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Περίληψη 

Το League Leonin ξεκίνησε ως μια έρευνα δράσης με στόχο να δώσει στους 

μαθητές/τριες το βήμα να εκφράσουν τη γνώμη τους και μετουσιώθηκε σε ένα 

αθλητικό θεσμό που ένωσε τη σχολική κοινότητα και τη μετέτρεψε σε μια 

διαδραστική κοινότητα. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής και 

της δημιουργικότητας των μαθητών μεταξύ 9-12 ετών κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος. Μέσα από αυτή τη δράση, καλλιεργήθηκε ένα σύνολο ατομικών 

δεξιοτήτων που προετοίμασαν κάθε μαθητή/τρια να συνεργαστεί σε συλλογικό 

επίπεδο και συγκεκριμένα να ενεργήσει ως ενεργό μέλος μιας κοινότητας που 

συμμετοχικά σχεδίασε το πλαίσιο λειτουργίας του League Leonin. Οι 

μαθητές/τριες υιοθετούν την υγιή αθλητική συμπεριφορά που βασίζεται στον 

αμοιβαίο σεβασμό και την προώθηση των αρχών του Fair Play. 

 

Abstract 

League Leonin started as action research on giving the students the stand for 

expressing their opinion and was transformed into a sports institution that united 

the school community and turned it into an interactive community. The main 

aim is the strengthening of participation and creativity of pupils between 9-12 

years old during their recess time. Through this action, a set of individual skills 

was cultivated that prepared each student to work at a collective level and 

specifically to act as an active member of a community that participatory 

designed the framework of League Leonin. Students adopt healthy athletic 

behavior based on mutual respect and the promotion of the principles of Fair 

Play.  

The students were able to understand during a series of workshops on the 

participatory design that recess is a place of joy, friendship, exercise, and fun 

and not a place of violence. In these workshops, they design their own game, 

and the Tutorial of Ligue Leonin was created according to students vote in 

school council. 

 



Εισαγωγή 

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι θεμελιώδες στοιχείο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής από τα πρώτα χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης. Η Φυσική Αγωγή 

θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων και 

έχει συνδεθεί κυρίως με τη φυσική κατάσταση, την άσκηση και την αθλητική 

εκπαίδευση.  

Με την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και την ανάπτυξη ενός 

διαθεματικού  ενιαίου προγράμματος σπουδών για όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα, το μάθημα της Φυσικής Αγωγής εμπλουτίστηκε και με παρεμφερή 

θεματικούς άξονες. Η αρχή έγινε το 2001 με το μάθημα της Ολυμπιακής 

Παιδείας γεγονός που σε μεγάλος μέρος οφείλεται στον ενθουσιασμό που 

επικρατούσε για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την 

Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με τις 

ολυμπιακές αξίες οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν δεξιότητες ζωής και κανόνες 

συμμετοχής σε ένα κοινωνικό σύνολο.  

Σκοπός της Ολυμπιακής Παιδείας για τη βαθμίδα του Δημοτικού Σχολείου ήταν 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας µε τους/τις συναθλητές/τριες, καθώς και η 

καλλιέργεια των αρχών της Ολυμπιακής Παιδείας και του Ευ αγωνίζεσθαι.  

Κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων στην παιδεία και το άνοιγμα της 

εκπαίδευσης μέσα από το σχολικό δίκτυο αλλά και το ευρωπαϊκό δίκτυο 

etwinning, το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποκτά ένα βασικό κοινωνικό 

χαρακτήρα. Εκτός από τον αθλητικό του χαρακτήρα,  αποτελεί πια το πεδίο 

καλλιέργειας δεξιοτήτων συμμετοχής στην ομάδα λειτουργώντας ως  μάθημα 

συνδετικού κρίκου για συνεργασίες πάνω σε θέματα αγωγής υγείας, σχέσεων 

αλλά και αξιών. 

Αυτή η μετατόπιση βάρους του μαθήματος από τη σωματική ανάπτυξη στην 

προσωπική ανάπτυξη, απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες αφού το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής μπορεί να καλλιεργήσει δεξιότητες συνεργασίας, 

επικοινωνίας και ομαδικότητας.  Οι μαθητές/τριες με το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής καλλιεργούν δεξιότητες όπως συνεργατικότητα, ομαδικότητα, 

διαχείρισης του χρόνου κατανόηση και διαχείριση της συναισθηματικής τους 



κατάστασης, ικανότητες διαχείρισης προβλημάτων κρίσης σε σχέση με τους 

άλλους και βέβαια δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με κριτική σκέψη.  

Ο αθλητικός χαρακτήρας της Φυσικής Αγωγής, που παράλληλα λειτουργεί ως 

παιχνίδι, φέρνει σε επαφή τα παιδιά με ομάδες, και τα βοηθάει να 

καλλιεργήσουν ποικίλες δεξιότητες ανάλογα με τον ρόλο που έχουν ως παίκτες, 

ή κριτές, ή συμπαίκτες. Αποτελεί ένα φυσικό χώρο καλλιέργειας κοινωνικών 

δεξιοτήτων, διαχείρισης συγκρούσεων και γνωριμίας των κοινωνικών και 

προσωπικών ορίων. 

Ειδικότερα, αν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ο/η εκπαιδευτικός δώσει την 

ευκαιρία στα παιδιά να αναλάβουν ρόλους και πρωτοβουλίες πάνω σε θέματα 

που τους ενδιαφέρουν τότε θα δημιουργήσει τον χώρο για την καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων ζωής και συνεργασίας. Το εσωτερικό πρωτάθλημα Ligue Leonin 

συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία συνδυάζοντας της ανάπτυξη της σωματικής 

ανάπτυξης και της άθλησης με τις δεξιότητες ενός δημοκρατικού κριτικού και 

συμμετοχικού πολίτη. Ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και της 

σχολικής αίθουσας αποτέλεσαν ένα χώρο εναύσματος για εμπλοκή των 

παιδιών σε συνθήκες «άσκησης» στην πολιτειότητα και αυτορρύθμισης των 

μεταξύ τους συγκρούσεων. 

 

Ταυτότητα Δράσης 

Το Εσωτερικό πρωτάθλημα αποτελεί  μία διαφορετική πρόταση αυτό-

οργάνωσης του χρόνου του σχολικού διαλείμματος και παράλληλα μία δράση 

σύνδεσης του τι συμβαίνει στον προαύλιο με τη σχολική ζωή. Η ανάγκη των 

μαθητών/τριών για παιχνίδι, την ώρα των διαλειμμάτων είναι δεδομένη, 

επιθυμητή και αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών.  

Το League Leonin ξεκίνησε ως μία εκπαιδευτική έρευνα δράσης και 

μετουσιώθηκε σε ένα αθλητικό θεσμό που ένωσε τη σχολική κοινότητα και τη 

μετέτρεψε σε μία κοινότητα αλληλεπίδρασης, δράσης και συμμετοχικού 

σχεδιασμού με σημείο αναφοράς το διάλειμμα.  



Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου υποστήριξαν τη δράση αυτή  και 

μαζί με τους/τις μαθητές/τριες διεξήγαγαν μία σειρά εργαστηρίων συμμετοχικού 

σχεδιασμού και διαβούλευσης για τη μορφή του δικού τους πρωταθλήματος. Σε 

αυτά τα εργαστήρια αναπτύχθηκε η «Χάρτα λειτουργίας» της διοργάνωση. Οι 

μαθητές/τριες μπόρεσαν να κατανοήσουν πως οι αθλητικοί χώροι είναι τόπος 

χαράς, φιλίας, άσκησης, διασκέδασης και όχι τόπος διαμάχης, βίας και 

αλληλοσυγκρούσεων. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγήθηκαν βιωματικά και οι 

ίδιοι πλέον γνωρίζουν πως να  περιφρουρούν το δικό τους παιχνίδι, τον δικό 

τους αθλητικό χώρο και χρόνο λειτουργώντας ως διαιτητές, παρατηρητές, 

διαμεσολαβητές.  

Συγκεκριμένα το League Leonin ξεκινάει για τις τάξεις Δ’ , Ε΄, Στ΄Δημοτικού  

κάθε σχολικό έτος τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Μάιο, όπου γίνεται η 

απονομή της πρωταθλήτριας ομάδας. Πρόκειται για ένα γεγονός που οι 

μαθητές/τριες προσμένουν με ανυπομονησία και συμμετέχουν σε ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό που υπολογίζεται στο 85%. Ανάλογο ενδιαφέρον 

επιδεικνύουν και οι γονείς τους, γεγονός που αποτυπώνεται μέσα από τις 

ερωτήσεις τους στις συναντήσεις συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς.  

Οι δράσεις του Ligue Leonin 

To League Leonin είναι μία πολυδιάστατη δράση που αφορά τη συμπεριφορά 

των μαθητών/τριών τόσο στο διάλειμμα και στους χώρους διεξαγωγής του 

πρωταθλήματος όσο και στη σχολική τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Αρχικά το πρώτο τρίμηνο λειτουργεί ως ένα εργαστήριο γνωριμίας και 

εξοικείωσης των μαθητών/τριών με εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού που 

ουσιαστικά θα δέσουν την ομάδα και θα την φέρουν σε επαφή με τον fair τρόπο 

που διεκδικεί τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στον αγωνιστικό χώρο.  

Με την έννοια εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού αναφερόμαστε σε τεχνικές 

όπως το World Café, οι συμμετοχικές ψηφοφορίες, το συμβούλιο τάξης και οι 

ομάδες συζήτησης.  Οι δράσεις θα αναλυθούν εκτενώς παρακάτω.  

1. Φάκελος My Fair participation ή μαθαίνω να συμμετέχω  

Σε αυτά τα βιωματικά εργαστήρια οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού εξοικειώθηκαν με εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού. 



Συγκεκριμένα: 

➢ Ένα αθλητικό World Café …. League Leonin 

Το World Café είναι μια δομημένη διαδικασία συνομιλίας για ανταλλαγή 

απόψεων και την καταγραφή ιδεών στην οποία ομάδες ανθρώπων συζητούν 

ένα θέμα σε διάφορα μικρά τραπέζια, όπως αυτά σε ένα καφέ. Μπορεί να 

διατηρηθεί κάποιος βαθμός τυπικότητας για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν την 

ευκαιρία να μιλήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκαν 5 World Café League 

από κάθε τμήμα όπου τα παιδιά συνεργάστηκαν, συν-σχεδίασαν τα σήματα των 

ομάδων, συνέθεσαν τους ύμνους τους αλλά και σταδιακά συζήτησαν και 

οργάνωσαν τα φύλλα αγώνα και το καθηκοντολόγιο των ομάδων, προπονητών, 

παρατηρητών , δημοσιογράφων και φιλάθλων.  Τα σήματα των ομάδων και οι 

ύμνοι τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση ώστε να συναποφασιστεί ποια θα 

χρησιμοποιήσει το κάθε τμήμα.  

Κατά τη διαδικασία η τάξη διαμορφώθηκε έτσι ώστε τα θρανία να αποτελούν 4 

σταθμούς εργασίας. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 6 ατόμων 

αντίστοιχα. Σε κάθε ομάδα ορίστηκε ένας οικοδεσπότης που εξηγούσε το θέμα 

του συγκεκριμένου σταθμού εργασίας. Η διάρκεια παραμονής σε κάθε σταθμό 

ήταν 10 λεπτά.  

 

 

 



Οι μαθητές/τριες έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη διαδικασία και 

σχεδίασαν τα ταμπλό σε κάθε σταθμό εργασίας με σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα. Οι οικοδεσπότες καθοδηγούσαν και βοηθούσαν τις 

ομάδες ώστε να μη γίνουν λάθη και να διεξαχθεί η διαδικασία ομαλά 

στον προβλεπόμενο χρόνο.    

 

➢ Θεματικά Συμβούλια 

Το μαθητικό συμβούλιο έχει ως στόχο και σκοπό τη διαμόρφωση των κανόνων 

και τον τρόπο λειτουργίας του εσωτερικού πρωταθλήματος. Για τη διεξαγωγή 

του συμβουλίου χρειάστηκε τα παιδιά να αναλάβουν ρόλους όπως ο 

υπεύθυνος λόγου (που θα έδινε ένα συμβολικό αντικείμενο όπως η μπάλα σε 

αυτόν που μιλούσε τηρώντας τη διαδικασία) και ο πρόεδρος συμβουλίου.  Στα 

συμβούλιο αυτά υπήρχε η συνεχής ανατροφοδότηση και ο ανασχηματισμός της 

δράσης ανάλογα με τις παρατηρήσεις των φιλικών αγώνων.  

Ο τρόπος οργάνωσης του συμβουλίου, οι ρουτίνες και οι συμβάσεις που 

διέπουν τη λειτουργία διεξαγωγής του ουσιαστικά με βιωματικό τρόπο 

εκπαιδεύει τα παιδιά στη συμμετοχή στα κοινά και στον τρόπο λειτουργίας μιας 

συλλογικότητας σε κοινό χώρο με κοινό στόχο. Άλλωστε, τα παιδιά «μαθαίνουν 

τη δημοκρατία» και την άσκηση της πολιτειότητας μέσα από τη συμμετοχή τους 

σε καθημερινές δράσεις που σχετίζονται με τη σχολική πραγματικότητα που 



βιώνουν (Biesta, 2011) και όχι μέσα από την παθητική διδασκαλία και 

περιγραφή των θεσμών και των συνταγματικών εννοιών.  

Το συμβούλιο αρχικά παρουσιάστηκε ως δραστηριότητα και ως μεθοδολογία 

στα παιδιά με το συγκεκριμένο και οργανωμένο τρόπο της τεχνικής Freinet. Για 

τη διεξαγωγή του συμβουλίου χρειάστηκε τα παιδιά να αναλάβουν ρόλους 

όπως ο υπεύθυνος λόγου (που θα έδινε ένα συμβολικό αντικείμενο όπως η 

μπάλα σε αυτόν που μιλούσε τηρώντας τη διαδικασία) και ο πρόεδρος 

συμβουλίου. Παράλληλα τον ρόλο του γραμματέα ανέλαβαν τα παιδιά αλλά και 

ο ίδιος ο εκπαιδευτικός-ερευνητής. Ο τρόπος καταγραφής των πεπραγμένων 

παρουσίασε ποικιλία ανάλογα με τη θεματολόγια του εκάστοτε συμβουλίου.  

 

Σημαντικές δράσεις του συμβουλίου και αποφάσεις που συνδιαμόρφωσαν τον 

τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος ήταν η επιλογή σήματος των ομάδων, 

η συμμετοχική συγγραφή του ύμνου και βέβαια η διαμόρφωση των φύλλων 

αγώνα.  



Για την συναπόφαση των παραπάνω κατά τη διάρκεια του συμβουλίου οι 

ομάδες παρουσίασαν τις προτάσεις τους για έμβλημα και ύμνο της ομάδας 

στους υπόλοιπους μαθητές της τάξης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

ψηφοφορία μέσω μιας φόρμας Google για να αναδειχθούν οι προτάσεις με τη 

μεγαλύτερη αποδοχή.  

 

2. Φάκελος Fair Play 

Ως Fair Play ορίστηκε η αγωνιστική περίοδος όπου πλέον οι μαθητές/τριες 

κλήθηκαν να εφαρμόσουν βιωματικά όσα επεξεργάστηκαν. Θεωρείται βασικό 

για την κατανόηση του πλαισίου να γίνει αναφορά στις έννοιες και τις 

παραμέτρους με βάση τη βιβλιογραφία του όρου Fair Play και πως αυτές 

βρίσκουν εφαρμογή στη συγκεκριμένη δράση. 

Ως δίκαιο παιχνίδι ή όπως είναι γνωστό με τον αγγλικό όρο ως Fair Play 

σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιτροπή Τίμιου Παιχνιδιού -International Fair 

Play Committee 1 ο ορισμός δίκαιο παιχνίδι δεν αναφέρεται σε κάτι 

συγκεκριμένο αρά περικλείει μια σειρά από αξίες. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, η έννοια του δίκαιου παιχνιδιού (Fair Play), αναφέρεται σε μια 

σειρά από αξίες που βρίσκουν εφαρμογή όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού 

αλλά και στις καθημερινές συνήθειες και εκδηλώσεις όλων των κοινωνικών 

ομάδων. Οι έννοιες αυτές είναι ο θεμιτός ανταγωνισμός, ο σεβασμός στον 

αντίπαλο, η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, η ισότητα, ο σεβασμός σε 

γραπτούς κανονισμούς αλλά και στο ηθικό δίκαιο, η αλληλεγγύη, η ανοχή, η 

φροντίδα και η χαρά, η ικανοποίηση διεξαγωγής ενός δίκαιου παιχνιδιού. Οι 

αξίες λοιπόν του δίκαιου παιχνιδιού ουσιαστικά αποτελούν τα θεμέλια της 

κοινότητας και της ομάδας κάθε πολίτη. Μαθαίνοντας ο/η μαθητής/τρια  να 

αναγνωρίζει, να αποδέχεται και εν τέλει να υιοθετεί  τις αξίες αυτές ουσιαστικά 

εκπαιδεύεται να λειτουργεί και να υπάρχει με πολιτειακούς όρους σε ένα 

κοινωνικό σύνολο, άλλωστε όπως έχει δηλώσει η Παγκόσμια Επιτροπή Τίμιου 

Παιχνιδιού, το δίκαιο παιχνίδι απαιτεί ουσιαστικά μεγαλύτερη κατανόηση του 

 

1 http://www.fairplayinternational.org/what-is-fair-play- 

http://www.fairplayinternational.org/what-is-fair-play-


κοινωνικού περιβάλλοντος αφενός των  ανταγωνιστών αφετέρου τη 

διαφορετικότητα αυτών μέσα από την κατανόηση της διαφορετικής πολιτιστικής 

κουλτούρας (International Fair Play Committee, Declaration 2011). 

Οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν είχαν ως στόχο να 

εξασκηθούν τα παιδιά στην αναγνώριση των αξιών του δίκαιου παιχνιδιού 

δρώντας σε παιχνίδι ρόλων. Αποτελεί κοινή παραδοχή των περισσότερων 

παιδαγωγικών θεωριών πως μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές/τριες μαθαίνουν 

αποτελεσματικότερα, εύλογα ο Lerner (2014) αναφέρει πως  ο ευκολότερος 

τρόπος να αλλάξεις τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου είναι η αίσθηση της 

διασκέδασης που προέρχεται παίζοντας κάποιο παιχνίδι. Παίζοντας ένα 

παιχνίδι και λειτουργώντας ως υποκείμενο μέσα σε αυτό σύμφωνα με τον Gray 

et al. (2010), κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιχνιδιού δημιουργούνται οι 

κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μαθητές/τριες ή γενικότερα οι  παίκτες να 

λειτουργήσουν σε ένα διαφορετικό σενάριο που περιλαμβάνει και την αντίληψη 

του εαυτού τους ως μέλος μίας ομάδας με ένα κοινό στόχο προς επίτευξη μέσα 

από την επίλυση ενός προβλήματος. 

➢ Προσομοίωση της League- Παιχνίδι ρόλων 

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια των αγώνων λειτουργούν μέσα από ένα παιχνίδι 

ρόλων κατά αναλογία με αυτούς που εντοπίζονται στις αντίστοιχες 

διοργανώσεις. Ειδικότερα, είναι  παρατηρητές αγώνα, διαιτητές, αρχηγοί 

ομάδας, φίλαθλοι, δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ. Μάλιστα χρησιμοποιούν  

περιβραχιόνια, τελετουργικά όπως σήμα ομάδας, ύμνος ομάδας αλλά και 

έγγραφα ανάλογα των επίσημων εκδηλώσεων.  Με επίκεντρο το παιχνίδι και 

τους αγώνες της πετοσφαίρισης ή του ποδοσφαίρου οι μαθητές/τριες σε ένα 

δεδομένο πλαίσιο δράσης προσέγγισαν έννοιες όπως:  

- δικαίωμα, υποχρέωση,  

- σεβασμός, ισότιμή συμμετοχή,  

- δικαιοσύνη, διαμεσολάβηση 

- θεμιτή και αθέμιτη συμπεριφορά  

- καλλιέργεια ενσυναίσθησης 



Το χτίσιμο θετικών σχέσεων με τους συνομήλικους σταδιακά μέσα από τον 

σχεδιασμό μίας δράσης που τους αφορά αλλά και μέσα από τα συμβούλια 

επιτεύχθηκε αβίαστα. Η διαδικασία αυτή  βοήθησε στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας του μέλους της ευρύτερης ομάδας My League Leonin.  

 

➢ Κριτήρια Βαθμολογίας….αλλιώς 

Η βαθμολογία δεν αφορούσε μόνο τα κλασικά αγωνιστικά κριτήρια όπως τον 

αριθμό γκολ, φάουλ, καρτών αλλά μία σειρά από νέα κριτήρια βαθμολογίας με 

περισσότερους βαθμούς προστέθηκαν στον πίνακα. Συγκεκριμένα μπορείτε να 

τα δείτε στην εικόνα που ακολουθεί:  



Η βαθμολογία αυτή συμβαδίζει πλήρως με τις αξίες και τις αρχές του Fair Play 

βοηθώντας έμπρακτα τα παιδιά ως παρατηρητές, φίλαθλοι, παίχτες αλλά και 

διαιτητές σε μία βιωματική κατάσταση να αποκτήσουν κριτική σκέψη αλλά και 

ικανότητα κατανόησης και αναγνώρισης των αρχών του Fair Play σε δικές τους 

συμπεριφορές ή και των συμμαθητών/τριών τους.  

Συμπεράσματα – Αποτίμηση της δράσης 

Μέσα από αυτές τις καθημερινές ρουτίνες/δράσεις του League Leonin 

καλλιεργήθηκε ο σεβασμός στην ομάδα μέσω της συνεργατικής δουλειάς πάνω 

σε κάτι κοινό καθώς και η αξία της συμμετοχικής προσφοράς.  Όταν μία ομάδα 

συνομιλεί και ακούει το κάθε μέλος της, το θέλω του ή την άποψή του είναι 

λογικό να μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τη συμπεριφορά του αλλά και να 

θέσει το βασικό πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργικής επικοινωνίας.  

Είναι σημαντικό πως πια οι διενέξεις πλέον δεν αποτελούσαν προσωπικές 

επιθέσεις σε άτομα αλλά πλαισιώθηκαν μέσα σε ένα «αγωνιστικό σύνταγμα» 

και τα παιδιά πλέον λειτουργούσαν μέσα από ένα ρόλο ως εκφραστές ενός 

θεσμικού οργάνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην επικεντρώνονται στην 

ένταση αλλά στην αντικειμενικά και θεσμικά αντιαθλητική συμπεριφορά άρα και 

στην ουσία του προβλήματος. Η ουσιαστική αυτή επικοινωνία δυνάμωνε με την 

πάροδο του χρόνου και συχνά αποτελούσε μία εμψυχωτική συμπεριφορά σε 

όποιον δημιουργούσε εντάσεις.  

Μέσα από τα εργαστήρια Fair Participation και Fair Play οι μαθητές/τριες 

συνειδητοποίησαν τη σημασία της ομάδας, της συνεισφοράς του κάθε μέλους 

από διαφορετικό πόστο ευθύνης και τη σημασία της ομαλής λειτουργίας της 

ομάδας. Δόθηκαν δηλαδή στα παιδιά τα κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση 

της επικοινωνίας τους κάτι που φάνηκε σταδιακά με την εξέλιξη της δράσης 

αυτής. Με επίκεντρο το παιχνίδι και τους αγώνες της πετοσφαίρισης ή του 

ποδοσφαίρου οι μαθητές/τριες σε ένα δεδομένο πλαίσιο δράσης προσέγγισαν 

έννοιες όπως δικαίωμα, υποχρέωση, σεβασμός, ισότιμή συμμετοχή, 

δικαιοσύνη με αποτέλεσμα το πλαίσιο αυτό να αποτελέσει το εύφορο 

περιβάλλον της καλλιέργειας ουσιαστικότερων σχέσεων μέσα στην ομάδα.  



Το League Leonin ενσωματώθηκε σε όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα όπου 

τα παιδιά λειτουργούσαν με τους όρους της ομάδας κατά την είσοδο και την 

παράταξή τους στις σχολικές αίθουσες, σε προβλήματα και εντάσεις που 

δημιουργήθηκαν μέσα στις τάξεις με διαφωνίες καθώς όμως και σε άλλες 

συνεργατικές εργασίες που τους ανατέθηκαν. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους 

εκπαιδευτικούς των τμημάτων τονίζοντας πως η δράση αυτή έδεσε τους/τις 

μαθητές/τριες. Σημαντικό στοιχείο είναι πως τα παιδιά εξοικειώθηκαν με 

διαδικασίες συνεργασίας, λήψης πρωτοβουλιών και κοινών αποφάσεων 

γενικεύοντας τις γνώσεις τους.  

Παράλληλα, στο σύνολό τους οι γονείς εντόπισαν πως αποτέλεσε μία 

διαφορετική διδακτική ενότητα οι προσέγγιση των αρχών και αξιών του τιμίου 

παιχνιδιού και αυτό ήταν κάτι που αποτέλεσε συζήτηση μέσα στην οικογένεια.  

Οι γονείς ανέφεραν πως τα περισσότερα παιδιά τους είχαν αναφέρει 

περιστατικά που διαδραματίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο και κυρίως στον 

διαφορετικό τρόπο που έμαθαν να τα διαχειρίζονται.   

Το League Leonin είναι ένας θεσμός που μέσα από την έμφυτη ανάγκη του 

παιδιού να παίξει το βοηθάει να καλλιεργήσει την έννοια του αλληλοσεβασμό 

κατανοώντας την αξία της συνεργασία. Δημιουργείται έτσι μια γενιάς 

αθλητών/τριών και φιλάθλων που θα έχουν διαμορφώσει έναν τρόπο κριτικής 

σκέψης και ισοτιμίας στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής.  

Επίλογος- Προεκτάσεις 

Η δράση Ligue Leonin, σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενεργητική συμμετοχή των 

παιδιών ως προς τον σχεδιασμό με συνθήκες bottom-up, δηλαδή από τους/τις 

μαθητές/τριες προς καθηγητές Φ.Α. και εκπαιδευτικούς.  Η συγκεκριμένη 

έρευνα-δράση, οδήγησε στην υιοθέτηση συμμετοχικής κουλτούρας από τα 

παιδιά, κάνοντας χρήση απλών εργαλείων όπως το World Café. Η 

συμμετοχικοποίηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και του Ligue Leonin 

οδήγησε στη βαθύτερη γνωριμία των μελών της ομάδας και στην ενίσχυση της 

αποδοχής της συμβολής του κάθε μέλους σε αυτή και βέβαια στη σταδιακή 

ενίσχυση του κλίματος αποδοχής. Ο διαφορετικός αυτός τρόπος 

αλληλεπίδρασης συντέλεσε στη βελτίωση των σχέσεων της ομάδας.  



Μέσα από το θεσμοθετημένο πλαίσιο επικοινωνίας των τεχνικών και των 

μεθόδων του συμμετοχικού σχεδιασμού, τις δράσεις πολιτειότητας και τον 

ισχυρό θεσμό των μαθητικών συμβουλίων φάνηκε πως το σύνολο των 

μαθητών/τριών λειτούργησε ως ομάδα. Οι μαθητές/τριες στο σύνολό τους 

αποδέχτηκαν τις ευθύνες και το θεσμικό πλαίσιο της συμμετοχικοποίησης 

αποδεικνύοντας πως ένα τέτοιο εγχείρημα έχει ουσία και νόημα να ισχύσει στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως με τη δράση αυτή δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο 

εφαρμογής των δημοκρατικών αξιών αλλά και των αξιών του Fair Play στο 

δημοτικό σχολείο όπου οι μαθητές/τριες με ασφάλεια εξέφρασαν και 

υπερασπίστηκαν τις απόψεις τους, αντιπαρατέθηκαν με επιχειρήματα και 

αντιλήφθηκαν ότι σε κάθε περίπτωση σημασία έχει η διαβούλευση και η 

αλληλεπίδραση μας με την ομάδα . Οι δεξιότητες αυτές έχει νόημα αλλά και 

ουσία να γενικευθούν και σε άλλες δράσεις και γνωστικά αντικείμενα αλλά και 

στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού δίνοντας μία άλλη διάσταση στη σχολική 

καθημερινότητα και βέβαια δίνοντας λόγο και φωνή στη μαθητική κοινότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα: 

Φύλλα και έντυπο υλικό που συν-σχεδιάστηκε με τους/τις μαθητές/τριες κατά 

τη διάρκεια της δράσης και των συμβουλίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο που συμπληρώνουν οι μαθητές/τριες πριν από την καθορισμένη μέρα 

για το συμβούλιο τους. Καταγράφονται τα προβλήματα, οι προτάσεις αλλά και 

οι λύσεις. Το κάθε τμήμα διατηρεί το αρχείο των συνεδριάσεων και των 

κοινών αποφάσεων τους.  

 

 

 

 

 

 



Φύλλο Αγώνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώνεται από τους παρατηρητές του αγώνα, ένας από κάθε τμήμα που 

αγωνίζεται,  σε συνεργασία. Αναγράφεται το όνομά τους αλλά και το όνομα του 

αρχηγού κάθε ομάδας καθώς και τα σχόλια που έχουν σημειώσει σε σχέση με 

τα κριτήρια βαθμολογίας. Στόχος αποτελεί να είναι ένα φύλλο αγώνα που 

αντικατοπτρίζει τις αρχές του fair play.  
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