση µε την καθηµερινότητα του µαθητή. 
∆) Γενίκευση - µεταφορά στην ευρύτερη κοινωνία-ζωή. 
Ε) Τι µπορούµε -πρέπει να κάνουµε για να προλάβουµε-αλλάξουµε το 

πρόβληµα-αδικία εµείς µέσα στην καθηµερινότητά µας. 
 

Επίλογος:  
Σύνοψη - η κεντρική ιδέα της δράσης σε µια πρόταση και προτροπή 

για να βγάλουν το µήνυµα και να το γράψουν στο τετράδιό τους.  
Αξιολόγηση:  

Στις µικρές τάξεις (Α΄-Γ΄) ζωγραφιές ή αντιστοιχίσεις εικόνων  
Στις µεγαλύτερες (∆΄-ΣΤ΄) αντιστοιχίσεις προτάσεων ή λέξεων 
Ερωταπαντήσεις, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, κτλ. 
Στο γυµνάσιο: µίνι ερωτηµατολόγια, γράψιµο έκθεσης σε συνεργασία 

µε φιλόλογο, project - συλλογή πληροφοριών - φωτογραφιών, µίνι έρευνα, 
γράψιµο τραγουδιού-στίχων-σκετς, διοργάνωση µίνι εκδήλωσης κ.ά.   

∆ιδακτικά σχόλια 
Ειδικά Σχόλια για 

τη διδασκαλία  - 
προσέγγιση είτε 
ανάλογα µε την 
ενότητα-θέµα  είτε 
ανάλογα µε την ηλικία.   

 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις: 
Προτείνουµε παραλλαγές της δραστηριότητας ή προεκτάσεις ή άλλα  
Αν έχουµε παραποµπές σε συγκεκριµένα βιβλία, sites κ.ά.  
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 «Πιο γρήγορα-πιο αργά» 

           
  
∆εν είναι όλα τα ζώα το ίδιο 

γρήγορα, αλλά όλα είναι χρήσιµα στον 
κόσµο µας. 

 
Μήπως το ίδιο συµβαίνει και 

µε τα παιδιά στο σχολείο;;; 
 

Ποιο, κατά τη γνώµη σου, είναι το πιο γρήγορο και πιο το πιο αργό ζώο από 
αυτά που βλέπεις στις εικόνες; 

 
Στο µπλοκ ζωγραφικής σου ζωγράφισε τα δύο ζώα που διάλεξες!!! 

Μόλις τελειώσεις τη ζωγραφιά προσπάθησε να µιµηθείς πως κινείται το κάθε έ
από τα ζωάκια! Θα είναι πολύ διασκεδαστικό! Ποιο ζώο σου αρέσει να µιµείσαι;
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«Συνεργάζοµαι µε όλους!» 

 

 
 

 

 

 
• Συνηθίζεις µε την παρέα σου να µην αφήνετε να παίξουν άλλα παιδιά µαζί σας επειδή 

είναι αγόρια ή κορίτσια; ………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………….. 
 

• Εσύ πώς θα αισθανόσουν αν δε σε έπαιζαν για αυτόν το 

λόγο;………………………………………………………………………………………... 

• Παιχνίδι: Φτιάξτε µεταξύ σας µικτές οµάδες µε ίδιο αριθµό αγοριών και κοριτσιών 
σε κάθε οµάδα. Παίξτε ότι παιχνίδι θέλετε για 30 λεπτά, όµως κάθε 5 λεπτά βγάλτε 
από την οµάδα σας ένα αγόρι και ένα κορίτσι να καθίσουν στον πάγκο και όταν 
τελειώσει το παιχνίδι σας ακούστε πως ένοιωσε κάθε παιδί που καθόταν στον πάγκο 
και έβλεπε τους φίλους του και φίλες της να παίζουν. 

 
• Είναι σωστό κάποια παιχνίδια κάποια παιχνίδια να µην µπορούν να παίζουν τα αγόρια 

και κάποια άλλα τα κορίτσια; 

 
Γιατί; ……………………………………………………………………………………. 

 

 
 

Γράψτε εδώ ένα δικό σας µήνυµα για όσα σκεφτήκατε στο σηµερινό µάθηµα  
ή ζωγραφίστε κάτι σχετικό. 
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«Μαθαίνω για το σεβασµό και την υπευθυνότητα» 
 

Στόχοι: θα µάθω πώς ο 
σεβασµός και η 
υπευθυνότητα συνδέονται 
µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και πώς µας 
βοηθούν να γίνουµε 
καλύτεροι.

 

 
Στο παρακάτω διάγραµµα εντόπισε 7 λέξεις που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, αλλά και τη µόρφωση.  
 
 

Τοποθέτησε τις λέξεις που βρήκες στην ακροστιχίδα και απάντησε στην 
ερώτηση: 

∆ Γ Β Ζ Ε Μ Σ Κ Ρ Τ Υ Λ Ν Σ Π
Ρ Ι Κ Ν Ο Σ Ν Α Β ∆ Ι Ο Π Κ Ο
Τ Λ Α Η Ι Φ Ε Γ Ρ Ε ∆ Γ Τ Α Λ
Κ Χ Ν Φ Β Ζ Λ Φ Ω Χ Τ Σ Μ Β Ι 
Η Ι Θ Λ Ο Ξ Κ Ρ Ψ Ι Ε Η Α Σ Τ
Σ Φ Ρ Υ Α Ρ Ν Τ Ε Τ Ρ Σ Χ Ν Ι 
Γ Ν Ω Κ Π Ι Ε Ρ Η ∆ Ε Θ Φ Η Σ
Κ Ε Π Θ Ι Ο Ρ Τ Ρ Λ Χ Ν Α Ρ Μ
Λ Ρ Ο Ν Τ Σ Ο Μ Ι Ε Β Φ Ι Τ Ο
Ε Τ Ι Λ Β Ν Μ Ν Β Κ Σ Κ Σ Α Σ
Ρ Χ Μ Τ Α Θ Π Σ Θ Ι Ο Ω Ο Ν Χ
Υ Ξ Σ Κ Μ Ι Κ Χ Σ Α Α Τ Τ Ρ Φ
Σ Α Ι Ν Ε Υ Ε Ε Ι Φ Γ Φ Η Ε Η
Μ Ε Η Β Κ Σ Ρ Φ Ο Σ Ρ Η Τ Τ Ι 
Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η Μ Π Α ∆ Α

Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ Τι σηµαίνει η λέξη «παιδεία»; 
Α _ _ _ _ _ _ _   
Ι _ _ _ _ _ _ _ _ _  
∆ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ε _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ι _ _ _ _ _ _  

 Α _ _ _ _  
 

Επέλεξε έναν/µία συµµαθητή –τριά σου και δίδαξέ του/της µια αθλητική δεξιότητα που 
γνωρίζεις καλά εσύ, ενώ εκείνος –η έχει χαµηλότερη απόδοση. Γράψε πως τον βοήθησες να βελτιωθεί! 
Ποιες δυσκολίες συνάντησες; 

_______________________________________________________________________ 
_____ 

Επέλεξε ένα άθληµα που γνωρίζεις καλά και δίδαξε δείχνοντας και εξηγώντας 3-5 βασικούς 
κανονισµούς. Στη συνέχεια, µε εσένα διαιτητή, βάλε την οµάδα να παίξει το συγκεκριµένο παιχνίδι. Τι 
διασφάλισες µε τη διδασκαλία των κανονισµών στην εύρυθµη διεξαγωγή του παιχνιδιού;    

____________________________________________________________ 
________________ 
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«Γνωρίζω νέους φίλους!!!» 

Γνωρίζεις παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα από άλλες χώρες; Αν γνωρίζεις τότε ήρθε η ώρα για 
καινούργια παιχνίδια µε καινούργιους φίλους!  

Ρώτησέ τους τι παιχνίδια συνήθιζαν να παίζουν στη χώρα τους και πες τους να σας τα µάθουν για να 
τα παίζετε και εσείς µαζί τους! 

Τα καινούργια παιχνίδια σού θυµίζουν κάποια από αυτά που παίζεις και εσύ µε τους φίλους και φίλες 
σου;  

Αν ναι, δείξτε στους καινούριους φίλους σας πώς τα παίζετε εσείς.  

Αν όχι, µάθετέ τους αυτά που σας αρέσει περισσότερο να παίζετε .      

 
Αν στην τάξη σας έχουν έρθει παιδιά από άλλες χώρες δοκιµάστε να παίξετε το παρακάτω παιχνίδι.  
Επιλέξτε 5-8 ερωτήσεις µε τις οποίες θα θέλατε να µάθετε κάτι για τους άλλους, όπως φαίνεται 

παρακάτω, και γράψτε τες στον πίνακα.  
Ζωγραφίστε ο καθένας σε ένα χαρτί τέσσερις κάθετες και τέσσερις οριζόντιες γραµµές σχηµατίζοντας 

µεταξύ τους 9 τετράγωνα, όπως φαίνεται στο σχήµα. 
 

 Σεργκέϊ από 
Γεωργία  

   

Άλντα: 2 
χρόνια 

παραµονής 
στην Ελλάδα

  

 
Κάντε αυτές τις ερωτήσεις σε συµµαθητές σας µε διαφορετική εθνικότητα από τη δική σας και 

σηµειώστε κάθε απάντηση που θα σας δώσουν σε κάθε ένα από τα τετράγωνα, όπως φαίνεται στο σχήµα. 
Συνολικά, κάθε µαθητής κάνει 8 ερωτήσεις και συµπληρώνει σε κάθε τετράγωνο µια από τις απαντήσεις που 
παίρνει, εκτός από το κεντρικό που µένει κενό. 

Μόλις συµπληρωθούν και τα 8 τετράγωνα µε απαντήσεις, ο εκπαιδευτικός φωνάζει µια από τις 
ερωτήσεις για κάποιο συγκεκριµένο άτοµο, π.χ. από πού είναι ο Σεργκέϊ, και οι µαθητές που έχουν κάνει την 
ερώτηση στον Σεργκέϊ, διαγράφουν το τετράγωνο µε την απάντηση. Μόλις διαγράψετε και το όγδοο 
τετράγωνο φωνάξτε «µπίνγκο», που σηµαίνει ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις που κάνατε στους 
συµµαθητές σας. 

Συζητήστε µε τους συµµαθητές και τις συµµαθήτριές σας τις διαφορές και τις οµοιότητες που έχετε µε 
τους νέους φίλους σας!!! 

Ο καθηγητής ή η καθηγήτριά σας θα δώσει ένα µπαλάκι του τένις σε έναν συµµαθητή σας για 
να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτός που έχει το µπαλάκι πρέπει να το πετάξει σε κάποιον συµµαθητή σας 
και να του κάνει µια από τις παραπάνω ερωτήσεις. Για παράδειγµα: 

Ο Άγγελος πετάει το µπαλάκι στον Σεργκέι και τον ρωτάει "από πού είσαι";. Ο Σεργκέι 
πιάνοντας το µπαλάκι δίνει την απάντηση. 

 
 

 Από πού είσαι; 
 Πόσο καιρό µένεις στην 
Ελλάδα; 

 Ποιος είναι ο καλύτερος 
σου φίλος; 

 Ποια είναι η αγαπηµένη 
σου συνήθεια; 

 Τι είδος µουσικής σου 
αρέσει; 

 ποιο είναι το αγαπηµένο 
σου άθληµα; 
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«Ποδόσφαιρο για όλους!» 

 

 
 

 

 
Φτιάχνουµε τις οµάδες µας για να παίζουµε και να µαθαίνουµε όλοι µαζί. 
Η ποδοσφαιρική οµάδα µου αποτελείται από τους εξής συµµαθητές µου: 

• ……………………………………………………………... 
• ……………………………………………………………... 
• ……………………………………………………………... 
• ……………………………………………………………... 

Και από τις εξής συµµαθήτριές µου: 
• ……………………………………………………………... 
• ……………………………………………………………... 
• ……………………………………………………………... 
• ……………………………………………………………... 

 
 

 

Οι δεξιότητες που πρέπει να βελτιώσω στο 
επόµενο µάθηµα για να παίζω καλύτερο 
ποδόσφαιρο είναι: 

 

1. ………………………………… 
2. ………………………………… 

 
Ο µαθητής / µαθήτρια µε τον/την οποίο/α θα 

δουλέψω στο επόµενο µάθηµα πάνω σε αυτές τις 
δεξιότητες είναι: 

 ………………………………………………. 
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«Πλειονότητες - Μειονότητες» 

Πολλοί και ισχυροί; Λίγοι και αδύναµοι; 

             

• Παρατήρησε τις 2 φωτογραφίες µε τους τίτλους τους. 
• Γράψε τις σκέψεις σου ή ζωγράφισε στο µπλοκ ζωγραφικής σου κάτι σχετικό! 

• Τι εννοούµε όταν λέµε «αυτοί είναι πλειονότητες» ή «αυτοί είναι µειονότητες» σε µια χώρα; 

• Υπάρχουν µειονότητες που ζουν στην Ελλάδα;  
• Βρες πληροφορίες για κάποια από αυτές τις οµάδες ατόµων.  

• Παρουσίασε σε πόστερ τα στοιχεία που βρήκες µε τους συµµαθητές σου.  
• Βάλε φωτογραφίες, σκίτσα και τις πληροφορίες. Βρες ένα δυνατό µήνυµα για τίτλο.   

Μπάσκετ: χωριστείτε ελεύθερα σε δύο ισάριθµες οµάδες. Ο κανόνας είναι ότι ανά ένα λεπτό ένας παίκτης 
της µιας οµάδας θα προστίθεται στην αντίπαλη οµάδα  Ο παίκτης που θα αλλάζει οµάδα θα είναι αυτός που 
τελευταίος έβαλε καλάθι ή έκανε προσπάθεια για καλάθι.  
__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 Πώς πιστεύεις ότι αισθάνονται οι «λίγοι» απέναντι στους «πολλούς»; 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 Έχεις σκεφτεί ποτέ πως µπορεί να αισθάνονται κάποιοι άνθρωποι που αποτελούν µειονότητα σε µια χώρα; 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι άνθρωποι από τη χώρα µας µπορεί να αποτελούν µειονότητες σε άλλες χώρες; Ξέρεις 
τέτοιες περιπτώσεις; 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 Πώς νοµίζεις ότι πρέπει να συµπεριφερόµαστε απέναντι στις µειονότητες;  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Φόρµα δράσης 
 

Θεµατική Ενότητα : 
Θέµα:  
Τίτλος δράσης:  
Τάξη :  
Στόχοι: 
  
 
 

Υλικά:  

∆ιδακτικά 
σχόλια  

∆ιαδικασία 
Εισαγωγή:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
∆ράση: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίλογος:  
 

Αξιολόγηση:  
 
 
 
 
  

Καθήκοντα 
εκτός τάξης: 

 
 

Προτάσεις για παρόµοιες δράσεις 
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Επιτραπέζιο παιχνίδι: ο «θησαυρός» της ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 
 
Το παιχνίδι αποτελείται από: 

• µία βάση παιχνιδιού µε 4 αφετηρίες διαφορετικού χρώµατος, 
• 28 κάρτες «θησαυρός» χωρισµένες σε 4 διαφορετικά χρώµατα ανά 7, 
• 4 κάρτες επιβράβευσης και 4 κάρτες περιορισµού. 

 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να συλλέξετε τις κάρτες «θησαυρός» του χρώµατος που επιλέξατε. Πριν 

ξεκινήσετε, ανακατέψτε καλά όλες τις κάρτες και τοποθετήστε τις στη βάση του παιχνιδιού µε την πλευρά 
του περιεχοµένου τους κρυφή. Όποιος/α µαζέψει πρώτος και τις επτά κάρτες «θησαυρός» του χρώµατος που 
επέλεξε, µπορεί να πανηγυρίσει τη νίκη του. 

  
Χρειάζονται:  

• µέχρι 4 παίκτες /τριες 
• 1 ζάρι  
• µικρά αντικείµενα που θα χρησιµοποιήσετε για πιόνια 

 
Κανονισµοί:  

• Πρώτος παίζει αυτός που, ρίχνοντας το ζάρι, θα φέρει το µεγαλύτερο αριθµό. 
• Ξεκινώντας από την έγχρωµη αφετηρία που επιλέξατε (κόκκινη, πράσινη, κίτρινη ή µπλε) µπορείτε 

να κινείστε ελεύθερα προς όποια κατεύθυνση θέλετε (µπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, διαγώνια). 
• Επιδίωξή σας είναι να συλλέξετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις 7 κάρτες  «θησαυρός» του 

χρώµατος που επιλέξατε. Κάθε φορά που αποκαλύπτετε µία από τις κάρτες «θησαυρός» την 
κρατάτε δική σας, αν φέρει το χρώµα που έχετε επιλέξει. Σε αντίθετη περίπτωση η κάρτα παραµένει 
στην βάση του παιχνιδιού (φανερή), προσφέροντας στους συµπαίκτες σας το πλεονέκτηµα να 
γνωρίζουν το χρώµα της και να κινηθούν για την απόκτησή της µε βεβαιότητα. 

• Στην περιπλάνησή σας για την απόκτηση των «θησαυρών» θα συναντήσετε  κάρτες επιβράβευσης 
και κάρτες περιορισµού οι οποίες θα σας βοηθήσουν ή θα σας καθυστερήσουν αντίστοιχα στην 
πορεία για την κατάκτηση του στόχου σας. 

• Κάθε κάρτα «θησαυρός» που συλλέγετε να τη διαβάζετε δυνατά, για να σας ακούνε οι συµπαίκτες 
σας. 

 
Καλή επιτυχία ! 
 
 
 
Οδηγίες για το επιτραπέζιο παιχνίδι: ο «θησαυρός» της ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 
 
Για τον εκπαιδευτικό 

Προγραµµατίστε πότε θα παίξουν τα παιδιά το παιχνίδι αυτό. Βοηθήστε στην οργάνωση της 

κατασκευής του παιχνιδιού, αλλά δώστε περισσότερες αρµοδιότητες στα ίδια τα παιδιά.  

Κάθε τάξη να χωριστεί σε τετράδες. Κάθε τετράδα να πάρει τις οδηγίες για την κατασκευή του 

παιχνιδιού. Να ορίσουν τις αρµοδιότητες για την κατασκευή του. 

Ορίστε µια µέρα στην οποία κάθε οµάδα θα παίζει το δικό της πρωτάθληµα για το θησαυρό της 

Καλλιπάτειρας.  

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, κάθε οµάδα θα πρέπει να φτιάξει την ανακοίνωση της, η 

οποία  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. Η ανακοίνωση θα πρέπει να έχει ένα µότο 

σχετικά µε το πρόγραµµα της Καλλιπάτειρας.   
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∆ΙΠΛΩΜΑ «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΠΛΩΜΑ «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 
 
 

Το ∆ίπλωµα αυτό απονέµεται στον/στην  
 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

για τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και την ανάδειξη 
 

του σεβασµού στα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
 

της ανοχής στη διαφορετικότητα,  
 

της ισότητας των φύλων στην κοινωνία, 
 

της προώθησης της διαπολιτισµικότητας. 
 
 
 
 
 
 

…………………………….                                                                ……………………………. 
 
 

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός                                                                Ο ∆ιευθυντής του σχολείου 
 
 
 
 
 
 

Απονέµεται από την  Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
 
 
 
 

…………………………………………. 
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Οργανωτική & ∆ιοικητική ∆οµή Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 

 
 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ -  

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 

 
ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ». 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ». 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.ζ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

 
Φορέας Υλοποίησης της Πράξης είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ ΥπΕΠΘ. 

H Υπηρεσία είναι αρµόδια για την άσκηση των λειτουργιών του ΥπΕΠΘ και ιδιαίτερα για την προκήρυξη 
Πράξεων και Ενεργειών  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τη διαχείριση της αξιολόγησης, έγκρισης και 
εκτέλεσης ενεργειών καθώς και την υποβολή στην ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, των απαιτουµένων στοιχείων από το 
πλαίσιο εφαρµογής του ΚΠΣ.  

Φορέας Πρότασης και Εφαρµογής της Πράξης είναι το αυτοτελές Γραφείο Ολυµπιακής 
Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥπΕΠΘ µε αρµοδιότητα τη παρακολούθηση και το συντονισµό 
των δράσεων του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας.  

 
Το περιεχόµενο της Πράξης «Εφαρµογή Προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία – 

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», αποτελεί συνέχεια Παρέµβασης που αφορά στην ανάπτυξη της «Ολυµπιακής 
Παιδείας» στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης η οποία υλοποιήθηκε από το 
ΥΠΕΠΘ, µε επιτυχία και υψηλό βαθµό συµµετοχής των σχολικών µονάδων, κατά τη χρονική περίοδο 1998-
2006. Η νέα Πράξη εµβαθύνει στην προβληµατική των ολυµπιακών ιδεωδών δίνοντας έµφαση στην 
καλλιέργεια των ιδανικών της ισότητας στη σχολική κοινότητα βάσει µιας εντοπισµένης ανάγκης 
ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράµµατα που πρoωθούν τέτοια θέµατα. 
Απώτερος σκοπός της Πράξης είναι η προαγωγή της ισότιµης συµµετοχής και εκπροσώπησης των δύο 
φύλων στην οικονοµία και στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου οι στόχοι της Πράξης 
έχουν υψηλή θέση στις παιδαγωγικές προτεραιότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας δηµιουργώντας βάσιµες 
προσδοκίες συνέχισης της σχετικής παρέµβασης, µε το ίδιο ή προσαρµοσµένο περιεχόµενο, και µετά το 
πέρας αυτής. 

Η επιτυχής εφαρµογή του προγράµµατος προϋποθέτει την ενεργό και συνεργατική µορφή συµµετοχής 
των µαθητών /τριών για την απόκτηση γνώσεων και εµπειριών µε τη µέθοδο των «project». Όπως κατέδειξε 
η προηγούµενη εµπειρία οι µέθοδοι αυτοί προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των µαθητών και συµµετείχαν 
µαζικά σε αντίστοιχα προγράµµατα («Ολυµπιακής Παιδείας» κ.ά.). Η υψηλή αυτή ζήτηση αναµένεται να 
διατηρηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και να δηµιουργήσει την 
ανάγκη εκπόνησης νέας αντίστοιχης παρέµβασης στο µέλλον. 

 
 
Το έργο αναπτύσσεται στη βάση 8 συνολικά υποέργων ως ακολούθως:  

ΥΕ1: Σχεδιασµός, Υποστήριξη, Παρακολούθηση & Έλεγχος Εφαρµογής της Πράξης (Αυτεπιστασία 1) 
ΥΕ2: Προγράµµατα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών, 
ΥΕ3: Αναπαραγωγή και ∆ιάθεση Εκπαιδευτικού, Επιµορφωτικού & Ενηµερωτικού Υλικού, 
ΥΕ4: Σχολικά Πιλοτικά Προγράµµατα (Αυτεπιστασία 2) 
ΥΕ5: Κεντρικά Ενηµερωτικά Συνέδρια,  
ΥΕ6: Αξιολόγηση των ∆ράσεων του Έργου, 
YE7: Κινητή Έκθεση «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και 
ΥΕ8 : «Λογισµικές Εφαρµογές», 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου µεταξύ των άλλων προβλέπεται η επιµόρφωση βραχείας 

διάρκειας (περίπου 40 ώρες) σχολικών Συµβούλων Φυσικής Αγωγής, Νοµαρχιακών Υπευθύνων και 
εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το περιεχόµενο της 
επιµόρφωσης θα έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα, έτσι ώστε να παρέχονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις και 
πληροφορίες για τους τρόπους και τις πρακτικές δράσης που προωθούν την ισότητα. Τα προγράµµατα αυτά 
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θα εισάγουν την προβληµατική της ισότητας σε όλες τις διαστάσεις της, όπως η ισότητα των δύο φύλων 
στην εκπαίδευση και την κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ανάλυση σύγχρονων κοινωνικών θεµάτων 
(πολυπολιτισµικότητα, κοινωνικές ανισότητες, ξενοφοβία και ρατσισµός, ολυµπιακά ιδεώδη καθώς και άλλα 
θέµατα), µε την εφαρµογή νέων προσεγγίσεων και διδακτικών µεθοδολογιών που θα αναδεικνύουν τα 
ενδιαφέροντα των αγοριών και των κοριτσιών ως µελλοντικών πολιτών σε µία πολυπολιτισµική και 
παγκόσµια κοινωνία.   

Ο δεύτερος βασικός άξονας της προτεινόµενης Πράξης, συνίσταται στην υλοποίηση 1.400 περίπου 
επιδοτούµενων πιλοτικών προγραµµάτων, καθόλη την διάρκεια του έργου. Το πλήθος των επιδοτούµενων 
πιλοτικών προγραµµάτων που θα υλοποιηθούν αντιστοιχεί µε 1.400 σχολικές µονάδες ή συµπράξεις αυτών.  
Από την συνολική εφαρµογή του προγράµµατος θα επωφεληθούν τουλάχιστον 300.000 µαθητές & 
µαθήτριες, από όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και από όλους τους τύπους εκπαιδευτικών µονάδων.  

 
Η αξιοπιστία της µεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου τεκµηριώνεται από: 

• Την οργανωτική διάρθρωση του µηχανισµού υλοποίησης και παρακολούθησής του που αρθρώνεται 
σε τρία επίπεδα: κεντρικό (Τελικός ∆ικαιούχος/ Οµάδα του Έργου & Επιστηµονική Επιτροπή 
Υποστήριξης), νοµαρχιακό (Νοµαρχιακοί Υπεύθυνοι των Γραφείων Ολυµπιακής Παιδείας) και 
τοπικό (Συντονιστές-Υπεύθυνοι Προγραµµάτων σε συνεργασία µε τις ∆/νσεις των συµµετεχόντων 
σχολικών µονάδων). 

• Την κατανοµή των διαχειριστικών ρόλων σε επίπεδο προσώπων και εµπλεκόµενων Φορέων/ 
Υπηρεσιών µε γνώµονα τη διασφάλιση του µεγαλύτερου εφικτού βαθµού αποτελεσµατικότητας του 
Έργου σύµφωνα µε τους προγραµµατικούς στόχους και το χρονοδιάγραµµά του. 

• Την αξιοποίηση του υφιστάµενου διοικητικού µηχανισµού του ΥΠΕΠΘ µε την ενεργό συµµετοχή 
στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Έργου του Γραφείου Ολυµπιακής Παιδείας και των 
Νοµαρχιακών Υπευθύνων οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στα ανά νοµό Γραφεία Φυσικής Αγωγής, 
καθώς και µε την  επιστηµονική υποστήριξη στελεχών άλλων διευθύνσεων του ΥπΕΠΘ, των οποίων 
οι θεµατικές εµπίπτουν στους στόχους της Πράξης (ΣΕΠΕ∆, ∆ΙΠΟ∆Ε) 

• Την παρουσία της ΕΥΕ/ΥΠΕΠΘ ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου, αρµόδιας για την άσκηση των 
λειτουργιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ως Τελικού ∆ικαιούχου, κατά 
την έννοια της περίπτωσης ΣΤ' του άρθρου 1 του Ν. 2860/2000 ως προς:  
- την υλοποίηση (µε ίδια µέσα ή µέσω τρίτων) πράξεων και ενεργειών του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης,  
- τη διαχείριση, αξιολόγηση, έγκριση και εκτέλεση αντίστοιχων δράσεων σε συνεργασία µε το 

Γραφείο Ολυµπιακής Παιδείας και  
- την υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των απαιτούµενων από το 

πλαίσιο εφαρµογής του ΚΠΣ στοιχείων.  
• Τη κατανοµή του Έργου σε Υποέργα και επιµέρους δράσεις µε διαχειριστική αλληλουχία στη βάση 

συγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων και κατανοµή των πόρων ανάλογα µε τα υφιστάµενα µέσα και 
τους επιδιωκόµενους στόχους. 

 
Οι οργανωτικές, υποστηρικτικές δοµές που συγκροτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, 

λαµβάνοντας υπόψη την έκταση και το καινοτόµο της θεµατικής προσέγγισης , είναι οι ακόλουθες: 
 
Α) Οµάδα Έργου.  Πρόκειται για διαρκή πενταµελή Οµάδα η οποία συστάθηκε µε υπουργική 

απόφαση    κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου, θα λειτουργήσει µέχρι και την ολοκλήρωσή του και τα 
µέλη της είναι υπεύθυνα για τον συντονισµό των εργασιών όλων των Υποέργων που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο της Πράξης. Ως µέλη της Οµάδας Έργου έχουν οριστεί στελέχη της ΕΥΕ (Φορέας Υλοποίησης), του 
Γραφείου Ολυµπιακής Παιδείας (Φορέας Πρότασης και Εφαρµογής) καθώς και στελέχη άλλων διευθύνσεων 
του ΥπΕΠΘ, των οποίων τα γνωστικά αντικείµενα συνάδουν µε τα θεµατικά πεδία της Πράξης (ΣΕΠΕ∆, 
∆ΙΠΟ∆Ε). Σηµειώνεται ότι τα στελέχη από ∆ΙΠΟ∆Ε & ΣΕΠΕ∆ έχουν συµβουλευτικό παρεµβατικό ρόλο. Η 
Οµάδα Έργου ενισχύεται στο έργο της από την Επιστηµονική Επιτροπή Υποστήριξης ενώ για την 
επιστηµονική και τεχνική υποστήριξή της σε εξειδικευµένα θέµατα, προβλέπεται η απασχόληση µε σύµβαση 
έργου, τριών (3) εµπειρογνωµόνων. 

 
Β) Επιστηµονική Επιτροπή Υποστήριξης.  Για την αρτιότερη παρακολούθηση του Έργου, όσον 

αφορά το επιστηµονικό του περιεχόµενο, έχει συσταθεί πενταµελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 
αναγνωρισµένου κύρους προσωπικότητες, µε εξειδίκευση στα θεµατικά πεδία ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
ισότητας στην κοινωνία, αποκλεισµού, πολυπολιτισµικότητας, ισότητας των δύο φύλων, ξενοφοβίας, 
ρατσισµού, ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.α.  
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Γ) Στελέχη της Ολυµπιακής Παιδείας. (Νοµαρχιακοί Υπεύθυνοι) Θα αξιοποιηθεί η εµπειρία των 

Νοµαρχιακών Υπευθύνων της Ολυµπιακής Παιδείας για τον συντονισµό των δράσεων του έργου στις 
περιοχές ευθύνης τους.  

 
Η κατανοµή αυτή σε τρία διαφορετικά επίπεδα διοικητικής οργάνωσης εξασφαλίζει: 

• την κατανοµή των αρµοδιοτήτων στο προσφορότερο (γεωγραφικό, διοικητικό) πεδίο προκειµένου 
να αυξηθεί η ικανότητα εποπτείας και αποτελεσµατικής παρακολούθηση του Προγράµµατος/ 
Έργου. 

• την ενεργό εµπλοκή και αξιοποίηση των υφιστάµενων και ενταγµένων στο τυπικό σύστηµα 
οργάνωσης του ΥΠΕΠΘ Υπηρεσιών και στελεχών (δηλαδή το Γραφείο Ολυµπιακής Παιδείας του 
ΥΠΕΠΘ που αποτελεί φορέα Λειτουργίας του Έργου και βασικό φορέα του διαχειριστικού του 
σχήµατος, καθώς και τους Νοµαρχιακούς Υπευθύνους του Γραφείου Ολυµπιακής Παιδείας γεγονός 
που προωθεί την αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης και αυξάνει της προοπτικές βιωσιµότητάς 
της. 

• την διασφάλιση του µέγιστου (σε σχέση µε τα διαθέσιµα µέσα) αριθµού συµµετεχόντων, δικαιούχων 
εκπαιδευτικών και σχολικών µονάδων, στην υλοποίηση του Έργου. 

• την πλήρη ανάπτυξη των διοικητικών και διαχειριστικών λειτουργιών που απαιτούνται για την 
ορθολογική εφαρµογή του Έργου 

Το σύστηµα επικοινωνίας και συγχρονισµού των εργασιών ανά επίπεδο διοικητικής οργάνωσης θα 
βασισθεί στον υφιστάµενο αντίστοιχο µηχανισµό που λειτουργεί θεσµοθετηµένα στο ΥΠΕΠΘ, καθώς και 
στην εµπειρία του Φορέα Υλοποίησης και του Φορέα Πρότασης και Εφαρµογής στην οργάνωση παρόµοιων 
Πράξεων. 

 
Όσον αφορά τη µεθοδολογία κατανοµής του Έργου σε Υποέργα σηµειώνονται τα εξής: ∆ύο από τα 

οκτώ Υποέργα σχεδιάζεται να υλοποιηθούν από τον Τελικό ∆ικαιούχο µε ίδια µέσα. Το Υποέργο 1 
«Σχεδιασµός, υποστήριξη, παρακολούθηση και έλεγχος εφαρµογής της Πράξης» επικεντρώνεται στη γενική 
διαχείριση, παρακολούθηση, οργάνωση και προετοιµασία του συνόλου των δράσεων του Έργου. Το δεύτερο 
Υποέργο που προβλέπεται να εκτελεσθεί µε ίδια µέσα του Τελικού ∆ικαιούχου, είναι το Υποέργο 4 που 
αφορά στην υλοποίηση των επιδοτούµενων σχολικών προγραµµάτων. Χρονικά το Υποέργο αναπτύσσεται 
πλήρως µετά την υποβολή και έγκριση των προτάσεων που υποβάλλουν οι σχολικές µονάδες.  

Για τη βελτίωση των προοπτικών αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης, τα Υποέργα 2,3,5,6,7 και 8 
ανατίθενται σε αναδόχους µετά από διαγωνισµούς που θα διενεργεί ο Τελικός ∆ικαιούχος σύµφωνα µε το 
σχετικό θεσµικό πλαίσιο που τον διέπει και τις αντίστοιχες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις περί ανάθεσης 
δηµοσίων έργων και σύναψης συµβάσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


