
Η ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

«ευ αγωνίζεσθαι»



• Η σωστή αθλητική συμπεριφορά που μπορεί να 
συναντήσουμε και με όρους όπως «ευ 
αγωνιζεσθαι» ή «τίμιο παιχνίδι» («fairplay» στα 
αγγλικά),αναφέρεται στην επίδειξη εντιμότητας, 
ακεραιότητας, σεβασμού και εκτίμησης προς τον 
εαυτό μας και τους άλλους όταν ασχολούμαστε με 
αθλητικές δραστηριότητες.



Έχουμε σωστή αθλητική συμπεριφορά 
στη Φυσική αγωγή και στον 

αθλητισμό όταν:



• ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

• Έτσι, παίζουμε δίκαια, εμείς και οι άλλοι.

• Έτσι το παιχνίδι γίνεται απλό και κατανοητό 
για όλους.

• Έτσι δεν υπάρχουν διαφωνίες και 
διαπληκτισμοί.

• Έτσι παίζουμε όλοι με ασφάλεια.

• Αν συνηθίζουμε να παραβαίνουμε τους 
κανόνες, δεν θα θέλουν να ξαναπαίξουν μαζί 
μας οι άλλοι.



• ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Η 
ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑΤΙ:

• Η τήρηση των κανονισμών αφορά πρώτα απ’ όλα 
την ασφάλειά μας.

• Οι διαιτητές έχουν πάντοτε καλύτερη άποψη για 
τις «φάσεις» αφού αυτή είναι η δουλειά τους.

• Αν ήμασταν εμείς στη θέση τους, θα θέλαμε, 
προφανώς, να μας αντιμετωπίζουν με σεβασμό.

• Τα λάθη είναι ανθρώπινα! Αλλωστε, υπάρχει 
άτομο από την ομάδα μου που έχει αναλάβει το 
ρόλο της διευθέτησης τέτοιων θεμάτων.(Αρχηγός 
ομάδας ή προπονητής).΄



• ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΓΙΑΤΙ…

• ΄Έτσι,νιώθουμε κι εμείς καλύτερα.

• Εμείς είμαστε οι αντίπαλοι του άλλου και 
θέλουμε να μας σέβονται κι εμάς.

• Έτσι γίνεται καλύτερο παιχνίδι και 
διασκεδάζουμε πραγματικά.

• ‘Έτσι, νιώθουν και οι άλλοι καλά.

• Οι καλοί παίκτες είναι πάντα καλοί, ακόμα και 
αν είναι αντίπαλοι.



• ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΝΟΥΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑΤΙ…

• Όλοι έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι.

• Αν δεν συμμετάσχουν, δεν θα δούμε ποτέ πόσο 
καλοί είναι.

• Αν δεν δώσουμε πάσες στους συμπαίκτες και τα 
κάνουμε όλα μόνοι μας, στο τέλος θα μείνουμε 
μόνοι μας όχι μόνο μέσα στο παιχνίδι αλλά και 
έξω από αυτό.

• Έτσι, έχουν όλοι ευκαιρίες για να βελτιωθούν.

• Αν κάνει ένας συμμαθητής ή συμμαθήτριά σας 
ένα λάθος στο παιχνίδι,δώστε του κουράγιο



• Ελέγχουμε τον θυμό μας και δεν παρεκτρεπόμαστε 
γιατί…

• Αν δεν ελέγξουμε τον θυμό μας, είναι πιθανό να μην 
ξαναπαίξουμε-δεν έχει πλάκα να θυμώνουμε.

• Μάλλον θα φανεί ότι είμαστε ανόητοι παρά νικητές-
οι νικητές ξέρουν να κερδίζουν αλλά και να χάνουν.

• Θα χαλάσει το παιχνίδι,όχι μόνο για μας αλλά και για 
όλους.

• Αν κάνετε ένα λάθος στο μάθημα ή στο παιχνίδι, 
συγκρατήστε τον θυμό σας!Προσπαθήστε να μάθετε 
από αυτό που συνέβη και να είστε έτοιμοι 
νασυνεχίσετε το παιχνίδι με αθλητικό πνεύμα.



• ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ,ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

• Να παίζεις σύμφωνα με τους κανονισμούς

• Να σέβεσαι τους συμπαίκτες σου, τους 
αντιπάλους σου, τους διαιτητές.

• Να νικάς χωρίς να εξοργίζεσαι ή να γίνεσαι 
χαιρέκακος.

• Να χάνεις χωρίς να παραπονιέσαι ή να 
δικαιολογείσαι.

• Το “Φίλαθλο Πνεύμα” βρίσκεται πέρα από τον 
ανταγωνισμό. Εκφράζεται με τον αλληλοσεβασμό και 
την επικοινωνία, την αλληλοκατανόηση και τη 
συνεργασία μεταξύ των ατόμων και των ομάδων.



Το “Ευ Αγωνίζεσθαι” είναι μια θετική ιδέα. Ενσωματώνει 
τις ιδέες της φιλίας, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού προς 

τους άλλους, της καλής συμπεριφοράς και των ίσων 
ευκαιριών.


