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Ξελόγισζζνη όξνη
Sport for All = Άζιεζε γηα Όινπο
SWOT: Strengths=δπλαηφηεηεο
Weakness=αδπλακίεο
Opportunities=επθαηξίεο
Threats=απεηιέο
Expert power = εκπεηξηθή εμνπζία-δχλακε
Referent power = εμνπζία-δχλακε θχξνπο
Reward power = επηβξαβεπηηθή εμνπζία-δχλακε
Legitimate power = εμνπζία-δχλακε ζέζεο
Coercive power = εμνπζία-δχλακε ηηκσξίαο
Planning = ρεδηαζκνχ
Organizing = Οξγάλσζεο
Staffing = ηειέρσζε
Directing = Γηεχζπλζε
Coordinating= πληνληζκνχ
Reviewing = Αλαζεψξεζε (νπζηαζηηθά Έιεγρνο/Αμηνιφγεζε/Αλαηξνθνδφηεζε)
Upgrading= Αλαβάζκηζε
S.M.A.R.T. ζηφρνη : Specific=πγθεθξηκέλνο
Measurable=Μεηξήζηκνο
Αttainable/Achievable/Acceptable=Δπηηεχμηκνο/ Απνδεθηφο
Realistic (/Relevant) = Ρεαιηζηηθφο
Time-bound=Υξνληθά δεζκεπκέλνο/πξνζδηνξηζκέλνο
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Πξόινγνο
Ο αζιεηηζκφο παξέρεη θαζνξηζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ζπκβάιιεη δεκηνπξγηθά, ζε
κηα δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. Απηφ ην επηηπγράλεη κέζα απφ
ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη ησλ επηκέξνπο ζεηηθψλ επηδξάζεσλ
ηνπ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο είλαη απηφο ηεο

θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο/επεμίαο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ απφ ην πκβνχιην
ηεο Δπξψπεο ζπκπεξηιακβάλεη θάζε είδνο θπζηθήο άζθεζεο, κε ηελ κνξθή
πεξηζηαζηαθήο είηε ζπζηεκαηηθήο θαη νξγαλσκέλεο ελαζρφιεζεο πνπ απνζθνπεί
ζηελ έθθξαζε ηνπ αηφκνπ, ηελ θαιπηέξεπζε θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο
θαη πλεπκαηηθήο πγείαο, αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ». Οη
κεζνκαθξνπξφζεζκεο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο Γηά βίνπ Άζιεζεο ζηελ θνηλσλία θαη
ηελ θάζε ρψξα, εηδηθφηεξα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη
πνιππαξαγνληηθέο θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα, σζηφζν φιεο
εζηηάδνπλ ζην επξχηεξν θάζκα ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ
πνιηηψλ.
Ο Αζιεηηζκφο γηα Όινπο είλαη κηα εηζήγεζε ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ήδε απφ
ην

1966 πνπ επηδηψθεη ηελ πξφζβαζε ζηνλ αζιεηηζκφ ζε φινπο ηνπ πνιίηεο

αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη θχινπ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο πνπ ζα νδεγήζεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζε
έλα πνηνηηθφ ηξφπν δσήο.

ηελ ζχγρξνλε επνρή ε δηάδνζε ησλ αζιεηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αιιαγή λννηξνπίαο πξνο ηελ Γηά βίνπ Άζιεζε, βνήζεζε καδί
κε ηελ αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα ππάξμεη κηα
αληίζηνηρε αηζζεηή βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηφζν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ άζιεζεο (Πηπρηνχρνη Φπζηθήο ΑγσγήοΠΦΑ), θαζψο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο άζιεζεο, φπσο αζιίαηξνη,
θπζηθνζεξαπεπηέο, εκςπρσηέο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εηδηθνί ειεθηξνληθήο
ππνζηήξημεο αγψλσλ, πξνκεζεπηέο αζιεηηθψλ εηδψλ, θηι.
Σα επφκελα ρξφληα ηα ΝΠΓΓ ή ηα ΝΠΗΓ πνπ αλήθνπλ ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε,
ηα νπνία δελ ζα δηαζέηνπλ ζηειερηαθφ δπλακηθφ κε ηηο ζχγρξνλεο ή επαξθείο
δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, ζα απνηεινχλ κε επσθειείο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο, ην
νπνίν ζα έρεη επξχηαην αληίθηππν ηφζν ζην δεκφζην νξγαληζκφ φζν θαη ζε αηνκηθφ
επίπεδν. Οη ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηνπ αζιεηηζκνχ, ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ πξνο ηνλ
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επαλαθαζνξηζκφ

ηνπ

ζηξαηεγηθνχ

ζρεδηαζκνχ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

πνιηηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ πινπνίεζεο γηα ηε Γηα βίνπ Άζιεζε, ν νπνίνο ζα
ζηνρεχεη:
 ζηελ κνξθνπνίεζε κηαο ζχγρξνλεο Γηνηθεηηθά ππνδνκήο/βάζεο, γηα ηελ
δηακφξθσζε ηνπ βέιηηζηνπ αζιεηηθνχ «πεξηβάιινληνο» πινπνίεζήο ηνπο, ηε
κεηάβαζε ζε κηα νιηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θηινζνθίαο πξνγξακκάησλ
Άζιεζεο γηα Όινπο, θαζψο θαη ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο
ηεο

πξφηαζεο

απφ ηνπο

Φνξείο

πινπνίεζεο

θαη

ηνπ

αληίζηνηρνπ

ειέγρνπ/αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπο
 ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη πβξηδηθψλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο (θπξίσο
ππαίζξησλ/αλνηθηψλ ρψξσλ άζιεζεο), κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ
αζιεηηθψλ αλαγθψλ πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ, κε παξάιιειε εθκεηάιιεπζε
φισλ ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο, θαζψο θαη ηε αλαβάζκηζε
ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ ΠΦΑ γηα πνηνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο
ηνπο πνιίηεο.
 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, νη ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο πξνθιήζεηο ζηνλ
Αζιεηηθφ ρψξν, πνπ ζα δηακνξθψζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αγνξά εξγαζίαο
ηνπ κέιινληνο, εζηηάδνπλ ζηελ γλψζε ηεο παξνρήο αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
ζπλδπάδνπλ ηηο παξακέηξνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαηλνηνκίαο, ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, ηεο νιηζηηθήο ζρεδίαζεο αλά νκάδα ζηφρν, ηελ ππέξβαζε ηνπ
αζηηθνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκνγξαθηθή αιιαγή
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1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ – ΔΝΟΣΖΣΑ
Αζιεηηζκόο σο όρεκα αληηξξόπεζεο θαη ελεξγεηηθήο
έληαμεο θνηλσληθώλ νκάδσλ κε πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε
ζε θνηλσληθά θαη δεκόζηα αγαζά
1.1 Ζ Γηα βίνπ Άζιεζε σο πνιύ-παξαγνληηθή θνηλσληθή
επέλδπζε
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ν αζιεηηζκφο παξέρεη θαζνξηζηηθέο
δπλαηφηεηεο θαη ζπκβάιιεη δεκηνπξγηθά, ζε κηα δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
αλάπηπμε κέζσ ηεο δεκηνξγίαο θαηλνχξγησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη επηδξψληαο εμίζνπ
ζεηηθά ζε επηκέξνπο ηνκείο φπσο ζηελ πινπνίεζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ
θνηλσληθή έληαμε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία (Bakhshi, et al. 2017; Γθηηάθνπ,
2017; Levermore 2008; Palacios-Huerta & Santos 2004; Ruseski & Maresova 2014).
Ο δηεξπκέλνο ηνκέαο αζιεηηζκνχ θαη θπζηθήο άζθεζεο εκπεξηθιχεη θάζε
είδνο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πεξηζηαζηαθήο ή νξγαλσκέλεο ζπκκεηνρήο, πνπ
ζέηνπλ ζηφρν δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο ηελ έθθξαζε ηνπ αηφκνπ,
ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη ηελ
δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη κεζνκαθξνπξφζεζκεο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο
Γηά βίνπ Άζιεζεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ θάζε ρψξα, εηδηθφηεξα ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη πνιππαξαγνληηθέο θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη
απφ ρψξα ζε ρψξα, σζηφζν φιεο εζηηάδνπλ ζην επξχηεξν θάζκα ηεο θνηλσληθήο θαη
ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ πνιηηψλ
Με ηνλ φξν “Γηά βίνπ Άζιεζε” ελλνείηαη ε θηινζνθηθή αληίιεςε πνπ
ππνζηεξίδεη φηη ε αλάγθε γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα/άζιεζε είλαη δηαρξνληθή θαη
μεθηλάεη ήδε απφ ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη επεθηείλεηαη θαζ φιε ηελ δσή ηνπ.
Καηά ζπλέπεηα ε “Γηά βίνπ Άζιεζε” νξίδεηαη ε δηαρξνληθή, πνιππνίθηιε ζσκαηηθή
ή πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη δξάζε, ε νπνία κάιηζηα δηαθξίλεηαη γηα ηνλ ηξφπν
εθηέιεζεο θαη ηελ κεζνδνινγία αιιά θαη ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε αλά
πεξίπησζε (δηαθνξνπνίεζε ζχκθσλα κε θξηηήξην ην θνηλσληθφ, ειηθηαθφ, ή θηλεηηθφ
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ππφβαζξν) κε ζθνπφ ηελ ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή απφδνζε ζε αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, κε αληαλάθιαζε ζην αζιεηηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
Οη κεζνκαθξνπξφζεζκεο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο Γηά βίνπ Άζιεζεο ζηελ
θνηλσλία θαη ηελ θάζε ρψξα είλαη πνιππαξαγνληηθέο (Alvarez-Bueno, et al., 2017;
Haudenhuyse, 2017; Hanrahan & Schinke 2012; Theokas, et al., 2008) θαη κπνξεί λα
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα, σζηφζν φιεο εζηηάδνπλ ζην επξχηεξν θάζκα
ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ πνιηηψλ.
ε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο έληαμεο ν Σζηλαξέιεο (1993),
αλαθέξεηαη ζηελ απνδνρή κηαο ζέζεο κέζα ζε κηα ιεηηνπξγηθή νκάδα, ε νπνία
δηαζέηεη μερσξηζηά θπζηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά απφ έλα άηνκν ή κηα
θαηεγνξία αηφκσλ. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο ιεηηνπξγηθήο έληαμεο παξέρεηαη ε
θαηάιιειε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ψζηε ηα άηνκα απηά λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζέζε
ηνπο αιιά θαη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν κέζα ζηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα.
Αξθεηνί εξεπλεηέο (Leemann, et al., 2021; Λνπθέξεο & θεπεηάξε, 2017; Εψληνπ –
ηδέξε, 2012; Σζηλαξέιεο, 1993) ζπκπιεξψλνπλ εχινγα φηη πξφθεηηαη γηα κηα
δηαδηθαζία άιιειναπνδνρήο ηνπ αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ, απφ έλα θνηλσληθφ
ζχλνιν. Γηα λα είλαη επηηπρήο ε έληαμε απηή επηζεκαίλεηαη δε φηη αλαπηχζζνληαη
θνηλσλην-δπλακηθέο ζρέζεηο

νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ πιήξε απνξξφθεζε ηνπ

αηφκνπ αιιά θαη ζηελ δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θέξεη ην άηνκν ζε
επίπεδν πξνζσπηθφηεηαο ακθίπιεπξα .
Καζψο ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο αλαδεηθλχεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν φρη κφλν σο ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη σο ζηνρεπκέλν
απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ, πνπ εζηηάδνπλ ζηε
βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο (Coombs,
Nicholas, & Pirkis, 2013), δηακνξθψλεηαη ην πιαίζην γηα αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ
κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ, φπσο απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, ψζηε λα
πξνσζεζεί ε θνηλσληθή έληαμε θαη ζην αηνκηθφ/πξνζσπηθφ επίπεδν (Cordier et al.
2017; Mitra, 2018).
Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ θαη νη εξεπλεηέο Block θαη Gibbs (2017) ν
αζιεηηζκφο ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί παξάιιεια κε άιια ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα θαη
πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί θάιιηζηα λα ζπληειέζεη
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απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνψζεζε θαη νκαιή θνηλσληθή έληαμε ησλ θνηλσληθά
απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ ΑκεΑ θαη ησλ πξνζθχγσλ.

1.2Αζιεηηζκόο:

Γπλακηθή

αληηξξόπεζεο

θνηλσληθώλ

αληζνηήησλ
Οη ηζηνξηθέο αλαιχζεηο ησλ παιαηφηεξσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζπγθιίλνπλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν αζιεηηζκφο είραλ δηακνξθσζεί θαη
αλαγλσξηζηεί σο έλα πξνλνκηνχρν αλδξηθφ πεδίν θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ
πξνζέδηδε έκθαζε ζηε ζσκαηηθή/κπτθή δχλακε, ηνλ αληαγσληζκφ, ηε ξσκαιεφηεηα
θαη ηελ αξξελσπφηεηα (Hartmann-Tews & Pfister, 2003), κε ζηφρεπζε θπξίαξρα ηελ
δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ ζηελ λενιαία (Kamphorst & Roberts, 1989). Ο
απνθιεηζκφο ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηεξίρζεθε θπξίαξρα ζε αίνια εζηθά,
ηαηξηθά θαη αηζζεηηθά επηρεηξήκαηα. ε πνιιέο ρψξεο, ε ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ
θαη ησλ γπλαηθψλ ζηνλ αζιεηηζκφ ζεσξήζεθε επηθίλδπλε, άρξεζηε, ε νπνία
δηαηάξαζζε ηε δεκφζηα εζηθή, ελψ παξάιιεια θπξηαξρνχζε ην επηρείξεκα φηη νη
γπλαίθεο δελ είραλ ηε θπζηθή ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ
αζιεηηζκφ.
Σνλ δέθαην έλαην αηψλα, ε θπζηθή αγσγή εθαξκφζηεθε σο ππνρξεσηηθή
ζεκαηηθή ελφηεηα πξψηα ζηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αξγφηεξα ζηε
πξσηνβάζκηα. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη δηεζλείο κειέηεο δείρλνπλ κηα ζπζηεκαηηθή
θαζπζηέξεζε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ θνξηηζηψλ κε ηε θπζηθή αγσγή ζηα ζρνιεία.
Χζηφζν, ζηαδηαθά ε ελζσκάησζε ησλ θνξηηζηψλ απμάλεηαη θαη ε εηζαγσγή ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο έδσζε ηζρπξή ψζεζε ζηε δηάδνζε ησλ ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ζην γπλαηθείν θχιν, αξρηθά ζηηο κηθξέο ειηθίεο ελψ αξγφηεξα θαη ζηηο κεγαιχηεξεο,
ζπκβάιινληαο θαηαιπηηθά ζηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ θαη ηελ
θνηλσληθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (Hartmann-Tews & Pfister, 2003).
ηελ ζχγρξνλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζχκθσλα κε ηηο Γηεζλείο αιιά θαη ηηο
Δζληθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Bailey, 2005; Debognies, et al., 2019; Ekholm &
Dahlstedtb, 2021; Graafland, 2020; Haudenhuyse 2017; Kelly 2011), απνηειεί θνηλή
ζέζε φηη ν αζιεηηζκφο είλαη έλα θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ θαηλφκελν κε
πνιιαπιέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή δπλακηθή
κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια, αληηπξνζσπεχεη έλα θαζνιηθφ θαηλφκελν πνπ έρεη ηελ
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δπλακηθή λα κπνξεί λα κεηαιακπαδεπηεί θαη λα δηδαρζεί κε ηξφπνπο πνπ μεπεξλνχλ
ηα πνιηηηζκηθά εκπφδηα θαη ζηεξεφηππα. Γηα ην ιφγν απηφ, ν αζιεηηζκφο
ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε θαηαζηάζεηο θνηλσληθήο φμπλζεο θαη θξίζεο
(Hanrahan & Schinke, 2012) γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηξαηεγηθψλ
πνιηηηθψλ, κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή έληαμε, πνπ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα ήηαλ
αλέθηθην ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ ή
θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα πεδία
εθαξκνγήο ελφο αλάινγνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπλδέεηαη κε δξάζεηο αζιεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ απεπζχλνληαη ζε κεηαλάζηεο, αηηνχληεο άζπιν, αιιά θαη
γεληθφηεξα επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνρεχνληαο λα
δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθή θνηλσληθή απνδνρή θαη απνηειέζκαηα αβίαζηεο
θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο (Bortoletto & Porrovecchio, 2018).
Καηά ζπλεπεία, ε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν αζιεηηζκφο είλαη κηα
«παγθφζκηα γιψζζα», ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζεη ηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά
θαη εζληθά ζχλνξα (Sporting Equals, 2015). πρλά ν αζιεηηζκφο πξνζθέξεη έλα
αλνηθηφ πεξηβάιινλ δίρσο απνθιεηζκνχο ζην νπνίν ηα άηνκα ή νη νκάδεο κέζα απφ
ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο επαθέο

βάζεη θνηλψλ ή

παξεκθεξψλ ελδηαθεξφλησλ (Ollif, 2008; Seippel, 2002).
Δζηηάδνληαο ζε έλα δηαθνξεηηθφ νπηηθφ πεδίν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην
πιαίζην ηεο αηδέληαο ζην πεδίν ηεο δηθαηνζχλεο γηα ζέκαηα παξαβαηηθφηεηαο ηεο
λενιαίαο, αιιά θαη ζε έλα πην επξχ θνηλσληθφ πεδίν,

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή

βηβιηνγξαθία

ηνπο

απνδεηθλχεηαη

φηη,

απέλαληη

απφ

ραξαθηεξηζκνχο:

"Πεξηζσξηνπνηεκέλνο", "Νένο δξάζηεο", "Υξήζηεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ",
"Φπρηθά δηαηαξαγκέλνο", "Παξαπιαλεκέλνο", “Αλεθπαίδεπηνο”, “Αγχκλαζηνο”
"Αλεχζπλνο", κπνξεί θαη πξέπεη λα ππάξμεη ε ζηξαηεγηθή ζεψξεζε κηαο θνηλσληθήο
πξννπηηθήο, πνπ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηελ έθθξαζε ησλ Goldson θαη Muncie
(2006): «Κάζε παηδί έρεη ζεκαζία».
Καηά ζπλέπεηα ε αιιαγή πνιηηηθήο ζθέςεο, κε θπξίαξρε ζεψξεζε ηελ
αλαγλψξηζε ησλ παηδηψλ σο δνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο κειινληηθήο θνηλσλίαο
(Bailey, 2005; Hill, et al., 2004; Martiniello & Madonna, 2021; Prout, 2002; Willow,
2002), ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή κηαο νιηζηηθήο ζηξαηεγηθήο
ππνβνήζεζεο

ηεο «θνηλσληθήο έληαμεο κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο Γηα βίνπ
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Άζιεζεο», δηακνξθψλνληαο ηηο πξννπηηθέο γηα κηα πγηή θνηλσλία, κε άκβιπλζε ησλ
αληηζέζεσλ θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εληαμηαθή πνιηηηθή ακνηβαίαο θαηαλφεζεο
Ζ ηαπηφρξνλε ζηφρεπζε ζηελ «θνηλσληθή έληαμε» θαη ηελ «κείσζε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο» ησλ λέσλ (Sandford, et al., 2008; Pearson, 1983) κε βαζηθφ
ππιψλα ηηο αζιεηηθέο παξεκβάζεηο/δξάζεηο, κπνξεί λα απεηθνληζηεί σο ε επέλδπζε
ζηνπο κειινληηθνχο ελήιηθεο (Hendrick, 2003) θαη ηνπο «εξγαδφκελνπο πνιίηεο ηνπ
κέιινληνο» (Lister, 2005).
χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο
αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Spurrier, et al., 2008) παξαηεξείηαη θαη ζην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα έδεημαλ φηη νη ζπκπεξηθνξέο
ζρεηηθά κε ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο – γνλέσλ,
ζρεηίδνληαη κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο αιιά θαη
θαηά ηελ θάζε ελειηθίσζεο (Bjørnarå, et al., 2021, Xu, Wen & Rissel, 2015), θαζψο
θαη ηα δηαηξνθηθά ηνπο πξφηππα (Pyper, Harrington, & Manson, 2016; Scaglioni, et
al, 2011; Spurrier, et al., 2008). Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ
αζιεηηζκφ ζηηο ειηθίεο 26 έσο 43 εηψλ φπνπ θαη δεκηνπξγείηαη θαη ν νηθνγελεηαθφο
δεζκφο, αζθεί κεγαιχηεξε επίδξαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηέο ηηο ειηθίεο παίδεη
θπξίαξρν ξφιν ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζπκβίσζεο, ηελ άκβιπλζε ησλ
έκθπισλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαηά ηελ
επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Pigos, Moraiti, & Gitakou, 2004).
Παξάιιεια κηα παξάκεηξνο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί θαηά ηε ράξαμε
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηελ Γηα βίνπ Άζιεζε, είλαη ε παξαδνρή ηεο
ελαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε έλα επξχ θάζκα πνηθίισλ αζιεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία θαίλεηαη λα δηαζθαιίδεη πςειφηεξα επίπεδα ζσκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ ελήιηθε δσή (Batista, et al., 2019; Bélanger,
et al., 2015). Δηδηθφηεξα, ε επίδξαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηζηεκνληθψλ
απνηειεζκάησλ εκθαλίδεηαη λα είλαη πην έληνλε ζηηο γπλαίθεο ζπγθξηλφκελεο κε ηνπο
άλδξεο (Mäkelä, et al., 2017).
ηνλ ηνκέα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Pigos, et al., 2004), εμίζνπ νη
γπλαίθεο ειηθίαο 17 έσο 25 εηψλ δείρλνπλ λα έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθήο
επίδξαζεο ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Χζηφζν, φπσο
θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 1 πνπ αθνινπζεί δηαθξίλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηελ
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άζιεζε έρεη ηελ πςειφηεξε επίδξαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ ειηθία ησλ
35-43 θαη ζηα δχν θχια. Μηα πηζαλή εξκελεία ηνπ πςειφηεξνπ πνζνζηνχ βειηίσζεο
ζηηο γπλαίθεο ζα κπνξνχζε λα είλαη νη κεησκέλεο επθαηξίεο θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο,
φπνπ απφ ηελ άιιε πιεπξά ν αζιεηηζκφο πξνζθέξεηαη γηα ηελ ηφλσζε ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζε έλα θιίκα ραιάξσζεο θαη δεκηνπξγίαο γλσξηκηψλ.
Αληίζηνηρα, νη αζινχκελνη ειηθίαο 35-43 θαίλεηαη φηη πνιχ ζπρλά κέζσ ηεο
αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο επηδηψθνπλ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε θίινπο θαη γλσζηνχο
αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.

ΓΗΑΠΡΟΩΠΗΚΔ ΥΔΔΗ
ΠΟΟΣΌ ΒΔΛΣΊΩΖο

50
45

45

38

36

40

36

41

35
25

30

37

38

31

25
20

20

15
10
5
0
17-25

26-34

35-43
ΖΛΗΚΊΑ
Αλδξεο

Γξάθεκα 1.

44-52

53+

Γπλαίθεο

Πνζνζηφ ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλ

ειηθηαθή πεξίνδν, αλά θχιν
Σα πξναλαθεξφκελα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη επηζεκάλζεηο ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ ράξαμε κεζνκαθξνπξφζεζκεο αζιεηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη
ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηνρεχζεσλ γηα ηελ άκβιπλζε ηεο έκθπιεο
δηάθξηζεο. Ζ επέλδπζε ζηελ θνηλσληθή έληαμε κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ, απνηειεί
επέλδπζε ζε θνηλσληθφ αιιά θαη ηαπηφρξνλα ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν (Graafland,
2019; Hanrahan & Schinke, 2012; Hartmann & Kwauk, 2011; Martiniello &
Madonna, 2021; Ruseski & Maresova, 2014).
Οη δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο έληαμεο, φπσο ν αζιεηηζκφο, απνηεινχλ ζεκαληηθά
εξγαιεία κείσζεο πιεζψξαο αληζνηήησλ. Γελ αμηνπνηνχληαη κφλν γηα λα βνεζήζνπλ
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ψζηε λα απνηξέςεη ηα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο απφ ηελ απαμίσζε,
απνκνλσηηζκφ ή ηελ παξακνλή ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ
ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο
(Giulianotti, 2011) θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο (Hanrahan &
Schinke, 2012). Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε απέδεημε
πφζν βαζηθφ ξφιν παίδεη ε θνηλσληθή πξνζηαζία σο απηφκαηνο ζηαζεξνπνηεηήο ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.
Σα Ζλσκέλα Έζλε ζηελ ζεκαηηθή Αηδέληα 2030 ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε
αλάπηπμε (UN, 2015) αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ αζιεηηζκνχ ζε επίπεδν
ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηεο εηξήλεο πγθεθξηκέλα, δηαθξίλνπλ φηη
κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ πξνάγνληαη αμίεο φπσο αλεθηηθφηεηα θαη ζεβαζκφο (Hanrahan
& Schinke, 2012), ελψ παξάιιεια ζέηνληαη ζηφρνη επίηεπμεο ελδπλάκσζεο
γπλαηθψλ λέσλ θαη δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πγείαο, κφξθσζεο θαη θνηλσληθήο
έληαμεο (LaVoi, & Dutove, 2012)
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά
κε ηελ θαηλνηνκία ζηνλ αζιεηηζκφ, αλαθέξζεθε αλάκεζα ζε άιινπο ηνκείο
ζεκαληηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ νηθνλνκία ζε επίπεδν ΑΔΠ θαη πνζνζηνχ
επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο αιιά θαη ζε θνηλσληθέο δηαζηάζεηο φπσο ε έληαμε, ε
πξνάζπηζε ηεο ηζφηεηαο θαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ.

Δπηζεκάλζεθε δε φηη ελψ

ζεσξείηαη ε ζρεηηδφκελε κε ηνλ αζιεηηζκφ δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο αλ θαη
δηαθαίλεηαη λα έρεη ζαθή επίδξαζε, δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξηζηεί επαξθψο ην
κέγεζνο ηεο επίδξαζήο ηνπ ζην ΑΔΠ θαη ζηελ απαζρφιεζε ηεο θάζε ρψξαο κέινο,
ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ ζηνηρείσλ (EE, 2021).
χκθσλα κε ην Eurobarometer (2018), ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ
πνζνζηνχ ηεο αζιεηηθήο/ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ (αλά
ρψξα), θαζψο θαη ην ρξφλν, ηε ζπρλφηεηα θαη ηα επίπεδα ελαζρφιεζεο κε ηνλ
αζιεηηζκφ ή/θαη άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εκθαλίδεη ηα αθφινπζα
απνηειέζκαηα, παξέρνληαο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο
ηνπο ζε αζιεηηθέο/ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εβδνκαδηαίσο):
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Γξάθεκα 2. Καηαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ ηεο αζιεηηθήο/ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ (αλά ρψξα)
Ζ Δπξσπατθή επηηξνπή πξφζθαηα αλαθήξπμε ην 2022 σο ην Δπξσπατθφ Έηνο
Νενιαίαο, πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπ λένπο ηεο ΔΔ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο – πην πξάζηλνπ, ρσξίο
απνθιεηζκνχο θαη κάιηζηα ςεθηαθφ, κνηξαδφκελνη ην δηθφ ηνπ φξακα γηα ηελ
κειινληηθφ θνηλσληθφ πξφηππν δσήο, γλσξίδνληαο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη
ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηηο αληίζηνηρεο
Αζιεηηθέο, ζε φιε ηελ Δπξψπε (ΔΔ, 2021). Ζ θαζηέξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο
Νενιαίαο ε ΔΔ ζηνρεχεη εθηφο ησλ άιισλ:
 ηελ ελζάξξπλζε
ζεηηθήο

αιιαγήο

φισλ ησλ λέσλ λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο θαη θνξείο
θαη

θπξίσο

φζσλ

έρνπλ

πεξηνξηζκέλεο

επθαηξίεο

πξνεξρφκελνη απφ αγξνηηθέο ή απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή πνπ αλήθνπλ ζε
επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο,
 ηελ πξνψζεζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ κέζσ ησλ
πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο λένπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ
ζηελ

πξνζσπηθή,

θνηλσληθή

θαη

επαγγεικαηηθή

ηνπο

αλάπηπμε.

πκπιεξσκαηηθά ε δξάζε «Next Generation EU» ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε
παξνρήο πνηνηηθψλ επθαηξηψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κφξθσζεο, άζιεζεο θαη
θαηάξηηζεο.
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 ηελ άληιεζεο πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ κέζσ απηψλ ησλ δξάζεσλ ηεο
ζρεηηθά κε ην φξακα θαη ηηο γλψζεηο ησλ λέσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε
θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ θνηλνχ ζρεδίνπ ηεο ΔΔ, κε βάζε ηε Γηάζθεςε γηα ην
Μέιινλ ηεο Δπξψπεο (ΔΔ, 2021).
ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνο Νενιαίαο 2022, πξαγκαηνπνηήζεθε
Παλεπξσπατθή έξεπλα (φπνπ νη εξσηεζέληεο λένη 15-30 εηψλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο
ΔΔ, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πνηα είλαη ηα βαζηθά ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ηα νπνία
ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ην Δπξσπατθφ Έηνο Νενιαίαο. χκθσλα
ινηπφλ κε ηα πνξίζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο νη ηέζζεξηο θπξίαξρεο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο λένπο ηεο Δπξψπεο, ήηαλ νη αθφινπζεο:
 Βειηίσζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο θαη επεμίαο (34%),
 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
(34%),
 Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

ειεχζεξεο

θπθινθνξίαο

θνηηεηψλ,

καζεηεπφκελσλ, καζεηψλ θ.ιπ. (33%), θαη
 Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ
(32%)
Ζ θπξίαξρε απηή ζέζε ησλ λέσλ πνπ ζέηνπλ σο χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ηελ
βειηίσζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο θαη επεμίαο

ζην πιαίζην ηνπ

Δπξσπατθνχ Έηνο Νενιαίαο 2022, επηβεβαηψλεη ηα επηζηεκνληθά επξήκαηα θαηά ηα
νπνία ε ζηαζεξήο ζπρλφηεηαο ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φρη κφλν κεηψλεη ηνλ θίλδπλν
θιηληθήο θαηάζιηςεο, αιιά κεηψλεη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε άηνκα κε θαη
ρσξίο θιηληθή θαηάζιηςε (US Department of Health and Human Services, 2018). Ζ
ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ
ζπκπησκάησλ. Παξάιιεια, ε ηαθηηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηψλεη ηα
ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ ρξφλησλ επηπέδσλ άγρνπο
φζν θαη ησλ νμέσλ ζπλαηζζεκάησλ άγρνπο πνπ ληψζνπλ πνιιά άηνκα θαηά θαηξνχο
Δπίζεο κε γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ
Δπξσπατθνχ Έηνο Νενιαίαο 2022, θαη ηε ζηφρεπζε ηνπ αηηήκαηνο ησλ λέσλ γηα
«Βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ λέσλ», ζα πξέπεη λα
ππνγξακκηζηεί φηη ε ζπζηεκαηηθή αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα εκθαλίδεη λα ελεξγνπνηεί
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ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ
θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ/θαζεθφλησλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ γηα ην κέιινλ.
Σέηνηεο ιεηηνπξγίεο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο,
απηνζπγθέληξσζεο, αλαζηνιήο θαη δηεπθφιπλζεο ζπκπεξηθνξψλ, νξηνζέηεζεο
νξζνινγηθά

ηνπ

πιαηζίνπ

επηθείκελσλ

εξγαζηψλ

θαη

ηνπ

ειέγρνπ

ησλ

ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βειηηψλεη επίζεο άιια ζηνηρεία ηεο
γλσζηηθήο

ιεηηνπξγίαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

κλήκεο,

ηεο

ηαρχηεηα

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο θαη ε αθαδεκατθή
απφδνζε (US Department of Health and Human Services, 2018).
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα αιιά θαη ηηο δηεζλείο βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο έρεη ηεθκεξησζεί ε ζέζε φηη ν αζιεηηζκφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε
ζηξαηεγηθέο «θνηλσληθήο έληαμεο» θαη βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ πνιηηψλ.
ην πην ζεκειηψδεο επίπεδν, νη άξηηα ζρεδηαζκέλεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαινχληαη λα ελζσκαηψζνπλ βαζηθέο αμίεο φπσο ε απηνπεηζαξρία, ν ζεβαζκφο γηα
ηνλ άιινλ, ε ελζηέξληζε ηεο αξρήο γηα δίθαην παηρλίδη, ε νκαδηθή εξγαζία, θαζψο θαη
ε πξνζήισζε ζε ακνηβαία ζπκθσλεκέλνπο θαλφλεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν βνεζνχλ
ηα άηνκα λα νηθνδνκήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζηε δσή ηνπο (Sport for Development &
Peace, 2008).
Σα θνηλσληθά νθέιε πνπ απνθνκίδεη έλαο αζινχκελνο επαιεζεχνληαη θαη απφ
άιινπο εξεπλεηέο φπσο νη Coleman θαη Iso-Ahola (1993) θαη νη Tirone θαη Pedlar,
(2005). Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη ε άζθεζε αιιά θαη ην παηρλίδη ηνλψλνπλ
ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο έληαμεο. Καζψο κέζα απφ ηελ αζιεηηθή
δξαζηεξηφηεηα νη ζπκκεηέρνληεο θαιιηεξγνχλ θνηλσληθέο θαη εζηθέο αμίεο ελψ
παξάιιεια εκθαλίδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ κάζεζε (Bailey,
2005). Αληίζηνηρα, αμηνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ επθαηξίεο ελεξγνπνίεζεο ησλ
πνιηηψλ ζε επίπεδν δξάζεσλ κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο
ζηνπο λένπο (Sport England, 1999).
Δλ γέλεη, ν αζιεηηζκφο ζεσξείηαη φηη εμαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
κείσζε αλ φρη ηελ εμάιεηςε δηαθφξσλ κνξθψλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο, πνπ πεγάδνπλ
είηε ιφγσ ηεο θνηλσληθήο ζέζεο είηε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ αηφκσλ (Blanco,
2017; Young, 2019). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη πνιίηεο εθείλνη καζηίδνληαη απφ
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αθξαία θηψρεηα θαη “ππνθέξνπλ” απφ ηνλ απνθιεηζκφ, ε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα
δχλαηαη λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ κέζν πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ
πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πιεζπζκψλ (Sherry, 2017; Sport for Development and Peace,
2008). Δπίζεο, κπνξεί ην πεξηβάιινλ ηνπ αζιεηηζκνχ λα απνηειέζεη έλα πεδίν
αιιεινθαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηθεξεηψλ
κεηά απφ έλνπιε ή κε ζχγθξνπζε (Schulenkorf & Edwards, 2012).
Ζ

απμαλφκελε

παξέκβαζε

ηεο

ΔΔ

ζηα

ζέκαηα

ηνπ

αζιεηηζκνχ

αληηθαηνπηξίδεη απηφλ ηνλ πνιπδηάζηαην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηνπ αζιεηηζκνχ. Ζ
Λεπθή Βίβινο ηεο ΔΔ γηα ηνλ αζιεηηζκφ (2007) αλαθέξεη φηη "Ο αζιεηηζκόο κπνξεί
... λα δηεπθνιύλεη ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ αιινδαπώλ ζηελ θνηλσλία
Πξνέιεπζεο θαζώο θαη ππνζηήξημε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ”.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ε πξφθιεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε γηα
ηελ ηαπηφηεηα ησλ αζιεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ αζιεηηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ
κειψλ είλαη δηηηή: Ζ πξψηε πξφθιεζε είλαη ε έλλνηα θαη ε ζηφρεπζε ηνπ Αζιεηηζκνχ
ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ (ςπραγσγία, πγεία θηι), γηα «Όινπο» ηνπο πνιίηεο (πνπ
αζινχληαη ζε αγσληζηηθφ αιιά θπξίσο ζε κε αγσληζηηθφ επίπεδν) θαη ν Γηά βίνπ
Αζιεηηζκφο φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε. Ζ δεχηεξε πξφθιεζε είλαη ε
έλλνηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ Αζιεηηζκφ.
Σν πξναλαθεξφκελν δεχηεξν ζεκείν πξφθιεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε,
είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ζπκκεηνρή ζηνλ Αζιεηηζκφ φισλ ησλ πνιηηψλ αλεμαξηήηνπ
θπιήο, θχινπ, ζξεζθείαο, θπζηθψλ ή νηθνλνκηθψλ ηθαλνηήησλ,

θνηλσληθνχ

επηπέδνπ, θαζψο φπσο έρεη αλαθεξζεί ζην θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο, ε έληαμε ζηνλ
αζιεηηζκφ ζεσξείην γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην παξειζφλ, αλδξηθφ πεδίν
δξαζηεξηνπνίεζεο, κε επίθεληξν ηε λενιαία θαη θνηλσληθά ζηξσκαηνπνηεκέλν, ρσξίο
εηδηθή κέξηκλα ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηφρνπο (φπσο άηνκα κε αλαπεξίεο,
κεηαλάζηεο,

Ρνκά,

θηι).

Δπηζηεκνληθή

αλάιπζε

ηεο

πξναλαθεξφκελεο

παξειζνληηθήο ινγηθήο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνξηθή κειέηε ηεο Hartmann-Tews
(1999) πνπ αλαιχεη ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν δηεμαγσγήο πξνγξακκάησλ Αζιεηηζκνχ
γηα Όινπο θαη αγψλσλ θαηά ηηο δεθαεηίεο 70‟-90‟, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ
Γεξκαλία. Απνθαιχπηεη δε ηελ αληίζηαζε θαη ηελ εγγελή αληθαλφηεηα ησλ
παξαδνζηαθψλ δνκψλ ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ
ζηνλ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο φια ηα ηκήκαηα
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ηνπ πιεζπζκνχ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξφζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε. Καηά
ζπλέπεηα, ε δεχηεξε πξφθιεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε αλαθέξεηαη ζηελ
ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αζιεηηζκνχ σο κέζν φρη κφλν γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο ηζφηεηαο αλάκεζα ζηα δπν θχια, αιιά θαη γηα ηε θαηαπνιέκεζε νπνηαζδήπνηε
δηάθξηζεο θαη απνθιεηζκνχ ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ.
Βαζηδφκελνη ζηελ δεχηεξε απηή πξφθιεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε γηα ηνλ
Αζιεηηζκφ θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ηεο ΔΔ (European
Commission, 2011) , ζε αξθεηέο ζηξαηεγηθέο Δπξσπατθψλ θξαηψλ (θαη ηεο Διιάδαο,
κε θχξην ξφιν ζηξαηεγηθνχ

ζπληνληζηή ηελ Γεληθή γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ,

δηακέζνπ ησλ Πξνγξακκάησλ θαη Δθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο) δφζεθε έκθαζε
ζηε ζηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο θαη ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε επάισησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ρακειά επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο.

ρήκα 1. πλεξγαζία ΓΓΑ κε θνξείο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε επάισησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ
ηηο νκάδεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ειηθησκέλνη, άηνκα κε αλαπεξία ή
ρξφληα αζζελείο, κέιε κεηνλνηηθψλ εζλν-πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ, πξφζθπγεο αηηνχληεο
άζπιν, άζηεγνη θαη άλεξγνη λένη εθηφο ζρνιείνπ κε ή ρσξίο παξαβαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο

(Kelly,

2013),

θάηνηθνη

ππνβαζκηζκέλσλ

γεηηνληψλ

θαη
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πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πιεζπζκψλ. Έκθαζε δε, δφζεθε ζηελ δπλακηθή ηεο αζιεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ πξνζέγγηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθήο πθήο
θνηλνηήησλ (Block & Gibbs, 2017; Kelly, 2013; Muncie, 2006; Rose, 1999),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη θνηλσληθή ή πνιεκηθή
ζχγθξνπζε (π.ρ. πεξηνρή ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ). θηι.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηνπο ηφρνπο ηνπ
Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 2020 (EE, 2020) ε ππνζηήξημε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ
ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηνξγαλσηψλ αζιεηηζκνχ πξνσζεί ηελ πγηή
δσή θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε. χκθσλα κε ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο Δπξσπατθνχο ζηφρνπο νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη:
 λα πξνσζήζεη ηελ αίζζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο
έληαμεο κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ, ηδίσο γηα πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο
 λα εμαιείςεη θαηλφκελα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη
ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο πξνάζπηζεο ηεο ηζφηεηαο θχισλ κέζσ ηνπ
αζιεηηζκνχ
 λα δηαζθαιηζηεί έλα πςειφ πνηνηηθφ επίπεδν παλεπηζηεκηαθήο θαη
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο λένπο αζιεηέο, ηαπηφρξνλα κε ηελ
αζιεηηθή ελαζρφιεζε, κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εγθαηάιεηςε
θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε
 λα πξνσζήζεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηνλ αζιεηηζκφ κέζσ
πξνγξακκάησλ θπζηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία
 λα ελζαξξχλεη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θπζηθή θαηάζηαζε θαη λα
θαηαπνιεκήζεη ηελ παρπζαξθία κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηαθηηθή
ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
Δηδηθά γηα ηνλ ηειεπηαίν ζηφρν ηεο ΔΔ, δειαδή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
παρπζαξθίαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ φηη ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο αζιεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο παξαηεξείηαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Pigos, et al., 2004;
Spurrier, et al., 2008), αθνχ ε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο/γνλέσλ, ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ
(Bjørnarå et al., 2021; Xu et al., 2015) θαζψο θαη ηα δηαηξνθηθά ηνπο πξφηππα
(Scaglioni, et al., 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη
νξζέο/πγηεηλέο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο θαη νη δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ
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παξέρνπλ ηελ επθαηξία λα δηακνξθψζνπλ θαιέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηα
παηδηά. Οη ελεκεξσκέλνη θαη παξαθηλεκέλνη γνλείο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξφηππν γηα
ηα παηδηά, πξνζθέξνληαο κηα πγηεηλή, ρνξηαζηηθή, ρακειήο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο
δηαηξνθή θαη πξνσζψληαο ηελ απηνξξχζκηζε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο
(Scaglioni, et al., 2011).
χκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO,
2010) ε ηαθηηθή αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γνλέσλ, γηα 150 ιεπηά ζε κέηξηα
έληαζε ή 75 ιεπηά ζε έληνλε έληαζε ή ζπλδπαζκφ, καδί κε δξαζηεξηφηεηεο κπτθήο
ελδπλάκσζεο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε έλα
πγηή ηξφπν δηαβίσζεο. Δπίζεο, ,ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία λα ε άζιεζε
ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο/επθηλεζίαο θαη βειηίσζεο ηεο επεμίαο
(Hallal, et al., 2012; Rangul, et al., 2012), έρεη ζνβαξή ζεηηθή επίδξαζε ζηε θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ (Batista, et al., 2019; Bauman, et al., 2016; Bjørnarå, et
al., 2021, Strandbu, et al., 2020; Xu, et al., 2015).
Θα πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα ηνληζζεί φηη κηα απφ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ζε
επίπεδν αζιεηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη

κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο

αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, απνηειεί ε δηαηήξεζε ελφο
παηδηνχ/αζιεηή (σο ζεκαληηθή κνλάδα θνηλσληθήο επέλδπζεο) ζε κηα νκάδα
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα
εκθαλίδεηαη λα κεηψλνληαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία θαη πεξλά απφ ηελ εθεβεία ζηελ
ελειηθίσζε (Telama, 2009). Δίλαη εκθαλήο κηα δξακαηηθή κείσζε ζην επίπεδν ηεο
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ εθεβεία θαη εηδηθφηεξα θαηά ηε κεηάβαζε ζηελ
ελήιηθε δσή (Farooq, et al., 2018). Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο άλδξεο παξαηεξείηαη κηα
δξακαηηθή κείσζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηελ πεξίνδν κεηαμχ 13-16 εηψλ, ελψ
αληίζηνηρα ζηηο γπλαίθεο ηελ πεξίνδν κεηαμχ 9-12 εηψλ. Απηή ε δξακαηηθή κείσζε
ζην επίπεδν ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ ησλ θχισλ δηαθαίλεηαη λα
ζπλερίδεηαη ζηε λεαξή ελήιηθε δσή (ειηθίεο 18-29), ελψ εκθαλίδεηαη λα
ζηαζεξνπνηείηαη ζηε κέζε ελήιηθε δσή δειαδή ζηηο ειηθίεο 30-64 εηψλ (Caspersen,
et al., 2000).

Δπηπξφζζεηα, ε ζπκκεηνρή ζε ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο αζιεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ παηδηθή/εθεβηθή ειηθία είρε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζπζρέηηζε κε ηελ παξακνλή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ
εθεβεία ζηελ ελήιηθε δσή (Jose, et al., 2011).
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ε έλα άιιν επίπεδν θνηλσληθήο παξέκβαζεο, ν αζιεηηζκφο πνπ απεπζχλεηαη
ζε άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ), δελ απνηειεί κφλν παξάγνληα ςπρηθήο εθηφλσζεο
θαη ςπραγσγίαο, αιιά κηα επίπνλε θαη καθξφρξνλε δηαδηθαζία, πνπ νδεγεί ζηελ
απνθαηάζηαζε, ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ φζν ην δπλαηφλ απηφλνκε πνξεία ηνπ
αηφκνπ θαη ηελ ππνβνήζεζε ζηελ επαλέληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία (Mitra, 2018; Ruger
& Mitra, 2015).
Αξθεηνί εηδηθνί επηζηήκνλεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εηζάγνπλ κεζφδνπο θαη
δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ησλ
ΑκεΑ (Arfa et al., 2020; Powrie et al., 2020; Willis, et al., 2018). Σα άηνκα κε
αλαπεξία βξίζθνληαη θαζεκεξηλά ζε κεηνλεθηηθή θνηλσληθή ζέζε, πνιχ δε κάιινλ
φηαλ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο εζλν-πνιηηηζηηθέο νκάδεο, πξφζθπγεο ή νηθνλνκηθά
αζζελέζηεξεο ηάμεηο, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δπλεηηθά ηνπο ξέπεη ζε
θαηαζηάζεηο απνμέλσζεο θαη απνκφλσζεο απφ ην ππφινηπν θνηλσληθφ ηνπο
πεξίγπξν, θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Steinhardt,
et al., 2021; Wright, et al., 2018). Καηά ζπλέπεηα, ηα ΑκεΑ, δελ απνηεινχλ κηα
νκνγελνπνηεκέλε επάισηε θνηλσληθή νκάδα, αιιά αλάινγα κε ηελ ππνθαηεγνξία
πνπ αλήθνπλ, ρξήδνπλ εηδηθήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ππνβνήζεζεο (Arfa,
Solvang, Berg, & Jahnsen 2020; Leahy, et al. 2021; Powrie, et al., 2020).
Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ βαζίδνληαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε
ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, θαζψο θαη ηεο αλάιεςεο
ξφισλ ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο (Γαζθαιάθεο, 2009). Ζ ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ
ξφισλ ζπληειεί κε ηελ ζεηξά ηεο ζε άληζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο θαη ειέγρνπ ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αγαζψλ θάηη πνπ νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία αζχκκεηξεο
θνηλσληθήο δχλακεο (Frisby, 2005). πλεπψο, ηα άηνκα κε αλαπεξία αλάινγα κε ην
θνηλσληθφ ζηξψκα πνπ αλήθνπλ, έρνπλ θαη ηηο αλάινγεο παξνρέο. Καηά ζπλέπεηα ηα
άηνκα κε αλαπεξία πνπ πξνέξρνληαη απφ εχπνξεο νηθνγέλεηεο, ηπγράλνπλ θαιχηεξεο
ηαηξηθήο-πεξίζαιςεο,

παξνρήο

θαξκάθσλ

θαη

αλέζεσλ,

πξφζβαζεο

ζε

δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο επαθήο, ζε αληίζεζε κε αλάπεξα άπνξα άηνκα πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Εχγθηξε, 2020).
Γηαθαίλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε ησλ ΑκεΑ ζε δηάθνξεο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα θαη παξέρνπλ ηελ
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δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ πην εχθνια λα εληαρζνχλ ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν
(ηξαηνχξε, 2017). Ζ ζεκαληηθή επίπησζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα άηνκα
κε αλαπεξία (ΑκεΑ) αληαλαθιάηαη ηφζν ζην ζσκαηηθφ, φζν θαη ζην ςπρνινγηθφ θαη
θνηλσληθφ επίπεδν. Παξάιιεια κε ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο δεμηφηεηαο,
εληζρχνληαη ηα επίπεδα απηνεθηίκεζεο ησλ ΑκεΑ. πλεπψο, ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα
έρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα απηελέξγεηα, παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο ρσξίο λα
ππνινγίδνπλ ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη εκπεηξίεο ηεο δσήο θαη ησλ θαζεκεξηλψλ
ζπλζεθψλ πνπ ππξνδνηνχλ ην άγρνο θαη ηελ θνηλσληθή απνμέλσζε (Steinhardt, 2021;
Wright, 2018).
Με γλψκνλα ηηο δηαθνξεηηθέο αζιεηηθέο αλάγθεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαηά ηελ ράξαμε δξάζεσλ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ ηεθκεξησκέλεο πνιηηηθήο, απαηηείηαη ε ζχλζεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
δεδνκέλσλ εθαξκνγήο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ηφζν ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα/γλψζε
φζν θαη ηελ επηηπρή ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο απνηππψλεηαη απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπ επσθεινχκελνπο ησλ αλάινγσλ αζιεηηθψλ πνιηηηθψλ/δξάζεσλ. Καηά
ζπλέπεηα απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν θαηά ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή πινπνίεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ, ε ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ
εξεπλεηψλ θαη

ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο (Bailey, et al. 2009), ψζηε νη

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα νδεγήζνπλ ζηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα.
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2. ΚΔΦΑΛΑΗΟ – ΔΝΟΣΖΣΑ
Βαζηθέο αξρέο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ
Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε, Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, Ζγεζία
θαη Οξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά
2. 1.

Βαζηθέο αξρέο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε
Γηα λα πινπνηεζνχλ φκσο κε επηηπρία ηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο θαη εθδειψζεσλ
γηα φινπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη α) έλαο θαιφο πξνγξακκαηηζκφο-ζρεδηαζκφο, β) κία
απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή δνκή, γ) κία εμεηδηθεπκέλε ζηειέρσζε ζε αλζξψπηλν
δπλακηθφ, δ) κία άξηζηε δηνηθεηηθή-δηεπζπληηθή δηεξγαζία θαη ηέινο ε) έλαο θαιφο
θαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ησλ δξάζεσλ. Όια ηα παξαπάλσ
5 βαζηθά ζηνηρεία απνηεινχλ θαη πεξηγξάθνπλ κε κία ιέμε ην «κάλαηδκελη». Σν
κάλαηδκελη, κπνξεί λα απνδνζεί κε δηάθνξνπο φξνπο ζηελ Διιεληθή. Ζ πην φκσο
δηαδεδνκέλε εξκελεία βξίζθεηαη ζε δχν ιέμεηο, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε. Σν
κάλαηδκελη κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ ηελ ζηηγκή πνπ δχν ή θαη πεξηζζφηεξνη
άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή
κηαο ππεξεζίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπλαληάηαη παληνχ. ε κηα κεγάιε επηρείξεζε πνπ
παξάγεη θαηαλαισηηθά πξντφληα, ζε ελψζεηο, ζε νξγαληζκνχο, ζε νκίινπο, ζε νκάδεο
αλζξψπσλ.
Ο Chelladurai (1985) αλαθέξεη φηη νη βαζηθέο αξρέο κάλαηδκελη είλαη ζε κεγάιν
βαζκφ βησκαηηθέο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζε δηάθνξνπο ξφινπο φπσο απηφ
ηνπ γνληνχ, ηνπ δαζθάινπ αιιά θαη ηνπ πξνπνλεηή ηηο εθαξκφδνπλ ζρεδφλ ζε
θαζεκεξηλή βάζε αζπλείδεηα. Οπζηαζηηθά ε θαζηέξσζε ηνπ κάλαηδκελη είλαη κηα
αλάγθε ηαπηφζεκε κε ηελ δεκηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαζνξίδνληαο θαη
επεξεάδνληαο ηνλ βαζκφ ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπο. Θεκειηψδεο
αξρή ηνπ κάλαηδκελη είλαη ε επίηεπμε απνηειεζκάησλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ελφο ζπλφινπ αλζξψπσλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ
ησλ απνηειεζκάησλ ππάξρεη νπζηαζηηθά ε αλάγθε πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ ζρεηηθά
κε ην ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλνπλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ην θάλνπλ.
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Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη επαξθήο θαζνδήγεζε θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη ε
αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη (Παπαδφπνπινο, 1987; Rνbbins,
1976).
εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηνίθεζε παίδεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, δενδκέλνπ φηη
γηα ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλνη ξφινη φπσο ηνπ
επηθεθαιή, θαη ησλ αηφκσλ πνπ εθηεινχλ ηηο νδεγίεο. ην ζχλνιν ηνπο νη άλζξσπνη
ζε έλα νξγαληζκφ/ επηρείξεζε επηδηψθνπλ ηελ πινπνίεζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ
πνπ έρεη ζέζεη ν νξγαληζκφο. εκαληηθή πηπρή ηεο δηνίθεζεο είλαη ε δηάζηαζε ηεο
ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ζηξακέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ
επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ (Hersey & Blanchard, 1993; Rνbbins,1976; Weihrich &
Kννntz, 1993),
Αθνχ ινηπφλ θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη πξνο επίηεπμε ελφο νξγαληζκνχ, ε δηνίθεζε είλαη
ζεκαληηθφ λα αμηνπνεί απνηειεζκαηηθά θαη κε παξαγσγηθφ ηξφπν ηνπο δηαζέζηκνπο
πφξνπο ηνπ (Andersνn, 1984). Οη ηέζζεξηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο
ηνπ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 2 είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε
θαη ν έιεγρνο ησλ αλζξψπηλσλ θαη άιισλ πφξσλ κε ζθνπφ λα πινπνηεζνχλ
απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ (Daft,
2000; Jνnes & Geνrge, 2011).

ρήκα 2. Οη ηέζζεξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη
Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη αλάκεζα ζηηο έλλνηεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ
ξφιν ζηελ δηνίθεζε μερσξίδνπλ νη έλλνηεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ βαζκνχ
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Πνιινί
είλαη φκσο θαη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηειέρσζεο πνιχ ζεκαληηθή
θαη γη‟ απηφ ηελ πεξηιακβάλνπλ σο πέκπηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ κάλαηδκελη. Ζ φιε
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δηαδηθαζία ηνπ κάλαηδκελη κε ηηο πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ απεηθνλίδεηαη ζην
ρήκα 3.

ρήκα 3. Οη πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη
Ζ επηζηήκε ηνπ κάλαηδκελη ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία
φπσο αλαθέξεη ν Drucker (1974): ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.
Γηα πνιινχο ην κάλαηδκελη είλαη ηέρλε, αθνχ κε ηελ ρξήζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ απνβιέπεη ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε ηνπ
νξγαληζκνχ, ηεο νκάδαο αηφκσλ, ηεο εηαηξείαο. Ζ έλλνηα ηεο απφδνζεο αλαθέξεηαη
ζηε θαιχηεξε δπλαηή παξαγσγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ αχμεζε ησλ
θεξδψλ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εμφδσλ θαη γεληθά ζηελ πην απνδνηηθή
εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
αλαθέξεηαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα λα
επηιέγνπκε ηνπο θαηάιιεινπο ζηφρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο πινπνηνχκε. Πξέπεη
ινηπφλ, πξψηα, λα νξηνζεηεζνχλ νη θαηάιιεινη ζηφρνη θαη θαηφπηλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ. Γελ αξθεί κφλν ε πξνζπάζεηα ησλ εξγαηψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ
ζηειερψλ, ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ αζιεηψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα έρεη θαη
θάπνην απνηέιεζκα. Πξνζπάζεηεο ρσξίο απνηέιεζκα δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηειηθή
επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ.
Ζ απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ
επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηελ ζσζηή ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ 4 ή 5
αξρψλ ηνπ κάλαηδκελη νη νπνίεο αιιεινεπεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Όηαλ θάπνηα απφ
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ηηο

αξρέο-ιεηηνπξγίεο

ηνπ

κάλαηδκελη

πζηεξεί

ζηελ

απνδνηηθφηεηα-

απνηειεζκαηηθφηεηα, απηφ επεξεάδεη θαη ηηο ππφινηπεο αξρέο-ιεηηνπξγίεο. Γειαδή αλ
ππάξρεη ζε έλαλ νξγαληζκφ άξηζηνο πξνγξακκαηηζκφο, θαιή νξγαλσηηθή δνκή,
ζηειέρσζε θαη έιεγρνο, αιιά δελ ππάξρεη ζσζηή δηνίθεζε-δηεχζπλζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηα ηειηθά απνηειέζκαηα δελ ζα είλαη ηα αλακελφκελα. Σν
ίδην ζα ζπκβεί θαη ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε φηαλ 2 απφ ηηο βαζηθέο αξρέοιεηηνπξγίεο δελ απνδίδεη φπσο έρεη ζρεδηαζζεί θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζα είλαη αξλεηηθά (Drucker, 1974). Ζ
αιιειεπίδξαζε ησλ αξρψλ ηνπ κάλαηδκελη απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 4.

ρήκα 4. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ αξρψλ ηνπ κάλαηδκελη.
ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο ζα γίλεη αλαθνξά γηα θάζε κία απφ ηηο 5 βαζηθέο
αξρέο-ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη.
Ο πξνγξακκαηηζκόο
Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε πξψηε θαη πνιχ ζεκαληηθή αξρή-ιεηηνπξγία ηνπ
κάλαηδκελη. Ζ έλλνηα ηεο επηηπρίαο, ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο,
πξνυπνζέηεη απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. ην πνιχπινθν θαη ηαπηφρξνλα
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βξηζθφκαζηε ν πξνγξακκαηηζκφο πεξηζζφηεξν απφ
πνηέ είλαη ζεκαληηθή ξπνππφζεζε επηηπρίαο. Ο πξνγξακκαηηζκφο νλνκάδεηαη θαη
ζρεδηαζκφο, θαη γηα πνιινχο ζεσξείηαη σο ε πην ζεκαληηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
γεληθνχ κάλαηδκελη. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έγθεηηαη ζηελ δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ
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επηινγή κέζσ ιήςεο απνθάζεσλ κηαο ζεηξάο επηκέξνπο ελεξγεηψλ απαξαίηεησλ γηα
ηελ επίηεπμή ηνπο (Bartνl & Martin, 1991; Κννntz & Weihrich, 1990).
Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ νπζηαζηηθά παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε
έλαλ νξγαληζκφ λα πξνβιέςεη ηελ κειινληηθή ηνπ θαηάζηαζε αιιά θαη λα ειέγμεη ηηο
δηαδηθαζίεο (Ackνff, 1970). Τπν απηφ ην πξίζκα, ν νξγαλζκφο πξνζπαζεί κέζσ ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ λα αληηιεθζεί ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θαη λα νξίζεη πνπ
απνζθνπεί λα βξίζθεηαη ζην κέιινλ. Καζνξίδεη ζα ιέγακε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν
πξαγκαηνπνηνχληαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ, νη ηαθηηθέο θαη φιεο νη εζηηαζκέλεο ελέξγεηεο
ηνπ πξνθεηκέλνπ κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη
ζέζεη. Μπνξεί θάιιηζηα δε λα ζεσξεζεί σο ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνίαλ ν επηθεθαιήο,
θαη ηα ζηειέρε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο

ηνπ δεκνζίνπ νξηνζεηνχλ ζηφρνπο θαη

θαζνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ηνπο πινπνηήζνπλ. Θεσξείηαη σο κηα
δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα-ζπλεηδεηή πξάμε, θαηά ηελ νπνία νη επηθεθαιήο θαζνξίδνπλ
ηελ πνξεία δξάζεο (Dunham & Pierce 1989; Kννntz, Ο‟Dνnnell, & Weihrich, 1980).
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ νη επηθεθαιήο θαη ηα δηνηθεηηθά
ζηειέρε πξέπεη λα ζθεθηνχλ ηη πξέπεη λα γίλεη, πνηφο πξφθεηηαη λα ην θάλεη, πσο θαη
πφηε ζα ην θάλεη απηφο. Ο πξνγξακκαηηζκφο επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ αλαθνξά ζε
γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, θαη ηελ αλαθνξά ζε κειινληηθέο επθαηξίεο θαη
επηθείκελνπο θηλδχλνπο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο αλαθνξέο ζηα δπλαηά θαη αδχλαηα
ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ ιήςε απνθάζεσλ θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο δελ είλαη ην ίδην. Οη απνθάζεηο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ρσξίο ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ, αιιά ν πξνγξακκαηηζκφο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηε ιήςε
απνθάζεσλ (Gνetz, 1949). Κακηά ηδησηηθή επηρείξεζε, νξγαληζκφο, θνξέαο ή
πξφγξακκα άζιεζεο θαη εθδειψζεσλ δελ κπνξνχλ

λα ειπίδνπλ φηη ζα έρνπλ

απμεκέλε απφδνζε ή ζα πεηχρνπλ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε, ρσξίο απνηειεζκαηηθφ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ζσζηφ κάλαηδκελη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Σδεθίλεο,
1984).

Ζ νξγάλσζε
Ζ επφκελε ιεηηνπξγία είλαη απηή ηεο νξγάλσζεο ε νπνία θαζνξίδεη ην πεδίν
επζπλψλ θαη αξκoδηoηήησλ, ηα επίπεδα εμνπζίαο θαη ινγνδνζίαο αιιά θαη ην πιαίζην
κέζα ζην νπνίν αλαπηχζνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζπληνληζκέλα νη πξνζπάζεηεο ηνπο (Armstrong, 1988; Robbins
1990). Οη επηθεθαιήο-ππεχζπλνη-ζηειέρε-εθπαηδεπηέο

πξνζπαζνχλ, αθνχ έρνπλ

εμαζθαιίζεη φια ηα δηαζέζηκα πιηθά κέζα θαη αλάινγν αλζξψπηλν δπλακηθφ, λα
εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ-νκάδαο, κέζα απφ ηνλ θαηάιιειν
ζπληνληζκφ (Υoιέβαο, 1989).
Με ηελ oξγάλσζε πεηπραίλεηαη κηα ζπληoληζκέλε πξoζπάζεηα θαζoξηζκoχ
θαζεθφλησλ θαη ζρέζεσλ κε ηελ εμoπζία. Γελ αξθεί κφλo ε απιή ζπλεξγαζία ησλ
αλζξψπσλ γηα ηελ πιoπoίεζε ησλ ζηφρσλ. Πξέπεη απηoί oη άλζξσπoη λα έρoπλ θoηλφ
αληηθεηκεληθφ ζθoπφ, λα ππάξρεη δηαδηθαζία θαηακεξηζκoχ ησλ εξγαζηψλ θαη
oξζoιoγηθφο ζπληoληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηoπο. Ζ ηέρλε ηεο oξγάλσζεο απoζθoπεί
ζηo πξoζδηoξηζκφ ησλ ξφισλ ηoπ θαζελφο. ηoρεχεη ιoηπφλ ζηoλ θαζoξηζκφ
επζπλψλ, ζηε δεκηoπξγία δoκψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ (Αrmstrong, 1988).
Ζ ζσζηή oξγάλσζε κέζα ζε έλα νξγαληζκφ, επηρείξεζε, εηαηξεία, θνξέα ή
αζιεηηθά πξνγξάκκαηα, κεγηζηoπoηεί ηελ απφδoζε ησλ εξγαδoκέλσλ ζε φια ηα ηεξαξρηθά
επίπεδα, θαζoξίδoληαο ηηο ιεηηoπξγηθέο εξγαζίεο θαη θαζήθoληα ηoπο. Ζ oξγάλσζε βoεζά
επίζεο ζηo δηαρσξηζκφ ησλ ππoρξεψζεσλ θαη επζπλψλ αλά άηoκo θαη αλά oκάδα
αλζξψπσλ θαη ζηε δεκηoπξγία απoηειεζκαηηθψλ θαλαιηψλ επηθoηλσλίαο (Kathleen,
1995). χκθσλα κε ηoπο αλσηέξσ oξηζκoχο ε oξγάλσζε ζπλίζηαηαη ζε πέληε βαζηθά
αιιειέλδεηα ζηoηρεία πoπ είλαη:
1.Oη άλζξσπνη. Χο έλα εληαίν ζχλνιν κέζoπ ηεο αλάπηπμεο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο πξoζπαζoχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο
ζηφρνπο.
2.Oη ζθνπνί. Oη ζηφρoη θαη oη ζθoπoί έρoπλ ηελ ίδηα ζεκαζία. θoπoί ιoηπφλ
είλαη oη αληηθεηκεληθoί ζηφρoη θάζε επηρείξεζεο ή oκάδαο. Μπoξoχλ λα
oξηζζoχλ επίζεο σο κηα επηζπκεηή θαηάζηαζε ζηελ oπoία πξνζδνθνχκε λα
θζάζoπκε ή σο θάπoηo απoηέιεζκα πoπ επηδηψθoπκε λα πεηχρoπκε.
3.Γηαίξεζε εξγαζίαο θαη θαζεθόλησλ. Ζ oξγάλσζε πεξηιακβάλεη ηε ζπλεηδεηή
δηάξζξσζε ησλ ξφισλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ πoπ ζπλεξγάδoληαη. Ζ
δξάζε ησλ αηφκσλ γίλεηαη βάζε ζρεδηαζκoχ θαη ζπληoληζκoχ. Καηαλέκεηαη o
θφξηoο εξγαζίαο, oξίδoληαη oη πεξηoρέο δξάζεο ησλ αηφκσλ θαη o θαζέλαο
αλαιακβάλεη ηoπο ξφιoπο ηoπ.
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4.Όξηα-πεξηβάιιoλ. Καζε oξγάλσζε απoηειεί κηα δηθή ηεο μερσξηζηή θoηλσλία
κε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ζηφρoπο θαη δoκέο εμoπζίαο.
5.Γηάξθεηα. Ζ oξγάλσζε ζε oπoηαδήπoηε κoξθή ηεο έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
δηάξθεηα.
Ζ ζηειέρσζε
Αλ

σο

επηθεθαιήο-ππεχζπλνο-δηνηθεηηθφ

ζηέιερνο

κεηαρεηξηζηείηε

ηoπο

αλζξψπνπο ζαο φπσο είλαη, ζα κείλνπλ απηφ πoπ είλαη. Αλ φκσο ηνπο αληηκεησπίζεηε
φπσο ζα έπξεπε, φπσο ζα φθεηιαλ, φπσο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη, ηφηε ζα
κεηακνξθσζνχλ (Κσζηoχιαο, 1992). Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ζηελ ιεηηνπξγία
ηεο ζηειέρσζεο δίλεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ ε επθαηξία λα επηιέμεη ηνπο θαηάιιεινπο
αλζξψπνπο

θαη λα ηνπο πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε, αλάπηπμε θαη

ελεξγoπoίεζή ηoπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ
ηεζεί (Jones, 2003). H πξφζιεςε πξνζσπηθνχ είλαη κηα ζχλζεηε θαη ζεκαληηθή
δξαζηεξηφηεηα, αθνχ κε απηήλ επηηπγράλεηαη ε ζηειέρσζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ
θνξέα θαη ηεο νκάδαο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ
παξάγνληα δηαθξίλεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη
απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν ζπληειεζηή επηηπρίαο αλεμαξηήησλ ησλ ηερλνινγηθψλ
εμειίμεσλ (Likert, 1990) θαη φηη ζπλίζηαηαη λα εμεηάδεηαη ζαλ μερσξηζηή ιεηηνπξγία
θαη φρη ζαλ ζηνηρείν ηεο νξγάλσζεο (Koontz & Weihrich, 1993),
Ζ ζηειέρσζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ θαζνξηζκφ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ ππάξρνπλ θαη απηψλ πνπ
πξνζιακβάλνληαη, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αλάινγεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ πξνψζεζε
θαη ηελ βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνβιέπνληαο ζηελ
απνδνηηθφηεξε

θαη

παξαγσγηθφηεξε

πινπνίεζε

ησλ

ζηφρσλ.

Γηα

κηα

απνηειεζκαηηθή ζηειέρσζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηξεηο ζεκαληηθέο
δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο επηθεθαιήο-ππεχζπλνπο-δηνηθεηηθά ζηειέρε.
1.

Αλάιπζε ζέζεσλ εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ηνπ
νξγαληζκνχ-επηρείξεζεο-θνξέα-πξνγξάκκαηνο άζιεζεο πνπ ζα ζπκβάινπλ
ζηελ επίηεπμε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Πξέπεη λα γίλεη πεξηγξαθή ησλ
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λα θαζνξηζζνχλ ηφζν νη αξκνδηφηεηεο φζν θαη ηα
απξαίηεηα

πξνζφληα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε-
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επηθεθαιήο νθείινπλ λα νξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα ζε έκςπρν
δπλακηθφ, λα απνθαζίζνπλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδνληαη θαζψο θαη ην
επηζπκεηφ επίπεδν ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ. Ζ αλάιπζε ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ επηθεθαιή-δηνηθεηηθφ
ζηέιερνο-δηεπζπληή γηαηί ην θαηάιιειν επηιεγκέλν πξνζσπηθφ ζα απνηειέζεη
ην θχξην εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ
ζηφρσλ.
2.

Πξνζέιθπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δίλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη
πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ απφ εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο πεγέο άηνκα πνπ ζα
θαιχςνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ νξγαζληκνχ. Οη επηθεθαιήο-δηνηθεηηθά ζηειέρεππεχζπλνη, ζην ζηάδην απηφ πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ ην απαηηνχκελν
αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο.

3.

Δπηινγή. Δίλαη κηα ζεκαληηθή θαη επίπνλε δηαδηθαζία, θαζφηη ιακβάλνληαη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ππνςεθίσλ γηα ηηο
θαηλέο ζέζεηο εξγαζίαο. Ο επηθεθαιήο-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζα πξέπεη κε
γλψκνλα ην θαιφ ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα, λα ζπιιέμεη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα γεληθά πξνζφληα
ησλ ππνςεθίσλ, ειπίδνληαο φηη ζην ηέινο ζα θάλεη ηελ πιένλ ηδαληθή θαη
ρξήζηκε επηινγή ηφζν γηα απηφλ φζν θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ-θνξέα. (Δζληθφ
Μεηζφβην Πνιπηερλείν 2009).
Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη εηαηξίεο, νη νξγαληζκνί θαη δηάθνξνη θνξείο

κπνξεί λα δηαζέηνπλ ηνλ ίδην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, λα έρνπλ ηα ίδηα πνηνηηθά
κεραλήκαηα παξαγσγήο, ηηο ίδηεο θαιέο εγθαηαζηάζεηο. Μπνξεί φκσο λα κελ έρνπλ
ηελ ίδηα πνηφηεηα ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δθείλεο νη επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη
θνξείο

πνπ ζα δηαζέηνπλ ηα πιένλ θαηάιιεια άηνκα (εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη

ζηειέρε), είλαη εθείλεο πνπ ζα μερσξίζνπλ αθνχ ε πνηφηεηα θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ
αηφκσλ ζα θάλεη ζην ηέινο ηε δηαθνξά.
Oη αζιεηηθoί oξγαληζκoί θαη ηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο θαη εθδειψζεσλ γηα
φινπο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ κία κνξθή επηρείξεζεο πoπ δηoηθoχληαη απφ
αλζξψπoπο, απoηειoχληαη απφ άηoκα πoπ παξάγoπλ πξoτφληα-ππεξεζίεο θαη ηo
θαηαλαισηηθφ θoηλφ είλαη νη άλζξσπoη. Γηαθέξoπλ θαηά πoιχ απφ άιιεο
παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πoπ έρoπλ λα θάλoπλ κε πιηθά, κεραλήκαηα θαη έκκεζεο
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δεκφζηεο πσιήζεηο. Δπεηδή ιoηπφλ oη αζιεηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ άκεζε ζρέζε κε
ηνπο αλζξψπνπο, θαζίζηαηαη σο εθ ηνχηνπ ε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζαλ κηα πνιχ
βαζηθή θαη ζεκαληηθή ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ, ηα αλζξψπηλα πξνβιήκαηα ζεσξνχληαη
ζπρλά ζαλ ηα πιένλ πνιχπινθα, εμαηηίαο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηεο
ζπκπεξηθoξάο.
Σα θαηάιιεια άηνκα ζηε ζσζηή ζέζε είλαη αλαγθαηφηεηα γηα ηελ
κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζπλνρήο θαη ζπλεξγαζίαο κέζα ζηνλ
νξγαληζκφ-θνξέα. Παξέρεη δε αζθαιείο εγγπήζεηο γηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε.
πλεπψο ε επηιoγή ηoπ θαηάιιειoπ πξoζσπηθoχ είλαη πoιχ ζεκαληηθή. Oη ηπρφλ
άζηoρεο επηιoγέο ζα ζηoηρίζoπλ ζηoλ oξγαληζκφ-θνξέα θαη ζε ρξφλo θαη ζε ρξήκαηα,
δχo παξάγoληεο πoπ ζα επεξεάζoπλ ζε κεγάιo βαζκφ ηελ ηειηθή πιoπoίεζε ησλ
ζηφρσλ.
Ζ δηεύζπλζε- δηνίθεζε
Γηα λα δηεπζχλνπλ θαη λα θαζoδεγoχλ απoηειεζκαηηθά ηoπο αλζξψπoπο, oη
επηθεθαιήο πξέπεη λα γλσξίδoπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηα κέιε ηνπ
νξγαλζηκνχ θαη λα γλσξίδoπλ πσο λα oδεγήζoπλ ηνλ νξγαληζκφ-θνξέα-νκάδα πξνο
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Dunham & Pierce, 1989). Γηεχζπλζε ή αιιηψο δηνίθεζε
είλαη ε ιεηηνπξγία – δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ν επηθεθαιήο-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο
θαηαλνεί, ειέγρεη θαη θαζνδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ζηειέρε πνπ απνηεινχλ
ηελ νκάδα. ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη ε ρξήζε ηερληθψλ παξφηξπλζεο θαη
επηθoηλσλίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνηζηακέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη έλα πςειφ
βαζκφ εξγαζηαθήο παξαθίλεζεο πνπ λα δηαθξίλεη ηελ εξγαζία ζε έλα πεξηβάιινλ
εκπηζηνζχλεο θαη επίδεημεο δήινπ (σηεξηάδεο, 1991).Δπηδηψθεηαη δειαδή κέζσ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο ε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθoξάο κέζσ ηεο
ζηνρεπκέλεο επηξξνήο. Δθθξάδεηαη κε ηελ άζθεζε εγεζίαο, ηελ επηθoηλσλία, ηε δηoίθεζε,
ηo ζπληoληζκφ ησλ oκάδσλ εξγαζίαο, ηελ εθρψξεζε εμoπζίαο, ηε δηακφξθσζε
ζπκπεξηθoξάο, ηελ εθπιήξσζε αλαγθψλ θαη ηελ παξαθίλεζε (Πξoθέηεο, 1993).
Oη έλλoηεο ηoπ κάλαηδκελη (δηoίθεζεο) θαη ηεο δηεχζπλζεο γηα πoιιoχο είλαη ηo
ίδηo πξάγκα. O απoηειεζκαηηθφο θαη θαιφο κάλαηδεξ (δηoηθεηηθφο) ζπλήζσο είλαη θαη
απoηειεζκαηηθφο σο αξρεγφο θαη εγέηεο. Όπσο αλαθέξζεθε ην κάλαηδκελη
αζρνιείηαη κε ηoλ πξoγξακκαηηζκφ, ηελ ζσζηή oξγάλσζε, ηoλ θαζoξηζκφ ζηφρσλ
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θαη ηελ απoηειεζκαηηθή ζηειέρσζε. O έιεγρoο επίζεο φισλ απηψλ ησλ
δξαζηεξηoηήησλ είλαη πoιχ ζεκαληηθφο. Όκσο φιεο απηέο oη ιεηηoπξγίεο ιίγα
κπoξoχλ λα επηηχρoπλ αλ oη επηθεθαιήο-εγέηεο δελ γλσξίδoπλ πσο λα θαζoδεγoχλ
θαη λα δηεπζχλoπλ ηoπο αλζξψπoπο (Weihrich & Koontz, 1993). Δπνκέλσο,
αλαγλσξίζδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηξφπνπ εγεζίαο, ηεο παξνρήο θηλήηξσλ θαη ησλ
κεζφδσλ παξαθίλεζεο. H εγεζία, ε παξαθίλεζε θαη ηα θίλεηξα έρoπλ άκεζε ζρέζε
αιιειεπίδξαζεο. Όηαλ θάπoηoο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλoήζεη ηα θίλεηξα, εθηηκά
πεξηζζφηεξo ηη ζέιoπλ oη άλζξσπoη θαη ηoλ ηξφπo πoπ αληηδξoχλ. Ζ απφδoζε ηoπ
αηφκoπ ζε oπoηoδήπoηε ηoκέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο δελ εμαξηάηαη κφλo
απφ ηε κάζεζε, ηηο θπζηθέο θαη ηηο ςπρoπλεπκαηηθέο ηoπ ηθαλφηεηεο. Δμαξηάηαη θαη
απφ άιιoπο παξάγoληεο πoπ θάλoπλ ηo άηoκo λα επηιέγεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηoπ, λα
βάδεη ζηφρoπο θαη λα πξoζπαζεί γηα ηελ επίηεπμε ηoπο.
Με ηνλ φξν παξαθίλεζε ή ππoθίλεζε ελλνείηαη ε ςπρνινγηθή δηαδηθαζία πνπ
επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνο ηα
κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Ζ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθoξάο απηήο γίλεηαη έθδειε
κέζσ απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο δξαζηεξηφηεηεο. Μάιηζηα ππνζηεξίδεηαη φηη επεξεάδεη ζε
ζεκαληηθά βαζκφ ηφζν ηελ αηνκηθή φζν θαη ηελ νκαδηθή απφδνζε. Οπζηαζηηθά
πξφεθεηηαη γηα κηα κέζνδν πνπ επηδηψθεηαη ε πηνζέηεζε εθείλσλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη
ζηάζεσλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Latham & Budworth,
2006; Moorhead & Griffin, 1998).
Αληίζηνηρα, ν Herzberg (1968), oξίδεη ηελ παξαθίλεζε σο « έλα θαζαξά
πξoζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πoπ θαηεπζχλεη ηελ έληαζε-ζθoδξφηεηα θαη δηακoξθψλεη
ηελ ζπκπεξηθoξά ». Ζ έιιεηςε παξαθίλεζεο ησλ εξγαδoκέλσλ ή ε αληθαλφηεηα ησλ
επηθεθαιήο λα αλαπηχμoπλ ηελ παξαθίλεζε ζηoπο πθηζηακέλoπο ηoπο, έρεη αξλεηηθά
απoηειέζκαηα ζηελ επηηπρεκέλε πoξεία ηoπ oξγαληζκoχ. Oη επηθεθαιήο-δηνηθεηηθά
ζηειέρε-ππεχζπλνη θαη θαζoδεγεηέο oκάδσλ αλζξψπσλ πξέπεη λα έρoπλ ππφςε ηoπο
ηα εμήο, φζoλ αθoξά ηελ παξαθίλεζε:
 πξέπεη oη ίδηoη λα θαηαλooχλ ηελ έλλoηα ηεο παξαθίλεζεο, γηαηί ζα ηoπο
βoεζήζεη, λα βειηηψζoπλ ηελ δηθή ηoπο αηoκηθή απφδoζε θαη
παξαγσγηθφηεηα,
 πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππoθηλoχλ ηoπο εξγαδoκέλoπο γηα λα
θαηoξζψζoπλ κεγαιχηεξα επίπεδα απφδoζεο,
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 ε παξαθίλεζε είλαη κεηαδoηηθή θαη κπoξεί λα κεηαθεξζεί απφ ηo έλα
επίπεδo ηεξαξρίαο ζηo άιιo.
Oη επηθεθαιήο - δηνηθεηηθά ζηειέρε – δηεπζπληέο - εθπαηδεπηέο oθείιoπλ λα
θαηαλoήζoπλ φηη ππάξρoπλ θάπoηα ζεκαληηθά ζεκεία ηα oπoία πξέπεη λα γλσξίδoπλ
φζoλ αθoξά ηελ παξαθίλεζε θαη ηε ζπκπεξηθoξά. Σα ζεκεία απηά ζα ηoπο
βoεζήζoπλ ζηo δηνηθεηηθφ ηνπο έξγo θαη είλαη ηα εμήο:
 ε παξαθίλεζε αλαθέξεηαη ζηηο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλζξψπσλεξγαδνκέλσλ-πξoζσπηθoχ θαη δελ παξαηεξείηαη εχθoια. Oη επηθεθαιήο
κπoξoχλ λα παξαηεξήζoπλ κφλo ηηο ζπκπεξηθoξέο ησλ κειψλ ηνπ
νξγαληζκνχ-θνξέα- oκάδαο, oη oπoίεο είλαη θαλεξέο, θαη πξoθχπηoπλ απφ
ηελ επίδξαζε ηεο ππoθίλεζεο.
 ε παξαθίλεζε θαη ε ζπκπεξηθoξά δελ είλαη ηo ίδηo πξάγκα. Ζ ππoθίλεζε
είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγoληαο πoπ θαζoξίδεη ηηο ζπκπεξηθoξέο ησλ
αλζξψπσλ, αιιά oη ζπκπεξηθoξέο ηoπο επεξεάδoληαη επίζεο θαη απφ
άιιoπο θoηλσληθoχο, βηoιoγηθoχο, αληηιεπηηθoχο θαη θιεξoλoκηθoχο
παξάγoληεο.
 ηo απoηέιεζκα ηεο παξαθίλεζεο είλαη πάληα ε δξαζηεξηoπoίεζε. Σν
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα αληηδξoχλ ζε εζσηεξηθά
θίλεηξα, κε δξαζηεξηφηεηεο πoπ θαηεπζχλoληαη πξoο ηελ πιoπoίεζε ησλ
ζηφρσλ. Oη ζηφρoη δελ κπoξoχλ λα ειέγμoπλ ηελ ζπκπεξηθoξά. Σελ
επεξεάδoπλ θαη ηελ θαηεπζχλoπλ φκσο ζε κεγάιo βαζκφ, κέρξηο φηoπ
ηθαλoπoηεζoχλ oη αλάγθεο.
 κφιηο ηθαλoπoηεζεί κηα αλάγθε, εκθαλίδεηαη άιιε. Ζ παξαθίλεζε δελ
ζηακαηά, ζπλερίδεηαη θαζψο ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα-νκάδαο
αλαδεηoχλ λα ηθαλoπoηήζoπλ θαη άιιεο πξoζσπηθέο θαη oκαδηθέο
αλάγθεο. Δίλαη φκσο γεγoλφο, φηη κφιηο κηα αλάγθε ηθαλoπoηεζεί,
ζηακαηά λα παξαθηλεί ηα άηoκα. Απηφ πξέπεη λα ηo γλσξίδoπλ oη
επηθεθαιήο (Fuos & Troppman, 1981).

Ο έιεγρνο
Απφ ηε ζηηγκή πoπ ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ oξγαληζκψλ-επηρεηξήζεσλθνξέσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ έιεγρνπ
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είλαη ζεκαληηθή γηαηί αζρνιείηαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθoξάο
θαηά ηέηoηo ηξφπo ψζηε λα δηεπθoιχλεηαη ε επίηεπμε ησλ θαζoξηζκέλσλ ζηφρσλ
(Merchant, 1985). Πξφθεηηαη γηα ηελ ηειεπηαία ιεηηνπξγία ηνπ κάλαηδκελη κέζσ ηεο
νπνίαο δηαπηζηψλεηαη αλ εθπιεξψζεθαλ νη ζθνπνί ηνπ νξγαληζκνχ θαη αλ ηα
απνηειέζκαηα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηα ζρέδηα.

Δπίζεο δίλεηαη ε

δπλαηφηεηα ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζηελ νκάδα λα ζπγθξίλνπλ ηελ δηθή ηνπο απφδνζε
ζε ζρέζε κε ηα πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα απφδνζεο. Ζ ζχγθξηζε ινηπφλ αθνξά ην
επίπεδν ηεο ησξηλήο-ζεκεξηλήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο κε απηή πνπ
πξνθαζνξίζζεθε

ζηελ θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνβιέπεη ζηελ αλάιεςε

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε απφθιηζΑλ ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ην πξφηππν
(Donnely, Gibson & Ivancevich 1990).
O έιεγρoο είλαη αλαπφζπαζηε ιεηηνπξγία θαζφηη κέζσ απηνχ κπνξεί λα
επαιεζεπηεί αλ νη ελέξγεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε θαη έληαζε
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί (Merchant, 1985). Δπίζεο, κέζσ ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο κεηξήζεσλ είλαη δπλαηφλ λα απνθεπγρζνχλ κειινληηθά πξνβιήκαηα, ε
λα κεηξηαζηεί ε έληαζε ηνπο φηαλ απηά εθδεισζνχλ (Dessler, 1984). Δθφζoλ oη
πεξηζζφηεξoη oξγαληζκoί θαη θνξείο βαζίδoληαη ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθoξά, o έιεγρoο
πξoζαλαηoιίδεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηέηoηαο ζπκπεξηθoξάο απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχθνξέα-oκάδαο, έηζη ψζηε λα δηεπθoιχλεηαη ε πιoπoίεζε ησλ ζηφρσλ. Γη‟ απηφ o έιεγρoο
επηδηψθεη ηηο πξέπoπζεο ζπκπεξηθoξέο θαη απoζαξξχλεη ηηο κε επηζπκεηέο (Newman,
1975).
Με ηoλ έιεγρo oη επηθεθαιήο-δηνηθεηηθάζηειέρε-ππεχζπλνη-εθπαηδεπηέο επίζεο
ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ έγθαηξνπ εληνπηζκνχ αδπλακηψλ αιιά θαη ζθαικάησλ
κέζα ζηνλ νξγαληζκφ-θνξέα-νκάδα. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα εληνπηζηνχλ αιιά
θαη λα αμηνινγεζνχλ ηπρφλ ζθάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε αζιεηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε ιήςε
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη ζίγνπξα ην εηδαληθφ είλαη φρη ε ζεξαπεία αιιά ε πξφιεςε
ηνπο κέζσ ηεο έγθαηξήο δηάγλσζε θαη απνηξνπήο ηνπο. Oη επηθεθαιήο – δηεπζπληέο δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα λα ειέγμνπλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ απφδνζε θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ-εθδειψζεσλ, ζα πξέπεη
λα βαζηζηνχλ ζε βάζηκεο πιεξoθoξίεο. Βάζεη απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ
θαηάιιεισλ δεηξεπλεηηθψλ κεηξήζεσλ ζα είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζνπλ κηα
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ππέπζπλε πνξεία κε ηα ιηγφηεξα πηζαλά ιάζε/απνθιίζεηο. Ζ φιε δηαδηθαζία ηoπ
ειέγρoπ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο ζηάδηα:
α)

θαζoξηζκόο πξoηύπσλ-ζηόρσλ: ην πξψην βήκα γηα απνηειεζκαηηθφ έιεγρν
απφ ηνλ επηθεθαιή-δηεπζπληή-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ
πξφηππσλ θξηηεξίσλ ηεο απφδνζεο, φπσο θαη ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αμηνινγηθνί δείθηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο απφδνζεο.
Σα πξφηππα θαη νη ζηφρνη εθθξάδoπλ ζπγθεθξηκέλα επηζπκεηά απoηειέζκαηα,
επηδφζεηο ή ελέξγεηεο. Σα πξφηππα απφδνζεο είλαη νξγαλσηηθνί ζηφρνη θαη
πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκα ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ πξφηππν.
Σα πξφηππα ηεο απφδνζεο πνπ ζα επηιερζνχλ απφ ηνπο επηθεθαιήο-ππεχζπλνπο
κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληαπoθξηηηθφηεηα
(Hill & Jones 2003). Oη ππεχζπλνη πξέπεη λα θαζoξίζνπλ ηoπο ζηφρoπο, ηελ
επηδησθφκελε απφδoζε θαη ηέιoο ηα θξηηήξηα ηεο επηηπρίαο. Σα πξφηππα θαη oη
ζηφρoη πξέπεη λα είλαη δίθαηoη θαη ξεαιηζηηθoί. Αλ είλαη πoιχ πςειoί θαη
δχζθoιoη νη εξγαδφκελνη-πξνζσπηθφ κπoξεί λα ηoπο αγλoήζνπλ, αθoχ ζα
μέξoπλ φηη δελ πξφθεηηαη λα ηoπο επηηχρoπλ. Αλ πάιη είλαη πoιχ εχθoιoη, ηφηε
κπoξεί λα κεησζεί ηo απαηηoχκελo ελδηαθέξoλ πoπ ζα ζεκαίλεη θαη κείσζε ηεο
απφδoζεο.

β)

αμηoιόγεζε θαη κέηξεζε ηεο απόδoζεο: πξνθεηκέλνπ ν έιεγρνο λα είλαη
απνηειεζκαηηθφο, ζα πξέπεη λα κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηελ ησξηλή απφδνζε.
Κξίζηκν ζεκείν ζηε κέηξεζε ηεο ησξηλήο απφδνζεο είλαη θαη ν θαζνξηζκφο θαη
ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ κέηξεζεο. Οη ππεχζπλνη-επηθεθαιήοδηνηθεηηθά

ζηειέρε

αθνχ

θαζνξίζνπλ

ηα

θξηηήξηα,

ζηε

ζπλέρεηα

παξαθoιoπζνχλ, αμηoιoγνχλ θαη κεηξνχλ ηηο ιεηηoπξγίεο, ζπκπεξηθoξέο θαη
απoδφζεηο. πγθξίλoληαο κπνξνχλ λα εληoπίζνπλ ηηο πηζαλέο απoθιίζεηο θαη λα
ειέγμνπλ ζε πηo επίπεδo βξίζθoληαη oη επηδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ
αμηoιφγεζε θαη ε κέηξεζε λα αθoξoχλ ηελ αηoκηθή θαη ηελ oκαδηθή απφδoζε.
Αμηoιoγείηαη ε πξνζπάζεηα, ε εξγαηηθφηεηα θαη ηέινο ε απoηειεζκαηηθφηεηα.
γ)

ζύγθξηζε απόδνζεο θαη δηάγλσζε-εληoπηζκόο αηηηώλ: θαηά ην ζηάδην ηεο
ζχγθξηζεο ε απφδνζε εκθαλίδεηαη είηε πςειφηεξε ή ρακειφηεξε απφ ηα
πξφηππα απφδνζεο. Ζ ζχγθξηζε ηεο ησξηλήο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα
επηηξέπεη ζηνπο δηνηθνχληεο λα δηαπηζηψζνπλ αλ ηπρφλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο
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απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ή απνδφζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Αλ δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο νη ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα πάξνπλ δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο γηα λα εμαιεηθηνχλ νη δηαθνξέο πνπ εληνπίζζεθαλ. Oη αηηίεο ησλ
απoθιίζεσλ κπoξεί λα αθoξoχλ ηελ κεησκέλε απφδνζε, ηελ έιιεηςε πξoζoρήο
θαη απoηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ αδηαθoξία, ηε κεησκέλε πξoζπάζεηα θαη ηελ
θαθή επηθoηλσλία θιπ.
δ)

ιήςε δηoξζσηηθώλ κέηξσλ: νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο απαηηνχλ αιιαγέο πνπ
αθνξνχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχνκάδαο-θνξέα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρoπλ παξαηεξεζεί απνθιίζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ν
επηθεθαιήο-ππέπζπλνο πξέπεη λα εληνπίζεη ηηο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ απηέο ηηο
κε επηζπκεηέο απνθιίζεηο. Πξoρσξά ζηελ ζπλέρεηα ζε εθαξκoγή κέηξσλ θαη
ελεξγεηψλ πoπ ζα έρoπλ ζαλ ζηφρo ηε βειηίσζε θαη δηφξζσζε ησλ απoθιίζεσλ.
Λακβάλεη ιoηπφλ ηα αλάιoγα κέηξα γηα λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε πιάλσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο
θαη εηνηκφηεηαο.
Με ηoλ έιεγρo επoκέλσο o επηθεθαιήο-ππεχζπλνο-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο έρεη ηελ

επθαηξία λα πξνβεί ζε ξπζκηζηηθέο επεκβάζεηο θαη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο
επηδηψθνληαο πάληα ζηελ βειηίσζε ηεο απφδoζεο. Ζ ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα
νξγαλζηκφ ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθή απέλαζληη ζηελ ιεηηoπξγία ηoπ ειέγρoπ,
δεδνκέλνπ φηη δελ απνζθνπεί ζηελ αλαδήηεζε ιαζψλ, παξαιείςεσλ θαη νχηε
παξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν ηoλ θαηαιoγηζκφ επζπλψλ θαη ηελ επηβoιή πoηλψλ.

2.2 Ζ ζπνπδαηόηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηα πξνγξάκκαηα
άζιεζεο θαη εθδειώζεσλ γηα όινπο
Όινη νη επηθεθαιήο θαη ππεχζπλνη πνπ θαζνδεγνχλ θαη εγνχληαη νκάδεο
αλζξψπσλ, νξγαληζκνχ ή θνξέα ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην είδνπο πξνγξακκαηηζκνχ
- ζρεδηαζκνχ, γηαηί ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπλ ην κέιινλ θαη ηηο επθαηξίεο ή ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη λα αλαπηχμνπλ θάπνην ζρέδην ή ζηξαηεγηθή
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πνπ ζα επηθέξεη ην ζσζηφ απνηέιεζκα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε απνπζία θάπνηνπ
πξνγξάκκαηνο-ζρεδίνπ ζπρλά ζπλνδεχεηαη κε δηζηαγκνχο θαη ιάζνο επηινγέο πνπ
κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ νκάδα-νξγαληζκφ-θνξέα ή αθφκα θαη λα ηελ νδεγήζνπλ
ζηελ απνηπρία. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη νπζηψδεο θαη πνιχ
ζεκαληηθφο γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη εηδηθά γηα ηνπο θνξείο πνπ νξγαλψλνπλ
πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ φιν γεληθά ηνλ πιεζπζκφ, φπσο ηα
αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη εθδειψζεηο γηα φινπο, γηα ζπληνκία

Π.Α.γ.Ο. θαη

Δ.Α.γ.Ο
Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ζεκαληηθφο φρη κφλν γηα θάζε θνξέα θαη νξγαληζκφ
πνπ αζρνιείηαη κε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ ην επξχ
θνηλφ, αιιά είλαη επίζεο εμίζνπ ζεκαληηθφο γηα ηνπο ππεχζπλνπο – δηνηθνχληεο δηνηθεηηθά ζηειέρε – εθπαηδεπηέο - ζηειέρε θεληξηθήο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα
ηέζζεξεηο βαζηθνχο ιφγνπο.
1.

γηαηί δίλεη ζηνλ νξγαληζκφ - νκάδα – θνξέα ηελ αίζζεζε ηεο θαηεχζπλζεο θαη
ηνπ ζθνπνχ (Fayνl 1984). Έλα ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ θαζνξίδεη πνηνπο
ζηφρνπο πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη ν θνξέαο – νξγαληζκφο θαη ηη ζηξαηεγηθέο
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ην επηηχρεη. Καζνξίδνληαο πνηνη ζηφρνη θαη
ζηξαηεγηθέο είλαη ζεκαληηθνί, (νξίδνληαη απφ ηελ δηνίθεζε-δηεχζπλζεεπηθεθαιήο). Ο πξνγξακκαηηζκφο δηαηεξεί ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ θνξέα αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ πάληνηε ζε εηνηκφηεηα έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη
λα αμηνπνηήζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (ππαιιήινπο, πξνζσπηθφ, ζπλεξγάηεο),
θαηά ηνλ θαιχηεξν, απνδνηηθφηεξν θαη παξαγσγηθφηεξν ηξφπν.

2.

γηαηί θαζνδεγνχλ ηνπο επηθεθαιήο-δηνηθεηηθά ζηειέρε-εθπαηδεπηέο ζε ιήςε
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ θνξέα πνπ
νξγαλψλεη

πξνγξάκκαηα

άζιεζεο

θαη

εθδειψζεσλ

γηα

φινπο.

Ο

απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηα ζσζηά ζρέδηα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
ζηνπο δηνηθνχληεο-ππεχζπλνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία

ιήςεο

απνθάζεσλ. Ζ ιήςε απνθάζεσλ απφ κέξνπο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ είλαη
κηα ζπλερή θαη θαζεκεξηλή δηαδηθαζία θαη δξαζηεξηφηεηα, ηαπηφζεκε κε ην
δηνηθεηηθφ ηνπο έξγν θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή
απφδνζε ηνπ θνξέα θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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3.

βνεζά ηνπο δηνηθνχληεο-ζηειέρε λα ραξάδνπλ ην φξνκα θαη θηινζνθία ηνπ
θνξέα-νξγαληζκνχ, ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο θαη λα
αθνινπζνχλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπο. Tν πξφγξακκα –
ζρέδην δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε φια ηα κέιε θαη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ λα θαζνξίδνπλ απφ θνηλνχ θαη λα γλσξίδνπλ αθξηβψο
πσο πξέπεη λα δξάζνπλ.

4.

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ επηλφεκα-ηέρλαζκα θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ
θαη ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα. Έλα θαιφ ζρέδην ή ζσζηφ
πξφγξακκα θαζνξίδεη φρη κφλν ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο
δεζκεχεηαη ν θνξέαο-νξγαληζκφο, αιιά θαζνξίδεη θαη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη
ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηεο (δηνίθεζε, ζηειέρε, δηεπζπληέο, ζπλεξγάηεο,
εθπαηδεπηέο, πξνζσπηθφ).
Ζ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο
Πξνηνχ αλαθεξζνχκε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ζα ήηαλ θαιφ λα

αλαθεξζνχκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο. Σηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο δε αλαθεξφκελνη ζηελ ζηξαηεγηθή γίλεηαη ζπλψλπκε ρξήζε ησλ ελλνηψλ
ζηφρνη, ζθνπφο θαη καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο. Ζ ζηξαηεγηθή ινηπφλ απφ
ηελ κηα πιεπξά εκπεξπθιχεη φιεο ηηο θξίζεκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν
(ή ηα κέζα) επίιπζεο ηπρφλ πξνβιεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ
νξγαληζκνχ. Γηα λα θαηαθέξεη λα ζπγθεληξψζεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο
αμηνινγεί ην εμσηεξηθφ θπξίσο πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ν
νξγαζληκφο. Απφ ηελ άιιε ν πξνγξακκαηηζκφο-ζρεδηαζκφο απνηειεί κία εζσηεξηθή
ιεηηνπξγία πνπ ηείλεη λα ιακβάλεη ππφςε κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο βάζεη ηεο νπνίαο θαη ζρεδηάδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ (Παπαδεκεηξίνπ,
2005).
Ζ ζηξαηεγηθή ζα ιέγακε φηη παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ ξπζκηζηή ζε επίπεδν
απνθάζεσλ αιιά θαη ηνπ ζπληνληζηή ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
απφθηεζε θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Παξέρεη έλα πιάλν
δξάζεσλ ην νπνίν αμηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο-νξγαληζκνχ-θνξέα
ζε ζρεζε κε ηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνείηαη,
πξνζδνθψληαο ζηελ επίηεπμε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ νξγαλσζηαθνχ ζθνπνχ (Γέαο,
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2014; Grundy, 1998). Με ηελ ζεηξά ηνπο νη εξεπλεηέο Guba θαη Lincνln (1994)
πξνζζέηνπλ ηελ επηδίσμε επζπγξάκκηζεο ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο κε
ην κεηαβαιφκελν πεξηβάιινληφο ηεο. Απηή ηεο ε επηδίσμε θξίλεηαη ζεκαληηθή γηαηί
έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα εθηηκήζεη θαιχηεξα πνπ πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζε
επίπεδν αμηνπνίεζεο πφξσλ θαη θαηαβαιφκελεο πξνζπάζεηαο ηνπ (Pearce &
Rνbinsνn, 2007).

ηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο - ζρεδηαζκόο
Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηειεί κία πνιχηηκε ιεηηνπξγία
γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο-θνξείο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ
άζιεζεο θαη εθδειψζεσλ γηα φινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.
Θεσξείηαη κία πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα-δηαδηθαζία, πνπ θαινχληαη λα
αθνινζήζνπλ ηφζν δεκφζηνη φζν θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί-θνξείο. Ο φξνο θαη ε
ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη κία έλλνηα πνπ ζπλαληάηαη θαη

ζην αζιεηηθφ

πεξηβάιινλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο θαη αζιεηηθψλ
εθδειψζεσλ. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί νξηζκνί θαη εξκελείεο γηα ην ηη είλαη ε
ζηξαηεγηθή θαη ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ή αιιηψο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο.
Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε εθάζηνηε πνξεία ηνπ αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ-θνξέα, ζα
πξέπεη πξσηίζησο λα έρεη γλψζε γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηε νπνία
βξίζθεηαη. Έρνληαο ινηπφλ θαζνξίζεη ηελ αθεηεξία ηνπ, έπεηηα θαζνξίδεη πνχ ζέιεη
λα πάεη θαη ηνλ ηφπν κε ηνλ νπνίν ζα θηάζεη.
Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα έμππλε πξνεηνηκαζία γηα δξάζε. Ζ
δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαθνξνπνηείηαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
πξν-απφθαζεο, θαζψο είλαη ζπζηεκαηηθή, ζθφπηκε θαη ζπλερήο (Glaister & Falshaw,
1999). Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη νξγαληζκνί-θνξείο θπξίσο ζε δηεζλέο επίπεδν ηνλ
εθαξκφδνπλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζην κέιινλ
απαληψληαο ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα:1) Ση θάλνπκε; 2) Γηα πνηνλ ην θάλνπκε; 3)
πσο ην ππεξεηνχκε; (Bradfνrd & Duncan, 2000; Ferlie & Οngarν, 2015). Γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο δε ρξεηάδεηαη πεηζαξρία ζε επίπεδν απνθάζεσλ αιιά θαη ελεξγεηψλ ηνπ
νξγαλζηκνχ (Brysνn 2011). Απνηειεί ινηπφλ κηα επξεία πξαθηηθή είηε ζε νιφθιεξν
ηνλ νξγαζληκφ/ επηρείξεζε ή ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ησλ νξγαληζκψλ, κε γλψκνλα
ην ζθνπφ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ,
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φπσο πξνγξάκκαηα αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, ππεξεζίεο κεηαθνξάο, πγείαο,
εθπαίδεπζεο ή έθηαθηεο αλάγθεο (Albrechts, Balducci, & Hillier, 2016).
Γεληθά κπνξεί λα δηαηππσζεί φηη κέζσ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ
επηηπγράλεηαη ε δηαηχπσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ελφο
νξγαληζκνχ-θνξέα, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ ηελ απνζηνιή ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα
δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ απνθαζίδνπλ εγθαίξσο γηα ζέκαηα πνπ
αλακέλεηαη λα αζθήζνπλ επεξνή ζηελ κειινληηθή πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ (Bridges
& Rνquemνre, 1998).

Απαληάλε νπζηαζηηθά ζα ιέγακε ζε ηξεηο ζεκειεηψδεο

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ: Πνπ είκαζηε? Πνχ ζέινπκε λα
πάκε; Καη Πσο ΠΑΜΔ εθεί? (Atkins & Cνneat, 2014). Ζ ζεηξά δε απηψλ ησλ
εξσηήζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, φπσο θαίλεηαη ζην
ρήκα 5. Μνηάδεη ιίγν κε ηε θξάζε «Έηνηκνο! θνπφο! Φσηηά!»: νη εξσηήζεηο
μεθηλνχλ κε ηελ πξνηξνπή καο λα θάλνπκε έλαλ απνινγηζκφ ηεο ηξέρνπζαο
θαηάζηαζήο καο. ηφηε θνηηάκε ηελ επηζπκεηή κειινληηθή καο θαηάζηαζε.

ρήκα 5. Οη εξσηήζεηο γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ.
Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ελφο νξγαληζκνχ-θνξέα ε
πξνγξακκάησλ άζιεζεο θαη εθδειψζεσλ γηα φινπο. ε πξψηε 1ε θάζε (θφθθηλνο
θχθινο) ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ πξψην θχθιν πνπ ζέηεη ηελ
εξψηεζε ΠΟΤ ΔΗΜΑΣΔ. ε πνην ζηάδην-θαηάζηαζε είλαη ν νξγαληζκφο-θνξέαο
απφ άπνςε ησλ ζεκεξηλψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά, ην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ, ηελ ζηειέρσζε, ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ε δεχηεξε 2ε θάζε (κπιέ θχθινο), ζα πξέπεη λα
ζρεδηάζνπκε πξνζεθηηθά γηα ην πνπ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΠΑΜΔ ζην κέιινλ. Δλψ ζηελ
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3ε θάζε (πνξηνθαιί βέινο), ε πιένλ ζεκαληηθή θάζε, γηα ην ΠΩ ζα πάκε εθεί πνπ
επηζπκνχκε – επηδηψθνπκε.

2.3 ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ άζιεζεο θαη
εθδειώζεσλ γηα όινπο. Π.Α.γ.Ο. θαη νη Δ.Α.γ.Ο.
Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
αθνξά θάζε είδνπο νξγαληζκνχ, θπβεξλεηηθφ, θξαηηθφ, ηδησηηθφ, θεξδνθφξν ή κε
θεξδνθφξν, έηζη ινηπφλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη ζηνπο αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο
θαη ηδηαίηεξα γηα απηνχο πνπ νξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα άζιεζεο θαη εθδειψζεσλ γηα
φινπο ή αιιηψο Π.Α.γ.Ο. θαη Δ.Α.γ.Ο. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη
ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ-θνξέα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο
θχζεο, ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ. Ο Epsy (1986) αλαθέξεη φηη
«νη νξγαληζκνί θαη νη θνξείο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο
κπνξνχλ επθνιφηεξα λα πινπνηήζνπλ ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ηνπ».
Ζ Παπαδεκεηξίνπ (2005), αλαθέξεη ζηελ ελφηεηα γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ
πξνγξακκαηηζκφ σο δηαδηθαζία (ζει. 100) φηη ππάξρνπλ ηξία επηκέξνπο ζηάδηα ζηε
δηαδηθαζία

ηνπ

ζηξαηεγηθνχ

πξνγξακκαηηζκνχ-ζρεδηαζκνχ

ελφο

αζιεηηθνχ

νξγαληζκνχ-θνξέα. Απηά ηα ηξία βαζηθά ζηάδηα είλαη θνηλά θαη ζηα πξνγξάκκαηα
άζιεζεο θαη εθδειψζεσλ γηα φινπο, θαη αθνξνχλ ηελ επξχηεξε θαη κεγαιχηεξε
νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή εθαξκνγή.
1ν ηάδην: Πξνζδηνξηζκφο ηεο απνζηνιήο. Σν πξψην θαη πνιχ ζεκαληηθφ βήκα
γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ άζιεζεο θαη εθδειψζεσλ γηα φινπο
είλαη ν θαζνξηζκφο θαη ε θαζαξή δηαηχπσζε ηεο απνζηνιήο. Οη επηθεθαιήοππεχζπλνη-εθπαηδεπηέο-ζηειέρε θεληξηθήο ή δεκόζηαο δηνίθεζεο, έρνληαο ππφςε
ηνπο ηε θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα, πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ φρη κφλν ηνπο
βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ, αιιά θαη ην
θνηλφ, πειάηεο, θαηαλαισηέο πνπ ζα απεπζπλζνχλ. Αλ ε δηνίθεζε, νη επηθεθαιήο θαη
ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε δελ πξνζδηνξίζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέαπξνγξάκκαηνο, ηφηε ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο λα
απνηχρεη κε απνηέιεζκα ε κε πινπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ.
2ν ηάδην: Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αλάιπζε. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρεεπηθεθαιήο-ππεχζπλνη ησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο
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αμηνιφγεζεο θαη επεμεξγαζίαο πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο
αδπλακίεο ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα ζε ζέκαηα φπσο ηα νηθνλνκηθά, ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ, ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ αζιεηηθή βηνκεραλία, ηηο αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, ην κάξθεηηλγθ, ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θιπ. Αθνχ ινηπφλ
πξνζδηνξίζηεθε ε απνζηνιή ησλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ γηα φινπο ζηε
ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη κία εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αλάιπζε βαζηδφκελε ζηελ
ζεσξία ηεο αλάιπζεο SWΟT. ην ρήκα 6 απεηθνλίδεηαη ε αλάιπζε SWΟT πνπ
αλαθέξεηαη ζε δχν βαζηθά κέξε. ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο
επηρείξεζεο-νξγαληζκνχ πνπ είλαη ηα Γπλαηά (Strengths) θαη Αδχλακα (Weaknesses)
ζεκεία, θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη
νη Δπθαηξίεο (Οppνrtunities) θαη νη απεηιέο (Threats).

ρήκα 6. Ζ αλάιπζε SWΟT (απεηθφληζε εκπνξηθήο επηρείξηζεο)
Ζ αλάιπζε SWΟT ζεσξείηαη σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν απνθάζεσλ γηα
θάζε αζιεηηθφ νξγαληζκφ-θνξέα-πξφγξακκα άζιεζεο, αθνχ πξνζθέξεη έλα ηξφπν
ζθέςεο θαη αλάιπζεο ν νπνίνο επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ηφζν ησλ δπλαηψλ θαη
αδχλακσλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ. Ζ
πξνζέγγηζε απηή βνεζάεη ηνπο νξγαληζκνχο λα κελ εθηεζνχλ ζε καγάια ξίζθα θαη
δηακνξθψλεη ζε καγαιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη
(Banning & Dνmka 2021).
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Δζσηεξηθό πεξηβάιινλ αζιεηηθνύ νξγαληζκνύ-θνξέα
α) Strenghts (δπλαηόηεηεο). Καηαγξαθή ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηνπ
νξγαληζκνχ-θνξέα-πξνγξάκκαηνο. Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ: Tν
αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππάξρεη θαη νη δπλαηφηεηεο απφδνζεο πνπ δηαζέηεη ν
νξγαληζκφο-θνξέαο. Ζ πνηφηεηα, ε εθπαίδεπζε θαη ην επίπεδν απφδνζεο ηνπ
ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλήθνπλ θαη αθνξνχλ ην ζηνηρείν « δπλαηφηεηεο
». Ζ πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε,
ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κέζσ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ
ζνβαξά ππφςε. Πξέπεη λα ππάξρεη κία μεθάζαξε εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ
νξγαληζκνχ-νκάδαο θαη λα επελδχεη ζπλερψο ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ βειηίσζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
β) Weaknesses (αδπλακίεο). Αλαγλψξηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ
νξγαληζκφ-θνξέα-πξφγξακκα άζιεζεο. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ
αδπλακηψλ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζε έλα ξεαιηζηηθφ θαη αληηθεηκεληθφ
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Οη αδπλακίεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά, ην
ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη δηεχζπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.
Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ αζιεηηθνύ νξγαληζκνύ-θνξέα
α) Οppνrtunities (επθαηξίεο). Οη επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη
λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια απφ ηνλ νξγαληζκφ-θνξέα-πξφγξακκα εληνπίδνληαη ζε
δηάθνξνπο ηνκείο φπσο επηρνξεγήζεηο, ρνξεγίεο, κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο, επέθηαζε
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπκκεηνρή ζε κεγάια θαη επηθεξδή αζιεηηθά γεγνλφηα,
δεκηνπξγία πξνζθνξάο λέσλ ππεξεζηψλ θιπ.
β)

Threats (απεηιέο). Οη απεηιέο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ην εμσηεξηθφ

πεξηβάιινλ ηνπ αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ-θνξέα. Απεηιέο πνπ κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη
απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο, ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ, ηηο
πνιηηηθέο εμειίμεηο, ηηο επηδνηήζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο, ην ππάξρνλ λνκηθά
αζιεηηθφ πιαίζην, θιπ.
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2.4 Ζ Γηεύζπλζε – Γηνίθεζε ησλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο θαη
εθδειώζεσλ γηα όινπο. Π.Α.γ.Ο. θαη νη Δ.Α.γ.Ο.
Δπεηδή νη αζιεηηθνί νξγαληζκνί, θνξείο θαη πξνγξάκκαηα άζιεζεο θαη
εθδειψζεσλ γηα φινπο, αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζηεξίδνληαη ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη ν επηθεθαιήο λα
δηεπζχλεη θαη λα δηνηθήζεη απνηειεζκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιή απφδνζε
πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ.
Ζ επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν θαη
αλεξρφκελν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαη ηε ηαρεία αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ,
έρνπλ δεκηνπξγήζεη φρη κφλν ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ αζιεηηθφ
πεξηβάιινλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλππεπζχλσλ-επηθεθαιή, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δηνηθήζνπλ βαζηδφκελνη ζηηο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Οη εξαζηηερληθνί αζιεηηθνί νξγαληζκνί
απαξηίδνληαη απφ αζιεηηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ αζθνχλ δηνίθεζε θπξίσο ζε
εζεινληηθή βάζε. Όκσο νη επίζεκνη νξγαληζκνί θαη θνξείο φπσο ε ΓΓΑ, εμαηηίαο ησλ
πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνγξακκαηίδνπλ θαη αθνξνχλ ην
θνηλφ (γηα φινπο), απαηηνχλ εθπαηδεπκέλα ζηειέρε πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηα λνκηθά
ζέκαηα, ηα νηθνλνκηθά, ηελ ζηειέρσζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ηέινο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αμηφινγσλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
εθδειψζεσλ (DeSensi, Kelly, Blantνn, & Beitel, 1990).

2.5 Θεσξίεο γηα ηηο δεμηόηεηεο ηνπ επηθεθαιή – ζηειέρνπο –
κάλαηδεξ – εθπαηδεπηηθνύ
Πνιινί ζεσξεηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ ζην παξειζφλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα
λα θαζνξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ επηζηήκε ηνπ κάλαηδκελη. Ο Katz (1974) θαη
αξγφηεξα ν Zeigler (1979), πεξηγξάθνπλ ην κάλαηδκελη ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο
πνπ απαηηνχληαη λα έρνπλ νη επηθεθαιήο – ππεχζπλνη – δηνηθεηηθά ζηειέρε κάλαηδεξ. Ο επηθεθαιήο-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο θεληξηθήο ή δεκφζηαο δηνίθεζεο παίδεη
ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο θαζνδήγεζεο φισλ ησλ δξαζηεξηφηεησλ ηνπ νξγαληζκνχ
πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. Ο επηθεθαιήο – αζιεηηθφ δηνηθεηηθφ ζηέιερνο
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(κάλαηδεξ) έρεη δηάθνξνπο ξφινπο λα επηηειέζεη, γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα είλαη πάληα
έηνηκνο λα δίλεη απαληήζεηο ζηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ.
Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε – επηθεθαιήο – δηνηθνχληεο, είλαη ππεχζπλνη γηα ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ, θνξέσλ, πξνγξακκάησλ ή
αζιεηηθψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε
νξγαλσηηθή δνκή κε θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη θαλνληζκνχο. Μέζα ζηνλ αζιεηηθφ
νξγαληζκφ-επηρείξεζε-θνξέα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη, παξάγνπλ,
αθνινπζνχλ θάπνηνπο θαλφλεο θαη εθηεινχλ θαζ‟ ππφδεημε θάπνην ζπγθεθξηκέλν
έξγν. Τπάξρνπλ επίζεο ζπγθεθξηκέλεο δνκέο νξγαλσκέλεο εμνπζίαο. Σα δηνηθεηηθά
ζηειέρε-επηθεθαιήο είλαη ππεχζπλα λα θαηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θάπνησλ
αλζξψπσλ θαη κάιηζηα λα ηηο θαηεπζχλνπλ απνηειεζκαηηθά. Σν έξγν ηνπο ινηπφλ
δελ είλαη εχθνιν, είλαη φκσο νπζηψδεηο γηα θάζε αζιεηηθφ νξγαληζκφ, θνξέα ή
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ άζιεζεο θαη εθδειψζεσλ γηα φινπο. ε φπνηα ζέζε θαη αλ
αλήθεη, ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο επσκίδεηαη κε ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ
ηεζεί (Σδσξηδάθεο, 1992).
Ο Katz (1974) θαη ν Zeigler (1979) δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάγθε
χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ έηζη ψζηε νη κάλαηδεξ-επηθεθαιήο-δηνηθεηηθά
ζηειέρε, ησλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ-θνξέσλ ή πξνγξακκάησλ άζιεζεο λα είλαη
απνηειεζκαηηθνί. Απηέο νη πέληε δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.

Πίλαθαο 1. Οη δεμηφηεηεο ηνπ επηθεθαιή- κάλαηδεξ-δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο
ΔΗΓΟ ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Σερληθή (Katz)

Γεμηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο θαη
ηερληθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχθνξέα.

Αλζξώπηλε (Kanz)

Γεμηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ
αλζξψπηλσλ αληηιήςεσλ, δηαζέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη
πξνζαξκνγή απηψλ ζην γεληθφ ζχλνιν.

Αληηιεπηηθή (Kanz) Ζ θαηαλφεζε ηνπ νξγαληζκνχ σο ζχλνιν, πσο ηα ηκήκαηα
ηνπ ηαηξηάδνπλ καδί, πσο φινο ν νξγαληζκφο ζρεηίδεηαη κε
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο.
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πλδεηηθή (Zeigler) πλδπαζκφο ηερληθψλ, αλζξψπηλσλ θαη αληηιεπηηθψλ
δεμηνηήησλ.
Πξνζσπηθή (Zeigler) Γεμηφηεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ, ηελ μεθάζαξε
κεηαβίβαζε ζθέςεσλ θαη ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ
θαη γεγνλφησλ.
Kanz (1974), Zeigler (1979).

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κάλαηδκελη, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ζηφρσλ πξέπεη λα ππάξρεη έλαο επηθεθαιήο, έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο θαηά άιινπο
έλαο κάλαηδεξ, ν νπνίνο πξέπεη λα θαηεπζχλεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο. Ο επηθεθαιήο απηφο κπνξεί λα εγείηαη νκάδαο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ
ζηφρν ηελ παξαγσγή θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ (βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο), ηε
κεγηζηνπνίεζε θεξδψλ (ηξάπεδεο, εηαηξείεο), ηελ επηβνιή θαη δηαηήξεζε ηεο έλλνκεο
ηάμεο (ζηξαηησηηθνί, αζηπλνκηθνί) θαη ηέινο ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε
αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ, θνξέσλ θαη πξνγξακκάησλ άζιεζεο γηα φινπο. Όινη απηνί
πνπ θαηά θάπνην ηξφπν αζθνχλ δηνίθεζε έρνπλ σο εγέηεο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
είλαη ηα αθφινπζα:
 ρξεζηκνπνηνχλ ζην έξγν ηνπο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη, ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε, ηε ζηειέρσζε θαη ηνλ έιεγρν.
 νη βαζηθέο απηέο ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια αλεμαηξέησο ηα είδε
αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ θαη πξνγξακκάησλ άζιεζεο.
 νη βαζηθέο απηέο ιεηηνπξγίεο αθνξνχλ ζ‟ φια ηα επίπεδα δηνηθεηηθήο
ηεξαξρίαο.
 νη ζθνπνί είλαη θνηλνί γηα φινπο ηνπο επηθεθαιήο: επηδηψθνπλ ηελ θαιχηεξε
αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εγνχληαη.
 ην δηνηθεηηθφ ηνπο έξγν έρεη ζρέζε θαη αθνξά ζηελ παξαγσγηθφηεηα: δειαδή
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα. (Weihrich, Knννtz, 1993).

Οη ξηδηθέο θαη ζπλερείο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε νξγαληζκνχο θαη
νξγαλσκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο αλζξψπσλ (φπσο είλαη θαη έλαο αζιεηηθφο
νξγαληζκφο-θνξέαο ή πξφγξακκα άζιεζεο), επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ
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νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο-δεμηφηεηεο πνπ
ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη νη επηθεθαιήο-δηνηθεηηθά ζηειέρε. Ο κάλαηδεξ-επηθεθαιήο ζα
πξέπεη λα επηβιέπεη αιιά θαη λα ελζαξξχλεη ηελ νκαδηθή δνπιεηά, λα θαζνξίδεη ηηο
αξκνδηφηεηεο ζε άιινπο, θαη λα ζπληνλίδεη απνηειεζκαηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
θαη ηνπο πφξνπο ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα κε ζθνπφ ηελ άκεζε πινπνίεζε ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. χκθσλα κε ηνλ Εαβιαλφ (2002), ν ζχγρξνλνο
επηθεθαιήο-εγέηεο-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ
δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αζθεί απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε:
1. Απνηειεζκαηηθή

επηθνηλσλία.

Γεδνκέλνπ

φηη

κέζσ

ηεο

επηθνηλσλίαο

πξαγκαηνπνηνχληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη, ην δηνηθεηηθφ
ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα επηθνηλσλεί ζπρλά θαη κε ζσζηφ ηξφπν κε
ππαιιήινπο θαη πειάηεο, έηζη θαη ν επηθεθαιήο πνπ αζθεί δηνίθεζε ζε
αζιεηηθφ νξγαληζκφ-θνξέα-εθαξκνγή πξνγξακκάησλ άζιεζεο, πξέπεη λα
επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε πξνζσπηθφ θαη άκεζνπο ζπλεξγάηεο.
2. πληνληζκόο νκάδαο. Ο ζπληνληζκφο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο αλζξψπσλ είλαη
πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φπσο ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπληνλίδεη
ππαιιήινπο θαη εξγάηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή
ππεξεζίαο, έηζη θαη ν επηθεθαιήο-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο πξέπεη λα ζπληνλίδεη ην
ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη, απνζθνπψληαο ζηελ επηηπρία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε
ησλ ζηφρσλ.
3. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ χπαξμε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξνζηξηβψλ είλαη
αλαπφθεπθηα πεξηζηαηηθά ζε θάζε νξγαλσκέλε θνηλσληθή νκάδα αλζξψπσλ. Ο
επηθεθαιήο αλάινγα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ αλήθεη ζα πξέπεη λα
βξίζθεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα, λα ηα αμηνινγεί θαη λα επηιέγεη
ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε, ιακβάλνληαο απνθάζεηο πνπ ζα έρνπλ ζαλ ζηφρν ην
θαιφ ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα-πξνγξάκκαηνο. .
4. Παξόηξπλζε πθηζηακέλσλ. Ο επηθεθαιήο-κάλαηδεξ κηαο εηαηξίαο, επηρείξεζεο,
νξγαληζκνχ δηαζέηεη εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ ζεκαληηθή κνξθή εμνπζίαο πνπ ηελ
αμηνπνηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν επεξεάδνληαο ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ θαη
ηαπηφρξνλα ηνπο παξνηξχλεη γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ. Σν ίδην πξέπεη λα θάλεη
θαη ν ππεχζπλνο-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, ν νπνίνο νθείιεη λα παξνηξχλεη ην
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πξνζσπηθφ-ζπλεξγάηεο νη νπνίνη είλαη μερσξηζηέο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα ηνπο
ελζαξξχλεη θαη ηνπο θαζνδεγεί ζπλερψο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο αηνκηθήο
θαη νκαδηθήο απφδνζεο.
5. Γλώζε λέσλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ. ηηο κέξεο καο ε επίδξαζε ηφζν ηεο
ηερλνινγίαο θαη φζν θαη ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη κεγάιε, γηα απηφ ηνλ ιφγν ν
κάλαηδεξ νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηηο λέεο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο θαη κέζνπ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ε εθαξκνγή ηνπο λα ζπκβάιιεη
ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Σν ίδην πξέπεη λα
θάλεη θαη ν επηθεθαιήο-ζηέιερνο θεληξηθήο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο ν νπνίνο
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία (πνξεία ησλ αληαγσληζηψλ, έξεπλα αγνξάο,
αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ), λα επηδηψθεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή
πιεξνθφξεζε θαη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ
ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο.
6. Πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο αιιαγέο. Όπσο αθξηβψο ν κάλαηδεξ κηαο επηρείξεζεο
πξέπεη λα είλαη επέιηθηνο, λα πξνηείλεη αιιαγέο θαη ηαπηφρξνλα λα
πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο ηηο αιιαγέο, ην ίδην θαη ν επηθεθαιήο-δηνηθεηηθφ
ζηέιερνο αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ-θνξέα,

πξέπεη λα πξνηείλεη αιιαγέο ζην

ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ, αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ άζιεζεο, αιιαγέο ζηελ θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχθνξέα θιπ, θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο ηηο αιιαγέο έρνληαο ζαλ
βαζηθή επηδίσμε ην θαιφ ηνπ νξγαληζκνχ-θνξέα-νκάδαο.
7. Καηαλόεζε πξνβιεκάησλ ησλ πθηζηακέλσλ. Καηαλνψληαο ηα ηπρφλ
πξνβιήκαηα ησλ πθηζηακέλσλ ν κάλαηδεξ κπνξεί λα αμηνινγήζεη θαιχηεξα ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα επεξεάζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ απφδνζε ηνπο. Ο
επηθεθαιήο-δηνηθεηηθφ ζηέιερνο απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπίζεη θάπνην πξφβιεκα
(πξνζσπηθφ ή νκαδηθφ), νθείιεη λα ην αμηνινγήζεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα βξεη
ιχζεηο ζηνρεχνληαο ζηελ απνηξνπή αξλεηηθνχ επεξεαζκνχ ηεο απφδνζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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2.6 Οη ξόινη ηνπ αζιεηηθνύ δηνηθεηηθνύ ζηειέρνπο – επηθεθαιή κάλαηδεξ
Δθηφο φκσο ησλ αλσηέξσ δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρεη ν κάλαηδεξεπηθεθαιή, ν Mintzberg (1975), αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ θαη δέθα ζεκαληηθνί ξφινη
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ κάλαηδεξ. Απηνί νη ξφινη ρσξίδνληαη ζε ηξείο κεγάιεο
θαηεγνξίεο: α) ηνπο δηαπξνζσπηθνχο ξφινπο, β) ηνπο πιεξνθνξηαθνχο ξφινπο θαη γ)
ηνπο απνθαζηζηηθνχο ξφινπο. Οη ξφινη απηνί είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα θάζε
επηθεθαιήο νκάδαο αλζξψπσλ, πξντζηάκελν ή δηεπζπληή θαη γεληθά γηα θάζε άηνκν
πνπ αζθεί δηνίθεζε ζε αζιεηηθφ νξγαληζκφ-θνξέα ή πξνγξάκκαηα άζιεζεο θαη
εθδειψζεσλ γηα φινπο. Οη δέθα ξφινη θαη νη ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο απεηθνλίδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 2.

Πίλαθαο 2. Οη ξφινη ηνπ κάλαηδεξ-δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο αζιεηηθνχ νξγαληζκνχθνξέα.
ΡΟΛΟΗ
ΓΗΑΠΡΟΩΠΗΚΟΗ
Αληηπξόζσπνο
Ζγέηεο
ύλδεζκνο
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΗ
ύκβνπινο
Μεηαβηβαζηήο
Δθπξόζσπνο
ΑΠΟΦΑΗΣΗΚΟΗ
Δπηρεηξεκαηίαο
Δπηιπηήο δηαθνξώλ
Γηαρεηξηζηήο
Γηαπξαγκαηεπηήο

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Αληηπξνζσπεχεη ηνλ αζιεηηθφ νξγαληζκφ-νκάδα-θνξέα
ζε δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο-εκθαλίζεηο
Δπηβιέπεη θαη παξαθηλεί ηνπο πθηζηάκελνπο
Γεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί επαθέο έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ
Αλαδεηεί ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο εληφο θαη εθηφο ηνπ
αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ-θνξέα
Mεηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο αξκφδηνπο
αλζξψπνπο
Δθπξνζσπεί ηνλ νξγαληζκφ-θνξέα θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ
Δηζάγεη λενηεξηζηηθά ζρέδηα
Δπηιχεη δεκηνπξγεζέληα πξνβιήκαηα θαη πξνζσπηθέο
αληηδηθίεο
Γηαλέκεη ηνπο πφξνπο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ή κέιε
Γηεπζεηεί πξνβιήκαηα ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ
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εληφο θαη εθηφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηθνχ
νξγαληζκνχ-νκάδα-εηαηξεία
____________________________________________________________________
Mintzberg (1975)

2.7

Ζ

ζεκαζία

θαη

απνηειεζκαηηθή

ε

ζπκβνιή

πινπνίεζε

ηεο

εγεζίαο

ζηελ

Πξνγξακκάησλ

θαη

Δθδειώζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο
Ση είλαη ε εμνπζία-δύλακε
Πξνηνχ γίλεη νηαλδήπνηε αλαθνξά ζηελ ζεκαζία θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο
εγεζίαο θαιφ είλαη λα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά γηα ην είλαη ε εμνπζία θαη πσο
κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ επηθεθαιή-ππεπζχλνπ γηα ηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ άζιεζεο γηα φινπο. Δμνπζία είλαη ε
δχλακε-ηθαλφηεηα επηβνιήο ελφο αηφκνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο γχξσ απφ
ηνλ εαπηφ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη άιισλ αλζξψπσλ. Ζ
έλλνηα ηεο εμνπζίαο δελ ζεκαίλεη θαη΄ αλάγθε θαηαλαγθαζκό, αιιά κνηάδεη πην πνιχ
κε ηελ έλλνηα επηξξνή (Handy 1993). Τπάξρνπλ πέληε είδε εμνπζίαο-δχλακεο (Jones
2003), ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 6.
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ

ΕΞΟΤΙΑ

ΕΞΟΤΙΑ

ΚΤΡΟΤ

Expert power

Referent power

ΕΞΟΥΣΙΑ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΤΣΙΚΗ

ΕΞΟΤΙΑ

ΕΞΟΤΙΑ

ΘΕΗ

Reward power

Legimate power
ΕΞΟΤΙΑ
ΣΙΜΩΡΙΑ
Coercive power
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ρήκα 7. Σα είδε εμνπζίαο – δχλακεο
1.

Δμνπζία θύξνπο (Legitimate power). Δίλαη ε εμνπζία-δχλακε πνπ έρεη ν
επηθεθαιήο εμαηηίαο ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηελ νξγαλσηηθή ηεξαξρία ηνπ
νξγαληζκνχ-επηρείξεζεο- Π.Α.γ.Ο. Ζ εμνπζία θχξνπο ηνπ ππεχζπλνπ είλαη ε
ζέζε ηνπ θαη ε πξνζσπηθφηεηα πνπ έρεη ζαλ επηθεθαιήο θαη θαζνδεγεηήο ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ. Σν πξνζσπηθφ ζηπι εγεζίαο ζπρλά επεξεάδεη ην πψο ν
επηθεθαιήο αζθεί ηελ εμνπζία θχξνπο.

2.

Δπηβξαβεπηηθή εμνπζία (reward power). Δίλαη ε δπλαηφηεηα ησλ επηθεθαιήο
λα δίλνπλ ή λα αλαζηέιινπλ θαζνξηζκέλα βξαβεία (πξηκ, αχμεζε κηζζνχ) ή
αθαζφξηζηα βξαβεία (εζηθή επηβξάβεπζε). Οη ππεχζπλνη ησλ Π.Α.γ.Ο. εμαηηίαο
ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπο παξέρεηαη κπνξνχλ θάλνληαο ρξήζε ηεο επηβξαβεπηηθήο
εμνπζίαο, λα αλαγλσξίδνπλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ηελ πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάιινπλ, λα ηνπο βξαβεχνπλ θαη λα ηνπο δίλνπλ θίλεηξα γηα θαιχηεξεο
απνδφζεηο.

3.

Δμνπζία ηηκσξίαο (Coercive power). Δίλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη
επηθεθαιήο ζην λα ηηκσξνχλ άιινπο αλζξψπνπο. Ζ ζπλερήο φκσο ρξήζε ηεο
εμνπζίαο ηηκσξίαο ζπαλίσο παξάγεη πςειή απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηα.
Πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί επίπεδα θαη θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη ζηξεο, ελψ ε
ππεξβνιή ηεο ρξήζε δεκηνπξγεί αξλεηηθέο θαη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Καιχηεξα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε ηελ ρξήζε ηεο
επηβξαβεπηηθήο εμνπζίαο, ε νπνία ζεσξείηαη πην εζηθή θαη ζέβεηαη πεξηζζφηεξν
ην ππφινηπν πξνζσπηθφ.

4.

Δκπεηξηθή εμνπζία (Expert power). H εκπεηξηθή εμνπζία βαζίδεηαη ζηηο
εηδηθέο γλψζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηελ εκπεηξία πνπ θαηέρεη ν επηθεθαιήο. Ζ
εκπεηξηθή εμνπζία-δχλακε βνεζά ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ππεχζπλνπο λα έρνπλ
ηελ απαηηνχκελε αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ
νξγαληζκνχ-νκάδαο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο πξνζπαζνχλ λα
απνθηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εκπεηξηθή εμνπζίαο-δχλακεο γηα λα
αζθήζνπλ θαιχηεξα ηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν. Γηα απηφ παξαθνινπζνχλ πνιιέο
θνξέο επηπιένλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
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ηηο λέεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, θαη παξαθνινπζνχλ ηηο ηπρφλ αιιαγέο πνπ
επέξρνληαη θαη αθνξνχλ ηα εξγαζηαθά ηνπο ελδηαθέξνληα.
5.

Δμνπζία θύξνπο (Referent power). Ζ εμνπζία-δχλακε θχξνπο είλαη ε πην
πνιχ αλεπίζεκε ζρεηηθά κε ηηο άιιεο κνξθέο εμνπζίαο. Αθνξά ηα πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε. Δίλαη ε εμνπζία-δχλακε πνπ πεγάδεη απφ ην
ζεβαζκφ, ηνλ ζαπκαζκφ θαη ηελ αθνζίσζε ησλ πθηζηακέλσλ. Οη ππεχζπλνη αλ
επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ εμνπζία θχξνπο ζαλ επηθεθαιήο θαη εγέηεο ζα
πξέπεη λα μνδέςνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ην πξνζσπηθφ-ζπλεξγάηεο, λα
δείμνπλ ελδηαθέξνλ, λα λνηάδνληαη πεξηζζφηεξν θαη λα βειηηψζνπλ ηε
επηθνηλσλία καδί ηνπο.
Οξηζκόο ηεο εγεζίαο
Ζγεζία είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλα άηνκν (επηθεθαιήο) επεξεάδεη

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ αηφκσλ, ηα εκπλέεη θαη ηα θαζνδεγεί κε ζθνπφ λα
εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ-νκάδαο (Yukl 1989). Μάιηζηα
ππνζηεξίδεηαη φηη ν ηξφπνο εγεζίαο ζε επίπεπδν επίβιεςεο θαη ζπλεξγαζηαο, κπνξεί
λα θαζνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή απφδνζε. Πξφθεηηαη γηα κηα
δηαπξνζσπηθή ζπλαλαζηξνθή κέζα απφ ηελ νπνία ν εγέηεο επεξεάδεη θαη πείζεη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ (Υπηήξεο, 1994). Δπνκέλσο ζα ιέγακε φηη είλαη ηθαλφηεηα, ηέρλε θαη
δηαδηθαζία επεξεαζκoχ ησλ κειψλ κηαο oξγαλσκέλεο oκάδαο αλζξψπσλ
πξoθεηκέλoπ λα πξoζθέξoπλ ηηο ππεξεζίεο ηoπο πξφζπκα θαη απoδoηηθά.

ηα

πιάηζηα απηήο ηεο ζρέζεο ππάξρεη ακoηβαία επηξξoή (Hollander, 1981), ελψ
ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα κε ηε ρξήζε εμoπζίαο θαη ζηoρεχεη ζηoλ επεξεαζκφ ησλ
ζθέςεσλ θαη ησλ πξάμεσλ ησλ αηφκσλ πoπ ηελ ζπγθξoηoχλ.
Ζ εγεζία ζεσξείηαη σο πoιχ ζεκαληηθφ κέξoο ηεο δηεχζπλζεο θαη ζηεξίδεηαη ζε
κεγάιo βαζκφ ζηελ ηθαλφηεηα θάπoηoπ λα παξαζχξεη ηoπο άιιoπο. Oη άλζξσπoη
έρoπλ ηελ ηάζε λα αθoιoπζoχλ θαη λα ππoζηεξίδoπλ εθείλoπο πoπ κπoξoχλ λα
ηθαλoπoηήζoπλ ηηο επηζπκίεο ηoπο θαη αλάγθεο ηoπο. Oη άλζξσπoη θαη oη αλάγθεο ηoπο
θηηάρλoπλ ηoπο εγέηεο (Weihrich & Knootz, 1993). Δθηφο φκσο απφ ηελ ηθαλφηεηα
επεξξνήο ησλ άιισλ ν εγέηεο επνκίδεηαη θαη ηε παξνρή θαηάιιειεο βνήζεηαο γηα λα
πεηχρνπλ καδί αηνκηθνχο θαη νκαδηθνχ ζηφρνπο (Schneider & Smith, 2004). O φξoο
“εγέηεο” ρξεζηκoπoηείηαη επξχηαηα θαη ραξαθηεξίδεη ηoπο επηθεθαιήο θoηλσληθψλ
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oκάδσλ, ηoπο πoιηηηθoχο, ηoπο ζηξαηησηηθoχο, ηoπο πεηπρεκέλoπο επηρεηξεκαηίεο,
ηoπο αζιεηέο θαη αζθαιψο ηoπο πξoπoλεηέο. Όπσο αλαθέξεη θαη ε Ησαλλίδνπ (1997)
έλαο εγέηεο ζέηεη καθξoρξφληoπο ζηφρoπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εθπιεξψζεη ελψ
ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επίιπζεο ηπρφλ εκπνδίσλ θαη
πξνβιεκάησλ πνπ ζα ζπλαληήζεη. Γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ζα παίμεη ην ξφιν ηνπ
εκςπρσηή δεκηoπξγψληαο έλα θιίκα εξγαζίαο πνπ ζα δηαθξίλεηαη απφ αμίεο φπσο ήζνο,
δεκηνπξγηθφηεηα, θαηλνηνκία θαη εκπηζηνζχλε.
Oη εγέηεο βoεζoχλ ηηο oκάδεο αλζξψπσλ λα πιoπoηήζoπλ ηoπο ζηφρoπο ηoπο
πεηπραίλoληαο ηελ κέγηζηε απφδoζε ησλ δπλαηoηήησλ ηoπο. Oη εγέηεο δελ ζηέθoληαη
πίζσ απφ ηελ oκάδα γηα λα ηελ ζπξψμoπλ. Θέηoπλ ηoπο εαπηoχο ηoπο κπξoζηά απφ
ηελ oκάδα θαη ηελ θαζoδεγoχλ κε απψηεξo ζθoπφ ηελ επίηεπμε ησλ
πξoθαζoξηζκέλσλ ζηφρσλ. αλ ελαο καέζηξνο κηαο oξρήζηξαο έηζη θαη ν εγέηεο
πξoζπαζεί λα παξάγεη ζπγρξoληζκέλε πξνζπάζεηα θαη θνηλή πνξεία ησλ αλζξψπσλ
ηνπ θαη αλάινγα κε ηελ πoηφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηoπ καέζηξoπ/εγέηε επηηπγράλεηαη
αλάιoγo απoηέιεζκα. O πξσηαξρηθφο ξφιoο ηoπ θάζε επηθεθαιή-ππεχζπλνπ σο
εγέηε, είλαη ε πξoζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο oκάδαο-νξγαληζκνχ κέζα απφ
ηo ζρεδηαζκφ, ηελ oξγάλσζε, ηo ζπληoληζκφ, ηε ιήςε απoθάζεσλ θαη ηελ άζθεζε
ειέγρoπ. O δεπηεξεχσλ ξφιoο ηoπ είλαη ε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηo
πξνζσπηθφ αζιεηέο θαη ηoπο ζπλεξγάηεο. O επηθεθαιήο-ππεχζπλνο ιεηηoπξγψληαο
σο εγέηεο πξέπεη λα πξoεγείηαη θαη θπξίσο λα πξνζθέξεη έκπλεπζε κέζσ ηνπ
νξάκαηνο ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη ψζηε λα πεηχρνπλ ηφζν ηνπο
αηνκηθνχο ηνπο ζηφρνπο φζν θαη ηνπ νξγαζληκνχ (Litzinger & Sehaefer, 1982). Γηα
λα είλαη o επηθεθαιήο – ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε Π.Α.γ.Ο απoηειεζκαηηθφο
εγέηεο, πξέπεη λα έρεη ηξείο βαζηθέο ηθαλφηεηεο:
 ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηηο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλαγθψλ παξαθίλεζεο
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηφζν ζηo ρξφλo φζν θαη
ζηηο δηαθνεξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ
 ηθαλφηεηα λα εκπλέεη θαη λα εκςπρψλεη ηα κέιε ηεο oκάδαο,
 ηθαλφηεηα λα δεκηoπξγεί κε ηε δξάζε ηoπ έλα θιίκα θαηάιιειo γηα ηε
δεκηoπξγία παξαθίλεζεο (Κoontz, O‟Donnel, & Weihrich, 1980).
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Αληίζηνηρα ν

Gibson (1991), αλαθέξεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηoπ

απoηειεζκαηηθoχ εγέηε αθoξoχλ:
 ηελ επθπία: o επηθεθαιήο-ππεχζπλνο εγέηεο πξέπεη λα είλαη έμππλoο. O
πςειφο βαζκφο λoεκoζχλεο απoηειεί ζεκαληηθφ φπιo. Θεσξείηαη κεγάιεο
ζεκαζίαο πξoζφλ γηα ηελ άζθεζε επηηπρoχο εγεζίαο.
 ηελ πξoζσπηθόηεηα: ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξoζσπηθφηεηαο ηoπ επηθεθαιή
ζπκβάιιoπλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηθαλoχ εγέηε θαη ζηελ άζθεζε
απoηειεζκαηηθήο

εγεζίαο. Ζ πξoζσπηθφηεηά

ηoπ,

βαζηδφκελε ζηελ

εληηκφηεηα, εγξήγoξζε, απηoπεπoίζεζε θαη πξσηoηππία, επεξεάδεη ζεηηθά ηε
ζπκπεξηθoξά ησλ κειψλ ηεο oκάδαο-νξγαληζκνχ γηα ηo άηoκφ ηoπ.
 ηελ ηθαλόηεηα: o επηθεθαιήο-ππεχζπλνο γηα λα αζθήζεη κηα επηηπρεκέλε
εγεζία, πξέπεη λα έρεη θαη ηηο αλάιoγεο ηθαλφηεηεο φπσο ζπλεξγαζία,
θoηλσληθφηεηα, ηελ δπλαηφηεηα επηβoιήο θαη ηε δηπισκαηία.
Δθηφο ησλ ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηoπ απoηειεζκαηηθoχ εγέηε, o επηθεθαιήο
πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο λα θαηεπζχλεη θαη λα ζπληoλίδεη άηoκα κε
μερσξηζηή πξoζσπηθφηεηα, αληίιεςε, λoεκoζχλε θαη ηξφπo αληίδξαζεο. ηoλ
Πίλαθα 3 απεηθoλίδoληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηoπ απoηειεζκαηηθoχ εγέηε.
Πίλαθαο 3. Υαξαθηεξηζηηθά ηoπ απoηειεζκαηηθoχ εγέηε
ΕΤΦΤΙΑ

ΠΡOΩΠΙΚOΣΗΣΑ

ΙΚΑΝOΣΗΣΕ

Κρίση

Πρoσαρμoστικότητα

Συνεργατικότητα

Απoυασιστικότητα

Εγρήγoρση

Δημoτικότητα

Γνώση

Δημιoυργικότητα

Κoινωνικότητα

Ευγλωτία

Ακεραιότητα

Διπλωματία

Αυτoπεπoίθηση

Διακριτικότητα

Συναισθηματική ισoρρoπία
(Gibson, Iruncerich, Donnely, 1991).

O ππεχζπλνο –επηθεθαιήο ινηπφλ Π.Α.γ.Ο σο εγέηεο πξέπεη λα επηδηψθεη ηε
δεκηoπξγία κηαο θoηλήο αληίιεςεο ησλ κειψλ ηεο oκάδαο-νξγαληζκνχ-πξνγξάκκαηνο
θαη ελφο ζπιιoγηθoχ πλεχκαηoο. Με ηηο εγεηηθέο ηoπ ηθαλφηεηεο ζα πείζεη ηoπο γχξσ
ηoπ γηα έλα θoηλφ φξακα θαη θoηλή αληίιεςε γηα ηo ηη ζεκαίλεη επηηπρία θαη
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απoηειεζκαηθφηεηα. Oη ηθαλφηεηεο πoπ απαηηoχληαη λα δηαζέηoπλ oη επηθεθαιήο γηα
ηελ άζθεζε απoηειεζκαηηθήο εγεζίαο είλαη:
 ηθαλφηεηα επηθoηλσλίαο θαη ηθαλφηεηα λα αθoχεη ηoπο άιιoπο,
 ηθαλφηεηα

δηδαζθαιίαο

θαη

κεηαδoηηθφηεηαο

ησλ

γλψζεσλ,

ηεο

ζηξαηεγηθήο θαη ηεο θηιoζoθίαο ηoπ,
 ηθαλφηεηα έκπλεπζεο θαη δεκηoπξγίαο oξακάησλ,
 ηθαλφηεηα ιήςεο απoθάζεσλ,
 ηθαλφηεηα αμηoιφγεζεο θαη επηβξάβεπζεο,
 ηθαλφηεηα κεηαβίβαζεο εμoπζίαο θαη αλάζεζεο θαζεθφλησλ,
 ηθαλφηεηα επηιoγήο θαη δηαηήξεζεο θαηάιιεισλ αλζξψπσλ θαη
ζπλεξγαηψλ,
 ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζπιιoγηθήο ιεηηoπξγίαο,
 ηθαλφηεηα

ζχιιεςεο,

ζρεδηαζκoχ

θαη

πιoπoίεζεο

ζηφρσλ

θαη

πξoγξακκάησλ (Μπoπξάληαο, 1992).

2.8 πγθξνύζεηο κέζα ζηελ Οκάδα-Οξγαληζκό
Οη ζπγθξνχζεηο ζεσξνχληαη αλαπφθεπθηεο ζε θάζε νξγαληζκφ-νκάδα
αλζξψπσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη. πγθξνχζεηο είλαη ε δηαθσλία πνπ πξνθχπηεη φηαλ νη
ζηφρνη, ηα ελδηαθέξνληα ή νη αμίεο δηαθφξσλ αηφκσλ ή νκάδσλ είλαη αζπκβίβαζηα
θαη ηα άηνκα ή νη νκάδεο εκπνδίδνπλ ή αλαηξέπνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πινπνίεζεο ησλ
ζθνπψλ ηεο νκάδαο-νξγαληζκνχ (Litterer, 1968). Mπνξνχκε επίζεο λα νξίζνπκε
ζχγθξνπζε σο κία δηαθσλία κε ηελ νπνία ηα εκπιεθφκελα κέξε αληηιακβάλνληαη
απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπο ή ηηο αλάγθεο ηνπο (Jehn, 1997). Υαξαθηεξηζηηθά
ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ε δηαθσλία, ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ε απεηιή.

Οη

ζπγθξνχζεηο εκθαλίδνληαη φηαλ νη άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη, σο ζπλέπεηα ηεο
δηαθσλίαο, ππάξρεη απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο ή ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Οη
ζπγθξνχζεηο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κία απιή δηαθσλία- είλαη κία θαηάζηαζε θαηά
ηελ νπνία νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηελ απεηιή (ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θιπ)
γηα ηελ επεκεξία ηνπο. Σα εκπιεθφκελα κέξε ζε ζπγθξνχζεηο ηείλνπλ λα απαληήζνπλ
κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε, θαη φρη βαζηδφκελνη ζε κηα
αληηθεηκεληθή εμέηαζή ηεο.
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Οη ζπγθξνχζεηο είλαη θπζηνινγηθέο εκπεηξίεο κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο νκάδεο-νξγαληζκνχο φπνπ νη ζπγθξνχζεηο είλαη
αλαπφθεπθηεο, ζπκβαίλνπλ ζπρλά αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Οη ζπγθξνχζεηο ζε κία νκάδα-νξγαληζκφ-πξφγξακκα είλαη πξνηηκφηεξν
λα ρεηξίδνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ επηθεθαιή-επηβιέπνληα εγέηε παξά λα
εμαιείθνληαη ηειείσο. Έξεπλεο έδεημαλ φηη, φηαλ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ πξνζηξηβέο
θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο-νξγαληζκνχ ε αηνκηθή θαη ε νκαδηθή
απφδνζε δελ είλαη ηφζν πςειή θαη απνηειεζκαηηθή απφ φηαλ ππάξρεη έλαο
ειεγρφκελνο βαζκφο ζπγθξνχζεσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά πνιιέο θαη ζπλερείο
ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο , λα επεξεάζνπλ ηελ ζπλνρή ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο θαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απφδνζή ηεο (Jones, 2009).
Δίδε πγθξνύζεσλ
Τπάξρνπλ ηέζζεξα θπξίσο είδε ζπγθξνχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ ζε
έλα νξγαληζκφ θαη θαη‟ επέθηαζε ζε κία νκάδα-νξγαληζκφ.
 Πξνζσπηθή ζχγθξνπζε: είλαη ε ζχγθξνπζε ε νπνία ζπκβαίλεη κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο-νξγαληζκνχ εμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ
ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο. Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κία νκάδα-νξγαληζκφ εμαηηίαο πξνζσπηθψλ
ιφγσλ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν.
 χγθξνπζε αλάκεζα ζε κέιε ηεο νκάδαο-νξγαληζκφ: είλαη ε ζχγθξνπζε πνπ
παξαηεξείηαη αλάκεζα ζε κέιε ηεο νκάδαο-νξγαληζκφ φρη γηα πξνζσπηθνχο
ιφγνπο αιιά γηα θάπνην πνην γεληθφ ζέκα. Γηα παξάδεηγκα ζχγθξνπζε
κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηα κέιε ηεο νκάδαο-νξγαληζκνχ ζρεηηθά κε ην
κνίξαζκα ελφο έμηξα κφλνπο-πξηκ ή γηα θάπνην άιιν νηθνλνκηθφ ζέκα φπσο
θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ.
 χγθξνπζε ζε ηκήκαηα ηεο νκάδαο-νξγαληζκνχ: είλαη ε ζχγθξνπζε ε νπνία
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο ίδηαο ηεο
νκάδαο-νξγαληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ επηθεθαιήππεχζπλν-δηεπζπληή θαη ηνλ επηθεθαιή ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ.
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 Δμσηεξηθή ζχγθξνπζε: είλαη ε ζχγθξνπζε ε νπνία ζπκβαίλεη κεηαμχ ηεο
νκάδαο-νξγαληζκνχ

θαη

εμσηεξηθνχο

παξάγνληεο

φπσο

ε

αληαγσληζηηθφηεηα, ε πνιηηεία, ε δηθαηνζχλε θιπ.
χκθσλα κε ηoπο Walton, Dutton (1969) θαη Robbins (1983), ππάξρoπλ θάπoηoη
ιφγoη θαη αηηίεο πoπ κπoξoχλ λα oδεγήζoπλ ζε ζπγθξoχζεηο-αλπηπαξαζέζεηο:
 ηo αιιειεμαξηψκελo έξγo-θαζήθoλ.
 oη αηoκηθέο δηαθoξέο
 ηo άδηθo ζχζηεκα αμηoιφγεζεο θαη επηβξάβεπζεο.
 ε απoηπρία ζηελ επηθoηλσλία.
Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ζπγθξνύζεσλ από ηνλ επηθεθαιή-ππεύζπλν εγέηε
Oη επηθεθαιήο θαη ππεχζπλoη ησλ κειψλ κηαο νκάδαο ή ελφο νξγαληζκνχ πνπ
εγoχληαη πξέπεη λα απoθεχγoπλ θαηαζηάζεηο ζπγθξoχζεσλ θαη φηαλ απηέο
παξαηεξεζoχλ oθείιoπλ λα επεκβαίλoπλ θαη λα δίλoπλ ιχζεηο. Όπσο αλαθέξεη o
Thomas (1977) θαη νη Jones θαη George (2011), ππάξρoπλ πέληε ηξφπoη
αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξoχζεσλ πoπ κπoξoχλ λα ρξεζηκoπoηήζoπλ oη επηθεθαιήο.
Απηoί oη ηξφπoη είλαη oη εμήο:
 η απoθςγή. O ηξφπoο απηφο αγλoεί ή απoθξχπηεη θαηά θάπoηo ηξφπo ηε
ζχγθξoπζε, ειπίδoληαο φηη ηo πξφβιεκα ζα απoκαθξπλζεί απφ κφλo ηoπ ή δελ
ζα γίλεη πoιχ ελoριεηηθφ. Με ηελ απoθπγή o επηθεθαιήο-ππεχζπλνο
πξoζπαζεί λα απoθχγεη ηε ζχγθξoπζε παξά λα ηελ επηιχζεη. O επηθεθαιήο
πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη ιφγoο γηα ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξoπζεο. ε κηα
ιoηπφλ δηαθσλία, o επηθεθαιήο – ππεχζπλνο δελ αληηκεησπίδεη ηε ζχγθξoπζε
επειπηζηψληαο λα απoκαθξπλζεί απφ κφλε ηεο. Ζ απoθπγή κπoξεί λα
ρξεζηκoπoηεζεί σο ιχζε απφ κέξoπο ηoπ επηθεθαιή φηαλ ε ζχγθξoπζε είλαη
αζήκαληε, φηαλ ππάξρoπλ πηo ζεκαληηθά ζέκαηα πξoο επίιπζε, ή φηαλ
επηδηψθεη λα εξεκήζoπλ ηα πξάγκαηα θαη κεηά λα δξάζεη.
 o ζςμβιβαζμόρ. O ηξφπoο απηφο αλ θαη ζεσξείηαη επηζπκεηφο απφ πoιιoχο, ελ
ηoχηoηο δελ είλαη κηα ηθαλoπoηεηηθή ιχζε. Πεξηιακβάλεη ππoρσξήζεηο θαη απφ
ηα δχo κέξε πoπ ζπκκεηέρoπλ ζηε ζχγθξoπζε. Σπρφλ δηαθσλίεο θαη
αληηπαξαζέζεηο επηιχoληαη κε ηηο ακθφηεξσλ ησλ πιεπξψλ ζπζίεο πoπ ιακβάλoπλ
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κέξoο. O ζπκβηβαζκφο κπoξεί λα ρξεζηκoπoηεζεί σο ιχζε απφ κέξoπο ηoπ
επηθεθαιή-ππεχζπλνπ φηαλ oη ζηφρoη πoπ ππάξρoπλ πξoο πιoπoίεζε είλαη πoιχ
ζεκαληηθoί, φηαλ ηα δηαθσλoχληα κέξε έρoπλ ηελ ίδηα δχλακε ή φηαλ επηδηψθεη
κηα πξoζσξηλή επίιπζε.
 η ζςνεπγαζία. O ηξφπoο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξoζπάζεηα ηθαλoπoίεζεο
θαη ησλ δχo δηαθσλoχλησλ κεξψλ. Γίλεηαη πξoζπάζεηα επίιπζεο ηoπ
πξoβιήκαηoο ζηελ oπζία πξoζδηoξηζκoχ ηεο αηηίαο χπαξμεο ηεο ζχγθξoπζεο. Ζ
ζπλεξγαζία σο ιχζε ησλ ζπγθξoχζεσλ κπoξεί λα ρξεζηκoπoηεζεί απφ κέξoπο ηoπ
επηθεθαιή-ππεχζπλνπ φηαλ επηδηψθεη λα βξεζεί κηα ηθαλoπoηεηηθή ιχζε ζε
πεξηπηψζεηο πoπ ηα δχo δηαθσλoχληα κέξε είλαη πoιχ ζεκαληηθά θαη αθoχ
βεβαίσο αληηιεθζoχλ γηαηί δεκηoπξγήζεθε ηo πξφβιεκα λα ζπλεξγαζζoχλ γηα ηελ
επίιπζή ηoπ.
 o ανηαγυνιζμόρ. O ηξφπoο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα
δηεθδίθεζεο θαη ιίγε ζπλεξγαζία. Δίλαη κηα επηζεηηθή ζηξαηεγηθή κε
πoιεκηθά ζηoηρεία θαη επηρεηξείηαη ε επηβoιή ηoπ ελφο κέξoπο εηο βάξoπο ηoπ
άιιoπ κε ηε ρξήζε ηεο εμoπζίαο θαη ηεο δχλακεο. Με ιίγα ιφγηα ηo έλα απφ
ηα δχo ζπγθξoπφκελα κέξε “θεξδίδεη” ελψ ηo άιιo “ράλεη”. Σo κέξoο εθείλo
πoπ έρεη ηε δχλακε, επηδηψθεη ηελ πιoπoίεζε ησλ δηθψλ ηoπ ζηφρσλ ρσξίο λα
λνηάδεηαη γηα ηα ελδηαθέξoληα ηoπ άιιoπ. πλήζσο ε κία πιεπξά επηρεηξεί ηελ
πξψηε θίλεζε ζε κηα ζχγθξoπζε πξoζπαζψληαο λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε
θαη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο επηθξάηεζήο ηεο. O αληαγσληζκφο σο ιχζε
ησλ πξoβιεκάησλ κπoξεί λα ρξεζηκoπoηεζεί φηαλ ππάξρεη αλάγθε απφ
γξήγoξεο θαη απoθαζηζηηθέο ελέξγεηεο. Δπίζεο ρξεζηκoπoηείηαη ζε έθηαθηεο
πεξηπηψζεηο, ζε δσηηθά ζέκαηα, φηαλ γλσξίδεη θάπoηoο φηη έρεη δίθαηo, θαζψο
ηέιoο θαη ελαληίoλ αηφκσλ κε αλάξκoζηεο ζπκπεξηθoξέο.
 η διεςκόλςνζη-ςπoηαγή. O ηξφπoο απηφο πξoζπαζεί λα ηθαλoπoηήζεη ηα
ελδηαθέξoληα ηoπ άιιoπ κέξoπο εηο βάξoο ηoπ εαπηoχ ηoπ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ
ηελ πξoζπάζεηα δηεπζέηεζεο ηεο ζχγθξoπζεο επηηξέπoληαο ηελ επηθξάηεζε ησλ
ελδηαθεξφλησλ ηoπ άιιoπ κέξoπο πoπ δηαθσλεί. Δίλαη κηα ηαθηηθή πoπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ παζεηηθφηεηα θαη ππoηαγή. Απηφο πoπ ρξεζηκoπoηεί ηελ ιχζε
ηεο δηεπθφιπλζεο πξoζπαζεί λα αληηιεθζεί ηη ζέιεη ηo άιιo κέξoο θαη πξoζπαζεί
λα ηθαλoπoηήζεη ηηο αλάγθεο ηoπ. Αληί λα πoιεκήζεη γηα ηα πηζηεχσ ηoπ
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εγθαηαιείπεη θαη παξαδίδεηαη. Γεκηoπξγείηαη κηα θαηάζηαζε “ρακέλoπ”, “ληθεηή”.
O ρακέλoο δελ θεξδίδεη ηίπoηα παξά κφλo ηελ επίιπζε ηεο ζχγθξoπζεο. Αθφκα
θαη αλ ππάξμεη πξoζσξηλή ιχζε ηεο ζχγθξoπζεο, ζπλήζσο ε έληαζε
επαλεκθαλίδεηαη αθoχ ππάξρεη ηo αίζζεκα ηεο ππoηαγήο. Ζ ιχζε ηεο
δηεπθφιπλζεο-ππoηαγήο ρξεζηκoπoηείηαη απφ ηoλ επηθεθαιή φηαλ γλσξίδεη φηη έρεη
ιάζoο, φηαλ ζέιεη λα ηθαλoπoηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη λα δηαηεξήζεη ηελ
ζπλεξγαζία, γηα λα ειαρηζηoπoηήζεη ηπρφλ απψιεηεο θαη φηαλ ε αξκoλία θαη ε
ζηαζεξφηεηα είλαη πoιχ ζεκαληηθέο.
Δίλαη γεγoλφο φηη oη ζπγθξoχζεηο θαη oη αληηπαξαζέζεηο έρoπλ αξλεηηθέο θαη
ζεηηθέο επηπηψζεηο. Απηέο ηηο επηπηψζεηο πξέπεη λα ηηο γλσξίδoπλ oη επηθεθαιήοππεχζπλνη θαη λα πξoβαίλoπλ ζε δηoξζσηηθέο ελέξγεηεο φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο
θαηαζηάζεηο. Oη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξoχζεσλ είλαη oη εμήο:


ζπαηάιε ελέξγεηαο,



πηψζε ηoπ εζηθoχ ησλ κειψλ ηεο oκάδαο-νξγαληζκνχ,



δεκηoπξγία πφισζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο oκάδαο,



κεγέζπλζε ησλ δηαθoξψλ,



πξoβιήκαηα ζηελ ζπλεξγαζία,



εκθάληζε αλεχζπλσλ ζπκπεξηθoξψλ,



δεκηoπξγία αηζζεκάησλ ππoςίαο θαη δπζπηζηίαο,



κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο,



πξoθαηεηιεκκέλεο απoθάζεηο.

Σαπηφρξoλα φκσο ππάξρoπλ θαη oη ζεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπγθξoχζεσλ πoπ είλαη
oη εμήο:


δεκηoπξγία λέσλ ηδεψλ,



πξoηάζεηο γηα θαηλoηoκίεο θαη αιιαγέο,



ιήςε θαιχηεξσλ - oξζφηεξσλ απoθάζεσλ,



αχμεζε ηεο ζπκκεηoρήο,



ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ, φηαλ ηα πξoβιήκαηα ιπζoχλ ζεηηθά θαη

γηα

ηηο δχo πιεπξέο,
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αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Υπηήξεο, 1994).
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3. ΚΔΦΑΛΑΗΟ – ΔΝΟΣΖΣΑ
Ζ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ Μνληέινπ Άζιεζεο γηα
Όινπο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαιώλ πξαθηηθώλ από
Δπξσπατθνύο θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνύο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνύ σο κνρινύ ελεξγεηηθήο
έληαμεο ζηε Γηα βίνπ Άζιεζε
Ο Αζιεηηζκφο γηα Όινπο είλαη κηα εηζήγεζε ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ήδε
απφ ην 1966 πνπ επηδηψθεη ηελ πξφζβαζε ζηνλ αζιεηηζκφ ζε φινπο ηνπ πνιίηεο
αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη θχινπ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο πνπ ζα νδεγήζεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζε
έλα πνηνηηθφ ηξφπν δσήο.

ηελ ζχγρξνλε επνρή ε δηάδνζε ησλ αζιεηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αιιαγή λννηξνπίαο πξνο ηελ Γηά βίνπ Άζιεζε, βνήζεζε καδί
κε ηελ αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα ππάξμεη κηα
αληίζηνηρε αηζζεηή βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηφζν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ άζιεζεο (Πηπρηνχρνη Φπζηθήο ΑγσγήοΠΦΑ), θαζψο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο άζιεζεο, φπσο αζιίαηξνη,
θπζηθνζεξαπεπηέο, εκςπρσηέο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εηδηθνί ειεθηξνληθήο
ππνζηήξημεο αγψλσλ, πξνκεζεπηέο αζιεηηθψλ εηδψλ, θηι.

3.1 Ζ δηακόξθσζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ Δζληθώλ πξνζαξκνγώλ
Ο δηαρξνληθέο δηαβνπιεχζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζπλαηλνχλ σο ηηο
εμήο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ αηδέληα ηεο ΔΔ γηα ηνλ αζιεηηζκφ:
α) ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο
(Amonkar, et al., 2003; Bize & Plotnikoff, 2009; Γεκνζράθεο & Κνπζνχξεο, 2013;
Eurobarometer 502, 2022; Eurobarometer 472, 2018; Guddal, et al., 2019; WHO,
2009) κε παξάιιειε ζπκβνιή ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ςπρηθή θαη
ζσκαηηθή (Amodeu, et al., 2005; Cecchini, et al., 2010; Kolotkin, et al., 2001;
Scheerder, et al., 2011),
β) ε εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηνλ αζιεηηζκφ,
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γ) ν ξφινο θαη νη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο
ζηνλ Αζιεηηζκφ (Hallmann, 2015; Swierzy, et al., 2018) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κε
θεξδνζθνπηθέο αζιεηηθέο νξγαλψζεηο (Hallmann, 2015; Swierzy, et al., 2018),
δ) ε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο έληαμεο δηακέζνπ ηνπ αζιεηηζκνχ εηδηθψλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο άηνκα κε αλαπεξίεο, κεηαλάζηεο άζηεγνη, Ρνκά,
εμαξηεκέλα άηνκα, θπιαθηζκέλνη, θηι (Esping-Andersen, et al., 2008; Μαξαγθνχ,
2018),
ε) ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηνλ αζιεηηζκφ (Adriaanse &
Schofield, 2014), θαη
ζη) ε βηψζηκε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γηά βίνπ Άζιεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
έλλνηα ηεο ρξεζηήο θνηλσληθήο δηαθπβέξλεζεο (Rowe, 2019; Smith & Westerbeek,
2007).
Βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε λα ππάξμεη επίηεπμε ησλ πξναλαθεξφκελσλ
πξννπηηθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη, ηα δεκφζηα ζηειέρε πνπ
εκπιέθνληαη κε ηνκείο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ή/θαη πινπνίεζε Αζιεηηθψλ
πξνγξακκάησλ (Πίγθνο, 2006) ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ λέεο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ
Γηα βίνπ Άζιεζε, πξνζαξκνδφκελσλ ζηηο ζχγρξνλεο θάζε θνξά πξνθιήζεηο (Kellett,
et al., 2008; Morrison & Misener, 2021), θαιχπηνληαο ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αλάγθεο
ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα
πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ νιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο
νκάδεο ζηφρνπο (αξάληνπ, et al., 2020), θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ή
πνιηηηθέο

κε

ζηφρν

ηελ

θνηλσληθή

έληαμε

ζπλπθαζκέλε

κε

Αζιεηηθέο

δξάζεηο/δξαζηεξηφηεηεο (Block & Gibbs, 2017; Kelly, 2013; Lawson, 2005; Muncie,
2006 ;Rose, 1999).
Θα πξέπεη λα ηνληζζεί επίζεο φηη, ε Λεπθή Βίβιν γηα ηνλ Αζιεηηζκφ ηνπ
2007, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε γηα ηνλ Αζιεηηζκφ,
ζπλίζηαηαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: θνηλσληθφο ξφινο ηνπ αζιεηηζκνχ,
νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη νξγάλσζε ηνπ αζιεηηζκνχ. Απνηειεί δε,
έλα έγγξαθν ζηξαηεγηθήο πνπ θαζνξίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνιηηηθήο ζηνλ
ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ, πεξηγξάθεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αζιεηηζκνχ, θαζνξίδεη κε
δηαηάμεηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ, ελψ παξάιιεια θαιχπηνληαη
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ζέκαηα εθαξκνγήο δηθαίνπ ζε ηνκείο φπσο: ε εζσηεξηθή αγνξά θαη ν αληαγσληζκφο
ζηνλ

ηνκέα

ηνπ

αζιεηηζκνχ,

απνηειψληαο

ηελ

ζεζκηθή

πιαηθφξκα

γηα

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηνλ αζιεηηζκφ.
Γεληθφηεξα ε δηαβνχιεπζε ησλ θξαηψλ κειψλ γηα δξάζεηο ηεο ΔΔ, ζπλέβαιε
ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ «Δπξψπε 2020» (European Commission,
2008) γηα ηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο (Γθηηάθνπ, 2017) θαη ηεο
θηλεηηθφηεηαο ζηνλ αζιεηηζκφ, ηδίσο κέζσ δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
θνηλσληθήο έληαμεο,

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο (ζχκθσλα κε ην

Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, 2009) θαη ηηο επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα κειέηεο ησλ Ruseski θαη Maresova,
(2014) νη ζεζκηθνί παξάγνληεο θαη νη εθαξκνζκέλεο ζηξαηεγηθέο πνιηηηθέο,
επεξεάδνπλ ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο θαηά ηξφπν πνπ δχλαληαη λα πξνάγνπλ ηε
ζπκκεηνρή ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ
κειεηψλ δείρλνπλ φηη ππάξρεη θαιή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αζιεηηθήο ζηξαηεγηθήο
πνιηηηθήο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο) ζε επίπεδν ρψξαο
θαη ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο ησλ πνιηηψλ ηεο λα ζπκκεηάζρνπλ (ή φρη) ζε
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Bowles, 1998; Palacios-Huerta & Santos 2004,).
Αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε θαηαλφεζεο ησλ επηπηψζεσλ
ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο εζλφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε αζιεηηθψλ
δξάζεσλ (Sackmann, 2011; Thomas & Dyall 1999) θαη ν εληνπηζκφο ησλ
επαθφινπζσλ επηπηψζεσλ ζηε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε θαη ην κάξθεηηλγθ ηνπ
αζιεηηζκνχ. Οη πνιηηηζκηθνθνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο θηινζνθίαο, ησλ ιφγσλ
θαη ησλ αλαγθαηνηήησλ ζπκκεηνρήο ζηνλ αζιεηηζκφ πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ
πνιηηηζκψλ, απαηηψληαο αξθεηέο θνξέο λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα πξνζαξκνζηνχλ νη
ζρεηηθνί θαλφλεο ζρεδηαζκνχ ησλ αζιεηηθψλ δξάζεσλ, νη δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζεο
θαη νη κεζνδνινγίεο πινπνίεζεο, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθφ
status ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ (Cunningham, 2004).
Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ζπλέπεηα λα αλαθεξζεί, φηη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο
αζιεηηθήο δξάζεο/εθδήισζεο, ηα πξφηππα θαη ε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο θαηά ηε
δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πηζαλνχο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε
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δξάζε, νθείινπλ λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ
νκάδσλ ζηφρσλ (Girginov, et al., 2006). ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ε
δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κε έκθαζε ζην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο
δηάζεζεο γηα αλάδεημε/βειηίσζε ησλ αηνκηθψλ δπλαηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, κε
παξάιιειε έληαμε ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ

(έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ

απνθιεηζκνχ), κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεηηθέο παξακέηξνπο ηεο κεγηζηνπνίεζεο
ηεο ζπκκεηνρή ζηνλ αζιεηηζκφ. Αλάινγα κε ηελ επαηζζεζία, ηελ εθαξκνζκέλε
ζηξαηεγηθή πνιηηηθή, ηηο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο δεμηφηεηεο έλαληη ζε
πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, νη αζιεηηθψλ κάλαηδεξ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ή λα
επηδεηλψζνπλ ηηο δηεζληθέο ζρέζεηο, ηε πξνζέιθπζε, ηελ επηηπρή πινπνίεζε
αζιεηηθψλ δξάζεσλ, ηα θίλεηξα θαη θχξηα ηε ζπκκεηνρή.
Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε δηαρείξηζε αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ ζηηο αξρέο ηνπ
21νπ αηψλα, πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ είλαη
εκθαλείο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ, θπβεξλεηηθψλ θαη κε
θεξδνζθνπηθψλ

νξγαληζκψλ.

Παξάιιεια,

ζε

έλα

ηαρέσο

κεηαβαιιφκελν

παγθνζκηνπνηεκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε θαηλνηνκία θαη ε δπλαηφηεηα
πξνζθνξάο λέσλ αζιεηηθψλ παξνρψλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ αζιεηηθνχ
θνηλνχ αλαθνξάο, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθφ επίθεληξν ησλ εκπιεθφκελσλ
αζιεηηθψλ ζηειερψλ (Haneda & Ito, 2018). Δπίζεο, ε απμαλφκελε ηάζε ηνπ
παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ ζην πεδίν ηνπ Αζιεηηζκνχ, δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ
κέζα ζην νπνίν θαινχληαη νη αζιεηηθέο νξγαλψζεηο/νληφηεηεο λα κεηεμειηρζνχλ
κέζσ ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο, λα απνθηήζνπλ έλα ζαθέο
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα θζίλνπλ θαη λα
θαηαξγνχληαη.
Δπνκέλσο, εθφζνλ νη ρψξεο ζέηνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαζηέξσζε ησλ αζιεηηθψλ
ηνπο γεγνλφησλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ζα πξέπεη λα ζέζνπλ ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαπηπμε απνηειεζκαηηψλ πνιηηηθψλ πνπ λα δηέπνπλ ηνλ
ζαιεηηζκφ, αιιά θπξίαξρα λα πξνβνχλ ζηελ επηινγή θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλνπ θαη
εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηελ δηαρείξηζε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ. Ζ ζπκβνιή
εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηαρείξηζε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ
θξίλεηαη θαζνξηζηηθή ψζηε λα δηεπζχλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα αζιεηηθά
πξνγξάκκαηα ή εθδειψζεηο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά
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ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πινπνίεζεο ηνπο θαη λα δηακνξθψλεη ηηο
βέιηηζηεο ζπλζήθεο πινπνίεζεο, νη νπνίεο ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο πνιχπιεπξεο αλάγθεο
ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξναλαθεξφκελα αζιεηηθά
πξνγξάκκαηα ή εθδειψζεηο. Οη ίδηεο βαζηθέο απαηηήζεηο απαηηνχληαη θαη γηα ηα
δηάθνξα αζιεηηθά δξψκελα θαη δηαδηθαζίεο, ηνπηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ,
φπνπ ελψ νη απαηηήζεηο είλαη πην πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, φκσο ε θηινζνθία
ζρεδηαζκνχ θαη ηα βαζηθά βήκαηα πινπνίεζεο είλαη ηαπηφζεκα.
Μηα πξφζθαηε Παλεπξσπατθή εξεπλεηηθή κειέηε (ESSA, 2019) ηνπ
Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Αζιεηηζκνχ θαη Απαζρφιεζεο (EOSE), ζην νπνίν
ζπκκεηείρε θαη ε Διιάδα (ΓΓΑ κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Dr. Πίγθνπ) ζηφρεπε α)
ζην λα εληνπηζηεί θαη λα αλαιπζεί ε απμαλφκελε θαη κεηαβαιιφκελε αγνξά εξγαζίαο
ζηνλ Αζιεηηθφ ρψξν, β) λα δεκηνπξγεζεί κηα ελεκεξσκέλε εηθφλα ηεο απαζρφιεζεο
θαη γ) λα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο γηα δεμηφηεηεο, εθπαίδεπζε θαη κειινληηθέο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ
επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ν ζπλνιηθφο εξγαδφκελνο
ειιεληθφο πιεζπζκφο ζε αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο (δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, φπσο
πξνπνλεηέο δηνηθεηηθνί, αζιεηηθνί επηζηήκνλεο ππνζηήξημεο, ζχκβνπινη, θα) ην 2018
ήηαλ 17.303, ελψ ζε ζχγθξηζε κε ην 2011 ν αληίζηνηρνο πιεζπζκφο ήηαλ 9.733.
Έηζη, ζεκεηψλεηαη αχμεζε θαηά ηελ πεξίνδν απηή θαηά 7.570 (77,7%). Γεδνκέλν φηη
απηή ε αχμεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ψζηε,
πέξα απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο (αχμεζε αζινπκέλσλ) λα αμηνινγεζνχλ νη
ιφγνη γηα ηελ παξαηεξνχκελε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ
αζιεηηθφ ρψξν (λέεο αζιεηηθέο πνιηηηθέο, επελδχζεηο ζηνλ αζιεηηθφ ρψξν, θ.ιπ.)
θαζψο θαη νη ζηνρεπκέλεο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ αληαπφθξηζε ησλ
απαζρνινχκελσλ ζην ρψξν ηνπ Αζιεηηζκνχ. Ζ απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε
Δζληθφ επίπεδν (απνηειέζκαηα εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ρξήζε θιεηζηνχ ηχπνπ
εξσηεκαηνιφγην ζε Διιεληθνχο θνξείο, κε θάζε είδνπο εκπινθή ζηνλ Αζιεηηζκφ,
φπσο: Δθπαηδεπηηθνί, Απηνδηνηθεηηθνί Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, Δπηζηεκνληθνί θνξείο,
Αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, θα.) εκθαλίδνληαη ζην αθφινπζν Γξάθεκα.
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Γξάθεκα 3. πλνιηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηνλ αζιεηηζκφ ζηεο Διιάδα αλά έηνο
(Πεγή:https://www.essasport.eu/wpcontent/uploads/2020/01/ESSA_Spo
rt_National_Report_Greece.pdf)
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
αλέδεημε ην έηνο 2022 σο «Δπξσπατθφ Έηνο Νενιαίαο» γηα λα ππνζηεξίμεη ηε λέα
γεληά πνπ έρεη ππνθέξεη πεξηζζφηεξν θαηά ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19. Σα
απνηειέζκαηα Παλεπξσπατθήο έξεπλαο πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ην Eurobarometer
(2022) θαη δηεμήρζε κε θχξην εξψηεκα: «Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζέκαηα ζηα νπνία
πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα επηθεληξσζεί ην Δπξσπατθφ Έηνο Νενιαίαο;» (κε δπλαηφηεηα
επηινγήο κέρξη ηξεηο (3) απαληήζεηο), ήηαλ ηα αθφινπζα:
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Βελτίωςη ψυχικήσ και
ςωματικήσ υγείασ και ευεξίασ

34

Προςταςία του περιβάλλοντοσ και καταπολζμηςη
τησ κλιματικήσ αλλαγήσ
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33

Καταπολζμηςη τησ φτϊχειασ και των οικονομικϊν
και κοινωνικϊν ανιςοτήτων

32

Ενίςχυςη τησ απαςχόληςησ και αντιμετϊπιςη τησ
ανεργίασ

28

Προϊθηςη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τησ
δημοκρατίασ και των κοινϊν ευρωπαϊκϊν αξιϊν

26
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Γξάθεκα 4. Απνηειέζκαηα Παλεπξσπατθήο έξεπλαο πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ην
Eurobarometer (2022) ζην εξψηεκα: «Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζέκαηα
ζηα νπνία πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα επηθεληξσζεί ην Δπξσπατθφ Έηνο
Νενιαίαο;»
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Παλεπξσπατθήο έξεπλαο, πξνθχπηεη φηη πξψηε
πξνηεξαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα απνηειεί ε «Βειηίσζε ηεο ςπρηθήο
θαη ζσκαηηθήο πγείαο θαη επεμίαο» (κε 34%), εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ
δηεζλή βηβιηνγξαθία (Guddal, et al., 2019), ελψ νη ακέζσο επφκελεο ηξεηο
πξνηεξαηφηεηεο, φπσο θαηαγξάθεθαλ, απνηεινχζαλ ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (34%), ε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θνηηεηψλ,
καζεηεπφκελσλ, καζεηψλ θ.ιπ. (33%) θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ

θαη

θνηλσληθψλ

αληζνηήησλ

(32%).

Ζ

απνηχπσζε

ησλ

πξναλαθεξφκελσλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθφ
θξηηήξην ζηνλ θαζνξηζκφ ηφζν ηνπ Δπξσπατθνχ ηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε
ζηφρεπζε ζηελ Αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ Δζληθψλ.
Δπίζεο, δηακέζνπ ησλ απαληήζεσλ ηεο ίδηαο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ
Δπξσπατθνχ Έηνο Νενιαίαο 2022 (Eurobarometer 502, 2022), νη λένη ηεο Δπξψπεο
θαηέζεζαλ ηελ ζέζε φηη αλακέλνπλ ε θνηλσλία/πνιηηεία θαη εηδηθφηεξα νη ππεχζπλνη
ιήςεο

ζηξαηεγηθψλ

απνθάζεσλ/πνιηηηθψλ

(decision-makers) ζα

πξέπεη

λα
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αθνπγθξάδνληαη πεξηζζφηεξν ηηο απφςεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ, θαζψο θαη λα
ππάξμνπλ επηπξφζζεηα θίλεηξα θαη πνιηηηθέο ζηήξημεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηα
λέα ζηειέρε ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ν Αζιεηηζκφο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ηίζεηαη κε
εκθαηηθφ ηξφπν ε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηελ έληαμε επάισησλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπλεχξεζε κέζσ εθδειψζεσλ. Σν αθφινπζν γξάθεκα
παξνπζηάδεη ηηο ζέζεηο ησλ λέσλ πξνο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ράξαμε ζηξαηεγηθψλ
ζηφρσλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ
απνηχπσζε ησλ εθάζηνηε Δζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ
Αζιεηηθφ Σνκέα απφ ηα θξάηε κέιε:

Γξάθεκα 5. Απνηειέζκαηα Παλεπξσπατθήο έξεπλαο πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ην
Eurobarometer (2022) ζην εξψηεκα: «Πξνηεξαηφηεηεο γηα ην έηνο
Νενιαίαο 2022»

3.2. Οη βαζηθέο αξρέο θαη θηινζνθία γηα ηνλ Αζιεηηθό ζηξαηεγηθό
αλαζρεδηαζκό ζην πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Άζιεζεο
Οη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο αιιά θαη πξνθιήζεη πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο ν
αζιεηηζκφο, θαζψο θαη ε αλακθηζβήηεηε θνηλσληθννηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο
Άζιεζεο γηα Όινπο θαη ηεο Γηα βίνπ Άζιεζεο (Breslin, et al., 2019; Eime et al.,
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2015; Μαξαγθνχ 2018,) επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ
ζρεδηαζκνχ ησλ ΠΑγΟ, ν νπνίνο ζα ζέηεη ηνπο εμήο ζηφρνπο:
α) ηελ βειηίσζε κηαο ζχγρξνλεο ππνδνκήο/βάζεο γηα ηελ δηακφξθσζε
θαηαιιειφηεξνπ αζιεηηθνχ πεξηβάιινληνο πινπνίεζήο ηνπο
β) ηε κεηάβαζε ζε κηα νιηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θηινζνθίαο
πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο, θαζψο θαη ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο
θαηάζεζεο ηεο πξφηαζεο απφ ηνπο Φνξείο πινπνίεζεο θαη
γ) ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη πβξηδηθψλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο
(θπξίσο ππαίζξησλ/αλνηθηψλ ρψξσλ άζιεζεο), κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ
αζιεηηθψλ αλαγθψλ πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ, κε παξάιιειε εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ
δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο (Αιεμαλδξήο, 2011), θαζψο θαη
δ) ηε αλαβάζκηζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ ΠΦΑ γηα πνηνηηθφηεξε παξνρή
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.
Δπηπιένλ, ε ηερλνγλσζία πνπ έρεη ζσξεπζεί ράξηο ζηηο επηκέξνπο
πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί έσο ζήκεξα ζην πιαίζην ηεο Άζιεζεο γηα
Όινπο, αιιά θαη ηεο Γηα βίνπ Άζιεζεο, δελ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν επξχηεξεο
δηάρπζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηάδνζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη λα
ελζαξξπλζεί ε εθαξκνγή ζε επξχηεξε θιίκαθα. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θαη ηδίσο ηεο
αλάγθεο γηα ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο δξάζεσλ αζιεηηζκνχ θξίλεηαη απαξαίηεην λα
εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ησλ ζηειερψλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ
κεηέρνπλ ζε ζπλαθή πεδία πνιηηηθψλ λα αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζηηο
δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ νηθείσλ δξάζεσλ.
ε κηα επνρή φπνπ νη παξαδνζηαθνί θηλεηήξεο - ή νη πξνκεζεπηέο - ηεο
αλάπηπμεο επηθξίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, ν αζιεηηζκφο ζεσξείηαη ζχκθσλα κε
ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Grimminger, 2013; MacDonald, et al., 2011; Steinbach &
Osterlund 2017), σο έλα φρεκα πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζηηο θνηλφηεηεο κε κελχκαηα κε
ηξφπν πνπ δελ κπνξνχλ νη πνιηηηθνί, νη πνιπκεξείο ππεξεζίεο θαη νη ΜΚΟ,
ηνλψλνληαο ην αίζζεκα ηνπ «ζπλ-αλήθεη» (Theeboom, et al, 2010), ελδπλακψλνληαο
ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (ηηο ζρέζεηο γνλέα θαη παηδηνχ ή ζπδχγσλ κεηαμχ ηνπο) θαη
ζπλνιηθά εληζρχνληαο θαηαιπηηθά ηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ησλ
δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ή/θαη θχισλ (Stefansen, et al., 2016).
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Μηα άιιε θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο, πνπ ζα πξέπεη λα αλαιπζεί θαη
ζπλππνινγηζζεί, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκφ γηα ηνλ
αζιεηηζκφ, είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ν θαηάινγνο ησλ
πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο

αλάπηπμεο

κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη

εληππσζηαθφο. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο/ηάζεηο, εθηείλνληαη ζε πνιιέο πηπρέο
ηεο δηεζλνχο αλάπηπμεο, κε θχξην γλψκνλα ην ζθεπηηθφ φηη ν αζιεηηζκφο κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα δπλακηθφ θηλεηήξα, πνπ σζεί δπλακηθά ηηο αλαπηπμηαθέο
πξσηνβνπιίεο (Beacom & Levermore, 2012; Hartmann & Kwauk, 2011), ηφζν
δηακέζνπ

εζληθψλ

αλαπηπμηαθψλ

ζηξαηεγηθψλ,

φζν

θαη

δηακέζνπ

ηεο

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ
(Levermore, 2008; Stefansen, et al., 2016,).
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζε απηή ηελ
ζεψξεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ αλάπηπμεο κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ, είλαη
ην γεγνλφο φηη νη νξγαλψζεηο απηέο δελ είλαη κνλνδηάζηαηα πξνζδηνξηζκέλεο
ζεκαηηθά (νη εκπιεθφκελνη δειαδή δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίαξρα κε ηα αζιεηηθά
δξψκελα, φπσο ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, θηι), αιιά
πεξηιακβάλνπλ

θνξείο

θνηλσληθψλ

ππεξεζηψλ,

θηιαλζξσπηθά

ηδξχκαηα,

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εηαηξίεο θνηλσληθήο επζχλεο, φπσο επίζεο θπζηθά πξφζσπα
θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, κε ηνπιάρηζηνλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπο
λα απνηειεί ε επίηεπμε ηεο θνηλνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο
αιιαγήο/κεηεμέιημεο κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ (Stefansen, et al., 2018).
Καηά ζπλέπεηα ε αλάγθε γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ
θνηλνληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηακέζνπ ηνπ Αζιεηηζκνχ, δηακνξθψλεη ην πιαίζην
γηα πξφζιεςε ελφο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, πνπ ζα
κπνξεί λα ζρεδηάδεη θαη λα πξνζαξκφδεη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ,
αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο ζηφρνπο, ηηο θνηλσηθννηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο ελφο θξάηνπο ή ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, κε
παξάιιειε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη έλα απφ ηα πεδία ηεο ζηξαηεγηθήο ζηφρεπζεο,
ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ, ηφζν ζε Δζληθφ, φζν θαη ζε ηνπηθφ
επίπεδν, πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κεηα-δεπηεξνβάζκηαο
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εθπαίδεπζεο, κέζα απφ πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, πξνζαλαηνιηζκέλα ψζηε
λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη δπλαηφηεηεο θαη επηδεμηφηεηεο ηφζν δεκηνπξγψλ
φζν θαη πινπνηεηψλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ ππέξβαζε αλάινγσλ
πξνβιεκάησλ, θαζψο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εγεζίαο θαη αλάινγσλ δεμηνηήησλ
ζεκαληηθψλ γηα ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν (Clutterbuck & Doherty, 2019).
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, νη ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο πξνθιήζεηο ζηνλ
Αζιεηηθφ ρψξν, πνπ ζα δηακνξθψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ
κέιινληνο (Γθηηάθνπ, 2017), εζηηάδεηαη ζηελ γλψζε ηεο παξνρήο αζιεηηθψλ
ππεξεζηψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο παξακέηξνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαηλνηνκίαο, ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, ηεο νιηζηηθήο ζρεδίαζεο αλά νκάδα ζηφρν, ηελ ππέξβαζε ηνπ
αζηηθνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκνγξαθηθή αιιαγή (Bakhshi, et al., 2017).
Ζ πξναλαθεξφκελεο πνιππνίθηιεο αιιαγέο ζηηο ζχγρξνλεο θάζε θνξά πξνθιήζεηο
απαηηνχλ ηφζν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ αλάινγσλ
Οξγαληζκψλ, θαζψο θαη ηελ αλάινγα πξνζαξκνδφκελε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ
ηνπο.
Δλ θαηαθιείδη, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ
αλαγθαίσλ δξάζεσλ πινπνίεζεο ελφο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ζην πιαίζην ησλ
Πξνγξακκάησλ ή Δθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο, ελέθεηηαη ζηελ βαζηθή αξρή ηνπ
φηη δελ έρεη ζεκαζία πφζν θαιά έλαο π.ρ. δηνηθεηηθφο παξάγνληαο ζηνλ αζιεηηθφ
ρψξν ελφο ΟΣΑ, ή έλαο ΠΦΑ εξγαδφκελνο ζε απηφλ ή έλαο εκςπρσηήο, κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηήζεη κηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο ην πνδήιαην βνπλνχ ή κηα
αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε έλα πάξθν/ππαίζξην ρψξν), άιια ην δεηνχκελν είλαη πσο
ζα δεκηνπξγήζεη κηα επέιηθηε βάζε δηαθνξεηηθψλ αζιεηηθψλ παξνρψλ, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ status θαη ην θηλεηηθφ ππφβαζξν ησλ νκάδσλ ζηφρσλ
πνπ έρεη λα δηαρεηξηζηεί θάζε θνξά (Θενδσξάθεο, θα., 2017).
Μηα πνιχ θαιή πξνζέγγηζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ Αζιεηηζκφ αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ Γηα
βίνπ Άζιεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, απνδίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο GHANGE (https://www.change-sport.eu/ 2019-2022)
(ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο
θαη πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Άζιεζεο γηα Όινπο, Πξνβνιήο,

Αλάπηπμεο
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Αζιεηηζκνχ, Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο & Γηεζλψλ ρέζεσλ Dr. Γ. Πίγθνπ) ην
νπνίν

ζπληνλίδεηαη

απφ

ην

Δπξσπατθφ

Παξαηεξεηήξην

Αζιεηηζκνχ

θαη

Απαζρφιεζεο (EOSE). χκθσλα κε ην Δθπαηδεπηηθφ Δγρεηξίδην πξνηείλεηαη έλαο
εθπαηδεπηηθφο θχθινο πέληε βαζηθψλ ζηαδίσλ, ην νπνίν νη εξγνδφηεο θαη νη πάξνρνη
εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο πξνηείλεηαη λα αθνινπζήζνπλ, ψζηε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα
εθαξκφζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ Γηα βίνπ άζιεζε φισλ ησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ, αμηνπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην πιαίζην ηθαλνηήησλ
ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ, ην πιαίζην ηδηνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ.
Μέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιεςεο
πξσηνβνπιηψλ γηα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ Αζιεηηθψλ δξάζεσλ ζε δηαθνξεηηθνχο
θάζε θνξά ηχπνπο θνηλνηήησλ θαη νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ. ηα απνηειέζκαηα ηεο
κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο GHANGE θαηαγξάθεηαη ε πξνηξνπή γηα ηελ
δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επίηεπμεο λέσλ ηχπσλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ, κε ηελ
πηζαλή ρξήζε δηαθνξεηηθψλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο
αληίζηνηρεο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζηφρσλ.
Καηά ζπλέπεηα απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε ε απφθηεζε αλάινγσλ
δεμηνηήησλ, ψζηε ην ζηέιερνο πνπ πξνβαίλεη ζηελ δηακφξθσζε ησλ αζιεηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ πινπνίεζεο, λα κπνξεί παξάιιεια λα αληαπνθξίλεηαη κε
επάξθεηα

ζην ζρεδηαζκφ θαη κεζφδσλ πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ νξγαλσηηθψλ

πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ή θαη λα δχλαηαη λα θαηαζέηεη πξνηάζεηο γηα αιιαγέο ζηε
νηθεία θάζε θνξά λνκνζεζία, ψζηε λα ηεθκεξηψλνληαη ζεζκηθά νη φπνηεο ελέξγεηεο
πινπνίεζεο.
Σα επφκελα ρξφληα φπνπ ηα ΝΠΓΓ ή ηα ΝΠΗΓ πνπ αλήθνπλ ζηελ Γεληθή
Κπβέξλεζε ηα νπνία δελ ζα δηαζέηνπλ ζηειερηαθφ δπλακηθφ κε ηηο ζχγρξνλεο ή
επαξθείο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, ζα απνηεινχλ κε επσθειείο ππεξεζίεο γηα ηνπο
πνιίηεο, ην νπνίν ζα έρεη επξχηαην αληίθηππν ηφζν ζην δεκφζην Οξγαληζκφ φζν θαη
ζε αηνκηθφ επίπεδν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ηα αληίζηνηρα
επηκνξθσκέλα Αζιεηηθά ζηειέρε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, έρνληαο απνθηήζεη έλα
πιέγκα δεμηνηήησλ, φρη κφλν ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, αιιά θαη ζηνλ γεληθφηεξν
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο/ ειηθηαθέο
νκάδεο, βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν θίλδπλν λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, λα είλαη
άλεξγνη ή λα έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε λέαο θαηάιιειεο ζέζεο.
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Χο ζεκαληηθή δπλακηθή αληηξξφπεζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θάζκαηνο ησλ
εκπιεθφκελσλ

ζηειερψλ

ζηνλ

Αζιεηηθφ

ηνκέα,

απνηειεί

ε

απφθηεζε

επέιηθησλ/ζηνρεπκέλσλ δεμηνηήησλ δηακέζνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα
επηκνξθσκέλα πξναλαθεξφκελα ζηειέρε (αξάληνπ, θ.α., 2020), κε παξάιιειε
ζηαζεξνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ηφζν ησλ ηδίσλ (απμεκέλα θέξδε θαη πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν) φζν θαη ησλ
Οξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπο νπνίνπο ππεξεηνχλ.
Δπηπξνζζέησο ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
πξφζθαησλ Παλεπξσπατθψλ κειεηψλ (ESSA, 2019), νη Γεκφζηνη εξγνδφηεο
Φνξέσλ/Οξγαληζκψλ (πρ. ΟΣΑ) ζην ρψξν ηνπ Αζιεηηζκνχ, αλαδεηνχλ γηα ηηο
ππαίζξηεο Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα Όινπο, ΠΦΑ ή εκςπρσηέο θηι, πνπ φλησο
δηαζέηνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο
ζθέςεο, αιιά δπζηπρψο ιφγσ ηεο αδπλακίαο εχξεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ
ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, αλαγθάδνληαη λα ζπκβηβάδνληαη κε εξγαδφκελνπο πνπ
θπξίσο έρνπλ απνθηήζεη θάπνηεο βαζηθέο γεληθέο ηερληθέο δεμηφηεηεο, γεγνλφο πνπ
ππνβαζκίδεη ην παξερφκελν έξγν, απνγνεηεχνληαο ηηο επσθεινχκελεο θνηλσληθέο
νκάδεο ζηφρνπο, πνπ πνιιέο θνξέο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε αζιεηηθή
δξαζηεξηφηεηα (Thienemann & Lapeyrère, 2020).

3.3. Ζ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ Μνληέινπ Άζιεζεο γηα Όινπο
ηελ Διιάδα, ε θχξηα επζχλε γηα ηελ ράξαμε θαη εθαξκνγή ηελ αζιεηηθήο
ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο βξίζθεηαη δηαρξνληθά ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ
(ΓΓΑ), ε νπνία ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, επνπηεχεηαη δηαρξνληθά απφ δηάθνξα
Τπνπξγεία, φπσο ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (πνπ είλαη θαη ην
ζεκεξηλφ θαζεζηψο), ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, κε
ηνπνζέηεζε πάληα Τθππνπξγνχ γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνχ.
Ζ πξψηε ζρεδηαζκέλε εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο ηεο ΓΓΑ γηα ηε Γηά
βίνπ Άζιεζε ησλ πνιηηψλ, μεθίλεζε ην 1983 κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ
φπσο νλνκάζηεθαλ ηνπ «Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ». Ο φξνο πηνζεηήζεθε απφ αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα ρσξψλ ηνπ ηφηε «Αλαηνιηθνχ Μπινθ», ησλ νπνίσλ αλάινγα
πξνγξάκκαηα ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλα θαη ν φξνο πξνζδηφξηδε ηελ «καδηθή»
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ζπκκεηνρή ζε νκνεηδή ηππνπνηεκέλα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα (Foldesi, 1991). Καηά
ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ «Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ» (1983) νη
βαζηθέο νκάδεο ζηφρνη απνηέιεζαλ:
α) ηα παηδηά, κε θχξηα ζηφρεπζε ηε γλσξηκία ηνπο κε δηαθνξεηηθά αζιήκαηα
θαη δξαζηεξηφηεηεο, ελψ δεπηεξεπφλησο ζηφρεπε καθξνπξφζεζκα ζηελ πηνζέηεζε
ηνπ πξνηχπνπ ηεο Γηά βίνπ Άζιεζεο, θαη
β) νη γπλαίθεο, φπνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είρε πξνθχςεη νπζηαζηηθή
αλάγθε γηα ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ αζιεηηζκφ (Kamberidou, 2016; McLendon &
Michelson, 2021,), ιφγσ ηεο χπαξμεο κέρξη ηφηε κηαο έληνλεο αξλεηηθήο θνηλσληθήο
πξνζέγγηζεο, εηδηθά ηεο γπλαηθείαο ελαζρφιεζεο κε ηνλ αζιεηηζκφ (θαη γεληθφηεξα
κε ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε νξγαλσκέλεο αζιεηηθέο ππνδνκέο, ηδησηηθέο ή
δεκφζηεο).
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ απφ ην 1983 κέρξη ην 1996, ε δηαδηθαζία ηεο
πινπνίεζεο ζηεξείηε ελφο Οξγαλσκέλνπ θαηαγεγξακκέλνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο,
βάζε

ηνπ

νπνίνπ

θαηαλέκνληαη

ηα

δηαθνξεηηθά

πξνγξάκκαηα

«Μαδηθνχ

Αζιεηηζκνχ» (αλππαξμία θξηηεξίσλ θαζνξηζκνχ π.ρ. πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
αλά νκάδα ζηφρν), ελψ επίζεο ε θαηαγξαθή ησλ αηηεκάησλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε
κηα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε αηηηνινγία αλαγθαηφηεηαο, θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
αλαγθαίσλ πιεξνθνξίσλ θαζνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ πινπνίεζεο (φπσο ζχληνκν
πξνζδηνξηζκφ πεξηερφκελνπ πξνγξάκκαηνο) ή ησλ δπλαηνηήησλ πινπνίεζεο
ζχκθσλα κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή.

Ζ δηαδηθαζία ηνπ

αξηζκεηηθνχ

πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείην κεηά απφ «δηαπξαγκάηεπζε»
ηεο ΓΓΑ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ πινπνίεζεο. Μηα αμηνζεκείσηε παξάκεηξν
πινπνίεζεο πνπ ζηφρεπε ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη επνπηεία ησλ πξνγξακκάησλ,
ηελ πεξίνδν 1983-1996, ήηαλ ε ζέζπηζε ηεο ζέζεο ηνπ Ννκαξρηαθνχ ππεπζχλνπ ν
νπνίνο ήηαλ Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο (Κ.Φ.Α.) δηνξηζκέλνο ζην Γεκφζην θαη είρε
έδξα ην Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ λνκνχ ηνπ ή άιιν ρψξν πνπ ζα νξηζηεί απφ ην
Ννκάξρε. Ο νξηζκφο ηνπ Ν.Τ. πξαγκαηνπνηείην απφ ηε Γ.Γ.Α. Ο Ν.Τ. είρε σο
βαζηθή ππεπζπλφηεηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ Α
βαζκνχ

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα

«Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ».
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Καηά ηελ πεξίνδν 1996-97 δηακνξθψζεθε γηα πξψηε θνξά, απφ νιηγνκειή
νκάδα εξγαζίαο ηεο ΓΓΑ, κηα έληππε θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία θαηάζεζεο αηηεκάησλ
απφ ηνπο Φνξείο πινπνίεζεο, θαζψο θαη έγγξαθεο απνηχπσζεο ηεο κεζνδνινγηθήο
δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο, δηακέζνπ ελφο
Οξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ (ΟΠ), ην νπνίν πεξηιάκβαλε ζηα θεθάιαηά ηνπ, αλαιπηηθά:
 Σε θηινζνθία θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο
 Σε πεξηγξαθή, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα είδε ησλ πξνγξακκάησλ, φπνπ
αλαιχνληαη ηα πξνγξάκκαηα ηφζν ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο, ελψ
γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε γεληθά πξνγξάκκαηα θαη εηδηθά, γηα εηδηθέο θνηλσληθέο
νκάδεο (φπσο άζθεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα πιαίζηα ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ, άζθεζε ζηα θέληξα απεμάξηεζεο, άζθεζε ζηα θέληξα Φπρηθήο
Τγείαο, άζθεζε ζηηο θπιαθέο, θα.). Δηδηθή αλαθνξά ππάξρεη γηα ηα πξφηππα
θαη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
 Σελ νξγαλσηηθή δνκή
 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο αλά
πξφγξακκα
 Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ελεξγεηψλ απφ ηνλ Φνξέα πινπνίεζεο κε
θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο αηηήζεσλ θαζψο θαη ηνπο φξνπο
εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ
 Σηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ησλ Πηπρηνχρσλ
Φπζηθήο Αγσγήο (ΠΦΑ), θαη
 Σελ δεκηνπξγία επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο πξνγξακκάησλ
ην πξναλαθεξφκελν ΟΠ ηεο πεξηφδνπ 1996-7, αληηθαηαζηάζεθε ν φξνο
πξνγξάκκαηα «Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ» κε ην «Άζιεζεο γηα Όινπο», ζε ζπκθσλία κε
ηελ αληίζηνηρε νξνινγία ηεο ΔΔ (Sport for All), θαζψο θαη ηε ζχγρξνλε αλάγθε γηα
πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ: αλά ειηθία, θηλεηηθή δπλαηφηεηα,
επάισηε θνηλσληθή νκάδα, θηι.

Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν (1996-7)

δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ ίδηα νιηγνκειή νκάδα εξγαζίαο ηεο ΓΓΑ, εηδηθά πξφηππα
έληππα θαηάζεζεο ησλ αηηνχλησλ πξνηάζεσλ απφ ηνλ Φνξέα αλά πξφγξακκα, θαζψο
θαη εηδηθά έληππα θαηαγξαθήο ηεο πινπνίεζεο ηνπο. Σα πξναλαθεξφκελα έληππα ζα
έπξεπε θάζε έηνο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο
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Φνξείο πινπνίεζεο θαη λα θαηαζέηνληαη ζηελ ΓΓΑ θαη εηδηθφηεξα ζην(ηα)
αλάινγν(α) Σκήκα(ηα) επζχλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν

ησλ

πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο.
Ζ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία, κε ηηο φπνηεο κηθξέο επηθαηξνπνηήζεηο ησλ
εληχπσλ, ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ην επηθαηξνπνηεκέλν ΟΠ (φπσο ζε δηαθνξεηηθά
ρξνληθά δηαζηήκαηα αλακνξθσλφηαλ), αθνινπζείηαη κέρξη θαη ηελ ζπγγξαθή ηνπ
παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Ζ καθξφρξνλε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ Αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο
“Άζιεζεο γηα Όινπο” (ΑγΟ), απνηέιεζε ην εθαιηήξην ψζηε ε ζπζζσξεπκέλε
πξναλαθεξφκελε εκπεηξία λα επελδπζεί κε ηελ αλακφξθσζε ησλ ηζρπφλησλ
πξνγξακκάησλ

θαη

ηελ

πξνζαξκνγή

ηνπο

ζηηο

ζχγρξνλεο

επηζηεκνληθά

ηεθκεξησκέλεο πξννπηηθέο.
Παξάιιεια, νη κεηαβαιιφκελεο αλαγθαηφηεηεο θαη απαηηήζεηο ηνπ αζιεηηθνχ
ρψξνπ φπσο δηακνξθψλνληαη κε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη πξνθιήζεηο, θαζψο θαη ε
αλακθηζβήηεηε θνηλσληθννηθνλνκηθή επίδξαζε ηνπ αζιεηηζκνχ, απνηέιεζαλ ηελ
θαηαιπηηθή παξάκεηξν γηα έλα δπλακηθφ επαλαθαζνξηζκφ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ
πξναλαθεξφκελσλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ν νπνίνο ζα έπξεπε λα ζηνρεχεη ζηελ
κνξθνπνίεζε

κηαο

ζχγρξνλεο

ππνδνκήο/βάζεο

γηα

ηελ

δηακφξθσζε

ηνπ

θαηαιιειφηεξνπ αζιεηηθνχ πεξηβάιινληνο πινπνίεζεο ηνπο.
H κεηεμέιημή ηνπ αλάινγνπ Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ (ΟΠ) ην 2020 (ηεο
Τπνπξγηθήο

Απφθαζεο

κε

ηελ

ππ.

αξηζ.

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/69097/2670/170 θαη κε ΦΔΚ461/Β΄/14-2-2020)
ζηφρεπε λα κεηαηξέςεη ηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο σο φρεκα γηα ηελ
δηακφξθσζε ελφο λένπ θνηλσληθφ πξνηχπνπ θαη εηδηθφηεξα κηα δπλακηθή αιιαγήο
ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ πνιηηψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο λννηξνπίαο γηα ηε
Γηα Βίνπ Άζιεζε. Δηδηθφηεξα απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα απάληεζεο ζηελ αλάγθε
ηνπ θάζε πνιίηε γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξάιιεια ηνλ ζπγθεξαζκφ ηεο
ςπραγσγίαο κε ηελ πνιπζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηα
δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο
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ρήκα 8. Σν Γηαρξνληθφ κνληέιν εθαξκνγήο ηεο Άζιεζεο γηα Όινπο ζηελ Διιάδα
Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο αξρέο ηνπ λένπ ΟΠ ησλ Πξνγξακκάησλ θαη
Δθδειψζεσλ γηα Όινπο (ΠΑγΟ θαη ΔΑγΟ), αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ θαηάξηηζε
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο νπνηνπδήπνηε Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ πνπ εκπιέθεηαη
κε ηα ΠΑγΟ θαη ΔΑγΟ, εδξάδνληαη ζηε ιχζε θαίξησλ ζεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
πνπ ηίζεληαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, θαζψο θαη ζηηο θνηλσλίεο ηνπ άκεζνπ
κέιινληνο. Δηδηθφηεξα ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ελφο νπνηνπδήπνηε Αζιεηηθνχ
Φνξέα/Οξγαληζκνχ, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη λα ελαξκνλίδεη αλάινγεο Αζιεηηθέο
πνιηηηθέο θαη δξάζεηο

ψζηε ν Αζιεηηζκφο λα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαηαιπηηθά

ζηελ ιχζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζεκάησλ, δηακνξθψλνληαο
κηα ελαιιαθηηθή αληηξξφπεζεο ησλ φπνησλ αξλεηηθψλ ζχκθπησλ ηνπο.
Καηά ζπλέπεηα νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο αξρέο ηεο θαηάξηηζεο ελφο ζχγρξνλνπ
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (ελφο νπνηνπδήπνηε Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ θαζψο θαη ηνπ
λένπ ΟΠ. ΠΑγΟ θαη ΔΑγΟ) ζα πξέπεη λα απνηεινχλ νη αθφινπζεο:
 Πεξηζζφηεξνη πνιίηεο (αλεμαξηήηνπ θχινπ, ειηθίαο, θαηαγσγήο, πνιηηηζκηθνχ
θαη ζξεζθεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη
θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ)

λα γίλνπλ θνηλσλνί θαη ζπκκέηνρνη ζε απηφ πνπ

θαινχκε αζιεηηθή/θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, κε παξάιιειν κεησκέλν θφζηνο
Π/Τ πινπνίεζεο
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 Οιηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
πινπνηνχκελσλ

πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ

Άζιεζεο

γηα

Όινπο,

πνιηηνθεληξηθνχ ραξαθηήξα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη:
-

ηηο θηλεηηθέο θαη θπζηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ θάζε πνιίηε θαη ζχκθσλα κε
ην θάζκα ησλ αζιεηηθψλ δξάζεσλ πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε
αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν.

-

Σελ αλάγθε γηα ζπγθεξαζκφ ηεο θνηλσληθήο/νηθνγελεηαθήο επηθνηλσλίαο
θαη ηεο άζιεζεο ηνπ

-

ην δηθφ ηνπ ειεχζεξν ρξφλν

-

Σελ

θάιπςε

ηεο

αλάγθεο

γηα

γλσξηκία

κε

δηαθνξεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο/αζιήκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο (φρη θαηά αλάγθε
Αζιεηηθνχο, φπσο πάξθα, δαζχιιηα, ιφθνη, παξαζαιάζζηεο πεξηρέο, θηι)
θαη ε δπλαηφηεηα ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε πνιχκνξθεο αζιεηηθέο
δξάζεηο (θπξίσο φρη αγσληζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ/ραξαθηήξα).
 Ζ πξνζαξκνγή ζηα ζχγρξνλα Δπξσπατθά θαη Γηεζλή δεδνκέλα θαη
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο
ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επάισησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ
 Ζ αμηνιφγεζε θαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηππηθψλ θαη
νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ (απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο)
ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ (δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ΓΓΑ/OTA, θαζψο θαη ησλ
Πηπρηνχρσλ

Φπζηθήο

Αγσγήο),

κε

ηελ

πινπνίεζε

εμεηδηθεπκέλσλ

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ηελ Γηα βίνπ εθπαίδεπζε, θαη
 Ο ζπλερήο ηεθκεξησκέλνο δηνηθεηηθφο, νηθνλνκηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο
ηνπο, φπσο κε ηε ζέζπηζε νκάδσλ επηηφπησλ ειέγρσλ θαη αμηνιφγεζεο, θαζψο
θαη ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πινπνίεζεο ησλ αζιεηηθψλ
δξάζεσλ, κε παξάιιειε επηθνηλσλία ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο/πνιίηεο.
ηα άξζξα ηνπ ηζρχνληνο ΟΠ (2020) απεηθνλίδεηαη κε ζαθήλεηα ε θηινζνθία,
κε θχξηα ζηφρεπζε ηεο ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο θαη πνηφηεηαο δσήο ησλ
αζινχκελσλ. Δλψ αληίζηνηρα, επηκέξνπο ζηφρνη ηεο απνηεινχλ ε πηνζέηεζε κηαο
αζιεηηθήο θνπιηνχξαο θαη δηαβίνπ αζιεηηθήο ζπλείδεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζεί
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θαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζχρξνλν ηξφπνο δσήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
θαζηζηηθφο, θαη παξάιιεια λα ζπληειέζεη επεξγεηηθά ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ, ζηελ αλαςπρή ησλ αζινχκελσλ, ζηελ επηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ζηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Δπνκέλσο πξνζθέξεη φιε ηελ ηερλνγλσζία ζε επίπεδν νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ
κεραληζκνχ ειέγρνπ ησλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
έγθξηζε θαη επηρνξήγεζε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (θπξίσο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο-ΟΣΑ, αιιά θαη ησλ ΝΠΗΓ πνπ έρνπλ ελζηεξληζηεί, δηα κέζσ ησλ
ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ηελ Άζιεζε γηα Όινπο), ηεο θαζνδήγεζεο
θαη ηεο επηζηεκνληθήο επίβιεςεο ηνπο, ζηνηρεία πνπ απνηέιεζαλ ηε ζεκαληηθφηεξε
θαηλνηνκία ηνπ.
Παξάιιεια, δηεπζεηεί ηελ έιιεηςε πινπνίεζεο ηαθηηθήο θαη επηζηεκνληθά
εκπεξηζηαησκέλεο αμηνιφγεζεο ησλ Αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα
θαη

ησλ

πξνγξακκάησλ

γηα

φιεο

ηηο

θνηλσληθέο

νκάδεο

πιεζπζκνχ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηηο επάισηεο, ε νπνία ζπλνδεπφκελε κε έλα
ηεθκεξησκέλν ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ (master plan καθξάο δηάξθεηαο π.ρ.
πεληαεηίαο), ζηελ νπνία ζα ιακβάλεηαη ππφςηλ (φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην) θαη ε
πξφζεζε ησλ πνιηηψλ γηα πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζα
δηαζαθελίζεη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (Φνξείο θαη θπζηθά πξφζσπα), εθηφο ησλ
φξσλ/πξνυπνζέζεσλ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ πξνβνιή θαη ηνπο
κειινληηθνχο ζηφρνπο. (Κψλζηαο, 2002).
Σν πξναλαθεξφκελν Ο.Π, ζπκβαδίδνληαο κε ηηο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο θαη
νδεγίεο, ζπκπεξηέιαβε εμίζνπ ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πεξηζζφηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο γηα
παξάδεηγκα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, νη εθήβνη θαη ε ηξίηε ειηθία, θαζψο επίζεο
εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ή/θαη θνηλσληθήο έληαμεο φπσο ηα άηνκα
κε εηδηθέο αλάγθεο. Παξάιιεια, εηζήγαγε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα (φπσο ηα
πξνγξακκάησλ ησλ Δθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο - Δ.Α.γ.Ο.), πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα πξνηαζνχλ θαη απφ ηνπο θνξείο ησλ ΟΣΑ.
Δηδηθφηεξα, ε ζέζπηζε ησλ Δθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο (Δ.Α.γ.Ο.), ελψ
απνηεινχλ αζιεηηθέο δξάζεηο πνπ έρνπλ θνηλή θηινζνθία κε ηα Π.Α.γ.Ο, ιφγσ ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπο, ηεο δπλαηφηεηαο δηαθνξνπνίεζεο
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θάζε θνξά ηνπ επηιεγφκελνπ ρψξνπ πινπνίεζεο θαη ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ε δπλαηφηεηα επξείαο αξηζκεηηθήο ζπκκεηνρήο (ζε ζρέζε κε ηα ΠΑγΟ), αιιά θαη ηεο
δπλαηφηεηαο

δηαθνξεηηθψλ

θνηλσληθψλ

νκάδσλ

ζηελ

ίδηα

Αζιεηηθή

Δθδήισζε/Γξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηεο επθακςίαο ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα θαη
επαλαιεςηκφηεηαο ηεο δξάζεο, πξνζδίδνπλ ζηηο ΔΑγΟ, έλα θαηλνηφκν ραξαθηήξα
θαη κηα θαιή πξαθηηθή ζηελ πινπνίεζε αλάινγσλ Αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Θα
κπνξνχζακε λα ηνληζζεί φηη νη ΔΑγΟ, ελψ έρνπλ έλα ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην
πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο ΟΠ
ηεο Άζιεζεο γηα Όινπο (ΦΔΚ461/Β΄/14-2-2020), δηακνξθψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
έλα πνιπζεκαηηθφ αζιεηηθφ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ, ζε φινπο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο
Φνξείο/Οξγαληζκνχο

γηα

ηα

αληίζηνηρα

πξνγξάκκαηα,

πξνζαξκνζκέλν

θαη

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο, θαζψο θαη
ζηνπο δηαζέζηκνπο αλνηρηνχο ή θιεηζηνχο ρψξνπο.
Οη Δ.Α.γ.Ο. απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμάξηεηα απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Π.Α.γ.Ο. ηφρνο ησλ Δθδειψζεσλ απνηειεί ε παξνρή ηεο
δπλαηφηεηαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο άζιεζεο θαη ςπραγσγίαο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζθνπφο ησλ ΔΑγΟ απνηειεί:
 ε γλσξηκία θαη αμηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ
θνξέσλ
 ε γλσξηκία κε ην γεσθπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο εδαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
πεξηνρήο ηνπ θάζε θνξέα πινπνίεζεο, κε αλάινγε αμηνπνίεζε (ζάιαζζα,
ιίκλε, βνπλά, ιφθνη, πάξθα)
 ε ελεκέξσζε ησλ αζινχκελσλ γηα ην είδνο ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ (ην πεξηερφκελν ησλ Αζιεηηθψλ δξάζεσλ δελ
πηνζεηείηαη απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα), ψζηε λα πηνζεηεζνχλ απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, ζηνλ δηθφ ηνπο ειεχζεξν ρξφλν.
 ε αιιαγή/κεηάβαζε ή ελίζρπζε ζε έλα αζιεηηθφ ηξφπν δσήο, κε ηειηθφ ζηφρν
ηε Γηα βίνπ Άζιεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ζπλερνχο ελαζρφιεζεο ηνπο κε
Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο δηάθνξνπο αλνηθηνχο ρψξνπο θαη κεηά ηε
ιήμε ησλ δξάζεσλ ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν.
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ην πιαίζην ησλ Δ.Α.γ.Ο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξάζεηο κε ην
αθφινπζν πεξηερφκελν:
1. Δθδειψζεηο ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα φιεο ηηο
θνηλσληθέο νκάδεο πιεζπζκνχ
2. Δθδειψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε νξηζκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο ή φιεο
ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πιεζπζκνχ
3. Δθδειψζεηο
αζιεηηθψλ

πνιιαπιψλ,
δξαζηεξηνηήησλ

πνιπζεκαηηθψλ
γηα

φιεο

ηηο

ή/θαη

παξάιιεισλ

θνηλσληθέο

νκάδεο

πιεζπζκνχ
4. Δθδειψζεηο - κεγάισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο
νκάδεο πιεζπζκνχ
5. Δθδειψζεηο κε πεξηνδηθφηεηα θαη δηάξθεηα γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο
νκάδεο πιεζπζκνχ
Μηα ελδεηθηηθή θαηάζεζε δηαθνξεηηθψλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ΠΑγΟ
θαη ΔΑγΟ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηεζνχλ σο δξάζεηο ελφο κεζνκαθξνπξφζεζκνπ
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο Φνξέα/Οξγαληζκνχ, γηα δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θααη
θνηλσληθέο νκάδεο, παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ρήκα.

ρήκα 9. Γεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο
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Πνιιά απφ ηα πξναλαθεξφκελα ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα, έρνπλ είηε πξνηαζεί
θαη εληαρζεί ζηνλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γ/λζεο Άζιεζεο γηα Οχινπο,
Πξνβνιήο, Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ, Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο & Γηεζλψλ
ρέζεσλ ηεο ΓΓΑ, είηε βξίζθνληαη ζε πηινηηθή εθαξκνγή ζε ζπλεξγαζία κε
Πηζηνπνηεκέλνπο Αζιεηηθνχο θνξείο (ησλ ΟΣΑ, ΝΠΗΓ, θηι), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ΠΑγΟ θαη ΔΑγΟ.

3.4 Γεκηνπξγία

νιηζηηθνύ

ζεζκηθνύ

πιαηζίνπ

δηαδηθαζηώλ

επηηόπησλ θαη απνκαθξπζκέλσλ Διέγρσλ θαη Αμηνιόγεζεο
πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο (ΑγΟ) κε ζηόρν ηελ
αλαβάζκηζή ηνπο.

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηε απνηχπσζε ηνπ Διιεληθνχ κνληέινπ
πινπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ θαη Δθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ θαη
ΔΑγΟ), αιιά θαη ζην Κεθάιαην 2, κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ελφο νινθιεξσκέλνπ
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη ε πξφβιεςε χπαξμεο ελφο νιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ πνζνηηθψλ φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πινπνίεζεο.
Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ΠΑγΟ θαη ΔΑγΟ, απνηειεί αιιειέλδεην θαη
θαίξην θξίθν ηεο πνξείαο αλάπηπμεο ηνπο, ηφζν γηα κία θνκβηθνχ ελδηαθέξνληνο
ηξαηεγηθή Οξγαλσηηθή δνκή φπσο ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (ΓΓΑ), φζν
θαη θάζε άιιν Αζιεηηθφ θνξέα, νπνίνο πινπνηεί αληίζηνηρα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα,
αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηελ ΓΓΑ.
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ρήκα 10.

Γξαθηθή απνηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο Πηζηνπνίεζεο θαη ηεο Έγθξηζεο
ησλ ΠΑγΟ θαη ΔΑγΟ γηα ηνπο Φνξείο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ηζρχνληνο

Οξγαλσηηθνχ

Πιαηζίνπ

ηεο

Άζιεζεο

γηα

Όινπο

(ΦΔΚ461/Β΄/14-2-2020)
Ζ κέρξη ζήκεξα πνξεία πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηέδεημε φηη θάζε
θνξά πνπ εθιείπεη ην ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ (φρη κφλν γηα ηα
πνζνηηθά αιιά θαη γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πινπνίεζεο) γηα ηνπο Φνξείο
πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, ειιφρεπε ν θίλδπλνο αξθεηά απφ ηα
πξνγξάκκαηα λα ζπξξηθλψλνληαη, λα δηαθνξνπνηνχληαη ή θαη λα πινπνηνχληαη κε
ρακεινχ επηπέδνπ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο λα δείρλνπλ
αδηαθνξία γηα ηε ζπλέρηζή ηνπο, ιφγσ ηεο αιινίσζεο ησλ παξερφκελσλ αζιεηηθψλ
ππεξεζηψλ, ηφζν απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο φζν θαη απφ ηνπο πηπρηνχρνπο
Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ζηειέρσλαλ ηα ηκήκαηα.
Δπίζεο φηαλ δελ ππάξρεη ηαθηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε ησλ
ΠΑγΟ θαη ΔΑγΟ, δελ θαηαγξάθεηαη ε ζέιεζε ησλ πνιηηψλ γηα πινπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ ππάξρεη αλάπηπμε πξνζαξκνζκέλσλ
πξνγξακκάησλ ζε θάζε ζηξαηεγηθά ζηνρεπκέλε δηαθνξεηηθή πιεζπζκηαθή/θνηλσληθή
νκάδα ζηφρν, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ηνπο.
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Καηαγξαθή ησλ ζεκεξηλώλ δεδνκέλσλ
Βάζε ηνπ Οξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ, ζήκεξα πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη ζε δχν
θπξίσο επίπεδα:
α) Γηακέζνπ ηεο εμ απνζηάζεσο αμηνιφγεζεο βαζηδφκελνη κφλν ζηελ εμέηαζε
θαη ηνλ έιεγρν ησλ εηδηθψλ εληχπσλ πινπνίεζεο (πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνπο
θνξείο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ), ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ζηειέρε
ησλ Σκεκάησλ: 1) ρεδηαζκνχ, Παξαθνινχζεζεο θαη Έιεγρνπ Πξνγξακκάησλ
Άζιεζεο γηα Όινπο, θαη 2) Τπνζηήξημεο, Δπεμεξγαζίαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνηρείσλ
Φνξέσλ Π.Α.γ.Ο θαη ΔΑγΟ. Ζ πξναλαθεξφκελε αμηνιφγεζε (ησλ ζηνηρείσλ ησλ
εληχπσλ θαη φρη ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο), πξαγκαηνπνηείηαη θαηά
ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Οξγαλσηηθφ πιαίζην (ζπλήζσο κία
θνξά ην ρξφλν κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ «ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο» πνπ
ηνπο έρεη επηδνζεί).
β) Απφ ηνπο Φνξείο πινπνίεζεο ησλ Π.Α.γ.Ο.θαη ΔΑγΟ, νη νπνίνη είλαη
ππνρξεσκέλνη λα ειέγρνπλ ηελ εχξπζκε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε
εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο, αλαθέξνληαο θάζε δηαθνξνπνίεζε, ειιηπή πινπνίεζε ή
θαηάξγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ, ζην Σκήκα Τπνζηήξημεο, Δπεμεξγαζίαο
θαη Αμηνιφγεζεο ηνηρείσλ Φνξέσλ Π.Α.γ.Ο. Ζ αμηνιφγεζε απηή είλαη ηππηθή θαη
ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο Φνξείο.
Παξάκεηξνη δπζιεηηνπξγίαο
Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηαδφηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απέρεη ζεκαληηθά απφ
ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ην ππάξρνλ Οξγαλσηηθφ Πιαίζην. Κπξίαξρνη ιφγνη ήηαλ
ε κεδεληθή πξφβιεςε γηα δεκηνπξγία θαη ρξεκαηνδφηεζε αλεμάξηεησλ κεραληζκψλ
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ Π.Α.γ.Ο. απφ ηε Γ.Γ.Α. θαη δεπηεξεπφλησο ε αζέηεζε
ηεο ζπκθσλίαο απφ κέξνπο ηεο πνιηηείαο γηα έγθαηξε έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ. Χο
απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ππήξμε ε δεκηνπξγία εθθπιηζηηθψλ ηάζεσλ απφ ηνπο
βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ, κε πεξαηηέξσ θπζηθφ επαθφινπζν ηελ
θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ησλ Π.Α.γ.Ο. απφ ηνπο Φνξείο. Παξάιιεια ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθαλ ηάζεηο αιινίσζεο ησλ πνηνηηθψλ ή/θαη πνζνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ Π.Α.γ.Ο. θαη ΔΑγΟ, ελψ
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ππήξμαλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξεκαηνδφηεζεο
ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ Γ.Γ.Α. πξνο ηνπο Φνξείο.
Καηά ζπλέπεηα, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ελφο αξλεηηθνχ θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πνιηηείαο θαη θνξέσλ πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ, ππάξρεη κηα
αζαθήο γλψζε ησλ πξαγκαηηθψλ παξακέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ
Π.Α.γ.Ο θαη ΔΑγΟ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ παξνρήο ησλ αλάινγσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Γηα ην ιφγν
απηφ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ θαη αλεμάξηεηνπ ζεζκηθνχ
νξγάλνπ, πνπ ζα απνηειείηαη θχξηα απφ Πηπρηνχρνπο Φπζηθήο Αγσγήο, αιιά θαη
άιισλ εηδηθνηήησλ ζηειέρε, κε γλψζε θαη εκπεηξία ηφζν ζηα πξνγξάκκαηα Α.γ.Ο.
φζν θαη ζηελ πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία, γηα ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ
πξναλαθεξφκελσλ παξακέηξσλ.
Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο ζα απνηειέζεη βαζηθή παξάκεηξν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ
πξνγξακκάησλ γηα θάζε δηαθνξεηηθή πιεζπζκηαθή νκάδα ζηφρν, βειηίσζε ησλ
πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηεπξπκέλσλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ
γηα άζιεζε, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο πνιπκνξθηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη
βειηίσζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηφζν ηνπ Κξαηηθνχ Π/Τ φζν θαη ησλ
φπνησλ ηδησηψλ (κέζα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε).
Μέζνδνη βειηίσζεο θαη νπζηαζηηθνύ ειέγρνπ Αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ/
εθδειώζεσλ
Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξνηείλεηαη:
α) ε δεκηνπξγία νιηγνκειψλ (π.ρ. ηξηκειψλ) νκάδσλ επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο, πνπ ζα απνηεινχληαη απφ έλαλ (ην ιηγφηεξν) ΠΦΑ, πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα θαιχςνπλ κέζα ζε έλα ρξφλν, κε δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ηνπο θνξείο φιεο
ηεο επηθξάηεηαο. Ζ πξνηεηλφκελε ηξηκειήο νκάδα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη
ππνρξεσηηθά απφ έλα ζηέιερνο ησλ αξκφδησλ Σκεκάησλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ πξνγξακκάησλ Α.γ.Ο. θαηεγνξίαο ΠΔ, ην νπνίν ζα είλαη θαη ν ζπληνληζηήο ηεο
νκάδαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο.
Σα κέιε ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα δεζκεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ
ππαιιειηθνχ θψδηθα πεξί ερεκχζεηαο ζρεηηθά κε ην απφξξεην θαη ηελ
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εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα ειέγρνπ θαη ε
θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ειέγρνπ πξσηνθνιινχληαη ζε εηδηθφ εκπηζηεπηηθφ
πξσηφθνιιν ηνπ αλάινγνπ Σκήκαηνο πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη
ηνπ ειέγρνπ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ή ζηελ αξκφδηα Γ/λζε.
β) Οη έιεγρνη, νη νπνίνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθδειψζεσλ θαη ηεο
κηθξήο δηάξθεηαο), ζα είλαη επηηφπηνη θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε επηζθφπεζε ησλ
ρψξσλ, ηνπ πξνπνλεηή θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ελ γέλεη,
ζπκπιεξψλνληαο ην επηζπλαπηφκελν εηδηθφ έληππν επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζηνηρεία πνπ απνηππψλνληαη ζηα έληππα πνπ
έρνπλ πξνζθνκηζηεί απφ ην θνξέα πινπνίεζεο, ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή δνκή
(νηθείαο Γηεχζπλζήο) θαη θπζηθά εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ηα πξνγξάκκαηα.
γ) παξάιιεια θαη κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αζιεηηθψλ
αλαγθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη νκάδεο επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κε εξσηήζεηο ζηνπο ίδηνπο ηνπ αζινχκελνπο
θαη ηηο νκάδεο ζηφρνπο, ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ήζειαλ λα
ζπκκεηάζρνπλ, κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ.
Ση ζα πεξηιακβάλεη ν έιεγρνο - αμηνιόγεζε
Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ζα πεξηιακβάλεη:
α. Σελ ηήξεζε ησλ Δζληθψλ δηαηάμεσλ φπσο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν
Οξγαλσηηθφ πιαίζην.
β.

Σελ

νξζή

πινπνίεζε

ησλ

αζιεηηθψλ

ελεξγεηψλ-δξάζεσλ

θαη

πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ εάλ απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο
απεζηαικέλεο εγθξίζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηππψλνληαη ζηα αληίζηνηρα έληππα
(πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί απφ ην θνξέα πινπνίεζεο, ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε).
γ. Σελ πξφιεςε ή ηε δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ θαη ηελ εηζήγεζε
επηβνιήο θπξψζεσλ.
δ. Σν ζεβαζκφ ησλ ζηφρσλ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ φπσο
απνηππψλνληαη ζην νξγαλσηηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή θάζε πηζαλήο
θαηλνηνκίαο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηνλ θνξέα.

100

ε. Σελ θαιή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ
ηελ ηήξεζε εζληθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη αθνξά ηδηαίηεξα ηε αηηηνιφγεζε θαη ηε
ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ δαπαλψλ, ηελ ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη ηεο
νξζήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
Οη ειεγρφκελνη θνξείο ζα πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή
βνήζεηα θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο ειεγθηέο ππαιιήινπο. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί
φηη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά - παξαζηαηηθά ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη κεηά ην πέξαο απηήο ζηελ έδξα ηνπ θνξέα επί δηεηία κεηά ηελ
ηειεπηαία πιεξσκή θάζε πξνγξάκκαηνο. Όια ηα ηηκνιφγηα θαη δειηία παξνρήο
ππεξεζηψλ πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα .
Ζ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ φξσλ,
πξνυπνζέζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Γ.Γ.Α.
είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ή ε ειιηπήο ηήξεζε απηψλ θαζψο
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο απνξξένπλ
απφ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηηο δηέπεη, πέξαλ νπνηαζδήπνηε άιιεο επίπησζεο, ζα
πξέπεη λα επηθέξνπλ ηελ αθχξσζε ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ επηζηξνθή ηπρφλ
εηζπξαρζέλησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θνξέα πινπνίεζεο απφ
κειινληηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Γ.Γ.Α., γηα ηα επφκελα 2 ρξφληα. Σα κέιε ηεο
νκάδαο ειέγρνπ ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα παξαδίδνπλ ζηελ νηθία
Γ/λζε ηεο ππεξεζίαο, ηα ζρεηηθά έληππα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο εληφο ηξηψλ
εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ.
Γπλαηόηεηεο επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη
αλαβάζκηζεο ησλ πξνγξακκάησλ δηακέζνπ δηεχξπλζεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ, κε:
 ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ: α) ησλ ΠΦΑ (βιέπε ζρεηηθφ
έληππν) θαη β) ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ Φνξέα πινπνίεζεο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα.
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 ηελ πινπνίεζε Πεξηθεξεηαθψλ ή/θαη Δζληθψλ ζπζθέςεσλ ζεκηλαξηαθνχ
ηχπνπ γηα θαηαγξαθή ζθέςεσλ, ηδεψλ θαη ζέζεσλ.
 ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ ειέγρνπ κε κηα δεκηνπξγνχκελε επηζηεκνληθή
νκάδα ηεο ππεξεζίαο, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ
πξνγξακκάησλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ
νκάδσλ ζηφρσλ θαη ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα.
 ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ, πνπ ζα βειηηψζεη
ζεκαληηθά ην επίπεδν ειέγρνπ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ, ηελ
εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ζα κεηψζεη αηζζεηά ηνλ ρξφλν έγθξηζεο θαη
ειέγρνπ ησλ πξνγξακκάησλ.
 ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ

ινγηζκηθνχ

ζρεζηαθήο

βάζεο,

Παλειιαδηθήο

θαηαγξαθήο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εγθεθξηκέλσλ εθδειψζεσλ-δξάζεσλ θαη ησλ αζιεηηθψλ

πξνγξακκάησλ

κηθξήο δηάξθεηαο) αλά έηνο.
Δίλαη έθδειν, φπσο αλαθέξζεθε, φηη ην παξνπζηαδφκελν κνληέιν ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο, κπνξεί κε δηαθνξνπνηήζεηο θιίκαθνο (αλάινγα ηνλ Φνξέα, ην
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθάζηνηε Αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, λα πξνζαξκφδεηαη
αλάινγα), λα απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ζε έλα κεζν-καθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ, θάζε θνξέα πινπνίεζεο αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Άζιεζεο γηα Όινπο.

3.5 Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο από Δζληθνύο,
Δπξσπατθνύο θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνύο
Ο αζιεηηζκφο έρεη αλαγλσξηζηεί Γηεζλψο, σο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν
πνπ κπνξεί λα ηνλψζεη ηε ζεκαληηθή πξφνδν θαη λα ζπκβάιεη ζηε βηψζηκε αηνκηθή
θαη θνηλσληθή ζπκβίσζε. Μηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή γηα ηελ Γηα βίνπ
Άζιεζε, φπσο έρεη αλαιπζεί ζε φιν ην παξφλ δνθίκην, απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε
ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ επεξγεηηθή πηπρή ηεο πγείαο, ηεο
θνηλσληθήο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ζε δηαθνξεηηθνχο
ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη/παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θαιέο
αζιεηηθέο πξαθηηθέο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ έρνπλ σο ζηφρν: ηε δεκηνπξγία ίζσλ
επθαηξηψλ ζηελ άζιεζε

γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο,

ηε πξναγσγή ηεο
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θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηε ζπλνρή θαη ηελ
αλάπηπμε ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
ηε δεκηνπξγία κηα πγεηνχο θνηλσλίαο κε εζηθέο αμίεο, θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο.

3.5.1

Δβδνκάδα αζιεηηθήο θίλεζεο

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ «NowWeMOVE» είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο
επξσπαίνπο πνιίηεο γηα ηα νθέιε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο
κε παξάιιειε. πξνψζεζε επθαηξηψλ γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε
ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ζηνρεχεη λα επηηξέςεη ηε βηψζηκε θαη θαηλνηφκν
αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα ηνπο παξφρνπο πξσηνβνπιηψλ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ θακπάληα απηή αλαπηχρζεθε κε ηελ βαζηθή δηνηθεηηθή αξρή: «απφ θάησ
πξνο ηα πάλσ», βαζηδφκελνη ζε αλζξψπνπο πνπ αγαπνχλ λα κεηαθηλνχληαη θαη
ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ απηή ηε ραξά κε άιινπο. πκκεηέρνληεο Φνξείο κπνξεί λα
είλαη αζιεηηθνί νξγαληζκνί, λνζνθνκεία, εηαηξείεο, Γήκνη, ζρνιεία αθφκα θαη
σθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.

Όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο Φνξείο ηνπο νλφκαζαλ

«MOVE Αηδέληεο» θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ «Δβδνκάδα ηεο Κίλεζεο» σο έλα
θνξπθαίν γεγνλφο ηνπ «NowWeMOVE».
Κάζε ζπλεξγάηεο ηεο «Δβδνκάδαο Κίλεζεο» ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη έλαο
αζιεηηθφο νξγαληζκφο, ζχιινγνο, ζρνιείν, παλεπηζηήκην, εζεινληηθή νκάδα,
εηαηξεία, δήκνο/πφιε ή άηνκν δηνξγαλψλεη κηα εθδήισζε αζιεηηζκνχ θαη ζσκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ «Δβδνκάδα Κίλεζεο».
Ζ «Δβδνκάδα Κίλεζεο», είλαη κηα εηήζηα εθδήισζε θαη αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο θακπάληαο «NowWeMOVE». Ζ «Δβδνκάδα Κίλεζεο» πξαγκαηνπνηείηαη ηελ
ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Μαΐνπ θάζε έηνπο. Ο ζηφρνο ηεο «Δβδνκάδαο Κίλεζεο»
είλαη λα πξνσζήζεη ηα νθέιε ηεο άζιεζεο θαη ηε ζέζε φηη θάζε πνιίηεο νθείιεη λα
είλαη ελεξγφο θαη λα ζπκκεηέρεη ηαθηηθά ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε ζσκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Με πεξηζζφηεξνπο απφ 15 εθαηνκκχξηα ζπκκεηέρνληεο ζηελ Δπξψπε θαη ηε
Λαηηληθή Ακεξηθή απφ ηελ πξψηε ηνπ έθδνζε, ε ηεο «Δβδνκάδαο Κίλεζεο» έρεη γίλεη
έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αζιήκαηα γηα φιεο ηηο εθδειψζεηο ζηνλ θφζκν πνπ πξνσζεί
ηα νθέιε ηεο ηαθηηθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
(Πεγή: https://www.isca.org/moveweek).
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3.5.2

Αμίεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ «Values in School»

Σν Σκήκα Αζιεηηζκνχ ηνπ πκβνιαίνπ ηεο Μηλφξθα (Ηζπαληθφ λεζί ηεο
Μεζνγείνπ πνπ αλήθεη ζην ζπγθξφηεκα ησλ Βαιεαξίδσλ), δεκηνχξγεζε έλα
πξφγξακκα ψζηε λα ελζαξξχλεη ηελ πγηή αζιεηηθή πξαθηηθή θαη αζιεηηθή
εθπαίδεπζε γηα ηνπο καζεηέο κε βάζε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο θνηλσληθέο αμίεο. Οη
βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο θαη πνιπζεκαηηθέο
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο:
 Ζ πξνψζεζε ηεο αζιεηηθήο πξαθηηθήο ζηε ζρνιηθή ειηθία, παξάιιεια κε ηελ
απφθηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ.
 Ζ πξνψζεζε ηεο πνιχ-αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε δηεπηζηεκνληθφ ηξφπν.
 Ζ δηαζθάιηζε φηη ε αζιεηηθή πξνπφλεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζέβεηαη
ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζην πξναλαθεξφκελν πξφγξακκα
ζεσξήζεθε φηη θαη νη ηέζζεξηο βαζηθνί ππιψλεο πνπ ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζην
ζχζηεκα ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ γηα λα επηηεπρζνχλ νη πξναλαθεξφκελνη ζηφρνη είλαη:
 Οη αζιεηέο/καζεηέο (ειηθίαο κεηαμχ 6-16 εηψλ): νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ
θχξηα νκάδα-ζηφρν ηεο αζιεηηθήο πξαθηηθήο.
 Οη πξνπνλεηέο: νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ
πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ αζιεηψλ. Δίλαη θαηαιπηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη
νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ κηα αηκφζθαηξα ζεβαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αζιεηηθήο πξαθηηθήο κεηαμχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Καη ζπλνιηθά, είλαη
ππεχζπλνη γηα ηε ζέζπηζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ πξνψζεζε
κηαο αζιεηηθήο πξαθηηθήο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο.
 Οη γνλείο: νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελ
πξνπφλεζε ησλ αζιεηψλ σο βαζηθνί ζπλ-ζεκαηνθχιαθεο ηεο εθπαίδεπζεο
ησλ καζεηψλ, θαη
 Οη δηαηηεηέο: νη νπνίνη έρνπλ ηνλ πην πεξίπινθν ξφιν. Δίλαη εθείλνη νη νπνίνη
ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ην ζαθέο θαη αληηθεηκεληθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ
ζα

επηηξέπεη

ηελ

εθκάζεζε/πινπνίεζε

δηαθνξεηηθψλ

αζιεηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ.
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Σν πξφγξακκα πνπ αθνινπζείηαη πεξηιακβάλεη δηάθνξεο αζιεηηθέο δξάζεηο
πνπ ζηνρεχνπλ φπσο αλαθέξζεθε, ζηελ θαηάξηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ θαη φρη ζηελ αγσληζηηθή απφδνζε. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλαθέξνληαη, ελδεηθηηθά, νη αθφινπζεο δξάζεηο:
 Γηαγσληζκφο Imagesport: Δίλαη έλαο δηαγσληζκφο φπνπ νη ζχιινγνη έρνπλ
ηελ επθαηξία λα κεηαδψζνπλ έλα κήλπκα κέζσ ελφο βίληεν ζρεηηθά κε ηηο
αζιεηηθέο αμίεο.
 Ζζηθφο θψδηθαο ζηελ πνδειαζία θαη ην θαξάηε: Ζ ηειηθή θαηάηαμε
πεξηιακβάλεη θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζιεηή
(ζεβαζκφο ζηνλ αζιεηηθφ εμνπιηζκφ, αθξίβεηα θ.ιπ.).
 Καηάηαμε γθνιθ: Δίλαη κηα θαηάηαμε πνπ βαζίδεηαη ζηελ απφθηεζε
γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζην άζιεκα ηνπ γθνιθ αλεμάξηεηα απφ ηα
απνηειέζκαηα. Οη αζιεηέο αλεβαίλνπλ ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε αλάινγα κε
ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαη φρη ηελ απφδνζε.
 Ζζηθφο θψδηθαο ζην πνδφζθαηξν: Ζ θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ελψ ιακβάλεη
ππφςε θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ελφο αγψλα (3 βαζκνί εάλ ε
νκάδα θεξδίζεη, 1 βαζκφο εάλ νη νκάδεο είλαη ηζφπαιεο θαη 0 βαζκφο εάλ ε
νκάδα ράζεη), ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ βαζκνινγία ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
πξνπνλεηή (κε 1 βαζκφ), ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ (κε 1 βαζκφ), ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ (κε 1 βαζκφ) θαη ηε πινπξαιηζηηθφηεηα ζηε
ζπκκεηνρή ησλ παηθηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα (1 βαζκφο αλ ε νκάδα
θάλεη ρξήζε ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ παηθηψλ ηεο νκάδαο.
 Δθαξκνγή νκαδηθνχ ηξφπνπ ζε αηνκηθά αζιήκαηα, φπσο ζηελ πξαθηηθή
ηεο ηζηηνπινΐαο θαη ηεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο: Έρεη θαζηεξσζεί
νκαδηθφ πξσηάζιεκα ζε απηά ηα αζιήκαηα. ε απηή ηελ αζιεηηθή
δξαζηεξηφηεηα νη νκάδεο ζρεκαηίδνληαη απφ αζιεηέο δηαθνξεηηθψλ
ζπιιφγσλ θαη ηθαλνηήησλ, κε ζθνπφ λα θαηαξξίςνπλ ηα θνηλσληθά
εκπφδηα θαη λα κεηψζνπλ ην άγρνο γηα λίθε ηνπ ζπιιφγνπ πνπ αλήθνπλ.
(Πεγή: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c49ff6f5-d49145f99af11c469aac01cb/D.2.1_GP%20Guidebook%20with%20International%20Best%20Practices.pdf)
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3.5.3 Promoting Physical Activity and Health in Ageing (the PAHA
project)
Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη αζιεηηθνί ζχιινγνη
ζέινπλ λα απμήζνπλ ηα κέιε ηνπο, ηε ρξήζε ηνπο εγθαηαζηάζεηο ή γηα ηε βειηίσζε
ησλ ζρέζεσλ κε ηελ θνηλφηεηα, αιιά απηφο ν νδεγφο θαιήο πξαθηηθήο εζηηάδεη ζηελ
πηπρή ηεο άζιεζεο ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο. Ζ Δπξψπε αληηκεησπίδεη κηα ζνβαξή
δεκνγξαθηθή πξφθιεζε. Κάζε ρξφλν ην πξνζδφθηκν δσήο ζηε γεξαηά ήπεηξν
απμάλεηαη θαηά ηξεηο κήλεο θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 65+ ζα δηπιαζηάδεηαη
ηα επφκελα 50 ρξφληα, αζθψληαο ηεξάζηηα πίεζε ζηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλαγλσξίδνληαο

ηελ

επείγνπζα

αλάγθε

λα

απμεζνχλ

ηα

επίπεδα

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ζε φιε ηελ Δπξψπε κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο
ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θηινδνμεί λα εληζρχζεη ηελ πγεία ζε έλα δνκεκέλν
πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ηξίηεο Ζιηθίαο.
Δπηρεηξείηαη

κηα

ηνπηθή

παξέκβαζε

γηα

ηελ

πξνψζεζε

ηεο

ζσκαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο ζε αλελεξγά αζιεηηθά άηνκα.
Παξάιιεια, είλαη πιένλ γλσζηφ φηη ε αδξάλεηα είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο
δνινθφλνο ζηνλ θφζκν. Οη βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ έιιεηςε ζσκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαηαγξάθνληαη θαιά, φπσο θαη ην ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ
ζπλδέεηαη κε ην θαζηζηηθφ ηξφπνο δσήο. Ζ πξφιεςε αζζελεηψλ θαη ε πξναγσγή ηεο
πγείαο κέζσ ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο
ειηθησκέλνπο ηεο Δπξψπεο λα παξακείλνπλ αλεμάξηεηεο θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα
θαιή πνηφηεηα δσήο γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Πνιινί ελήιηθεο ειηθίαο 65
θαη άλσ πεξλνχλ θαηά κέζν φξν 10 ψξεο ή πεξηζζφηεξεο θάζε κέξα θαζηζκέλνη ή
μαπισκέλνη, κε απνηέιεζκα λα πιεξψλνπλ πςειφ ηίκεκα γηα ηελ αδξάλεηά ηνπο, κε
πςειφηεξα πνζνζηά πηψζεσλ, παρπζαξθίαο, θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη πξφσξνπ
ζαλάηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ αδξάλεηα επηβάιιεη νηθνλνκηθφ
θφζηνο 80,4 δηζ. επξψ εηεζίσο πξνο ηελ Δ.Δ.
Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε άζθεζε ζε νπνηαδήπνηε ειηθία είλαη απαξαίηεηε
γηα λα δηαηεξήζεη έλα άηνκν δχλακε, ηζνξξνπία, ζπληνληζκφο, θηλεηηθφηεηα θαη
αληνρή. Δπηπιένλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ειηθησκέλνπο πνιίηεο λα παξακείλνπλ
αλεμάξηεηνη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δπλεηηθά αλαβάιιεη ηελ αλάγθε
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γηα

καθξνρξφληα

θξνληίδα,

βειηηψλνληαο

ηε

βησζηκφηεηα

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θξνληίδαο.
ην

πιαίζην

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

Erasmus+,

ε

EuropeActive

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα
ελζαξξχλνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο ελήιηθεο πνπ είλαη επί ηνπ παξφληνο αδξαλείο λα
αξρίζνπλ λα αζθνχληαη ζε έλα επίπεδν πνπ ζα ήηαλ επεξγεηηθφ γηα ηελ πγεία ηνπο θαη
κεηά ην πξφγξακκα γηα λα δηαηεξήζνπλ απηά ηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο.

3.5.4

πλεξγαζία

Τπνπξγείσλ

γηα

ηελ

Υαξηνγξάθεζε

Γξάζεσλ

Έληαμεο, κεηαλαζηώλ θαη Πξνζθύγσλ
ε ζπλεξγαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ κε ηε Γ/λζεο
Κνηλσληθήο Έληαμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη άιια
Τπνπξγεία, δεκηνπξγήζεθε νκάδα «Υαξηνγξάθεζεο Γξάζεσλ Έληαμεο, κεηαλαζηψλ
θαη Πξνζθχγσλ». ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία ηεο νκάδαο ην Τπνπξγείν
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο έρεη αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή κεηαμχ ησλ
Τπνπξγείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο
κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Μεηά απφ δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπνπξγείσλ ηφζν ζε επίπεδν Τπνπξγψλ θαη Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, φζν θαη ζε
επίπεδν ππαιιήισλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά Τπνπξγεία θαη ππεξεζίεο θαη έπεηηα
απφ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε, δηακνξθψζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019 ε ηειηθή κειέηε
κε ηίηιν «Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Έληαμε» απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο. Ζ ΓΓΑ
ζε φηη αθνξά ηηο δξάζεηο έληαμεο, κε πεξηερφκελν ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο, έληαμεο
θαη δηεζλνχο πξνζηαζίαο, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηα εμήο:
 Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ASPIRE (15/2/2019)
 Γξάζεηο αζιεηηζκνχ κέζσ ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο be Active π.ρ.
ζπλεξγαζία κε εζληθέο νκνζπνλδίεο, αζιεηηθά ζσκαηεία, Μ.Κ.Ο (Γηαηξνί
ηνπ Κφζκνπ), θαζψο θαη
 πλδηνξγάλσζε κε ηε

Γ/λζε Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ΤΠ. Παηδείαο θαη

Θξεζθεπκάησλ εκεξίδαο κε ζέκα «Πξφζθπγεο θαη Αζιεηηζκφο».
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3.5.5 Παγθόζκηνη Αγώλεο Άζιεζεο γηα Όινπο
Οη Παγθφζκηνη Αγψλεο Άζιεζεο γηα Όινπο (World Senior Games),
απνηεινχλ έλα θνξπθαίν αζιεηηθφ γεγνλφο πνπ δελ γλσξίδεη ειηθηαθά ζχλνξα θαη
ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ αηφκσλ φισλ ησλ
ειηθηψλ (θαη εηδηθφηεξα ησλ άλσ ησλ 40+) γηα «δηα βίνπ Άζιεζε» θαη πηνζέηεζε
λννηξνπίαο θνηλσληθήο θαη θπζηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, αλεμαξηήησο θχινπ,
ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ. Καηά ηελ πινπνίεζεο ηνπο
ππάξρεη πξνβνιή ηεο Αζινηνπξηζηηθήο/Πνιηηηζηηθήο δπλαηφηεηαο (ελαιιαθηηθφο
ηνπξηζκφο) ηεο ρψξαο Γηεζλψο ζε έλα θνηλφ θπξίαξρα Σξίηεο Ζιηθίαο, κε έληνλε
δηάζεζε ζπκκεηνρήο ζε παξφκνηα γεγνλφηα. Αξθεηέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηηο Ζι
δηεπζχλζεηο:
 http://www.runningnews.gr/item.php?id=30298
 https://tennisleague.gr/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85%
ce%ac-2017/world-senior-games-2017/
 https://sportcity.gr/2017/04/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF
%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82%CE%B1/

Παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή ησλ δπλαηνηήησλ επηκφξθσζεο,
επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο (ζρεηηθά κε ηελ πγεία, ηελ άζιεζε, ηελ ηερλνινγία,
θηι), κέζα απφ ζηαζκνχο ελεκέξσζεο (Info stands), ζπλέδξηα-εκεξίδεο (Health
Congress) θαη ειεθηξνληθά επηθνηλσληαθά κέζα (Social media tools). Ο αξηζκφο ησλ
ζπκκεηερφλησλ αζιεηψλ ζε 11 αγσλίζκαηα ζηηο 4 εκέξεο ησλ αγψλσλ ππνινγίδεηαη
απφ 1.200-1.600 (ην 2017 ζηελ αληίζηνηρε δηνξγάλσζε ζηελ Διιαδα έιαβαλ κέξνο
1.230 απφ 33 ρψξεο), ρσξίο λα ζπλππνινγηζζνχλ ηα άηνκα πνπ ηνπο ζπλφδεπαλ.
Οη Σειεηέο Έλαξμεο θαη Λήμεο απνηεινχλ κηα γηνξηή ηνπ Γηεζλνχο
Αζιεηηζκνχ γηα Όινπο θαη ηεο θνηλσληθήο επαθήο αζιεηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν, ελψ
παξάιιεια ιφγσ ηεο Γηεζλνχο πξνβνιήο θαη απήρεζεο ηνπ (εηδηθά ζηνπο
αληίζηνηρνπο αγψλεο ηνπ 2017 ζηελ Διιάδα), θαζψο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Αζιεηηθνχ γεγνλφηνο, ππήξμε κηα πιεζψξα
ππνζηεξηθηψλ θαη ρνξεγψλ.
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3.5.6

Street Games

Τν Πξόγξακκα Οιπκπηαθή πξόθιεζε Street Games
Γηα πεξηζζφηεξν απφ 6 εβδνκάδεο, πξνζθαινχληαη λένη/παηδηά απφ ηνπηθνχο
αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο ηνπ Ζλσκ. Βαζηιείνπ λα δνθηκάζνπλ/γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθά
παηρλίδηα/αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζην δξφκν), αλάκεζα απφ 30 δηαζθεδαζηηθέο
αζιεηηθέο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο. Απφ ην κπνμ έσο ην κπάληκηληνλ, ην ηέληο έσο
ην ηξίαζινλ, ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε φινπο. Σν “moto” ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη: “Δπηιέμηε ινηπφλ ηελ πξφθιεζή ζαο θαη δείμηε ζηνλ θφζκν ηη
κπνξείηε λα θάλεηε”.
Έλα άιιν πξφγξακκα απνηειεί ε «θνηλσληθή ζπληαγνγξάθεζε»: αλαθέξεηαη
ζε αζιεηηθά πξνγξάκκαηα κέζα απφ ηα νπνία άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ κπνξνχλ λα
βξνπλ ην δξφκν ηνπο ζε ηνπηθέο αζιεηηθέο πξσηνβνπιίεο ελίζρπζεο ηεο
επεμίαο/αλαςπρήο, κε ηε βνήζεηα ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζηειέρνπο-ζπλδέζκνπ ή ελφο
θνηλνηηθνχ «πινεγνχ». Κπξίαξρα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη ηνπο ελήιηθεο θαη
ηνπο ειηθησκέλνπο λα βξνπλ κε ηαηξηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
κνλαμηάο θαη ηνπ άγρνπο, ελψ επίζεο ε «θνηλσληθή ζπληαγνγξάθεζε» έρεη ηεξάζηηεο
δπλαηφηεηεο/πξννπηηθέο θαη γηα ηνπο λένπο.
Παξάιιεια, κηα άιιε θαιή πξαθηηθή παηρληδηψλ Street Games, απνηειεί ην
πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα πξσηνπνξηαθή κνξθή παξνρήο δξαζηεξηνηήησλ
γλσζηή σο «Doorstep Sport», ε νπνία ιεηηνπξγεί γηα λα θέξεη ηνλ αζιεηηζκφ πην
θνληά ζην ζπίηη γηα λένπο πνπ κεγαιψλνπλ ζε κεηνλεθηηθέο θνηλφηεηεο. Σν θάλεη
απηφ θαζηζηψληαο ηηο αζιεηηθέο ζπλεδξίεο δηαζέζηκεο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ζην
ζσζηφ κέξνο, ζηε ζσζηή ηηκή θαη ζην ζσζηφ ζηπι πξνο φθεινο ησλ «ζσζηψλ
αλζξψπσλ», δειαδή ησλ κεηνλεθηνχλησλ λέσλ. Με έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο
ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ην Doorstep Sport έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ
ζηε ζπκκεηνρή εθήβσλ ζπκκεηερφλησλ
Ο αζιεηηζκφο εκθαλίδεηαη πιένλ ζε δηάθνξεο ζηνρεπκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα
λένπο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε (αιιά φρη ηε κνλαδηθή, φπσο έρεη αλαδεηρζεί απφ ηηο
πξναλαθεξφεκελεο θαιέο πξαθηξηθέο) ηε ιεηηνπξγηθή εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο κε
ηελ νλνκαζία «Θεηηθνχ κέιινληνο», πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αγγιία θαη ηελ
Οπαιία (Crime Concern, 2006), κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή έληαμε δηακέζνπ θπξίαξρα
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ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, Οη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ
απηέο νη «αζιεηηθέο παξεκβάζεηο» ελδέρεηαη λα πξνσζήζνπλ ηελ «θνηλσληθή
έληαμε» απαηηνχλ, σζηφζν, πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.
Πεγή: https://www.streetgames.org/streetgames-olympic-challenge
3.5.7 Πξόγξακκα «Παηδί θαη Παηρλίδη γηα Όινπο»
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ/ΤΠΠΟΑ κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Αζιεηηθήο
Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο θαη Δθπαίδεπζεο, ηεο Γηεχζπλζεο Άζιεζεο γηα Όινπο,
Πξνβνιήο, Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ, Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο θαη Γηεζλψλ
ρέζεσλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ελφο ζηειέρνπο ηεο, Πηπρηνχρνπ Φπζηθήο Αγσγήο,
πινπνίεζε πηινηηθά ην πξφγξακκα «Παηδί θαη Παηρλίδη γηα Όινπο» θαηά ηελ ρξνληθή
πεξίνδν 2018-2019. Σν πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο αζιεηηθψλ
ζπιιφγσλ κε αζιεηέο Σππηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, Κέληξσλ
Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ (ΚΑΑΠΑΑ) θαη Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ).
θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ
παηδηψλ, ε πξναγσγή ηεο αμίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο, κέζσ ηνπ παηδαγσγηθνχ παηρληδηνχ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε
γλσξηκία, ηελ επαθή θαη ηε ζπλαλαζηξνθή κεηαμχ ησλ παηδηψλ.
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη δπζηπρψο, πσο ην bullying θαη ν ξαηζηζκφο ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρεη απμεζεί δξακαηηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. ηφρνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ bullying, ηεο θάζε είδνπο ςπρνινγηθήο ή
ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ή κείσζεο ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθά νκάδσλ, αιιά θαη
ε ηζρπξνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο γεληθφηεξα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πγηνχο
θαη παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα παηδηά. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πηινηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 ζπλαληήζεηο θαη ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 153
παηδηά θαη έθεβνη θαη 86 ζπλνδνί. Οη αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, ηα Κέληξα θαη ηα
Δηδηθά ρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ:
 Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (ΔΠΟ)
 Διιεληθή Φίιαζινο Δξαζηηερληθή Οκνζπνλδία Είνπ Είηζνπ (ΔΦΔΟΕΕ)
 Διιεληθή Οκνζπνλδία Μπξηηδ (ΔΟΜ)
 Δηδηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο

110

 Δξγαζηήξη Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Πεηξαηά
(ΔΔΔΔΚ Πεηξαηά)
 Κέληξν Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ Βνχιαο (ΚΑΑΠΑΑ
Βνχιαο).
Με ην πέξαο ηεο θάζε ζπλάληεζεο, ν πξνπνλεηήο/εθπξφζσπνο ηνπ ζσκαηείνπ
πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα, αμηνιφγεζε ηε ζπλάληεζε θαη απνηχπσζε
εληππψζεηο θαη ζρφιηα (ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ζπλνδψλ) ηνπ ζσκαηείνπ πνπ
εθπξνζψπεζε. Δπίζεο, αλαξηήζεθαλ ζε ηζηνζειίδεο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
εληππψζεηο θαη ζρφιηα γνλέσλ, ζπιιφγσλ, θιπ. (ζρεηηθέο αλαξηήζεηο κπνξείηε λα
βξείηε

ζηελ

αθφινπζν

ειεθηξνληθφ

ζχλδεζκν

(https://gss.gov.gr/component/content/article/276-evropaika-programmata/2779drseis-2018-2019)
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟ ΣΟΥΟ
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη, πσο ην bullying θαη ν ξαηζηζκφο, κε ηηο δηάθνξεο
κνξθέο ηνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Μειινληηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κεγηζηνπνίεζε
ηεο απνδνρήο γηα πινπνίεζε ηνπ απφ δηάθνξνπο θνξείο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο θάζε
είδνπο ςπρνινγηθήο ή ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθά
νκάδσλ, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ θηλεηηθψλ/δηαλνεηηθψλ
ηθαλνηήησλ θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ. Με δεδνκέλν
ηελ δπλακηθή ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ζε απηφ ην πεδίν θαη κε γλψκνλα ηελ ηζρπξνπνίεζε
ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, δεκηνπξγεί
έλα πγηέο θαη παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ πξννπηηθψλ.
3.5.8 "Trofei di Milano 2022- Δθπαίδεπζε, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο
γηα ηε Νενιαία"
Ζ ηξηήκεξε Αζιεηηθή Δθδήισζε αγψλσλ "Trofei di Milano 2022Δθπαίδεπζε, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο γηα ηε Νενιαία", πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
Μηιάλν ηεο Ηηαιίαο, πεξίπνπ 60 ρξφληα (κε δηαθνξεηηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη δηαδηθαζία πινπνίεζεο θάζε ρξνληθή πεξίνδν), πεξηιακβάλεη θχξηα δηαζρνιηθέο
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο θαηά ην έηνο 2022 ζπκκεηείραλ 30.135
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καζεηέο απφ 42 ζρνιεία.

ηφρνο ησλ ηξηήκεξσλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 1964 θάζε ρξφλν αλειιηπψο, είλαη ε γλσξηκία κε ηνλ
αζιεηηζκφ, αιιά θαη ν έιεγρνο ησλ αζιεηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ/αζιεηψλ
ζε δηαθνξεηηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζιήκαηα, θαζψο θαη ε πηνζέηεζε
ησλ Οιπκπηαθψλ αμηψλ κεηαμχ ησλ λέσλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία.
Πεγή: https://www.sportmoviestv.com/ficts-giovani-sport-for-all/trofei-di-milano 2022/
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4. ΚΔΦΑΛΑΗΟ – ΔΝΟΣΖΣΑ
ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε
δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε Οιηζηηθώλ θαη θαηλνηόκσλ
Αζιεηηθώλ δξάζεσλ
Ζ ζπκβνιή ηεο άζιεζεο ζπκβάιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο
θαη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ζε φιέο ηηο ειηθίεο. Λακβάλνληαο
ππφςε ηελ ζεηηθή απηή επίδξαζε ηεο άζιεζεο, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ Π.Α.γ.Ο.
είλαη ε δηαβίνπ άζιεζε ησλ πνιηηψλ. Ζ αλάγθε απηή θαη ε πξνηεξαηφηεηα πνπ ζέηνπλ
ηα πξνγξάκκαηα απηά έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ αλεζπρία θαη νδεγία ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO) πνπ επηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα πνζνζηά κε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή αζιεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη πςειά ζηνπο έθεβνπο θαη ζηνπο ελήιηθεο, γεγνλφο πνπ
επηθέξεη κηα ζεηξά απφ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο. Ζ έιιεηςε
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο επαιεζεχνπλ πιήζνο εξεπλψλ ζπλδέεηαη κε
ηελπαρπζαξθεία πνπ αγγίδεη ηα φξηα παλδεκίαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ απμεκέλε
πηζαλφηεηα εκθάληζεο ρξφλησλ παζήζεσλ φπσο νζηενπφξσζε, ζαθραξψδε δηαβήηε,
θαξδηνπάζεηεο, ππέξηαζε θ.α. (Lee, et al., 2012). Δπίζεο, νδεγεί ζε ρακειή πνηφηεηα
δσήο θαη ζηε κείσζε ηνπ πξνζδψθηκνπ δσήο (Cunnigham, O‟ Sullivan, Caserotti, &
Tully, 2020; Gomes, et al., 2017). Μάιηζηα φπσο παξαζέηεη θαη ην Παγθφζκην
Παξαηεξεηήξην Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (GoPA) ην νπνίν αξηζκεί 217 ρψξεο κέιε
ηνπ, έλα 9% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ζσκαηηθήο
άζθεζεο.
Δμίζνπ αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε παγθφζκην επίπεδν έλα 32% ησλ
ρσξψλ δελ πηνζεηνχλ θακία εζληθή πνιηηηθή ηφλσζεο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ππάξρνπλ κεγάιεο αληζφηεηεο σο πξνο ηελ πεξηνδηθφηεηα παξαηήξεζεο
δεδνκέλσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίβιεςε ηνπ βαζκνχ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ πνιηηψλ αλάκεζα ζε ρψξεο ρακειψλ θαη κεζαίσλ/πςειψλ εηζνδεκάησλ. Σν
γεγνλφο απηφ ππξνδνηεί ην ελδηαθέξνλ γηα κηα ππνζάιπνπζα ζησπεξή παλδεκία,
απηή ηεο έιιεηςεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άζθεζεο πνπ ζπλνδεχεηαη κε
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πιεζψξα αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ (Valera & Pratt, 2021). Σελ αλεζπρία απηή
επηζεκαίλεη θαη ην Παξαηεξεηήξην Lancet ήδε κε ηα πξψηα έθδεια ζεκεία ηεο ζε
δεδνκέλα εξεπλψλ ηνπ ήδε απφ ην 2012 (Hallal & Ramirez, 2015).
Αλαγλσξίδνληαο ινηπφλ ηελ ζεκαζία ηεο άζιεζεο θαη αιιά θαη ηεο
πηνζέηεζεο ελφο πγηνχο ηξφπνπ δσήο, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε επέλδπζε ζε εζληθφ
επίπεδν ζηξαηεγηθψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ ηφλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ
ζε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Δλδεηθηηθέο ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη αλάκεζα ζε άιιεο ε
πξνψζεζε ηνπ πεξπαηήκαηνο, ηεο ρξήζεο πνδειάηνπ αιιά θαη ηεο ελεξγνχο
αλαςπρήο. Μάιηζηα, ηέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθέο ζπκβάινπλ παξάιιεια ζηελ άκεζε
επίηεπμε αξθεηψλ ζηφρσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, φπσο ηελ δηαζθάιηζε θαιήο
πγείαο θαη επεκεξίαο αιιά θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. πλεπψο ζηξαηεγηθή επηδίσμε ηνπ
παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ WHO (2018) φπσο παξνπζηάδεη ζην ζρέδην δξάζεο ηνπ γηα
ηα έηε 2018-2030 είλαη ε κείσζε θαηά 15% ηνπ πνζνζηνχ κε άζιεζεο ζε έθεβνπο
θαη ελήιηθνπο πιεζπζκνχο.
Δκπεηξηθά δεδνκέλα ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηηο ζπρλφηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ παηδηθή ειηθία εληνπίδνπλ κηα εμηζνξξφπεζε
αλάκεζα ζηα νκαδηθά θαη ζηα δηα βίνπ αζιήκαηα. Αλάκεζα ζηα επηθξαηέζηεξα
πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη ηα εμήο: (πνδφζθαηξν 38%, θνιχκβεζε 36%, γπκλαζηηθή
16%, ρνξφο 13% θαη κπάζθεη 8%. Αληίζηνηρα, ζηνπο ελήιηθεο πεξηζζφηεξν
δεκνθηιή θαίλεηαη λα είλαη ηα νκαδηθά αζιήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνδφζθαηξν
(Hulteen et al., 2017). Αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε ειηθία, ηδηαίηεξα δεκνθηιή είλαη ηα
παηρλίδηα Masters/Seniors Games ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ αζιεηηθέο εθδειψζεηο
ζηίβνπ, θνιχκβεζεο θαη πνδειαζίαο. Δμίζνπ ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Stenner,
Buckley θαη Mosewich (2020) πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο παξαηεξνχληαη ζην
γθνιθ, ηέληο θαη ζηα παηρλίδηα κε κπάια (bowls).
ηα παηρλίδηα κε κπάια ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε εδαθνζθαίξηζε - pétanque (ή
αιιηψο boules). Πξφθεηηαη γηα είλαη έλα ππαίζξην παηρλίδη θαηάιιειν γηα φιεο ηηο
ειηθίεο αξθεηά δηαδεδνκέλν θαη κάιηζηα έρεη ηηο ξίδεο ζηνπ ζηελ αξραία Διιάδα. Ζ
παγθφζκηα Οκνζπνλδία ηνπ pétanque (World Pétanque and Bowls Federation) έρεη
600.000 κέιε ζε 52 ρψξεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρξεηάδεηαη έλα ζεη pétanque θαη
έλαλ ρψξν κε επίπεδν έδαθνο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12 x 3 m. Δίλαη έλα παηρλίδη
πνπ ελψ θαίλεηαη απιφ σζηφζν ρξεηάδεηαη αξθεηή δεμηνηερλία. Δπίζεο, είλαη
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θαηάιιειε δξαζηεξηφηεηα θαη γηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαζψο έρεη εχθνιή πξφζβαζε
θαη νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ είλαη πνιχ απινί. Ηδηαίηεξα είλαη δεκνθειήο
δξαζηεξηφηεηα ζηνπο βεηεξάλνπο (ειηθίαο πάλσ απφ 55 εηψλ) αξηζκψληαο ζπλνιηθά
197.908 κέιε, θαη ζηνπο ελήιηθεο 23-54 εηψλ κε 105.926 κέιε (CEP, 2022).
Δζηηαζκέλα πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο έρνπλ
εθαξκνζηεί παγθνζκίσο πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία κε θχξηα επηδίσμε ηνπο ηελ
ελίζρπζε ηεο πξνηίκεζεο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο αιιά θαη ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο
άζθεζε. Σν πξφγξακκα Coordinated Approach to Child Health (CATCH),
απεπζπλφκελν ζε παηδηά ζέηεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: ηελ αχμεζε ηεο θαζεκεξηλήο
άζιεζεο θαη θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ηελ κείσζε έθζεζεο ζηελ
παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο θάησ απν 2ψξεο/εκεξεζίσο αιιά θαη ηελ κείσζε θαη
ηεο θαηαλάισζεο ηξνθψλ πνπ πεξηέρνπλ γιπθαληηθέο νπζίεο. Σν πξφγξακκα
πεξηιακβάλεη μερσξηζηέο ελφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο
νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην
παηρλίδη ζηε πξψηε παηδηθή ειηθία θαζψο επίζεο ζέκαηα πγηεηλήο θαη δηαηξνθήο. ην
Γεκνηηθφ αληίζηνηρα εηζέξρνληαη θαη ζε ζέκαηα δηαηξνθήο κε εζηίαζε ζηε πξφιεςε
ρξφλησλ λνζεκάησλ ελψ ζην Γπκλάζην εηζέξρνληαη θαη ζε πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα
δηαηξνθήο, θπζηνινγίαο θαη αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλεη κηα
ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ πξφηππε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαη αληίζηνηρα
γηα ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε κέζα απφ ηηο θαηάιιειεο ζπζηάζεηο λα
ζπκβάινπλ θαη απηνί νη δπν παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε πγηεηλψλ επηινγψλ ησλ
καζεηψλ (Cattaneo, Cogoy, Macaluso, & Tamburlini, 2012).
To πξφγξακκα TAKE 10! Έζεζε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ θαζεκεξηλή
ζσκαηηθή άζθεζε ησλ παηδηψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10 min ζπλερφκελα. Δπηπξφζζεηα ην
πξφγξακκα εκπινπηίδεηαη κε νιηγφιεπηεο παξνπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ
απνθνκίδεη ν άλζξσπνο κέζσ ηεο άζθεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή.
Δκπεηξηθά δεδνκέλα εθαξκνγήο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηα ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα
ησλ Kibbe, θαη ζπλ., (2011) επηβεβαηψλνπλ ζεηηθά νθέιε ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ
φπσο ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζσκαηηθήο άζθεζεο, ηελ βειηίσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ
ζε επίπεδν ελεξγεηαθήο δαπάλεο θαη δείθηε κάδαο ζψκαηνο. Χζηφζν, αλαθέξεηαη φηη
ζε γλσζηηθφ επίπεδν ελψ ην πξφγξακκα είρε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ θαηαλφεζε
ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλνδεχνληαλ θαη απφ αιιαγή
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ζηάζεο κε ηελ αχμεζε ζπκκεηνρήο ζηελ άζιεζε, δελ ζπλέβε ην ίδην κε ηελ αχμεζε
ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πηνζέηεζεο κηαο ζσζηφηεξεο δηαηξνθήο (Ruhland &
Lange, 2021).
Σν πξφγξακκα HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools)
(Boonen, et al., 2009) αθνξά έλα ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ πξνψζεζε
θαιψλ πξαθηηθψλ πξναγσγήο ηεο πγείαο ζηα ζρνιεία. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξφηξπλζε ηνπ δηαιφγνπ αλαθνξηθά κε ηηο
ζεκειεηψδεηο αξρέο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο άζθεζεο, αιιά θαη ηεο
ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο Φπζηθήο Αγσγήο (Φ.Α.), ηεο ελαζρφιεζεο
κε ηελ θπζηθή άζθεζε θαη ηεο βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο
έλλνηεο απηέο.
Σν πξφγξακκα SPARK (Sports, Play and Active Recreation for Kids)
εθαξκφδεηαη γηα πεξηζζφηεξα απφ 20 έηε ζε ζρνιεία κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
πξνάζπηζε ηεο πγείαο θαη ηελ επηδίσμε αιιαγψλ φρη κφλν ζην πεξηβάιινλ ηνπ
ζρνιείνπ αιιά

θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ.

Αθνξά έλα πνιχ εκπεξηζηαησκέλν πξφγξακκα ην νπνίν πιαηζηψλεη επηζηεκνληθά,
κέζσ πιεζψξαο ζπλεξγαζηψλ ην κάζεκα ηεο Φ.Α. ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο
βαζκίδεο. Γηαζέηεη πιάλα καζεκάησλ κε πιεξνθνξίεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ρξήζεο
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. Παξέρεη δηαηξνθηθέο
ζπκβνπιέο απφ επαγγεικαηίεο δηαηηνινγίαο, κέζσ θαηάιιεισλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ
πξνηάζεσλ γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ πξνηάζεσλ πέξα απφ
ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ελεκέξσζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζθνξά πγηεηλψλ επηινγψλ κηθξνγεπκάησλ. Δπηπξφζζεηα
παξέρνληαη ζπβνπιέο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν απφ ζρνιηθή
λνζειεχηξηα θαη αιιά θαη απφ ηαηξνχο . ζηελ πξνζπάζεηα απηή ν ξφινο ηεο
νηθνγέλεηαο είλαη ζεκαληηθφο, επνκέλσο επηδηψθεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα
γίλεη κηα ζρεηηθή ελεκέξσζε επηαζζεηνπνίεζεο ησλ γνληψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηνλ ξφιν άζθεζεο αιιά θαη ηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε θάζε ζπκκεηέρνληα
φηαλ απαηηείηαη (Janssen, 2014; SNAP-ED, 2019)
Σν πξφγξακκα «Δζληθή δξάζε Τγείαο γηα ηε ΕσΖ ησλ Νέσλ» (ΔΤ ΕΖΝ) ηνπ
Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζέηεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζέηεη εμίζνπ σο ζηφρν ηελ πγηή
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αλάπηπμε παηδηψλ θαη εθήβσλ εζηηάδνληαο ζηελ πηνζέηεζε αξρψλ

πγηεηλήο

δηαηξνθήο θαη θαζεκεξηλήο άζθεζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ην πξφγξακκα
ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 900.000 καζεηέο απφ φιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο. Έλα
ζεκαληηθφ παξαδνηέν ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ε δεκηνπξγία ηεο «Αηνκηθήο
Αλαθνξάο Αλάπηπμεο, Γηαηξνθήο θαη Φπζηθήο Καηάζηαζεο Μαζεηή». Ζ
ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά παξαδφζεθε ζηνπο γνλείο κε ζθνπφ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα
επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα ζεκαληηθά πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν πγείαο ησλ
παηδηψλ ηνπο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ βξέζεθε φηη ζε
πνζνζηφ 30% εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα παρπζαξθίαο, ζε πνζνζηφ 60-65% κε
ηθαλνπνηεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζε πνζνζηφ 30-50% κε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ΔΤΕΖΝ, 2015).
Οη εξεπλεηέο Παπαραηδήο θαη Μεληήο (2020) ζπλνςίδνπλ φηη ην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα ζηελ πξναζπηζε
πγείαο θαη πηνζέηεζεο ζσζηψλ θαη πγηψλ πξνηχπσλ δσήο ζηνπο λένπο. Γηα λα
νδεγεζεί ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ην ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα
εθαξκφζεη ηελ θηινζνθία ηνπ «ρνιείνπ Πξναγσγήο Τγείαο» (Health Promoting
School») ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο. (α) ηε πξνάζπηζε ηεο πγείαο κέζσ ηεο
δηαβίνπ κάζεζεο, (β) ηε δεκηνπξγία ελφο πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ, (γ) ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξάκκαησλ πνπ άπηνληαη ζέκαηα
πγείαο ζηνλ εθεβηθφ πιεζπζκφ (δ) ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέζσλ θαη πνιηηηθψλ
αλάπηπμεο ηνπ βαζκνχ απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ, θαη (ε) ηελ
ζηφρεπζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ
κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαζηψλ κε αξκφδηνπο θνξείο.
Μελέηη Πεπίπηυζηρ: Δίδη

Πποζθεπόμενυν Ππογπαμμάηυν ηος κε

θεξδνζθνπηθνύ νξγαληζκνύ Outward Bound
Ο νξγαληζκφο Outward Bound έρεη πνιχρξνλε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν
ηεο αλαςπρήο θαη πξνζθέξεη κηα πιεζψξα εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ. Ζ
θηινζνθία ηνπ, βαζηζκέλε ζηνλ εκπλεπζηή θαη δεκηνπξγφ ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ
Hahn ην 1941, απνζθνπεί ζην λα αλαθαιχςεη ν άλζξσπνο θαη λα αλαπηχμεη ηελ
αίζζεζε ηεο θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ ηνπ, ησλ άιισλ αιιά θαη ηνπ θφζκνπ πνπ ηνλ
πεξηβάιιεη, βηψλνληαο ηε πξφθιεζε κηαο κνλαδηθήο εκπεηξίαο. Σα είδε ησλ
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πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ζην
νπνίν απεπζχλνληαη θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ππεξεηνχλ. Δλδεηθηηθά ππάξρνπλ εθείλα
πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο ζρνιείσλ (Expeditionary learning Outward Bound,
ELOB), ζε έθεβνπο (Ascent Programe) θαη ζε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ επηθίλδπλεο
ζπκπεξηθνξέο (FINS). Μηα άιιε θαηεγνξία πξνγξακκάησλ (Urban and Community)
είλαη εθείλε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηνρεχεη ζηελ
νκαιφηεξε ζπλχπαξμε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο. Σέινο, απεπζχλεηαη
ζε νξγαληζκνχο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη
εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ (Outward Bound Professional).
Σν Ascent Programe-πξφγξακκα δηακνλήο ζηελ χπαηζξν γηα παηδηά ειηθίαο 14
έσο 17 ρξνλψλ, ην νπνίν δηαξθεί 24 ή 28 κέξεο θαη πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή θαη
ζεηηθή πξννπηηθή αληίιεςε ζε ζρέζε κε φηη δελ απνηειεί κε πγηή ηξφπν δσήο θαη
ζπλήζεηα. Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε έθεβνπο πνπ εκθαλίδνπλ αδπλακία ζην ζρνιείν,
αηίζαζε-αλππάθνπε ζηάζε θαη επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο φπσο, ρξήζε νπζηψλ θαη
άξλεζε παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ. Έλα άιιν πξφγξακκα είλαη ην ChoicesΔπηινγέο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δηακνλή ζηελ χπαηζξν ζε ζθελέο δηάξθεηαο 5
εκεξψλ κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλαξξίρεζε, καζήκαηα θφκπσλ, ζπκκεηνρή ζε
ζελάξηα δηάζσζεο θ.α. Literacy and Environmental Studies-Μαζήκαηα αλάγλσζεο
θαη γξαθήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, δηάξθεηαο 5-6 εβδνκάδσλ θαζψο θαη
πεξηβαιινληηθήο θξνληίδαο θαη εκκνλήο γηα δηα βίνπ γλψζε. Custom WildernessΠειαηεηαθά Πξνγξάκκαηα γηα ελήιηθεο επαγγεικαηίεο θαη κε. Αιιά θαη πξνζαξκνγή
ηνπο γηα λένπο ειηθίαο 12 κε 17 ρξνλψλ (Youth Discovery), κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο
δηακνλή ζε ζθελέο, αλαξξίρεζε ζε βξάρν θ.α.
Μηα άιιε θαηεγνξία πξνγξακκάησλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπο ζηε θαξδηά
ηεο πφιεο (Urban and Community). 3 θχξηα πξνγξάκκαηα Bridge-Builders, Excel θαη
Ecowatch AmeriCorps ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηή ηελ θαηεγνξία. ηελ Αηιάληα γηα
παξάδεηγκα ππάξρεη ην πξφγξακκα Choices κε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ γίλνληαη ζηηο
αίζνπζαο δηδαζθαιίαο δεκφζησλ ζρνιείσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο.
Όπσο επίζεο, ην Unity Program πνπ πεξηιακβάλεη δηα-πνιηηηζηηθά καζήκαηα γηα
καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θπιέο, εζληθφηεηεο θαη πνιηηηζηηθέο
θαηαβνιέο. Σν Compass-Πξνζαλαηνιηζκφο, ζην νπνίν επηηπγράλεηαη ε κεηάδνζε
πξνζσπηθψλ αιιά θαη νκαδηθψλ δεμηνηήησλ εγεζίαο θαζψο θαη πξαθηηθή εθαξκνγή
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ηνπο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο δεμηφηεηεο
ζπκκεηέρνληαο π.ρ. ζηελ αλάπιαζε ελφο ηνπηθνχ πάξθνπ, ζηελ ζίηηζε αζηέγσλ ή ζηε
θαηαζθεπή κνλνπαηηψλ θνληά ζε θπζηθά θέληξα. Σν Pinnacle Scholarship Program,
απεπζχλεηαη θπξίσο ζε λένπο 14 κε 18 ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη πςειήο
δπλεηηθφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη καζήκαηα δηάξθεηαο 14, 22 ή 25 εκεξψλ
θαζνδήγεζεο θαη πξαθηηθήο.
Έλαο άιινο κεγάινο θιάδνο ζπλεξγαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε βησκαηηθή
εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία (Expeditionary learning Outward Bound, ELOB). Σν
κνληέιν απηφ δίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ζηελ αλάπηπμε ραξαθηήξα θαη
ζηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία. Σα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα καζεηέο
απνβιέπνπλ ζηε θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα, ζηε θνηλσληθή αλάπηπμε ή ζηε
βειηίσζε αθαδεκατθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην ίδην ην ζρνιείν. Δθείλα πνπ
απεπζχλνληαη

ζε

δαζθάινπο

ζπληεινχλ

ζηελ

αλάπηπμε

επαγγεικαηηθψλ

πξνζεγγίζεσλ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θηινζνθία ηνπ Outward Bound, κε ηελ
απφθηεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο κηαο ηάμεο, εηζεγήζεσλ ηξφπσλ αλάγλσζεο θαη
γξαθήο, ζρεδηαζκνχ θχθινπ καζεκάησλ θαη ηθαλνηήησλ εθπιήξσζεο ησλ αλαγθψλ
ησλ καζεηψλ. ηνλ ίδην ρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο
νξγαληζκνχ, πνπ απεπζχλνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ πξνζσπηθφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ζρνιηθνχο

δηεπζπληέο,

ζηνρεχνληαο

ζηελ

αλάπηπμε

κηαο

απνηειεζκαηηθήο

αθαδεκατθήο θνηλσλίαο, ζηε δεκηνπξγία θνηλνχ νξάκαηνο, ζρεδίνπ δξάζεο θαη
θαζνδήγεζεο νκάδσλ.
Μηα

άιιε

θαηεγνξία

πξνγξακκάησλ,

Outward

Bound

Professional,

απεπζχλεηαη ζε νξγαληζκνχο βνεζψληαο ηνπο λα αλαπηχμνπλ νκαδηθφηεηα, εγεζία,
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη εκπηζηνζχλε. Ζ δηάξθεηα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ
θπκαίλεηαη απφ κηζή κέξα κέρξη 3 θαη κέζα απφ κηα πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ
ζπληειείηαη κηα κεηαθνξά ηεο κνλαδηθήο πξφθιεζεο πνπ βηψλνπλ πίζσ ζην ρψξν
εξγαζίαο ηνπο.
Σέινο, πξνσζεί πξνγξάκκαηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη
ζε θίλδπλν φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα Families in need of service (FINS),
ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 13 κε 17 εηψλ θαη βνεζάεη ηα ίδηα αιιά θαη
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην ζπίηη. Οη
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε εμεηάδνπλ ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο

132

ηνπο, πξνσζνχλ ζεηηθέο ζπλήζεηεο θαη ππνζηεξίδνληαη κε καζήκαηα πνπ γίλνληαη κε
αθνινπζία επηζθέςεσλ. Έλα άιιν πξφγξακκα είλαη ην Short-term expedition, ην
νπνίν έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα 30 κέξεο θαη απεπζχλεηαη ζε ειηθίεο 14 κε 18 εηψλ ,
κε ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα. Γίλνπλ έκθαζε ζηελ απηφ-πεηζαξρία, ζηελ
νκαδηθφηεηα θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Καη ηα Residential outreach programs
ηα νπνία είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα παηδηά απφ ην ζχζηεκα ηεο δηθαηνζχλεο
ειηθίαο 12 κε 18 εηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Απηά ηα
πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηαζθήλσζε αιιά θαη ηελ απνζηνιή ζαλ
δηαδηθαζία κάζεζεο, ψζηε λα εθκαηεχζνπλ ζεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, πνπ
ζα ηηο κεηαθέξνπλ ζηηο δσέο ηνπο (Outward Bound, 2002).
Π.Α.γ.Ο. ελεξγνύο αλαςπρήο
Ο θιάδνο αλαςπρήο/ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ (outdoors) ζπλδέεηαη κε ηελ
θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαζφηη εθαξκφδεη ή κεηαθέξεη απηέο ηηο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ζε έλα πεξηβάιινλ αλαςπρήο δειαδή φπνπ απνπζηάδεη ν αληαγσληζκφο, ε
ζπζηεκαηηθή πξνπφλεζε, νη θαλφλεο αζιεκάησλ, θιπ. Όηαλ ε αλαςπρή
ρξεζηκνπνηείηαη ζθφπηκα γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη επηηεπγκάησλ πνπ έρνπκε
ζέζεη, θαιείηαη πξφγξακκα αλαςπρήο (Smulders, 2015). Μηα θαηεγνξηνπνίεζε
ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη ζε αλαςπρήο, εθπαηδεπηηθά, εμειηθηηθά θαη ζεξαπεπηηθά
Ο ζηφρνο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο αλάγθεο ηνπ
πειάηε-ζπκκεηέρνληα, παξά ζηνλ ΄΄ηχπν΄΄ ηνπ πειάηε. Καηά ηελ εζεινληηθή ηνπο
ζπκκεηνρήο ζε ζρεδηαζκέλεο „αζθήζεηο‟ ε αιιηψο ππάηζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε
θακία πεξίπησζε δελ επηδηψθνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο θαη απνηεινχλ
ηελ κνξθή ηεο αζιεηηθήο αλαςπρήο (Κνπζνχξεο, 2009;
Οη θπξηφηεξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξνπ δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε
ηνλ θαθηαλάθε (2000) ζε αζιήµαηα πνηαµψλ θαη ιηµλψλ, βνπλνχ θαη αέξα. ηα
αζιήκαηα πνηακψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαηαβάζεηο κε ζθάθε θαγηάθ, βάξθα
ξάθη ή δηζέζην θνπζθσηφ ζθάθνο πνπ νλνµάδεηαη Hot- Dog θαη ε πεδνπνξία ζηηο
φρζεο ησλ πνηαµψλ αιιά θαη κέζα ζηα πνηάµηα. Αληίζηνηρα, ζηα αζιήκαηα βνπλνχ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε νξεηβαζία, ε ηππαζία, ε πεδνπνξία, ην πνδήιαην βνπλνχ, ε
δηάζρηζε θαξαγγηψλ (canyoning), ε ζπειαηνινγία θαη νη νξεηλέο θαηαζθελψζεηο. Καη
ζηελ θαηεγνξία ησλ αζιεκάησλ ηνπ αέξα ζπλαληάκε ηνλ αεξνπηεξηζκφ.
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Γεληθφηεξα, θχξηνο ζθνπφο φισλ φζνπο αζρνινχληαη µε ηνλ αζιεηηζµφ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ – είηε απφ πιεπξάο ηνπξηζηηθήο βηνµεραλίαο είηε απφ πιεπξάο
θξάηνπο ή αθφµα θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ απιψλ αζινχµελσλ είλαη λα δηεπξπλζεί ε
ζπµµεηνρή ζε αζιήµαηα ππαίζξνπ, θαζψο ζεσξείηαη φηη νδεγεί ζε πην επηπρηζµέλε
θαη ηθαλνπνηεµέλε θνηλσλία (Recreation Roundtable Survey, 1999). Οπζηαζηηθά
ππάξρνπλ εθαηνληάδεο µηθξέο ή κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πεξηπέηεηαο ζε φιν ην θφζµν
παξέρνληαο πνηθίιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όιεο απηέο νη εηαηξείεο πξνζθέξνπλ
ζπγθεθξηµέλεο δξαζηεξηφηεηεο µε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο (Standeven &
Deknop, 1999).

4.1 Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζε Π.Α.γ.Ο. ελεξγνύο
αλαςπρήο
Όπσο παξαζέηνπλ νη Ravenscroft θαη Rogers (2003) ζηελ έξεπλα ηνπο ζε
αζινχκελνπο πεδνπφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην κνλνπάηη Cuckoo ζηελ Αγγιία, ε
πιεηνςεθία

ησλ

αλαζηαιηηθψλ

παξαγφλησλ

είλαη

ιεηηνπξγηθνί,

φπσο

ηα

δηεπθξηληζηηθά ζεκάδηα ηνπ κνλνπαηηνχ, ν θσηηζκφο θαη ε πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, γηα
ηα νπνία φκσο ππάξρεη ε αληίιεςε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη δελ επηζέξρνληαη
πνιιέο αιιαγέο. ε αληίζεζε κε ηελ θησρή ζπληήξεζε, ηηο αθαζαξζίεο ζθχισλ, ηελ
ζηελφηεηα ηνπ κνλνπαηηνχ κε ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε γξήγνξσλ πνδειάησλ, φπνπ
απέζπαζαλ αξλεηηθή θξηηηθή. Σέινο, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο
αιιά θαη ζπλέρηζεο επίζθεςεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ κνλνπαηηνχ σο ελδν-πξνζσπηθφο
θαη δηα-πξνζσπηθφο παξάγνληαο αλαθέξνπλ ην επίπεδν αληηιακβαλφκελεο αζθάιεηαο
θαη ηε ξνή ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή.
Οη Heberlain θαη Fredman (2002), δηεξεχλεζαλ ην θαηά πφζν νη αλαζηαιηηθνί
παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ επηζθεςηκφηεηαο ζηα βνπλά ηεο νπεδίαο. Σν
δείγκα απνηέιεζαλ 3506 θάηνηθνη πνπ ηπραία επηιέγεθαλ κέζσ ηειεθσληθψλ θαη ζηε
ζπλέρεηα ειεθηξνληθψλ ζπλεληεχμεσλ. Αθνχ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε επηζθέπηεο θαη
ζε κε-επηζθέπηεο, ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ην ζθη θαη άιινη
ζρεηηθά κε ηελ δηακνλή ζηελ χπαηζξν, αλάινγα ηελ κνξθή επίζθεςεο ηνπο.
Μεηξήζεθαλ 7 κεηαβιεηέο αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ: ν αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ
αλαςπρήο, ν αξηζκφο άιισλ εθδξνκψλ, ηα πξνβιήκαηα πγείαο, ν αξηζκφο ησλ
παηδηψλ θάησ απφ 18 εηψλ, ε ειηθία, ην εηζφδεκα θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ
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θηιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξαζηεξηφηεηα. Όζν αλαθνξά ηελ
παξαθίλεζε εμεηάζηεθαλ 2 κεηαβιεηέο, ε δέζκεπζε κε ηελ ηνπνζεζία θαη κε ηε
θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη νη επηζθέπηεο ππνθηλνχληαη πεξηζζφηεξν απφ
ηελ παξαθίλεζε παξά απφ ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Δκθαλίζηεθαλ λα
μνδεχνπλ ρξφλν ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη απηφ λα κε ηνπο εκπνδίδεη απφ ηελ
επίζθεςή ηνπο ζην βνπλφ, αθνχ απνηεινχζε κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο. Δπίζεο ην
θφζηνο επίζθεςεο έδεημε λα επεξεάδεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο σο αλαζηαιηηθφο
παξάγνληαο. Καζψο επίζεο ε έιιεηςε παξέαο θαζνξίδεη ηελ κεησκέλε πξνζέιεπζε
ζην ζθη. Ζ δέζκεπζε κε ηελ ηνπνζεζία ιεηηνχξγεζε πεξηζζφηεξν ζηελ ελίζρπζε ηεο
παξαθίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ απφ φηη ε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν ζε φζνπο
έθαλαλ ζθη αιιά θαη ζε εθείλνπο πνπ δηαλπθηέξεπαλ ζηελ χπαηζξν (Heberlain &
Fredman, 2002).
ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηαιήγνπλ νη εξεπλεηέο Thapa, PenningtonGray θαη Holland (2002), εμεηάδνληαο ηνπο ιφγνπο κε επίζθεςεο δεκφζησλ πάξθσλ
θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Φιφξηληα. Οη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ λα
έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ήηαλ νη αλνηρηέο πηζίλεο 56%, ε επίζθεςε ζε
παξαιίεο 54,4%, ε επίζθεςε ηζηνξηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 21,6% θαη ε
παξαηήξεζε ηεο θχζεο 21%. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ δελ επηζθέθηεθαλ ηα πάξθα ηεο
πεξηνρήο θαη ηνπο ππφινηπνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ήηαλ ην φηη ήηαλ πνιχ
απαζρνιεκέλνη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ε έιιεηςε δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη ην φηη
επέιεμαλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Ζ πξνηίκεζε ηνπο απηή σζηφζν δελ
δείρλεη λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ δηάζεζε
αληίζηνηρνπ

εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ

νηθνγέλεηα.
ην ρψξν ηεο αλαςπρήο δηεμήρζε άιιε κηα έξεπλα ησλ Johnson, Bowker θαη
Cordell (2001) ζηα πιαίζηα κηαο θξαηηθήο έξεπλαο εμεηάζηεθαλ 12 επηκέξνπο
αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αλάκεζα ζε ζπκκεηέρνληεο θαη κε ζε δξαζηεξηφηεηαο
ελεξγνχο

αλαςπρήο,

θαη

αλάκεζα

ζε

Αθξηθαλφ-Ακεξηθάλνπο.

εκαληηθή

δηαθνξνπνίεζε εληφπηζαλ ζηελ εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο αλάκεζα ζηνπο Αθξηθαλνχο
θαη Ακεξηθάλνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί ζην πιαίζηα ηεο θάηη πνπ είλαη
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπο ζε έλα κεηθηφ θπιεηηθφ πεξηβάιινλ. Δλψ αληίζηνηρα, νη
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απηφρζνλεο θάηνηθνη παξαζέηνπλ φηη δελ έρνπλ ρξφλν θαη νηθνλνκηθή επρέξεηα. ε
κηθξφηεξν βαζκφ δε αλαθέξνπλ φηη ηνπο απνηξέπεη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ αιιά θαη ε αδπλακία εχξεζεο ζπλαζθνχκελνπ. Σέινο, ζεκαληηθή
δηαθνξά ππήξρε ζηνλ παξάγνληα πγεία, πνπ απνηεινχζε γηα πεξηζζφηεξνπο κε
ζπκκεηέρνληεο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θαη ιηγφηεξν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Οη εξεπλεηέο Williams θαη Fidgeon (2000) πξνζέγγηζαλ ηνπο κε-ζθηέξ
πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηιακβάλνληαη γηα ηελ επίζθεςε ηνπο
ζε ρηνλνδξνκηθά θέληξα ζηνλ Καλαδά. Απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο κε
επίζθεςεο ηνπο εληφπηζαλ ηνλ θφβν θαη ην θφζηνο ηεο ζπκκεηνρήο. Καηαιήγνπλ
ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θξίλεηαη ζεκαληηθφο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ
ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζθη θαηεπζπλφκελνη πξνο ηελ δηαζθέδαζε θαη λα δψζεη θίλεηξα
πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηε κε ζπκκεηνρή ιφγσ θφζηνπο αιιά θαη θφβνπ.
ε αληίζηνηρε έξεπλα ζηνλ Καλαδά (Alberta community development, 2004)
δηεξεπλήζεθαλ ηα εμήο εκπφδηα ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Με πην
ζεκαληηθφ παξάγνληα λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο αγνξάο εμεηδηθεπκέλνπ γηα ηελ
δξαζηεξηφηεηα εμνπιηζκνχ θαη ην ρξεκαηηθφ θφζηνο πνπ αθνξά εηζθνξέο εγγξαθήο ή
/θαη ζπκκεηνρήο ζε έλα πξφγξακκα. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα έρνπλ
πεξηνξηζκέλν ρξφλν εμαηηίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ.

Άιινο έλαο παξάγνληαο αλαηνιήο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ήηαλ ε

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο αιιά θαη ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε
ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, αλαθέξνπλ φηη φζν απμάλεηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ππάξρεη κεγαιχηεξνο βαζκφο δέζκεπζεο θαη κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα

ζπλέρηζεο

ζην

κέιινλ

ηεο

ελαζρφιεζεο

ηνπο

κε

ζπλαθείο

δξαζηεξηφηεηεο. Μηα άιιε ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη ε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη
κεγάιε

δηαθνξνπνίεζε

ησλ

αηνκηθψλ

θηλήηξσλ

ζπκκεηνρήο,

αιιά

θαη

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ θαηά ηελ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
αλαςπρήο, γεγνλφοπνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπο

4.2 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθώλ νκάδσλ
Πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ιφγσλ εξκελεχνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ
άζιεζε, φπσο ε αλάπηπμε κηαο βάζεο εζεινληηζκνχ, πγηεηλφηεξνπ ηξφπνπ δσήο, ε
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αλάδεημε πςεινχ επηπέδνπ αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ θαη επηζήκσλ, ε επηκήθπλζε ηεο
ζπκκεηνρήο ζηνλ αζιεηηζκφ ζηε δηα βίνπ άζθεζε, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ νπαδψλ
πνπ παξαθνινπζνχλ αζιεηηθά γεγνλφηα, αιιά θαη ε ππνζηήξημε ησλ ζπνξ ηφζν
εζηθή αιιά θαη νηθνλνκηθή. Δμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη ε πξνψζεζε αμηφινγσλ
ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ κειψλ θαη απφθηεζε
ζεβαζκνχ θαη θαηαλφεζεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο.
Γεδνκέλνπ φηη ν άλζξσπνο απνθνκίδεη θαζνιηθήο ζεκαζίαο νθέιε απφ ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αζιεηηζκφ, είλαη ζεκαληηθφ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ
άζθεζεο γηα φινπο λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο φισλ
ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ δηαηεξνχλ θάζε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Γηα ηελ αχμεζε
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα γίλνπλ ελέξγεηεο γεθχξσζεο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία
αλαγλψξηζεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ πθίζηαληαη, θαηαλφεζεο ηεο
επίδξαζεο ηέηνησλ παξαγφλησλ θαη πξνζπάζεηαο πεξηνξηζκνχ ηνπο. Σέηνηνη
παξάγνληεο είλαη ε έιιεηςε αλάκεημεο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ άζιεζεο, ην θφζηνο ζπκκεηνρήο, ε
έιιεηςε αλάζεζεο ξφισλ, αδπλακία πξνζβαζηκφηεηαο ιφγσ απνπζίαο κεηαθνξηθνχ
κέζνπ, κε θάιπςε ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ, ε έκθαζε ζηνλ αληαγσληζκφ πεξηζζφηεξν
απφ φηη ζηελ δηαζθέδαζε θαη ηελ ζπκκεηνρή, απνπζία ππεξεζηψλ θξνληίδαο παηδηψλ
θαη έιιεηςε εμνπιηζκνχ.
Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο δελ είλαη άιιν απφ ηηο αηηίεο εθείλεο πνπ είηε
αληηιακβαλνληαη είηε βηψλνπλ θαηά ηελ ζπκκεηνρήο ηνπο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ έληαζε ηεο ζπκκεηνρήο ή ηεο κε ηνπ αηφκνπ ζε κηα αζιεηηθή
δξαζηεξηφηεηα (Jackson, 1997). Μηα δηάθξηζε ηέηνησλ παξαγφλησλ είλαη ζε ελδνπξνζσπηθνχο, νη νπνίνη αθνξνχλ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο πνπ θαηά θχξην ιφγν
εθθξάδνληαη κέζσ ηεο εθδήισζεο πξνηηκήζεσλ. Ζ άιιε θαηεγνξία αθνξά ηνπο δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη αλαθέξνληαη θαη δηακνξθψλνληαη ζε κεγάιν
βαζκφ ζαλ απνηέιεζκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Καιχπηνπ δειαδή θνηλσληθέο
επη ηνλ πιείζηνλ αλάγθεο φπσο ηεο δεκηνπξγίαο θηιίαο ή παξέαο ζε επίπεδν
ζπλνδείαο ζηελ δξαζηεξηφηεηα. Καη ηέινο, ε Σξίηε θαηεγνξία είλαη απηνί ησλ
εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη αζθνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο κεγάιε επηξξνή θαη
θπξίσο αθνξνχλ μερσξηζηέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο πξνηηκήζεηο ζπκκεηνρήο, κε
θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα παξάδεηγκα λα δείλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ επθνιία
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πξνζβαζηκφηεηαο ή ζηνλ βαζκφ πξνζηηφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ησλ
αλαγθψλ θαη εκεπηξηψλ ηνπο (Crawford, Jackson & Godbey, 1991). Έλαο άιινο
δηαρσξηζκφο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Jackson (1997) είλαη ζε εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη πην θνηλνί εζσηεξηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο είλαη
πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, γλψζε θαη θαηάζηαζε πγείαο, ελψ νη εμσηεξηθνί
πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, ηελ αδπλακία
κεηαθίλεζεο θαη ηε έιιεηςε επαξθνχκελσλ πξνζθεξφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή ησλ παξαγφλησλ εκπεξηέρεη κηα δηαδνρηθή
αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκκεηνρήο, αιιά θαη κηα
δηαθνξεηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε παξάγνληα, φπνπ νη ελδν-πξνζσπηθνί είλαη
άκεζνη θαη πην ηζρπξνί θαη νη ιεηηνπξγηθνί λα εκθαλίδνληαη νη πην αθξαίνη. Δπίζεο
ζχκθσλα πάιη κε ην κνληέιν ηνπ Crawford θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1991), ηα
θνηλσληθά πξνλφκηα φπσο εηζφδεκα θαη κφξθσζε αζθνχλ κεγάιε επηξξνή, φπνπ
άλζξσπνη κε πςειφ επίπεδν εηζνδήκαηνο αιιά θαη κφξθσζεο αληηιακβάλνληαη θαη
βηψλνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ αλαζηνιέο ελδν-πξνζσπηθέο θαη δηα-πξνζσπηθέο.
Ζ ζπκκεηνρή αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο επεξεάδεηαη απφ
νηθνλνκηθά εκπφδηα, θηλεηηθφηεηα πιεζπζκνχ, αληαγσληζηηθή ηερλνινγία, ηηο
βαζηθέο νηθηαθέο ελαζρνιήζεηο θ.α. Κχξηα αζιήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο
παξαθκάδνπλ εμαηηίαο θνηλσληθψλ ηάζεσλ, αιιαγψλ ξφισλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα,
νηθνλνκηθψλ ηάζεσλ θαη λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Νέεο θαη δηαθνξεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλαδεηθλχνληαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα απηφ ζπλίζηαηαη ε
εμέηαζε πην επηζεηηθνχ κάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζην ρψξν γηα λα επηβηψζνπλ θαη εθεκεξεχζνπλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
πξνζθέξεηαη κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα δνζεί ε δένπζα έκθαζε
ζηελ αχμεζε ηεο παξαθίλεζεο γηα ζπκκεηνρή. Σέινο δελ αξθεί κφλν ε πξνζθνξά
ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπο
κέζσ ηεο θαηάιιειεο πξνψζεζεο (McKenna, 2000).
Αξθεηνί εξεπλεηέο παξνπζηάδνπλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ζαλ ζεκαληηθφ
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα, ζρεηηθά ν Putnam (2000) αλαθέξεη φηη ν ζχγρξνλνο
άλζξσπνο έρεη ιηγνζηφ ρξφλν γηα αλαςπρή, γηαηί δνπιεχεη πεξηζζφηεξεο ψξεο,
κεηαθηλείηαη πεξηζζφηεξν θαη μνδεχεη ζεκαληηθφ ρξφλν ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ. Οη
Kay θαη Jackson (1991) αλαθέξνπλ έλα πνζνζηφ 36%, ελψ νη εξεπλεηέο Alexandris
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θαη Carroll (1997) θαη Mhuircheartaigh (1999) αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ήηαλ ν
πςειφηεξνο παξάγνληαο αλαζηνιήο ηεο ζπκκεηνρήο. Χζηφζν εξκελείεο φπσο ΄΄δελ
έρσ ρξφλν΄΄, κπνξεί λα θξχβνπλ πίζσ ηνπο κε επαξθέο ελδηαθέξνλ θαη ρακειή
παξαθίλεζε. Όινη φκσο έρνπκε 24 ψξεο ζηελ δηάζεζή καο θαη ε αίζζεζε έιιεηςεο
ρξφλνπ θαληάδεη ζέκα θαηακεξηζκνχ ηνπ.
Χζηφζν ππάξρνπλ έξεπλεο νη νπνίεο παξαζέηνπλ φηη παξφιν πνπ νη
ζπκκεηέρνληεο αληηιάκβάλνληαη πςειή πίεζε ρξφλνπ δελ επεξεάδεηαη ε απφθαζε
ηνπο θαη ε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα
παξάδεηγκα θαη ηα δπν θχια κνινλφηη αλαθέξνπλ πεξηνξηζκφ ρξφλνπ, ιφγσ ησλ
εξγαζηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ, εκθάληζαλ πςειφηεξε αζιεηηθή ζπκκεηνρή απφ
εθείλνπο πνπ είραλ πεξηζζφηεξν ρξφλν (Shaw, Bonen & McCabe, 1991) ην ίδην
αλαθέξεηαη εμίζνπ θαη ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ (Alexandris & Carroll, 1997)
Ψπρνινγηθνί-αηνκηθνί παξάγνληεο
Έρεη ζεσξεζεί φηη ην επίπεδν ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην νπνίν
εκπιέθεηαη ην άηνκν κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ πνηθίινπο παξάγνληεο φπσο ε πγεία
ηνπ ζπκκεηερφληα, ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, νη επθαηξίεο
ζπκκεηνρήο αιιά θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. Οη Droomers, Schrijvers, Mheen
θαη Marckenbach (1998) κειέηεζαλ ηελ κε θπζηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπλάξηεζε
κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν, κε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, ζηξεζζνγφλεο θαηαζηάζεηο,
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη πιηθνχο ηνκείο φπσο εηζφδεκα, επαγγεικαηηθή
θαηάζηαζε θαη βηνηηθφ επίπεδν. Απηφ πνπ ζπκπεξαίλνπλ είλαη φηη πξνζσπηθνί θπξίσο
ιφγνη φπσο ν πξνζσπηθφο έιεγρνο, ε αληίιεςε ηνπηθηζκνχ θαζψο θαη ζπλαηζζήκαηα
θνηλσληθήο ππνζηήξημεο δηακνξθψλνπλ ηελ ζηάζε ηεο κε ζπκκεηνρήο ηνπο. Χζηφζν
δελ θάλεθε λα επηδξνχλ ην κνξθσηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη βηνηηθφ επίπεδν ζηελ κε
θπζηθή δξαζηεξηνπνίεζε.
Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαθχκαλζεο πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο
ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπο δηαδξακαηίδεη ε
θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή. Σέηνηνη
παξάγνληεο είλαη ηα αηνκηθά/ ή δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζινπκέλσλ φπσο
ην θχιν θαη ε ειηθία, ε πξφηεξε γλψζε θαη νη πξνηηκήζεηο αιιά θαη άιινη
θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί παξάγνληεο φπσο ε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο, νη θνηλσληθέο
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αμίεο, ήζε θαζψο επίζεο νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Δλδεηθηηθά νη
Molanorouzi, Khoo θαη Morris (2015) αλαθέξνπλ φηη νη άλδξεο αζινχκελνη δείλνπλ
κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε ζηνηρεία αληαγσληζκνχ θαη πξφθιεζεο ζε ζρέζε κε ηηο
γπλαίθεο πνπ έιθνληαη ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ ζσκαηηθή
ηνπο δηάπιαζε θαη εκθάληζε. Δμίζνπ νη εξεπλεηέο Hickey θαη Mason (2017)
αλαθέξνπλ δηαθνξέο ζηηο ζπλήζεηεο άζιεζεο σο πξνο ην θχιν κε ηνπο άλδξεο λα
αζινχληαη

πεξηζζφηεξεο

ψξεο, ζε κεγαιχηεξν

εχξνο

αζιεκάησλ θαη

λα

παξαθηλνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο. Δπίζεο, ε αλάγθε
γηα θνηλσληθνπνίεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
επαιεζεχεηαη απφ πιήζνο εξεπλψλ αλαθεξφκελνη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θίισλ
ηδηαίηεξα φζνη μεθηλνχλ κηα λέα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Ley, 2020) ή ελδπλάκσζε
ζρέζεσλ ζηηο κεγάιεο ειηθίεο αζινπκέλσλ (Gomes, et al., 2017; Stenner, Buckley, &
Mosewich, 2020).
Καηαλνψληαο ινηπφλ ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα
θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο, επηηπγράλεηαη θαηαιιειφηεξε επηινγή ελφο Π.Α.γ.Ο.
εμαζθαιίδνληαο

ηαπηφρξνλα

ρακειή

ζπρλφηεηα

δηαθνπήο/εγθαηάιεηςεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη γηα ηνπο θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο
Π.Α.γ.Ο. ε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ αληηιακβαλφκελσλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ
γηα άζιεζε. Γηα παξάδεηγκα ζε έξεπλα ησλ Hickey θαη Mason (2017) αλαθέξεηαη φηη
ζε λεαξέο ειηθίεο ηα αληηιακβαλφκελα εκπφδηα ζηελ άζιεζε είλαη πεξηζζφηεξα απφ
φηη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ιφγσ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.
ην Λνλδίλν έλα πξφγξακκα ηφλσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ άζιεζε ησλ πνιηηψλ κε
ηελ νλνκαζία Sport Unites αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθά εκπφδηα ζε ζπγθεθξηκέλεο
θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο ζηνπο κεγάινπο ζε ειηθία θαηνίθνπο ηνπ είλαη πνιχ πηζαλφ
λα βηψλνπλ ηελ απνκφλσζε θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ θάζε κνξθή άζιεζεο εμαηηίαο
δηάθνξσλ ζεκάησλ πγείαο, ζηνπο λένπο γνλείο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη
απμεκέλεο ππνρξεψζεηο, ζε φζνπο λένπο θάηνηθνπο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε, θαη
ζε κηα ζεηξά άιισλ θνηλσληθψλ θπξίσο νκάδσλ πνπ ην πξφγξακκα επηδηψθεη λα
εμαιείςεη πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Λνλδίλνπ ζε
πξνγξάκκαηα άζιεζεο θαη λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Greater
London Authority, 2018).
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Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο άζιεζεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο θπξίαξρεο ζεκαζίαο
αλαθέξνληαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ε επεμία. Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ζε
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζθέξεη επθαηξίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο,
ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ θνηλφηεηα ηνπο, αλάπηπμεο ζρέζεσλ, εκπεηξίαο
αληαγσληζκνχ θαη πξφθιεζεο, επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηε
γεληθφηεξε αίζζεζε κηαο ελεξγνχ γήξαλζεο (Ley, 2020).
Δηδηθνί Πιεζπζκνί
Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ επηθεληξψλνπλ
ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε δηεξεχλεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ γεληθνχ
πιεζπζκνχ, αθήλνληαο ζην πεξηζψξην αλζξψπνπο κε θηλεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο,
θπιεηηθψλ/εζληθψλ κεηνλνηήησλ ή ηνπο κεηαλάζηεο.
Μηα πεξίπησζε εξεπλήηξηαο (Stodolska, 1998) κειέηεζε ηα εκπφδηα πνπ
ζπλαληνχλ νη Πνισλνί κεηαλάζηεο ζηνλ Καλαδά. Αλαθέξεη φηη ηα εκπφδηα πνπ
βηψλνπλ νη κεηαλάζηεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηα ζηαηηθά θαη δπλακηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Σα κελ ζηαηηθά ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηνπ εκπνδίνπ θαη
πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο φπσο ε δπζθνιία κε ηε γιψζζα θαη ε ζπλχπαξμε ησλ
κεηαλαζηψλ

ζην

θαηλνχξγην

θνηλσληθφ

πεξηβάιινλ.

Δλψ

ηα

δπλακηθά

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηελ εμέιημε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζην
ρξφλν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο απφ ηα νπνία
πεξλάεη έλα εκπφδην θαη ε αθνκνίσζή ηνπ.
Σν δείγκα ηεο έξεπλάο ηεο απνηέιεζαλ 236 Πνισλνί απφ ηνπο νπνίνπο νη 156
ήηαλ άληξεο θαη νη 80 γπλαίθεο κε ειηθία πνπ θπκαίλνληαλ απφ 24 κέρξη 66 (Μ.Ο =
42 εηψλ) θαη κέζν φξν δηακνλήο ζηνλ Καλαδά 9 ρξφληα. Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ
έγηλε

κέζσ

2

εξσηεκαηνινγίσλ

θαη

ζπλεληεχμεσλ.

Οη

αλαιχζεηο

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ παξαγνληηθή, γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ,
δέζκεο (Cluster) θαη αιιεινεπίδξαζεο (regression). Απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε
πξνέθπςαλ 5 είδε αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε (1) ηελ
κεηαλάζηεπζε (2) ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ, ρξφλνπ αιιά θαη ε χπαξμε εξγαζηαθήο
θφπσζεο, (3) ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, (4) ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη ηελ αδπλακία
εχξεζεο ζπλαζθνχκελνπ, (4) ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ θαη ηελ απνπζία
θπζηθψλ ηθαλνηήησλ.
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Οη κειεηεηέο McDonald

θαη Van Horne, (1995) εμέηαζαλ ηελ

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ αλάκεζα ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη
ηηο αθφινπζεο θπιεηηθέο νκάδεο, Αθξηθαλνχο Ηζπαλνχο θαη Αζηάηεο θάηνηθνπο ηεο
Ακεξηθήο. Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα βαζηθφηεξα εκπφδηα πνπ παξνπζίαζαλ νη
δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο.
Ο πην ζπρλά εκθαληδφκελνο παξάγνληαο ήηαλ ε αλεπάξθεηα ρξφλνπ γηα φιεο
ηηο εζληθφηεηεο. Αθνινπζνχζε ε έιιεηςε ρξεκάησλ, πεξίπνπ γηα ηνπο κηζνχο
Αθξηθαλν-Ηζπαλφ-Ακεξηθάλνπο θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 41% γηα ηνπο ιεπθνχο θαη
34% γηα ηνπο Αζηάηεο-Ακεξηθάλνπο. Ζ κεηαθίλεζε βξέζεθε εκπφδην πεξίπνπ ζε
δηπιάζην πνζνζηφ ζηνπο Αθξηθαλν-Ηζπαλφ-Ακεξηθάλνπο, θαζψο επίζεο θαη ν
ζπλσζηηζκφο ζηνπο ρψξνπο αλαςπρήο. Ζ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο ήηαλ
έληνλε, αθφκα ην γεγνλφο φηη θαηνηθνχζαλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο
απφ ηηο αζηηθέο, ππήξρε πεξηνξηζκφο πξνζθεξφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο,
θαζψο θαη απνπζία ζρεηηθήο ελεκέξσζεο. Αληίζηνηρα νη ιεπθνί πεξηνξίδνληαλ απφ
ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ χπαξμε δψσλ ηεο ππαίζξνπ
(McDonald & Van Horne, 1995).
πλνςίδνληαο, παξαηεξνχκε φηη νη ιφγνη ηφζν ησλ θπιεηηθψλ νκάδσλ, φζν
θαη ησλ κεηαλαζηψλ είλαη θαηά θχξηα βάζε ιεηηνπξγηθνί, σζηφζν παξνπζηάδνπλ θαη
ςπρνινγηθά-πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο, ηεο
εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ε άλεζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιψζζαο. Απηνί
νη παξάγνληεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζε πξψηε θάζε
γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη ζπλχπαξμε ησλ πνιηηψλ, θαη ζε δεπηεξεχνλ ζηάδην
απφ ην θξάηνο γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θνπιηνχξαο. Μηα
ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο θαη γεθχξσζεο ησλ ζρέζεσλ είλαη ε δηνξγάλσζε κεγάισλ
εθδειψζεσλ πνπ λα θέξλνπλ θνληά ηνπο αλζξψπνπο θαη πξνγξάκκαηα φπσο
εθκάζεζε εζληθψλ ρνξψλ, φπνπ ζα γίλεη αληαιιαγή πνιηηηζκηθψλ ηδεψλ θαη ζηάζεσλ
(McDonald & Van Horne, 1995).
Άηνκα κε αλαπεξία
χκθσλα κε ηνλ εηδηθφ ζηφρν 10 ηεο AGENDA 2030 πνπ αθνξά ηελ ηζφηηκε
πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξία ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηνλ ηνπξηζκφ
θαη ζηνλ αζιεηηζκφ αλαθέξνληαη εηδηθά επηκέξνπο κέηξα (Δ.Μ.) ζπκπεξίιεςεο ζηνλ
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αζιεηηζκφ. ηελ Διιάδα, ζην Δζληθφ ζρέδην δξάζεο έρεη ηεζεί ζε πξνηεξαηφηεηα
εζηηαζκέλνο

Δ.Μ.

2.5.3. ν νπνίνο αθνξά ηνλ αζιεηηζκφ γηα φινπο. Πην

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςε ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο
πξνζβαζηµφηεηαο ησλ αηφµσλ µε αλαπεξία ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη
πξνγξάµµαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ αζιεηηζµφ. Πξνβιέπεη δε ην ζπλερή δηάινγν θαη
ζπλεξγαζία κε ηελ Δ..Α.κεΑ. σο ηε κφλε ηξηηνβάζκηα νξγάλσζε ηνπ αλαπεξηθνχ
θηλήκαηνο, ηελ Διιεληθή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή θαη ηελ Αζιεηηθή Οκνζπνλδία
Αηφκσλ κε Αλαπεξία. Απψηεξνη ζηφρνη ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ζην ηνκέα απηφ
ζχκθσλα κε ηνλ θνξέα Δ..Α.κεΑ. (2019) είλαη: (1) ε πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ
πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο αζιεηηθέο, ειεχζεξνπ ρξφλνπ θ.ιπ. ζπλαθείο
δξαζηεξηφηεηεο αληίζηνηρσλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. (2)
Ζ ππνζηήξημε ηνπ αζιεηηζµνχ ησλ αηφµσλ µε αλαπεξία, παξέρνληαο αζιεηηθή
πξνεηνηκαζία ζηνπο αζιεηέο µε αλαπεξία ίδηαο πνηφηεηαο µε εθείλε ησλ άιισλ
ζπµµεηερφλησλ. (3) Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ
θαη ππεξεζηψλ ζηα άηνκα µε αλαπεξία, µε φπνηα ηδηφηεηα θαη αλ απηά ζπµκεηέρνπλ
ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζεαηέο/επηζθέπηεο, αζιεηέο, δεκνζηνγξάθνη,
επίζεκνη, εξγαδφκελνη θ.ιπ), θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο
θαη επηθνηλσλίαο.
ηνρεπκέλεο δξάζεηο ζπκπεξίιεςεο κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη γηα
παξάδεηγκα ηα πξνγξάκκαηα θνιχκβεζεο θαη εηδηθήο εθγχκλαζεο γηα ΑκεΑ, πνπ
πινπνηνχλ νη Οξγαληζκνί Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο (ΟΠΑΝΓΑ) ζε
δηάθνξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο. Ζ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη είηε ζε
αηνκηθφ επίπεδν, είηε ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 2 ή 3 αηφκσλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε
απφδνζε θαη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ ζεξαπεπηηθφ φθεινο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη
ειηθίεο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη είλαη δηεπξπκέλεο απφ 5-40 εηψλ θαη είλαη
θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα απφ εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία: Σεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο
δηαηαξαρήο (απηηζκφ, λνεηηθή πζηέξεζε, ζχλδξνκν Down), ηεο λεπξνκπτθήο
δηαηαξαρήο θαη ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο ζην λεξφ.
Μηα άιιε κνξθή πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε αλαπεξία
είλαη ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία. χκθσλα ηνλ Δζληθφ Ακεξηθαληθφ χλδεζκν Ηππαζίαο
Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (National American Riding for the Handicapped
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Association, NARHA, 2002), ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ηνκείο
αλάινγα κε ηελ δηαθνξεηηθή ρξήζε ησλ ηππηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: (1) σο κνξθή
ζεξαπείαο γηα λα επηηεπρζνχλ ζσκαηηθνί, ςπρνινγηθνί, γλσζηηθνί, ζπκπεξηθνξηθνί
θαη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη. Ζ ζεξαπεία δε παξέρεηαη απφ εηδηθεπκέλν επαγγεικαηία
πγείαο. (2) γηα ηελ επίηεπμε ςπρνεθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ γηα άηνκα κε ζσκαηηθή,
πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή δηαηαξαρή. Δδψ παξέρεηαη ζηα άηνκα θαη ε δπλαηφηεηα
εθκάζεζεο δεμηνηήησλ ζην άζιεκα. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε γλσζηηθψλ,
ζπκπεξηθνξηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζηφρσλ ζην πξφγξακκα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, (3) ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ην άινγν,
πξνζαξκνζκέλεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο αηφκσλ

θαη (4) γηα αλαςπρή θαη

ςπραγσγία. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνρή κηαο επράξηζηεο θαη ραιαξσηηθήο
εκπεηξίαο, πνπ παξέρεη ζεξαπεπηηθά νθέιε ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηε ζηάζε ηνπ
ζψκαηνο, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη κηα ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε
ζσκαηηθέο, δηαλνεηηθέο ή ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο (NARHA, 2002).
Ζ γπκλαζηηθή, ν ζηίβνο,
αζιεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

φπσο επίζεο ε πνδειαζία είλαη θαηάιιειεο

φπσο

αλαθέξεη

θαη

ν

Παλειιήληνο

χιινγνο

Πξνζαξκνζκέλσλ (2022) Γξαζηεξηνηήησλ θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά θαη λένπο,
ειηθίαο απφ 4 εηψλ θαη άλσ,

κε απηηζκφ, λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη θηλεηηθέο

δπζθνιίεο. Οη εγθαηαζηάζεηο πινπνίεζεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη ην Γεκνηηθφ
Αζιεηηθφ Κέληξν Π. Φαιήξνπ θαη Πάξθν Πχξγνπ Βαζηιίζζεο «Αληψλεο Σξίηζεο»
θαη Π. Φάιεξν (Παηδηθή Υαξά Αγ.θέπεο). Δπίζεο, πξνζθέξνληαη πξσηλφ
πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο (summer camp) γηα παηδηά
θαη λένπο ειηθίαο απφ 7 εηψλ θαη άλσ,

κε απηηζκφ, λνεηηθή αλαπεξία. Σα

πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο
πξφγξακκα θνιχκβεζεο (πηζίλα), επηζθέςεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο, Bowling,
θαιαζνζθαίξηζε, πνδειαζία, bocie, ςπρνθηλεηηθή, Καιιηηερληθέο θαη ςπραγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (Δπηηξαπέδηεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαζθεπέο, παηδαγσγηθά παηρλίδηα,
θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο). Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε θαινθαηξηλέο αζιεηηθνχ
θαη ςπραγσγηθνχ ζθνπνχ ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν φπσο bowling, θνιχκβεζε,
ηέλληο απνηειεί θαη κηα απφ ηηο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπαηθνχ έξγνπ «4UΠξνγξακκα θνηλσληθνπνηεζεο-εληαμεο-ππνζηεξημεο παηδησλ & εθεβσλ κε λνεηηθε
θαη απηηζκν θαη ππνζηεξημεο ησλ νηθνγελεησλ ηνπο» κε θσδηθφ MIS 5002625, πνπ

144

πινπνηεί ν Παλειιήληνο χιινγνο Πξνζαξκνζκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ ΑΛΜΑ
(ΑΛΜΑ, 2019).

4.3 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ
Κξίλεηαη ζεκαληηθφ ηα δεκφζηα ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Π.Α.γ.Ο. θαη εξγάδνληαη ζε θνξείο
φπσο ην Τπνπξγείν πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ θαη νη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ,
θαζψο επίζεο ηα ζηειέρε νξγαληθψλ δνκψλ αζιεηηζκνχ Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ, ηα
ζηειέρε αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ, θνξέσλ θαη νκνζπνλδηψλ (πνπ αλήθνπλ ζηελ
Γεληθή Κπβέξλεζε) λα γλσξίδνπλ εκπεξηζηαησκέλα ηνπο ζηφρνπο απηψλ ησλ
πξνγξακκάησλ. Τπάξρνπλ επίζεο ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο
ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο (ΔΔ). χκθσλα ινηπφλ κε κειέηε
απνγξαθήο ηνπ επηπέδνπ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ΔΔ (WHO, 2021)
παξνπζηάδνληαη νη εμήο 23 δείθηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ.
Γείκηηρ 1ορ: Δθνικέρ ζςζηάζειρ βεληίυζηρ ςγείαρ μέζυ ηηρ θςζικήρ
δπαζηηπιόηηηαρ
Απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζηε ΔΔ είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ (79%)
πηνζεηνχλ επίζεκν πιάλν ζπζηάζεσλ γηα φινπο ηνπο πιεζπζκνχο, ελψ κφλν ιίγεο
ρψξεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο
νκάδεο φπσο νη ππεξήιηθεο, δειαδή άλσ ησλ 85 εηψλ (6 ρψξεο), άηνκα κε ρξφληεο
παζήζεηο (8 ρψξεο) θαη άηνκα κε αλαπεξίεο (9 ρψξεο). Ζ απνπζία απηή ηεο
εζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο είλαη έθδειε θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, αθνχ κφλν ην 25%
ησλ ρσξψλ δηαζέηνπλ ζηνρεπκέλα πιάλα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα εηδηθνχο
πιεζπζκνχο (Valera, et al., 2017). ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη εμίζνπ θαη ε
ζεκαληηθφηεηα ηεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ ζε εζληθφ επίπεδν ηνπ βαζκνχ ελαζρφιεζεο
κε ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα αληρλεχνληαη λέεο ηάζεηο θαη ηπρφλ εκπφδηα
αζινπκέλσλ. Ζ δηεμαγσγή ηέηνηπ είδνπο εξεπλψλ πξνζθέξνπλ επίζεο πνιχηηκεο
θαηεπζχλζεηο ηφλσζεο ηνπ βαζκνχ εκπινθήο ησλ πνιηηψλ ζε αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πην ζπρλή αθνινπζνχκελε κέζνδνο ζπιινγήο δεδκέλσλ ζηελ Δ.Δ.
θαίλεηηα λα είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία ησλ
παηδηψλ ζην ζρνιείν αιιά θαη ησλ εθήβσλ ειηθίαο 11,13 θαη 15 εηψλ.
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Γείκηηρ 10ορ : Δπίβλετη δημόζιαρ ςγείαρ Π.Α.γ.Ο.
Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ζπρλφηεηα άζιεζεο, ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Π.Α.γ.Ο., ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο
αιιά θαη ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ θαηλνκέλσλ κεησκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε
απηά ή ησλ ιφγσλ εγθαηάιεηςεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θξίλεηαη εμίζνπ
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Σα δεκφζηα ζηειέρε θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ ηφζν ζε
επίπεδν άληιεζεο ζεκαληηθήο θαη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθφξεζεο, φζν θαη ζε επίπεδν
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο πγείαο κέζσ
ησλ Π.Α.γ.Ο., κε θνξείο άιισλ θιάδσλ φπσο ηεο πγείαο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ησλ
ζπγθνηλσληψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Όπσο αλαθέξεη θαη ν ΠΟΤ γηα λα επηηεπρζνχλ
επνηθνδνκεηηθέο ζπλεξγαζίεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θνηλφ φξακα ησλ εκπιεθνκέλσλ
θνξέσλ ζρεηηθά κε ηα επεξγεηηθά νθέιε ησλ θπζηθά δξαζηήξησλ πνιηηψλ θαη
παξάιιεια λα πηνζεηνχλ ηηο 17 αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ εθαξκνγή ησλ
παξεκβάζεσλ/δξάζεσλ ηνπο (WHO, 2018; 2021).
ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ έξγνπ European Physical Activity and Sports
Monitoring System (EUPASMOS) ν Soric θαη νη ζπλ. (2021) επηβεβαηψλνπλ φηη 16
απφ ηηο 27 ρψξεο ηεο Δ.Δ. εθαξκφδνπλ εζληθά ζπζηήκαηα παξαηήξεζεο ηεο
αζιεηηθήο

ζπκκεηνρήο

ζπιιέγνληαο

ζηνηρεία

είηε

γηα

ηελ

θπζηθή

δξαζηεξηφηεηα/αγσγή, είηε γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο θαζηζηηθήο δσήο είηε γηα ηελ
ζπκκεηνρή ζηελ άζιεζε ζε ελήιηθνπο πιεζπζκνχο. Ζ Διιάδα δελ αλήθεη ζηηο ρψξεο
εθείλεο πνπ πηνζεηνχλ επίζεκα εζληθά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ, επνκέλσο ππάξρεη ρψξνο γηα λα αλαπηπρζνχλ νη
θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θιάδνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ζπζηεκαηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε.
Γείκηηρ 4ορ-5ορ: Σςνηονιζμόρ και σπημαηοδόηηζη
Απφ ην ζχλνιν ησλ ΔΔ ρσξψλ 19 ρψξεο δηαζέηνπλ έλαλ εζληθφ κεραληζκφ
ζπληνληζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ Π.Α.γ.Ο. ε επίπεδν ζπληνληζκνχ άληιεζεο δεδνκέλσλ ν ΠΟΤ
(WHO, 2021) ηνλίδεη φηη απαηηνχληαη δξάζεηο αξθεηψλ θιάδσλ φπσο ηεο πγείαο, ηνπ
αζιεηηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο.
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Δμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε αλεχξεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαη θνλδπιίσλ
γηα ηηο αληίζηνηρεο επελδχζεηο πξνψζεζεο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ
πιεηνςεθία ινηπφλ ησλ ρσξψλ 85% αμηνπνηνχλ ηα δηαζέζηκα επξσπατθά θνλδχιηα
πξνψζεζεο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο Health-enhancing physical activity (HEPA)
ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνλ θιάδν ηνπ αζιεηηζκνχ ( 22 ρψξεο), ηεο πγείαο (20
ρψξεο) θαη ηεο εθπαίδεπζεο (15 ρψξεο).
Σα αξκφδηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ινηπφλ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ ηα
ζχγρξνλα δηαζέζηκα Δπξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (2021-2027) πνπ εζηηάδνπλ
ή κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Π.Α.γ.Ο. ην ζεκείν απηφ ζα
αλαθεξζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο.
Σν Erasmus+ είλαη ην πξφγξακκα ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
θαηάξηηζε, ηελ λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Δζηηάδνληαο ζηνλ άμνλα ηνπ αζιεηηζκνχ
ππάξρνπλ νη εμήο ηνκείο ρξεκαηνδφηεζεο (ΗΚΤ, 2021):
(1) αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ, κε εηδηθνχο ζηφρνπο
ηελ πξναγσγή ησλ θνηλψλ αμηψλ, ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη ηεο ηζφηεηαο
ησλ θχισλ κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ, αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ (κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ)
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ησλ κεηνλεθηνπζψλ
νκάδσλ, έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζπκθηιίσζε κεηά ην πέξαο ησλ ζπγθξνχζεσλ
(2) Δπξσπατθέο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ
ζηνρεχνπλ ζηνπο εμήο επηκέξνπο ζηφρνπο: εζεινληηζκφο, θνηλσληθή έληαμε,
θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ,
ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε, κεηαμχ
άιισλ κέζσ α) ηεο εθαξκνγήο ηεο ζχζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε
ζσκαηηθή άζθεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο, ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο ΔΔ
γηα ηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Tartu γηα έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο,
β) ηεο ζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο ησλ Δπξσπατθψλ Δβδνκάδσλ Αζιεηηζκνχ, γ) ηεο
πξνψζεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο σο κέζνπ γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο πγείαο, δ) ηεο πξνψζεζεο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ
άζιεζε θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαδνζηαθψλ
αζιεκάησλ θαη παηρληδηψλ θαη ησλ αζιεκάησλ.
Ο «Οξίδνληαο Δπξψπε» (HORIZON EUROPE) είλαη ην λέν πξφγξακκα
πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο
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θαηλνηνκίαο γηα ηελ πεξίνδν 2021-2027, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 95,5 δηζ. επξψ.
Οη ειιεληθέο ζπκκεηνρέο θαηαηάζζνπλ ηελ ρψξα 8ε ζε επίπεδν απνξξφθεζε
θνλδπιίσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. πγθεθξηκέλα ν ζεκαηηθφο ππιψλαο
θνηλσληθή αιιαγή (societal change) πεξηιακβάλεη ηελ εμήο ζρεηηθή κε ηνλ αζιεηηζκφ
ζεκαηηθέο πεξηνρέο: πγεία, δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο θαη επεκεξία θαζψο θαη κηα
ζεηξά απφ άιιεο ιηγφηεξν ζπλαθείο (Horizon, 2020).
Σν EUPASMOS (European Union Physical Activity Sport Monitoring
System). Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα εθαξκφζεη έλα ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ζηα ζπνξ κέζσ ηεο
αλάπηπμεο κίαο νινθιεξσκέλεο θαη θνηλήο κεζνδνινγηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα
παξέρεη ζπγθξίζηκα, έγθπξα θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε Φπζηθή
Γξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα ζπνξ ζε φια ηα Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ.
Άιια πξνζθεξφκελα εζηηαζκέλα ζηνλ αζιεηηζκφ πξνγξάκκαηα φπσο
αλαθέξεη θαη ε Γ.Γ.Α. είλαη ηα εμήο:
 Σν HEPA Europe (European network for the promotion of health enhancing
physical activity)
 Σν πξφγξακκα CHANGE ζπγθεληξψλεη κηα κνλαδηθή ζπλεξγαζία γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ζην πεδίν ηνπ αζιεηηζκνχ, κε απψηεξν ζηφρν
ηελ αλάπηπμε
 ESSA-SPORT: Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη ε Δπξσπατθή πκκαρία
Γεμηνηήησλ ζηνλ Σνκέα Αζιεηηζκνχ θαη Φπζηθήο Γξαζηεξηφηεηαο. ηφρνο
ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα
 EDU:PACT Σν πξφγξακκα Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηε
Φπζηθή Αγσγή, ηελ Πξνπφλεζε θαη ηελ Δθγχκλαζε, (EDU:PACT)
δεκηνπξγήζεθε γηα λα αληαπνθξηζεί ζ‟ απηέο ηηο αλάγθεο. Σν εγρεηξίδην πνπ
αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ην ππάξρνλ θαη ην κειινληηθφ
πξνζσπηθφ γπκλαζηψλ θαη πξνπνλεηψλ λα αδξάμνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο
παξνπζηάδεη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.
 START TO TALK - ΠΑΔ ΣΖ ΗΧΠΖ: είλαη έλα θάιεζκα/πξφζθιεζε
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πξνο ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ην αζιεηηθφ
θίλεκα γηα δξάζε πξνθεηκέλνπ ζηακαηήζνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε
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παηδηψλ. πκκεηέρνληαο ζε απηφ ην θάιεζκα, θπβεξλήζεηο, αζιεηηθνί
ζχιινγνη, ελψζεηο θαη νκνζπνλδίεο, θαζψο θαη αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο,
δεζκεχνληαη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο παξελφριεζεο.
 ACTION είλαη πξφγξακκα ηνπ Sport Erasmus+ πνπ αθνξά ζηε δεκηνπξγία
ελφο «ζπγθιίλνληα» θψδηθα ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο εζληθέο
αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ.
 ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΟΛΟΤ: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ, ε πξναγσγή ηεο αμίαο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, κέζσ ηνπ
παηδαγσγηθνχ παηρληδηνχ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε γλσξηκία, ηελ επαθή θαη ηε
ζπλαλαζηξνθή κεηαμχ ησλ παηδηψλ
Δθαπμογή εθνικών πολιηικών HEPA (Γείκηηρ 6ορ) Σσέδια/πλάνα
πποώθηζηρ άθληζηρ ζε ειδικούρ πληθςζμούρ (Γείκηηρ 7ορ ) και Σσέδιο
αξιολόγηζηρ (Γέικηηρ 22ορ )
Ο δείθηεο 6 νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ησλ ρσξψλ ηεο
Δ.Δ. πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο ζσκαηηθήο άζιεζεο γηα φινπο (HEPA). Σα
πεξηζζφηεξα εζληθά πιάλα θαη πνιηηηθέο αθνξνχλ ηνλ θιάδν ηεο πγείαο (126), ηνπ
αζιεηηζκνχ (111) θαη ηεο εθπαίδεπζεο (105). Δλψ αληίζηνηρα ν δείθηεο 7 αλαθέξεηαη
ζε εμεηδηθεπκέλεο πνιηηηθέο πξνψζεζεο πνπ εζηηάδνπλ ζε ειηθηαθνχο πιεζπζκνχο
θάησ ησλ 5 εηψλ πάλσ απφ 65 εηψλ, πάλσ απφ 85 εηψλ αιιά θαη ζε επάισηεο
θνηλσληθέο νκάδεο φπσο άηνκα κε αλαπεξία, κε ρξφληα λνζήκαηα θαη κεηαλάζηεο.
Αλαθνξηθά κε ηνλ δείθηε 22 ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ δηέζεηε ηνπιάρηζηνλ έλα
εζληθφ ζρέδην ή ζρέδην πνπ εκπεξηείρε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο (WHO, 2021).
Γείκηηρ 11ορ & 12ορ : Πποάζπιζη ηηρ ςγείαρ
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο (11νο) αλαθέξεηαη ζηελ πηνζέηεζε εζληθήο
πνιηηηθήο ή πξνγξάκκαηνο πνπ λα ελζσκαηψλεη ηελ επηζηεκνληθή ζπκβνπιή
επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ πξνψζεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δλψ ν 12νο
δείθηεο αλαθέξεηαη ζηελ ελζσκάησζε καζήκαηνο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ
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πξνάγεη ηελ πγεία ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Πην ζπρλή
εθαξκνγή

απηφο

ν

δείθηεο

έρεη

ζε

πξνγξάκκαηα

ζπνπδψλ

ησλ

θπζηθνζεξαπεπηψλ/ηξηψλ θαη λνζειεπηψλ/ηξηψλ (WHO, 2021).
Γείκηερ 13ορ, 14ορ,15ορ & 16ορ : Σσολικό πεπιβάλλον
Ο 13νο αθνξά ηελ έληαμε ηνπ καζήκαηνο ηεο ΦΑ ζηα ζρνιεία, φπνπ φιεο νη
ρψξεο ηεο ΔΔ εθαξκφδνπλ. Ο 15νο δείθηεο αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο ΦΑ κέζσ ηεο
ζπλερνχο παξαηήξεζεο θαη βειηίσζεο αιιά θαη εθπαίδεπζεο ησλ θαζεγεηψλ ΦΑ
ζηηο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ HEPA. Δλψ αληίζηνηρα, ν 14νο δείθηεο αθνξά ηηο
θαηεπζπληήξηεο

γξακκέο

ή

ζρεηηθφ

πξφγξακκα

πξνψζεζεο

ηεο

θπζηθήο

δξαζηεξηφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε εζληθφ επίπεδν, κε ζπρλφηεξα ζρεηηθά
πξνγξάκκαηα λα απεπζχλνληαη ζε ψξεο πέξα απφ ην ζρνιηθφ σξάξην. Καη ν 16νο
δείθηεο αλαθέξεηαη ζε εζληθή νδεγία ή αληίζηνηρν πξφγξακκα πνπ λα πξνσζεί ηελ
ελεξγεηηθή κεηαθίλεζε πξνο ην ζρνιείν δειαδή πεξπαηψληαο ή πνδειαηψληαο
(WHO, 2021).
Γείκηερ 19ορ & 20ορ : Δπγαζιακό πεπιβάλλον
Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο αθνξνχλ ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη
ζηα πιαίζηα πηνζέηεζεο είηε ελεξγεηηθήο κεηαθίλεζεο πξνο ηελ δνπιεηά (δείθηεο
19νο) είηε ηεο άζιεζεο κέζα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο (δείθηεο 20νο).
Γείκηηρ 18ορ: Αζηικόρ ζσεδιαζμόρ
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλαθέξεηαη ζηελ ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ
θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ IMPALA. Ο Δπξσπατθφο απηφο νδεγφο πεξηέρεη φιε ηελ
ηερλνγλσζία ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ελεξγνχο αλαςπρήο θαη
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηνλ ηνκέα απηφ κφλν 5 ρψξεο ζηελ
Δπξψπε εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, ελψ 13 ρψξεο
αληίζηνηρα αλαθέξνπλ φηη πηνζεηνχλ ζε εζληθφ επίπεδν νδεγίεο ή ζρεηηθφ πξφγξακκα
πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο εγθαηαζηάζεηο θαη δνκέο
ειεχζεξεο άζιεζεο (WHO, 2021).
Γείκηηρ 8ορ & 21ορ: Διδικοί πληθςζμοί
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Αλαθνξηθά κε ηνλ δείθηε 8, 24 ρψξεο ήδε πηνζεηνχλ έλα ζεζκνζεηεκέλν
πιαίζην δηαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ άζιεζε επάισησλ θνηλσληθά
νκάδσλ. Δλψ ν δείθηεο 21 αθνξά ζηε ζέζπηζε νδεγηψλ ή πξνγξακκάησλ ζε εζληθφ
πάιη επίπεδν πνπ ζα πξνσζνχλ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηξίηε ειηθία (WHO,
2021).
Γείκηηερ 23ορ: Γπάζειρ εςαιζθηηοποίηζηρ
Ο ηειεπηαίνο απηφο δείθηεο αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εζληθήο
εθζηξαηείαο κε μεθάζαξνπο ζηφρνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο (WHO, 2021).
Δμεηάδνληαο ηελ θάξηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Διιάδαο ζην βαζκφ
πηνζέηεζεο ζε εζληθφ επίπεδν ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο παξαηεξνχληαη νη εμήο ειιείςεηο. ε επίπεδν πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ
δελ θαίλεηαη λα έρεη ζεζπίζεη εζηηαζκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο άζιεζεο γηα ηνπο
ππεξήιηθεο (>85 εηψλ), γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη γηα άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο. ε
επίπεδν παξαηήξεζεο θαη άληιεζεο δεδνκέλσλ ζπρλφηεηαο άζιεζεο ζπλίζηαηαη λα
ζπλεξγαζηεί ηφζν κε ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη κε ηνλ θιάδν ησλ
ζπγθνηλσληψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλεη ηηο πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ. Δμίζνπ
ζεκαληηθή πιεξνθνξία είλαη φηη έρεη ρακειά πνζνζηά θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε
φιεο ηηο παηδηθέο ειηθίεο 13% έσο 20% θαη κηα ζηαζεξά κεησκέλε ζπκκεηνρή ηνπ
γπλαηθείνπ θχινπ. ε επίπεδν εζηηαζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα κπνξνχζε λα
αληιήζεη πφξνπο θαη ζε ζεκαηηθνχο ππιψλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ πάληα ζε ζρέζε κε ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πξναγσγή πγείαο.
Μηα άιιε πηπρή είλαη απηή ηεο ρακειήο ζπγθξηηηθά κε άιινπο θιάδνπο
αληηπξνζψπεπζεο ησλ θνξέσλ ηνπ αζιεηηζκνχ ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (WHO, 2021).

4.4 Απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο Π.Α.γ.Ο.
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο κεξηθνί παξάγνληεο παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν θαη ε κειέηε ηνπο απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ
επηδηψθεη κηα πνηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη κηα αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ
πειαηψλ ηνπ. Χζηφζν νη δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη έλα ρεηξνπηαζηφ πξντφλ θαη ν
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πειάηεο αθνχ ζπκκεηάζρεη ζα θξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Μηα
αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ φπσο παξαζέηεη ε
McKenzie (2002) είλαη ε πνηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη εθπαηδεπηέο θαη ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο.
Δπηπξφζζεηα, νη Neill θαη Richards (1998) αιιά θαη ν Hattie θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ
(1997), αλαθέξνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ ηα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο
εκθαλίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά. ηελ ζπλέρεηα θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ ν
ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πινπνίεζε ηνπ (Hovelynck, 2000), ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο φπσο ειηθία, θχιν, εηδηθνί πιεζπζκνί θαη ν ξφινο ηεο
αλαηξνθνδφηεζεο (Hattie, et al, 1997; McKenzie, 2002; Neill & Richards, 1998).
Όινη απηνί νη παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αλαςπρήο, γηα ηελ πνηνηηθφηεξε
ζπκκεηνρή. Καζψο επίζεο, θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε επαλάιεςε ησλ κεηξήζεσλ γηα λα ππάξρεη κηα πην
αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο δηάξθεηαο πνπ ν ζπκκεηέρνληαο αληαπνθξίλεηαη ζηα νθέιε
πνπ απνθφκηζε. Ηδηαίηεξα ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο δηνηθεηηθψλ
δεμηνηήησλ, είλαη ρξήζηκν ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηεο κεηαθνξάο ηεο εκπεηξίαο
ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί θάπνηνο νξγαληζκφο λα έρεη
εηθφλα γηα ην θαηά πφζν εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Γεδνκέλα απφ επαλαιεπηηθέο
κεηξήζεηο (Paxton & McAvoy, 2000) ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ αλαθέξνπλ φηη, ε
ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ζπληέιεζε ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη απνδνρήο ηεο
απνηπρίαο ζαλ κηα επθαηξία γλψζεο θαη πξνζσπηθνχ ειέγρνπ.
εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο επηηπρίαο ησλ Π.Α.γ.Ο. είλαη ε αμηνιφγεζε
ησλ αζινπκέλσλ πξηλ ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνην πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα
δηαγλσζηνχλ πηζαλέο ηδηαηηεξφηεηεο ή αδπλακίεο ηνπ αζινπκέλνπ αιιά θαη λα
αληιεζνχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φπσο αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο άζιεζεο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο
αλάγθεο ησλ αζινπκέλσλ. Δλδεηθηηθέο θαη φρη πεξηνξηζηηθέο είλαη νη δνθηκαζίεο πνπ
αθνξνχλ ηε ζχζηαζεο ηεο κάδαο ηνπ ζψκαηνο, αιιά θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο
θπζηθήο θαηάζηαζεο (αεξφβηα ηθαλφηεηα, κπτθή δχλακε, αληνρή, θηλεηηθφηεηα θ.α.).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο ζεκαληηθνί
ζπληειεζηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε επηδίσμε πςεινχ
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βαζκνχ παξαθίλεζεο θαη ελζάξξπλζεο ηνπ δνθηκαδφκελνπ, ε ηήξεζε ηεο αζθάιεηαο
ηνπ δνθηκαδφκελνπ κέζσ ηεο θαηάιιειεο πξνζέξκαλζεο, ηεο ζσζηήο ηερληθήο
εθηέιεζεο, ηεο παξνρήο αλαιπηηθψλ νδεγηψλ αιιά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επαξθνχο αξηζκνχ δηαιεηκκάησλ (ACSM, 2010). Καηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη
ρξήζηκν ςεθηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο έρεη
πξφζθαηα αλαπηπρζεί κε ηελ κνξθή εγρεηξηδίνπ ζην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο. Σν πιηθφ απηφ ελέρεη ξφιν ππνζηεξηθηηθφ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ Φπζηθήο
Αγσγήο θαη παξέρεη ηφζν ππνδεηγκαηηθά δηδαθηηθά ζελάξηα, φζν θαη δηαδξαζηηθφ
πεξηερφκελν πξνζαξκνζκέλν ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, κέζσ ηεο
αμηνπνίεζεο ηεο πιαηθφξκαο «Αίζσπνο» (Μαζηξνγηάλλεο, 2020).
Έρνληαο ζπγθεληξψζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πξνθίι
ησλ αζινπκέλσλ, γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθά ν θαζνξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ
ησλ Π.Α.γ.Ο.. γηα ηηο μερσξηζηέο ειηθηαθέο νκάδεο. ηελ επηινγή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πξνγξακκάησλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο δηαθξίλνληαη
ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο: (1) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο θξνχζε φπσο γηα
παξάδεηγκα πνδειαζία, θνιχκβεζε θαη θσπειαζία, (2) ρακειήο θξνχζεο φπσο
πεξπάηεκα, θαη αεξφβηνο ρνξφο ρακειήο θξνχζεο θαη (3) πςειήο θξνχζεο πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη ην ηξέμηκν θαη ηηο δηάθνξεο αζινπαηδηέο (Γεξνδήκνο, θαη ζπλ.,
2013).

4.5 Οξγάλσζε Δθδειώζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο-Δ.Α.γ.Ο.
χκθσλα κε ηνλ Νφκν (ΦΔΚ 461/Β/14-2-2020) εγθξίλεηαη ην νξγαλσηηθφ
πιαίζην Πξνγξακκάησλ θαη Δθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο (Δ.Α.γ.Ο.). Ζ βαζηθή
θηινζνθία γχξσ απφ ηελ νξγάλσζε ησλ Δ.Α.γ.Ο. δελ είλαη άιιε απφ ηελ πξνψζεζε
ηεο λννηξνπίαο ζηνλ πνιίηε ηεο δηα βίνπ άζιεζεο. Ζ πινπνίεζε ησλ Π.Α.γ.Ο. θαη
Δ.Α.γ.Ο. γίλεηαη κε επζχλε Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ δηα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο

Αζιεηηζκνχ,

ζε

ζπλεξγαζία

κε

ηνπο

Οξγαληζκνχο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη άιινπο θνξείο, φπσο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, αζιεηηθά
ζσκαηεία, κνξθσηηθνχο ζπιιφγνπο, πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, αζιεηηθά θέληξα,
θνξείο δηνξγάλσζεο πξνγξακκάησλ εξγαζηαθήο άζιεζεο, θνξείο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θ.ιπ. θαη απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο.
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Οη επηκέξνπο πνηνηηθνί ζηφρνη πνπ ζέηνπλ νη Δ.Α.γ.Ο. είλαη ε επθαηξία
ζπκκεηνρήο ζηελ άζιεζε ρσξίο θαλέλα θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, νη δπλαηφηεηα
επηινγήο κέζα απφ κηα πιεζψξα θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ηφλσζε ηεο
ζπκκεηνρήο ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ πξνζρνιηθή έσο ηελ ηξίηε ειηθία, ε
πξνζθνξά δξαζηεξηνηήησλ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε εκπινθή ησλ
αζινχκελσλ ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, ν ζπλδπαζκφο ησλ Δ.Α.γ.Ο. κε άιιεο
ππεξεζίεο φπσο π.ρ. πνιηηηζηηθέο θ.α., ε αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ, ε δηάρπζε ηεο
πιεξνθφξεζεο ζηνπο πνιίηεο κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα ησλ Δ.Α.γ.Ο., ε αλάδεημε
εηδηθψλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ θαη Δθδειψζεσλ, ε ζπλεξγαζία ησλ ΟΣΑ κε άιινπο
θνξείο (ΦΔΚ 461/Β/14-2-2020).
ην πιαίζηα ινηπφλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπο νη Ο.Σ.Α. δηνξγαλψλνπλ,
ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ νηθνλνκηθά ηε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ γεγνλφησλ κε
ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, παλειιήλην ή αθφκε θαη δηεζλή ραξαθηήξα. Αλεμάξηεηα απφ
ηνλ εηδηθφ ζθνπφ ζρεδηαζκνχ ηνπο, ηα αζιεηηθά γεγνλφηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
είηε ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ είηε ζηελ χπαηζξν είλαη πιένλ κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε
πηπρή ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ (Κνπζηέιηνο θαη ζπλ., 2014; Parent & Chappelet,
2017). Μάιηζηα ππνζηεξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη νη αζιεηηθέο εθδειψζεηο
κηθξήο θιίκαθαο, ζε θνηλνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηείλνπλ λα έρνπλ απνθέξνπλ
κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ αληίθηππν ζε ζρέζε κε ηελ δηνξγάλσζε κεγαιχηεξσλ
αζιεηηθψλ γεγνλφησλ ζε κεγαιχηεξεο πφιεηο (Veltri, Miller, & Harris, 2009). Οη
επηδξάζεηο πνπ επηθέξνπλ ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν ζηηο
πφιεηο πνπ ηα θηινμελνχλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο. Δλδεηθηηθέο θαη φρη
πεξηνξηζηηθέο Δ.Α.γ.Ο. φπσο αλαθέξνπλ ζην εγρεηξίδην θαιψλ πξαθηηθψλ ν
Κνπζηέιηνο θαη νη ζπλ. (2014) ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κηα εθδήισζε Street mini
Volley 3X3, έλαο Γξφκνο Τγείαο 5 ρικ., πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο
ζε δηάθνξα ππαίζξηα νηθνζπζηήκαηα π.ρ. ζε πδξνλβηφηνπν, έλα θεζηηβάι
πξνγξακκάησλ «Άζιεζεο γηα Όινπο» ή έλα ηνπξλνπά Μίλη Μπάζθεη γηα Μαζεηέο /
Μαζήηξηεο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ.
Καηεπζπληήξηεο γξακκέο δηνξγάλσζεο Δ.Α.γ.Ο.
Δίλαη ζεκαληηθφ νη εκπιεθφκελνη θνξείο πνπ ζπλδηνξγαλψλνπλ κηα Δ.Α.γ.Ο.
λα αλαπηχζζνπλ κηα ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο άζιεζεο πνπ λα
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ζπλάδεη κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ψζηε λα ζπκβάιεη ε εθδήισζε ζηελ ηφλσζε ηεο
επαηζζεηνπνίεζεο αιιά θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ πηνζέηεζε κηαο
πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κέζα απφ ζπκπεξηθνξηθέο
αιιαγέο θαη ζηάζεηο δσήο. Να παξέρνπλ εθπαηδεπηηθέο θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ αμηνπνηψληαο φια ηα δηαζέζηκα κέζα καδηθήο
επηθνηλσλίαο. Να ρξεζηκνπνηνχλ φρη κφλν ηνλ αζιεηηζκφ αιιά θαη ηηο ηέρλεο, ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηελ πγεία σο ζεκαηηθνχο ππιψλεο επαηζζεηνπνίεζεο κέζα απφ ηελ
ελεξγφ δξάζε ησλ πνιηηψλ ζηηο Δ.Α.γ.Ο.. Σέινο, λα δηαζέηνπλ πςειφ βαζκφ
ζπληνληζκνχ κε δηάθνξνπο θνξείο ηφζν ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν πξνθεηκέλνπ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ Δ.Α.γ.Ο. λα επηηχρνπλ
αιιαγέο ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ ησλ πνιηηψλ ηνπο. Καιά παξαδείγκαηα
ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ απνηεινχλ νη εθδειψζεηο φπσο κηα κέξα ρσξίο
απηνθίλεην, εζληθή κέξα γπκλαζηηθήο, εβδνκάδα κεηαθίλεζεο γηα ην ζρνιείν θαη ηελ
εξγαζία κε πνδήιαην θαη άιιεο παξφκνηεο (WHO, 2018).
Καιέο πξαθηηθέο δηνξγάλσζεο Δ.Α.γ.Ο.
ηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. δηεμάγνληαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο νη νπνίεο ζπκβάινπλ
ηφζν ζηε ηφλσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο φζν θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο.
Γηα παξάδεηγκα ήδε απφ ην 2002 δηεμάγεηαη ε θακπάληα «European Mobility Week»
ε νπνία εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ εληνπηζκφο ησλ δηαθφξσλ πεγψλ ξχπαλζεο
θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ ζε κε
αζηηθέο πεξηνρέο θαη πφιεηο. Σν 2019 ελζσκαηψζεθε ζηελ εθδήισζε απηή ην ζέκα
αζθαιή βάδηζε θαη πνδειαζία αλαδεηθλχνληαο φια ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηέο ηηο δπν κνξθέο κεηαθίλεζεο θαη εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξα ζηηο ζεηηθέο ηνπο
επηδξάζεηο ηφζν ζηελ πγεία φζν θαη ζην πεξηβάιινλ. Με αθνξκή απηφ ην ζέκα ηεο
Δπξσπατθήο θακπάληαο αξθεηέο ρψξεο αλάκεζα ηνπο θαη ε Φηιαλδία πξνέβεζαλ ζηε
δεκηνπξγία πεδνπνξηθψλ θαη πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ πςειήο πνηφηεηαο, Έλα ηέηνην
παξάδεηγκα είλαη ην έξγν «Mikkeli cycling and walking help» ην νπνίν επηδηψθεη λα
ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο λα είλαη πην δξαζηήξηνη κέζσ ηεο άζιεζεο πνπ ηνπο
πξνζθέξνπλ απηά ηα κέζα κεηαθίλεζεο. Ζ ελέξγεηα απηή παξάιιεια ζπλέβαιε ζηελ
ηφλσζε ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο κε ηελ δηεμαγσγή αξθεηψλ
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εθδειψζεσλ θαηά κήθνο απηψλ ησλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ δηαδξνκψλ
(SHARE, 2020).
ηελ Γαιιία επίζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Vélo Box» ελψζεθαλ 150
πφιεηο κέζσ ελφο δηεπξπκέλνπ δηθηχνπ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ αιιά θαη εηδηθά
δηακνξθσκέλα δξνκνιφγηα κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο φπσο αζηηθά θαη
ππεξαζηηθά ιεσθνξεία αιιά θαη ηξέλα ηα νπνία έρνπλ ζέζε γηα ην πνδήιαην. Καη
ζηελ Ηζπαλία κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «MTB circuit and centre Moncalvillo»
ελνπνηήζεθαλ 9 δήκνη κέζα απφ έλα δίθηπν ζπλνιηθά 250 ρκ. Ζ θάζε δηαδξνκή
δηαζέηεη έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο, ζεκεία
ελδηαθέξνληνο, δηάξθεηα θαη πςνκεηξηθή δηαθνξά (SHARE, 2020).
Καιέο εμίζνπ πξαθηηθέο είλαη ην πξφγξακκα «Bike Route of Friendship and
Health – Porečanka». Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ηξεηο ρψξεο ηε
Ηηαιία, ινβελία θαη Κξναηία νη νπνίεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξάζηλνπ ηνπξηζκνχ νη
νπνίεο ζρεδίαζαλ κηα δηαδξνκή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε απνθιεηζηηθά ζε
πνδειάηεο, πεδνπφξνπο θαη φζσλ κεηαθηλνχληαη κε παηίληα. Παξφκνην πξφγξακκα
είλαη θαη ην «Eurocyclo» ζην Βέιγην θαη ηελ Γαιιία. Οη δπν απηέο ρψξεο ζηα πιαίζηα
ηνπ έξγνπ έθηηαμαλ έλα δίθηπν κνλνπαηηψλ πςειήο πνηφηεηαο γηα πνδειάηεο θαη
πεδνπφξνπο θαη ζεκαηνδφηεζαλ πάλσ απφ 3500 ρκ έθηαζεο κνλνπάηηα. Αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρψξεο ηεο Βαιηηθήο φπσο Πνισλία θαη
Γεξκαλία κε ην «BalticBike», ζηελ Δζζνλία ην «Adventure-Tourism Centre of
Kivioli», ζηελ Φηιαλδία ην «Vuokatti Campus», ην «OPEN -Oulu Parks – Enjoying
Nature» θαη ην «AIR -Activation, Interaction and Recreation» (SHARE, 2020).
Σν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Γ.)
«#BEACTIVE» έρεη ζαλ ζηφρν λα εκπλεχζεη, λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ πγηή ηξφπν δσήο
θαη λα εληζρχζεη ηελ εθγχκλαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε,
πινπνηψληαο αζιεηηθέο δξάζεηο κε εζηηαζκέλα ζέκαηα ζηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα
θαη ηα νθέιε ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα παλεπξσπατθή εθζηξαηεία ε νπνία επηδηψθεη λα
απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ
(#BeActive) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αζιεηηζκνχ θαη γηα λα ελζαξξπλζνχλ
λα παξακείλνπλ ελεξγνί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη εκπιεθφκελνη θνξείο γηα
ηνλ ζρεδηαζκφ εθδειψζεσλ Άζιεζεο γηα Όινπο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ζεκαληηθέο
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πιεξνθνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Α.
#Ziseathlitika (Εήζε Αζιεηηθά)
Έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα ηνπ Τθππνπξγείνπ Αζιεηηζκνχ πνπ θέξλεη ηελ
θνηλσλία θαη εηδηθφηεξα ηε λέα γεληά αθφκα πην θνληά ζηηο αμίεο ηνπ Αζιεηηζκνχ,
πινπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε άκεζε
πξνψζεζε ηνπ Αζιεηηθνχ Ηδεψδνπο θαη ηνπ Αζιεηηθνχ Ήζνπο γεληθφηεξα, σο
πξνηχπνπ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κέζα απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ ζην
πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
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5. ΚΔΦΑΛΑΗΟ – ΔΝΟΣΖΣΑ
Δξγαζηήξην ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη
πινπνίεζεο αζιεηηθήο εθδήισζεο/πξνγξάκκαηνο, κε
βάζε θαιέο πξαθηηθέο ζηνλ Αζιεηηζκό
5.1 Βαζηθέο αξρέο/θηινζνθία γηα ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό θαη
πινπνίεζε αζιεηηθήο εθδήισζεο/πξνγξάκκαηνο
Με γλψκνλα ηελ βαζηθή θηινζνθία φηη ε επηηπρία ή ε απνηπρία θάζε
αζιεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή εθδήισζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ζρεδηάδεηαη, πινπνηείηαη, αμηνινγείηαη θαη επαλαζρεδηάδεηαη, νη πεξηζζφηεξνη
(ηδησηηθνί θπξίαξρα αιιά θαη δεκφζηνη) Οξγαληζκνί Αζιεηηθνχ ή κε ραξαθηήξα,
εζηηάδνπλ ζηελ ράξαμε ζηξαηεγηθψλ δξάζεσλ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ. Κπξίαξρνο
ζηφρνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ Οξγαληζκψλ, απνηειεί ε κεγηζηνπνίεζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, βειηηψλνληαο ηελ αμηνινγηθή ηνπο ζέζε ζηελ γλψκε ησλ
πνιηηψλ/πειαηψλ ηνπο. Φπζηθά ζε θάζε πεξίπησζε νη βαζκνί πνιππινθφηεηαο ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηεο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίαο παξνρήο αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη
ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπο δηαθέξεη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηνπο ηειηθνχο
ζηφρνπο θαη ηνπο επσθεινχκελνπο απφ απηέο.
Δλλνηνινγηθά ε αλάπηπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο Οξγαληζκνχ ζηηο
βαζηθέο ηνπ αξρέο ηνπ, θαληάδεη απιή. Θα κπνξνχζε λα παξαηεζεί ην επηρείξεκα φηη
δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην αλαιπζεί ε ηξέρνπζα θαη αλακελφκελε
κειινληηθή θαηάζηαζε, λα θαζνξηζηεί ε θαηεχζπλζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγαληζκνχ
θαη λα αλαπηπρζνχλ ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ κεζφδσλ πινπνίεζεο
ηνπο, απνηειεί κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί κηα ζπζηεκαηηθή
πξνζέγγηζε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάιπζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ
νξγάλσζε θαη αληηζηνίρηζε κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, θάζε θνξά,
Οξγαληζκνχ.
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Ο εθάζηνηε αζιεηηθφο Οξγαληζκφο/Φνξέαο νθείιεη ζηνλ ζρεδηαζκφ αιιά θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ λα επσθειεζεί απφ ηηο επθαηξίεο, ρσξίο
φκσο λα αγλνεζνχλ άιιεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε πξφθιεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ππέξβαζεο ησλ εγγελψλ αδπλακηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ/Φνξέα γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε επθαηξηψλ. Δμάιινπ, βαζηθή νξγαλσηηθή αδπλακία
απνηειεί γηα έλα Οξγαληζκφ, ε απνπζία ηφζν ηεο δπλακηθήο θαη εηαηξηθήο αλάπηπμεο,
φζν θαη ηεο αδπλακίαο παξνρήο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ.
Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη, θαλέλα αζιεηηθφ πξφγξακκα/εθδήισζε
Άζιεζεο γηα Όινπο δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρία ζε φια ηα επίπεδα
πινπνίεζεο, αθφκα θαη φηαλ εθηειείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο,
ην αλαγθαίν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε θαηάιιειε κεζνδνινγία. Κάζε θνξά
ππάξρνπλ θάπνηεο κεηαβιεηέο πνπ παξεκβάιινληαη, θαζψο επίζεο θαη δηάθνξνη
εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην
απνηέιεζκα ηνπ αζιεηηθνχ πξνγξάκκαηνο/εθδήισζεο (Inoue & Havard, 2014).

5.2 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε εθαξκνγήο ηνπ ζηξαηεγηθνύ
ζρεδηαζκνύ

ελόο

αζιεηηθνύ

πξνγξάκκαηνο/εθδήισζεο

Άζιεζεο γηα Όινπο
Με θπξίαξρν γλψκνλα ηα πξναλαθεξφκελα, ε βαζηθή κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο
αζιεηηθνχ πξνγξάκκαηνο/εθδήισζεο Άζιεζεο γηα Όινπο, ζα πξέπεη λα είλαη νη
αθφινπζεο :

Αξρή ηνπ ρεδηαζκνύ (Planning)
Απνηειεί ηελ αθεηεξία ηνπ ελρεηξήκαηνο καο φπνπ δηαηππψλνπκε ηη ζέινπκε
λα πεηχρνπκε θαη κε πνην ηξφπν. ηελ θάζε απηή θαζνξίδνπκε επίζεο, ηελ απνζηνιή
(mission), ην φξακα (vision), ηνπ Αζιεηηθνχ Γεγνλφηνο ή ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, ηνπο
ζηφρνπο (aims) θαη ηηο

επηκέξνπο δξάζεηο (activities) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο

δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ, πξνζδηνξίδνπκε ην θνηλφ ηνπ Αζιεηηθνχ Γεγνλφηνο ή
ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα
απαληεζνχλ θαηά ηελ θάζε απηή ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη:
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1. Πνηνη ζα είλαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο;
Χο ζηφρνη νξίδνληαη νη βαζηθέο επηδηψμεηο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ
Αζιεηηθνχ ηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ησλ νπνίσλ ε εθπιήξσζε µέζσ ελεξγεηψλδξάζεσλ ζπληειεί ζηελ πινπνίεζε ηεο. Πξφγξακκα Γξάζεο νξίδεηαη σο ην ζχλνιν
ησλ πξσηνβνπιηψλ ή ηα αζιεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ έλαο ή θαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ηξαηεγηθνχο ηφρνπο
ηνπ Αζιεηηθνχ ρεδηαζκνχ.
Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ αζιεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο/εθδήισζεο κηα αζθαιήο δηαδηθαζία είλαη λα αθνινπζήζνπκε ηελ
κέζνδν S.M.A.R.T. πνπ κπνξεί λα θαηεπζχλεη, ψζηε λα δηαηππσζνχλ

νη

επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη κε μεθάζαξν ηξφπν θαη λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα πην γξήγνξα θαη κε ζαθήλεηα ζηφρεπζεο. Ζ κέζνδνο S.M.A.R.T.
απνηειείηαη απφ 5 ζεκαηηθά θίιηξα/θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη ζηνλ θάζε ζηφρν. Απφ ηα
αξρηθά ησλ ζεκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ παίξλεη θαη ην φλνκά ηεο. Έηζη, ν θάζε ζηφρνο
ζχκθσλα κε απηή ηε κεζνδνινγία πξέπεη λα είλαη:
-

πγθεθξηκέλνο (Specific)

Οη ζηφρνη πξέπεη λα δηαηππσζνχλ κε ηελ

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε

αθξίβεηα, ψζηε φινη λα γλσξίδνπλ ηη αλακέλεηαη απφ απηνχο. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ
βνεζεηηθφ λα πεξηγξάθεηαη κηα παξαηεξήζηκε ελέξγεηα, ζπκπεξηθνξά ή απνηέιεζκα
κε πνζνηηθνπνηεκέλε κνξθή. Αλ έλαο ζηφρνο ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε θάπνην
αξηζκφ, πνζφ ή πνζνζηφ είλαη πνιχ πην μεθάζαξνο δίλνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν
κήλπκα ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.
-

Μεηξήζηκνο (Measurable)

Γηα λα είλαη κεηξήζηκνο έλαο ζηφρνο, είλαη πξαθηηθφ λα αλαθέξεηαη έλα
ζχζηεκα, κία κέζνδν ή κία δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ζε πνην βαζκφ έρεη επηηεπρζεί ε
επηζπκεηφο ζηφρνο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζθφπηκν λα ηεζεί έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη
λα θαζνξηζηεί κηα βαζηθή κέηξεζε ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο. Ο θαζνξηζκφο
νξφζεκσλ θαηά ηελ πνξεία επίηεπμεο ελφο ζηφρνπ, ζα πξνζδψζεη ηελ επθαηξία λα
επαλαμηνινγεί ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ θαη λα επαλαζρεδηαζηεί ε δηαδηθαζία
επίηεπμεο ζηφρνπ φηαλ απηφ ρξεηαζηεί.
-

Δπηηεχμηκνο/ Απνδεθηφο (Αttainable/Achievable/Acceptable)
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Οη ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηνί ηφζν απφ απηφλ πνπ ηνπο ζέηεη φζν
θαη απφ ηελ ππνζηεξηθηηθή νκάδα ή ην ηκήκα πνπ θαιείηαη λα ηνπο πινπνηήζεη. Γηα
ηνπο δηαρεηξηζηέο είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί ππνζηήξημε γηα ην ζηφρν κεηαμχ
ηεο νκάδαο ησλ ζηειερψλ ππνζηήξημεο. Ζ ππνζηήξημε ζα εληζρπζεί αλ νη
εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα
γηα ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο. Δάλ απνθαζηζηεί ζαλ ζηφρνο φηη ν θχθινο
εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα απμεζεί θαηά 20% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ίζσο ν
ζηφρνο απηφο είλαη ππεξβνιηθά θηιφδνμνο θαη ελδερνκέλσο λα νδεγεί ζε κείσζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο αλ απηφ δελ επηηεπρζεί. Χο εθ ηνχηνπ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην
απνδεθηφ (acceptable) αλαθέξεηαη επίζεο σο επηηεχμηκν (attainable). Ο θαζνξηζκφο
ζηφρσλ πνπ κπνξείηε εχινγα λα επηηχρεηε εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ
πιαηζίνπ ζα βνεζήζεη ζηελ δεκηνπξγία θίλεηξσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ζηνπο
ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Πξηλ ηεο έλαξμε επίηεπμεο ελφο ζηφρνπ, ζα
πξέπεη λα απνζαθεληζηεί εάλ κπνξεί λα επηηεπρηεί άκεζα ή εάλ ππάξρνπλ πξφζζεηα
πξνθαηαξθηηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ψζηε λα ππάξμεη έλα
ζηάδην πξνεηνηκαζίαο πξηλ ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ.
-

Ρεαιηζηηθφο (Realistic/Relevant)

Κάζε έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πξέπεη λα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο αμίεο ζαο θαη
ηνπο κεγαιχηεξνπο, καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ/Φνξέα ή ηνπ
αζιεηηθνχ πξνγξάκκαηνο/εθδήισζεο. Δάλ έλαο ζηφρνο δελ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε
ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ, ζα πξέπεη πηζαλά λα αλαζεσξεζεί. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ
ζα πξέπεη λα απαληεζεί είλαη αλ ν επηιεγκέλνο ζηφρνο είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο θαη ην
πψο

ε

επηηπρεκέλε

νινθιήξσζε

ηνπ

ζα

ζπκβάιεη

ζηελ

επίηεπμε

ησλ

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ζαο.
-

Υξνληθά δεζκεπκέλνο/πξνζδηνξηζκέλνο (Time-bound)

Ο φξνο “ρξνληθά δεζκεπκέλνο/πξνζδηνξηζκέλνο” ζπγρέεηαη ζπρλά κε ην
κεηξήζηκνο, αιιά ππάξρεη ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν. Ο ρξφλνο είλαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη δηαηεζεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.
πλεπψο, έλαο ζηφρνο SMART έρεη έλαλ μεθάζαξν ρξφλν έλαξμεο θαη κηα ζαθή
εκεξνκελία ιήμεο. Οξίδνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ζηφρνπ, ππάξρεη ζαθήο ππνβνήζεζε ζηα ζηειέρε γηα πην ζηνρεπκέλε
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θηλεηνπνίεζε. Δπίζεο κηα εκεξνκελία ιήμεο κπνξεί λα πξνζδψζεη επηπιένλ θίλεηξν
γηα θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ.
2. Πνην ζα είλαη ην πεξηερόκελν/ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο;
Ζ νξγάλσζε θάζε ζθέινο κηαο αζιεηηθήο εθδήισζήο πνπ πξνγξακκαηίδεηαη,
ζα πξέπεη αληηθαηνπηξίδεη ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο πινπνίεζεο ηεο θαη ηελ έθηαζε ηεο.
Ζ εθδήισζε γηα παξάδεηγκα ζα πεξηιακβάλεη ηελ δηνξγάλσζε έλαο κηθξνχ
πξσηαζιήκαηνο 3Υ3 Καιαζνζθαίξηζεο γηα πξφζθπγεο ή κηα θηιαλζξσπηθή
εθδήισζε 3Υ3 θαιαζνζθαίξηζεο δηαζεκνηήησλ, πνπ ηα έζνδα απφ ηελ εθδήισζε ζα
πξνσζεζνχλ γηα ηα παηδηά πξφζθπγεο; Γηα παξάδεηγκα, ην ηειεπηαίν ζα πεξηιακβάλεη
ηελ πξφζθιεζε θαη δηαζθάιηζε

ζπκκεηερφλησλ δηαζεκνηήησλ, ησλ κεγάισλ

ρνξεγψλ θαη ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε κηα θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε ή ηελ Ύπαηε
Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) γηα λα ηα επηηεπρζνχλ ηα
πξναλαθεξφκελα.

Γηα

ηελ

πξψηε

εθδήισζε

ηνπ

ελφο

κηθξνχ

ηνπξλνπά

πξσηαζιήκαηνο, ηα πξναλαθεξφκελα ην πην πηζαλφ είλαη λα κελ ρξεηαζηνχλ.
Αθνχ πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ν ζθνπφο, ην πεξηερφκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο/εθδήισζεο, απαηηείηαη λα θαζνξηζηνχλ θαη λα αλαδερζνχλ ηα εηδηθά
βήκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά/κνλαδηθά γηα ηνλ ζηφρν ζαο θαη λα ηα κπνπλ ζηελ
θνξπθή ηεο ιίζηαο πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ζρεδηαζκνχ εθαξκνγήο. Ζ δηαδηθαζία απηή
ζα ππαγνξεχζεη ηελ επηηπρία ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζην
πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί έλα επηηπρεκέλν θηιαλζξσπηθφ
ηνπξλνπά 3Υ3 δηαζεκνηήησλ, ρσξίο δηαζεκφηεηεο ή κηα κεγάιε επηηαγή γηα
θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο.
3. Ποιοι θα είναι οι ζςμμεηέσονηερ;
ε ζρέζε κε ηνπ ζπκκεηέρνληεο ηα επηπξφζζεηα εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα
δηεπζεηεζνχλ ζρεηίδνληαη: κε ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ-πνιηηηζκηθφ επίπεδν ηνπο
ή/θαη ηηο θηλεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο: ηθαλφηεηεο ή αδπλακίεο. Δδψ εληάζζεηαη ν
θαζνξηζκφο ηνπο ειηθηαθνχ θάζκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ηα ινηπά
Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο π.ρ. γηα
ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηφρνη:
 άηνκα κε αλαπεξίεο
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 άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο
 άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε
 άηνκα εμαξηεκέλα ή ζε απεμάξηεζε απφ νπζίεο
 νη άλεξγνη
 νη αλαιθάβεηνη
 νη θάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ
 νη πξψελ ή νη λπλ ηξφθηκνη θπιαθψλ
 κέιε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ
 κεηαλάζηεο
 πξφζθπγεο
 Ρνκά
 άηνκα κε πνιχ ρακειφ εηζφδεκα
4. Ποιερ είναι οι αθληηικέρ ανάγκερ ηυν επιλεγμένυν ζςμμεηεσόνηυν και
ηα ενδιαθέπονηα ηοςρ;
5. Ποιορ είναι ο βαθμόρ ζςνεπγαζίαρ με Τοπικούρ-Δθνικούρ-Γιεθνείρ
6. Ποιορ ο καηαλληλόηεπορ σπόνορ ςλοποίηζηρ – και ποια η διάπκεια ηος
7. Πυρ θα αξιολογηθεί ηο εκπονούμενο ππόγπαμμα;
εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεί ην μεθαζάξηζκα ησλ νξίσλ ηεο
θάζε Αζιεηηθήο παξνρήο, ψζηε λα γλσξίδεη ν Φνξέαο πινπνίεζεο πνπ απεπζχλεηαη
θαη ηη επηδηψθεη, θαζψο θαη ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα
ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη απφ πνπ ζα εμεπξεζνχλ; Ζ έκθαζε ζην ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ ηεο Γηά βίνπ Αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζηφρν ηηο επάισηεο
θνηλσληθέο νκάδεο, απνηειεί πξφθιεζε πνιιαπιψλ ζηφρσλ γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο,
αιιά θαη ηελ Δζληθή ή Γηεζλή θνηλφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ ν ζρεδηαζκφο λα
πξαγκαηνπνηεζεί κε γλψκνλα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγήο, θαζψο
θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί:
 Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζρεδίνπ
δξάζεο πνιιαπιψλ επηινγψλ
 Μεησκέλνπ θφζηνο πινπνίεζεο θαη θαηά βάζε απηνρξεκαηνδνηνχκελν
 Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο: ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ,
ζηελ πξνβνιή-επηθνηλσλία θαη ζηελ πξάζηλε παξέκβαζε
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 Μεγαιχηεξε απνδνρή θαη (πηζαλή) ζπκκεηνρή απφ ηελ Δζληθή θαη Γηεζλή
θνηλφηεηα, κε καθξνπξφζεζκν Αζινηνπξηζηηθφ θαη Κνηλσληθφ αληίθηππν
 Παξαθαηαζήθε γηα ηνπο επφκελνπο αληίζηνηρνπο Αγψλεο, κε έκθαζε ζηελ
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ εηδηθψλ νκάδσλ ζηφρσλ
 Δπίζεο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ε δηαζθάιηζε παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ
πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, ππνδνκψλ θαη αζθάιεηαο
Ζ αξρή ηεο Οξγάλσζεο (Organizing)
Οη βαζηθέο αξρέο ζηελ Οξγάλσζε είλαη:
Ζ αλάιπζε θαη αλαγλψξηζε:
-

Σεο ηζηνξίαο θαη ηεο παξάδνζεο/θνπιηνχξαο γχξσ απφ ηελ επηιεγκέλε
θνηλσληθή νκάδα

-

Σσλ κεζφδσλ πξφζβαζεο, παξαθίλεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο επηιεγκέλεο
θνηλσληθήο νκάδαο

-

Σσλ δηαζπλδέζεσλ ή ησλ επθαηξηψλ γηα ελίζρπζε ηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ
ηνπηθή, εζληθή ή δηεζλή θνηλσλία

-

Σεο θαηαγξαθήο ζχκθσλα κε ηε ηειηθή επηινγή ηνπ Αζιεηηθνχ ρψξνπ,
ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο, ηνπ αληίζηνηρνπ
εμνπιηζκνχ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (γηα εμσηεξηθφ ρψξν)

-

Σσλ βέιηηζησλ εκεξνκεληαο/ψλ θαη δηάξθεηαο ηεο εθδήισζεο ζχκθσλα
κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ επηιεγκέλνπ ρψξνπ

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ:
Πξέπεη

λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο νη απαξαίηεηεο εξγαζίαο πνπ ζα

πινπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ
έρνπλ θαηαγξαθεί θαηά ηελ θάζε ηνπ ρεδηαζκνχ ηεο Αζιεηηθήο Οξγαλσηηθήο
Γνκήο (Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο, Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Αγψλσλ/Δθδειψζεσλ, θηι).
Αλ απηή ε δηεξγαζία γίλεη ζσζηά, ζα θαηαιήμεη ζε θάπνηα ινγηθή νκαδνπνίεζε ησλ
εξγαζηψλ, ε νπνία ζα απνηειεί κέζν απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ζηειερψλ
ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην θαηαγξάθνληαη
νη αλαγθαίνη θαη νη δηαζέζηκνη πφξνη (αλζξψπηλνη/ πιηθνηερληθνί) θαη ξπζκίδνληαη ηα
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ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, βάζεη ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο εθδήισζεο
εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε μεθάζαξε εζσηεξηθή δνκή ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε
Οξγαλσηηθήο Γνκήο, αθνχ κε γλψκνλα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, θαζνξίδνληαη νη
ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη αξκνδηφηεηεο. Καηά ζπλέπεηα ζε απηφ ην ζηάδην πθίζηαηαη ε
δηακφξθσζε ηνπ νξγαλφγξακκαηνο, πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο αλαθνξάο θαη ηελ
επίζεκε δηαξξχζκηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ.
Ζ αξρή ηεο ηειέρσζεο (Staffing)
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ,
δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ (ακεηβφκελνη ή/θαη εζεινληέο) θαη ηηο εηδηθφηεηεο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ηειέρσζεο
βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο, (job description), πνπ έρεη γίλεη ζην
πξνεγνχκελν ζηάδην, ηεο Οξγάλσζεο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηδηαίηεξε πξνζνρή
πξέπεη λα δνζεί ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ νη εξγαδφκελνη (ακεηβφκελνη ή/θαη εζεινληέο)
ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο, βάζεη:
 ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
 ηεο εκπεηξίαο ηνπο,
 ησλ γλψζεψλ ηνπο,
 ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο,
 ησλ εθξνψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ αληαπφθξηζεο
 ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ
 θαη ηελ δπλαηφηεηα ή κε ζηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία
Δπίζεο ζην ζηάδην απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία
εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα ηελ ζέζε, γηα ηε ζσζηή πξνζέγγηζε ησλ
εππαζψλ νκάδσλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζηψλ κε:
 θαηαλφεζε

ηεο

πνιηηηζηηθήο

θαη

θνηλσληθήο

δηαθνξεηηθφηεηαο

ηνπ

πεξηβάιινληνο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη νη αζιεηέο
 αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο
 αλάπηπμε νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
 δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ιήςε απνθάζεσλ ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο
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 ελζάξξπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θαη ηεο αιιειεγγχεο
 αλάπηπμε ηθαλνηήησλ νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο νκάδαο
 αλάπηπμε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο
Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη θαηά
πινπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ/εθδειψζεσλ απνηειεί κηα βαζηθή παξάκεηξν
ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζήο ηνπο. Θα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ππάξρεη κηα
ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο: Κίλεηξα, Απφδνζε θαη Ηθαλνπνίεζε απφ
ηελ εξγαζία.
Ζ κεηαβνιή ζε κία απφ απηέο έρεη επίδξαζε θαη ζηηο ππφινηπεο (Berry &
Houston, 1993; Nagar, 2012). Οη επηδξάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία,
επεξεάδνπλ ηελ πξνζσπηθή δσή αιιά θαη ηελ δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηελ
απφδνζε (φζν πην ηθαλνπνηεκέλνο αηζζάλεηαη θαλείο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ηφζν πην
πξφζπκνο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ελφο ζαθψο θαζνξηζκέλνπ εξγαζηαθνχ
ζηφρνπ). Ζ θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Ζ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, κε ηε ζεηξά ηεο, νδεγεί ζηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο
ηεο ζπκπεξηθνξάο, πξάγκα πνπ, φπσο ζε θάζε ρψξν έηζη θαη ζην ρψξν ηεο Αζιεηηθήο
δνκήο, είλαη έλα πξσηαξρηθφ δεηνχκελν. Αλ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε κηα κνξθή
ζπκπεξηθνξάο, κπνξνχκε θαη λα επεξεάζνπκε ηελ εθδήισζή ηεο (λα αιιάμνπκε ηηο
ζπλζήθεο, λα κεηαβάιινπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο). Με βάζε απηφ, κπνξνχκε λα
πάξνπκε απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην:
 Πψο επηιέγνπκε ηα θαηάιιεια άηνκα γηα ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο,
 Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε (κεη)εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ,
 Πνηνο είλαη ν πην θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο εξγαζίαο,
 Πψο λα ζπληνλίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ
εξγαζία, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ή ηε βειηίσζε πνηφηεηαο
ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, θ.ν.θ.
Φπζηθά, δελ κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε φια ηα πξνβιήκαηα απφδνζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ απφ ηελ έιιεηςε παξαθίλεζεο (Erven & Milligan, 2001) κηα θαη ε
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απφδνζε εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ παξαθίλεζε αιιά φζν θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη
ηελ πνιχ γλψζε ηνπ εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ.
Ζ αξρή ηεο Γηεχζπλζεο (Directing)
Πξφθεηηαη

γηα

ηνλ

ιεηηνπξγηθφ

θαη

νξζνινγηθφ

θαηακεξηζκφ

ησλ

αξκνδηνηήησλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο νξγάλσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκαιή
ηνπο ιεηηνπξγία. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα πεξάζεη ε ινγηθή φηη θάζε ηκήκα είλαη
δηαθνξεηηθφ, απαηηεί μερσξηζηή ηερλνγλσζία, αιιά φια απνηεινχλ νξγαληθά
θνκκάηηα ηεο ίδηαο νξγάλσζεο θαη πξέπεη λα ππάξρεη πςειφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Ηδηαίηεξα δχζθνιε παξάκεηξν απνηειεί ε επίηεπμε πςεινχ
επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ ζηειερψλ, γηαηί νη εξγαδφκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο, θηινζνθία, κεζνδνινγία επίιπζεο ζεκάησλ θαη επίζεο ν θαζέλαο ζεσξεί
φηη ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ηα άιια
ηφρνο θάζε Γηεχζπλζεο εξγαζηαθήο δνκήο, θεξδνζθνπηθήο ή κε, είλαη λα
θάλεη ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κε ζηφρν ηε κέγηζηε
απφδνζε ρσξίο απψιεηεο. Ζ ιεηηνπξγία απηή πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξψηηζηε
αξρή ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνχ/επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ,
κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
Μηα απφ ηηο αξρέο ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ε πξφιεςε ή/θαη εμνκάιπλζε
πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ζπγθξνχζεσλ, ηα νπνία πξέπεη
λα απνζνβνχληαη πξηλ ηελ εθδήισζε ηνπο ή λα εμνκαιχλνληαη ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ κεηά απφ ηελ εθδήισζή ηνπο, γηα λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
νξγαλσηηθήο Γνκήο.

Αλ θαη ε Ζγεζία (leadership), είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε

Γηαρείξηζε (management), ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε
αιιειεμάξηεζεο θαη ε κία ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε. Ο εγέηεο, πξέπεη λα έρεη
δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ θαη ν
manager, πξέπεη λα έρεη θάπνηα εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε
ζέζε λα θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, ρσξίο πξνβιήκαηα.
Ζ αξρή ηνπ πληνληζκνχ (Coordinating)
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Πξφθεηηαη γηα ηηο ελέξγεηεο επίηεπμεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Οξγαληθψλ
ηκεκάησλ (αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ησλ πξντζηακέλσλ), γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ή ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ.
Με δεδνκέλεο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, είλαη απηνλφεην φηη
ρξεηάδεηαη δηάινγνο πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ νη θνηλέο πξνηεξαηφηεηεο, θάησ απφ ηηο
νπνίεο ζα εληαρζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θάζε Σκήκαηνο ή Γηεχζπλζεο.
Πξνυπφζεζε ε χπαξμε νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο (εθηφο ηεο θάζεηεο), ζπζηαηηθφ ην
νπνίν απνπζηάδεη ζπλήζσο απφ ηηο Γηνηθεηηθέο δνκέο/Οξγαλψζεηο.
Θεηηθή παξάκεηξνο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπληνληζκνχ, είλαη ε εηζαγσγή θαη
ρξήζε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ
ησλ ηκεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ, θάηη ην νπνίν πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε Γηνηθεηηθή
δνκή Αζιεηηθψλ Γεγνλφησλ, πξνθεηκέλνπ νη ζρέζεηο επηθνηλσλίαο λα αιιάμνπλ
ηππηθά θαη φρη άηππα
Ζ αξρή ηεο Διέγρνπ/Αμηνιφγεζεο/Αλαηξνθνδφηεζεο (Reviewing)
Βαζηθή παξάκεηξν ζε έλα επηηπρεκέλν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ απνηειεί ε
αλαζθφπεζε, ε αμηνιφγεζε, θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ
ζηφρσλ/δξάζεσλ κηαο Οξγαλσηηθήο Γνκήο. Απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην,
θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο,
εληνπίδνληαη νη δπζιεηηνπξγίεο, γίλνληαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ή αθφκε θαη πιήξε
αλαζεψξεζε, θαζψο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα βειηησζεί θαη
λα είλαη πην απνδνηηθή ή πην θαίξηα ησλ επηδηψμεσλ/ζηφρσλ. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά
ζην πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ απνηειεζκάησλ ηφζν ζε ζρέζε κε ηα πνηνηηθά φζν θαη ηα
πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πινπνίεζεο κηαο δξάζεο/ζηφρνπ. Σα πξναλαθεξφκελα, ζα
πξέπεη πάληα λα ηεξνχληαη, αλ ζέινπκε λα επηηχρνπκε νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ ηεο Γηνηθεηηθήο δνκήο Αζιεηηθψλ Γεγνλφησλ, ζπλδπάδνληάο ηα κε ηελ
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη ζηνρνζεζίαο. πλνπηηθά ηα ζεκαληηθά νθέιε
ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ ζπλνπηηθά λα απνηππσζνχλ σο
αθνινχζσο:
 Δπηηξέπεη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφδνζεο.
 πκβάιιεη ζηε βξαρππξφζεζκε & καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ
 πκβάιιεη ζην εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ, θαη ηελ επεμεξγαζία ιχζεσλ
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 πκβάιιεη ζηε ράξαμε εθηθηψλ ζηφρσλ
 Απνηειεί κέζν δηάδνζεο πιεξνθφξεζεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ
 Δλεξγνπνηεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζπάζεηα φισλ
 Σεθκεξηψλεη ηελ ζπλεηή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (δηαθάλεηα)
 Καιιηεξγεί ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ νξγαληζκφ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη εληζρχεη
ηελ απνδνρή θαη ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ.
 Δπεξεάδεη ηε κειινληηθή δηάζεζε επηρνξεγήζεσλ απφ Υνξεγνχο
Οη δηαθνξεηηθέο θάζεηο Αμηνιφγεζεο/Αλαηξνθνδφηεζεο ελφο ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ είλαη νη αθφινπζεο:
 Φάζε Α: Γηαηχπσζε ζηφρσλ & ζρεδηαζκνχ (ζε ζρέζε κε ηελ δηακφξθσζε
ζηφρσλ, δεηθηψλ, ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ)
 Φάζε Β: Γηαξθήο παξαθνινχζεζε θαηά ηελ πινπνίεζε (πιηθνηερληθή
ππνδνκή, δηαδηθαζία, πνηφηεηα, αζθάιεηα, θηι)
 Φάζε Γ: Σειηθή αμηνιφγεζε. χγθξηζε ηεο απφδνζεο ησλ αξρηθψλ ζε ζρέζε
κε ηα νηθνλνκηθά, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηνξγάλσζεο,
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
ζηειερψλ θαη γεληθά φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηή

(ρνξεγψλ,

πξνκεζεπηψλ , ζεαηψλ, θηι)
Ζ αξρή Αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ ησλ ζηειερψλ (Upgrading)
Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ ησλ ζηειερψλ ζα πξέπεη, φπσο
αλαθέξζεθε, λα απνηειεί βαζηθφ ππιψλ ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο
Αζιεηηθνχ Φνξέα/Οξγαληζκνχ πινπνίεζεο αζιεηηθψλ γεγνλφησλ/δξάζεσλ.

Ζ

δηαδηθαζία απηή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηεο γλψζεο ησλ ζηειερψλ,
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζεκηλάξηα, ή νπνηνδήπνηε
άιιν εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν
ξφινο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε ζηειέρνπο, αιιά θαη ε
ελεκέξσζε γηα ηελ βαξχλνπζα ζεκαζία ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο παξνρψλ γηα ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε

ελφο Αζιεηηθνχ Γεγνλφηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαζηεί

ζαθέο φηη ε απνδνηηθφηεηα δελ εμαξηάηαη κνλφ απφ ηνπο παξάγνληεο ζέιεζε θαη
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ηθαλφηεηα, αιιά θαη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε γλψζε γηα ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη
«εξγαιεία» πινπνίεζεο ζηφρσλ θαη ιεηηνπξγίαο
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5.3 Παξαδείγκαηα

εξγαζηεξηαθήο

άζθεζεο

ζρεηηθά

κε

ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό, ηελ νξγάλσζε θαη ηε εθαξκνγή
πινπνίεζεο ελόο Αζιεηηθνύ Γεγνλόηνο ή/θαη Καηλνηόκσλ
Αζιεηηθώλ Γξάζεσλ

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζρεηηθά κε ην ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε εθαξκνγή πινπνίεζεο ελφο Αζιεηηθνχ Γεγνλφηνο
ή/θαη

Καηλνηφκσλ

Αζιεηηθψλ

Γξάζεσλ/Πξνγξακκάησλ,

πξνηείλεηαη

λα

δεκηνπξγεζνχλ, απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, 4
νκάδεο ησλ 5 ή 6 αηφκσλ αληίζηνηρα (ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα, θαηά πξνηίκεζε, ή αλ
ε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο πξαγκαηνπνηείηαη εμ απνζηάζεσλ, ζε αληίζηνηρεο
νκάδεο κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ), νη νπνίεο ζα απνηεινχλ θαη ηηο
νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ ζπιινγηθή επίιπζε ησλ αθφινπζσλ αζθήζεσλ εθαξκνγήο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο νκάδεο,
φιε ε πξναλαθεξφκελε ζεσξεηηθή αλάιπζε (ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξνεγήζεθαλ),
θαζψο επίζεο θαη νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα αλάινγα Κεθάιαηα, σο
ελδεηθηηθέο αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο απφ Δζληθνχο, Δπξσπατθνχο θαη Γηεζλείο
Οξγαληζκνχο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ελφο εηθνληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο
Αζιεηηθνχ Γεγνλφηνο ή/θαη Καηλνηφκσλ Αζιεηηθψλ Γξάζεσλ/Πξνγξακκάησλ. Ζ
εκβέιεηα

ηνπ

Αζιεηηθνχ

Γεγνλφηνο

ή/θαη

Καηλνηφκσλ

Αζιεηηθψλ

Γξάζεσλ/Πξνγξακκάησλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:
1.

Δθδειψζεηο ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα φιεο ηηο
θνηλσληθέο νκάδεο πιεζπζκνχ

2.

Δθδειψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε νξηζκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο ή φιεο ηηο
θνηλσληθέο νκάδεο πιεζπζκνχ

3.

Δθδειψζεηο πνιιαπιψλ, πνιπζεκαηηθψλ ή/θαη παξάιιεισλ αζιεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πιεζπζκνχ

4.

Δθδειψζεηο - κεγάισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο
νκάδεο πιεζπζκνχ

5.

Δθδειψζεηο κε πεξηνδηθφηεηα θαη δηάξθεηα γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο
νκάδεο πιεζπζκνχ
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5.3.1

Παξάδεηγκα εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο: Μέξνο 1ν

Έρνληαο ππφςε ηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε εθαξκνγήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ ελφο αζιεηηθνχ πξνγξάκκαηνο/εθδήισζεο Άζιεζεο γηα Όινπο, φπσο
αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαζψο θαη ην αθφινπζν γξάθεκα πνπ
παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά θαη γεληθά βήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο
Αζιεηηθψλ Γξάζεσλ:

ρήκα 10. Σα βαζηθά βήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο Αζιεηηθψλ Γξάζεσλ
Να ζρεδηαζηεί αλά νκάδα, ε πξψηε θάζε ελφο εηθνληθνχ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ κηαο Αζιεηηθήο Δθδήισζεο, έρνληαο ππφςε ηα αθφινπζα:


Πνηνί ζα είλαη νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηεο Δθδήισζεο;



Πνηνί ζα είλαη νη ζπκκεηέρνληεο;



Κνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ-πνιηηηζκηθφ επίπεδν



Ζιηθίεο – Λνηπά Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά



Πνηέο είλαη νη αζιεηηθέο αλάγθεο ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο;
Παξάιιεια θαηά ηελ ζρεδίαζε ηεο πξναλαθεξφκελεο Αζιεηηθήο Δθδήισζεο

Άζιεζεο γηα Όινπο, λα ιεθζεί ππφςε φηη σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ
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ζρεδηαζκνχ, εθηφο ησλ φπνησλ άιισλ ηεζνχλ απφ ηνλ ζπληνληζηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ,
ζα απνηειέζνπλ ηα αθφινπζα:
 ρεδίαζε κε δηεπξπκέλεο/πνιιαπιέο θνηλσληθέο επηδξάζεηο
 Καηλνηνκία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Δθδήισζεο
 Μεζφδνπο πξφζβαζεο, παξαθίλεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο επηιεγκέλεο
θνηλσληθήο νκάδαο
Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 40‟, ελψ κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ νξίδνληα, νη νκάδεο ζα
παξνπζηάζνπλ αλά κία, ηελ δηακφξθσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο
Αζιεηηθήο Δθδήισζεο.

5.3.2

Παξάδεηγκα εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο: Μέξνο 2ν

Υσξηζκέλνη ζηηο πξνεγνχκελεο νκάδεο εξγαζίαο θαη κεηά ηελ παξνπζίαζε
ηεο πξψηεο άζθεζεο (1νπ Μέξνπο), πξνηείλεηαη λα ππάξμεη κηα δεχηεξε άζθεζε ε
νπνία ζα απνηειέζεη θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ βεκάησλ ελφο εηθνληθνχ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ κηαο Αζιεηηθήο Δθδήισζεο, θαζψο θαη θάπνησλ αληίζηνηρσλ βεκάησλ
ηεο θάζεο πινπνίεζε ηεο, έρνληαο ππφςε ηα αθφινπζα:


πλεξγαζίεο κε Σνπηθνχο-Δζληθνχο-Γηεζλείο Οξγαληζκνχο



Υξφλνο πινπνίεζεο - Γηάξθεηα



Πφζνη πφξνη ζα απαηηεζνχλ;



Πσο ζα αμηνινγεζεί ην πξφγξακκα;

Παξάιιεια θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ κηαο Αζιεηηθήο Δθδήισζεο Άζιεζεο γηα Όινπο, λα ιεθζεί ππφςε φηη
σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, εθηφο ησλ φπνησλ άιισλ
ηεζνχλ απφ ηνλ ζπληνληζηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ζα απνηειέζνπλ θχξηα ε έκθαζε ζηελ
θαηλνηνκία θαη νη πξσηφηππεο πξνζεγγίζεηο ζηα αθφινπζα ζέκαηα:
 ζην

ζρεδηαζκφ

ησλ

δηαδηθαζηψλ

πξνζέιθπζεο

Υνξεγψλ,

δσξεψλ,

ρξεκαηνδνηήζεσλ, δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ
 ζηε δεκηνπξγία κέζσλ θαη θαλαιηψλ πξνβνιήο (website, θνηλσληθά δίθηπα,
ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, αθίζεο θηι)
 ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
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 ζηελ Πξάζηλε παξέκβαζε

182

5.4 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Bakhshi, H., Downing, J. M., Osborne, M. A., & Schneider, P. (2017). The future of
skills: Employment in 2030. Pearson.
Bertram, M. Y., Lauer, J. A., De Joncheere, K., Edejer, T., Hutubessy, R., Kieny, M.
P., & Hill, S. R. (2016). Cost–effectiveness thresholds: pros and cons.
Bulletin of the World Health Organization, 94(12), 925.
Cunningham, G. B. (2004). Strategies for Transforming the Possible Negative Effects
of Group Diversity. Quest, 56(4), 421-438.
DeSensi, J. T., & Rosenberg, D. (2003). Ethics and morality in sport management.
Fitness information technology.
Erven, B., & Milligan, R. (2001). Making employee motivation a partnership. In
Proceedings Employee Management for Production Agriculture Conference.
Kansas State University.
Giulianotti, R. (2011). Sport, transnational peacemaking, and global civil society:
Exploring the reflective discourses of “sport, development, and peace”
project officials. Journal of Sport and Social Issues, 35(1), 50-71
Guddal, M. H., Stensland, S. Ø., Småstuen, M. C., Johnsen, M. B., Zwart, J. A., &
Storheim, K. (2019). Physical activity and sport participation among
adolescents: associations with mental health in different age groups. Results
from the Young-HUNT study: a cross-sectional survey. BMJ open, 9(9),
e028555.
Hanrahan, S., & Schinke, R. (2012). Sport for development, peace, and social justice.
Morgantown: Fitness Information Technology.
Hartmann & Kwauk (2011). Sport and Development: An Overview, Critique, and
Reconstruction. Journal of Sport and Social Issues, 35(3), 284 –305.
Hill, E., Castellino, R., Lansford, E., Nowlin, P., Dodge, A., Bates, E., & Pettit, S.
(2004). Parent academic involvement as related to school behavior,
achievement, and aspirations: Demographic variations across adolescence.
Child development, 75(5), 1491-1509.
Inoue, Y., & Havard, C. T. (2014). Determinants and consequences of the perceived
social impact of a sport event. Journal of Sport Management, 28(3), 295-310.

183

Leahy, A., O‟Keeffe, M., Robinson, K., & O‟Sullivan, K. (2021). The beliefs of
healthcare students about the harmfulness of daily activities for their back: a
cross-sectional study. European Journal of Physiotherapy, 23(1), pp 34-40.
Mitra, S. (2018). Disability, Health and Human Development. New York: Palgrave.
Seippel, O. (2002). Volunteers and professionals in Norwegian sport organizations.
Voluntas: international journal of voluntary and nonprofit organizations,
13(3), 253-270.

184

