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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 

ΤΑΞΗ: Α΄ 

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Φιλόλογοι: Στυλιανή Ιωακείμ, Αλεξία Αλεξάνδρου 

Πορεία: 

Ο αθλητισμός είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ τους μαθητές/τριες. Από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς δήλωσαν την επιθυμία τους να το εξετάσουμε. 

1ο -2ο μάθημα: Η έναρξη της ενότητας έγινε με ιδεοθύελλα (βλ. παράρτημα 1) σχετική με το θέμα. Στη 

συνέχεια οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να συμπληρώσουν το λεξόδεντρο  (βλ. παράρτημα 2)  με λέξεις 

παράγωγες και σύνθετες του ρήματος αθλούμαι. Παράλληλα δύο μαθητές/τριες αναζήτησαν στο 

διαδίκτυο τον ορισμό του αθλητισμού. 

Οι μαθητές/τριες, δουλεύοντας σε ομάδες, πρότειναν πτυχές του θέματος που θα ήθελαν να 

μελετήσουμε. Αφού επιχειρηματολόγησαν για την επιλογή των πτυχών,  μετά από συζήτηση στην 

ολομέλεια της τάξης, κατέγραψαν δύο πτυχές που θεωρήθηκαν πιο ενδιαφέρουσες.  

 Οι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα και σήμερα 

 Θετικές  και αρνητικές πτυχές του αθλητισμού 

Για περαιτέρω συζήτηση του θέματος προβλήθηκαν σχετικές διαφάνειες και σύντομο φιλμάκι για τους 

ολυμπιακούς αγώνες του 2012 “The Olympic Heartbeat ( London 2012 TV Commercial)”  

http://www.youtube.com/watch?v=A4mBdduYyh0. 

Ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να εντοπίσουν υλικό σχετικό με τις πτυχές που  επιλέγηκαν.  

3ο μάθημα:  

Οι μαθητές/τριες καθώς και οι διδάσκουσες  προσκόμισαν κείμενα σχετικά με τον αθλητισμό. Σε 

ομάδες συζητούν (με βάση τα κριτήρια επιλογής κειμένων) ποια κείμενα εμπίπτουν στις πτυχές που 

επέλεξαν.  Παρατηρώντας  τα σχολικά τους  εγχειρίδια (Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, βιβλίο και 

τετράδιο μαθητή) οι μαθητές/τριες επιλέγουν και  κείμενα από  την 8η ενότητα «Αθλητισμός και 

ολυμπιακοί αγώνες».  

Τελικά, επιλέγηκαν προς διερεύνηση τα εξής κείμενα:  

 «Οι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα» Νεοελληνική Γλώσσα  Α΄ Γυμνασίου, ενότητα 8η , 

σελ.124-125) 

 «Σύγχρονοι ολυμπιακοί αγώνες» (Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, Τετράδιο εργασιών, σελ. 

65- 66) 

 «Σπορ αθλητισμός και σωματική εξάσκηση: Τα οφέλη για την ψυχική και σωματική υγεία και 

την ευεξία» (www.medlook.net/printarticle.asp?item-id=3326) 

http://www.youtube.com/watch?v=A4mBdduYyh0
http://www.medlook.net/printarticle.asp?item-id=3326
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 «Ένας μεγάλος αρσιβαρίστας διηγείται…». (Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου Τετράδιο 

εργασιών, σελ. 67- 68) 

4ο-5ο μάθημα: Διερεύνηση κειμένων: 

 «Οι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα». (κείμενο 1) 

 «Σύγχρονοι ολυμπιακοί αγώνες» (κείμενο 2) 

 

Αρχικά τέθηκε  το ερώτημα «τι είδους πληροφορίες αναμένουμε από το κάθε κείμενο, παρατηρώντας 

το κειμενικό πλαίσιο;». Ζητήθηκε ακολούθως να διερευνηθεί το επικοινωνιακό πλαίσιο των κειμένων 

(πομπός, δέκτης, είδος κειμένου, σκοπός) και να συσχετιστεί η εικόνα (κότινος) που συνοδεύει το 

κείμενο με τον τίτλο. Μετά από την μελέτη των κειμένων οι ομάδες των μαθητών  σχολίασαν ότι δε 

δηλώνεται ο συντάκτης του κειμένου,  όμως οι πηγές από όπου είναι παρμένα είναι έγκυρες. 

Ακολούθως  ετοίμασαν διάγραμμα νοημάτων (κύριοι άξονες του θέματος που παρουσιάζονται σε κάθε 

κείμενο). Παρουσίασαν τα αποτελέσματα στην ολομέλεια και έγινε συζήτηση-σύγκριση  των 

ολυμπιακών αγώνων του χθες και του σήμερα. 

 

Στο  πρώτο κείμενο δίνεται έμφαση στην ευγενική άμιλλα και τις σωματικές , ψυχικές , διανοητικές 

ικανότητες που καλλιεργούνταν μέσα από τους ολυμπιακούς αγώνες στην αρχαιότητα. Επιπλέον 

τονίζεται ο σημαντικός ρόλος της ιερής εκεχειρίας  στην ένωση όλων των ελληνικών πόλεων. Οι 

μαθητές/τριες προβληματίστηκαν αν ήταν όλα τόσο ιδανικά στην αρχαιότητα, όπως παρουσιάζονται 

στο κείμενο.  Τέθηκε το ερώτημα  αν το συγκεκριμένο κείμενο αποσιωπά κάτι. Σκεφτόμενοι ποιοι 

έπαιρναν μέρος  τότε στους αγώνες, θυμήθηκαν ότι οι γυναίκες και οι δούλοι απείχαν από αυτούς τους 

αγώνες. Κατέληξαν τότε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν ίσως όλα τόσο δίκαια. Σίγουρο όμως ήταν ότι 

στην αρχαιότητα αγωνίζονταν μόνο για έναν κότινο που είχε ως επακόλουθο τη φήμη της γενιάς του 

αθλητή και της πόλης του.   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές/τριες και για την 

εμπορευματοποίηση των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων. Με την ευκαιρία αυτή οι μαθητές/τριες 

έθιξαν γενικά την εμπορευματοποίηση στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. (Χριστουγεννιάτικα δώρα, 

πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, κ.τ.λ.). 

 

Στην συνέχεια παρουσιάστηκε ένα σύντομο φιλμάκι με τίτλο “ΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟ 536 

Π.Χ.” http://www.youtube.com/watch?v=jhvk1IzG7R4. Ακολούθησε συζήτηση. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία εμπλουτίστηκαν  οι γνώσεις τους και καλλιεργήθηκε η κριτική τους σκέψη. 

 

Οι μαθητές/τριες αποφάσισαν να γράψουν ένα σύντομο άρθρο για το περιοδικό του σχολείου, στο 

οποίο να παρουσιάζεται η προσφορά των  αρχαίων ολυμπιακών αγώνων καθώς και οι παράγοντες που 

φανερώνουν ότι οι σύγχρονοι ολυμπιακοί αγώνες απέχουν από το αρχαιοελληνικό ολυμπιακό ιδεώδες.     

6ο μάθημα: Παρουσιάζονται  τα άρθρα  και οι μαθητές/τριες,  στα πλαίσια της επαναδιατύπωσης,  

προσπαθούν να βελτιώσουν την δομή και έκφραση ενός άρθρου, που επιλέγηκε τυχαία . 

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες στις ομάδες τους: 

http://www.youtube.com/watch?v=jhvk1IzG7R4


3 
 

Α) Παρατήρησαν με ποιο χρόνο  ξεκινούν τα κείμενα  (ενεστώτας) και πώς συνεχίζουν (αόριστος ). 

Μετά από προβληματισμό αντιλήφθηκαν ότι ο ενεστώτας χρησιμοποιείται όταν αναφέρεται ο 

συγγραφέας σε γεγονότα του παρόντος ή σε επαναλαμβανόμενες ενέργειες και ο αόριστος σε πράξεις 

που έγιναν και τέλειωσαν στο παρελθόν (Γραμματική σελ. 125). 

Β) Εντόπισαν τις συντακτικές δομές που χρησιμοποιούνται στα κείμενα (ενεργητική σύνταξη: κείμενο 1 

και  κείμενο 2, παθητική σύνταξη: κείμενο 2 και κατανοούν πότε δηλώνεται ο δράστης μιας ενέργειας 

και πότε όχι (αυτό δε φαίνεται να γίνεται εσκεμμένα εδώ). 

Γ) Παρατήρησαν ότι εναλλάσσονται οι εγκλίσεις στα κείμενα και προσπάθησαν, με τη βοήθεια της 

γραμματικής να εξηγήσουν γιατί (εγκλίσεις οριστική, υποτακτική, προστακτική και η λειτουργία τους, 

παραπομπή στη Γραμματική σελ. 127). 

Επειδή παρατηρήθηκε κάποια αδυναμία αρκετών μαθητών/τριών στον εντοπισμό των ρηματικών 

τύπων, έγινε παραπομπή στη Γραμματική σελ. 79,81,90.Έκλιναν ενδεικτικά δύο ρήματα (ενεργητικής 

και παθητικής φωνής ).  

7ο -8ο -9ο  μάθημα: 

Οι μαθητές/τριες επανέφεραν στη μνήμη τους τις πληροφορίες που άντλησαν από τα προηγούμενα 

κείμενα και ανέφεραν τα θετικά στοιχειά του αθλητισμού στη ζωή μας. 

Στη συνέχεια κλήθηκαν, παρατηρώντας τον τίτλο του κειμένου «Σπορ αθλητισμός και σωματική 

εξάσκηση: Τα οφέλη για την ψυχική και σωματική υγεία και την ευεξία» (κείμενο. 3), να αναφέρουν τι 

πληροφορίες  αναμένουν από το συγκεκριμένο κείμενο. 

Μέσα στις  ομάδες τους διάβασαν τα κείμενα   και διερεύνησαν: 

 Το πλαίσιο επικοινωνίας του κειμένου (πολυτροπικό κείμενο, από ιατρική ομάδα, 

επομένως επιστημονικό, έγκυρο) 

 Ποιο το θέμα μας  του κειμένου; Τα οφέλη του αθλητισμού (σωματικά, πνευματικά, 

ψυχικά) 

 Τα κοινά στοιχεία με τα προηγούμενα κείμενα  (η σωματική εξάσκηση συμβάλλει στην 

σωματική , ψυχική και πνευματική υγεία – αντιστοιχία με το πρώτο κείμενο της 

ενότητας) 

 Τους κειμενικούς τύπους με τους οποίους πραγματώνεται το κείμενο (αναφορά-

πληροφορία, διαδικασία). Επεξήγηση του νέου τύπου  της διαδικασίας. 

 Το σκοπό που εξυπηρετεί η παράθεση βιβλιογραφίας (δίνει κύρος στο κείμενο και 

παραπέμπει όποιον δέκτη ενδιαφέρεται να ανατρέξει για περεταίρω μελέτη του 

θέματος). 

Στη συνέχεια δημιούργησαν μία λίστα με τα οφέλη του αθλητισμού για να αναρτηθεί στην πινακίδα 

του τμήματος τους. 

10ο-11ο  μάθημα: 

Οι μαθητές/τριες έδειξαν την επιθυμία τους να μελετήσουν το κείμενο « Ένας μεγάλος αρσιβαρίστας 

διηγείται» (κείμενο 4), γι’ αυτό τους δόθηκε  και το κείμενο «Πετρόφ: Μας είχαν προσφέρει 
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αναβολικά» του Παναγιώτη Βάσση  (http://www.sportaction.gr/Sports/item/18576-Petrof-Mas-eichan-

prosferei-anabolika) (κείμενο 5), που έφερε ένας μαθητής, για συνεξέταση. Ζητήθηκε από τις ομάδες, 

αφού μελετήσουν τα δύο κείμενα,  να  τα διερευνήσουν. Τους δόθηκε  ένα μικρό φύλλο εργασίας, με 

σκοπό όλοι οι μαθητές/τριες να συμμετάσχουν στην καταγραφή και παρουσίαση πληροφοριών από τα 

κείμενα. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώθηκε ότι βοηθούνται  κυρίως οι πιο αδύνατοι μαθητές/τριες, οι 

αλλόγλωσσοι  και όσοι δύσκολα συγκεντρώνονται.  

 

 

Ένας μεγάλος αρσιβαρίστας διηγείται  Πετρόφ: Μας είχαν προσφέρει αναβολικά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις για τη διερεύνηση των κειμένων: 

1.  Ποιες κοινές πληροφορίες εντοπίζετε στα κείμενα; 

2. Πώς δομούνται οι πληροφορίες σε   κάθε κείμενο; 

3.Ποιο μήνυμα θέλει να μεταφέρει  ο συγγραφέας κάθε κειμένου και πώς το πετυχαίνει αυτό; 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 

Οι μαθητές/τριες εντόπισαν ένα νέο κειμενικό είδος, τη συνέντευξη και τον τύπο της αφήγησης στο  

κείμενο 4. Ανέφεραν ότι στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται έντονα τα προσωπικά βιώματα και η όλη 

προσπάθεια του αθλητή να φτάσει στην νίκη (χρήση α΄ πρ. ενικού στα ρήματα).  Στο  κείμενο 5 ο 

αθλητής αναφέρεται στην σχέση του με τον αθλητισμό από την παιδική του ηλικία μέχρι τη μέρα της 

συνέντευξης και προβάλλει  την άποψη του για τα αναβολικά (χρήση α΄ πρ. ενικού στα ρήματα, 

δόμηση  κειμένου:  χρήση ερωτήσεων-απαντήσεων). 

Μελετώντας τις απόψεις των δύο αθλητών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι συγκλίνουν ως προς τις 

θέσεις τους για τον αγώνα και την νίκη.  

Πύρρος Δήμας: η προσπάθεια μετρά, η εκτίμηση, το χειροκρότημα του κόσμου και όχι το μετάλλιο. 

Σκοπός : 

Είδος κειμένου: 

Σύγκριση κειμένων: 

Γλώσσα : 

Ύφος: 

Πομπός : 

Δέκτες  : 

Κειμενικός τύπος : 

http://www.sportaction.gr/Sports/item/18576-Petrof-Mas-eichan-prosferei-anabolika
http://www.sportaction.gr/Sports/item/18576-Petrof-Mas-eichan-prosferei-anabolika
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Πετρόφ: το μεγαλύτερο ρεκόρ είναι να σπάσει ο άνθρωπος το δικό του ρεκόρ. Το μετάλλιο έρχεται και 

φεύγει.  

Ακολούθως εντόπισαν στα κείμενα λέξεις με θετική και αρνητική σημασία για τον αθλητισμό και τις 

καταγράφουν σε δύο πίνακες. Οι μαθητές/τριες επέλεξαν μία από τις δύο πτυχές και  

επιχειρηματολόγησαν σε συνεχή λόγο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ότι το ενδιαφέρον τους 

εστιάζεται γύρω από τη χρήση αναβολικών από αθλητές και αποφασίζουν να γράψουν σύντομα 

κείμενα για τη χρήση αναβολικών.  Τα καλύτερα απ’ αυτά θα τα διαβάσουν ενώπιον των συμμαθητών 

τους, σε προσεχή αθλητική ημερίδα του σχολείου.  

12ο  μάθημα: 

-Οι μαθητές/τριες  παρουσίασαν τα κείμενά τους.   

- Στη συνέχεια έγραψαν λεζάντες, στην πιο κάτω εικόνα, χρησιμοποιώντας το δεύτερο πρόσωπο 

ενικού: «ο παγκόσμιος αθλητής σε συμβουλεύει για την πορεία προς την νίκη στον αθλητισμό και την 

ζωή». 

 

Η εργασία ενθουσίασε τους μαθητές/τριες και τα αποτελέσματα της άσκησης ήταν εκπληκτικά. 

Ζήτησαν να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα των κινδύνων στον αθλητισμό και τον τρόπο 

αντιμετώπισής τους. 

13ο -14ο  μάθημα:  

Οι μαθητές/τριες μίλησαν για τα  συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν στον χώρο του αθλητισμού,  

«μακελειό σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αίγυπτο» (τέλη Ιανουαρίου 2012). Παρατήρησαν σχετικές 

διαφάνειες  και εξέφρασαν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. 

Στη συνέχεια δόθηκαν τα κείμενα: «Η βία στους αθλητικούς χώρους»του Κουδουνά Παναγιώτηwww.e-

filathlos.gr/?q=node/91   (κείμενο 6)και “Έξω η βία από τα γήπεδα» www.boss.com.cy  (κείμενο 7). Οι 

μαθητές/τριες στις  ομάδες τους διερευνούν τα κείμενα, με τη βοήθεια του ακόλουθου φύλλου 

εργασίας: 

 

 

http://www.e-filathlos.gr/?q=node/91
http://www.e-filathlos.gr/?q=node/91
http://www.boss.com.cy/
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Η βία στους αθλητικούς χώρους                               Έξω η βία από τα γήπεδα 
 

 
Διερεύνηση κειμένων 
 
-Ποιο είναι το κοινό θέμα των δύο κειμένων; Ποιες ομοιότητες ή διαφορές εντοπίζετε στην 

παρουσίαση  του θέματος αυτού; 

-Θίγονται άλλα θέματα στα κείμενα; Ποια; 

-Ποιες κοινωνικές ομάδες παρουσιάζονται στο κάθε κείμενο; 

-Ποιο μήνυμα θέλει να μεταφέρει ο συγγραφέας του κάθε κειμένου και πώς το πετυχαίνει 

αυτό; 

 

Αποτελέσματα: οι μαθητές/τριες ενθουσιάστηκαν με την γελοιογραφία και ανέφεραν το κοινό θέμα 

των δύο κειμένων: γηπεδική και εξωγηπεδική βία. Τόνισαν ότι το θέμα παρουσιάζεται με διαφορετικό 

τρόπο σε κάθε κείμενο. Στο κείμενο 6 γίνεται απλή αναφορά ενώ στο κείμενο 7, που είναι 

πολυτροπικό, η βία παρουσιάζεται με τη μορφή μιας ευτραφούς γυναίκας με αιχμηρά δόντια, νύχια, 

παπούτσια.  Κρατά ρόπαλο και φέρει τον αγκυλωτό σταυρό στην μπλούζα της.  Οι μαθητές/τριες 

σχολίασαν τους συμβολισμούς της σβάστικας και της  άγριας μορφής της. Παρατήρησαν και 

σχολίασαν, τους πανικοβλημένους ανθρώπους  έξω από το γήπεδο και κατανόησαν το νέο κειμενικό 

είδος της γελοιογραφίας. Επίσης ανέφεραν τις κοινωνικές ομάδες που παρουσιάζονται στο κάθε 

κείμενο καθώς και τις λύσεις που προτείνονται για την καταστολή της βίας στο κείμενο 6. Προτίμησαν 

την γελοιογραφία και τόνισαν ότι είναι πιο πειστικό και αποτελεσματικό  το κείμενο αυτό. 

Μετά πήραν κόλλες και χαρτόνια και ετοίμασαν σύμφωνα με τις οδηγίες , τις δημιουργικές τους 

εργασίες, οι οποίες επρόκειτο να  αναρτηθούν σε πινακίδα της Αίθουσας Γλωσσών.Μαθητές/τριες 

άλλων τμημάτων θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να τις παρατηρήσουν και να κάνουν τα δικά τους 

σχόλια. 

 
Πομπός: 
 
 
Δέκτες: 
 
 
Κειμενικό είδος: 
 
 
Σκοπός: 
 
 
Γλώσσα: 
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Ομάδα  Α΄ 

Κολλώ τις εικόνες στο χαρτόνι με όποια σειρά θέλω και αφού τις  παρατηρήσω, σημειώνω έναν 

τίτλο για την κάθε μια.   

Ομάδα Β΄ 

Κολλώ τις εικόνες στο χαρτόνι και αφού τις παρατηρήσω,  γράφω τα συναισθήματά μου. 

Ομάδα Γ΄ 

Κολλώ τις εικόνες στο χαρτόνι , τις  παρατηρώ  και  σημειώνω  τις σκέψεις μου. 

Ομάδα Δ΄ 

Γράφω συνθήματα κατά της βίας στους αθλητικούς χώρους στο χαρτόνι μαζί με τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας μου. 

Ομάδα  Ε΄ 

Παρατηρώ στο λεξικό τη σημασία των λέξεων καισημειώνω  λέξεις  με  παραπλήσια  σημασία 

(συνώνυμες). Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας θα δοθεί στο επόμενο μάθημα στην ολομέλεια 

της τάξης για να εμπλουτιστεί και να αξιοποιηθεί κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. 
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Λέξεις με αρνητικό περιεχόμενο Λέξεις με παραπλήσια σημασία(συνώνυμες) 

 
Βία  
 
 
 
Βανδαλισμοί  
 
 
 
Επιθέσεις   
 
 
 
Παραβατική συμπεριφορά 
 
 
 
 
Τιμωρία  
 
 
 
 
Σύλληψη 
 
 
 
 
Υβριστικές φωνές 
 
 
 
 
Διαπληκτισμοί  
 
 
 

 

 

Εργασίες για το σπίτι.Να επιλέξετε μία από τις πιο κάτω: 

1.Να ετοιμάσεις ένα δικό σου  σκίτσο ή μια αφίσα που να έχει σχέση με το θέμα «Βία στους 

αθλητικούς χώρους » για την πινακίδα της τάξης σου. 

2.Είσαι δημοσιογράφος  και παίρνεις συνέντευξη από ένα άτομο που διαδηλώνει κατά της   βίας 

στους αθλητικούς χώρους.Στο κείμενό σου γράφεις για τις καταστροφές που προκαλούνται  και 

πώς μπορούν να αποφευχθούν.                                                                                      
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3.Να επισκεφθείς την ιστοσελίδα  www.i-create.gr   («σχολικά μαγειρέματα-γκολ στη βία»)και 

να ενημερώσεις τους συμμαθητές/τριες σου για τις δραστηριότητες που υπάρχουν σε αυτή 

σχετικά με τη βία στους αθλητικούς χώρους.  

15ο μάθημα:  

Δύο μαθητές/τριες παρουσίασαν την αφίσα που δημιούργησαν και κάποιοι άλλοι τη συνέντευξη. Άλλοι 

δύομαθητές/τριες ενημέρωσαν τους συμμαθητές/τριες τους για τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας 

που δόθηκε. Έπειτα στις ομάδες τους συμπλήρωσαν το φύλλο της ομάδας ε΄ και κατέγραψαν νέες 

λέξεις – φράσεις για όλες τις πτυχές που μελέτησαν στην ενότητα, αναδεικνύοντας έτσι τον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. 

16ο-17ο μάθημα: 

Αναστοχασμός ενότητας: 

Οι μαθητές/τριες έφεραν στη μνήμη τους την πορεία και εξέλιξη της ενότητάς  και τις καινούριες 

γνώσεις που απέκτησαν για τον αθλητισμό. Επίσης ανέφεραν   ποια νέα κειμενικά είδη γνώρισαν σ’ 

αυτή την ενότητα καθώς και τους νέους κειμενικούς τύπους. Σε συζήτηση,  οι μαθητές/τριες πρόβαλαν 

τα σημεία που τους κίνησαν το ενδιαφέρον (κίνδυνοι του αθλητισμού-βία) και τόνισαν την ανάγκη  για 

μέτρα πρόληψης των βίαιων επεισοδίων στους αθλητικούς χώρους. Οι μαθητές/τριες ένιωσαν ότι με 

τις γνώσεις που αποκόμισαν μπορούν να προστατευθούν στο μέλλοναπό διάφορους κινδύνους  και να 

λειτουργούν ως υγιείς φίλαθλοι ίσως και αθλητές . 

18ο μάθημα: επανάληψη για διαγώνισμα 

19ο-20ο μάθημα: κριτήριο αξιολόγησης 

 

Σημείωμα των επιμελητών: Πρέπει να επισημανθεί ότι τα φύλλα εργασίας που 

παρουσιάστηκαν αποτελούν μια ενδεικτική και όχι απόλυτη προσέγγιση των 

κειμένων που εξετάστηκαν. Κι αυτό γιατί η εκάστοτε διδασκαλία σχηματοποιείται  

κατά την πορεία του μαθήματος και συνδιαμορφώνεται από τους μαθητές/τριες και 

τον/την  εκπαιδευτικό. Είναι πιστεύουμε σαφές ότι η διαγραμματική-κάθετη 

παρουσίαση των παρατηρήσεων στο φύλλο εργασίας βασίζεται στους τέσσερις 

άξονες προσέγγισης κειμένων και σχεδιάστηκε έτσι για να αποτελέσει ένα 

χειροπιαστό παράδειγμα προσέγγισης των κειμένων, σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα. Πήρε δηλαδή τη σχηματική  μορφή φύλλου εργασίας για λόγους 

σαφήνειας και ευκρίνειας, γνωρίζοντας ότι ετούτη η ενδεικτική διδασκαλία 

λειτουργεί πρωτίστως επιμορφωτικά. Σημειώνουμε ότι στην πράξη οι παρατηρήσεις 

των μαθητών/τριών και η πορεία του μαθήματος τις περισσότερες φορές δεν έχει την 

αυστηρά τυποποιημένη και σχηματοποιημένη μορφή του φύλλου εργασίας. Κι αυτό 

γιατί οι ιδιάζουσες συνθήκες μιας τάξης μπορούν να διαφοροποιήσουν το μάθημα. 

Μέσα στο πνεύμα των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων η ευελιξία του 

εκπαιδευτικού θεωρείται και νόμιμη και θεμιτή και επιβαλλόμενη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

1) Ιδεοθύελλα 

 

2) Λεξόδεντρο 

  

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΛΟΥΜΑΙ 
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Κείμενα: 
 
Κείμενο 1 
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Κείμενο 2 

 

Κείμενο 3  

Σπορ, αθλητισμός και σωματική εξάσκηση: Τα οφέλη για την ψυχική και σωματική υγεία 
και την ευεξία  

15-11-2011 

Οι άμεσες επιδράσεις της σωματικής εξάσκησης είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για την πρόληψη σοβαρών χρόνιων παθήσεων όπως 
οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης, ο καρκίνος, η ψηλή πίεση, 
η παχυσαρκία, η κατάθλιψη και η οστεοπόρωση. 

Ο αθλητισμός και τα σπορ στα παιδιά συμβάλλουν στο να έχουν υγιή 
οστά, αποτελεσματική λειτουργία της καρδίας και των πνευμόνων, 
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καλύτερες κινητικές ικανότητες και υψηλότερου επιπέδου γνωσιακές ή άλλες πνευματικές 
λειτουργίες. 

Στους ηλικιωμένους, η τακτική σωματική εξάσκηση συμβάλλει στην πρόληψη των καταγμάτων 
και των πτώσεων και μειώνει τις επιδράσεις της οστεοπόρωσης. Επιπλέον βελτιώνει τις 
λειτουργικές τους δυνατότητες, βοηθά στη διατήρηση της αυτονομίας τους και τους προσφέρει 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Τα σπορ, ο αθλητισμός και η σωματική εξάσκηση έχουν θεραπευτικό ρόλο για την αντιμετώπιση 
διαφόρων ψυχολογικών παθήσεων. Επίσης επηρεάζουν θετικά την εξέλιξη των ασθενών με 
κατάθλιψη. 

Η αντίληψη που έχει ένα άτομο για τις σωματικές του ικανότητες και εικόνα συσχετίζεται με το 
συναίσθημα αυτοεκτίμησής του.   

Ας δούμε μερικά επιπλέον στοιχεία, που προέκυψαν από έρευνες αναφορικά με τα 
οφέλη, τα οποία μπορούμε να αποκομίζουμε από τα σπορ, τη σωματική εξάσκηση και 
τον αθλητισμό: 

1. Μάθετε ότι δυστυχώς αυτοί που δεν βρίσκουν χρόνο για σωματική άσκηση θα πρέπει να 
βρουν χρόνο για γιατρούς και φροντίδα, λόγω ασθενειών που θα προκύψουν εξαιτίας της 
απουσίας της τακτικής άσκησης του σώματός τους.  
2. Προτιμάτε να χρησιμοποιείτε σκαλοπάτια και όχι ανελκυστήρα. Η συνήθεια αυτή μειώνει τη 
χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση, τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και προσφέρει μακροζωία.  
3. Να θυμάστε: Ένας από τους καλύτερους τρόπους πρόληψης καρκίνου του μαστού, του 
παχέος εντέρου, της μήτρας και άλλων καρκίνων είναι η τακτική σωματική άσκηση 30 λεπτών 
κάθε μέρα!  
4. Να ξέρετε ότι η σωματική άσκηση επιδρά σε νευρώνες εγκεφάλου. Τους κάνει να ελέγχουν 
και να μειώνουν την όρεξη και έτσι σας βοηθά να έχετε κανονικό βάρος σώματος.  
5. Η προπόνηση δύναμης μπορεί να γίνεται με την άρση βαρών, το σκουός, το σπριντ, το 
ποδόσφαιρο, το σκι που είναι αναερόβιες ασκήσεις, οι οποίες αυάνουν τη δύναμη και τη μάζα 
μυών, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιούν τα οστά.  
6. Στους άνδρες η χαμηλή τεστοστερόνη αίματος σχετίζεται με μεγαλύτερη θνησιμότητα. Η 
τακτική σωματική άσκηση των ανδρών συμβάλλει στην αύξηση της τεστοστερόνης και 
απομακρύνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας.  
7. Φροντίζετε για τον εγκέφαλο σας! Οποιαδήποτε μορφή σωματικής άσκησης είναι ωφέλιμη για 
τον εγκέφαλο. Η πνευματική διαύγεια ευεργετείται από τη σωματική άσκηση.  
  
Βιβλιογραφία: 
Medicine&ScienceinSports&Exercise  
American College of Sports Medicine   
British Association of Sport and Exercise Medicine    
 
http://www.medlook.net/article.asp?item_id=3326

 
 
 

 

 

http://www.ms-se.com/pt/re/msse/issuelist.htm;jsessionid=JzFQ9N9Kg23c1ySDY68Yg9kpGZvsKWGTfHsnkq1y3yHh7hT21V3s%21751744069%21181195628%218091%21-1
http://www.acsm.org/AM/Template.cfm?Section=Home_Page
http://www.basem.co.uk/
http://www.medlook.net/article.asp?item_id=3326
http://www.medlook.net/article.asp?item_id=3326
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Κείμενο 4  

 

 

Κείμενο 5 

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009 14:46 

Πετρόφ: Μας είχαν προσφέρει αναβολικά 
Στην αποκάλυψη πως είχαν προσφέρει αναβολικά σε εκείνον και τον Σεργκέι Μπούμπκα προχώρησε οΒιτάλι 

Πετρόφ. Ο προπονητής της Έλενα Ισινμπάγεβα είπε ακόμη στην «Καθημερινή» ότι όσο υπάρχουν οι 
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σπόνσορες τόσο θα υπάρχουν και τα αναβολικά. Επίσης αναφέρθηκε και στην Ελλάδαλέγοντας πως είναι μια 

ενδιαφέρουσα χώρα, που οι αθλητές δεν διαθέτουν κάποιο σταθερό σύστημα προπόνησης. 

Αναλυτικά η συνέντευξη του Πετρόφ: 

Η πρώτη σας επαφή με τον αθλητισμό ποια ήταν; 

«Στο σχολείο. Αρχικά με το μπάσκετ και το βόλεϊ και στη συνέχεια με τις ρίψεις». 

Και προκύψατε προπονητής; 

«Έχοντας χάσει τον πατέρα μου, ζούσα με τη μητέρα μου. Σε κάποιες εξετάσεις πήρα 2 σε τέσσερα μαθήματα. 

Αποτελέσματα ήταν η μητέρα μου να με στείλει σε ένα σκληρό σχολείο για να βάλω μυαλό. Εκεί δεν υπήρχε 

δάσκαλος φυσικής αγωγής και έτσι μάζεψα κάποια παιδιά και άρχισα να τα προπονώ μαζί με εμένα». 

Πόσοι αθλητές έχουν περάσει από τα χέρια σας; 

«Αν σκεφτείτε ότι είμαι προπονητής 50 χρόνια… Πάρα πολλοί…». 

Τελευταία, οι λάτρεις του αθλητισμού έχουν απελπιστεί με τα κρούσματα ντόπινγκ. Υπάρχει λύση ή 

πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά; 

«Υπάρχει και είναι εύκολη. Να βγάλεις τα χρήματα από το τραπέζι. Αν δεν υπάρχουν χρήματα δεν υπάρχουν 

αναβολικά. Όταν υπάρχουν χρήματα, οι άνθρωποι εννοείται θέλουν να τα πάρουν. Όπως και στη χώρα μας, αν 

υπάρχει η δυνατότητα να κλέψεις δεν θα το εκμεταλλευτείς; Το δεύτερο είναι πως το ίδιο το κράτος τους αναγκάζει 

να το κάνουν. Τους ωθεί να παίρνουν περισσότερα μετάλλια για να παραμένουν οι ίδιοι περισσότερο στις θέσεις 

τους. Αν και δεν φαίνεται, ο Υπουργός Αθλητισμού παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτήν την ιστορία. Για αυτό υπάρχουν 

εργαστήρια που δρουν υπό κρατικό έλεγχο. Αναγκάζουν κα τους προπονητές, λέγοντας τους πως θα τους δώσουμε 

περισσότερα χρήματα αν μας κάνουν καλές επιδόσεις. Μερικοί προπονητές το κάνουν, καθώς λένε: αν μπορώ να 

φτιάξω έναν αθλητή σε δέκα χρόνια γιατί να μην μπορώ σε τρία; Έτσι φαίνεται, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι 

διαφορετικό. 

Μέσα σε τρία χρόνια δεν μπορείς να του δώσεις σωστή τεχνική, να τον ετοιμάσεις ψυχολογικά. Τώρα δωδεκάχρονοι 

και δεκαπεντάχρονοι παίρνουν αναβολικά και σε αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς. Όσο υπάρχουν σπόνσορες 

που δίνουν χρήματα, θα συνεχίζονται παρόλο που είναι πολύ εύκολο να το ανακαλύψεις. Με μία εξέταση. Πρέπει να 

σκεφτόμαστε τη χώρα μας, να βρούμε ταλέντα, να τα αναθρέψουμε σωστά και μετά οι προπονητές πρέπει να τα 

πάνε πιο ψηλά. Να γίνουν προπονητές και όχι χημικοί. Όταν είχαμε 17 χρόνια συνεργασίας με τον Σεργκέι είχαν 

έλθει από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας για να μας δώσουν αναβολικά και τους απάντησα πως αυτό δεν 

θα γίνει ούτε για τον Σεργκέι ούτε για κανένα άλλο αθλητή μου. Πιστεύω πως είναι σαν κλοπή. Και όχι κλοπή από 

τον εαυτό σου, αλλά από τους άλλους. Γιατί να το κάνεις;». 

Μεγαλύτερη σημασία έχει η πρωτιά ή ένα παγκόσμιο ρεκόρ; 

«Το μεγαλύτερο ρεκόρ είναι να περάσει, να σπάσει ο άνθρωπος το δικό του ρεκόρ. Το μετάλλιο έρχεται και 

φεύγει». 

Την εικόνα της Ελλάδας στον αθλητισμό πως την βλέπετε; 

«Η Ελλάδα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Οι νότιοι λαοί όπως της Ιταλίας, όπου ζω, δεν έχουν μεγάλη 

αθλητική παράδοση. Στον στίβο είχατε κάποιες επιτυχίες, αλλά χάλασε η εικόνα. Πρέπει να θυμόμαστε πως πρέπει 

να εξασκείται πάρα πολύ στη δύναμη και την ταχύτητα. Αυτό αρκετοί το ξεχνούν. Στα άλματα σημασία έχει η 

τεχνική της κίνησης. Ξεχνούν τον ρόλο κίνησης, νομίζοντας πως με τα αναβολικά μπορούν να ρίξουν αυτόν τον 

τοίχο. Για παράδειγμα, είχατε έναν αθλητή νέο, τον Φιλιππίδη, με πολλές δυνατότητες, αλλά ντοπαρίστηκε. 

Στα θεϊκά αναβολικά που οι εφηβικές τους ορμόνες του χάριζαν πήγε και πρόσθεσε τα χημικά, με αποτέλεσμα να 

κάνει θαύματα. Είναι κρίμα γιατί είναι καλός αθλητής και πολύ καλό παιδί. Και σας το λέω ειλικρινά πως τις 

επιδόσεις που έκανε με τα αναβολικά μπορούσε να τα κάνει και χωρίς. Το ίδιο και ο Κεντέρης, σπουδαίος, υπέροχο. 

Αλλά… οι Έλληνες ως λαός αναπαύουν τον αθλητισμό, έχουν συναισθήματα, αλλά μάλλον δεν διαθέτουν κάποιον 

σταθερό σύστημα προπόνησης, τουλάχιστον όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των αθλητών τους». 

Του Παναγιώτη Βάσση 

http://www.sportaction.gr/Sports/item/18576-Petrof-Mas-eichan-prosferei-anabolika 

 

 

http://www.sportaction.gr/Sports/item/18576-Petrof-Mas-eichan-prosferei-anabolika
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Κείμενο 6  

Βία στα γήπεδα: αγκάθι στην παλάμη της κοινωνίας μας... 

16 Απρίλιος, 2007 - 17:57 — angel  

Υποστηριζόταν ότι τα τελευταία μέτρα που είχαν εφαρμοστεί είχαν φέρει κάποια αποτελέσματα 
στην μείωση της βίας εντός των γηπέδων. Παρατηρώντας όμως το θέμα βλέπουμε ότι η 
εξωγηπεδική βία που αφορά τον αθλητισμό αυξάνεται σημαντικά, παρατηρώντας βανδαλισμούς 
σε οργανωμένους συνδέσμους ομάδων και επιθέσεις οπαδών σε βάρος άλλων. Φαινόμενα σαν 
και τα παραπάνω μπορούν να χαρακτηριστούν αναμενόμενα, αν όχι αναπόφευκτα, αφού η 
γηπεδική βία και γενικότερα η βία κάθε μορφής έχει να κάνει με την νοοτροπία του κάθε 
φιλάθλου. 

Θέματα όπως η βία και ειδικότερα στο γήπεδο, δεν μπορούν να εξαλειφθούν μόνο με μέτρα 
καταστολής.. Ένας φίλαθλος δεν πρέπει να φοβάται, για να μην έχει την οποιαδήποτε 
παραβατική συμπεριφορά, δεν χρειάζεται να τον αναστέλλει η οποιαδήποτε κάμερα, αλλά η 
στοιχειώδης παιδεία που διαθέτει. 

Έτσι λοιπόν οι υπεύθυνοι πρέπει να δώσουν βαρύτητα όχι στις τιμωρίες που θα εφαρμόζονται 
σε περίπτωση σύλληψης, αλλά στο πώς θα καταφέρουμε να μην υπάρχουν συλλήψεις. Πώς 
δηλαδή μπορεί το ίδιο το σύστημα του αθλητισμού να αναβαθμιστεί ουσιαστικά για να αξίζει 
όλος ο κόσμος που το παρακολουθεί να είναι μια μάζα φιλάθλων με την βασική έννοια της λέξης 
και που δεν θα βρίσκεται στο γήπεδο καθισμένος στα κάγκελα της εξέδρας με την πλάτη στο 
γήπεδο φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα και μη χάνοντας ευκαιρία να διαπληκτιστεί με τον 
αντίπαλο φίλαθλο. 

Αυτές οι συμπεριφορές έχουν διώξει τον κόσμο που ενδιαφέρεται πραγματικά για τον αθλητισμό 
από τα γήπεδα και οι λιγοστοί τέτοιοι που έχουν μείνει είναι θέμα χρόνου να εγκαταλείψουν και 
αυτοί τις εξέδρες. 

Ο αντίλογος θέλει και άλλες χώρες στον κόσμο με υποβαθμισμένης ποιότητας θέαμα, 
παραδείγματος χάρη στο ποδόσφαιρο, να μην έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα γηπεδικής βίας. 
Η απάντηση σ’ αυτό έρχεται φυσικά μελετώντας τα συστήματα παιδείας των χωρών αυτών.  

Όπως προαναφέρθηκε, η παραβατική συμπεριφορά κάθε «φίλαθλου» επίκειται στην έλλειψη 
παιδείας του, εξετάζοντας τη λέξη παιδεία με ξεχωριστό νόημα από αυτό της λέξης μόρφωση. 
Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί που κόπτονται για την αναβάθμιση του αθλητισμού και την εξάλειψη της 
βίας στα γήπεδα θα πρέπει να εξετάσουν το κοινωνικο-πολιτιστικό υπόβαθρο και την νοοτροπία 
του κάθε φιλάθλου καθώς αυτά εκπορεύονται από το σύστημα εκπαίδευσης και το στενό του 
κοινωνικό περιβάλλον. 

Αυτό που πρέπει να γίνει δηλαδή είναι να αναβαθμίσουμε το σύστημα της παιδείας και της 
εκπαίδευσής μας, καθώς οι αρχές και οι αξίες όπως σεβασμός, αθλητισμός , ψυχαγωγία και 
αυτοπειθαρχία πρέπει να γίνονται κτήμα του ατόμου από μικρή ηλικία, ενώ είναι απαραίτητες 
για την ειρηνική και ευτυχή συνύπαρξη χιλιάδων κόσμου σε ένα γήπεδο, βλέποντας σε τέτοια 
συνάθροιση μια μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας... 

Η βαρύτητα δηλαδή πρέπει να πέσει στα μέτρα πρόληψης και όχι τόσο στα μέτρα καταστολής. 
Έτσι διορθώνονται πολλά κοινωνικά προβλήματα γενικά όπως ο ρατσισμός και η βία 
οποιασδήποτε μορφής. Πρέπει να πείσουμε τους νέους μας ότι το οποιοδήποτε αθλητικό θέαμα 
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είναι μια αφορμή γιορτής, ψυχαγωγίας και γόνιμης αθλητικής συζήτησης χωρίς φανατισμούς και 
στενότητα σκέψης. Μόνο έτσι μία οικογένεια θα γυρίσει στην εξέδρα και ο αθλητισμός θα πάρει 
ξανά τη θέση που πρέπει να έχει στην κοινωνία... 
Κουδουνάς Παναγιώτηςhttp://www.e-filathlos.gr/?q=node/91 
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