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Γιατί το
συγκεκριμένο
εγχειρίδιο

1.1 - Σχετικά με το MATCH

T

ο ακόλουθο εγχειρίδιο
“Αθλητισμός & Νεολαία
- Δημιουργία Γέφυρων:
από τον αθλητισμό στην
κοινωνική
ένταξη”
έχει
αναπτυχθεί
μέσα
από
τις ευκαιρίες κοινωνικής
ένταξης
MATCH,
έργο
συγχρηματοδοτούμενο
από
το
Erasmus
+
Programme,
Collaborative
Partnership στον τομέα του
αθλητισμού. Το σχέδιο έχει
ως στόχο την ενίσχυση της
κοινωνικής ένταξης και των
ίσων ευκαιριών για τους
μετανάστες, τους αιτούντες
άσυλο, τους πρόσφυγες και
τους μειονεκτούντες νέους
ανθρώπους
της
τοπικής
κοινωνίας, ενισχύοντας και
αυξάνοντας τη συμμετοχή σε
αθλητικές δραστηριότητες.
Δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν τ α ς
αλληλεπιδράσεις
μεταξύ
αυτών των ομάδων-στόχων
και των επαγγελματιών του
αθλητισμού και της νεολαίας,

το MATCH έχει ενισχύσει τις
δυνατότητες του αθλητισμού
ως πόρου ένταξης. Πράγματι,
μπορούμε να πούμε ότι
ο αθλητισμός μπορεί να
δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ
διαφορετικού
κοινωνικού,
οικονομικού και πολιτιστικού
υπόβαθρου, προκειμένου να
μειωθούν τα εμπόδια και να
αυξηθεί η αλληλεπίδραση και
η κοινωνική ένταξη.
Επιπλέον, το έργο MATCH
έχει βελτιώσει, ενισχύσει
και υποστηρίξει κατά την
υλοποίηση του έργου τη
συνεργασία
μεταξύ
των
φορέων στον κοινωνικό και τον
αθλητικό τομέα προκειμένου
να αξιοποιήσουν αμοιβαία τις
δεξιότητες που αποκτήθηκαν
στον τομέα της εκπαίδευσης
και του αθλητισμού.
Στο πλαίσιο του MATCH,
έξι
οργανώσεις
από
την
Ιταλία
(CESIE,
ως
συντονιστής και HANDALA),
τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(ΣΧΟΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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δρόμος για την επίτευξη
της θετικής λειτουργίας του
αθλητισμού. Επιπλέον, παρά
το πιθανά θετικό αντίκτυπο
του αθλητισμού, το τελευταίο
Ευρωβαρόμετρο
για
τον
αθλητισμό (Δεκέμβριος 2017)2
δείχνει ότι σχεδόν το ήμισυ
(46%) των ευρωπαίων πολιτών
δεν ασκείται ή ασχολείται με
τον αθλητισμό. Επιπροσθέτως,
τα δεδομένα αυτά αυξάνονται
σε βάθος συγκριτικά με την
προηγούμενη αναφορά που
έγινε το Μάρτιο του 2014.
Πράγματι, το Μάρτιο του 2014
τα δεδομένα των Ευρωπαίων
πολιτών που δεν ασκούνται ή
ασχολούνται με τον αθλητισμό
ήταν 42% (-4% σε σχέση με το
2017), γεγονός που αποδεικνύει
ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των
οφελών του αθλητισμού και
την ευαισθητοποίηση μεταξύ
των πολιτών.
Ο
αθλητισμός
αποτελεί
εκπαιδευτικό εργαλείο για
διάφορους λόγους, ειδικά
για τις ομάδες-στόχους με
λιγότερες ευκαιρίες όπως οι
πρόσφυγες και οι αιτούντες
άσυλο, οι μετανάστες και οι

ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΕΡΑΓΕΒΟ), τη Βουλγαρία
(ASSOCIATION
FOOTURA),
την
Ελλάδα
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ), την
Ολλανδία
(EURICON)
και
την Ισπανία (Club Natació
Banyoles), έχουν αναπτύξει
δραστηριότητες
όπως
διεθνή και τοπικά μαθήματα
κατάρτισης,
ανακαίνιση
δημόσιων
αθλητικών
χώρων, αθλητικούς αγώνες,
παρακολούθηση
εν
ώρα
εργασίας (job shadowing) και
αντιρατσιστικά φεστιβάλ.
Στο πλαίσιο αυτό, το έργο
έχει ως εκ τούτου διαδώσει
και ενθαρρύνει την αυξημένη
συμμετοχή των μεταναστών,
των αιτούντων άσυλο, των
προσφύγων και των νέων
της τοπικής κοινωνίας στις
αθλητικές
δραστηριότητες
και
έχει
δημιουργήσει
εποικοδομητικό
διάλογο
μεταξύ
των
διαφόρων
κοινωνικών ομάδων.
Η σημασία του αθλητισμού
πρέπει να θεωρείται ως
ένας από τους κύριους
παράγοντες που μπορούν να
βελτιώσουν την ένταξη των
κοινωνικά και οικονομικά
ευάλωτων ομάδων. Ωστόσο,
σύγχρονη έρευνα1 δείχνει
ότι υπάρχει ακόμα πολύς

“Sport and Integration: Challenging social
exclusion in and through sport”, 2012,
available at: http://www.footballforequality.
org/fileadmin/mediapool/pdf/spin/SPINKonferenz-sc.pdf
2 - Special Eurobarometer 472, Sport and
Physical Activity, December 2017, available at:
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/neweurobarometer-sport-and-physical-activity_en

1 - Report from the European Conference
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κάτοικοι της περιφέρειας που
αντιμετωπίζουν προκλήσεις
σε οικονομικό και κοινωνικό
επίπεδο. Οι ομάδες αυτές
υπομένουν μια σειρά από
εμπόδια και προκλήσεις ζωής
που πρέπει να ληφθούν υπόψη
και να αντιμετωπιστούν με
εργαλεία όπως ο αθλητισμός,
προκειμένου να ενισχυθεί η
διαδικασία επίλυσης.
Εξαιτίας αυτού, το MATCH
προωθεί ενεργά και πρακτικά
τις
ευρωπαϊκές
πολιτικές
στον τομέα του αθλητισμού,
παρέχοντας ένα μοντέλο που
λειτουργεί ανεξάρτητα από
το διαφορετικό υπόβαθρο,
το φύλο και την κοινωνική
προέλευση. Ο συνεταιρισμός
του MATCH ευχαριστεί όλους

αυτούς τους νέους, τους
σπουδαστές, τους αθλητικούς
εκπαιδευτές, τους νέους που
εργάζονται στην Ιταλία, τη
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την
Ισπανία, τη Βουλγαρία, την
Ελλάδα και την Ολλανδία,
οι οποίοι συμμετείχαν στις
δραστηριότητες του MATCH
και μας ενέπνευσαν να
γράψουμε αυτό το εγχειρίδιο
1.2 - Στόχοι και οφέλη

Τ

ο
παρόν
εγχειρίδιο
στοχεύει
στην
ευαισθητοποίηση
των
νέων και των επαγγελματιών
του αθλητισμού σχετικά με
τα οφέλη του αθλητισμού ως
εργαλείο ένταξης. Όπως είπε ο
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Pierre De Coubertin, “Για κάθε
άτομο, ο αθλητισμός είναι
μια πιθανή πηγή εσωτερικής
βελτίωσης”. Ο αθλητισμός
μπορεί πράγματι να είναι
εξαιρετικά αποτελεσματικός
σε
προσωπικό
επίπεδο,
αλλά
είναι
επίσης
ένα
θεμελιώδες εργαλείο για τη
δημιουργία αλληλεπίδρασης
μεταξύ των διαφορετικών
πραγματικοτήτων
της
κοινωνίας.
Λαμβάνοντας
υπόψη τα νέα κοινωνικά
δεδομένα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, πιστεύουμε ότι ο
αθλητισμός θα μπορούσε
να
είναι
εξαιρετικά
αποτελεσματικός για την
τόνωση
της
κοινωνικής
ένταξης και τη δημιουργία
μιας
κοινότητας
που
να είναι πιο ανοιχτή σε
συναντήσεις και τον διάλογο.
Δυστυχώς, οι εκπαιδευτές
που δουλεύουν με νέους που
έχουν λιγότερες ευκαιρίες δεν
έχουν πείρα στη χρήση του
αθλητισμού με τέτοιο τρόπο
και δεν γνωρίζουν πάντα
πώς να μεγιστοποιούν τις
δυνατότητες του αθλητισμού.
Προκειμένου να καθοριστεί
το
παιδαγωγικό
πλαίσιο
του έργου MATCH, κρίθηκε
ιδιαίτερα
χρήσιμο
να
διερευνηθούν μέσω αυτού

του εγχειριδίου οι έννοιες
της
κοινωνικής
ένταξης
και των αποκλεισμών και
η σχέση τους με τα θέματα
των παιχνιδιών και του
αθλητισμού. Επιπλέον, το
παρόν εγχειρίδιο έχει επίσης
ως στόχο να εξερευνήσει
το ρόλο του προπονητή ως
εκπαιδευτή και μια σειρά από
υπάρχουσες καλές πρακτικές
σε όλες τις χώρες εταίρους,
οι οποίες προωθούν τη
χρήση του αθλητισμού ως
εκπαιδευτικού πόρου.
Ως εκ τούτου, με αυτό το
εγχειρίδιο, ως εργαζόμενος
αθλοπαιδιών θα μάθετε πώς
να καθορίζετε τις έννοιες της
ένταξης και του αποκλεισμού
και πώς να τις εφαρμόζετε κατά
την άσκηση του αθλητισμού.
Θα
προσεγγίσετε
επίσης
τα διαφορετικά οφέλη του
αθλητισμού στις διαδικασίες
ένταξης και τον τρόπο
υλοποίησης δραστηριοτήτων
με διαφορετικούς στόχους.
Εκτός αυτού, θα σας δοθούν
ορισμένες συμβουλές για
να βελτιώσετε τις μεθόδους
καθοδήγησης
και
να
προωθήσετε τις αθλητικές
δραστηριότητες ως εργαλείο
ένταξης. Τέλος, θα βρείτε ένα
ευρύ φάσμα παιχνιδιών και
αθλητικών δραστηριοτήτων.
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2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

2.1 - Ορισμός της
κοινωνικής ένταξης και
του αποκλεισμού

Η

κοινωνική ένταξη είναι η
πράξη που κάνει όλες τις
ομάδες ανθρώπων μέσα
σε μια κοινωνία να αισθάνονται
πολύτιμες και σημαντικές.
Η ένταξη είναι η παροχή
ορισμένων δικαιωμάτων σε όλα
τα άτομα και τις ομάδες στην
κοινωνία, όπως η απασχόληση,
η
επαρκής
στέγαση,
η
υγειονομική περίθαλψη, η
εκπαίδευση, η ενσωμάτωση,
η κοινωνική αλληλεπίδραση
και η κατάρτιση, χωρίς το
φόβο αυτά τα άτομα να μη

γίνουν
δεκτά.
Ορισμένοι
συντάκτες προσδιορίζουν τις
βασικές κοινωνικο-οικονομικές
ανάγκες ως θεμέλια για την
κοινωνική ένταξη, όπως η
στέγαση, η εκπαίδευση και
η απασχόληση. Περαιτέρω
ορισμοί αναγνωρίζουν τα
κοινωνικά,
ψυχολογικά
και φυσικά στοιχεία της
κοινωνικής
ένταξης,
συμπεριλαμβανομένης
της
αίσθησης του ανήκειν και
του δικτύου υποστήριξης,
που
αντικατοπτρίζει
τις
ευρύτερες
διαστάσεις
του. Πιο συγκεκριμένα, η
κοινωνική ένταξη ορίζεται
ως η διαδικασία βελτίωσης
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των συνθηκών συμμετοχής
στην κοινωνία, ιδιαίτερα για
τα άτομα που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με την αύξηση
των ευκαιριών, την παροχή
πρόσβασης σε πόρους και την
ενίσχυση των ανθρώπων ώστε
να διεκδικήσουν τον πλήρη
σεβασμό ως προς δικαιώματα
τους και να μιλούν ανοιχτά
εναντίον της αδικίας. Η
αυξανόμενη διεθνής προσοχή
που είναι αφιερωμένη στην
ενσωμάτωση είναι συνέπεια
της
παγκοσμιοποίησης,
της
απελευθέρωσης
και
του
εκδημοκρατισμού.
Η
συνοχή και η ένταξη είναι
τόσο περίπλοκες όσο και
κανονιστικές έννοιες. Σχεδόν
εξ ορισμού, η ένταξη όσον
αφορά τις κοινωνικές σχέσεις,
συμπεριλαμβανομένου
του
σχηματισμού του εθνικού
κράτους, υποδηλώνει τον
αποκλεισμό των άλλων - και
πράγματι, οι τεχνολογίες που
ανασχημάτισαν τις κοινωνίες
είχαν καθοριστική σημασία
για την κατάκτηση των άλλων.
Μερικοί από τους βασικούς
όρους που σχετίζονται με
την κοινωνική ένταξη είναι η
ολοκλήρωση, η πρόληψη του
αποκλεισμού, η αποδοχή και η
θετική σχέση.
Αντίθετα,
ο
“κοινωνικός

αποκλεισμός”
αναφέρεται
στους
πολλαπλούς
και
μεταβαλλόμενους παράγοντες
που οδηγούν στον αποκλεισμό
των ανθρώπων από τις συνήθεις
ανταλλαγές, πρακτικές και
δικαιώματα της σύγχρονης
κοινωνίας. Ο όρος κοινωνικός
αποκλεισμός χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά από τον πρώην
υφυπουργό για την κοινωνική
δράση της Γαλλίας, René
Lenoir (1974). Ο κοινωνικός
αποκλεισμός
περιγράφει
μια κατάσταση στην οποία
τα άτομα αδυνατούν να
συμμετάσχουν
πλήρως
στην οικονομική, κοινωνική,
πολιτική και πολιτιστική ζωή,
καθώς και στη διαδικασία
που οδηγεί και στηρίζει ένα
τέτοιο κράτος. Πρόκειται για
ένα πολυδιάστατο φαινόμενο
που δεν περιορίζεται στην
υλική στέρηση. Ο κοινωνικός
αποκλεισμός αναφέρεται ρητά
σε άτομα που βρίσκονται σε
ευάλωτη θέση λόγω ηλικίας,
φύλου, αναπηρίας, φυλής,
εθνικότητας,
καταγωγής,
οικονομικού
ή
άλλου
καθεστώτος.

10

2.2 - Πώς διασφαλίζεται η
κοινωνική ένταξη

Η

μέτρηση της ένταξης και
του αποκλεισμού είναι
πρόκληση λόγω του
πολυδιάστατου
χαρακτήρα
της
και
της
έλλειψης
τυποποιημένων
πηγών
δεδομένων μεταξύ των χωρών.
Ομοίως, η ποσοτικοποίηση
παρουσιάζει
σημαντικές
προκλήσεις,
καθώς
είναι
προσωπική εμπειρία και οι
απόψεις των ατόμων που
επηρεάζονται από αυτήν ή που
κινδυνεύουν να παραμείνουν
πίσω δεν πρέπει να αγνοηθούν.
Με την κοινωνική ένταξη
εμποδίζουμε τον κοινωνικό
αποκλεισμό, ο οποίος υπάρχει
παντού στην κοινωνία και
αποτελεί βασικό πρόβλημα. Η
κοινωνική ένταξη ως φαινόμενο
στη
σύγχρονη
κοινωνία
έχει αξιοσημείωτη συμβολή
στην πτυχή της δημιουργίας
ενός
φιλικού
κοινωνικού
περιβάλλοντος που θα πρέπει
να αποτελείται από άτομα που
αποκλείονται και άλλα που
πρέπει να τους παρέχουν ένα
φιλικό κοινωνικό περιβάλλον
ως μέρος μιας διαδικασίας
ένταξης. Μια κοινωνία φιλική
προς την κοινωνική ένταξη
ορίζεται ως μια κοινωνία
όπου όλοι οι άνθρωποι

αισθάνονται
εκτιμώμενοι,
οι διαφορές τους γίνονται
σεβαστές και οι βασικές τους
ανάγκες
ικανοποιούνται,
ώστε να μπορούν να ζουν
με αξιοπρέπεια. Αυτή η
κοινωνία παρέχει σε όλους
τη δυνατότητα να γίνουν
όλα αυτά που είναι ικανά να
γίνουν. Επιδιώκει να εξαλείψει
τη φτώχεια, την ανισότητα, την
εξαθλίωση, την ταπείνωση και
κάθε άλλη μορφή αποκλεισμού
βασισμένη στις διαφορές.
Δεύτερον,
η
κοινωνική
ένταξη πρέπει να παρέχει ένα
περιβάλλον που να είναι σε θέση
να αποτρέψει οποιαδήποτε
σημαντικά ζητήματα (όπως
οι ψυχικές ασθένειες, αλλά
όχι μόνο). Οι καταβολές
και τα αποτελέσματα των
προβλημάτων ψυχικής υγείας
είναι γνωστά και συνδέονται
κυρίως με αποκλεισμούς.
Ο αποκλεισμός δημιουργεί
αδυναμία αντιμετώπισης του
άγχους που συνδέεται κυρίως
με ψυχικές ασθένειες.
Η κοινωνική ένταξη δεν είναι
ένας εύκολος και ευθύς δρόμος,
είναι πολύπλοκος και απαιτεί
ολοκληρωμένη
προσέγγιση
με όλα τα απαραίτητα μέσα.
Ορισμένα από τα βήματα
που πρέπει να γίνουν για μια
επιτυχημένη κοινωνική ένταξη
μπορούν να περιλαμβάνουν τα
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εξής:
• Αξιοποίηση των ατομικών και
κοινοτικών δυνατοτήτων
• Χρήση αποδεικτικών στοιχείων
για την ευαισθητοποίηση της
τοπικής κοινωνίας
•
Δημιουργία
εταιρικών
σχέσεων με βασικούς φορείς/
ενδιαφερόμενους
• Ανάπτυξη της προώθησης
• Υψηλή προτεραιότητα στην
έγκαιρη παρέμβαση και την
πρόληψη
• Σχεδιασμός για βιωσιμότητα της
κοινότητας

Επιπλέον, η προσπάθεια για την
αθλητική ένταξη ορισμένων
κοινωνικών ομάδων
μέσω
ορισμένων
οργάνων
δεν
πρέπει να αποδυναμώνει τη
μόνιμη πρόληψη όσον αφορά
τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Η πρόληψη αυτή μπορεί να
εκφραστεί τόσο στην ενεργό
εργασία για την κοινωνική
ένταξη όσο και σε πρόσθετα
εργαλεία όπως:
• Εκστρατείες ενημέρωσης
σε σχολεία, αθλητικούς
συλλόγους και οργανισμούς,
στο διαδίκτυο
• Κρατικές και δημοτικές
πολιτικές για την ισότητα
ευκαιριών κατάρτισης
αθλητισμού και εργασίας
• Εκπομπές διάδοσης καλών
παραδειγμάτων και μοντέλων
ρόλων από κάθε κοινωνική
ομάδα - παραδείγματα

εφήβων
• Ανάπτυξη εθελοντικών
προτύπων μέσω
εκπροσώπων των ίδιων των
ευάλωτων ομάδων
• Παρακολούθηση της
ισότιμης συμμετοχής
αντιπροσώπων από
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
σε τοπικούς / διεθνείς
διαγωνισμούς, φεστιβάλ,
εκδηλώσεις κλπ.

Ταμέτραπουμπορούνναληφθούν
σε προληπτικό επίπεδο ποικίλλουν
και περιλαμβάνουν διαφορετικούς
τύπους υπευθύνων για τη λήψη
αποφάσεων. Ωστόσο, από την
άποψη του αθλητικού σωματείου
και των επαγγελματιών του
αθλητισμού (προπονητές και
διαχειριστές), είναι σημαντικό
να κατανοήσουμε την ανάγκη
για πρόληψη μέσω όλων των
μοντέλων ευαισθητοποίησης και
δημοσιότητας. Αυτό πρέπει
να συμβεί για τη δημιουργία
συνθηκών και την προώθηση
στο κοινό και τις αρχές των
μοντέλων ένταξης (μέσω αθλητικών
δραστηριοτήτων), δημιουργώντας
αυτοεκτίμηση και τονίζοντας το
πόσο σημαντικοί είναι οι νέοι που
προέρχονται από προβληματικές
κοινωνικές συνθήκες.
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3

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΤΑΞΗ

3.1 - Αθλητισμός και ένταξη

O

O αθλητισμός και η
σωματική
άσκηση
μπορούν να είναι, για
πολλούς λόγους, εξαιρετικά
πολύτιμα για τον οργανισμό
μας. Η σωματική αδράνεια
είναι ένας τροποποιήσιμος
παράγοντας κινδύνου για
ένα
διευρυμένο
φάσμα
χρονίων αρθροπαθειών και
κατάθλιψης3.
Δεύτερον, ο αθλητισμός είναι
μια εξαιρετική εργοθεραπεία
που έχει αγκαλιάσει θετικά
3 - Darren E.R. Warburton, Crystal Whitney
Nicol, and Shannon S.D. Bredin (2006), Health
benefits of physical activity: the evidence,
Canadian Medical Association Journal, 801–809

τις έννοιες της ανάκαμψης,
της
κοινωνικής
ένταξης
και της εξατομίκευσης. Η
απόκτηση δεξιοτήτων μέσω
του αθλητισμού μπορεί να
αναπτύξει την αυτοπεποίθηση
του
ωφελούμενου,
για
παράδειγμα,
σε
τέτοιο
βαθμό ώστε ενθαρρυνθεί
και να κυνηγήσει δυναμικά
την εύρεση εργασίας ή την
περαιτέρω
εκπαίδευσή
του. Οι άνθρωποι μπορούν
να δημιουργήσουν φιλίες
μέσω του αθλητισμού, να
αναπτύξουν
κοινωνικές
δεξιότητες, να αποκτήσουν
ανεξαρτησία
και
να
αναλάβουν ηγετικούς ρόλους.
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Εκτός αυτού, οι μελέτες
έχουν δείξει ότι η σωματική
δραστηριότητα
βελτιώνει
τη διάθεση και μειώνει τα
συμπτώματα της κατάθλιψης
καθώς και το άγχος που
μπορεί να βιώνουν κοινωνικά
αποκλεισμένοι
άνθρωποι.
Η ένταση του αθλητισμού,
ως αερόβια άσκηση, μείωσε
σημαντικά τα συμπτώματα
σε
σύγκριση
με
τους
συμμετέχοντες που έλαβαν
μόνο ψυχοτρόπα φάρμακα
ως θεραπεία. Η συνεπής
σωματική άσκηση μπορεί
να αποτρέψει την εμφάνιση
της κατάθλιψης. Η αθλητική
δραστηριότητα βελτιώνει την
εμπειρία της ευημερίας μέσω
της
σωματικής
άσκησης,
αυξάνοντας
τη
φυσική
λειτουργία σε εκείνους με
φτωχή υγεία, που συνήθως
εμφανίζεται σε άτομα που
έχουν
βιώσει
κοινωνικό
αποκλεισμό. Η σωματική
άσκηση
αποδείχθηκε
ιδιαίτερα ωφέλιμη για τη
θετική διάθεση των γυναικών
4
. Τα προγράμματα σωματικής
δραστηριότητας
που
βασίζονται στο χορό έχουν
αποδειχθεί ως σημαντικός
παράγοντας μείωσης του
4 - Penedo, F. J., & Dahn, J. R. (2005). Exercise
and well-being: a review of mental and physical
health benefits associated with physical activity.
Current opinion in psychiatry, 18(2), 189-193.

αντίκτυπου του στρες και
των αρνητικών επιπτώσεων
που προκαλούνται από την
ανυπαρξία υποστήριξης στη
ζωή ενός ανθρώπου. Επιπλέον,
οι
δραστηριότητες
που
βασίζονται στον αθλητισμό
μείωσαν σημαντικά τους
ενδεχόμενους
συγχυτικούς
παράγοντες, την ακατάλληλη
σεξουαλική
συμπεριφορά,
τα προβλήματα διαφορών
φύλου και την κατανάλωση
αλκοόλ σε εφήβους.
Επιπλέον, η ένταξη μέσω του
αθλητισμού
συσχετίστηκε
με
καλύτερες
συνολικές
γνωστικές
επιδόσεις
καθώς και με την θετική
ρύθμιση της μείωσης των
γνωστικών επιδόσεων που
σχετίζονται με την ηλικία.
Η σωματική δραστηριότητα
μειώνει
αισθητά
τον
κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου,
ανεξάρτητα από την αιτία και
από καρδιαγγειακές παθήσεις,
οι
οποίες
εμφανίζονται
συχνότερα
σε
κοινωνικά
αποκλεισμένα άτομα λόγω
πρόσθετων
παραγόντων
άγχους και κακής διατροφής.
Οι
δραστηριότητες
που
βασίζονται στον αθλητισμό
μπορούν να αποτρέψουν
σημαντικά την εμφάνιση
διαβήτη τύπου 2 σε ευάλωτες
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ομάδες και με τον τρόπο
αυτό μειώνουν σημαντικά το
κεφάλαιο που δαπανάται για
την υγειονομική περίθαλψη.
Πρέπει να γνωρίζουμε τη
διαφορά μεταξύ ένταξης στον
αθλητισμό και ένταξης μέσω
του αθλητισμού. Ο αθλητισμός
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για
τη
δημιουργία
ενός
μεγάλου
αριθμού
μοντέλων
συμμετοχής,
όπως
βραχυπρόθεσμα
προγράμματα,
συνεχή
προγράμματα για παιδιά και
νέους και την ένταξη μέσω
αθλητικών παιχνιδιών. Η
κοινωνική ένταξη με βάση
τον αθλητισμό μπορεί να
χωριστεί σε τέσσερις βασικές
κατηγορίες στον συγκεκριμένο
τομέα, όπως: “αθλητισμός για

όλους”, “κοινωνική συνοχή”,
“δρόμος προς την εργασία”
και “παροχή φωνής”5.
Η
Διεθνής
Ολυμπιακή
Επιτροπή έχει αναγνωρίσει
τη σημασία της κοινωνικής
ένταξης και ανέλαβε τις
κοινωνικές ευθύνες τους
δημιουργώντας
ισχυρά
βασικά
προγράμματα
εδάφους για την προώθηση και
την κοινωνική ενσωμάτωση
των μειονεκτουσών ομάδων.
Είναι μια ευρέως διαδεδομένη
αντίληψη ότι ο αθλητισμός
είναι ένας τύπος ένταξης
που φέρνει ανθρώπους από
όλα τα μέρη της κοινωνίας
κοντά. Όπως αναφέρεται
στην έκθεση της UNICEF,
5 - Kelly, L. (2011). Social inclusion’ through
sports-based interventions? Critical Social
Policy, 31(1), 126-150.
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«Ο αθλητισμός, ειδικότερα,
βοήθησε να ξεπεραστούν
πολλές
κοινωνικές
προκαταλήψεις. Οι εμπειρίες
σε πολλές χώρες έχουν
δείξει ότι η πρόσβαση στον
αθλητισμό και στην αναψυχή
δεν έχει μόνο άμεσο όφελος
για τα παιδιά με αναπηρίες,
αλλά συμβάλλει επίσης στη
βελτίωση της θέσης τους στην
κοινότητα»6. Η ένταξη στον
αθλητισμό εστιάζει ιδιαίτερα
στη συμμετοχή ατόμων με
αναπηρία στον αθλητισμό
μόλις
εξασφαλιστεί
η
πρόσβασή τους. Οι άνθρωποι
αντιμετωπίζουν
πολλά
κοινωνικά
και
πρακτικά
εμπόδια που μπορεί να
εμποδίσουν τη συμμετοχή
6 - Report from „The state of the world’s
children 2013: executive summary“ (2013)
UNICEF, available at: https://www.unicef.org/
sowc2013/files/SOWC2013_Exec_Summary_
ENG_Lo_Res_24_Apr_2013.pdf .

τους
στον
αθλητισμό.
Ανάλογα με την κατάσταση,
μπορεί να υπάρχει έλλειψη
φυσικής
αγωγής
και
αθλητισμού για όλα τα
προγράμματα, περιορισμένη
χρηματοδότηση και λίγες
αθλητικές
εγκαταστάσεις.
Όσον αφορά τον αθλητισμό,
αυτό μπορεί να κυμαίνεται
από την ενεργό διάκριση σε
μια συγκεκριμένη ομάδα ή,
το μικρότερο κακό, τη μη
ανταπόκριση στις ανάγκες
που προκύπτουν σε μια
συγκεκριμένης ομάδας. Οι
ταλαντούχοι
κοινωνικά
μειονεκτούντες
αθλητές
από συγκεκριμένες περιοχές
συχνά
μετακινούνται
σε
χώρες με καλύτερες ευκαιρίες
και πρόσβαση σε εξοπλισμό,
περιορίζοντας την ικανότητά
τους να επηρεάσουν τις
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συμπεριφορές
πίσω
στη
χώρα που διέμεναν. Το
«προσαρμοσμένο
άθλημα»
δεν είναι καινούργιο και
ορισμένες
οργανώσεις
τρέχουν
τέτοιου
είδους
προγράμματα
εδώ
και
δεκαετίες. Μία από τις βασικές
πτυχές
της
κοινωνικής
ένταξης
στον
αθλητισμό
είναι η “σωματική παιδεία”.
Η σωματική παιδεία ορίζεται
ως ικανότητα να ασκείται
κάποιος, με ικανότητα και
αυτοπεποίθηση
σε
μια
ευρεία ποικιλία σωματικών
δραστηριοτήτων σε πολλαπλά
περιβάλλοντα που ωφελούν
την υγιή ανάπτυξη ολόκληρου
του ατόμου7. Οι κοινωνικά
μειονεκτούντες
άνθρωποι
που έχουν σωματική παιδεία
ασκούνται
με
ικανότητα
και αυτοπεποίθηση σε μια
ευρεία ποικιλία σωματικών
δραστηριοτήτων σε πολλαπλά
περιβάλλοντα που ωφελούν
την υγιή ανάπτυξη ολόκληρου
του ατόμου. Τα άτομα που
κινούνται κατα αυτόν τον
τρόπο τείνουν να είναι πιο
επιτυχημένοι σε ακαδημαϊκό
και
κοινωνικό
επίπεδο8.
Κατανοούν πώς να είναι

δραστήριοι στη ζωή και
μπορούν
να
μεταφέρουν
τις ικανότητες από έναν
τομέα
στον
άλλον.
Τα
άτομα με σωματική παιδεία
έχουν τις δεξιότητες και
την
αυτοπεποίθηση
να
κινηθούν με όποιον τρόπο
θέλουν. Μπορούν να δείξουν
τις δεξιότητές τους και
την αυτοπεποίθηση τους
σε
πολλές
διαφορετικές
σωματικές
δραστηριότητες
και περιβάλλοντα και να
χρησιμοποιούν τις δεξιότητές
τους και την αυτοπεποίθηση
τους για να είναι δραστήριοι
και υγιείς. Η επικοινωνία είναι
το κλειδί για την αλλαγή της
συνολικής εικόνας και στο
σημείο αυτό η ανταλλαγή
γνώσεων θα πρέπει να
αποτελεί προτεραιότητα.
Όπως αναφέρθηκε από τους
Black και Williamson (2011),
η ένταξη στον αθλητισμό
μπορεί
να
ενσωματωθεί
απο
την
προτεινόμενη
μεθοδολογία:

7 - Mandigo, Francis, Lodewyk and Lopez
(2009), Physical Literacy for Educators, Physical
& Health Education Journal .
8 - Florian Kiuppis. Inclusion in sport: disability
and participation. Sport in Society, 2018
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• Ξεχωριστή
Δραστηριότητα: ειδικές
δραστηριότητες, ειδικά
σχεδιασμένες για
άτομα με αναπηρίες
και υλοποιούνται σε
διαφορετικούς χρόνους

και χώρους.
• Παράλληλη
Δραστηριότητα: οι
αθλητές με ειδικές
ανάγκες μπορεί
να χρειαστεί να
εκπαιδευτούν ξεχωριστά
με άλλα άτομα με
ειδικές ανάγκες ώστε
να προετοιμαστούν για
διαγωνισμό.
• Αθλητική Δραστηριότητα
Ατόμων με Αναπηρία:
αντίστροφη ολοκλήρωση
με την οποία τα
παιδιά και οι ενήλικες
χωρίς αναπηρία
περιλαμβάνονται
στον αθλητισμό
προσαρμοσμένο
στην αναπηρία μαζί
με άτομα με ειδικές
ανάγκες, όπως η χρήση
του Παραολυμπιακού
αθλητικού γκολφ, boccia
ή καθιστικό βόλεϊ ως
βάση για ένα παιχνίδι
χωρίς αποκλεισμούς.
• Ανοιχτή (συμπεριληπτική)
Δραστηριότητα: «Όλοι
εκτελούν την ίδια
δραστηριότητα με
ελάχιστες προσαρμογές
στο περιβάλλον ή τον
εξοπλισμό. οι ανοιχτές
δραστηριότητες είναι
από τη φύση τους

συμπεριληπτικές, έτσι
ώστε η δραστηριότητα
να ταιριάζει σε κάθε
συμμετέχοντα.
• Τροποποιημένη
δραστηριότητα:
δραστηριότητες
σχεδιασμένες για όλους,
με ειδικές προσαρμογές
στο χώρο, τα καθήκοντα,
τον εξοπλισμό και
τη διδασκαλία των
ανθρώπων.
Η ενσωμάτωση μέσω του
αθλητισμού
μπορεί
να
συμβάλει στη μείωση της
εγκληματικότητας
των
νέων
δίνοντας
έμφαση
στην
κοινωνική
ένταξη.
Τα αθλήματα προσφέρουν
μια κοινή γλώσσα και μια
πλατφόρμα για την κοινωνική
δημοκρατία.
Παρομοίως,
ενισχύει την κατανόηση των
πολιτισμικών διαφορών και
συμβάλλει στην καταπολέμηση
των προκαταλήψεων. Τέλος,
ο κοινωνικός αποκλεισμός
των μεταναστών και των
μειονοτικών
ομάδων
μπορεί να αποφευχθεί και
να σταματήσει μέσω του
αθλητισμού. Η κοινωνική
ένταξη με βάση τον αθλητισμό
έχει θετικό αντίκτυπο σε
τέσσερις βασικούς δείκτες μιας
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υγιούς κοινωνίας: την υγεία,
το έγκλημα, την απασχόληση
και
την
εκπαίδευση9.
Δεδομένου ότι η συμμετοχή σε
αθλήματα δίνει έμφαση στην
κοινωνική
δραστηριότητα,
στην ευκαιρία να γεννηθούν
φιλίες,
να
αναπτυχθούν
δίκτυα και να μειωθεί η
κοινωνική απομόνωση, είναι
σημαντικό να χρησιμοποιηθεί
ο αθλητισμός ως εργαλείο
ένταξης10.
Για να τονιστεί η σχέση
μεταξύ
της
κοινωνικής
ενσωμάτωσης
ένταξης
και της ένταξης μέσω του
αθλητισμού, είναι σημαντικό
να κατανοηθούν οι αρχές της
κοινότητας και της κοινοτικής
9 - Kelly L., 2011
10 - Bailey, Richard. (2005). Evaluating the
relationship between physical education, sport
and social inclusion. Educational Review

συμπεριφοράς. Η αίσθηση
της κοινότητας προκύπτει
από τη θεμελιώδη ανθρώπινη
ανάγκη να δημιουργηθούν και
να διατηρηθούν κοινωνικοί
δεσμοί, να αναπτυχθεί μια
αίσθηση του ανήκειν και να
αναπτυχθεί περαιτέρω μια
αυτο-ταυτότητα. Η έννοια
της αυτοδιάθεσης πρέπει να
προσδιορίζει τη διαδικασία
σχηματισμού,
η
οποία
αποτελεί επίσης θεμελιώδες
στοιχείο του αθλητισμού
καθώς και των κοινοτήτων. Η
συμμετοχή σε μια κοινότητα
είναι
η
αίσθηση
που
αισθάνεται ένα άτομο όταν
έχει επενδύσει ένα κομμάτι
του εαυτού του. Πώς μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο αθλητισμός
για
να
βοηθήσει
στην
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οικοδόμηση του εαυτού του
στην κοινότητα; Η προσέγγιση
της κοινοτικής / κοινωνικής
ανάπτυξης βασίζεται στη
χρήση της δραστηριότητας
του αθλητισμού ως πύλης
για την συνεχή προσωπική
ανάπτυξη, όπου η ποιότητα
της δέσμευσης είναι ο δείκτης
επιτυχίας.
Παρατηρήθηκε
ότι η μείωση της συμμετοχής
σε ομαδικά αθλήματα και
η αύξηση της ατομικής
συμμετοχής στον αθλητισμό
αναπτύσσει
συμπεριφορά
που δεν γίνεται αποδεκτή από
την κοινότητα. Επομένως,
είναι πολύ σημαντικό ο
αθλητισμός και οι σωματικές
δραστηριότητες
που
βασίζονται σε ομάδες να
έχουν το πλεονέκτημα στην
κοινωνική ένταξη έναντι των
ατομικών αθλημάτων. Ομοίως,
έχει σαφώς παρατηρηθεί
μείωση
των
ποσοστών
συμμετοχής των νέων σε
οργανωμένα αθλήματα.

της συμβολής του αθλητισμού
στις
διαπροσωπικές
και
ενδοπροσωπικές δεξιότητες
είναι πειστικές11. Από το 1995
ο αθλητισμός εχει συνδεθεί
με τη φιλοσοφία ότι δεν
αφορά μόνο τον ανταγωνισμό
και την άσκηση, αλλά και τη
ρύθμιση της συμπεριφοράς
καθώς
και
εμπνευσμένα
συναισθήματα του ανήκειν,
γεγονός που με τη σειρά
του οδηγεί στην ενίσχυση
της δημοκρατίας. Από τότε
ξεκίνησε ένα ευρύ φάσμα
κοινωνικών
προβλημάτων
που σχετίζονται με την
πρόληψη του αποκλεισμού
και την προώθηση της
ένταξης.
Πώς ορίζουμε τον αθλητισμό;
Ως
δραστηριότητα
που
περιλαμβάνει τη σωματική
άσκηση και την ικανότητα με
την οποία ένα άτομο ή ομάδα
ανταγωνίζεται κάποιον άλλο
ή άλλους12. Υπάρχει επίσης
ένα μέρος ψυχαγωγίας στον
αθλητισμό που προτιμάται
από τους θεατές. Αυτές τις
3.2 - Αθλητισμός και
μέρες ο αθλητισμός έχει γίνει
Παιχνίδια
ένας σημαντικός οικονομικός
αθλητισμός
παρέχει παράγοντας. Ο αθλητισμός
ευκαιρίες
για
την πλαισιώνεται αυστηρά από
ανάπτυξη αξιόλογων 11 -Richard Bailey, Positive Youth Development
δεξιοτήτων και ικανοτήτων Through Sport, International Studies in Physical
and Youth Sport, Routledge, 2008
και τα ανέκδοτα στοιχεία υπέρ Education
12 -https://en.oxforddictionaries.com/

Ο

definition/sport
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κανόνες. Αν και είναι πολύ
δύσκολο να δημιουργηθεί
κάποια
διάκριση
μεταξύ
του αθλητισμού και του
παιχνιδιού,
διαφέρουν
κυρίως ως προς τον τρόπο που
δημιουργούνται οι κανόνες.
Το παιχνίδι είναι μέρος του
αθλητισμού και έχει ως σκοπό
την παροχή ψυχαγωγίας, αλλά
κατα την ευρεία έννοια του
το παιχνίδι είναι παλαιότερο
από τον αθλητισμό. Μια
δραστηριότητα στην οποία
κάποιος
συμμετέχει
για
διασκέδαση θα μπορούσε να
περιγράψει καλύτερα τον όρο
“παιχνίδι”.
3.3 - Το παιχνίδι ως κύρια
δραστηριότητα

Τ

ο
παιχνίδι
ή
η
“αναπαραγωγή
ενός
παιχνιδιού” συσχετίζεται
συνήθως με δραστηριότητες
παιδιών και ανηλίκων, αλλά
το
παιχνίδι
εμφανίζεται
σε
οποιοδήποτε
στάδιο
της ζωής. Η αναπαραγωγή
ενός
παιχνιδιού
είναι
αποτελεσματική
όταν
πρόκειται για τη δημιουργία
ενός υγιούς περιβάλλοντος.
Επιπλέον,
το
παιχνίδι
έχει
ενσωματώσει
τον
ανταγωνισμό σε δίκαιη βάση

και η δομή του βασίζεται
σε ακριβείς κανόνες, ενώ η
ανταμοιβή καθορίζεται εκ των
προτέρων. Ένα σωστό παιχνίδι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως ένα εξαιρετικό εργαλείο
για την ικανοποίηση των
αναγκών
της
κοινωνικής
δραστηριότητας.
Ο
καθορισμός βασικών αναγκών
είναι
απαραίτητος
όταν
πρόκειται για τη δημιουργία
ενός
διασκεδαστικού,
διαδραστικού και κοινωνικού
παιχνιδιού.
Γνωρίζοντας
ότι το παιχνίδι μπορεί να
βοηθήσει στην ανάπτυξη
και τη διαμόρφωση του
πνεύματος και της καρδιάς,
δεν είναι παράλογο άλμα να
σκεφτούμε ότι ο αθλητισμός
μπορεί να αποτελέσει μέσο
για κοινωνική ένταξη και
κοινωνική αλλαγή, ειδικά
για μετανάστες, αιτούντες
άσυλο ή πρόσφυγες. Πώς να
δημιουργήσετε κανόνες για
ένα παιχνίδι με τη σωστή
σειρά και τι πρέπει να
γνωρίζει ο προπονητής για
τη διαδικασία δημιουργίας
κανόνων; Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, οι κανόνες σε
ένα παιχνίδι δημιουργούνται
“κατά
περίπτωση”.
Ο
καλύτερος
τρόπος
είναι
να χρησιμοποιήσετε τους
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συμμετέχοντες
σε
ένα
παιχνίδι και να τους αφήσετε
να οργανώσουν τη δική τους
συμπεριφορά σε ένα παιχνίδι
που περιορίζεται από τους
δικούς τους κανόνες. Αυτό
έχει πολλά πλεονεκτήματα
σε
σχέση
με
την
“εξαναγκασμό” των κανόνων
που προέρχονται από την
“εξουσία που μπορεί να έχει ο
προπονητής. Πρώτον, αυτός ο
τρόπος οργάνωσης μπορεί να
βοηθήσει τον προπονητή να
δει πώς συμπεριφέρονται οι
συμμετέχοντες στο κοινωνικό
περιβάλλον
και
πόσο
δημιουργικοί είναι. Δεύτερον,
τονίζει τον σεβασμό προς
την ιεραρχική τάξη στη
μικρή κοινωνία, ο οποίος
μεταφέρεται στις καθημερινές
δραστηριότητες. Ωστόσο, οι
προπονητές θα βρουν συχνά
κάποια διαφωνία μεταξύ των
συμμετεχόντων και θα πρέπει
να διαθέτουν την ικανότητα
επίλυσης των ζητημάτων.
Όταν πρόκειται για τη
δημιουργία των κανόνων,
ο προπονητής πρέπει να
ακολουθήσει τις βασικές
οδηγίες.
να σύνολο κανόνων
είναι
βασικά
ένας
οδηγός
για
τη
συμπεριφορά,
εξηγώντας

Έ

στους συμμετέχοντες πώς να
προχωρήσουν στην επόμενη
δράση.
Πρώτον,
πρέπει
να
δημιουργήσουμε
την
περιοχή που θα λάβει μέρος
το παιχνίδι, τον αριθμό των
συμμετεχόντων κλπ. Δεύτερον
και σημαντικότερο, είναι να
δημιουργηθεί ένας στόχος
για το παιχνίδι, το υψηλότερο
σκορ ή να καθοριστεί πότε
κάποιος έχει νικήσει.
3.4 - Το παιχνίδι ως
κίνητρο

Κ

ίνητρο
σημαίνει
να
υπάρχει
προτροπή
ώστε να κάνετε κάτι .
Η ιδέα συμμετοχής σε μια
δραστηριότητα
για
την
εγγενή απόλαυση ή την
ικανοποίηση
που
δίνει
είναι απαραίτητη και όλα τα
είδη των δραστηριοτήτων
ενός παιχνιδιού μπορούν
να είναι περισσότερο από
αποτελεσματικά
στην
ικανοποίηση της ανάγκης
για χαρά. Δεδομένου ότι το
παιχνίδι υποστηρίζει την
ικανότητα, την εγγύτητα,
τη θετική συναισθηματική
αμοιβαιότητα
και
την
αυτονομία,
δεν
είναι
τόσο δύσκολο να γίνει
κάποιος
ένας
“παίκτης”
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με
καθήκοντα,
ευθύνες
και ένα μέλος της ομάδας.
Οι
δραστηριότητες
ενός
παιχνιδιού
υποστηρίζουν
τον φυσιολογικό όρο “ροή”
που ορίζεται ως η πνευματική
κατάσταση ενός ατόμου που
είναι πλήρως βυθισμένο
σε μια εργασία. Αυτή η
κατάσταση του μυαλού ορίζει
θετικά την μετάβαση στις
καθημερινές δραστηριότητες.
Για να επιτευχθεί το καλύτερο
δυνατό κίνητρο, ένα παιχνίδι
πρέπει να εκπληρώσει κάποια
από τα παρακάτω:
• να έχει σαφείς στόχους
και καλή αντίληψη για
το τι πρέπει να γίνει στη
συνέχεια.
• να παρέχει άμεση
ανατροφοδότηση.
• καλή ισορροπία ανάμεσα
στην απαιτούμενη
δεξιότητα και την
πρόκληση που παρέχεται.
• επικεντρωμένη
εστίαση στην εργασία,
επιτρέποντας τη
συγχώνευση δράσεων και
αλληλεπιδράσεων.
• απώλεια
αυτοσυνειδησίας.
• απουσία του φόβου της
αποτυχίας.
• • μια παραμορφωμένη
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αίσθηση του χρόνου.
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4

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

4.1 Καθοδήγηση που
παρέχει ο Προπονητής

Ε

ίναι πολύ σημαντικό να
χρησιμοποιήσετε
την
καθοδήγηση που παρέχει
ο προπονητής ως εργαλείο
για να δημιουργήσετε ένα
περιβάλλον το οποίο να είναι
κατάλληλο για την ανάπτυξη
της κοινωνικής ένταξης. Η
καθοδήγηση ως εργαλειο
στην
κοινωνική
ένταξη
είναι
να
ενημερώσουμε
τους
ανθρώπους
τι
πρέπει
να
κάνουν
σε
σχέση με τις διαφορές
που
αντιμετωπίζουν.
Οι

περισσότεροι συμμετέχοντες
διαφωνούν με τη δήλωση ότι ο
προπονητής μπορεί να δώσει
συμβουλές και να εξηγήσει τις
επιλογές, αλλά να μην πάρει
την τελική απόφαση για τους
κοινωνικά ενταγμένους. Οι
ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται
πάντοτε κάθε φορά που
απαιτείται κοινωνική ένταξη,
παραλείποντας την τύπο των
συμμετεχόντων.
Πρώτον,
ο
προπονητής
πρέπει
να
αισθάνεται
πάθος για την αθλητική
κοινωνική ένταξη, που είναι
ικανή
να
δημιουργήσει
δυνατές
σχέσεις
μεταξύ
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όλων
που
συμμετέχουν
στο περιβάλλον ένταξης.
«Ξεκινήστε με την επίλυση
του φυσικού διαχωρισμού,
για
να
αντιμετωπίσετε
την κοινωνική ένταξη» θα
πρέπει να είναι το πρώτο
σας καθήκον. Ο προπονητής
θα πρέπει να τονίσει τη
σημασία του χαμόγελου ή
της έλλειψης του όσον αφορά
την κοινωνική ένταξη που
βασίζεται στον αθλητισμό,
καθώς και τους φιλικούς
και καυστικούς τόνους της
φωνής, τον θερμό χαιρετισμό
ενάντια στην απουσία του σε
ομαδικό περιβάλλον και άλλες
συμπεριφορές
κοινωνικής
υπογραφής. Ο προπονητής
θα πρέπει να είναι υπεύθυνος
για την εκπαίδευση των
συμμετεχόντων όσον αφορά
στο επιβλαβές κοινωνικό
και προσωπικό κόστος των
ομάδων που δημιουργούν
σχέσεις
με
βωμολοχίες,
περιθωριοποιώντας
κατα
τον τρόπο αυτόν τους
άλλους.
Θα
πρέπει
να
αποφεύγει λέξεις όπως το
παράξενος, το φυτό, ή κάτι
ανάλογο που θα μπορούσε
να ληφθεί ως αποκλεισμός
για μερικούς. Ενθαρρύνετε
τους
να
ανταγωνίζονται
σε δίκαιη βάση και να

αποφεύγουν
αρνητικούς
κανόνες.
Η
κοινωνική
καθοδήγηση σε συνδυασμό
με τα βασικά στοιχεία των
αρχών της φυσικής αγωγής
είναι απαραίτητες για την
επίτευξη των απαιτούμενων
αποτελεσμάτων
των
δραστηριοτήτων
που
βασίζονται στην ένταξη μέσω
του αθλητισμό. Λαμβάνοντας
υπόψη τη σπουδαιότητα των
αρχών της φυσικής αγωγής
στην κοινωνική ένταξη, δεν
εκπλήσσει το γεγονός ότι
το 2005 κηρύχθηκε “Έτος
Αθλητισμού και Φυσικής
Αγωγής“ με στόχο τη συλλογή
χρηματοδοτήσεων από τις
κυβερνήσεις για τη χρήση
του αθλητισμού ως όχημα
για την προώθηση της
“εκπαίδευσης, της υγείας, της
ανάπτυξης και της ειρήνης”
και ως “παγκόσμια γλώσσα
που μπορεί να βοηθήσει
στη γεφύρωση κοινωνικών,
θρησκευτικών,
φυλετικών
και φύλων διαφορών”. Από
το 2005, δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στη Φυσική Αγωγή.
Οι
βασικές
αρχές
της
φυσικής αγωγής μπορούν
να εφαρμοστούν όταν ο
αθλητισμός χρησιμοποιείται
για την προώθηση και την
υπέρβαση της κοινωνικής
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ένταξης / αποκλεισμού. Για να
έχουμε περαιτέρω γνώση της
φυσικής αγωγής στο κεφάλαιο
αυτό θα αναφερθούμε σε
πολλά χαρακτηριστικά και θα
δημιουργήσουμε παράλληλα
δεσμούς
μεταξύ
του
αθλητισμού, του παιχνιδιού,
της φυσικής αγωγής και της
κοινωνικής ένταξης.
Τα
προγράμματα
υγείας
και φυσικής αγωγής είναι
πιο
αποτελεσματικά
όταν
παρέχονται
σε
υγιές
περιβάλλον
και
όταν
η
εκπαίδευση
των
συμμετεχόντων
υποστηρίζεται
από
επαγγελματικό προσωπικό,
οικογένειες και κοινότητες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό
όταν οι προπονητές και οι
εμψυχωτές
οργανώνουν
εκδηλώσεις αθλητισμού και
παιχνιδιών με σκοπό την
κοινωνική ένταξη.
Η σωματική δραστηριότητα
είναι το βασικό όχημα για την
εκπαίδευση των μαθητών.
Είναι
προφανές
ότι

τα
ενεργητικά
παιδιά
μαθαίνουν
πιο
εύκολα.
είναι
πιο
προσεκτικά
και
συγκεντρωμένα
και
παρουσιάζουν
αυξημένη
θετική
διάθεση
και
συμπεριφορά. Η σχέση μεταξύ
του σώματος και του μυαλού
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικά
για
να
δημιουργήσει ένα περιβάλλον
μάθησης για όσους είναι
κοινωνικά
αποκλεισμένοι.
Πρέπει να επικεντρωθούμε
στη
μεγιστοποίηση
των
δυνατοτήτων
που
προσφέρει
η
σωματική
δραστηριότητα.
Δίνοντας
έμφαση στις δραστηριότητες
που σχετίζονται με την
κίνηση και τον αθλητισμό
εξασφαλίζουμε την ενεργή
συμμετοχή
όσων
είναι
κοινωνικά
αποκλεισμένοι,
καθ ‘όλη τη διάρκεια της
ζωής τους. Οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να εκτίθενται
σε μια ευρεία ποικιλία
σωματικών δραστηριοτήτων
και μορφών κίνησης σε
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πολλαπλά
περιβάλλοντα
για
να
αναπτύξουν
σωματική παιδεία, η οποία
αποτελεί βασικό στοιχείο
για την ανάπτυξη μιας
υγιούς κοινωνίας. Όλοι οι
συμμετέχοντες θα πρέπει
να έχουν την ευκαιρία να
αναπτύξουν τη σωματική
τους ικανότητα μέσα από
μέτρια έως έντονη άσκηση
χρησιμοποιώντας
τον
αθλητισμό
ως
εργαλείο
ένταξης. Οι διαφορετικές
ευκαιρίες που προσφέρονται
μέσω
του
αθλητισμού
επιτρέπουν
την
αύξηση
της
ποικιλομορφίας
των
δεξιοτήτων.
Η
σωματική
και
συναισθηματική
ασφάλεια
αποτελεί προϋπόθεση για την
αποτελεσματική μάθηση σε
θέματα υγείας και σωματικής
αγωγής. Ο συμμετέχων σε
αθλητικές
δραστηριότητες
συνήθως ξεχνά τα πράγματα
που τα διδάσκεται, αλλά θα
θυμάται το ενδιαφέρον που
δείξατε. Η δημιουργία ενός
ασφαλούς
περιβάλλοντος
σεβασμού
μπορεί
να
προσφέρει
την
αίσθηση
του ανήκειν σε εκείνους
που αισθάνονται ότι είναι
αποκλεισμένοι και μπορεί να
αυξήσει την εμπιστοσύνη και

την αυτοπεποίθηση τους.
Η συμμετοχή στον αθλητισμό
μέσω της φυσικής αγωγής
θα πρέπει να διατηρεί την
εκπαίδευση ισορροπημένη,
ολοκληρωμένη
και
να
συνδέεται με την πραγματική
ζωή. Ο προπονητής που
χρησιμοποιεί τον αθλητισμό
ως εργαλείο για την ένταξη
πρέπει
να
αναπτύξει
μια στρατηγική για να
ενσωματώσει την μάθηση της
φυσικής αγωγής σε τέτοιο
βαθμό, ώστε να αντανακλάται
τόσο στο οικογενειακό όσο
και στο κοινοτικό περιβάλλον.
Οι συμμετέχοντες πρέπει στη
συνέχεια να χρησιμοποιούν
τις γνώσεις σε διάφορες
τοποθεσίες της κοινότητας.
Κάθε δραστηριότητα που
βασίζεται στον αθλητισμό θα
πρέπει να σέβεται τις αρχές
της φυσικής αγωγής που
διέπονται από τρεις βασικές
πτυχές
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Η “προετοιμασία” καθορίζει τον
προγραμματισμό προθέσεων και
αποφάσεων και χαρακτηρίζεται από:
a) Το στόχο του εγχειρήματος, την επιλογή ενός
διδακτικού ύφους, τον αναμενόμενο τύπο
εκμάθησης, ποιόν θα διδάξει, το αντικείμενο
μάθησης
b) Το χρόνο (πότε)

c) Τον τρόπο επικοινωνίας, την αντιμετώπιση
των ερωτήσεων, τις οργανωτικές ρυθμίσεις,
πού θα διεξαχθεί η διδασκαλία (τόπος),
τη στάση, την ενδυμασία και εμφάνιση,
τις παραμέτρους, το “κλίμα” της τάξης, τις
διαδικασίες αξιολόγησης και τα υλικά.

Η “κρούση” καθορίζει τις δράσεις και
την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων
που πάρθηκαν κατά την προετοιμασία
(τη συναλλαγή, τη συμμετοχή ή την
απόδοση) και χαρακτηρίζεται από:
a) εφαρμογή και τήρηση των αποφάσεων
b) Τις αποφάσεις προσαρμογής

c) Άλλο

Ο “αντίκτυπος” καθορίζει την αξιολόγηση
που περιλαμβάνει την ανατροφοδότηση
σχετικά με τις επιδόσεις κατά τη διάρκεια
της κρούσης και τη συνολική αξιολόγηση
της συνάφειας μεταξύ της πρόθεσης και της
μαθησιακής εμπειρίας και χαρακτηρίζεται
από:
a) Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με
την απόδοση κατά την κρούση (μέσω της
παρατήρησης, της ακοής, του αγγίγματος, της
όσφρησης κ.λπ.)
b) Την αξιολόγηση των πληροφοριών με βάση τα
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κριτήρια (όργανα, διαδικασίες, υλικά, κανόνες, αξίες,
κ.λπ.)providing feedback to the learner;

c) ) παροχή ανατροφοδότησης στον εκπαιδευόμενο
d) δ) Αξιολόγηση του επιλεγμένου διδακτικού ύφους
e) ε) αξιολόγηση του αναμενόμενου τρόπου
εκμάθησης
f) στ) αποφάσεις προσαρμογής

Οι
χειρονομίες
(που
ονομάζονται
επίσης
γλώσσα του σώματος) είναι
απαραίτητες για τη σωματική
άσκηση.
Οι
χειρονομίες
χαρακτηρίζονται από κινήσεις
της κεφαλής, εκφράσεις του
προσώπου, κινήσεις των
χεριών και σχηματισμούς
με τα δάχτυλα. Η λεκτική
συμπεριφορά χαρακτηρίζεται
από γραπτές ή προφορικές
λέξεις
και
φράσεις,
οι
οποίες
προβάλλουν
μηνύματα και έννοιες που
μπορούν
να
αλλάξουν
όταν
εμπλουτίζονται
με
διαφορετικά ηχοχρώματα.
Ο προπονητής και ο αθλητής
είναι ίσοι, επομένως οι
άνθρωποι που προπονούνται
πρέπει να σας δουν ως φίλο.
Ο προπονητής στις αθλητικές
κοινωνικές δραστηριότητες
πρέπει
να
αναγνωριστεί

ως ηγέτης στην κοινότητα.
Αυτό
θα
μπορούσε
να
αποτελέσει
πλεονέκτημα
για τον προπονητή, καθώς
οι κοινωνικά αποκλεισμένοι
συχνά ακούνε καλύτερα τις
συμβουλές του.
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Ο προπονητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι μερικές ευθύνες που
έχει είναι και οι ακόλουθες:
• να επιτύχει καλή μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη
• να υποστηρίξει την ομαδική δέσμευση
• να συγκεντρώνει όλους τους συμμετέχοντες για να
παίξουν
• να μετακινείται
• να εντοπίσει τις προκλήσεις που βασίζονται στις
ομαδικές διακρίσεις σε σχέση με την κοινωνική ένταξη
για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων αναγκών
καθοδήγησης
• να αναπτύξει ικανότητες κατάρτισης συμμετεχόντων για
τους νέους
• να έχει δεξιότητες ακρόασης, επικοινωνίας, ομαδικής
εργασίας, κινήτρων, ενσυναίσθησης, επίλυσης
προβλημάτων, ευελιξίας, διαχείρισης χρόνου, ηγεσίας και
διαφορετικών ειδών μάθησης
• να είναι ανοιχτος/η, υπεύθυνος/η, ενθουσιώδης,
παθιασμένος/η, επαγγελματίας, ευγενικος/η, ανεκτικος/η
και να έχει αίσθηση χιούμορ
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4.2 - Δεξιότητες και
χαρακτηριστικά ενός
προπον

Ο

προπονητής
ή
ο
εκπαιδευτής
είναι
ένα πρόσωπο που
πρέπει να έχει εξελιγμένα και
καλά ανεπτυγμένα σύνολα
δεξιοτήτων που απαιτούνται
για την ποιοτική εκπαίδευση,
τη διδασκαλία και την
οργάνωση δραστηριοτήτων
βασισμένων στον αθλητισμό,
με κύριο στόχο την προώθηση
της
κοινωνικής
ένταξης.
ΤΗ καθοδήγηση είναι μια
προσέγγιση εστιασμένη στο
στόχο, οπότε η ικανότητα
απόκτησης
σαφών,
καλά
καθορισμένων και συναισθηματικά δεσμευτικών στόχων, από
την πλευρά των προπονητών, είναι μία από τις σημαντικότερες
δεξιότητες που θα μπορούσε να έχει ένας προπονητής. Όπως
σε πολλές άλλες πτυχές της προπόνησης, υπάρχουν και εδώ
επίσημες και ανεπίσημες εκδοχές αυτής της ικανότητας.

Παρατήρηση

Η

παρατήρηση είναι μια συνιστώσα
που βοηθά τον εκπαιδευτή να έχει μια
σταθερή εξέλιξη στην επίτευξη στόχων.
Κατά την εκτέλεση μιας συνεδρίασης ή μιας
δραστηριότητας, ένας προπονητής πρέπει
να είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι οι βασικές
απαντήσεις είναι “ακριβώς μπροστά του”. Η
καλή παρατήρηση απαιτεί την ανάγνωση της
γλώσσας του σώματος και την υψηλή κοινωνική
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και συναισθηματική νοημοσύνη μαζί με τη
δέσμευση ότι θα προβλέψει το “τι συμβαίνει στη
συνέχεια”. Η παρατήρηση μπορεί να βοηθήσει στη
μείωση των πολιτισμικών διαφορών στις οποίες
οι άνθρωποι επικεντρώνονται, σε καθήκοντα
μερικές φορές ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες
σχέσεις.

Γνώση της ομάδας στόχου

Τ

ι τους περιθωριοποιεί; Γιατί πρέπει να
προσεγγιστούν με συγκεκριμένο τρόπο;
Γιατί τα παιχνίδια και η μεθοδολογία θα
μπορούσαν να τους ενισχύσουν; Δεν υπάρχει
ένας και μοναδικός ορισμός των νέων με
λιγότερες ευκαιρίες, καθώς οι πραγματικότητες
στην Ευρώπη είναι διαφορετικές. Πολλά
χαρακτηριστικά μπορούν να ληφθούν υπόψη
κατά τον προσδιορισμό λιγότερων δυνατοτήτων:
οικογενειακή,
εκπαιδευτική,
πολιτιστική,
γεωγραφική και οικονομική κατάσταση ή ψυχικές
και σωματικές ικανότητες. Τις περισσότερες φορές,
οι νέοι μπορούν να εμπίπτουν σε πολλές από αυτές
τις κατηγορίες. Κατά συνέπεια, οι νέοι συχνά:
στερούνται εμπιστοσύνης, αυτοπειθαρχίας αλλά
αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στην εργασία σε
ομαδικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό
να έχουμε μια εικόνα για το προφίλ της ομάδας,
να γνωρίζουμε πώς αναπτύσσεται, τις ικανότητές
της και τις δυσκολίες, τον τρόπο που επικοινωνεί,
τα δικαιώματα και τα χαρακτηριστικά της. Η
γνώση της ομάδας-στόχου σας είναι πρωταρχικής
σημασίας για την εξασφάλιση αποτελεσματικής
επικοινωνίας, καθώς και για να γνωρίζετε τις
παρεξηγήσεις που μπορεί να συμβούν και,
συνεπώς, να προσαρμόσετε τα παιχνίδια και τη
μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί.

33

Ενεργή ακρόαση

Π

πρόκειται για μια δεξιότητα που συχνά
αναφέρεται για να τονίσει τη διαφορά
μεταξύ της παθητικής ακρόασης σε
αυτό που λέει ο άλλος και της ενεργού
συμμετοχής σας, δείχνοντας ότι τους δίνετε
την αμέριστη προσοχή σας. Αυτό το σημείο
είναι σημαντικό για την κοινωνική ένταξη.
Ακούγοντας κάποιον άλλο, ο προπονητής
μπορεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι ο
κύριος στόχος του είναι να τους υποστηρίξει
σε ό, τι κάνουν. Δεύτερον, δίνετε προσοχή και
περιμένετε να ακολουθήσουν τις δεσμεύσεις
που αναλαμβάνουν. Η πιο εύκολη και
αποτελεσματική προσέγγιση για τη χρήση
της ενεργού ακρόασης είναι απλώς να
ενδιαφερθείτε για το άλλο άτομο και να είστε
περίεργοι ως προς το τι μπορούν να επιτύχουν
και να κάνουν.

Ανατροφοδότηση

Ό

ταν πρόκειται για αποτελέσματα
κοινωνικών
δραστηριοτήτων
που βασίζονται στον αθλητισμό,
είναι
απαραίτητη
η
ανατροφοδότηση.
Η ανατροφοδότηση είναι μία από τις
δεξιότητες καθοδήγησης, η οποία είναι
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του
υψηλότερου αναμενόμενου αποτελέσματος
σύμφωνα με τον στόχο που τέθηκε. Όλοι
το γνωρίζουν, το δίνουν και το παίρνουν.
Λιγότερο γνωστό είναι ότι υπάρχουν
διαφορετικές μορφές ανατροφοδότησης, οι
οποίες έχουν χαρακτηριστικά και συνέπειες
για τη διαδικασία ένταξης. Το περιεχόμενο
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της ανατροφοδότησης θα πρέπει να είναι
ανεξάρτητο από την ειδική μορφή καθοδήγησης,
αλλά θεμελιώδες για όλους. Η ανατροφοδότηση
γενικά ορίζεται ως “ενημέρωση ανθρώπων για
την απόδοση τους”. Αυτός ο απλοϊκός ορισμός
αγνοεί το μέγεθος και την υπνωτική δύναμη
της ανατροφοδότησης που επηρεάζει τις
επιδόσεις και τον σχηματισμό αντιλήψεων. Η
ανατροφοδότηση είναι θεμελιώδης διαδικασία
ένταξης για δύο βασικούς λόγους:
• Μπορεί να ενισχύσει ή να αλλάξει την
συμπεριφορά
• Μορφοποιεί την ιδέα που έχει κάποιος για
τον εαυτό του
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Η ανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί στον
εκπαιδευόμενο
μέσω
πολλών
τρόπων
επικοινωνίας, κυρίως από τις πληροφορίες
που παρέχονται από το ερωτηματολόγιο και
τη συνέντευξη. Συνήθως, η ανατροφοδότηση
μπορεί να σημανθεί χρησιμοποιώντας την
ταξινόμηση γραμμάτων (A, B, Γ κ.λπ.), με
αριθμούς (1-10), με ποσοστά (0-100%), με
βραβεία (πρώτη θέση, δεύτερη θέση κ.λπ.) ή από
εικόνες. Αυτά τα σύμβολα αντιπροσωπεύουν
κλίμακες στις οποίες αξιολογούνται οι
ενέργειες των μεμονωμένων μαθητών. Η
ανατροφοδότηση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί
ως Ειδική και Μη-Ειδική. Παραδείγματα μη
ειδικών ανατροφοδοτήσεων:
• Εξαιρετική βολη.
• Πολύ καλά. Ωραία, αυτά είναι!
• Είσαι αρκετά καλός για να μπεις στην
ομάδα.
• Αυτό είναι πολύ καλό.
• Δεν είναι κακό.
• Καλή προσπάθεια
• Αυτό είναι πολύ καλύτερο.
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Παραδείγματα ειδικών
ανατροφοδοτήσεων:
• Αυτό ήταν υπέροχο!
• Καλή δουλειά διατηρώντας μια γροθιά και
κρατώντας ψηλά την παλάμη σας μέχρι το
επόμενο σέρβις (βόλλεϋ).
• Κάνατε μια εξαιρετική δουλειά και θυμάστε
όλα τα βήματα και τις κινήσεις της ρουτίνας
του χορού.
• Παρουσιάσατε εξαιρετική αυτοσυγκράτηση
στο παιχνίδι όταν το άλλο μέλος της ομάδας
προσπάθησε να σας θυμώσει. Μπράβο.
• Μιχάλη, μπράβο που θυμάσαι που θα
τοποθετήσεις τον εξοπλισμό.
• Είναι λάθος να ρίχνουμε το ρόπαλο μετά
την παύση του παιχνιδιού.

Ο
συχνότερος
τρόπος
συγκέντρωσης πληροφοριών
σχετικά με τα προβλήματα
του κοινωνικού αποκλεισμού
και της κοινωνικής ένταξης
είναι η χρήση ερευνών με
ερωτηθέντες και συνεντεύξεις.
Αυτές
οι
πληροφορίες
είναι
απαραίτητες
για
να
δημιουργήσετε
μια
καλή
ανατροφοδότηση.
Οι
ερωτηθέντες
χρησιμοποιούνται
ευρέως
επειδή τα δεδομένα μπορούν
να συγκεντρωθούν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ή
ταχυδρομείου,
αλληλεπίδρασης
εντός
ομάδας
(πρόσωπο
με
πρόσωπο), τηλεφωνικά, μέσω
κοινωνικής αλληλεπίδρασης,
μέσω διαδικτύου ή άλλων.
Είναι σημαντικό ο κοινωνικός
λειτουργός να εκτιμά τους
στόχους για τη διεξαγωγή
της έρευνας ερωτηθέντων
ή να κάνει μια συνέντευξη
λαμβάνοντας
υπόψη
τη
γεωγραφική περιοχή του
ομίλου, τους διαθέσιμους
πόρους, την ταχύτητα των
απαντήσεων, το ποσοστό
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ανταπόκρισης
και
τις
κοινωνικές ευαισθησίες. Ο
κοινωνικός λειτουργός πρέπει
να γνωρίζει ότι ο σκοπός
του είναι να ανιχνεύσει
τους λόγους που οδηγούν
στον αποκλεισμό. Δεύτερον,
θέτοντας
συγκεκριμένα
ερωτήματα με συγκεκριμένη
σειρά, το ερωτηματολόγιο
πρέπει να είναι σε θέση να
εντοπίσει
τις
καλύτερες
δυνατές
λύσεις
και
να
αποτρέψει τον αποκλεισμό.
Πρέπει να αναπτυχθεί η χρήση
οποιασδήποτε προσέγγισης
“με βάση την έρευνα” για να
εντοπιστεί και να ανιχνευθεί
η αιτία και η πιθανή λύση
του
προβλήματος.
Ένα

ερωτηματολόγιο μπορεί να
βασιστεί σε όσες ερωτήσεις
χρειάζεστε. Οι ερωτήσεις
μπορούν να ανοίξουν και
να κλείσουν με τρεις, πέντε
ή επτά βαθμούς Likert. Οι
βαθμολογίες μπορούν να
κυμαίνονται από αρνητικό
(μικρότερο αριθμό) έως θετικό
(μεγαλύτερο αριθμό). Πρέπει
επίσης να συμπεριληφθούν
ερωτήσεις σχετικά με τα
βασικά δημογραφικά στοιχεία.
Μπορείτε
να
σχεδιάσετε
ένα
ερωτηματολόγιο
για
να
αξιολογήσετε
τα
αποτελέσματα
ενός
αθλητικού παιχνιδιού με
βάση τη διάθεση ή το επίπεδο
ικανοποίησης.
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5

Τ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα παιχνίδια μπορούν
να αποτελέσουν ζωτικό
εργαλείο για τη βελτίωση
της εκπαίδευσης των νέων, για
την αύξηση της συνεργασίας
σε μια ομάδα και τη
δημιουργία σχέσεων μεταξύ
των ατόμων. Επιπλέον, αυτό
είναι δυνατό με τη δημιουργία
μιας γέφυρας μεταξύ της
έννοιας της μάθησης και της
αναπαραγωγής. Για να γίνει
αυτό η μεθοδολογία της
«μάθησης με το παιχνίδι»
μπορεί να είναι μια πολύ
υποστηρικτική μεθοδολογία.
Στην
πραγματικότητα,
η
μεθοδολογία της “μάθησης

με το παιχνίδι” βοηθά
να
κατανοήσουμε
τον
κόσμο γύρω μας μέσα
από τη διασκέδαση και τη
συνεργασία.
Ως εκ τούτου, το παιχνίδι
είναι ένα ισχυρό εργαλείο
που μπορεί να μειώσει τις
κοινωνικές και πολιτιστικές
αποστάσεις
που
συχνά
δημιουργούν
εμπόδια
στην κοινωνική ένταξη και
αλληλεπίδραση
μεταξύ
διαφορετικών
κοινωνικών
ομάδων.
Προκειμένου να επιτευχθεί
αυτός
ο
στόχος,
είναι
σημαντικό να έχουμε κατά
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νου ορισμένους “κανόνες”
που
χαρακτηρίζουν
ένα
παιχνίδι που προσπαθεί να
αποτελέσει
εκπαιδευτικό
εργαλείο. Αυτοί οι “κανόνες”
αφορούν την ικανότητα σας
να είστε ευέλικτοι σε σχέση
με τις διάφορες φάσεις του
παιχνιδιού, να έχετε φαντασία
και να γίνετε ένας γρήγορος
“επιλυτής
προβλημάτων”.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
υποδηλώνουν
ότι όσοι
εφαρμόζουν
αυτά
τα
παιχνίδια
όχι
μόνο
αναπτύσσουν
εγκάρσιες
δεξιότητες
αλλά
επίσης
καταφέρνουν να μεταφέρουν
τις εκπαιδευτικές αξίες κατά
τη διάρκεια της υλοποίησης
αυτών των παιχνιδιών.
ε
αυτό
το
τμήμα
μπορείτε
να
βρείτε
μια λίστα παιχνιδιών
και δραστηριοτήτων που
μπορούν να υποστηρίξουν
τους
νέους
και
όσους
δουλεύουν με τον αθλητισμό
ώστε
να
δημιουργήσουν
εκπαιδευτικές
στιγμές
μέσω
δραστηριοτήτων
που
διεγείρουν
τον
προβληματισμό
και
την
εκπαίδευση
μέσω
του παιχνιδιού και του
αθλητισμού.
Ο κατάλογος των παιχνιδιών

Σ

που παρουσιάζονται έχει
σκοπό
να
παρουσιάσει
μια
επισκόπηση
των
εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που δίνουν
στον προπονητή την ευκαιρία
να αυξήσει τις διαφορετικές
δεξιότητες ή τις κοινωνικές
δεξιότητες όπως:
•
•
•
•

Διαχείριση χρόνου
Επικοινωνία αξιών
Συνεργασία
Μάθηση μέσω παιχνιδιού

Όλες
οι
δραστηριότητες
δίνουν στον προπονητή τη
δυνατότητα να τις ερμηνεύσει
σε σχέση με το πλαίσιο εντός
του οποίου εφαρμόζονται και
τελικά να τις τροποποιήσει
για
να
τις
καταστήσει
πιο
αποτελεσματικές.
Ο
κατάλογος
δε
θεωρείται
διεξοδικός αλλά μπορεί να
αποτελέσει ένα σημαντικό
σημείο εκκίνησης για τον
προβληματισμό σχετικά με
νέες ιδέες και μεθοδολογίες
που
σχετίζονται
με
την
εκπαίδευση
μέσω
παιχνιδιών και αθλητικών
δραστηριοτήτων.
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Οι Μπίλιες
Αριθμός Παικτών

Μεγ. 8

Διάρκεια

20-30’

Υλικά

•
•
•

Περιγραφή

Γυάλινες μπίλιες (με διάμετρο έως και 1, 5
cm)
Ένα ξύλινο ραβδί
Στυλό και χαρτιά

Κάθε παίκτης έχει μία μπίλια. Στη μέση του
εδάφους, φτιάχνουμε μια τρύπα διαμέτρου
8 εκατοστών, και 2 μέτρα μακριά από αυτό,
χαράζουμε μια γραμμή.
Οι παίκτες αποφασίζουν τη σειρά με την οποία
θα παίξουν. Όλοι στέκονται πίσω από τη γραμμή
και ρίχνουν τη μπίλια τους προσπαθώντας
να φτάσουν στην τρύπα. Μόλις ένας παίκτης
κατορθώσει να φτάσει στην τρύπα, παίρνει πίσω
τη μπίλια του και προσπαθεί να χτυπήσει τις
άλλες μπίλιες, συγκεκριμένα να αγγίξει την πιο
κοντινή. Όταν αυτό συμβεί, οι υπόλοιποι παίκτες
κερδίζουν έναν πόντο ενώ ο παίκτης του οποίου
αγγίχτηκε η μπίλια μένει εκτός του παιχνιδιού. Ο
παίκτης συνεχίζει το παιχνίδι όσο καταφέρνει να
χτυπάει άλλες μπίλιες.
Ο νικητής είναι αυτός που άφησε τους
περισσότερους παίκτες εκτός παιχνιδιού ή που
παρέμεινε τελευταίος.
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Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Αντί να κάνουμε μια κεντρική τρύπα, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μια μεγαλύτερη μπίλια. Οι
παίκτες προσπαθούν να βάλουν τις μπίλιες τους
κοντά της. Ο παίκτης του οποίου η μπίλια είναι
η πλησιέστερη, πρέπει πρώτα να χτυπήσει τη
μεγάλη μπίλια και στη συνέχεια να χτυπήσει τις
μπίλιες των άλλων παικτών.

Εκπαιδευτική Αξία

Στρατηγική, ακρίβεια, ευκινησία.

Σχοινάκι
Αριθμός Παικτών

Ελαχ. 3

Διάρκεια

10-30’

Υλικά

Ένα λάστιχο (2 μέτρα μακρύ)

Περιγραφή

Ένα μεγάλο λάστιχο τοποθετείται στον αστράγαλο
δύο παικτών, ενώ ένας τρίτος παίκτης κάνει
μια σειρά κινήσεων. Αν πρόκειται για ομαδικό
παιχνίδι, η ομάδα 1 κρατά τα λάστιχα για την
ομάδα 2 και το αντίστροφο. Οι παίκτες καθορίζουν
ποιος φυλάει το λάστιχο και ποιος θα κάνει τα
άλματα και με ποια σειρά.
Για να κερδίσουν, οι παίκτες πρέπει να πετύχουν
όλα τα παρακάτω βήματα:
1) Να πηδήξουν στο λάστιχο με ένα πόδι πάνω
του και ένα πόδι κάτω από αυτό.
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2) Να σύρουν το πόδι που είναι κάτω στο
λάστιχο.
3) 3: Να πηδήξουν δύο φορές και να απλώσουν
τα πόδια σε μια πλευρά του λάστιχου.
4) 4: Να περάσουν απο την άλλη πλευρά του
λάστιχου και να επαναλάβουν τις κινήσεις.
5) 5: Να πηδήξουν στη μέση του λάστιχου.
6) 6: Όπως το νούμερο 3 και να επαναλάβουν τις
κινήσεις από την άλλη πλευρά του λάστιχου
7) 7: Όπως το 6, αλλά μόνο με ένα άλμα στη
μέση.
8) 8: Ο παίκτης παίρνει μια λαστιχένια ζώνη με
το ένα πόδι και την περνάει πάνω από την
άλλη λαστιχένια ζώνη. Κατόπιν πηδά επτά
φορές στο σημείο που διασταυρώνονται και
ισιώνει τα πόδια του
9) 9: Επαναλαμβάνει το 8 με ένα άλμα και στα
δύο λάστιχα στο τέλος.
10) 10: Πηδάει μεταξύ του λάστιχου από το κάτω
μέρος ανυψώνοντας το ένα και το άλλο πόδι
διαδοχικά. Στη συνέχεια, περιστρέφεται
γύρω απο το 8, τραβάει το ένα πόδι έξω και
πηδάει 10 φορές και στα δύο ελαστικά (για να
τα ξεκολλήσει).
Όταν ο παίκτης κάνει λάθος, θα κρατήσει το
λάστιχο, και αυτός που το κρατάει αρχίζει
το παιχνίδι από την αρχή. Το πρόσωπο που
ολοκληρώνει πρώτο όλα τα βήματα κερδίζει. Ενώ
το παιχνίδι είναι ανοιχτό, οι παίκτες τραγουδούν
“παίζουμε σχοινάκι, με μακρυές κάλτσες, στην
μια κάλτσα υπάρχει ένα βιολί για να παίξει αυτό
το τραγούδι για μας”.
Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Η σειρά των κινήσεων μπορεί να αλλάξει και
οι παίκτες που κρατάν το λάστιχο μπορούν να
πουν στους άλλους να κάνουν μια συγκεκριμένη
κίνηση. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν
να παίξουν σε ζευγάρια.

Εκπαιδευτική Αξία

Ομαδικότητα, επιδεξιότητα, ακρίβεια, μνήμη.
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Πάτωμα από λάβα
Αριθμός Παικτών

Ελαχ. 10 παίκτες: στην περίπτωση αυτή 2 παίκτες
έχουν μια “μπάλα-φωτιάς”
Εάν υπάρχουν περισσότεροι από 10, 4
συμμετέχοντες έχουν τις “μπάλες φωτιάς”.

Διάρκεια

10-20’

Υλικά

•
•
•
•
•

Περιγραφή

Δύο ομάδες ανταγωνίζονται ταυτόχρονα. αν
κάθε ομάδα αποτελείται από 10 άτομα, οι ομάδες
συμφωνούν σε έναν αρχηγό. Ο στόχος είναι να
φτάσετε στον ασφαλή χώρο χωρίς να αγγίξετε
το δάπεδο (λάβα) χρησιμοποιώντας μόνο τα
υλικά που έχουν οι συμμετέχοντες. Κάθε άτομο
μπορεί να φέρει μόνο ένα αντικείμενο. Ενώ το
κάνουν, τα μέλη της αντίπαλης ομάδας ρίχνουν
“μπάλες φωτιάς” μεταξύ τους και οι παίκτες
πρέπει να τις αποφύγουν.

10 χαρτιά A4 (5 για κάθε ομάδα)
8 με 10 μπάλες
4 καρέκλες
2 κύπελλα με 5 στυλό το καθένα
Κάτι για να επισημάνετε τη γραμμή ή το
χώρο.
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Αν κάποιος παίκτης αγγίξει το πάτωμα ή χτυπηθεί
από τη μπάλα, ολόκληρη η ομάδα επιστρέφει
στο σημείο εκκίνησης. Όταν το τελευταίο μέλος
φτάσει με όλο τον εξοπλισμό στο τέρμα, η ομάδα
κερδίζει.
Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί χωρίς μπάλες ή με
περισσότερα ή λιγότερα αντικείμενα.

Εκπαιδευτική Αξία

Ομαδική δουλειά, στρατηγική, επικοινωνία

Κουτσό
Αριθμός Παικτών

Ελαχ. 2

Διάρκεια

10-20’

Υλικά

•
•

Περιγραφή

Σχεδιάστε 10 τετράγωνα στο σχήμα του κουτσού.
Οι συμμετέχοντες καθορίζουν ποιος ρίχνει
πρώτα την πέτρα παίζοντας πέτρα, ψαλίδι,
χαρτί. Ο πρώτος παίκτης βρίσκεται έξω από το
πεδίο και ρίχνει μια πέτρα στο τετράγωνο με τον
αριθμό.

Μια κιμωλία
Μια μικρή πέτρα
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1. Στη συνέχεια, πηδάει από κάθε τετράγωνο
(με ένα πόδι όταν υπάρχει ένα τετράγωνο, με τα
δύο πόδια όταν υπάρχουν δύο τετράγωνα) μέχρι
το τελευταίο τετράγωνο. Σε αυτό το σημείο, ο
παίκτης γυρίζει 180 μοίρες και επιστρέφει με
τον ίδιο τρόπο, παίρνοντας την πέτρα πίσω,
επιστρέφοντας στο σημείο εκκίνησης. Μετά από
αυτό, ρίχνει την πέτρα στο τετράγωνο αριθμό
2. Οι συμμετέχοντες παύουν να παίζουν όταν
πέφτουν ή πατούν τα όρια των τετραγώνων, στην
περίπτωση αυτή ένας άλλος παίκτης ξεκινάει.
Εάν ένα άτομο έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των
άλλων, μπορεί να “πάρει” ένα τετράγωνο, στο
οποίο οι άλλοι παίκτες δεν μπορούν να σταθούν
ή να ρίξουν μια πέτρα. Το παιχνίδι τελειώνει
όταν κάποιος καταφέρει να περάσει όλα τα
τετράγωνα.
Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Ένας παίκτης που συμπληρώνει και τα 10
τετράγωνα μπορεί να προσθέσει επιπλέον
τετράγωνα που θα αναβαθμίσουν το κουτσό.

Εκπαιδευτική Αξία

Ακρίβεια, επιδεξιότητα, στρατηγική.
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Το κουτάλι και η μπάλα
Αριθμός Παικτών

Ελαχ 4

Διάρκεια

5-30’

Υλικά

•
•
•

Περιγραφή

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 2 ομάδες.
Ακολουθούν ένα τετράγωνο που βρίσκεται στο
έδαφος κρατώντας με το ένα χέρι ένα κουταλάκι
του γλυκού με μια μπάλα Ping-Pong. Ο παίκτης
πρέπει να το φέρει χωρίς να του πέσει η μπάλα και
να το δώσει στον επόμενο παίκτη της ομάδας του
μόλις ολοκληρώσει τη διαδρομή. Η άλλη ομάδα,
η οποία είναι έξω από το τετράγωνο, προσπαθεί
να παρενοχλήσει τον παίκτη φυσώντας πάνω
στη μπάλα ώστε να του πέσει. Δεν πρέπει όμως
να αγγίξουν τον άλλο παίκτη. Εάν πέσει η μπάλα,
ο παίκτης πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή.
Οι δύο ομάδες δεν αγωνίζονται ταυτόχρονα. Η
νικήτρια ομάδα είναι αυτή που καταφέρνει να
ολοκληρώσει πιο γρήγορα τη διαδρομή.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Η ομάδα που δεν πάιζει μπορεί να ακολουθήσει
άλλους κανόνες όπως:
• Να μη μιλάει
• Να παραμείνει ακίνητη (αλλά οι παίκτες
μπορούν ακόμα να φυσήξουν)

Εκπαιδευτική Αξία

Ομαδικό-πνεύμα, ταχύτητα, επιδεξιότητα

Ένα κουταλάκι του γλυκού
Μια μπάλα πινγκ-πονγκ
Ορισμένα υλικά για τον καθορισμό της
διαδρομής
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Crisscross
Αριθμός Παικτών

Ελαχ.10

Διάρκεια

5-20'

Υλικά

•
•

Περιγραφή

Σχεδιάζουμε τέσσερις γραμμές στο έδαφος με
πηλό. Όλες να απέχουν 5 μέτρα μεταξύ τους. Η
πρώτη γραμμή είναι η πλησιέστερη και η τέταρτη
η πιο μακρινή. Ανά ομάδα των 5, οι συμμετέχοντες
ακολουθούν αυτούς τους κανόνες:
• Ο πρώτος συμμετέχων είναι τυφλός, ο στόχος
του είναι να βρει ένα στυλό και να το επιστρέψει
από την πρώτη γραμμή.
• Ο δεύτερος συμμετέχων πρέπει να φτάσει μέχρι
την 2η γραμμή πηδώντας και να επιστρέψει στο
σημείο αναχώρησης.
• Ο τρίτος συμμετέχων πρέπει να κάνει άλματα
με βαθυά καθίσματα μέχρι την 3η γραμμή και να
επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο.
• Ο τέταρτος και ο πέμπτος συμμετέχων πρέπει
να τρέξουν μαζί με το ένα από τα πόδια τους
δεμένα μεταξύ τους μέχρι την 4η γραμμή.
• Ένας συμμετέχων λαμβάνει ένα μυστικό κανόνα
από τον εκπαιδευτή (για παράδειγμα: μην είστε
ανταγωνιστικοί ή μην χρησιμοποιείτε το δεξί
σας πόδι).

Πηλός
Σχοινιά

Οι δύο ομάδες αγωνίζονται ταυτόχρονα και
πρέπει να είναι όσο πιο γρήγορες μπορούν.
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Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι
συμμετέχοντες μπορούν να αλλάξουν. Θα
μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες ή
λιγότερες γραμμές ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετεχόντων

Εκπαιδευτική Αξία

ομαδικό πνεύμα, ταχύτητα,
αμοιβαία κατανόηση

εμπιστοσύνη,

Εικόνες ή σχήματα
του παιχνιδιού

Πιάσε με ή κάτσε κάτω
Αριθμός Παικτών

Ελαχ. 6

Διάρκεια

10-30’

Υλικά

•
•

Πηλός
Μια μπάλα
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Περιγραφή

Αυτό δεν είναι ένα ομαδικό-παιχνίδι, κάθε
συμμετέχων παίζει μόνος του. Ο διαιτητής
δημιουργεί ένα πεδίο με τον πηλό και δίνει την
μπάλα σε έναν παίκτη.
Ο παίκτης πρέπει να προσπαθήσει να αγγίξει
έναν άλλο συμμετέχοντα με την μπάλα. Ωστόσο,
δεν μπορεί να κινηθεί, όταν έχει την μπάλα. Εάν
επιτύχει, ο παίκτης που άγγιξε πρέπει να καθίσει
στο σημείο που έχει αγγιχτεί και να προσπαθήσει
να πιάσει την μπάλα χωρίς να κινηθεί. Σε αυτή
την περίπτωση, μπορεί να σηκωθεί και να παίξει
ξανά. Εάν ένας παίκτης πιάσει την μπάλα χωρίς
να πέσει στο έδαφος, δεν χρειάζεται να καθίσει.
Εάν η μπάλα πέσει στο έδαφος χωρίς να αγγίξει
κανέναν, κάθε παίκτης μπορεί να την πάρει.
Το παιχνίδ ιτελειώνει όταν υπάρχει μόνο ένας
παίκτης που στέκεται.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Οι παίκτες θα μπορούσαν να παίζουν ως ομάδα,
αν υπάρχουν πολλοί. Έτσι, θα μπορούσαν να
ρίξουν την μπάλα μεταξύ τους. Σε αυτή την
περίπτωση, θα μπορούσαν να προστεθούν
περισσότερες μπάλες.
Εκτός αυτού, όταν ένας καθισμένος παίκτης
πιάσει την μπάλα, σηκώνεται και προσπαθεί
να αγγίξει έναν άλλο παίκτη. Εάν δεν πετύχει,
πρέπει να καθίσει ξανά.

Εκπαιδευτική Αξία

Ακρίβεια, στρατηγική, επιδεξιότητα.

Εικόνες ή σχήματα
του παιχνιδιού
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Το μαντήλι
Αριθμός Παικτών

Ελαχ. 8

Διάρκεια

10-30’

Υλικά

Ένα μαντήλι

Περιγραφή

Φτιάχνουμε δύο ομάδες με τον ίδιο αριθμό
συμμετεχόντων. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει
έναν αριθμό.
Οι παίκτες τοποθετούνται μπροστά ο ένας στον
άλλο: ένας εκπαιδευτής κρατά ένα μαντήλι και
καλεί τυχαία τα μέλη της ομάδας να φωνάζουν
έναν αριθμό. Τα δύο άτομα με τον αριθμό που
αναφέρθηκε πηγαίνουν κοντά στο άτομο που έχει
το μαντήλι στο χέρι και πρέπει να προσπαθήσει
να το πιάσει.
Αυτός που το παίρνει πρέπει να τρέξει πίσω στην
ομάδα του χωρίς να τον αγγίξει αντίπαλος, αν τον
αγγίξει, το μαντήλι δίνεται στην άλλη ομάδα που
σημειώνει έναν πόντο. εάν αντίθετα ο παίκτης
κατορθώσει να μην αγγιχτεί, ο πόντος πάει την
ομάδα του.
Το παιχνίδι τελειώνει όταν μία από τις ομάδες
καταφέρει να πάρει 10 πόντους.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Το άτομο που κρατάει το μαντήλι μπορεί να
καλέσει περισσότερους από έναν αριθμούς
ταυτόχρονα, για παράδειγμα δύο ή τρεις
αριθμούς.

Εκπαιδευτική Αξία

Ομαδικό-πνεύμα, ταχύτητα, στρατηγική.
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Εικόνες ή σχήματα
του παιχνιδιού

Τονανάαλ
Αριθμός Παικτών

Μεγ. 25

Διάρκεια

20-30’

Υλικά

Μια μπάλα

Περιγραφή

Αυτό το παιχνίδι παίζεται από μια ομάδα ατόμων,
που όσο μεγαλύτερη είναι τόσο το καλύτερο. Οι
παίκτες στέκονται σχηματίζοντας έναν κύκλο και
ένας από αυτούς βρίσκεται στη μέση.
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Ένας από τους παίκτες που στέκονται στον κύκλο
προσπαθεί να χτυπήσει τον παίκτη στη μέση με
μια μπάλα. Εάν η μπάλα χτυπήσει τον παίκτη,
το παιχνίδι συνεχίζεται. Κάθε άτομο στον κύκλο
κάνει μια στροφή. Εάν, ωστόσο, αυτός ή αυτή δεν
πετύχει τον παίκτη στη μέση, τότε αυτό το άτομο
θα αλλάξει θέσεις με τον παίκτη που είναι στη
μέση. Αν ο παίκτης που είναι στη μέση πιάσει την
μπάλα, μπορεί να τη ρίξει σε οποιονδήποτε από
τους παίκτες του κύκλου. Εάν χτυπήσει κάποιον,
ο παίκτης που χτυπήθηκε πρέπει να πάει στη
μέση. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι ανταγωνιστικό,
αλλά όσο πιο γρήγορο γίνεται πιο διασκεδαστικό
είναι!
Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Περισσότεροι παίκτες στη μέση, ή περισσότερες
μπάλες θα μπορούσαν να προστεθούν για να
αυξήσουν τη δυσκολία του παιχνιδιού.

Εκπαιδευτική Αξία

Βοηθά στην ανάπτυξη της ταχύτητας αντίδρασης,
της προσοχής, της ικανότητας επίτευξης του
τελικού στόχου και της ευκινησίας.

Αγώνας σάκου με πατάτες
Αριθμός Παικτών

¨οσοι παίκτες και σακιά είναι διαθέσιμα.

Διάρκεια

Περίπου 5 λεπτά ο κάθε αγώνας

Υλικά

σάκοι
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Περιγραφή

Δημιουργήστε μια γραμμή εκκίνησης και
τερματισμού σε καλή απόσταση, ανάλογα με
την ηλικία και την ικανότητα των παικτών.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να τρέξουν όσο πιο
γρήγορα μπορούν, παραμένοντας μέσα στους
σάκους. Ο πρώτος παίκτης που θα περάσει από
τη γραμμή τερματισμού είναι ο νικητής.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Αν δεν έχετε σάκους για πατάτες, μπορείτε να
δοκιμάσετε πολύχρωμες σακούλες.
Το
παιχνίδι
γίνεται
πιο
περίπλοκο
χρησιμοποιώντας κώνους για να δημιουργήσετε
μια διαδρομή μετ’ εμποδίων. Θα μπορούσε να
γίνει ένα ομαδικό παιχνίδι δημιουργώντας δύο ή
περισσότερες ομάδες,αφήνοντας να αγωνιστούν
μεταξύ τους.

Εκπαιδευτική Αξία

Βοηθά στην ανάπτυξη δύναμης και αντοχής,
καθώς και της ευκινησίας.

Απλοποιημένο Χάντμπολ
Αριθμός Παικτών

2 ομάδες απο 3 -12 άτομα

Διάρκεια

20 – 30’

Υλικά

μπάλα
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Περιγραφή

Το παιχνίδι ξεκινά με 2 παίκτες το ένα για κάθε
ομάδα, στο κέντρο του
πεδίου που να αντικρύζει ο ένας τον άλλο. Ένα
άτομο θα πετάξει τη μπάλα μεταξύ των 2 παικτών
και αυτοί θα προσπαθήσεουν να την πιάσουν
και να την πετάξουν στους παίκτες της ομάδας
τους. Μόλις πιάσουν την μπάλα, οι παίκτες της
μιας ομάδας συνεχίζουν να ρίχνουν τις μπάλες
μεταξύ τους. Δεν μπορούν να προχωρήσουν
για περισσότερο από 3 βήματα με την μπάλα,
δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα για
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα και αν η μπάλα
χτυπήσει στο έδαφος ή πέσει πηγαίνει στην άλλη
ομάδα και το παιχνίδι επαναλαμβάνεται από το
κέντρο πεδίου. Η ομάδα που είναι σε θέση να
κρατήσει την μπάλα για το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα χωρίς να χάσει κερδίζει.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Οι κανόνες θα μπορούσαν να αλλάξουν: για
παράδειγμα, οι παίκτες θα μπορούσαν να έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν μόνο 2 βήματα.

Εκπαιδευτική Αξία

Βοηθά στην ανάπτυξη ακρίβειας, αντοχής,
οράματος, ομαδικότητας και συνεργασίας.
Είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε τους
παίκτες και να δημιουργήσετε μια ωραία, φιλική
ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα. Ενισχύει τη
συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας.
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Matball
Αριθμός Παικτών

Ελαχ. 8 παίκτες και ένας διαιτητής.

Διάρκεια

Εξαρτάται από τους παίκτες / ομάδα. 2x15 λεπτά
/ 2x20 λεπτά εάν έχετε 3 ομάδες και στη συνέχεια
3x15 ή 20 λεπτά.

Υλικά

2 χαλιά, 1 μπάλα (χάντμπολ / ποδόσφαιρο /
μπάλα), γιλέκα (για να ξεχωρίζετε τις ομάδες), 6
έως 8 κώνους για να δημιουργήσετε το πεδίο.

Περιγραφή

Δύο ομάδες βρίσκονται σε 2 χαλάκια τα οποία
είναι αντίθετα. 1 παίκτης της ομάδας Α στέκεται
στο χαλάκι που βρίσκεται στην περιοχή της
ομάδας Β και το αντίστροφο.
Οι παίκτες της ομάδας Α πρέπει να ρίξουν
την μπάλα 10 φορές μεταξύ τους χωρίς να
παρεμβολές από την ομάδα Β. Αν η ομάδα Β
παρεμβαίνει, ο παίκτης της κερδίζει την μπάλα.
Εάν δεν το κάνουν, οι παίκτες της ομάδας Α
πρέπει να ρίξουν τη μπάλα στους παίκτες της
ομάδας που βρίσκονται στο χαλάκι. Αν ο παίκτης
πιάσει την μπάλα τότε η ομάδα Α έχει 1 πόντο.
Μετά από αυτό το σημείο η ομάδα Α μπορεί να
ξεκινήσει ξανά και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται
και συνεχίζεται.
Μόνο 3 βήματα επιτρέπεται να κάνουν με
την μπάλα στο χέρι. Αν πρόκειται για άσκηση
προπόνησης, 2 προπονητές παίρνουν μια εντολή
και δεν τους επιτρέπεται να ενημερώσουν την
ομάδα τους για αυτή την εντολή.
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Η εντολή είναι ότι ο ένας προπονητής θα είναι
πολύ ήπιος, ομαλός, πολύ θετικός, χρήσιμος και
καλός, ενώ ο άλλος θα είναι πολύ αρνητικός,
μισητός, με φωνές, κάνοντας προσωπικές
αρνητικές παρατηρήσεις στους παίκτες κλπ.,
Αυτός ή αυτή επίσης θα φωνάζει στο διαιτητή.
Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Οι παίκτες πρέπει να ρίξουν τις μπάλες
περισσότερες φορές (12,15) ανάλογα με το πόσες
είναι. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να ρίξεουν τη
μπάλα στον παίκτη στο χαλάκι, όχι αμέσως μετά
τη δέκατη πάσα.

Εκπαιδευτική Αξία

Στρατηγική, θέση στο πεδίο, επικοινωνία για να
επιτευχθεί ο στόχος, υπεράσπιση και επίθεση (με
θετικό τρόπο), επιδεξιότητα.
Με την ανάθεση της προπόνησης: την εμπειρία
ότι η θετική προπόνηση είναι πάντα καλύτερη
από αρνητική, δοκιμάστε τι μπορεί να κάνει η
αρνητική ή η θετική καθοδήγηση, τι αντίκτυπο
έχει. Σε αυτή την περίπτωση, ο συντονιστής
αξιολογεί αυτό με τους παίκτες της ομάδας
και τους προπονητές στη συνέχεια. Είναι ένα
πολύ σημαντικό μέρος στο οποίο μπορείτε να
ρωτήσετε πώς και τι ένιωσαν.

Εικόνες ή σχήματα
του παιχνιδιού
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Το παιχνίδι της σκάλας
Αριθμός Παικτών

6 ή περισσότεροι παίκτες (εξαρτάται από τον
αριθμό των τετραγώνων που έχετε στη σκάλα)

Διάρκεια

Δεν υπάρχει χρόνος, ορίστε το χρονόμετρο.
Εξαρτάται από την ομάδα.

Υλικά

Μια σκάλα κατάρτισης (ποδόσφαιρο)

Περιγραφή

Κάθε παίκτης παίρνει θέση σε ένα τετράγωνο της
σκάλας. Η αποστολή είναι ότι όλοι οι παίκτες
έχουν βρει το σωστό σημείο στη σκάλα ανά έτος
και μήνα γέννησης. Χωρίς να μιλάμε βγαίνουμε
από τη σκάλα. Τον Ιανουάριο στα αριστερά,
τον Δεκέμβριο στα δεξιά και τα υπόλοιπα στο
ενδιάμεσο.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Είναι δυνατό να κάνετε το βασισμένοι σε
χιλιόμετρα οδήγησης για να φτάσετε στο
χώρο εκπαίδευσης από το σπίτι. Τα λιγότερα
χιλιόμετρα στα αριστερά, τα περισσότερα στα
δεξιά.
Οι παίκτες θα μπορούσαν να το κάνουν και χωρίς
να μιλούν ή να βγαίνουν από τη σκάλα.

Εκπαιδευτική Αξία

Επικοινωνία με και χωρίς λόγο. Θα δείτε ότι
υπάρχει ένας αρχηγός και οι υπόλοιποι θα
ακολουθήσουν τον αρχηγό. Θα βρουν έναν
τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους χωρίς να
μιλούν. Θα χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους ή
οτιδήποτε άλλο.
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Το φερμουάρ
Αριθμός Παικτών

Ελαχ. 10

Διάρκεια

15 – 30’

Υλικά

Δεν υπάρχουν υλικά. Μόνο ένα πεδίο ή ένας
χώρος 10x5 μ.

Περιγραφή

Οι συμμετέχοντες στέκονται σε δύο διαφορετικές
γραμμές, οι οποίες πρέπει να έχουν τον ίδιο
αριθμό συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες
πρέπει να κρατούν τα χέρια τους με τέτοιο τρόπο
ώστε να αγγίζουν τα δάχτυλά τους. Το ζευγάρι
που βρίσκεται στην αρχή των γραμμών είναι το
πρώτο που περνάει από το “φερμουάρ”. Το άτομο
που τρέχει πρώτο πρέπει να πει “κλείστε το
φερμουάρ” (και στη συνέχεια όλοι σταυρώνουν
τα χέρια τους). Μόλις ο δρομέας είναι έτοιμος
και ξεκινήσει να τρέχει κάθε ζευγάρι πρέπει να
αντιδράσει γρήγορα και να ξεχωρίσει τα χέρια
του έτσι ώστε να απελευθερωθεί η διαδρομή
για τον δρομέα. Μόλις ο δρομέας περάσει το
φερμουάρ, στέκεται στο τέλος μιας γραμμής και
περιμένει τον συνεργάτη του που τρέχει στη
συνέχεια. Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται έως
ότου κάθε ζευγάρι επιστρέψει στην αρχή των
γραμμών του.
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Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Ο παίκτης που πρέπει να τρέξει μπορεί επίσης
να περπατήσει αν είναι πολύ δύσκολο να
εμπιστευτείς
Οι παίκτες θα μπορούσαν επίσης να το κάνουν με
τα μάτια κλειστά ή να προκαλέσουν τους άλλους
παίκτες να το κάνουν και να το δοκιμάσουν για
δεύτερη φορά με τα μάτια κλειστά.

Εκπαιδευτική Αξία

Αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη.

Τρία στη σειρά
Αριθμός Παικτών

6-12

Διάρκεια

10’

Υλικά

9 κύκλοι και 6 κώνοι προπόνησης (3 σε ένα
χρώμα και 3 σε άλλο χρώμα)

Περιγραφή

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 2 ομάδες σε
διαφορετική πλευρά ενός δωματίου.
Σε κάθε γύρο, ένα μέλος κάθε ομάδας τρέχει
μέχρι τους κύκλους και κινεί ένα αντικείμενο
προσπαθώντας να κάνει “3 στη σειρά”. Τα πρώτα
3 μέλη θα τρέξουν με ένα αντικείμενο αφήνοντας
το στο πάτωμα.
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Περιγραφή

Οι επόμενοι παίκτες θα τρέξουν μέχρι τους
κύκλους και θα μετακινήσουν το αντικείμενο σε
άλλον κύκλο.
Οι παίκτες πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους
κανόνες:
• Κάθε μέλος θα μετακινηθεί ξεχωριστά, έναςενας.
• Κάθε μέλος μπορεί να ξεκινήσει όταν ο
συμπαίκτης τον έφτασε και άγγιξε το χέρι
του.
• κάθε φορά που ένας παίκτης τρέχει, πρέπει
να μετακινήσει ένα αντικείμενο.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Θα μπορούσαν να προστεθούν περισσότεροι
κύκλοι
Επίσης θα μπορούσε να προστεθεί και μια
άλλη ομάδα. Και οι τρεις ομάδες θα πρέπει να
προσπαθήσουν να σκοράρουν 3 σε σειρά.
Οι παίκτες θα μπορούσαν να τρέξουν κάτω από
διαφορετικές συνθήκες (ένα πόδι, προς τα πίσω,
κ.λπ.)
Οι μπάλες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
αντί για κώνους προπόνησης και οι παίκτες θα
πρέπει να τις μεταφέρουν με τα πόδια τους.

Εκπαιδευτική Αξία

Καλή άσκηση για ζέσταμα.
Ενιχύει τη φυσική κατάσταση και τη γρήγορη
λήψη αποφάσεων.
Διατηρεί την προσοχή των παικτών κατά τη
διάρκεια και μετά την παρέμβασή τους.

Εικόνες ή σχήματα
του παιχνιδιού
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Γιγανταίο Βόλεϊ
Αριθμός Παικτών

3-3 με 6-6

Διάρκεια

10-15’

Υλικά

•
•

Περιγραφή

Αυτό το παιχνίδι μοιάζει με αγώνα βόλεϊ αλλά με
κάποιες τροποποιήσεις.
Η ομάδα πρέπει να ελέγχει την μπάλα προτού
αγγίξει το πάτωμα, είτε χτυπώντας την είτε
πιάνωντας την. Μόλις η μπάλα ελέγχεται από 2
ή περισσότερους συμπαίκτες ταυτόχρονα, ένας
άλλος συμπαίκτης πρέπει να την περάσει απο το
δίχτυ χτυπώντας την. Ο παίκτης που ελέγχει τη
μπάλα μπορεί να περπατήσει ή να τρέξει πριν
ο άλλος συμπαίκτης την χτυπήσει. Η ομάδα
κερδίζει έναν πόντο όταν οι παίκτες καταφέρουν
να ρίξουν την μπάλα ώστε να ακουμπήσει το
πάτωμα.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά είδη
μπάλας (beachball κ.λπ.). Να μην είναι βαριά,
αλλά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.
Οι συμπαίκτες μπορούν να αγγίξουν την μπάλα
μόνο 3 φορές μέχρι κάποιος να την ελέγχει.
Κάθε χτύπημα πρέπει να γίνεται από διαφορετικό
άτομο.

Εκπαιδευτική Αξία

Ομαδικη Δουλεια
Στρατηγική
Διαφορετικός ρόλος για κάθε παίκτη.

Μια μπάλα
Ένα δίχτυ ή κάτι παρόμοιο.
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Κατσάνγκο
Αριθμός Παικτών

3-3 με 6-6

Διάρκεια

10’

Υλικά

Κώνοι

Περιγραφή

Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες και κάθε
ομάδα παραμένει στo χώρο της.
Ένας παίκτης από κάθε ομάδα αρχίζει να τρέχει
πάνω σε μια συγκεκριμένη διαδρομή μέχρι να
συναντηθεί με τον άλλον.
Όταν συναντιούνται, παίζουν “πέτρα, ψαλίδι,
χαρτί” τραγουδώντας τη λέξη “ΚΑ-ΤΣΑΝ-ΓΚΟ!”
Ο νικητής συνεχίζει να τρέχει ακολουθώντας
την προδιαγεγραμμένη διαδρομή, ο ηττημένος
πηγαίνει πίσω στην ομάδα του, και η χαμένη
ομάδα στέλνει έναν άλλο “δρομέα” για να
ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ο πόντος κερδίζεται όταν
ένας παίκτης φτάσει στο σημείο τερματισμού.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια διαφορετική
διαδρομή: μακρύτερη, μικρότερη ή πιο
περίπλοκη. Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν
να τρέξουν υπό κάποιες διαφορετικές συνθήκες
(προς τα πίσω, χρησιμοποιώντας το ένα πόδι,
κάνοντας άλματα κ.λπ.) Οι συμμετέχοντες θα
μπορούσαν να κρατάνε/πάρουν κάτι καθώς
τρέχουν (ρακέτα και μπάλα, να χτυπάνε την
μπάλα ωστε να αναπηδήσει κλπ.)

Εκπαιδευτική Αξία

Η ομαδικότητα, τα αντανακλαστικά, όλοι
μπορούν να κερδίσουν παρά τις αθλητικές
δεξιότητές τους.
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Εικόνες ή σχήματα
του παιχνιδιού

Πέρνα μου την μπάλα
Αριθμός Παικτών

Ελαχ. 9 (3 ομάδες απο 3 παίκτες η κάθεμια)

Διάρκεια

Ελαχ. 10’

Υλικά

Δυο μπάλες η κάθε ομάδα

Περιγραφή

Τρεις από τους συμμετέχοντες είναι διατεταγμένοι
σε ένα τρίγωνο. Χρησιμοποιούν δύο μπάλες: η
πρώτη μπάλα κυλά στο πάτωμα και πρέπει να τη
μετακινήσουν με τα πόδια τους ανάμεσα απο τα
πόδια των υπολοίπων. Σε δεύτερη φάση πρέπει
να πετάξουν την μπάλα και να τη πιάσουν την
ίδια στιγμή.
Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να μιλήσουν.
Αυτή η άσκηση μπορεί να γίνει τόσο σε εσωτερικό
όσο και σε εξωτερικό χώρο.
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Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Ο συντονιστής του παιχνιδιού μπορεί να εισάγει
μια παραπλανητική κίνηση ή περιστροφή πριν
παραδώσει τη μπάλα.

Εκπαιδευτική Αξία

Ομαδικότητα, Στρατηγική, Γρήγορη σκέψη, Μη λεκτική
επικοινωνία

Εικόνες ή σχήματα
του παιχνιδιού
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Ποιός...εγώ!
Αριθμός Παικτών

Ελαχ. 12

Διάρκεια

Ελαχ. 10’

Υλικά

Μια μπάλα

Περιγραφή

Οι παίκτες στέκονται σε έναν κύκλο. Ο καθένας
παίρνει ένα όνομα ή έναν αριθμό. Στη μέση,
βρίσκεται ο συντονιστής του παιχνιδιού που
κρατάει μια μπάλα. Ξεκινάει το παιχνίδι όταν
ρίχνει την μπάλα ευθεία προς τα πάνω και
φωνάζει ένα από τα ονόματα ή τους αριθμούς
που έχουν συμφωνηθεί. Ο καλούμενος τρέχει
στη μέση και προσπαθεί να πιάσει τη μπάλα
πριν πέσει στο πάτωμα. Αυτή η άσκηση μπορεί
να γίνει τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό
χώρο.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Η μπάλα μπορεί να πέσει στο πάτωμα μία φορά.

Εκπαιδευτική Αξία

Ομαδικότητα, γρήγορη σκέψη και κίνηση
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Πιλότος και ελεγκτής
Αριθμός Παικτών

4 – 20

Διάρκεια

15 – 30’

Υλικά

•
•

Ταινία ή κιμωλία για τη σήμανση της λωρίδας
προσγείωσης
Καρέκλα, τραπέζι, κουτιά

Περιγραφή

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζεύγη. Ένα
μέρος του δωματίου πρέπει να ορισθεί ως λωρίδα
προσγείωσης με εμπόδια (πάγκος, καρέκλες,
τσάντες, κ.λπ.). Ένας συμμετέχων πρέπει να
διαδραματίσει το ρόλο του αεροπλάνου και
πρέπει να προσγειωθεί με δεμένα τα μάτια. Ο
άλλος συμμετέχων είναι ο πύργος ελέγχου και
πρέπει να καθοδηγήσει το αεροπλάνο μέσω της
λωρίδας προσγείωσης με ασφάλεια. Μετά οι
ρόλοι αλλάζουν.
Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στο τέλος κερδίζει.
Εκτός από την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αυτό
το παιχνίδι τονίζει την ακρίβεια των λεκτικών
οδηγιών και των δεξιοτήτων προσανατολισμού.

Τροποποίηση
Παιχνιδιού

Αν οι παίκτες αγγίξουν ένα εμπόδιο, πρέπει
να επιστρέψουν στο σημείο εκκίνησης και να
ξεκινήσουν απο την αρχή.

Εκπαιδευτική Αξία

Εμπιστοσύνη, επικοινωνία, προσανατολισμός.

67

6

Κ

Λίστα καλών
πρακτικών

Κατά τη διάρκεια του
προγράμματος MATCH,
η συνεργασία μεταξύ
των εμπλεκόμενων φορέων
συγκέντρωσε
ορισμένες
καλές πρακτικές σε τοπικό,
εθνικό
και
διακρατικό
επίπεδο σχετικά με τον
αθλητισμό και την κοινωνική
ένταξη. Σίγουρα μπορούμε να
πούμε ότι ο αθλητισμός είναι
πράγματι μια παγκόσμια
γλώσσα που μπορεί να
εφαρμοστεί σε περιπτώσεις
πολύ διαφορετικών ομάδων
στόχων.
Πρακτικά,
δεν
υπάρχουν
στρατηγικές
που να ασχολούνται με την
ένταξη και την ενσωμάτωση
των εν λόγω ομάδων στόχων,
των
προσφύγων,
των

μειονοτήτων και των νέων
με κοινωνικό μειονέκτημα
μέσω του αθλητισμού και
των αθλητικών παιχνιδιών.
Εάν όντως υπάρχουν τέτοιες
ενέργειες,
οργανώνονται
και
εφαρμόζονται
από
αθλητικούς
συλλόγους,
αθλητικές ενώσεις και ΜΚΟ.
Εφόσον μία από τις προκλήσεις
που αναφέρθηκαν είναι και
η έλλειψη χρηματοδότησης
καθώς και η κυβερνητική
υποστήριξη
(ειδικά
στο
θέμα
βιωσιμότητας
του
έργου), θα ήταν καλή ιδέα
να
προσπαθήσουμε
να
εμπλέξουμε τα ιδρύματα
τοπικής αυτοδιοίκησης, εάν
είναι δυνατόν. Το κίνητρο
έχει επίσης αναφερθεί ως
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μία από τις προκλήσεις
που εμφανίζονται και ως εκ
τούτου για τη δημιουργία
ενός
αποτελεσματικού
παιδαγωγικού
εγχειριδίου
πρέπει
να
καταβληθούν
μεγάλες προσπάθειες για
την παροχή κατευθυντήριων
γραμμών που να στοχεύουν
στην αύξηση των κινήτρων
καθώς και τη διατήρησή
τους καθόλη τη διάρκεια
της
κατάρτισης.
Πρέπει
να ληφθούν υπόψη οι
πολιτισμικές
και
άλλες
διαφορές εντός της ίδιας
της ομάδας στόχου και
επιπλέον, στη διαδικασία
της κινητοποίησης, πρέπει
να
χρησιμοποιείται
ο
αθλητισμός ως παγκόσμια
γλώσσα. Ωστόσο, πρέπει
να έχουμε κατά νου ότι τα
αθλήματα και τα παιχνίδια που
σχετίζονται με τον αθλητισμό
δεν πρέπει να έχουν ως
στόχο την επιβολή του
ανταγωνισμού, δεδομένου ότι
αυτό το στοιχείο είναι πολύ
αποδιοργανωτικό σε σχέση

με το γενικό στόχο, δηλαδή
την κοινωνικοποίηση, την
ένταξη και την ενσωμάτωση.
Μια πρόσθετη δραστηριότητα
που θα μπορούσε να βοηθήσει
είναι η οργάνωση τοπικών και
εθνικών ημερών ενημέρωσης,
όχι μόνο για την καλύτερη
διάδοση του προγράμματος
και των δραστηριοτήτων του,
αλλά και για την παρουσίαση
της ομάδας στόχου σε όσο
το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους.
Τέλος,
εάν
είναι εφικτό, πρέπει να
γίνουν επαφές με άλλους
οργανισμούς ή ιδρύματα που
έχουν εφαρμόσει παρόμοιες
δραστηριότητες
και
να
συμμετέχουν όσο το δυνατόν
περισσότεροι
εθελοντές
(σπουδαστές,
νέοι
και
αθλητές) ώστε να επεκταθεί
ο αντίκτυπος του έργου και
τα αποτελέσματά του να
φτάσουν σε ολόκληρη την
κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε
μερικές
από
τις
καλές
πρακτικές που εφαρμόζονται.
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Mediterraneo Antirazzista
ΧΩΡΑ

Ιταλία

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

•
•
•
•

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Παιδιά που ζουν σε υποβαθμισμένες
περιοχές
Ενήλικες που ζουν σε υποβαθμισμένες
περιοχές
Κοινότητες μεταναστών
Αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που ζουν σε
κέντρα καταφυγίων

Το Mediterraneo Antirazzista είναι ένα project
που γεννήθηκε στο Παλέρμο (Ιταλία) το 2008.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος υπάγεται
στη δικαιοδοσία εδαφικών δικτύων που
αποτελούνται από ετερογενή άτομα ως ενώσεις,
επιτροπές, κοινοτικά κέντρα και μεμονωμένους
πολίτες. Σχεδιάζουν μαζί την τοπική φάση του
Mediterraneo Antirazzista.
Το Mediterraneo Antirazzista είναι ένα αθλητικόκαλλιτεχνικό-πολιτιστικό γεγονός, το οποίο
εδρεύει κυρίως στο Παλέρμο αλλά και σε άλλες
ιταλικές πόλεις (Catania, Lampedusa, Νάπολη,
Ρώμη, Γένοβα, Μιλάνο).
Ο
στόχος
είναι
να
προωθηθούν
οι
διαπολιτισμικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων
τμημάτων της πόλης. Το έργο αυτό έχει ως στόχο
τη συμμετοχή των διάφορων μεσογειακών
πολιτισμών που υπάρχουν και έχουν ήδη
συνδεθεί στο Παλέρμο και αλλού, μέσω της
κουλτούρας και της αθλητικής πρακτικής όπως
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κρίκετ, βόλεϊ και ράγκμπι.
Το Mediterraneo Antirazzista περιλαμβάνει μη
αγωνιστικά αθλητικά τουρνουά, καλλιτεχνικές
και μουσικές εκθέσεις, διαπολιτισμικά πάρτυ,
συζητήσεις και ενημερωτικές συναντήσεις υπό
την αιγίδα του αντιρατσισμού και της προώθησης
της διαφορετικότητας.
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Το Mediterraneo Antirazzista χωρίζεται σε 3
βασικούς τομείς:
• “Mediterraneo Antirazzista στο δρόμο”: κάθε
άνοιξη, στις ιταλικές πόλεις που αναφέρονται
παραπάνω, λαμβάνουν χώρα μικρά αθλητικά
τουρνουά σε υποβαθμισμένες γειτονιές (όπως
το ζεν στο Παλέρμο και η Σκάμπια στη Νάπολη,
δύο από τις πιο φτωχές γειτονιές της Ιταλίας).
Κυρίως τα παιδιά (ντόπια και με μεταναστευτικό
υπόβαθρο) παίζουν σε αυτές τις αθλητικές
δραστηριότητες. Στο Παλέρμο, η δραστηριότητα
πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία
γειτονιές.
• Καμπάνια τοπικου αθλήματος σε δημόσιους
χώρους: Είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης
των τοπικών πληθυσμών σχετικά με την
προστασία, χρήση και αναθεώρηση των
δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων στο
Παλέρμο, η εκστρατεία «λαϊκός αθλητισμός
σε δημόσιους χώρους» είναι μια εκστρατεία
ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται στο
Παλέρμο τον Μάιο και τον Ιούνιο.
• “Mediterraneo Antirazzista: το τουρνουά
και το φεστιβάλ”: είναι το τελικό τουρνουά
αθλήματος (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κρίκετ,
ράγκμπι) που διεξάγεται κάθε Ιούνιο για 4
ημέρες στο ποδηλατόδρομο «Paolo Borsellino»,
ένα εγκαταλελειμμένο στάδιο δίπλα στο “Ζεν”,
την πιο οικονομικά στερημένη περιοχή στο
Παλέρμο. Περισσότερες από 150 ομάδες και 1000
παίκτες που προέρχονται από όλες τις συνοικίες
του Παλέρμο και από τις τοπικές κοινότητες
μεταναστών καθώς και από άλλες ιταλικές
πόλεις συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Στα
τουρνουά δεν υπάρχει διαιτητής, αλλά μόνο ένας
υπεύθυνος του γηπέδου (που κρατάει το χρόνο)
και οι αγώνες έχουν διαφορετικούς κανόνες από
αυτούς των επίσημων αγώνων, προωθώντας την
ατομική ευθύνη και το δίκαιο παιχνίδι.
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Το Mediterraneo Antirazzista εξελίχθηκε από μια
ιδέα της “Handala”, μιας εθελοντικής ένωσης που
γεννήθηκε στο Παλέρμο το 2008 από μια ομάδα
κοινωνικών λειτουργών που ειδικεύονται στην
εκπαίδευση του δρόμου που συνεργάστηκαν
μεταξύ τους κατα το παρελθόν. Με το
«Mediterraneo Antirazzista», η ένωση Handala
προσπάθησε να επικοινωνήσει, μέσω μιας
παγκόσμιας γλώσσας, αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο
σεβασμός των κανόνων, η αμοιβαία αναγνώριση,
τα κοινωνικά οφέλη του αθλητισμού.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•
•
•

•

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ανακάλυψη, για μια ακόμα φορά, της
εκπαιδευτικής και κοινωνικής αξίας του
αθλητισμού, μακριά από τις
ανταγωνιστικές και οικονομικές πτυχές του.
Πλήρης συμμετοχή των μεμονωμένων
πολιτών στο έργο, που κατά τη διάρκεια των
ετών έγιναν από απλοί συμμετέχοντες μέρος
της διοίκησης της διοργάνωσης.
Με την πάροδο των ετών, επέκταση της
πρακτικής του Mediterraneo Antirazzista
σε άλλες ιταλικές πόλεις όπως η Νάπολη, η
Ρώμη, η Γενεύη, το Μιλάνο και η Κατάνια. Η
συνάντηση μεταξύ διαφορετικών τμημάτων
της πόλης και διαφορετικών πολιτισμών
συνυπάρχουν στην ίδια επικράτεια.

Η μεγαλύτερη πρόκληση στο πρώτο έτος ήταν να
κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ότι αυτό ήταν ένα
μη-ανταγωνιστικό τουρνουά και ότι δεν υπήρχε
διαιτητής, αλλά μόνο ένας “υπεύθυνος γηπέδου”
που κρατά χρόνο και σκορ. Ως εκ τούτου, ήταν
δύσκολο να καταλάβουν ότι θα έπρεπε να έχουν
καλή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •
•
•

mediterraneoantirazzista.org
facebook.com/mediterraneoantirazzistapalermo
facebook.com/associazionehandala
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Ημιμαραθώνιος Σεράγεβου
ΧΩΡΑ

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

•
•
•
•
•

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ημι-μαραθώνιος του Σεράγεβο είναι ένα
παραδοσιακό γεγονός που γιορτάζει την 10η του
επέτειο το 2016. Η εκδήλωση αυτή αποτελείται
από διάφορες δραστηριότητες όπως:
• “Sarajevo ημιμαραθώνιος coca-cola
και
ημιμαραθώνιος g-drive αναμετάδοσης “
• “ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ”
• “ Τρέξιμο / βόλτα διασκέδασης της Novo Nordisk”
• “ Nesquik τρέξιμο παίδων “
Κάθε μία από τις δραστηριότητες που
απαριθμήθηκαν συγκέντρωσε περίπου 2300
συμμετέχοντες ως μέρος του διεθνούς φεστιβάλ
που διεξάγεται. Κάθε μία από τις δραστηριότητες
περιελάμβανε διάφορες ομάδες-στόχους και
σίγουρα συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση του
υγιούς και σωματικά ενεργού τρόπου ζωής μέσω
της συμμετοχής του αθλητισμού. Τα βασικά
στοιχεία των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια του ημιμαραθωνίου του
Σεράγεβο είναι από τα σημαντικότερα στον
τομέα της προαγωγής του υγιούς και σωματικά
ενεργού τρόπου ζωής. Η δημοτικότητα αυτού
του γεγονότος αυξάνεται κάθε χρόνο και το 2016
κέρδισε μεγάλη προσοχή στα μέσα ενημέρωσης
καθώς και μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων μεταξύ
των οποίων υπήρχαν άτομα με αναπηρίες. Η
πιο δημοφιλής ιστορία αφορά έναν νεαρό, με
προβλήματα όρασης, ο οποίος για πρώτη φορά
στη ζωή του συμμετείχε σε αγώνα ημιμαραθωνίου
και τον ολοκλήρωσε με επιτυχία

Ηλικιωμένοι
Άτομα με σωματική αναπηρία (τυφλά)
Παιδιά με νοητική αναπηρία
Παιδιά με διαβήτη και καρκίνο
Παιδιά χωρίς γονείς
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Αυτή είναι η πρώτη ιστορία τέτοιου είδους στη
Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. Ο νεαρός ονομάζεται
Μustafa Μehic, ο οποίος προετοιμάζεται τώρα
να εκπροσωπήσει το bih στα παραολυμπιακά
παιχνίδια. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε
από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό “Marathon”
που βρίσκεται στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
προωθώντας τη σημασία της σωματικής άσκησης,
η οποία είναι και πρέπει να είναι προσιτή σε
όλους, ανεξάρτητα από τη σωματική, ψυχική και
οικονομική τους κατάσταση. Ο ημιμαραθώνιος
του Σεράγεβο βασίζεται στην παροχή πρόσβασης
στη σωματική δραστηριότητα για όλες τις ομάδες
ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικού,
οικονομικού ή άλλου καθεστώτος. Ο αριθμός των
συμμετεχόντων, ο οποίος το 2016 ήταν αριθμός
ρεκόρ 2350 συμμετεχόντων (το 2007 ο αριθμός
των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων ήταν 125)
αποδεικνύει ότι η δράση εφαρμόστηκε με επιτυχία,
ειδικά όσον αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά
με τη σημασία του αθλητισμού και της σωματικής
άσκησης. Η δράση είναι ανθρωπιστικής φύσης,
συγκεντρώνοντας περίπου τα 10.000 ευρώ το
2016. Όσον αφορά συγκεκριμένα στοιχεία που
συνδέονται με τον αθλητισμό, η σωματική άσκηση
περιελάμβανε στοιχεία όπως το τρέξιμο ή / και
το περπάτημα, αλλά το σημαντικότερο είναι η
αύξηση του εθελοντικού πνεύματος, του“Μην
εγκαταλείπεις ποτέ” και του δίκαιου παιχνιδιού.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•
•
•
•
•

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ευαισθητοποίηση σχετικά με το φυσικό
περιβάλλον
Δυνατή συμμετοχή νέων (7 οργανώσεις
νεολαίας)
Αυξημένη ένταξη ατόμων με διαφορετικές
μορφές αναπηρίας
Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνήθειες
υγείας στην κοινότητα των νέων
Αύξηση οικονομικών και τουριστικών τομέων
(περισσότερες από 1.000 διανυκτρεύσεις στα
ξενοδοχεία του Σεράγεβο κατά τη διάρκεια του
ημι-μαραθωνίου το Σαββατοκύριακο)

Έλλειψη κεφαλαίων και κρατικής υποστήριξης.
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •
•

sarajevomarathon.ba/en
sarajevomarathon.ba/wp-content/uploads/2016/12/
izvjestaj-2016_final-1.pdf

Team of hope
ΧΩΡΑ

Βουλγαρία

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Νέοι με προβληματική οικογενειακή και κοινωνική
κατάσταση,
συμπεριλαμβανομένων
των
μεταναστών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Team of Hope είναι μια ομάδα ποδοσφαίρου
που αποτελείται μόνο από μετανάστες και
νέους από εθνοτικές μειονότητες στη Σόφια
(Βουλγαρία). Η ομάδα εκπαιδεύεται και παίζει
κάθε Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα Futsal
της Σόφιας. Αυτή η ομάδα συμμετέχει στην εθνική
ομάδα Αστέγων της Βουλγαρίας που συμμετέχει
κάθε χρόνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων, το
οποίο είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγάλο
γεγονός. Η Team of Hope υλοποιείται από ΜΚΟ,
οι οποίες συνήθως διοικούνται από πρώην
αθλητές, που είναι σε θέση να κατανοήσουν τις
ευρείες ευκαιρίες που προσφέρει ο αθλητισμός
και τις δυνατότητες για την ανάπτυξη θετικών
προσωπικών και κοινωνικών αξιών μέσω αυτού.
Η ιδέα αυτής της πρακτικής είναι να αφήσει τους
μειονεκτούντες ανθρώπους να ξεκινήσουν μια
θετική κοινωνική ζωή (έξω από τους θεσμούς)
σε φιλικό περιβάλλον και με την ευκαιρία
να επιδείξουν τις δικές τους δεξιότητες και
χαρακτήρες.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•
•

Αυξημένη ενσωμάτωση και διαπολιτισμικός
διάλογος μεταξύ μειονεκτούντων ατόμων
Βελτιωμένη
αίσθηση
της
κοινής
ενσυναίσθησης
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

•
•
•
•
•

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •
•
•
•
•

Έλλειψη εξειδικευμένων αθλητικών παιδαγωγών
Μερικές φορές τα κίνητρα των προπονητών δεν
είναι τόσο υψηλά - ειδικά σε ερασιτεχνικούς
συλλόγους.
Έλλειψη εκπαιδευτικών μονάδων και πρακτικών
(από αθλητικές ομοσπονδίες, αρχές, αθλητικούς
συλλόγους κ.λπ.)
Οι αθλητικοί σύλλογοι δεν είναι τόσο ενεργοί
στην κοινωνική παρουσία και την διαδικασία
ενσωμάτωσης
Οι προπονητές δεν χρησιμοποιούν το πλήρες
δυναμικό της αθλητικής εργασίας, ειδικά στον
τομέα της νεολαίας
footura.com/index.php/2015/10/07/sportnablagotvoritelna-liga
facebook.com/otbornasarceto/timeline
stenoy.org/partners/intercampus
facebook.com/bisbulgaria
nacionalite.org

Tarda jove (young afternoon)
ΧΩΡΑ

Ισπανία

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

•
•

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το Tarda Jove είναι ένα project του τοπικού
αθλητικού συμβουλίου της Καταλονίας που
επικεντρώνεται σε νέους ηλικίας 12 έως 18
ετών, που ζουν στην πόλη Banyoles (Girona).
Υλοποιούνται
διαφορετικές
αθλητικές
εβδομαδιαίες
δραστηριότητες
όπως
το
ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, και ultimate frisbee.
Ana 3 μήνες πραγματοποιείται ένα αυτοοργανωμένο τουρνουά.

Νέοι (12-18 ετών)
Ευρύτερο κοινό
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Σε αυτά τα τουρνουά το Consell esportiu pla
de l’estany προσφέρει υλικό, διαμεσολαβητές
και αθλητική αίθουσα και οι ομάδες πρέπει να
φέρνουν μερικά σνακ και ποτά για όλους τους
παίκτες. Το κόστος πρέπει να είναι περίπου 1 €
για τον το καθένα με βασικό όρο να φέρνουν ένα
υγιεινό φαγητό όπως φρούτα, ξηρούς καρπούς
κλπ.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•

Ενίσχυση αξίών όπως η επιμονή, η δέσμευση,
η προσπάθεια, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση,
η αλληλεγγύη και η ταπεινοφροσύνη στους
νέους

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

•
•

Γλωσσικές και πιλιτισμικές διαφορές
Σύγκρουση μεταξύ των νέων

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •

ceplaestany.cat/esportperjoves/tardajove.aspx

Run for freedom
ΧΩΡΑ

Ολλανδία

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το Run for Freedom είναι μια πρωτοβουλία που
υποστηρίζεται από διάφορους εμπλεκόμενους
φορείς (Stitching run for freedom, το δημοτικό
συμβούλιο της Gemeente, ο οργανισμός κοινωνικής
πρόνοιας Interlokaal - Tandem, EUROPAL). Ο στόχος,
βασισμένος στις δραστηριότητες εθελοντισμού,
είναι να υποστηρίξει τους πρόσφυγες να
ξεκινήσουν μια αθλητική δραστηριότητα (τρέξιμο)
και να διερευνήσουν τα ταλέντα τους. Το τρέξιμο
χρησιμοποιείται ως θεραπεία για την αντιμετώπιση
του άγχους και των τραυμάτων.
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Προωθείται ως ένας πολύ εύκολος τρόπος να
παραμείνουν συνδεδεμένοι με τους πρόσφυγες.
Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες είναι:
• φορές την εβδομάδα προπόνηση σε ομάδες
• Ένας αγώνας κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο
• Συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας για
το πώς αισθάνονται και πώς πηγαίνουν τα
πράγματα
ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μεγάλη πρόκληση είναι να διατηρήσουμε την
κίνητρα της ομάδας. Οι νέοι έχουν μεγάλα
τραύματα, είναι μόνοι και έχουν άγχος για την
ένταξη σε έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό και
περιβάλλον.

•

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •
•
•
•

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση του
αθλητισμού ως εργαλείου θεραπείας
Ενσωμάτωση και αδελφοποίηση μεταξύ των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων

www.talententeam.com
instagram.com/talententeamlent
youtube.com/watch?V=n_umz46etjk
youtube.com/watch?V=zcvani-gb38

Το Αφρικανικό Τουρνουά
ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Νεολαία Αφρικανών μεταναστών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το αφρικανικό τουρνουά ποδοσφαίρου είναι ένα
ετήσιο ποδοσφαιρικό γεγονός που υπάρχει εδώ
και πολλά χρόνια. Συνήθως ήταν μια εκδήλωση
που οργανώνονταν από Αφρικανικές κοινότητες
μεταναστών που ζούσαν στην Ελλάδα.
Ο κύριος στόχος είναι να προσανατολιστούν και
να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, ενώ παράλληλα να
συμβάλουν στην ενσωμάτωση τους στην κοινωνία.
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Το αφρικανικό τουρνουά χρησιμοποιεί τον
αθλητισμό ως εργαλείο για να εμπλακούν οι
άνθρωποι σε μια συλλογική πρωτοβουλία και
παράλληλα να προωθήσουν την ειρήνη και τον
αμοιβαίο σεβασμό. Οι εμπλεκόμενοι φορείς
είναι οι ηγέτες των αντίστοιχων αφρικανικών
κοινοτήτων στην Ελλάδα καθώς και ορισμένοι
γνωστοί αφρικανοί αθλητές. Κάθε κοινότητα
μεταναστών ορίζει 2 αντιπροσώπους στην
οργανωτική επιτροπή του τουρνουά. Επιπλέον,
κάθε κοινότητα πληρώνει τέλη εγγραφής για
το τουρνουά ώστε να το χρηματοδοτήσει: για
παράδειγμα, τα χρήματα χρησιμοποιούνται για
να πληρώσουν έναν διαιτητή και να νοικιάσουν
το γήπεδο.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•
•
•

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

•
•
•
•
•

Τα μέλη της Κοινότητας αύξησαν τις γνώσεις που
είχαν ο ένας για τον άλλον.
Δημιουργία δυνατών σχέσεων μεταξύ των
Αφρικανών μεταναστών.
Ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των εμπλεκόμενων
ατόμων.
Η χρήση των εγκαταστάσεων του σταδίου
Ο αθλητικός εξοπλισμός
Τα μέτρα ασφαλείας (σε περίπτωση βίας)
Η ιατρική βοήθεια
Η χρηματοδότηση

Percorsi Indysciplinati
ΧΩΡΑ

Ιταλία

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Νέοι ηλικίας 14-20 ετών, κυρίως με μεταναστευτικό
υπόβαθρο

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Από το 2007, το έργο “percorsi indysciplininati: stili di
vita attiti e sport di strada per tutela dell’adolescenza”
διοργανώθηκε από την UISP (ιταλική αθλητική
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ομπρέλα για την προώθηση του αθλητισμού για
όλους) σε διάφορες ιταλικές πόλεις.
Κάθε χρόνο, το UISP διοργανώνει διάφορες
ελεύθερες σωματικές δραστηριότητες και αθλήματα
(street sports, freestyle, parkour, skateboard κλπ.)
Που εκτελούνται σε δημόσιους χώρους, περίχωρα,
φυλακές κλπ.
Με τη συμμετοχή των νέων με μεταναστευτικό
υπόβαθρο, το project θέλει να θέσει σε εφαρμογή το
δικαίωμα του αθλητισμού για όλους.
Ακόμη και αν το έργο αναγνωρίζει τις θεμελιώδεις
αξίες του σχολικού συστήματος (πράγματι, τα
σχολεία συμμετέχουν στις δραστηριότητες
του
προγράμματος),
εκτελούνται
διάφορες
δραστηριότητες σε εξωσχολικούς χώρους (όπως
σε δρόμους, πλατείες, εμπορικά κέντρα κ.λπ.),
διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την καλύτερη
πρόσβαση των νέων που βιώνουν κοινωνικό
αποκλεισμό. Η δυνατότητα άσκησης αθλητικών
δραστηριοτήτων σε υπαίθριους χώρους όπως
(δρόμους, πλατείες, εμπορικά κέντρα κ.λπ.)
διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση σε κοινωνικά
αποκλεισμένους νέους. Ένας κοινός λόγος
αποκλεισμού είναι η δυσκολία εύρεσης ενός
περιεκτικού περιβάλλοντος για την άθληση. Στο
project αυτό, ένα από τα βασικά στοιχεία είναι η
εξεύρεση λύσης χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά
τη διαθεσιμότητα δημόσιων χώρων. Αυτό προκαλεί
επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους νέους που
μπορούν να μάθουν για νέους κλάδους και έτσι να
βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους στις αθλητικές
δραστηριότητες (το parkour είναι το καλύτερο
παράδειγμα κατά αυτήν την έννοια).
Σε κάθε πόλη που παίρνει μέρος στο πρόγραμμα,
δημιουργείται πρώτα μια τοπική ομάδα,
φτιάχνοντας ένα τοπικό δίκτυο τοπικών φορέων
που συμμετέχουν στις επόμενες δραστηριότητες
του προγράμματος: σχολεία, τοπικές ενώσεις κλπ.
Κάθε ομάδα αποτελείται από νέους.
Στη συνέχεια, κάθε τοπική ομάδα σχεδιάζει και
διοργανώνει εργαστήρια, υπό την επίβλεψη
του εργαζόμενου για τη νεολαία του UISP.
Τέλος,πραγματοποιήθηκαν αυτά τα εργαστήρια
μέσα και έξω από τα σχολεία.
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Η βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι
η εκπαίδευση από ομοτίμους: οι νέοι έχουν ενεργό
ρόλο στο πρόγραμμα, καθώς προγραμματίζουν
και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες του project
από μόνοι τους.
Ο τύπος των αθλητικών δραστηριοτήτων
που προωθούνται και χρησιμοποιούνται ως
εκπαιδευτικό εργαλείο είναι τα αθλήματα του
δρόμου. Τα αθλήματα του δρόμου βασίζονται σε
αξίες όπως η δημιουργικότητα, το θάρρος, την
ομορφιά του ταλέντου, αντί της θυσίας και του
στόχου (χαρακτηριστικό του δημοφιλέστερου
αθλητισμού, όπως το ποδόσφαιρο). Λόγω της μη
δομημένης φύσης του, ο αθλητισμός στο δρόμο
είναι ένας τέλειος τύπος αθλητισμού για την
προσέγγιση των περιθωριοποιημένων νέων, που
είναι η κύρια ομάδα στόχου του προγράμματος. Ο
δρόμος επιτρέπει στους νέους να αισθάνονται πιο
άνετα, δίνοντας επίσης την απαραίτητη ελευθερία
έκφρασης.
Το πρόγραμμα αυτό αυτό έχει χαρακτηριστεί ως
μία από τις καλύτερες ορθές πρακτικές για τον
αθλητισμό και την ένταξη του έτους 2016 από
το Coni και το ιταλικό Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Πολιτικής.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•
•
•
•

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •
•
•

Αυξμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον υγιεινό
τρόπο ζωής
Αυξημένη κοινωνικοποίηση και ένταξη, ιδιαίτερα
των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο
Ένα νέο δίκτυο που αναπτύχθηκε από τους
κύριους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διάρκεια
του έργου
Ανάκτηση αστικών χώρων για αθλητικές
επιχειρήσεις
fratellidisport.it/images/download/brochure-buonepratiche-2016-file-per-web.pdf
uisp.it/progetti/pagina/percorsi-indysciplinati-lastrada-quella-giusta
isismamolibergamo.it/wp-content/uploads/2013/12/
indysciplinati_-descrizione-del-progetto.pdf
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Ενσωμάτωση μέσω Αθλητισμού
ΧΩΡΑ

Βουλγαρία, Ιταλία, Ουγγαρία, Κροατία, Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, Τσεχία, Σλοβακία, Ισπανία

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Νέοι (16 - 30 ετών)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η “ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού” είναι
μια ανταλλαγή νέων (YE) που ασχολείται με
τη σημασία του αθλητισμού ως εργαλείου
ενσωμάτωσης και εκπαίδευσης για την προώθηση
της κοινωνικής ένταξης, της κατανόησης του
πολιτισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των νέων στις
τοπικές κοινωνίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα
που υλοποιείται στο πλαίσιο της ανταλλαγής
νέων Erasmus +. 65 νέοι Ευρωπαίοι, από 8
χώρες, συζήτησαν για την ενσωμάτωση μέσω
του αθλητισμού στη Σόφια κατά τη διάρκεια
ανταλλαγής νέων που διήρκεσε 7 ημέρες,
που διοργάνωσε ο “Βουλγαρικός Σύνδεσμος
Αθλητικής Ανάπτυξης”. Ο γενικός στόχος του
έργου ήταν να συγκεντρώσει νέους από χώρες
με ομάδες μετανάστευσης και να τους δείξει
τις δυνατότητες ένταξης μέσω του αθλητισμού.
Το YE περιελάμβανε μεταφορά καινοτόμων
μεθοδολογιών
μη
τυπικής
εκπαίδευσης,
δημιουργώντας μια σημαντική εκπαιδευτική
πορεία μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν,
που μέσω του αθλητισμού μπορεί να βελτιώσει
την ενσωμάτωση των μεταναστών, των νέων σε
χώρες που ανακάμπτουν οικονομικά και των
ανθρώπων από διαφορετικό υπόβαθρο του
τοπικού πληθυσμού στην Ευρώπη - διαφορετικές
μειονότητες. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει
πολλές περιπτώσεις φτώχειας, βίας, πολιτιστικές
και εκπαιδευτικές συγκρούσεις που βασίζονται
κυρίως στην έλλειψη κατάλληλων μέσων για την
ένταξη.
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Οι νέοι είναι μια από τις ομάδες-στόχους που
μπορούν να διευθετήσουν ένα προσωπικό
παράδειγμα για τα θέματα αυτά ειδικά αν
είναι ενισχυμένοι από τα κατάλληλα εργαλεία.
Ο αθλητισμός ως κοινή γλώσσα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση
για να ενσωματώσει τους νέους στην κοινωνία
και να προωθήσει, μαζί με την εκπαίδευση που
φέρνει, και τις αξίες της ανοχής, της ελευθερίας,
της αμεροληψίας, του σεβασμού μεταξύ πολλών
άλλων. Ο αθλητισμός είναι χρήσιμος για την
εξάλειψη των στερεοτύπων (διευκολύνοντας
την διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών
και των μειονοτήτων στην κοινωνία), την
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και του
διαπολιτισμικού διαλόγου (χρησιμοποιώντας τον
αθλητισμό ως κοινή γλώσσα) και τη διευκόλυνση
της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης.
Η μεθοδολογική προσέγγιση σε αυτό το
πρόγραμμα ήταν αρκετά παρόμοια με αυτή του
MATCH, δεδομένου ότι επικεντρώθηκε στον
ορισμό των βασικών στοιχείων του αθλητισμού
ως εργαλείο ενσωμάτωσης και εκπαίδευσης για
την προώθηση του αθλητισμού με βάση την
ένταξη.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•
•

•
•

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •
•

Αυξημένη γνώση σχετικά με τον αθλητισμό
και τις υπαίθριες δραστηριότητες ως εργαλεία
ενσωμάτωσης και εκπαίδευσης.
Νέο δίκτυο νέων με κίνητρα, οι οποίοι μπορούν
να δράσουν ως πολλαπλασιαστές στις τοπικές
τους κοινότητες και μεταξύ των φίλων τους όσον
αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών
αλληλεγγύης και ενσωμάτωσης.
Αυξημένη ενσυναίσθηση των συμμετεχόντων σε
άτομα από μειονότητες και με μεταναστευτικό
υπόβαθρο
Ειδικευμένοι νέοι από μειονότητες και
μεταναστευτικό υπόβαθρο
intsport.wordpress.com/
intsport.files.wordpress.com/2016/03/info_pack_
integration-through-sport_ye1.pdf
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FC CONCORDIA
ΧΩΡΑ

Βουλγαρία

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Μειονεκτούντες νέοι

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ποδοσφαιρικός όμιλος Concordia είναι ένα
μοντέλο που χρησιμοποιεί το ανταγωνιστικό
πνεύμα, κλπ., το οποίο καθιστά ευκολότερη την
επίτευξη θετικών αθλητικών και κοινωνικών
αποτελεσμάτων. Η FC Concordia αναπτύσσει
και υλοποιεί αθλητικά-κοινωνικά προγράμματα
με στόχο την εργασία με παιδιά και εφήβους,
τα οποία προέρχονται κυρίως από σχολεία.
Μέσω του αθλητισμού, τα παιδιά μπορούν
να μάθουν την ανεκτικότητα, την πειθαρχία
και το σεβασμό, να αποκτήσουν κοινωνική
εμπειρία και επικοινωνιακές δεξιότητες, να
βελτιώσουν την κουλτούρα της υγείας και
της διατροφής τους και να αυξήσουν το
ενδιαφέρον τους για τον αθλητισμό. Για τον
προσδιορισμό των ειδικών αναγκών σε σχέση
με τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα
άτομα σε κίνδυνο, ο ποδοσφαιρικός σύλλογος
Concordia αναπτύσσει και υλοποιεί κοινωνικά
προγράμματα που στοχεύουν στην εργασία με
παιδιά και εφήβους. Επί του παρόντος δεκαοκτώ
παιδιά από την ηλικία των 8 έως και 13 ετών
εκπαιδεύονται στο σύλλογο, μερικά από αυτά
χρησιμοποιούν κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ άλλα
ζουν σε περιφέρειες της Σόφιας.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•
•
•

Καλύτερη υγεία και αυτοπεποίθηση
Ενισχυμένη ενσωμάτωση και διαπολιτισμικός
διάλογος μεταξύ μειονεκτούντων ατόμων
Βελτιωμένη αίσθηση της κοινής ενσυναίσθησης
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

•
•
•

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •
•
•
•
•
•

Έλλειψη κατάλληλης επικοινωνίας μεταξύ των
σχολείων και του αθλητικού συλλόγου
Έλλειψη καθιερωμένων εσωτερικών πολιτικών
και επιμονή στην επιβολή αθλητικής
παιδαγωγικής σε αθλητικούς συλλόγους
Δεν είναι επαρκώς ενοποιημένοι κανονισμοί
(σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) σχετικά με
τη νεανική εργασία στον ελεύθερο χρόνο τους αντίστοιχα ανεπαρκής έμφαση στις ευκαιρίες των
αθλητικών σωματείων.
footura.com/index.php/2015/10/07/sportnablagotvoritelna-liga
concordia.bg/novini/futbolen-klub-v-igrata
facebook.com/otbornasarceto/timeline
stenoy.org/partners/intercampus
facebook.com/bisbulgaria
nacionalite.org

FUTBOLNET
ΧΩΡΑ

Ισπανία

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

•
•

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το Futbolnet είναι μια πρωτοβουλία του
ιδρύματος Futbol Club Barcelona. Παίζουν
στην αθλητική αίθουσα. Δουλεύουν μόνο με το
ποδόσφαιρο χρησιμοποιώντας το δικό τους
σύστημα διδασκαλίας που χωρίζεται σε 3 φάσεις:
•
•
•

Νέοι (12-18 ετών)
Ευρύτερο κοινό

1η φάση, οι ομάδες δημιουργούν τους κανόνες.
2η φάση, παίζουν.
Τρίτη φάση, επισημαίνουν ο ένας τον άλλο
πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες

Το ποδόσφαιρο σε τρεις φάσεις (μεθοδολογία FC
Barcellona που χρησιμοποιεί η Futbolnet) καθιερώνει
συνεπή πρότυπα μεταξύ των συμμετεχόντων,
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τα εφαρμόζει στο παιχνίδι, τα συζητά και τα
αξιολογεί στο τέλος της δραστηριότητας.
Μέσα από αυτό, οι νέοι αισθάνονταν σημαντικοί,
καθώς αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους νέους να
αποφασίσουν οι ίδιοι για τον αγώνα.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•
•
•

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Βελτίωση της συμπεριφοράς και των αξιών μεταξύ
των νέων
Αυξημένη διαφυγή από τις κακές συνήθειες ή τις
συγκρούσεις
Αυξημένη ομαδική εργασία, σεβασμός, συνεργασία

Οι νέοι συχνά μιλούν τη δική τους γλώσσα
και η επικοινωνία είναι δύσκολη. Όντας μια
κουλτούρα με διαφορετικές αξίες και μακριά
από την κοινωνία μας, είναι μερικές φορές
δύσκολο να καταλάβουμε ποιες συμπεριφορές
είναι ιδιαίτερα σεξιστικής φύσεως. Τέτοιου
είδους συμπεριφορές δεν γίνονται αποδεκτές
εδώ. Πολλοί συμμετέχοντες προέρχονται από
κοινωνικές υπηρεσίες και είναι παιδιά που
περνούν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο
τους στο δρόμο και συχνά αντιμετωπίζουν
προβλήματα με το νόμο και έχουν προκλητική
συμπεριφορά και σύγκρουση κατά τη διάρκεια
της δραστηριότητας.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •

ceplaestany.cat/esportperjoves/futbolnet.aspx

ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

•
•
•

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

To «Γκολ στη Φτώχεια» δημιουργήθηκε από
την Μ.Κ.Ο. Διογένης το 2010, και στοχεύει στην
ανακούφιση του κοινωνικού αποκλεισμού

Άστεγοι
Πρόσφυγες
Πρώην χρήστες ναρκωτικών
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μέσω του αθλητισμού και στη συνέχιση του
έργου της Ελληνικής Ομάδας των Αστέγων που
δημιουργήθηκε το 2006.
Υλοποίησε τοπικά τουρνουά σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας. Εκτελούνται εβδομαδιαίες
εκπαιδευτικές συναντήσεις (δύο εβδομαδιαίως
στην Αθήνα, τρεις κάθε εβδομάδα στο Βόλο και
μία ανά εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη) και η ομάδα
τους συμμετέχει ακόμη και σε ένα ερασιτεχνικό
πρωτάθλημα.
Σε τοπικό επίπεδο διοργάνωσαν το πρώτο
τους εθνικό τουρνουά στην πόλη της Πάτρας
με ομάδες από οκτώ διαφορετικές πόλεις το
2011. Εκπαιδεύονται τακτικά και η ομάδα
τους συμμετέχει και στην τοπική ερασιτεχνική
ένωση, η οποία διευκολύνει την αλληλεπίδραση
με ανθρώπους που δεν είναι άστεγοι σε ένα
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την
ισότητα και το δίκαιο παιχνίδι, προωθώντας έτσι
την ένταξη στην κοινωνία.
Σε διεθνές επίπεδο, η Ελληνική Ομάδα Αστέγων
ποδοσφαίρου συμμετείχε για πρώτη φορά στο
5ο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων, το οποίο έλαβε
χώρα το καλοκαίρι του 2007 στην Κοπεγχάγη,
κερδίζοντας το κύπελλο. Από τότε συμμετέχουν
κάθε χρόνο στο τουρνουά.
Το παράδειγμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια
επιτυχημένη πρωτοβουλία για την ένταξη των
κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων στο φάσμα
της επανένταξης. Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες
εκτιμούν ότι: το 92% δήλωσε ότι η συμμετοχή του
ήταν ένα σοβαρό κίνητρο για ένα νέο ξεκίνημα
στη ζωή, το 89% βελτίωσε τις κοινωνικές του
σχέσεις και το 73% δήλωσε ότι η ζωή του άλλαξε
προς το καλύτερο.
ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Ανάπτυξη της επανένταξης των κοινωνικά
αποκλεισμένων
• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση των
ευάλωτων ανθρώπων

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ •
•
•

homelessworldcup.org/partner/greece
shedia.gr/kick-out-poverty
facebook.com/shedia.streetpaper
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