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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μαθησιακής 

λειτουργιάς των παιδιών και τη συνεισφορά του karate-do στην ανάπτυξη της 

σύνθετης προσωπικότητας τους. Διερευνά το ρολό του δάσκαλου σε αυτήν την 

διεργασία ενώ προτείνει συμπεριφορές και αναφέρει εργαλεία απαραίτητα για τη 

διδασκαλία μικρών παιδιών . Τέλος, εξετάζει την σχέση που αναπτύσσεται  μεταξύ 

δασκάλου και μαθητή και την σημασία της στη προπόνηση στο karate-do.  

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εξετάσεων για Dan Fudokan και αποτελείται από έξι 

κεφάλαια με τα εξής περιεχόμενα. 

Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις ανάγκες του νεαρού παιδιού και τα οφέλη του 

karate προς μια υγιή σφαιρική ανάπτυξη. Κάνει φανερό σε τι αναφέρονται οι 

Ιάπωνες όταν μιλάνε για Shiiku (διανοητική ανάπτυξη) tokuiku (ηθική ανάπτυξη) 

taiiku (φυσική ανάπτυξη). 

Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τον ιδιαίτερο τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά και τον 

ρόλο του δασκάλου στη μαθησιακή λειτουργία του karate. 

Το τρίτο κεφάλαιο καταπιάνεται με το κυρίαρχο εργαλείο μάθησης των μικρών 

παιδιών, το παιχνίδι. Εξετάζει πως λειτουργεί στην εκπαίδευση του παιδιού και 

παρουσιάζει χρήσεις που μπορεί να έχει από τον δάσκαλο ενός μαθήματος karate. 

Το τέταρτο κεφάλαιο μιλά για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας της 

πληροφορίας και προτείνει συμπεριφορές, τρόπους και τεχνικές χρήσιμες για των 

δάσκαλο karate παιδιών. 

Το πέμπτο κεφάλαιο μιλά για την σημασία των εικόνων που λαμβάνουν οι νεαροί 

μαθητές κατά την διάρκεια της προπόνησης από τον δάσκαλό τους. Προτρέπει τον 

δάσκαλο karate να είναι ενεργητικός και δραστήριος όταν διδάσκει παιδιά 

προσφέροντας πληθώρα οπτικών ερεθισμάτων. 
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Το έκτο κεφάλαιο που δρα ως επίλογος της προκείμενης εργασίας, αναφέρεται  

στην ισχυρή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ δασκάλου και μαθητή στο ιδιόμορφο 

αντικείμενο του karate-do. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Οι ανάγκες του παιδιού και τα οφέλη του karate-do 

 

Τα παιδιά έχουν ανάγκη από καθημερινή φυσική δραστηριότητα που τα βοηθά 

στην ανάπτυξη και βελτιώνει την σωματική και ψυχική τους υγεία. Αυτή η φυσική 

δραστηριότητα στο παραδοσιακό karate βρίσκεται στην εξάσκηση και προπόνηση 

στις βασικές τεχνικές με την μορφή kihon, kata και kumite. Οι βασικές τεχνικές που 

αποτελούν τον κύριο κορμό της διδακτέας ύλης του karate-do, εφόσον διδάσκονται 

με τρόπο που σέβεται την φυσιολογία και βασίζεται στη σωματομηχανική, 

συμβάλουν στη σωματική ανάπτυξη των μικρών παιδιών ενώ ενισχύει την 

κατανόηση τους για το σώμα. Οι τεχνικές αυτές εμπλέκουν το σώμα σε μία 

διαδικασία ευρείας ενεργοποίησης και την ίδια στιγμή αποτελούν αναγκαίες 

ασκήσεις για τη γνωριμία του παιδιού με το σώμα, τις δυνατότητές και τους 

περιορισμούς του. Ο νεαρός καρατέκα μέσω ενεργής συμμετοχής θα αναπτύξει την 

ευλυγισία του, θα ενδυναμώσει το σώμα του ενώ θα συστηθεί έμπρακτα και 

βιωματικά με την έννοια της σωματικότητας. 

Σημαντικό είναι η εξάσκηση στο karate-do να γίνεται με τρόπο ορθό, αναφορικά 

με τις σωματικές δυνατότητες του παιδιού, και να αποφεύγονται οι ακραίες 

απαιτήσεις και οι ανακρίβειες, κατά την εκτέλεση τεχνικών, που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μελλοντικά προβλήματα υγείας. Ειδικά, το Shotokan-Fudokan karate, 

όπως είναι δομημένο, λόγω του ιατρικού-επιστημονικού υποβάθρου του 

επικεφαλής του συστήματος Soke Dr. Ilija Jorga, έχει μελετηθεί ούτως ώστε να είναι 

απολύτως ασφαλές από πλευράς σωματικών κακώσεων και τραυματισμών. Είναι 

ένα σύστημα δομημένο με βάση τη τραυματολογία ενώ προσφέρει στο παιδί όλα τα 

παραπάνω αναφερθέντα οφέλη της σωματικής άσκησης, πάντα σεβόμενο τα όρια 

και τις επιμέρους δυνατότητες του ανθρωπίνου σώματος γενικά και ειδικά. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο δεν προκαλούνται στο σώμα μικροτραυματισμοί που θα 

συσσωρεύονται με το πέρας του χρόνου και προκαλούν μυοσκελετικά προβλήματα 
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με την ενηλικίωση του παιδιού. Είναι το μόνο παγκοσμίως σύστημα πολεμικών 

τεχνών που ξεχωρίζει λόγω αυτής της γνωστικής ιδιαιτερότητας. 

Όμως το karate, περισσότερο από την φυσική άσκηση, χαρίζει στο παιδί πολλά 

περισσότερα. Συνδέει στο σώμα με το πνεύμα και συμβάλλει τόσο στην νευρομυική 

συναρμογή όσο και στη ψυχολογική και κοινωνική του ανάπτυξη. Το παιδί δεν 

επιδίδεται σε ανεξέλεγκτη και ακανόνιστη σωματική άσκηση -που τίποτα κακό δεν 

έχει και είναι απολύτως απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού- αλλά σε 

προοδευτικά απαιτητικές τεχνικές μέσα από σωστή κινησιολογική εκτέλεση ενώ 

βρίσκεται συνεχώς σε μία διαδικασία σε βάθος κατανόησης των καταστάσεων και 

των δυνατοτήτων του σώματος του. Με αυτόν τον τρόπο η εξάσκηση στο karate 

εμπλέκει απαραίτητα και το νοητικό παράγοντα του μικρού karateka. Το παιδί, για 

την εκτέλεση μιας τεχνικής, την αλλαγή ή διατήρηση μιας στάσης, θα αναγκαστεί να 

επεξεργαστεί ταυτοχρόνως πολλές πληροφορίες που αφορούν τα μέλη του 

σώματός του, το περιβάλλον και τη σχέση του με αυτό. Αυτή η μαζική συνεργασία 

νευρικών και μυϊκών κυττάρων που απαιτείται επιτυγχάνει προπόνηση των 

εγκεφαλικών συνδέσεων και δημιουργία νέων με αποτέλεσμα σταδιακά ολοένα και 

καλύτερες επιδόσεις αλλά και ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες προς κάθε 

κατεύθυνση της μελλοντικής ζωής του. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης η σχέση 

σώματος και νοητικών λειτουργιών εξισορροπείται, ενώ υπάρχει αλληλεπίδραση 

σώματος και πνεύματος μέσω της αντίληψης και του ελέγχου των σωματικών 

κινήσεων και καταστάσεων. Κατά συνέπεια η εξάσκηση στο δρόμο του karate 

καλλιεργεί και εξυπηρετεί την ανάπτυξη αυτογνωσίας με την έννοια της αντίληψης 

των μερών του σώματος, την λειτουργία και τη θέση τους στο χώρο , του 

περιβάλλοντος και της μεταξύ των σχέσης. Εδώ είναι που παρατηρείται, σαν μεγέθη 

ανάλογα, η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας του παιδιού. Με την συνεχή εξάσκηση 

στο karate το παιδί γίνεται κυρίαρχος του εαυτού του και αποκτά αυτογνωσία και 

αυτοπεποίθηση. Ο τομέας της παιδοψυχολογίας εντόνως μας παραθέτει πως κάθε 

παιδί για να μάθει θέλει να διατηρεί, μεταξύ άλλων, την αίσθηση ότι μπορεί να τα 

καταφέρει και πως ελέγχει την κατάσταση.  Μάλιστα, αποκλίνουσες συμπεριφορές 

όπως η συνεχής αποφυγή της προσπάθειας -χαρακτηριστικό των παιδιών που «τα 

παρατούν εύκολα»- ή οι τάσεις επιβολής στους γύρω –φαινόμενο που φαίνεται να 
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μας απασχολεί έντονα στις μέρες μας- εύκολα αποδίδονται σε αυτήν την απώλεια 

αυτοπεποίθησης και αυτοελέγχου του παιδιού. Η διεργασία των βασικών τεχνικών 

του karate-do καλλιεργεί την γνώση και τον έλεγχο του εαυτού, πολύτιμα εφόδια 

που το παιδί θα κουβαλήσει μαζί στην υπόλοιπη ζωή του. 

Άξιο αναφοράς είναι πως η συμπεριφορά των ασκούμενων στο karate διέπεται 

από κανόνες κατά την παρουσία τους μέσα στο dojo καθώς και κατά τις μεταξύ τους 

συναναστροφές. Ο νεαρός καρατέκα μαθαίνει να σέβεται το χώρο που λαμβάνει 

χώρα η διαπαιδαγώγηση του – μία αντίληψη βαθέως ριζωμένη στην ιαπωνική 

κουλτούρα- χαιρετώντας υποκλινόμενος κάθε φορά που εισέρχεται σε ή εξέρχεται 

από αυτόν. Μαθαίνει να σέβεται τον συναθλητή του, βλέποντας τον ως βοηθό και 

όχι ως αντίπαλό ή ανταγωνιστή του, χαιρετώντας τον υποκλινόμενος και 

διατηρώντας πάντα το control στις τεχνικές του. Τέλος, μαθαίνει να σέβεται τον 

εαυτό του όντας κύριος των επιλογών του και ίσος απέναντι όλων. Με αυτόν τον 

τρόπο το παιδί καλλιεργεί αίσθημα σεβασμού, συνεργασίας και αυτοπειθαρχίας 

ενώ συμμορφώνεται βάσει συνειδητής επιλογής καθώς η συμπεριφορά αυτή το 

βοηθά να νιώθει καλά με τον εαυτό και τους γύρω του. 

 

 

Κεφάλαιο 2ο 

Ο τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά και ο ρόλος του δασκάλου 

 

Ο δάσκαλος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ώστε η μαθησιακή εμπειρία του 

παιδιού να είναι θετική και υγιής. Ο καλός δάσκαλος κατέχει όχι μόνο τεχνική 

γνώση και προπονητική φιλοσοφία, αλλά και μια καλή γνώση των μαθησιακών 

δυνατοτήτων, της ανάπτυξης και των αναγκών του νεαρού καρατέκα. Ο ρόλος του 

είναι καταλυτικός για την σωματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ 

συγχρόνως δρα ως διαμεσολαβητής για την ένταξη του παιδιού στην κοινωνία, τις 

αρχές και αξίες του karate-do. 
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Δεν είναι εύκολο να διδάξει κανείς σε ένα παιδί νέες σωματικές ή αθλητικές 

δεξιότητες. Πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδία· τον 

τρόπο με τον οποίο επικεντρώνουν την προσοχή τους σε κάτι, τον τρόπο που  

επεξεργάζονται πληροφορίες και παίρνουν αποφάσεις. Οι νεαροί καρατέκα δεν 

αποτελούν μικρογραφίες τον ενηλίκων συμμαθητών τους και απαιτούν κάποιες 

διαφοροποιήσεις στη διδακτική διαδικασία της προπόνησης. Το ήδη καλά 

δομημένο, από διδακτικής πλευράς, σύστημα βασικών τεχνικών του karate-do 

απαιτεί χρήση και συνεργασία ολόκληρου του σώματος για την εκτέλεση εξαιρετικά 

απαιτητικών και συγκεκριμένων κινήσεων. Το παιδί καλείται να νιώσει που είναι το 

σώμα του σε σχέση με το περιβάλλον και να συντονίσει πολλαπλές ομάδες μυών 

και εγκεφαλικών νευρώνων σε κάθε «απλή», κατά τα φαινόμενα, κίνηση. Πρέπει 

όμως να θυμηθούμε πως το ανώτατο όριο πληροφοριών που μπορεί να 

επεξεργαστεί ταυτοχρόνως ο εγκέφαλος καθώς και η ταχύτητα επεξεργασίας τους 

βελτιώνονται και ισχυροποιούνται καθώς μεγαλώνουμε και ωριμάζουμε. Η 

ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών είναι φανερά μικρότερη και βραδύτερη 

στους μικρούς ασκούμενους στο δρόμο του karate. Για να βοηθήσει τα παιδιά να 

μάθουν ο δάσκαλος πρέπει να προσπαθεί να μειώνει τον όγκο των πληροφοριών 

που καλούνται να επεξεργαστούν και να αφομοιώσουν οι νεαροί καρατέκα. Η ύλη 

θα πρέπει να έχει προοδευτική πορεία με κατεύθυνση από τα απλά, στα εύκολα, 

μετά στα δύσκολα και τέλος στα σύνθετα, κάτι ήδη υπάρχον στο λεπτομερώς 

δομημένο παραδοσιακό σύστημα του karate-do. Όμως, ο δάσκαλος μικρών παιδιών 

θα πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω σε αποδόμηση όλων των οδηγιών, 

παραινέσεων και εντολών του, στο βάθος κατανόησης του παιδιού. Μπορεί να 

εστιάζει σε επιμέρους στοιχεία μιας τεχνικής σταδιακά, αλλάζοντας το επίκεντρο 

εστίασης της προσοχής του παιδιού όταν πια ένα προηγούμενο κριτήριο της 

τεχνικής έχει βελτιωθεί ικανοποιητικά. Έτσι αποφεύγει να μπερδέψει το παιδί με 

πολλές πληροφορίες ενώ η νευρομυική συναρμογή και σωματική μνήμη που 

εργάζονται συνεχώς ,διατηρούν για πάντα την προηγούμενη διόρθωση στην τεχνική 

του παιδιού. 

Τα παιδιά της προεφηβικής ηλικίας , ανίκανα να αξιολογήσουν τις ικανότητες και 

το βαθμό της προόδου τους, αποτελούν «ζωντανά βαρόμετρα» για τις αντιδράσεις 
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των ενηλίκων, στους οποίους βασίζονται για την ερμηνεία των βιωμάτων τους. 

Μέσω των επαίνων, της επιδοκιμασίας και της αποδοκιμασίας οι ενήλικες κρίνουν 

τις ικανότητες και τις γνώσεις των παιδιών και τους αποδίδουν νόημα. Η σχέση 

μεταξύ δασκάλου και νεαρού καρατέκα είναι εξαιρετικά σημαντική ενώ παίζει 

σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης που έχει το παιδί για τον ίδιο του 

τον εαυτό. Ο τρόπος με τον οποίο ο δάσκαλος διδάσκει τις καινούριες δεξιότητες, 

παρέχει εποικοδομητικές συμβουλές, αναγνωρίζει τις προσπάθειες και γενικά 

διαχειρίζεται την προπόνηση και συμπεριφέρεται στους νεαρούς μαθητές, παίζει 

ουσιαστικό ρόλο στην εγκαθίδρυση μια υγιούς σχέσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 

ρόλος του δασκάλου νεαρών παιδιών καθίσταται πολυδιάστατος και «λεπτός». 

Ο τρόπος με τον οποίον ο δάσκαλος υπογραμμίζει ένα σφάλμα ,διορθώνει μια 

τεχνική ή ενθαρρύνει έναν τρόπο συμπεριφοράς, επηρεάζει σημαντικά την 

καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης των νεαρών καρατέκα. Ο καλός δάσκαλος 

αναγνωρίζει τον σπουδαίο ρόλο που παίζει στη συμπεριφορά και στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης και αυτοσεβασμού των νεαρών μαθητών του. Κατά τη διδασκαλία 

παιδιών ο δάσκαλος υιοθετεί πάντοτε μια θετική προσέγγιση επικεντρώνοντας στα 

θετικά χαρακτηριστικά και την βελτίωση των μαθητών του και ποτέ στα αρνητικά ή 

αδυναμίες. Φροντίζει να αποδίδει άφθονους ειλικρινείς επαίνους στο στάδιο της 

εκμάθησης νέων σωματικών δεξιοτήτων στα πλαίσια της ανάπτυξης μιας υγιούς 

αυτοεκτίμησης και δημιουργίας κινήτρων για το παιδί. Αναπτύσσει ρεαλιστικές 

προσδοκίες βασισμένες στις ατομικές ικανότητες του παιδιού ενώ ανταμείβει 

ισότιμα την προσπάθεια με το αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο δε ξεχνά να 

υπενθυμίζει στα παιδιά πως στόχος είναι η καλυτέρευση του εαυτού μέσω της 

συνεχούς προσπάθειας. Ενσταλάζει στα παιδιά μαχητικότητα και τα διδάσκει να 

καταβάλουν τη μέγιστη προσπάθεια για να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους. 

Δείχνει έμπρακτα τη πίστη του στα παιδία και τα ενθαρρύνει να αναλάβουν τα ίδια 

την ευθύνη της εκπλήρωσης των δυνατοτήτων τους. Ζητά την γνώμη του παιδιών 

και ακούει τις ερωτήσεις τους με ειλικρινές  ενδιαφέρον. 

 



9 
 

Ο δρόμος του karate προς την αυτοβελτίωση και την τελειοποίηση του 

χαρακτήρα είναι ουσιαστικά χωρίς τέλος και η προπόνηση του ασκούμενου σε 

αυτόν οφείλει να είναι συνεχής. Αυτό είναι κάτι που υποστηρίζει με το παράδειγμα 

του ο δάσκαλος καθημερινά μέσω της αδιάλειπτης προπόνησης και έρευνας . Ο 

δάσκαλος δεσμεύεται από την αγάπη του για το αντικείμενο ενώ έχει κατανοήσει  

τη σημασία της συνεχούς εξάσκησης στη μαθησιακή διαδικασία του karate-do και 

είναι κάτι που διαφυλάττει θερμό στη ζωή του. Κατά συνέπεια, καθίσταται ικανός 

να ταυτιστεί με τον μικρό μαθητή του και να ανατρέξει στα βήματα του ώστε να 

βοηθήσει και να αντιμετωπίσει προπονητικές δυσκολίες. Λειτουργεί ως ηθικό 

πρότυπο για τους μαθητές του υποστηρίζοντας την αυτοβελτίωση και την 

αυτογνωσία μέσω του ζωντανού παραδείγματος της συνεχούς εξάσκησης που 

αποτελεί. 

 

«Το karate είναι σαν το βραστό νερό, χωρίς θερμότητα επανέρχεται στην χλιαρή 

του κατάσταση.» 

-Gichin Funakoshi 
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Κεφάλαιο 3ο  

Παιχνίδι 

 

Ο δάσκαλος έχει την ευθύνη εδραίωσης κατανόησης του παιδιού για το 

αντικείμενο. Εδώ είναι σημαντικό να παραθέσουμε ξανά τον ιδιαίτερο τρόπο που 

μαθαίνει ένα παιδί. Τα παιδιά αναπτύσσονται και μαθαίνουν χρησιμοποιώντας 

πρώτα τις αισθήσεις τους. Μαθαίνουν βιωματικά και βασίζονται στα ερεθίσματα 

του περιβάλλοντος ώστε να προσδώσουν νόημα στο κόσμο. Τα πρώτα χρόνια του 

παιδιού χαρακτηρίζονται από μία διαδικασία μάθησης μέσω αυθόρμητης 

εξερεύνησης και μίμησης του περιβάλλοντος . Ο ρόλος που παίζει το παιχνίδι στην 

ανάπτυξη του παιδιού  είναι πρωταρχικός και μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει να 

είναι κοινωνικό ενώ βοηθά τη βιολογική του ανάπτυξη. Το παιχνίδι αποτελεί τη 

«φυσική» γλώσσα των παιδιών, το πιο ισχυρό μέσο έκφρασής τους και το πιο 

σημαντικό μέσο εκπαίδευσης και μάθησης των από τη γέννηση μέχρι και την πρώτη 

σχολική ηλικία.  

Παίζοντας τα παιδιά, αναπτύσσονται κινητικά , αποκτούν ικανότητες, ασκούν 

δεξιότητες και καλλιεργούν τη φαντασία τους. Το παιχνίδι αναπτύσσει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις του παιδιού και ενισχύει την ορθολογική και μεθοδική 

σκέψη. Μέσω αυτού, το παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητες και τα όριά του όσον 

αφορά τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο, ενώ γνωρίζει και νιώθει καλά με τον εαυτό 

του, ενισχύοντας την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης του. Μέσω 

του παιχνιδιού, το παιδί ωριμάζει και γίνεται υπεύθυνο. Επιπλέον, το παιχνίδι 

αποτελεί ένα συμβολικό μέσο, με το οποίο οι ενήλικες μεταδίδουν στο παιδί 

βασικές αλήθειες που αφορούν τόσο αυτό όσο και τις εμπειρίες του.  

Ο δάσκαλος παιδιών οφείλει να χρησιμοποιήσει αυτό το ισχυρό εργαλείο κατά 

την μαθησιακή λειτουργία ενός μαθήματος karate. Οι παρεμβάσεις και η 

αξιοποίηση του τρόπου με τον οποίο το παιδί επιλέγει να παίξει είναι καθοριστικής 

σημασίας. Μπορεί και πρέπει να το διαχειριστεί με ποικίλους τρόπους στοχεύοντας 

σε ποικίλες κατευθύνσεις κατά περίπτωση. Η χρήση του παιχνιδιού ακολουθούμενη 
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από ελαφρές διατάσεις μπορεί να προθερμάνει τον νεαρό καρατέκα, να 

ενεργοποιήσει το σώμα του και να προετοιμάσει το νου του για τη συγκέντρωση 

στην προπόνηση που θα του ζητηθεί στη συνέχεια και την εκμάθηση νέων 

δεξιοτήτων που θα ακολουθήσει. Ο δάσκαλος με το παιχνίδι μπορεί να 

παρουσιάσει τεχνική ύλη στα παιδιά και να διευκολύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών. Μπορεί να ξεκουράσει το παιδί, με 

το παιχνίδι να δρα αγχολυτικά μεταξύ απαιτητικών χρονικών περιόδων. Μπορεί να 

εμφυσήσει αξίες και να υποδείξει ηθικές κατευθύνσεις στους νεαρούς καρατέκα 

στο δρόμο της αυτοβελτίωσης. Ο δάσκαλος πρέπει να παροτρύνει το παιδί να 

εξερευνά τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μέσω του παιχνιδιού, φροντίζοντας 

να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και εμπιστοσύνης, ώστε να κάνει το παιδί 

να νιώσει σημαντικό, να μάθει να εκτιμά τις προσωπικές του εμπειρίες και να 

αποκτήσει σιγά-σιγά αυτοεκτίμηση. Μέσα από το παιχνίδι κάνει την προπόνηση 

ψυχαγωγική και ευχάριστη, κάνοντας το παιδί να φεύγει από το dojo ευτυχισμένο, 

με μια βαθιά αίσθηση ικανοποίησης. 

Το παιδί για να μάθει έχει ανάγκη από ένα περιβάλλον όπου  μπορεί να 

εκφράζεται ελεύθερα και να νιώθει ασφάλεια. Θέλει να διατηρεί την αίσθηση της 

ικανότητας και να νιώθει ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια του. Αυτό το επιτυγχάνει 

ο δάσκαλος στην προπόνηση των παιδιών, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι. Μέσα από 

αυτό, τα παιδιά αντιλαμβάνονται και κατανοούν τον κόσμο που τα περιβάλλει. 

Αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία δεν είναι μόνο ευχάριστη και διασκεδαστική, 

αλλά διαμορφώνει ουσιαστικά τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

τους και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και εκτίμηση από γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 

 

«Η διδασκαλία κι η μάθηση πρέπει να φέρνουν χαρά.» 

-Rita Pierson, Εκπαιδευτικός 
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Κεφάλαιο 4ο  

Επικοινωνία, διορθώσεις και σχόλια 

Τα παιδιά, μέχρι την προσχολική ηλικία, έχουν την αίσθηση πως αποτελούν το 

κέντρο του σύμπαντος και πως ο περίγυρος τους υπάρχει με μοναδικό σκοπό την 

εξυπηρέτηση τους. Σε αυτό, παίζει σημαντικό ρόλο και η στάση των γονέων και του 

περιβάλλοντος των παιδιών που όντως διευκολύνει και απλοποιεί την ζωή του 

παιδιού με μοναδικό ζητούμενο την ευτυχία του και την θετική ανάπτυξη του . Άξιο 

αναφοράς είναι η πολλοστές φορές απόρριψης της αλήθειας και της επιστημονικής 

παρατήρησης από τον άνθρωπο, κατά το ρου της ιστορίας, όσον αφορά το κομμάτι 

αυτό, του ρόλου και τις σημασίας του ανθρώπου στο σύμπαν και της μεταξύ τους 

σχέσης. Ο άνθρωπος μέχρι προσφάτως διατήρησε την άποψη πως είναι το κέντρο 

του σύμπαντος, με την χωροταξική έννοια, ενώ πολλοστές φορές αντιστάθηκε 

σθεναρά σε αποδείξεις για το αντίθετο. Πίστεψε πως είναι το κέντρο του σύμπαντος 

σε σημασία και μόνος δικαιούχος με απόλυτη κυριότητα του περιβάλλοντος του, 

δημιουργημένος κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού και προστάτης του ζωικού 

βασιλείου κατά τας γραφάς. Βλέπουμε λοιπόν πως αυτή η τάση δεν είναι κάτι που 

λειτουργεί μόνο στο παιδικό ψυχισμό αλλά μία αίσθηση ένστικτη στο ανθρώπινο 

είδος, που αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις στο παιδί που ακόμα κατανοεί το 

περιβάλλον του και χτίζει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και την εικόνα του αυτού 

του. Έχουν την τάση να αποζητούν την επιβράβευση ενώ θέλουν να διακρίνονται σε 

οτιδήποτε δοκιμάζουν και φοβούνται έντονα την προοπτική του να μην τα 

καταφέρουν σε κάτι. Στις εξαιρετικά ευαίσθητες ηλικίες του παιδικού karate που το 

παιδί αξιολογεί τις ικανότητες του σε σχέση με το περιβάλλον του, αντλώντας  

νόημα από τα σχόλια και την συμπεριφορά των συμμαθητών και του δασκάλου του 

προς αυτό, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την αίσθηση ικανότητας του παιδιού. 

Κατά τη διδακτική διαδικασία μικρών παιδιών λοιπόν ο δάσκαλος οφείλει να ξέρει 

να χρησιμοποιεί τρόπους, όργανα και εργαλεία ώστε να παιδεύσει τον μικρό 

μαθητή, να τον διορθώσει και να τον καθοδηγήσει χωρίς να τραυματίσει την 

σιγουριά και την αίσθηση ελέγχου που διατηρεί το παιδί. Κάποιες φορές είναι 

σημαντικό να μπορεί να τονίσει τα χαρακτηριστικά του παιδιού που χρειάζονται 
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βελτίωση χωρίς να το «στοχοποιήσει» στα μάτια τα δικά του και της ομάδας, χωρίς 

η παρατήρηση να αποκτήσει κριτικό χαρακτήρα. 

 

Ένας κάλος τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος για να αποφύγει 

τις παρατηρήσεις στις μικρές ηλικίες είναι να παρουσιάσει τη διόρθωση που 

αναφέρεται σε έναν μαθητή ως γενική πληροφορία σε όλη την τάξη. Ο δέκτης της 

διόρθωσης αποκτά μια εντελώς διαφορετική εμπειρία καθώς δεν αντιλαμβάνεται 

την αδυναμία της τεχνικής του ως προσωπική του αποτυχία αλλά επιδεικνύει την 

ίδια βελτίωση δεχόμενος την πληροφορία με πλάγιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ο 

δάσκαλος μπορεί να αποφύγει ένα μεγάλο όγκο αμέσων διορθώσεων και 

παρατηρήσεων παρουσιάζοντες τες στην τάξη ως κανόνες συμπεριφοράς ή ως 

αξιώματα του karate. Όταν όλη η τάξη ακούει, συζητά και εστιάζει στην σημασία της 

στάσης και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της, οι διορθώσεις που θα χρειαστεί ένας 

μικρός μαθητής στη δική του στάση συγκεκριμένα μειώνονται σημαντικά.  

Εδώ μπορούμε να εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίον ο δάσκαλος karate 

επιλέγει να προχωρήσει σε παρατηρήσεις και διορθώσεις σε ένα παιδικό μάθημα. Ο 

διάσημος από τις δημοσιεύσεις του πάνω στη σχετική σημασία των προφορικών και 

των μη προφορικών μηνυμάτων ψυχολόγος Albert Mehrabian, αναφέρει πως μόνο 

ένα μικρό ποσοστό της πληροφορίας σε κάθε επικοινωνία μεταφέρεται από τον 

πομπό στον δέκτη μέσα από το λεκτικό περιεχόμενο του λόγου και πως το 

συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι διαδίδεται μέσω της γλώσσας του σώματος και 

της διαμόρφωσης της φωνής. Αυτό σημαίνει πως ο δέκτης προχωρά στην 

αποκωδικοποίηση και δόμηση του μηνύματος  που λαμβάνει, παίρνοντας υπ’ όψιν 

κυρίως το τόνο και την ένταση της φωνής, τον τονισμό των φθόγγων και την γλώσσα 

του σώματος του πομπού. Εύκολα καταλαβαίνουμε την σημασία αυτού του 

μοντέλου στην επικοινωνία μεταξύ του δασκάλου karate και των παιδιών-μαθητών 

του. Ο δάσκαλος karate παιδιών υιοθετεί και διατηρεί έναν ενθαρρυντικό τόνο 

φωνής που κατακλύζει τον μαθητή με μια αίσθηση ασφάλειας και επιτρέπει την 

άνθηση του ευαίσθητου παιδικού ψυχισμού του. Αυτός ο τόνος φωνής κάνει το 

μάθημα, ανεξαρτήτως των επιδόσεων του παιδιού, να αποφέρει κάθε φορά στο 
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παιδί την αίσθηση της επιτυχίας. Οι μικροί μαθητές πρέπει να επαινούνται 

ειλικρινώς σε κάθε μάθημα ακόμα και αν αυτό σημαίνει τον τονισμό της σημασίας 

της προσοχής που διατήρησε, ένα παιδί που δύσκολα διακρίνεται στο τεχνικό 

κομμάτι, κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Οι έπαινοι πρέπει να είναι άφθονοι, 

ενώ κάποιοι ερευνητές προτείνουν να δίνονται τρείς ή τέσσερεις ενθαρρύνσεις και 

στη συνέχεια να προσφέρονται τεχνικές οδηγίες ή διορθώσεις από τον προπονητή 

μικρών παιδιών. Χρήσιμη είναι η «τεχνική του σάντουιτς» όπου διορθώσεις και 

τεχνικές οδηγίες δίνονται ανάμεσα σε δύο θετικά, ενθαρρυντικά σχόλια. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο ο δάσκαλος βοηθά το παιδί να εστιάσει στις δυνάμεις και όχι στις 

αδυναμίες του. Σημαντικό η προσπάθεια να επιβραβεύεται εξίσου με το 

αποτέλεσμα, μία συμπεριφορά που μένει πιστή στον αυτοαναφορικό χαρακτήρα 

του karate-do όπου η πρόοδος έρχεται μέσω της καλυτέρευσης του αυτού. Το παιδί 

αισθάνεται πως ελέγχει την ένταση και πως ποτέ δεν ζητούνται πολύ δύσκολα 

πράγματα από αυτό· αφού άλλωστε «φαίνεται να τα καταφέρνει»! Ανταμιβόμενο 

πρώτα για την προσπάθεια του και αργότερα για το αποτέλεσμα το παιδί λαμβάνει 

μια επιβεβαίωση της προσωπικής του προόδου ως αποτέλεσμα δικής του 

αυτοπροσπάθειας. Το παιδί αρχίζει να κατανοεί πώς η πρόοδος αυτενεργεί μέσα 

στην προπόνηση και αποκτά μία βαθειά αγάπη για το αντικείμενο που το κάνει να 

αισθάνεται ικανό, ευχαριστημένο από τον εαυτό του. 

 

«Ευθύνη μου είναι να διδάξω στους αθλητές πώς να γίνουν προπονητές του 
εαυτού τους.» 

Karen Strong, Πρώην προπονήτρια της ενικής ποδηλασίας γυναικών 
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Κεφάλαιο 5ο  

Εικόνες 

 

Σπουδαίο ρόλο στην διδασκαλεία μικρών παιδιών στο karate παίζουν οι εικόνες 

που προσφέρει ο δάσκαλος σε αυτά κατά την διάρκεια της προπόνησης. 

Αναφέραμε ανωτέρω πως τα παιδιά μαθαίνουν μέσω των αισθήσεων τους ενώ ένα 

από τα κύρια εργαλεία τους για την κατανόηση και την νοηματοδότηση του γύρω 

κόσμου είναι η μίμηση. Επιπλέον η ικανότητα κατανόησης, περίπλοκων σε νόημα ή 

πολλών σε αριθμό οδηγιών, ενός παιδιού είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή ενός 

ενήλικα μαθητή karate. Ο δάσκαλος θα πρέπει να παρέχει σαφείς και εύκολα 

κατανοητές οδηγίες στους μαθητές παρέχοντας τον κύριο όγκο των πληροφοριών 

με το ζωντανό παράδειγμά του στην εκτέλεση μιας τεχνικής. Θα πρέπει να ελέγχει 

τον εαυτό του και να μην «νερώνει το κρασί του» στην καθαρότητα της τεχνικής 

κατά την εκτέλεση της στο μάθημα, καθώς αυτή η εικόνα θα αποτελέσει 

παράδειγμα προς μίμηση για τον μικρό μαθητή. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός της 

ύπαρξης παραδειγμάτων συστημάτων και σχολών πολεμικών τεχνών, που έχουν 

υιοθετήσει χαρακτηριστικά που απορρέουν αποκλειστικά από σωματικούς 

περιορισμούς του διδάσκοντα όπως, για παράδειγμα, τραυματισμούς του 

παρελθόντος. 

Ως εκ τούτου, ο δάσκαλος karate ενός παιδικού τμήματος θα πρέπει να είναι 

έτοιμος να “σηκωθεί από την καρέκλα του” και να συμμετέχει στο μάθημα το ίδιο 

ενεργά με τους μαθητές του, εκτελώντας τεχνικές, δίνοντας στα παιδιά πολυάριθμα 

οπτικά ερεθίσματα. Κάθε φορά που ο δάσκαλος karate παρουσιάζει νέα ύλη στους 

μαθητές του, θα πρέπει να την εκτελεί ευκρινώς και με πολλούς τρόπους όταν 

απευθύνεται σε παιδιά. Θα πρέπει να είναι έτοιμος να την εκτελέσει ξανά μετά από 

τρείς η τέσσερεις επαναλήψεις, που πιθανώς ήδη να έχει ξεχαστεί ή παραλλαχθεί 

από τους νεαρούς καρατέκα. Θα πρέπει, πολλές φορές, να συνοδέψει τον μικρό 

μαθητή του στην εκτέλεση ενός κάτα, ενθαρρύνοντας τον να ακολουθήσει ή να 

προηγηθεί. Ο δάσκαλος παιδικού karate δεν κατευθύνει μόνο, το μάθημα και το 
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παιχνίδι όπως ένας προπονητής αλλά συμμετάσχει σε αυτό έμπρακτα και 

βιωματικά, εκτελώντας τεχνικές και ακόμα παίζοντας κυνηγητό. Ποτέ δεν ξεχνά πως 

ένα μάθημα karate είναι μία αμφίδρομη και διμερής διαδικασία που λειτουργεί 

προς όφελος των μαθητών και του δασκάλου εξίσου. 

 

 

Κεφάλαιο 6ο  

Σχέση δασκάλου-μαθητή 

 

Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε στο πιο σημαντικό και ενδιαφέρον κομμάτι-

πτυχή της λειτουργίας του δασκάλου στην εξάσκηση παιδιών στο karate-do που δεν 

είναι άλλο από την σχέση δασκάλου-μαθητή. Βαρυσήμαντη για την μαθησιακή 

λειτουργία του karate, η σχέση δασκάλου-μαθητή αξιώνει την προσπάθεια της 

προπόνησης και επιτρέπει στον μαθητή να αγγίξει τις δυνατότητες του. Η εδραίωση 

της σχέσης αυτής φαίνεται να προέχει της ορθής παρουσίασης της ύλης, με 

ψυχολόγους και ερευνητές των ειδικών χαρακτηριστικών της παιδικής μαθησιακής 

διαδικασίας να επιμένουν στην βαριά σημασία της. Ο Jack Donohue, πρώην 

επικεφαλής προπονητής της εθνικής ομάδας του Καναδά στην καλαθοσφαίριση για 

17 χρόνια αναφέρει: «Οι αθλητές πρέπει να ξέρουν ότι νοιάζεσαι, πριν νοιαστούν 

για το τι ξέρεις». 

Στο πλαίσιο της σχέσης δασκάλου-μικρού μαθητή, ο ρόλος του σενσέι αφορά 

στην ανάπτυξη προσωπικής σχέσης με κάθε μαθητή και στοχεύει στην υποστήριξη 

και ανάπτυξη της προσωπικότητας του. 

Μία υγιής σχέση που διέπεται από ειλικρίνεια και χαρακτηρίζεται από θέλξη 

προς το πρόσωπο του αλλού και προς το αντικείμενο της εξάσκησης φαίνεται να 

είναι αναγκαία για την πρόοδο του νεαρού μαθητή στο δρόμο του karate. Ο ρόλος 

του δασκάλου σε αυτή τη σχέση πρέπει να είναι υποστηρικτικός ενώ είναι δική του 

ευθύνη η εδραίωση επικοινωνίας στο επίπεδο κατανόησης του μικρού μαθητή. 
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Ενθυμούμενοι την σημασία της γλώσσας του σώματος στην επικοινωνία και στην 

διαδικασία της διδασκαλίας μικρών παιδιών, ο δάσκαλος μεριμνεί για την 

εδραίωση αυτή μέσω της καθημερινής του συμπεριφοράς και του τρόπου 

αντιμετώπισης των παιδιών που έχει υιοθετήσει. Φροντίζει να κοιτά στα μάτια τα 

παιδιά όταν τους δίνει οδηγίες. Χαιρετά το καθένα ξεχωριστά και δείχνει ειλικρινές 

ενδιαφέρον κάνοντας ερωτήσεις για τα συμβάντα της ημέρας τους και την διάθεσή 

τους.  

Σημαντικό ρόλο στην εδραίωση και ανάπτυξη προσωπικής σχέσης μεταξύ του 

σενσέι και κάθε νεαρού μαθητή του παίζει ο αυτοαναφορικός, με στόχο την 

αυτοβελτίωση, χαρακτήρας του karate-do. Ο δάσκαλος κατά την διάρκεια της 

προπόνησης καλείται να δουλέψει ομαδικά διδάσκοντας ένα τμήμα πολλών 

παιδιών αλλά και ατομικά εστιάζοντας στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά κατ’ 

ανάγκη και περίπτωση. Κάθε παιδί έχει διαφορετική πορεία και ταχύτητα στην 

εξέλιξη του στο αντικείμενο του karate ενώ οι ικανότητες και τα δυνατά τους σημεία 

μπορεί να διαφέρουν εντόνως. Κάποιο παιδί έχει περισσότερο ανάγκη τεχνικές 

διορθώσεις, άλλο έχει ανάγκη από μυϊκή ενδυνάμωση, άλλο ίσως να χρειάζεται 

έντονη ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του. Αυτή η διαφοροποίηση στις προσωπικές 

ανάγκες κάθε μικρού μαθητή και ο προσωπικός του ρυθμός προόδου φανερώνει 

τον ρόλο του δασκάλου ως οδηγό σε έναν δρόμο κοινό. Ο δάσκαλος δεν αποτελεί 

μια απόμακρη αυθεντία που μόνο προσφέρει πληροφορίες, αλλά ένας εσαεί 

ασκούμενος, με κοινές ανησυχίες με τoν μικρό μαθητή του, που μόνο τον καθοδηγεί 

σύμφωνα με τις δικές του εμπειρίες και γνώσεις στο κοινό τους δρόμο. Τα δύο μέρη 

της σχέσης κατανοούν την αμφίδρομη κατεύθυνση προσφοράς σε αυτήν και τη 

σημασία της για την προσωπική ανάπτυξη και των δύο. Αναγνωρίζουν την εξίσου 

συμβολή τους  στην μαθησιακή εμπειρία της προπόνησης και πως καρπώνονται τα 

αποτελέσματα της κοινής τους προσπάθειας. Με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζεται η 

μη κυρίαρχη φύση της σχέσης ενώ ως κύριο χαρακτηριστικό της αναδεικνύεται ο 

αμοιβαίος σεβασμός. Το παιδί μαθαίνει να σέβεται τον δάσκαλο του 

αναγνωρίζοντας την προσφορά βοήθειας και την ειλικρινή στάση του προς αυτό 

ενώ ο σεβασμός του δασκάλου έναντι του παιδιού έγκειται στην αναγνώριση της 

προσπάθειας του παιδιού. Το ίδιο ο δάσκαλος όσο και ο νεαρός καρατέκα 
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αποκτούν μια κατανόηση και αγάπη για το αντικείμενο του karate που ουδεμία 

σχέση έχουν με το τεχνικό κομμάτι. Αποτελούν αποτέλεσμα της μεταξύ τους σχέσης, 

της βαθιάς επικοινωνίας μεταξύ δασκάλου και νεαρού μαθητή, της 

αλληλοβοήθειας, αλληλοκατανόησης και συνοδοιπορίας τους. 

 

«Καμία  ουσιαστική  μάθηση  δεν  συμβαίνει  χωρίς  μία  ουσιαστική  σχέση» 

-Dr. James P. Comer, καθηγητής Παιδοψυχολογίας. 
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