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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τη συμβολή του αθλητικού παιγνιδιού στην ολιστική 

ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα στη νοητική καλλιέργεια και στην ενίσχυση 

των ψυχικών του αποθεμάτων και βουλητικών ικανοτήτων. Μέσα από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων παιδαγωγικών αρχών, οι νέοι άνθρωποι επιτυγχάνουν εκπαιδευτικούς 

στόχους και καλύτερα αποτελέσματα στη σχολική ζωή και στην ευρύτερη κοινωνική 

τους αλληλεπίδραση.  

Λέξεις κλειδιά: αθλητικό παιχνίδι, αθλητική παιδαγωγική, νοητικές, βουλητικές 

ικανότητες. 

 

Abstract 

The essay examines sports games’ contribution to the holistic development of young 

people, especially to their mental cultivation and the strengthening of their mental 

reserves and volitional abilities. Through the application of specific pedagogical 

principles, young people achieve educational goals and better results in school life and 

widely in their social interactions. 
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Καλλιέργεια νοητικών ικανοτήτων 

Πέρα από τη σωματική βελτίωση το αθλητικό παιχνίδι, συμβάλλει και στην 

πνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Η κίνηση είναι αποδεδειγμένα βασική προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη μάθηση. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, συχνά 

γίνεται και ένας τρόπος να γνωρίσουν το περιβάλλον (γραφής, ανάγνωσης). Σύμφωνα 

με τους Kramer και Erickson, 2007, «…η φυσική δραστηριότητα, είναι μια φθηνή 

θεραπεία, με σημαντικές προληπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες, για τη γνωστική 
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λειτουργία και τη λειτουργία του εγκεφάλου» (Μπάρμπας, Βενετσάνου, Καμπάς,  

2014, σσ.12).  

 

Σύμφωνα με τους σύγχρονους ψυχολόγους και κυρίως όλους όσοι ασχολούνται με την 

αθλητική ψυχολογία, τα ποικίλα ομαδικά παιχνίδια ενεργοποιούν την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου του παιδιού (Taylor & Wilson, 2005). Ειδικότερα, καλλιέργεια του 

πνεύματος σημαίνει την ενίσχυση εκείνων των απαραίτητων για την πνευματική 

ανάπτυξη λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα, το νεαρό άτομο, στο πλαίσιο τόσο της 

προετοιμασίας από άποψης στρατηγικής, όσο και της ενεργούς πνευματικής 

συμμετοχής σε ένα παιχνίδι, αναγκάζεται να σκέπτεται και συχνά, να λαμβάνει 

αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε καταστάσεις πίεσης. Ως απόρροια, 

καλλιεργείται η ευφυία (η οξυδέρκεια), μια αρετή που μπορεί να είναι ευεργετική και 

για τον υπόλοιπο μαθητικό ή μη βίο.  

Ταυτόχρονα, οξύνεται η κριτική και αφαιρετική σκέψη, εφόσον ενδυναμώνεται η 

δυνατότητα της κρίσης και της σωστής επιλογής και εξελίσσεται σε ικανότητα 

αξιοποιήσιμη και σε άλλες περιστάσεις της ζωής εκτός του «τερέν». Ένας αγώνας 

είναι παράλληλα και ένα παιχνίδι του μυαλού. Οι παίχτες, οφείλουν να έχουν, εν 

πρώτοις, στο μυαλό τους τη στρατηγική και τις υποδεικνυόμενες από των προπονητή 

συμβουλές. Έχουν μελετηθεί οι αντίπαλοι, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. 

Παράλληλα, οφείλουν να «ζυγίζουν» τον αντίπαλο σε κάθε στιγμή και να επινοούν 

την κατάλληλη επιλογή, ώστε να ανταπεξέλθουν στη συγκυρία του χρονικού σημείου 

του αγώνα. Έτσι, ακόμα και μέσα από λανθασμένες επιλογές, μαθαίνουν το σωστό και 

αυτή η καλλιέργεια της κρίσης, παραμένει ένα σπουδαίο εφόδιο ζωής (Gould & 

Carson, 2008). 

Η καλύτερη τακτική της πνευματικής και όχι μόνο συγκρότησης, είναι η έννοια της 

πειθαρχίας. Πειθαρχία στον προγραμματισμό χρόνου προπόνησης, χρόνου 

προσωπικής ζωής ή άλλων υποχρεώσεων. Πειθαρχία στους κανόνες του παιχνιδιού 

και στις στοχεύσεις της ομάδας. Με δεδομένο, ότι οποιαδήποτε ενασχόληση με την 

άθληση (youth sports) απαιτεί συνέπεια, ο νέος μαθαίνει πως να πιέζει τον εαυτό του, 

αναγνωρίζοντας τα προσωπικά του όρια αντοχής, τα οποία αρκετές φορές με 

εργατικότητα υπερβαίνονται. Για παράδειγμα, η προπόνηση αφορά σε συγκεκριμένες 

ώρες και ημέρες και το ίδιο ισχύει και με τη διεξαγωγή των αγώνων. Ως αποτέλεσμα, 

ο νέος αναγκάζεται να πειθαρχεί σε κανόνες που επιβάλλονται από τις ομάδες και των 

προπονητή και να ακολουθεί το πρόγραμμα, ακόμη και όταν η κούραση ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μειώνει την ενεργητικότητα ή τη διάθεσή του. Πρόκειται 

για μια συνειδητοποίηση και υπέρβαση των ορίων, ωφέλιμη και για τη μετέπειτα 

ενήλικη ζωή του (life skills/ positive youth development). Άλλωστε, ο στίβος της 

άθλησης, η αρένα του αγώνα, εύστοχα παραλληλίζονται με την αρένα της ζωής, όπου 
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υπάρχουν περιορισμοί, δεσμεύσεις, ανάγκες για υπέρβαση σε καθημερινό επίπεδο, 

υπάρχουν νικητές και νικημένοι, υπάρχουν χαρές και λύπες (Gould & Carson, 2008).  

Αν η ρώμη είναι η σωματική δύναμη, το σθένος είναι η δύναμη της ψυχής. Ένας 

αθλητής, λοιπόν, πρέπει να διαθέτει σθένος, αρετή που επίσης καλλιεργείται μέσω του 

ομαδικού αθλήματος και μπορεί να οδηγήσει στη διάπλαση ενός δυναμικού και 

μαχητικού χαρακτήρα. Παρά του δεδομένου ότι η νίκη δεν πρέπει να είναι πάντα 

αυτοσκοπός, η καταβολή μεγάλης προσπάθειας, αλλά και ο κόπος της προετοιμασίας 

είναι στοιχεία που απαιτούν δικαίωση. Άλλωστε, κανένας δε θέλει να χάνει. Ακόμη 

και μια ήττα μπορεί να γίνει ένα μάθημα αξιοπρέπειας για τα παιδιά. Στα ομαδικά 

αθλήματα, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξουν και στιγμές αδικίας. Ειδικότερα, 

ενδέχεται ένας αθλητής ή μια ομάδα να αδικηθούν από ένα διαιτητή. Επίσης, κάποιος 

γονιός μπορεί να προσβάλει κάποιο από τα παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση, η 

περίσταση του αγώνα απαιτεί από το παιδί να «αφήσει πίσω» το συμβάν και να 

επιστρέψει με το ίδιο ενδιαφέρον στον αγώνα. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία 

θα το βοηθήσει και στη ζωή του, ώστε μετά από δύσκολες συγκυρίες να επιστρέφει 

εγκαίρως στο στίβο, χωρίς να κατακλύζεται από την αποτυχία ή να εγκαταλείπει  την 

προσπάθεια κάθε φορά που αδικείται. Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση των παιδιών, ώστε 

να ενταχθούν σε μια αθλητική ομάδα ή και να ασχοληθούν με ένα ατομικό αθλητικό 

παιχνίδι, εδράζεται στις παιδαγωγικές αρχές της παρακίνησης, των αμοιβών, ποινών 

και εσωτερικών κινήτρων και της ισότητας.  

 

Καλλιέργεια ψυχικών και κοινωνικών αρετών 

Κάθε μια από τις συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές, αλλά και η εφαρμογή τους στο 

σύνολο, επιτυγχάνουν την καλλιέργεια των ψυχικών, αλλά και των κοινωνικών 

αρετών, παιδιών και των εφήβων. Αν ελεγχθεί το ζήτημα της προσφοράς της άθλησης 

από τη σκοπιά των μαθητών –στην περίπτωση του σχολικού αθλητικού παιχνιδιού- οι 

ίδιοι οι νέοι καταδεικνύουν, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την έννοια της χαλάρωσης ως τη βασικότερη 

προσλαμβάνουσα της άσκησης, ακόμη και σε βάρος των  ωφελημάτων στη φυσική 

κατάσταση. Επιστρέφοντας στο ζήτημα των παιδαγωγικών αποτελεσμάτων, μέσα από 

τους εκπαιδευτικούς στόχους, η έννοια της παρακίνησης αφορά στον έλεγχο της 

ατομικής αξιολόγησης της ικανότητας του κάθε παιδιού  και η επιτυχία του στις 

φυσικές δραστηριότητες. Πρόκειται για στοιχείο  της αποδοτικότητάς του στην υψηλή 

ή μη επίδοσή του στο παιχνίδια, αλλά και  στο ενδιαφέρον του για την άθληση 

γενικότερα. Ο μαθητής, λοιπόν, μαθαίνει να μαθαίνει τα όρια του, αναγνωρίζει τις 

ικανότητες και τις δεξιότητές του (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, 2009, σς.31. 41-42).  

 Εξάλλου, μέσα από μια διαδικασία παροχής αμοιβών –με μεγαλύτερη, βέβαια, την 

ίδια τη νίκη-, επιβολής ποινών και ενίσχυσης των εσωτερικών κινήτρων, πέρα από το 
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γεγονός της μύησης στην πειθαρχία, ενδυναμώνεται ο νέος ψυχικά, αλλά και 

κοινωνικά, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.  

Στο ζητούμενο του αθλητισμού η παρακίνηση, λοιπόν, συνδέεται με την εξωτερική 

και την εσωτερική παρακίνηση. Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας ή κατά τη διεξαγωγή 

ενός παιχνιδιού, το παιδί έρχεται αντιμέτωπο κυρίως με το αίσθημα του άγχους,  το 

οποίο, όμως, μαθαίνει να διαχειρίζεται και να περιορίζει με τη βοήθεια του προπονητή, 

ο οποίος μέσα από τη τεχνική του ελέγχου της παρακίνησης εξατομικευμένα, παρέχει 

την κατάλληλη στήριξη, αλλά και τις συμβουλές. Το ίδιο λυτρωτικά λειτουργεί και η 

συνεργασία και  με τους υπόλοιπους συναθλητές ή και η ίδια η ενασχόληση με την 

άθληση, η οποία είναι εκ των πραγμάτων περιοριστική του άγχους, καθώς 

συνδυάζονται η εκτόνωση που προσφέρει το ίδιο το παιχνίδι με τις τεχνικές 

χαλάρωσης με τις οποίες μαθαίνουν να ελέγχουν το σώμα και τα συναισθήματά τους 

(συναισθηματική νοημοσύνη) και να παραμένουν ήρεμοι και χαλαροί. Ο 

συγκινησιακός χαρακτήρας των αθλημάτων έχει ως αποτέλεσμα να προξενούν 

εντάσεις στην ψυχολογία του παιδιού. Όσο πιο γρήγορα ξεπεράσει και να ελέγξει ένας 

αθλητής τα συναισθήματα οργής, για παράδειγμα, τόσο καλύτερο θα είναι το 

αποτέλεσμα για τον ίδιο και την ομάδα (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, 2009, σς.31, 

236-7). 

 Επιπροσθέτως, καλλιεργούνται τα αυτοσυναισθήματα. Ειδικότερα, το παιδί 

αναπτύσσεται συναισθηματικά, καθώς ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του, εφόσον 

μαθαίνει να ανακαλύπτει τον εαυτό του μέσα από το παιχνίδι, αναγνωρίζει τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες του, εκτιμά τις πρώτες και περιορίζει τις δεύτερες. 

Σταδιακά, ενδυναμώνεται και ο αυτοσεβασμός μέσα από τη διαδικασία της 

ολοκλήρωσης της αντίληψης που έχει για τον εαυτό του, η οποία διαμορφώνεται και 

από τη θετική άποψη των άλλων. Για παράδειγμα, μια συλλογική νίκη ή μια 

προσωπική επιτυχημένη προσπάθεια επιβραβεύεται από τον προπονητή, τους 

συμπαίκτες και τον περίγυρο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίστη που έχει στον 

εαυτό του (self – concept), η αυτοπεποίθησή του (self -esteem) και άρα ο 

αυτοσεβασμός του (Slutzky & Simpkins, 2009).  

 

Παράλληλα, η αίσθηση του «ανήκειν», η αντίληψη της ικανότητας σε σχέση με τους 

άλλους και συγκριτικά με προηγούμενη εμπειρία, οδηγεί στην θετική αυτοαντίληψη, 

στην αναγνώριση της προσωπικής αξίας και στην αυτοαποδοχή. Εκτός από τα 

συναισθηματικά οφέλη, η αναγνώριση των δυνάμεων και των αδυναμιών, των 

ικανοτήτων και των περιορισμών, της αδεξιότητας και επιδεξιότητας αποτελούν όλα 

μέρος της διαδικασίας μιας σταθερής γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου, με τις 

προεκτάσεις που έχουν προαναφερθεί, καθώς και της εξέλιξης της κοινωνικής του 

φύσης (Gallahue, Ευαγγελινού, Παππά, 2002, σς. 73-76).  
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Μέσω της συμμετοχής στο αθλητικό παιχνίδι ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, η θετική 

σκέψη και ο αυτοδιάλογος. Άλλωστε, «Δεν είναι τα πράγματα που μας ενοχλούν, αλλά 

οι ιδέες που έχουμε για τα πράγματα». Οπότε, το παιδί μαθαίνει από νωρίς να 

απεμπολεί γρήγορα τα αρνητικά συναισθήματα (για παράδειγμα μιας ήττας, μιας 

αποτυχίας) και να κυριαρχείται από θετικά. Θετική σκέψη και αυτοδιάλογος είναι η 

γνωστική διαδικασία που συντελεί στον περιορισμό και στον έλεγχο και  του άγχους 

(Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, 2009, σς 238-239). 

 

Το παιχνίδι είναι το καλύτερο μέσο ψυχικής ενίσχυσης του παιδιού, γιατί παρέχεται η 

δυνατότητα μέσα από μια ψυχαγωγική κι ευχάριστη βιωματική διαδικασία να 

εφαρμοστούν θεωρίες διαπαιδαγώγησης. Αρχικά, με την εφαρμογή της θεωρίας των 

στόχων, τα παιδιά αποκτούν την αίσθηση του προσωπικού ελέγχου, της ατομικής 

ευθύνης, της αξίας της συγκέντρωσης στην προσπάθεια. Ως απόρροια, ενισχύεται η 

αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, με την τεχνική της εκμάθησης δεξιοτήτων και της 

παρότρυνσης της της ψυχικής διάθεσης, εξοικειώνεται το νεαρό άτομο με τη νοερή 

εξάσκηση. Μέσω της διαδικασίας αυτής, μαθαίνει να προσηλώνεται στο στόχο, να 

αυτοσυγκεντρώνεται (στοχοπροσήλωση). Προσοχή, είναι η διαδικασία, δηλαδή, που 

κατευθύνει την πρόσληψη πληροφοριών που φτάνουν στις αισθήσεις και η ικανότητα 

της επιλογής των σχετικών ερεθισμάτων και αποφυγής των ασχέτων, ενώ 

αυτοσυγκέντρωση είναι περιορισμός και προσήλωση σε ερεθίσματα που επιλέχθηκαν 

(Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, 2009, σς. 242-243). 

Οι δεξιότητες της αυτοσυγκέντρωσης και της προσοχής είναι απαραίτητες, όχι μόνο 

για τις καλές αθλητικές επιδόσεις, αλλά και για τα καλύτερα αποτελέσματα στα 

σχολικά μαθήματα και για όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής, καθώς το άτομο 

εξοικειώνεται με την ορθή σχέση ερεθισμάτων και αντιδράσεων και μαθαίνει να 

εστιάζει στα σημαντικά με τα ανάλογα οφέλη. Αυτό άλλωστε δηλώνουν και οι όροι.  

 

Συμπέρασμα: 

Μέσα από την βιωματική εφαρμογή παιδαγωγικών παιχνιδιών, οι νέοι άνθρωποι 

αναπτύσσουν σημαντικές ψυχοπνευματικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες. Η 

συμμετοχή στο αθλητικό παιχνίδι είναι ευεργετική για τα παιδιά και τους νέους όχι 

μόνο για την φυσική και κινητική τους ανάπτυξη, αλλά και για τον στίβο των σχολικών 

επιδόσεων και της κοινωνικής τους συμμετοχής. 
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