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Ηκικι ανάπτυξθ: ςφνολο αξιών που ορίζουν τι είναι 
«ςωςτό» και τι «λάθοσ», τι είναι «καλό» και τι «κακό»

ςχολείο

1 Αξίεσ: κανόνεσ που ρυθμίζουν την ςυμπεριφορά 

κοινωνικό 
περιβάλλον

οικογζνεια

(Loza & Derri, 2005) 



Ζνα βράδυ ζνασ γζροσ ινδιάνοσ τθσ φυλισ Σςερόκι μίλθςε ςτον
εγγονό του για τθ μάχθ που γίνεται ςτθν ψυχι των ανκρϊπων και
του είπε:

- Γιε μου, θ μάχθ γίνεται ανάμεςα ςε δφο λφκουσ που ζχουμε μζςα
μασ. Ο ζνασ είναι το Κακό. Είναι ο κυμόσ, θ ηιλια, θ απλθςτία, θ
αλαηονεία, θ προςβολι, τα ψζματα, θ υπεροψία, θ ματαιοδοξία.
Ο άλλοσ είναι το Καλό. Είναι θ αγάπθ, θ ελπίδα, θ ευγζνεια, θ
ςυμπόνια, θ αλικεια, θ ευςπλαχνία.

Ο εγγονόσ το ςκζφτθκε για ζνα λεπτό και μετά ρϊτθςε:
- Και ποιοσ λφκοσ νικάει;
Ο γζροσ Ινδιάνοσ Σςερόκι απάντθςε:
- Αυτόσ που ταΐηεισ.

(Πολιτική Παιδεία, Β’ Λυκείου)
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πολλζσ 
ευκαιρίεσ για 

θκικι ανάπτυξθ

(Loza & Derri, 2005)





1 Πιο αγαπθτό μάκθμα

2 Ευκαιρίεσ αλλθλεπίδραςθσ

Αντιμετϊπιςθ θκικϊν διλθμμάτων3

4 Διαχείριςθ νίκθσ - ιττασ

(Shields & Bredemeier,1995) 



(Gibbons, Ebbeck & Weiss, 1995)
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Μοντζλο ανάπτυξθσ τθσ
προςωπικισ και κοινωνικισ
υπευκυνότθτασ (Hellison, 1985)

2 Μοντζλο ακλθτικισ εκπαίδευςθσ
(Siedentop, 1995)





• Η χρονιά χωρίηεται ςε 3-4 ςεηόν 8-12 μακθμάτων.

Αγωνιςτικζσ περίοδοι

• Δθμιουργία ςτακερϊν ομάδων για όλθ τθ ςεηόν. 

Αλλθλεπίδραςθ

• Κατανζμονται ρόλοι γραμματείασ, διαιτθτι, προπονθτι, αρχθγοφ.

Καταγραφι δεδομζνων

• Προκακορίηονται οι αγωνιςτικζσ ςυναντιςεισ και οι θμζρα των τελικϊν.

Σελικι διοργάνωςθ

• Πραγματοποιείται τελικι απονομι επάκλων ςε εορταςτικι ατμόςφαιρα.

Ατμόςφαιρα εορταςτικι - φεςτιβαλικι



(Siedentop, 1995)

1 Εφαρμογι δεξιοτιτων ςε ςυνκικεσ παιχνιδιοφ

2 Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ & ομαδικότθτασ

Ανάπτυξθ υπευκυνότθτασ μζςα από ρόλουσ 
(διαιτθτι, προπονθτι, γραμματεία, κριτι)3

4
υμμετοχι των μακθτϊν ςτον ςχεδιαςμό και 
οργάνωςθ των ακλθτικϊν τουσ δραςτθριοτιτων
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VS

unfair vs fair play.mp4


(Weiss et al., 2008)

(Petitpas et al., 2004)





























Παρέμβαση για το Τίμιο Παιχνίδι (2012-2015).mp4


• το τζλοσ τθσ χρονιάσ / διάρκεια: 3 εβδομ. – 2 μινεσ / διάφορα ακλιματα

Εξάςκθςθ ςε πολλά ακλιματα

• Δθμιουργία 3 ςτακερϊν ομάδων ςε κάκε τμιμα για όλα τα ακλιματα. 
• Προςοχι: ομάδεσ μεικτζσ και ιςοδφναμεσ.   

Ανάπτυξθ υνεργαςίασ - Ομαδικότθτασ

• Ρόλοι Γραμματείασ, Διαιτθτι, Προπονθτι, Αρχθγοφ + ΚΡΙΣΗ ΣΙΜ. ΠΑΙΧ.
• Οι μακθτζσ οργανϊνουν-υλοποιοφν / εμείσ βοθκάμε όπου χρειαςτεί.

Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν - υπευκυνότθτασ

• Αγϊνεσ ςε 3 επίπεδα: τμιματοσ        τάξθσ        ςχολείου. 

• Προςοχι: ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν.

Αγϊνεσ & τελικι διοργάνωςθ

• Πραγματοποιείται τελικι απονομι επάκλων ςε εορταςτικι ατμόςφαιρα.

Ατμόςφαιρα εορταςτικι - φεςτιβαλικι









(Χασάνδρα, Γούδας, Χατζηγεωργιάδης & Θεοδωράκης, 2002)























1 Μθ αποδεκτό από μακθτζσ ςυλλόγων 

2 Θεατρινιςμοί

3 Ζλλειψθ χρόνου







physicaleducationfanis.blogspot.com





(Θεοδωράκησ και ςυν., 2008)

ασ ευχαριςτϊ 
για τθν προςοχι ςασ!!!


