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ΣΑ ΟΛΤΜΠΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΙΔΕΨΔΗ
ΑΣΟΜΙΚΕ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ ΑΞΙΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πεπίλητη

Ο αζιεηηζκόο είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη δξάζε κε
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, εηδηθή κεζνδνινγία θαη παηδαγσγηθή, κε ζθνπό ηελ
ύςηζηε ζσκαηηθή απόδνζε. Οη σθέιεηεο ηνπ αζιεηηζκνύ ζηελ αλζξώπηλε δσή
είλαη ηεξάζηηεο θαη θαιό ζα ήηαλ λα θαηαλνεζνύλ όζν ην δπλαηόλ
γξεγνξόηεξα.
ηε δσή ηνπ ζεκεξηλνύ αλζξώπνπ ηεο πόιεο θαη ηεο ξνπηίλαο
θπξηαξρνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άγρνπο, ηεο κνλνηνλίαο θαη ηεο κνλαμηάο.
Σν θαζεκεξηλό ζηξεο θαη ε γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηεο ρώξαο έρνπλ νδεγήζεη
κεγάιν κέξνο ησλ ζπλαλζξώπσλ καο ζην θάπληζκα, ην πνηό, ην μελύρηη θαη
ηα λαξθσηηθά, ζεσξώληαο πσο κε απηό ηνλ ηξόπν μεπεξλνύλ ηα πξνβιήκαηα
ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη βειηηώλνπλ ηε δσή ηνπο. Μέζα ζε απηόλ ηνλ
παξαινγηζκό ν αζιεηηζκόο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα εμαηξεηηθά ιπηξσηηθή
δξαζηεξηόηεηα. Ωζηόζν, όηαλ ην άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αζιεηηζκό
από κηθξή ειηθία, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζνξίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν
από ην μεθίλεκα ηεο δσήο ηνπ θαη πνιιά από ηα ζεκεξηλά θνηλσληθά
πξνβιήκαηα είλαη δπλαηόλ λα απνθεπρζνύλ
Οη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε από θαζεκεξηλή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα,
θαζώο κε απηό ηνλ ηξόπν αλαπηύζζνπλ ηόζν ηε ζσκαηηθή όζν θαη ηελ ςπρηθή
ηνπο πγεία. Δθηόο από ηηο ζσκαηηθέο σθέιεηεο, όπσο ε θαιύηεξε θπθινθνξία
ηνπ αίκαηνο, ε απνβνιή ησλ ηνμηλώλ θαη ε θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
εγθεθάινπ, όζν αθνξά ην πλεπκαηηθό επίπεδν από ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ
δηδάζθεηαη ην άηνκν κέζσ ηνπ αζιεηηζκνύ είλαη ε βνύιεζε , ε αληνρή , ε
ππνκνλή , ε επηκνλή , ε αγσληζηηθόηεηα , ε εξγαηηθόηεηα , ε ζηγνπξηά , ε
δύλακε θαη ε θνηλσληθόηεηα. Δμίζνπ ζεκαληηθό, όκσο, είλαη θαη ην γεγνλόο όηη
κέζα από ηνλ αζιεηηζκό ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη απνδέρεηαη ηε
δηαθνξεηηθόηεηα θαη θαιιηεξγεί ηελ ηδέα ηνπ αιιεινζεβαζκνύ θαη ηεο
αλεθηηθόηεηαο.
ηελ εξγαζία καο, ινηπόλ, αλαθέξνπκε ηα ζεκαληηθά νθέιε ηνπ
αζιεηηζκνύ, θπξίσο ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα ηνπ αηόκνπ. Γειαδή αλαθέξνπκε
δηάθνξα ηδεώδε ηόζν ζηνλ εζληθηζηηθό όζν θαη ζηνλ δηεζλή ηνκέα ηεο
αλζξώπηλεο θνηλσλίαο. Σέινο, αλαθέξνπκε ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο θπζηθήο
αγσγήο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο
ζηελ ηήξεζε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ αμηώλ.
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Ορισμός : Σν σύνολο τυν απσών και αξιών με τιρ οποίερ ο απσαίορ
ελληνικόρ πολιτισμόρ εμπλούτισε τον αθλητισμό, πποάγονταρ τον σε μέσο
εξάσκησηρ τος σώματορ , καλλιέπγειαρ τος πνεύματορ , εξεςγενισμού τηρ
τςσήρ και σύσυιξη τυν ανθπώπινυν σσέσευν. (1)

Ολςμπιακά και Αθληηικά Ιδεώδη

Ιδεώδεο ζύκθσλα κε ηα θηινζνθηθά θαη ελλνηνινγηθά ιεμηθά είλαη ην
ηδαληθό, κε άιια ιόγηα ε αθνζίσζε ηνπ αλζξώπνπ ζε θάηη πνιύ κεγάιν θαη
πςειό, εζηθό θαη πλεπκαηηθό. Δίλαη ηα ηδεώδε επηδηώμεηο θαη νξάκαηα ηεο
αηνκηθήο ή θνηλσληθήο δσήο γηα ηηο νπνίεο αγσλίδεηαη ν άλζξσπνο.
Παλαλζξώπηλα ηδεώδε είλαη ε δηθαηνζύλε, ε ειεπζεξία, ε ηζόηεηα, ε
δεκνθξαηία, ε θηιαιιειία, ν αιηξνπηζκόο θ.α.
Έρνπλ αλάινγα ηδεώδε νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο θαη ν πςειόο
αγσληζηηθόο αζιεηηζκόο; Γπζηπρώο κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ληόπηλγθ,
ηνλ πξνθιεηηθά θπξίαξρν ξόιν ηνπ ρξήκαηνο, ηνλ αγώλα κε απηνζθνπό λίθε,
ηνλ άθξαην επαγγεικαηηζκό, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηελ πνιηηηθή
δηαπινθή πνηνο κπνξεί λα πηζηέςεη όηη ππεξεηνύλ πςειά ηδαληθά, έρνπλ
νξάκαηα θαη αμίεο;
Σν ζύλνιν ησλ νιπκπηαθώλ θαη αζιεηηθώλ ηδεσδώλ εθθξάδεηαη κέζα
από ηνλ όξν «Οιπκπηζκόο» αιιά θαη ηνπο ζπλσλπκηθά ρξεζηκνπνηνύκελνπο
όξνπο «Οιπκπηαθή Ιδέα, Οιπκπηαθό Ιδεώδεο, Οιπκπηαθό Πλεύκα, Αζιεηηθή
Ιδέα» .
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ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΛΤΜΠΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ

1. Γηεζλήο θαηαλόεζε
Γηεζλήο θαηαλόεζε είλαη ε αλεκπόδηζηε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο
αλζξώπσλ θαη ιαώλ πέξα από δηαθξίζεηο θαη κε πιήξε απνδνρή θαη
ζεβαζκό ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θαζελόο.
Η δηεζλήο θαηαλόεζε πξνθύπηεη από ην ζεβαζκό ζην ζπλάλζξσπν θαη
ζπλαζιεηή ην ζεβαζκό θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηνκνξθίεο
άιισλ ρσξώλ θαη πνιηηηζκώλ θαη ην ζεβαζκό ηνπ δηαθνξεηηθνύ. Σν πξώην
βήκα γηα ην ζεβαζκό είλαη ε γλσξηκία. Οη Ο.Α. θαη ν αζιεηηζκόο βνήζεζαλ
ζηε γλσξηκία, ηελ αιιεινθαηαλόεζε θαη ηελ πξνζέγγηζε.
ηα ζηάδηα πνιύ γξήγνξα ε αλσηεξόηεηα πνπ έλνησζε ν ιεπθόο
αζιεηήο απέλαληη ζηνλ έγρξσκν έγηλε απνδνρή θαη ζεβαζκόο πξνο ηνλ
ζπλαζιεηή ηνπ αθνύ δηαπίζησζε θαη ζαύκαζε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ. Καη απηό
είρε ζνβαξό αληίθηππν θαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ αληίιεςή ηεο γηα ηελ
αλεθηηθόηεηα θαη ην ζεβαζκό. Αο κελ μερλάκε όηη νη έγρξσκνη ζηελ Ακεξηθή
θέξδηζαλ ηελ θαηαμίσζε πξώηα ζηα ζηάδηα, έγηλαλ δεθηνί ζηα θνιέγηα θαη
θέξδηζαλ κεηά ηελ θαηαμίσζε ηνπο ζηελ θνηλσλία.
Ο ζεβαζκόο απηόο ζην δηαθνξεηηθό, κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκε θαη ζε
ζπλαηζζήκαηα

αιιειεγγύεο

θαη

αιιεινβνήζεηαο.

Υαξαθηεξηζηηθόηεξν

παξάδεηγκα από ηελ Οιπκπηαθή ηζηνξία ε ζρέζε ηνπ Οπελο κε ηνλ Γεξκαλό
Λόγθ ηνλ θάηνρν ηνπ παγθόζκηνπ ξεθόξ θαη ηε κεγάιε ειπίδα ηεο Γεξκαλίαο
γηα ρξπζό κεηάιιην ην 1936 ζην άικα ζε κήθνο. ε κηα πεξίνδν όπνπ ε
Γεξκαλία δηαθήξπηηε ηελ αλσηεξόηεηα ηεο Αξείαο Φπιήο ζε όινπο ηνπο
ηνκείο, θαη επεδίσθε κάηαηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ καύξσλ θαη ησλ Δβξαίσλ
από ηνπο Ο.Α. ν Λόγθ θαη ν Όπελο απέδεημαλ όηη ν αζιεηηζκόο κπνξεί λα
θέξεη θνληά αλζξώπνπο πνπ ηνπο ρσξίδνπλ ηόζα πνιιά.
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2. Αμηνθξαηία-Γηθαηνζύλε
ηνλ αζιεηηζκό όινη έρνπλ ίζεο επθαηξίεο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο
ζηέθνληαη ζηελ ίδηα αθεηεξία θαη ν ηθαλόηεξνο θζάλεη πξώηνο ζην ηέξκα.
Μέζα ζηνλ αζιεηηζκό , από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ
20νπ αηώλα, απνδίδεηαη άκεζα ε δηθαηνζύλε θαζώο θαη ε ηζνλνκία κέζα ζηνλ
ρώξν ησλ γεπέδσλ. Δμάιινπ δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε πσο ζηηο επνρέο
όπνπ επηθξαηνύζε ην ηδεώδεο ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ , κόλν ζηνλ αζιεηηζκό
ζέηνληαλ θνηλνί θαλόλεο γηα όιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο .
Η παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ θαηαιύζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαζώο
μεθίλεζε ε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ ληόπηλγθ , όπνπ κε ηελ πάξνδν
ησλ ρξόλσλ ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε . Φζάζακε δπζηπρώο
ζηελ επνρή όπνπ ην ληόπηγθ δελ είλαη απιά πξόβιεκα κόλν ηνπ
πξσηαζιεηηζκνύ. Όιν θαη πεξηζζόηεξνη λένη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύλ
αλαβνιηθά γηα λα απνθηήζνπλ κπώδεο ζώκα, λα βειηηώζνπλ ηελ εηθόλα ηνπο
θαη λα ηνλώζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο επηδηώθνληαο λα κνηάζνπλ ζηα
ςεύηηθα πξόηππά ηνπο. (2)
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ΤΓΥΡΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΦΤΛΙΗ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΙΔΕΩΔΟΤ

ήκεξα κέζα από ηνλ αζιεηηζκό πξνσζείηαη ν θαηαλαισηηζκόο θαη ε
εκπνξεπκαηνπνίεζε.


Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο εκθαλίδνληαη σο ρνξεγνί



Σαπηίδνπλ ην ζέακα κε ηελ δηαθήκηζε πξντόλησλ



Μεηαηξέπνπλ ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ζε θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο



Πξαγκαηνπνηνύληαη δσξνδνθίεο αζιεηώλ ή αζιεηηθώλ παξαγόλησλ.



Γίλνληαη αγνξαπσιεζίεο αζιεηώλ αιιά θαη αλάκεημε ζηειερώλ ηνπ
αζιεηηζκνύ ζε απάηεο



Ύπνπηεο δηαηηεζίεο



Πξνθαζνξηζκέλα απνηειέζκαηα



Οη Οιπκπηαθνί πιένλ απνηεινύλ αθνξκή πινπηηζκνύ θαη νηθνλνκηθήο
εθκεηάιιεπζεο.



Γίλεηαη ρξήζε αλαβνιηθώλ (doping)



θνπόο γίλεηαη ε ριηδή, ε πνιπηέιεηα θαη ε πξνζθνξά εληππσζηαθνύ
ζεάκαηνο.



Ο εξαζηηερληθόο αζιεηηζκόο έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηνλ
επαγγεικαηηθό αθνύ νη αζιεηέο αγσλίδνληαη κε κνλαδηθό ζθνπό ηε λίθε
κε θάζε κέζν.



Ο αζιεηηζκόο ππόθεηηαη ζε πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.



Καιιηεξγείηαη ν θαλαηηζκόο κε απνηέιεζκα ζπρλά θαηλόκελα βίαο. (3)
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ΑΣΟΜΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

1. Αξηζηεία, ν αγώλαο γηα ζπλερή βειηίσζε
Αηέλ αξηζηεύεηλ θαη ππέξνρσλ έκκελαη άιισλ (Πάληα λα αξηζηεύεηο θαη
λα μεπεξλάο ηνπ άιινπο). Η γλσζηή απηή πξνηξνπή έηζη ππθλά δηαηππσκέλε
απνηειεί θαη ζήκεξα ηελ πην θαζαξή θαη νπζηαζηηθή παξαίλεζε πξνο ηνλ
άλζξσπν αζιεηή. Βέβαηα Η ΓΟΔ εηζήγαγε θαη ην ηδηαίηεξό ηεο ξεηό ην. Citius
altius fortius. Γξεγνξόηεξα, ςειόηεξα, δπλαηόηεξα. Πνπ ζεκαίλεη δηαξθήο
αγώλαο γηα λέν ξεθόξ, δηαξθήο αγώλαο γηα ηε λίθε . Αγώλαο γηα ζπλερή
βειηίσζε θαη ηειεηνπνίεζε. Σν κήλπκα ηνπ Οιπκπηζκνύ πξνο θάζε άηνκν
είλαη λα αλαδεηήζεη ηελ ππεξνρή γηα λα ππεξβεί ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ. Να
μεπεξάζεη ηνλ εαπηό ηνπ, λα μεπεξάζεη ηα αηνκηθά ηνπ ζσκαηηθά, ςπρηθά θαη
πλεπκαηηθά ηνπ επηηεύγκαηα. Αιισζηε ε πην ηξαλή θαη ζπνπδαία λίθε θαηά
ηνλ Πιάησλα είλαη ε λίθε ηνπ εαπηνύ καο.
2. Απηνπεηζαξρία-Απηνεθηίκεζε-Απηνθπξηαξρία
Ο αζιεηηζκόο δηδάζθεη θαη θαιιηεξγεί ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα
επηβάιιεη ζηνλ εαπηό ηνπ πξνγξακκαηηζκέλε δσή, ζθιεξή πξνπόλεζε,
πεηζαξρία θαη λα απαξλείηαη πξόζθαηξα ηηο ραξέο ηεο δσήο γηα έλαλ ζθνπό. Η
απηνπεηζαξρία, ε απηνεθηίκεζε θαη απηνθπξηαξρία πξνηθίδνπλ ηνλ αζιεηή κε
δύλακε ζέιεζεο πνπ είλαη έλα από ηα ζνβαξόηεξα πιενλεθηήκαηα ελόο
κεγάινπ αζιεηή θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ελόο
πεηπρεκέλνπ αλζξώπνπ. Γύλακε ζέιεζεο γηα λα αγσλίδεηαη θαλείο κέρξη ην
ηέινο παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο όηαλ αθόκε θαη απηέο νη ζσκαηηθέο ηνπ
δπλάκεηο ηνλ εγθαηαιείπνπλ. Υαξαθηεξηζηηθό ην παξάδεηγκα ηεο Διβεηίδαο
καξαζσλνδξόκνπ ησλ Ο.Α. ηνπ Λόο Άληδειεο πνπ ηεξκάηηζε παξαπαίνληαο
έρνληαο εμαληιήζεη θάζε ηθκάδα ηεο ζσκαηηθήο ηεο δύλακεο. Η δύλακε ηεο
ζέιεζεο ηελ νδήγεζαλ λα ηεξκαηίζεη έζησ θαη αλ ήηαλ κόιηο ζηε 15ε ζέζε. Η
δύλακε ηεο ζέιεζεο νδήγεζε θαη ηνλ Σαλδαλό αζιεηή λα ηεξκαηίζεη
αηκνξξαγώληαο κε καληαξηζκέλν πόδη ηειεπηαίνο ζην καξαηζώλην ηνπ Μεμηθνύ
[7]
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1:30 ώξα κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα. Η δύλαεκε ηεο ζέιεζεο νδεγεί θαη
ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο λα μεπεξλνύλ πάκπνιια εκπόδηα γηα λα
ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Θα κπνξνύζε θαλείο λα πξνζζέζεη ζηα αηνκηθά ηδεώδε θαη ηελ
επηκέιεηα ηνπ εαπηνύ, θαη ηελ πγεία. Βέβαηα ν πξσηαζιεηηζκόο θάζε άιιν
αγαζή ζρέζε έρεη κε ηελ πγεία. Η ππεξβνιή από ηα ρξόληα ηνπ Ιππνθξάηε,
ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ Γαιελνύ ζεσξνύληαλ βιαβεξή γηα ηελ πγεία όπσο
αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα αθνύ ζπνπδαίνη αζιεηέο θπξίσο κεηά ηελ
απνρώξεζή ηνπο από ηελ αγσληζηηθή δξάζε αληηκεησπίδνπλ πάκπνιια
πξνβιήκηα. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε Σδόηλεξ πνπ εκθαλίζζεθε ζαλ
θνκήηεο ην 1988 ζάξσζε ηξία παγθόζκηα ξεθόξ θέξδηδε ηξία ρξπζά κεηάιιηα
θαη έληεθα ρξόληα κεηά πέζαλε από θαξδηνθπθινθνξηαθό πξόβιεκα.

Αηομικέρ και κοινυνικέρ αξίερ και ο πόλορ ηηρ θ.α.

Οη αμίεο είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηνύλ θαη λα νξηζηνύλ ζαλ έλλνηεο.
Γεληθά είλαη θαλόλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ,
θαζνξίδνληαη από ηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο ηνπ θαη εμαξηώληαη από ηηο
αμίεο ηεο θνηλσλίαο. Πξνζσπηθέο αμίεο είλαη απηέο πνπ ξπζκίδνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά ελόο αηόκνπ, επηιέγνληαη ειεύζεξα από απηό, θαζνξίδνληαη από
ηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο ηνπ θαη εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο αμίεο
ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη. Δλώ θνηλσληθέο αμίεο είλαη ην ζύλνιν ησλ
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο αλζξώπνπο ηε
δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδνληαη κε επηηπρία ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη λα
αληηκεησπίδνπλ κε ηνλ πιένλ θαηάιιειν ηξόπν ηηο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Οη αμίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαλνληθή αλάπηπμε
ηνπ αηόκνπ ελώ θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο πξνεγνύκελεο
εκπεηξίεο ηνπ αιιά θαη ηηο αμίεο νη νπνίεο ηζρύνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
ζηηγκή ζηελ θνηλσλία. ύκθσλα κε ηνπο Loza θαη Derri (2005) ηα ηξία
πεξηβάιινληα ζηα νπνία αλαπηύζζνληαη νη αμίεο είλαη ην πνιηηηζηηθόθνηλσληθό πεξηβάιινλ, ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν.
[8]
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Παξάιιεια κε ηνλ όξν αλάπηπμε αηνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ αμηώλ ζηελ
βηβιηνγξαθία αλαπηύζζεηαη ν όξνο εζηθή αλάπηπμε. ύκθσλα κε ηνλ Hoffman
(1976) ε εζηθή ζηελ νπζία ηεο, είλαη εθείλν ην ηκήκα ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ
εθθξάδεη ην δεζκό ηνπ αηόκνπ κε ηελ θνηλσλία, ελώ ε εζηθή αλάπηπμε
ζπλνςίδεη ην ππαξμηαθό πξόβιεκα ηνπ αηόκνπ ζρεηηθά κε ην πώο νη
άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαπόθεπθηε ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηηο
πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη ηηο θνηλσληθέο ππνρξεώζεηο. Δλώ σο εζηθή
ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα λα ιεηηνπξγεί ην άηνκν ζηαζεξά ζε έλα
ζύζηεκα αμηώλ πνπ δηαρσξίδεη ην ζσζηό από ην ιάζνο. Η πξόθιεζε θαίλεηαη
λα είλαη λα εληνπηζηνύλ νη εκπεηξίεο πνπ θαιιηεξγνύλ απηή ηελ εζσηεξίθεπζε.
Η έξεπλα πνπ επηθεληξώζεθε αξρηθά ζην ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο, έρεη ηώξα
επεθηαζεί ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζηε
γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ δηέγεξζε ζπλαηζζεκάησλ όπσο ε ζπγθίλεζε θαη
ε ελνρή.
Οη αμίεο δηαρσξίδνληαη θαη ηαμηλνκνύληαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο:
Ο Rokeach (1973) όξηζε δύν ηύπνπο αμηώλ, ηηο ιεηηνπξγηθέο
(απαξαίηεηεο γηα ηελ επαθή κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ) θαη ηηο ηειηθέο (σο αμίεο
ύπαξμεο ηνπ αλζξώπνπ). Παξάιιεια δηαρσξίδεη ηηο αμίεο ζε πξνζσπηθέο θαη
θνηλσληθέο. Οη ιεηηνπξγηθέο αμίεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ άλζξσπν γηα λα
πεηπραίλεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ θαη ρσξίδνληαη ζε: α) εζηθέο (από ηελ άπνςε ηεο
εζηθήο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο) όπσο ε ππεπζπλόηεηα, ε ππαθνή, ε
ηηκηόηεηα, ε αλνρή πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν θ.ι.π. θαη β) αληαγσληζηηθέο αμίεο
όπσο ε επηπρία, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ην θνπξάγην θ.ι.π. Οη ηειηθέο αμίεο νη
νπνίεο

θαζνξίδνπλ

ηνπο

ηξόπνπο

ζπκπεξηθνξάο

ρσξίδνληαη

ζε:

α)

πξνζσπηθέο αμίεο (πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εαπηό) όπσο απηνεθηίκεζε,
επηπρία, εζσηεξηθή ηζνξξνπία θ.ι.π. θαη β) θνηλσληθέο αμίεο (πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνπο άιινπο) όπσο ε εηξήλε, ε ηζόηεηα, ε θηιία θ.ι.π.
ύκθσλα κε ηνλ Puig (1993), νη αμίεο ρσξίδνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο:
1) αμίεο πνπ ηζρύνπλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (ηζόηεηα, δηθαηνζύλε,
ειεπζεξία, αλνρή, αιιειεγγύε), 2) αμίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θξίζε (ην
λα είλαη θαλείο αλνηθηόο ζε όινπο, λα έρεη θαιή ζέιεζε, ζπλεξγαζία,
ζεβαζκόο, αγάπε, θηιία θ.ι.π.) θαη 3) αμίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αλζξώπηλεο
ζρέζεηο (θξηηηθή ηθαλόηεηα, απηνθξηηηθή, απηνλνκία, ππεπζπλόηεηα).
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Ο Kirschenbaum (1994) δηαρσξίδεη ηελ εθπαίδεπζε αμηώλ ζε θνηλσληθή
θαη εζηθή θαη αλαγλσξίδεη όηη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα κε ηελ εθπαίδεπζε θαη
αλάπηπμε αμηώλ είλαη όηη πεξηιακβάλνπλ ηα πάληα. Τπάξρνπλ δειαδή πάξα
πνιινί ηξόπνη λα πξνζεγγηζηεί ην δήηεκα. Γηα ηελ θάζε κία από ηηο
πξνζεγγίζεηο έρεη γξαθηεί έλα πιήζνο από βηβιία, εξεπλεηηθέο κειέηεο,
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Μεξηθέο από ηηο
πξνζεγγίζεηο αλαθέξνληαη σο: α) Δθπαίδεπζε ραξαθηήξα, β) Κξηηηθή ζθέςε,
γ) Δθπαίδεπζε αίζζεζεο ηνπ δηθαίνπ, δ) Ηζηθή εθπαίδεπζε, ε) Δμάζθεζε
εκπάζεηαο, ζη) Δθπαίδεπζε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, δ) Γεμηόηεηεο ηνπ λα
είζαη πνιίηεο, ε) Γεμηόηεηεο ιήςεο απόθαζεο, ζ) εζηθή αηηηνιόγεζε, η)
δεμηόηεηεο δσήο, θ) ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε, ι) αγσγή θαηά ησλ λαξθσηηθώλ,
κ) ζεμνπαιηθή αγσγή, λ) δηεπθξίληζε αμηώλ. (4)
Απηέο ηηο πνιιέο πξνζεγγίζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ν Kirschenbaum (1994)
ηηο νκαδνπνηεί ζε ηέζζεξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ζην γεληθόηεξν ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ αμηώλ:


ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αμηώλ



ζηελ εθπαίδεπζε ραξαθηήξα



ζηελ εθπαίδεπζε ππεθνόηεηαο



ζηελ εζηθή εθπαίδεπζε

α. Η πξαγκαηνπνίεζε αμηώλ πεξηιακβάλεη ηελ γλώζε ηνπ εαπηνύ θαη ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηόκνπ, ηα πηζηεύσ ηνπ, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο
πξνηεξαηόηεηέο ηνπ, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ ηθαλόηεηα θαζνξηζκνύ
ζηόρσλ, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηελ ηθαλόηεηα λα
παίξλεη

ην

άηνκν

απνθάζεηο.

Παξάιιεια

απαηηνύληαη

δεμηόηεηεο

επηθνηλσλίαο, θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη γλώζε ηνπ θόζκνπ γύξσ καο.
β. Η εθπαίδεπζε ραξαθηήξα πεξηιακβάλεη ην ζεβαζκό γηα ηνπο άιινπο θαη
ηνλ εαπηό, ην ζεβαζκό ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο όπσο θαη
ππεπζπλόηεηα, αμηνπηζηία, ηηκηόηεηα, επγέλεηα θαη ζπκπάζεηα πξνο ηνπο
άιινπο, δηάζεζε γηα βνήζεηα, αλζξσπηζκό, αλσηεξόηεηα καδί κε
απηνπεηζαξρία, παξαηεξεηηθόηεηα θαη νηθνλνκία.
γ. Η εθπαίδεπζε ππεθνόηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ γλώζε θαη θαηαλόεζε ηεο
ηζηνξίαο, δεκνθξαηηθή ζθέςε, θαηαλόεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη
[10]
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ππνρξεώζεσλ ηνπ αηόκνπ, θαηαλόεζε ησλ πνιηηηζηηθώλ δηαθνξώλ αλάκεζα
ζηνπο αλζξώπνπο, δεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο,
ζπλεξγαζίαο θαη δεμηόηεηεο επίιπζεο δηαθνξώλ.
δ. Η εζηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη εζηθή γλώζε θαη θαηαλόεζε, εζηθή
παξάδνζε, δηθαηνζύλε, εζηθή αηηηνιόγεζε, αληηζηξνθή ξόισλ, ζπλέπεηεο
ζπκπεξηθνξώλ θαη άιιεο αμίεο θαζώο επίζεο ζπκπάζεηα θαη αιηξνπηζκό,
δηακόξθσζε εζηθώλ ζπλεζεηώλ, απηνέιεγρν, ηαπεηλόηεηα θαη ηέινο
δεκηνπξγία εζηθήο ζπλείδεζεο.
Ο Trilla (1992) θαηαηάζζεη ηηο αμίεο ζε:
1. παγθόζκηεο (απηέο πνπ κνηξάδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο από όινπο ηνπο
αλζξώπνπο όπσο ε δηθαηνζύλε, εηξήλε, ειεπζεξία, αιήζεηα, επηπρία θ.ι.π.)
2. απηέο πνπ δελ κνηξάδνληαη (απηέο αληηηίζεληαη ζηηο παγθόζκηεο αμίεο όπσο
ν ξαηζηζκόο, ε ηξνκνθξαηία, ε κε αλεθηηθόηεηα θ.ι.π. θαη είλαη γλσζηέο ζαλ
αληηαμίεο).
3. απηέο πνπ δελ κνηξάδνληαη αιιά δελ είλαη θαη αληηαμίεο (εμαξηώληαη από ηελ
ζξεζθεπηηθή πίζηε, ηα πνιηηηθά ξεύκαηα, ηνλ ηόπν θαηαγσγήο θ.ι.π. όπσο
είλαη ε επζαλαζία, ην δηαδύγην θ.ι.π.) (5)

Η Φςζική αγυγή και ο πόλορ ηηρ ζηην ανάπηςξη αξιών

Η παηδηθή εζηθόηεηα αξρηθά αλαπηύζζεηαη κέζα από ηηο δηαδηθαζίεο
αιιειεπίδξαζεο ηνπ παηδηνύ κε ην πεξηβάιινλ. Δπηβάιιεηαη θαη ειέγρεηαη
αξρηθά από ηνπο γνλείο θαη ηα άιια πξόζσπα κε ηελ αλαηξνθή, ηελ
επίβιεςε, ηηο ακνηβέο θαη ηηο πνηλέο. Σειηθά όκσο ηα παηδηά εζσηεξηθεύνπλ ηηο
εζηθέο αξρέο θαη αμίεο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε λα ξπζκίδνπλ κόλα ηνπο
ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Η εζσηεξίθεπζε απηή, ε κεηαβνιή δειαδή από
εμσηεξηθά ειεγρόκελε ζπκπεξηθνξά ζε ζπκπεξηθνξά ξπζκηδόκελε από
εζσηεξηθεπκέλεο αξρέο θαη αμίεο θάλεη ηθαλό ην παηδί λα βηώλεη εζσηεξηθά θαη
λα εθδειώλεη εμσηεξηθά ηελ εζηθόηεηα ηνπ απηόλνκα, ρσξίο ηελ παξνπζία θαη
ηνλ έιεγρν άιισλ. ηελ εθπαίδεπζε, ε εζηθή αλάπηπμε θαη αγσγή θαηέρεη
θεληξηθή ζέζε, θαζώο ην ζρνιείν πξνζθέξεη θαζεκεξηλά επθαηξίεο ζηνπο
καζεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε εζηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη ηνπο
βνεζά λα εζσηεξηθεύνπλ αμίεο θαη αξρέο. Μέζα από ηα δηάθνξα καζήκαηα
[11]
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αλαπηύζζεηαη ε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα, επαηζζεηνπνηείηαη ε εζηθή
ζπλείδεζε θαη δηακνξθώλεηαη ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ θαη ησλ
λέσλ.
ηελ ζύγρξνλε επνρή, πεξηζζόηεξν από πνηέ είλαη αλάγθε ε
εθπαίδεπζε λα θαηεπζπλζεί πξνο ηελ δηδαζθαιία αηνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ
αμηώλ. Παξόια απηά ε εθπαίδεπζε αμηώλ ζηα ζρνιεία καο παξακέλεη ζε
κεγάιν βαζκό απξνζδηόξηζηε θαη ρσξίο λα γλσξίδνπλ αξθεηνί από ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο

πώο

λα

ηηο

αλαπηύμνπλ.

Από

ηνπο

επηζηήκνλεο

εθπαηδεπηηθνύο πηζηεύεηαη όηη ππάξρεη κηα αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζε απηό
πνπ πξεζβεύεη ε εθπαίδεπζε (ζπλεξγαζία, ζεβαζκόο ζηνπο άιινπο,
ζπλύπαξμε θ.ι.π.) θαη ζε απηό πνπ δηαθεξύηηεη θαη πξνβάιιεη ε θνηλσλία (βία,
πόιεκνη, έιιεηςε αλνρήο θ.ι.π.) θάηη πνπ θάλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αμίεο
αλαγθαίεο πεξηζζόηεξν από πνηέ . (6)
Η θπζηθή αγσγή είλαη έλα από ηα καζήκαηα πνπ πηζηεύεηαη όηη κπνξεί
λα παίδεη ζεκαληηθό θαη νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ.
Όζνη εξγάδνληαη ζηνλ ρώξν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (Φ.Α.) θαη ηνπ Αζιεηηζκνύ
ζπκθσλνύλ

όηη

νη

θπζηθέο

δξαζηεξηόηεηεο

έρνπλ

κεγάιε

δύλακε

θνηλσληθνπνίεζεο θαη αλαπηύζζνπλ αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο πνπ
πξνάγνπλ ηελ κόξθσζε ηνπ αηόκνπ. Αμίεο όπσο ζπληξνθηθόηεηα, αγσληζηηθό
πλεύκα, ζσζηή αληηκεηώπηζε ηεο λίθεο θαη ηεο ήηηαο, ζεβαζκόο ζηνπο
θαλόλεο ή ηνπο αληηπάινπο, ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά απαηηνύληαη γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο θπζηθήο άζθεζεο αιιά θαη αλαπηύζζνληαη κέζσ απηήο. Έηζη ε
Φπζηθή Αγσγή ζπγθξηηηθά κε ηα άιια καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί ηελ
πην πξόζθνξε πεξηνρή γηα ηελ αλάπηπμε αμηώλ θαη ηελ δηακόξθσζε ηνπ
ραξαθηήξα γεληθόηεξα.
Οη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
εζηθήο αλάπηπμεο βαζίζηεθαλ ζε δπν βαζηθέο Θεσξίεο: 1) ηεο θνηλσληθήο
κάζεζεο κε θύξην εθπξόζσπν ηνλ Bandura, ν νπνίνο ππνζηήξημε όηη ε εζηθή
ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη κε παξαηήξεζε, κίκεζε, επίδεημε θαη θνηλσληθή
ζύγθξηζε ελώ νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ επίδεημε επηζπκεηώλ ζπκπεξηθνξώλ, ζηηο
πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη ηελ άκεζε ελίζρπζε, θαη 2) ηεο Γνκηθήο Αλάπηπμεο, ε
νπνία βαζίδεηαη ζηε ινγηθή πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηελ επηινγή κηαο
ζπκπεξηθνξάο θαη θαζνξίδεη ηελ εζηθόηεηά ηεο. Ο Κνhlberg (1984) θαη ζηε
[12]

Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας

PROJECT 2016-17

ζπλέρεηα ε Ηaan (1985) εθάξκνζαλ ηε κέζνδν απηή ρξεζηκνπνηώληαο ζηηο
έξεπλέο

ηνπο

ηελ

αηνκηθή

ζπλέληεπμε,

όπνπ

παξνπζίαδαλ

ζηνπο

ζπκκεηέρνληεο εζηθά δηιήκκαηα κε ηε κνξθή ππνζεηηθώλ ηζηνξηώλ. (7)
Επίλογορ

Καηαιήγνληαο, είλαη πιένλ θνηλά απνδεθηό όηη, ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ
ζε αζιήκαηα, ε ηαθηηθή πξνπόλεζε, νη θαλόλεο ηεο νκάδαο κέζα ζηελ
νπνία καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνύλ, απνηεινύλ κηα ζεκαληηθή αζπίδα
πξνζηαζίαο ελαληίνλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη νη
λένη κέζσ ηνπ αζιεηηζκνύ ηόζν εμσζρνιηθά όζν θαη ελδνζρνιηθά
έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ αζιεηηζκνύ, ηα νπνία
ηειηθά ηα πξνηξέπνπλ από δηάθνξεο αξλεηηθέο ζπλήζεηεο θαη πξόηππα
ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Γηα απηό, νη λένη πξέπεη λα πεηζζνύλ όηη
νπνηαδήπνηε αζιεηηθή ελαζρόιεζε είλαη κηα ςπραγσγία πνπ κόλν θαιά
κπνξεί λα ηνπο απνθέξεη. Ωο θαηαθιείδα, αο έρνπκε ππόςε καο όηη ν
αζιεηηζκόο είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξώπνπ κε
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, εηδηθή κεζνδνινγία θαη παηδαγσγηθή κε ζθνπό ηελ
ύςηζηε ζσκαηηθή απόδνζε. Κπξίσο, όκσο, ν αζιεηηζκόο αληηθαηνπηξίδεη
ηε δεδνκέλε θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο.
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