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Αποτελέσματα & Συζήτηση

Η αυξημένη εισροή, δεδομένης της
προσφυγικής κρίσης, πληθυσμών από χώρες
της Μέσης Ανατολής, όπου το Ισλάμ είναι η
κύρια θρησκεία (Hackett, Connor, Stonawski
& Potancokova, 2017) θέτει
προβληματισμούς στους εκπαιδευτικούς στην
κοινωνική περιοχή του Αθλητισμού και της
Φυσικής Αγωγής και αποτέλεσε την αφορμή
για τη συγγραφή αυτής της εργασίας. Οι
υπάρχουσες έρευνες δείχνουν πως οι
μουσουλμάνοι μαθητές/τριες και ιδιαίτερα οι
μαθήτριες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στη
συμμετοχή τους στη φυσική αγωγή, όπως ο
ρατσισμός, οι έμφυλες διακρίσεις και η
αθλητική ενδυμασία μεταξύ άλλων
(Καμπερίδου, 2011: 161-202).
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• Οι αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας και οι έμφυλες
ανισότητες φαίνεται να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο
για την αθλητική συμμετοχή των μουσουλμάνων
γυναικών.
• Για τα κορίτσια μουσουλμάνες, οι συνθήκες
διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα
ευρωπαϊκά σχολεία δυσχεραίνουν την ένταξη τους στο
μάθημα.
• Ο φόβος για τυχόν απώλεια της πολιτισμικής τους
ταυτότητας και η αντίληψη ότι η αθλητική
ενασχόληση θα φέρει τις μουσουλμάνες σε επαφή με
τις αξίες των δυτικών κοινωνιών απομακρύνει πολλές
μειονοτικές γυναίκες από τους χώρους άθλησης
(Snape & Binks, 2008; Dagkas, Benn, Jawad, 2011;
Καμπεριδου & Al Zyoud, 2010; Kamberidou,
Karteroliotis, Venetsanou, Dania, 2017).

Για την προσέγγιση περισσότερων
μουσουλμάνων γυναικών στην
άθληση προτείνεται:
• Η δημιουργία προγραμμάτων για
μειονοτικές γυναίκες σε
κατάλληλες για εκείνες συνθήκες.
• Η οργάνωση τμημάτων
γυμναστικής για μητέρες και
παιδιά, στα οποία θα έχουν
πρόσβαση μειονοτικές και
ημεδαπές μητέρες.
• Η προώθηση αθλητικών
δραστηριοτήτων.
• Η δημιουργία επιπλέον τμημάτων
ΦΑ μόνο για κορίτσια, στο χώρο
του σχολείου.

• Η μειωμένη αθλητική συμμετοχή των μεταναστών και
η ‘μετ’ εμποδίων’ άθληση των γυναικών ακόμα και σε
δυτικές χώρες γεννούν την ανάγκη για περαιτέρω
έρευνα αυτών των κοινωνικών ομάδων.
• Επιπλέον, σημαντική κρίνεται η αξιολόγηση των
δράσεων και των προγραμμάτων που στοχεύουν στην
κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων μέσω του
αθλητισμού.
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σύγχρονων πηγών (συγγράμματα,
επιστημονικά άρθρα και έρευνες), με
σκοπό τη διερεύνηση και αξιολογική
ιεράρχηση των παραγόντων που
περιορίζουν ή ακόμη και αναστέλλουν τη
συμμετοχή των Μουσουλμάνων
γυναικών και μαθητριών στην αθλητική
δραστηριότητα και στο μάθημα της ΦΑ.
Η κατανόηση των περιορισμών αυτών
οδήγησε εν συνεχεία στη διατύπωση
προτάσεων για την αποτελεσματικότερη
ένταξη τους στη δια βίου άθληση.
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