


ΑΘΛΗΣΙΚΟ 

ΥΑΝΑΣΙΜΟ
ΜΕΛΗ:

ΑΗΜΙΝΑ ΜΟΤΡΝΟΤ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΣΙΔΟΤ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΛΑΦΑΝΟΠΟΤΛΟ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ

ΜΗΣΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ



 Να διερευνηθούν τα αίτια του φανατισμού

Να διερευνηθεί το πόσο ακραίες μπορεί να είναι οι 

συνέπειές του

Να εντοπιστούν τρόποι αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού 

προβλήματος 



Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού

Σα ΜΜΕ και ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζουν τα αθλητικά 

γεγονότα.

Ο κοινωνικός κομφορμισμός



Σο φαινόμενο της βίας γενικά

Η εγκληματικότητα

Καταστάσεις μίσους και εμπάθειας

Κατάργηση κάθε μορφής διαλόγου και ειρηνικής προσέγγισης.

Κρίση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων 



Εξυγίανση της σύγχρονης ζωής σε κάθε τομέα.

Κριτικό πνεύμα, χρήση του λόγου που ενισχύεται από την εμπειρία. 

Αναβάθμιση των βασικών θεσμών διαπαιδαγώγησης (οικογένεια, εκπαίδευσης, 
ΜΜΕ) ώστε να προάγουν υγιείς ανθρώπινες σχέσεις και καθολική ουσιαστική 
παιδεία.



Τα ΜΜΕ  παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθδήισζε 
ηνπ  θαηλνκέλνπ ηνπ θαλαηηζκνύ

Οη ζπλέπεηεο ηνπ είλαη θαηαζηξνθηθέο

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεύκαηνο θαη ηεο θξηηηθήο 
ηθαλόηεηαο νη άλζξσπνη πξνζηαηεύνληαη από ηελ 
εθδήισζε αηζζεκάησλ θαλαηηζκνύ



ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-

ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΜΕΛΗ:
Νικολαϊδου οφια
Νικολαϊδου Γεωργια
Μυςκα Ιωαννα
Μανωλοπουλου Φρυςουλα
Νατςη οφια



Να γνωστοποιηθούν στους νέους οι θετικές συνέπειες 

του αθλητισμού στον άνθρωπο και στην ψυχολογία του

Να ενημερωθεί ο νέος για την έννοια του 

πρωταθλητισμού



Καλή φυσική κατάσταση 

Αντοχή

Διαχείριση χρόνου 

 Προγραμματισμός 

Καλύτερη σχολική επίδοση

Καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος

Βελτίωση αυτοπειθαρχίας – υπευθυνότητας

Χυχαγωγία



Μείωση στρες και εκτόνωση άγχους

Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης

Αυτοσυγκέντρωση

Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

Καταπολέμηση διαφόρων ψυχιατρικών νοσημάτων (κατάθλιψη) 

Ανάπτυξη ικανότητας καθορισμού στόχων και αντιμετώπισης της ήττας

Πιο εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων



Ο πρωταθλητισμός είναι ίσως η εξέλιξη χρονικά 
και ποιοτικά της έννοιας του αθλητισμού. 
Επιδιώκοντας πρωταθλητισμό, για τον αθλητή 
σημαίνει, ότι αφιερώνει αρκετές ώρες καθημερινά 
για προπόνηση, εστιάζει σε λεπτομέρειες, 
καθορίζει την καθημερινότητά του με βάση τις 
αθλητικές του δραστηριότητες, το άθλημα 
βρίσκεται σε προτεραιότητα σε σχέση με τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις του.



ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ 

ΣΕΦΝΗ

ΜΕΛΗ :

ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ ΑΝΝΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΝΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΤΝΣΗ ΑΝΑΣΑΙΑ

ΚΟΤΙΔΟΤ ΟΥΙΑ



Να αναλυθεί η επιρροή του αθλητισμού στην 

τέχνη μέσα από :

Σην γλυπτική 

Σην ζωγραφική 

Σον κινηματογράφο



Γλυπτική ονομάζεται η τέχνη της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας - έκφρασης, 

που εκτελείται μέσω της δημιουργίας 

τρισδιάστατων μορφών σε οποιοδήποτε 

μέσο. Πολλοί καλλιτέχνες – γλύπτες 

έχουν εμπνευστεί από τον αθλητισμό .



Η ζωγραφική αμήκει στις καλές τέχμες 

και είμαι η τέχμη της παραγωγής ή 

αμαπαράστασης μίας πραγματικής ή 

φαμταστικής εικόμας, μέσω προσωπικής 

εργασίας, με τημ βοήθεια φυσικώμ ή 

ηλεκτρομικώμ μέσωμ. Ο αθλητισμός έχει 

επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό πολλούς 

ζωγράφους



Ο κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά αποτελεί 

σήμερα την αποκαλούμενη και έβδομη τέχνη, δίπλα 

στη γλυπτική και τη ζωγραφική . Αρχικά 

εμφανίστηκε περισσότερο ως μια νέα τεχνική 

καταγραφή της κίνησης και οπτικοποίησής της, 

όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος (κινηματογράφος = 

κίνηση + γραφή). Έχουν δημιουργηθεί πολλές 

ταινίες με κύριο θέμα τον αθλητισμό.



ΜΕΛΗ:
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΘΩΣΑ

ΚΟΣΖΑΜΠΑΗ ΟΦΘΑ

ΚΟΤΚΟΤΣΘΔΟΤ ΚΑΣΕΡΘΝΑ

ΚΤΡΘΑΚΟΤ ΕΘΡΗΝΗ

ΚΤΠΡΑΘΟΤ ΥΡΘΣΘΝΑ

ΜΠΕΚΘΟΤ ΞΕΝΘΑ



Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο 
άζθεζεο ζηελ ςπρνινγία ηνπ 
αλζξώπνπ

Να βξεζνύλ ηα νθέιε ηεο άζθεζεο 
ζηελ ςπρνινγία ηνπ αηόκνπ

Να εληνπηζηεί ε ζπζρέηηζε ηνπ 
dopping κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 
αζιεηώλ



Επιρροή της άσκησης στην 
υστολογική κατάσταση τοσ 

ατόμοσ

 Ψς άσκηση θεωρείται ακόμη και ένας περίπατος χαμηλής 

έντασης, ο οποίος δύναται να βελτιώσει τα επίπεδα διάθεσης 

και ενέργειας του ατόμου. Ο χρόνος διάρκειας της άσκησης 

καθώς και η εβδομαδιαία συχνότητά της, ώστε να είναι 

ωφέλιμη, ποικίλουν στα αποτελέσματα των ερευνητών. Οι πιο 

πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν την καθημερινή άσκηση 

ως την ιδανικότερη συχνότητα για την αποκόμιση θετικών 

επιδράσεων. Παράλληλα αναφέρεται ότι η υψηλή ένταση 

στην άσκηση προκαλεί αρκετές φορές αρνητικά 

συναισθήματα, αν ο ασκούμενος δεν είναι συνηθισμένος σε 

υψηλά επίπεδα έντασης



Τα ουέλη της άσκησης στην 
υστολογική κατάσταση τοσ 

ατόμοσ 

 Βελτίωση της διάθεσης

 Μείωση του άγχους και παράλληλη ανάπτυξης της 

ικανότητας να ανταπεξέρχομαι στο στρες

 Βελτίωση της αυτοεκτίμησης 

 Βελτίωση της αυτό- εικόνας

 Προφύλαξη από συναισθηματικές διαταραχές

 Αυξημένα επίπεδα ενέργειας

 Αυτοπεποίθηση που πηγάζει από τις σωματικές-

φυσικές μας ικανότητες



Ψυχολογικός αντίκτυπος του 

dopping

Μια πραγματική και συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία  πολλών 

γιατρών είναι η ολοένα και αυξανόμενες αποδείξεις ότι τα 

αναβολικά στεροειδή προκαλούν σοβαρές και μερικές φορές 

μόνιμες ψυχικές διαταραχές. Πολλοί αθλητές έγιναν 

παρανοϊκοί και παράλογοι γιατί τα στεροειδή έχουν βρεθεί 

να είναι εξαιρετικά εθιστικά, και μπορεί να οδηγήσουν σε μια 

εξέλιξη χρησιμοποιώντας υψηλότερες δοσολογίες. 

Οι νευροδιαβιβαστές παίζουν μεγάλο ρόλο στην χημεία του 

εγκεφάλου όπως και η αμμωνία.



Για την υιοθέτηση της άσκησης στη ζωή μας, θα ήταν καλό να 
τεθούν εξ’ αρχής κάποιοι στόχοι για τους οποίους το άτομο την 
εισάγει στο πρόγραμμά του.

 Η μείωση της έντασης, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
και αρκετοί από τους παραπάνω παράγοντες είναι στόχοι που 
αυξάνουν την προσωπική μας δέσμευση έναντι της άσκησης. 

Σο μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που ξεκινούν άσκηση, 
την εγκαταλείπουν το περισσότερο σε διάστημα έξι μηνών. 
Απαιτείται τοποθέτηση στόχων για να υφίσταται προσωπικό 
ενδιαφέρον και να βιώνει ο ασκούμενος τα οφέλη της 
άσκησης.



ΜΕΛΗ:

ΚΕΛΕΠΟΤΡΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ

ΛΙΟΛΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΜΟΦΟ ΠΑΤΛΟ

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗ ΠΕΣΡΟ

ΜΠΑΛΣΖΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΝΑΜΙΔΗ ΙΨΗΥ



Να οριστεί η έννοια του dopping

Να βρεθούν οι ονομασίες και τα 

είδη των απαγορευμένων για τους 

αθλητές ουσιών

Να εκτιμηθούν οι συνέπειες του 

dopping



Ντόπινγκ στον αθλητισμό ορίζεται ως η 
χορήγηση ή η  χρήση από ένα άτομο 
οποιουδήποτε παράγοντα ή ουσίας που 
φυσιολογικά δεν εντοπίζεται  στο σώμα και/ή 
όταν χορηγείται σε αντικανονικές επιπρόσθετες 
ποσότητες ή μέσω αντικανονικής οδού και/ή με 
αντικανονικό τρόπο ,με σκοπό και αποτέλεσμα 
τη τεχνητή αύξησης και με αθέμιτο τρόπο της 
απόδοσης του ατόμου κατά τη διάρκεια του 
αγώνα(ο πρώτος ορισμός του ντόπινγκ 
υιοθετήθηκε το 1963 από το υμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εξωσχολική 
Εκπαίδευση)



ΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ

ΔΙΟΤΡΗΣΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ

ΚΑΝΝΑΒΟΕΙΔΗ

ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΣΕΡΟΕΙΔΗ

ΠΕΠΣΙΔΙΚΕ ΟΡΜΟΝΕ 

ΚΡΕΑΣΙΝΗ



Αλλεργικές αντιδράσεις

Μετάδοση μολυσματικών ασθενειών

Τπερφόρτωση κυκλοφορικού συστήματος

χηματισμός θρόμβων αίματος.

ΘΑΝΑΣΟΙ ΑΠΟ DOPPING

 Ο πρώτος θάνατος προκλήθηκε από εφεδρίνη. Ο Άγγλος 

ποδηλάτης Linton πέθανε στον αγώνα το 1896

Από στρυχνίνη και κονιάκ καταρρέει ο μαραθωνοδρόμος 

Tom Hicks αμέσως μετά την νίκη του στο μαραθώνιο του St. 

Louis το 1904

τους ολυμπιακούς αγώνες τις ρώμης το 1960 πεθαίνει ο 

ποδηλάτης Jensen από αμφεταμίνες.



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

 Σο ντόπινγκ έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις

 Επαγγελματίες και ερασιτέχνες το προτιμούν για 
να βελτιώσουν την επίδωσή τους.

 Κυβερνήσεις και οργανισμοί πρέπει να 
ενημερώνουν τους πολίτες.

 Αθλητικοί σύλλογοι και οικογένεια πρέπει να 
ενθαρρύνου τα παιδιά να βασίζονται στις δυνάμεις 
τους .

 Η φαρμακοδιέγερση μας αφορά όλους.



ΣΕΛΟ ΕΡΓΑΙΑ


