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Εισαγωγή: Η κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών σε μια σχολική μονάδα
επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και τη δημιουργία τυπικών και
άτυπων ομάδων. Η κάθε ομάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυναμική και διέπεται
από κανόνες συμπεριφοράς, τήρηση ιεραρχίας και ανάθεση ρόλων. Από τα ερευνητικά
δεδομένα προκύπτει ότι η ανάπτυξη των διομαδικών σχέσεων ενισχύεται στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) μέσα από τις αθλοπαιδιές και τα ομαδικά παιχνίδια. Σκοπός της
έρευνας είναι να ερμηνεύσει τις σχέσεις, που μπορεί να αναπτυχθούν μεταξύ των
μαθητών/τριών και των ομάδων τους, καθώς και να διερευνήσει την επίδραση των
διομαδικών σχέσεων στη συμμετοχή στο μάθημα της Φ.Α.
Μέθοδος Έρευνας: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ενδελεχή ανασκόπηση
βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώνεται ότι τόσο η μορφή αλληλεπίδρασης
μεταξύ συνομηλίκων στη σχολική τάξη, όσο και ο τρόπος διάδρασης μεταξύ των
μαθητών/τριών και του/της Καθηγητή/τριας Φ.A., μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον
βαθμό συμμετοχής στο μάθημα της Φ.Α.
Αποτελέσματα: H εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου της Φ.Α. εξαρτάται από τις
μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο/η Καθηγητής/τρια Φ.Α. Μέσα από βιωματικές
και ομαδοσυνεργατικές πρακτικές είναι εφικτό, οι μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν και
να βιώσουν το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα και ταυτόχρονα να αποκτήσουν
ευρύτερες κοινωνικές δεξιότητες. Η κοινωνική ενεργοποίηση βασικών αξιών, όπως του
ευ αγωνίζεσθαι, της ομαδικότητας και της συνεργασίας, αναδεικνύεται σε καθοριστικό
παράγοντα επιρροής αναφορικά με τη διαμόρφωση κοινωνικής ταυτότητας του
μαθητή/τριας, ενώ ταυτόχρονα συντελεί και στη συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου. Ως
πιθανό επακόλουθο προκύπτει μια αρμονική συνύπαρξη με τα υπόλοιπα μέλη της
μαθητικής κοινότητας και η δημιουργία συνοχής στη σχολική τάξη.
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Συζήτηση/Συμπεράσματα:
Συμπερασματικά,
καθίσταται
απαραίτητο
ο/η
Καθηγητής/τρια Φ.A. να προάγει το δημοκρατικό κλίμα στην σχολική τάξη
εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα και προτείνεται περισσότερη έρευνα όσον αφορά
στην επίδραση των διομαδικών σχέσεων στη συμμετοχή στο μάθημα της Φ.Α.
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