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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου της το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Επισκόπηση

Επισκόπηση
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Το Nautilius είναι ένα Erasmus+ SPORT project που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κοινοπραξία του Nautilius θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κοινωνικής ένταξης των ατόμων
με αναπηρία μέσω της άθλησης και κυρίως της κολύμβησης.
Το project είναι ευθυγραμμισμένο με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της άθλησης ως μέσο για
την προαγωγή του υγιεινού τρόπου ζωής και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν
από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ανταλλαγή και την προώθηση
καλών πρακτικών και αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτού του έργου.
Μέσω του Nautilius, η κοινοπραξία έχει αναγνωρίσει, μοιραστεί και προωθήσει:
∼

τις καλές πρακτικές για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες μέσω της άθλησης και
κυρίως της κολύμβησης,

∼

τις καλές πρακτικές σχετικά με το πώς η κολύμβηση συμβάλλει στην πνευματική και σωματική
ευεξία,

∼

τις καλές πρακτικές της άθλησης στο σχολικό πλαίσιο: πως η εκπαίδευση μπορεί να
προωθήσει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσω της κολύμβησης.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τους παρακάτω οργανισμούς:

∼

APDV Murgano (Ιταλία), ως ο συντονιστής

∼

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (Ελλάδα)

∼

Associazione Essenia Uetp – University and Enterprise Training Partnership (Ιταλία)

∼

Κολυμβητικός Σύλλογος Αστερίας (Ελλάδα)

∼

Edirne Youth and Supporting Disabled Association (Τουρκία)

Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι οργανισμών στην κοινοπραξία, οι οποίοι έχουν
διαφορετικές εμπειρίες και προσεγγίσεις στο θέμα του αθλητισμού, της αναπηρίας και της
κοινωνικής ένταξης, με διαφορετικό πλαίσιο και εμπειρία, βοήθησε στην ανταλλαγή των καλών
πρακτικών για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσω της άθλησης και κυρίως της
κολύμβησης. Επίσης, κάθε εταίρος έφερε διαφορετικές ικανότητες και εμπειρογνωμοσύνη την
εταιρική σχέση, δεδομένου ότι οι οργανισμοί λειτουργούν σε διάφορους τομείς. Το γεγονός αυτό
συνέβαλε στην επιτυχή πραγματοποίηση του Nautilius.
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Περισσότερες πληροφορίες για την Κοινοπραξία

Ο A.P. D.V. MURGANO (Ιταλία) είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που δραστηριοποιείται
στην Έννα (Ιταλία) και η τοπική δημοτική πισίνα αποτελεί την έδρα του συλλόγου. Είναι μία
ομάδα αποτελούμενη από άτομα που αγαπούν την κολύμβηση και πιστεύουν στην αξία της
άθλησης. Πράγματι, έχουν αφιερώσει το Σύλλογό τους, που ιδρύθηκε το 1979, στη μνήμη ενός
αθλητή από την Έννα, του Vincenzo Murgano, που μοιραζόταν το ίδιο πάθος. Όπως αναφέρεται
και στο καταστατικό τους, στόχος τους είναι να προωθούν, να ασκούν και να βελτιώνουν τον
αθλητισμό ως μέσο φυσικής αγωγής, ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νέων. Ακόμη,
ειδικεύονται στη διαχείριση προγραμμάτων κολύμβησης για άτομα με αναπηρία, τα οποία
συμμετέχουν σε περιφερειακά πρωταθλήματα με καλά προσόντα. Ο σύλλογος δεν επιδιώκει το
κέρδος. Ως μέλος της Ιταλικής Παραολυμπιακής Επιτροπής , διαθέτουν πέντε (5) προπονητές
κολύμβησης για άτομα με αναπηρία. Οι προπονητές τους είναι και εκπαιδευτές ψυχολόγοι με σε
αισθητηριακές δραστηριότητες στο νερό.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Η Διεύθυνση εποπτεύει 41 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το
προσωπικό τους αποτελείται από άρτια καταρτισμένους και πεπειραμένους υπαλλήλους,
άπταιστους ομιλητές της αγγλικής γλώσσας. Οι υπάλληλοί τους έχουν καλές δεξιότητες ΤΠΕ και το
γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς εργάστηκαν ως καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα. Επιπλέον, η Διεύθυνση έχει υπό την εποπτεία της, την ομάδα
φυσικής αγωγής, η οποία διοργανώνει κάθε χρόνο αθλητικές εκδηλώσεις για μαθητές, σε όλα τα
αθλήματα, συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης σε τοπικό επίπεδο και συμμετέχουν σε
αθλητικούς αγώνες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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Η ESSENIA UETP είναι ένας ιταλικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1991. Έχει έδρα το Σαλέρνο της
Νότιας Ιταλίας και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
μαθημάτων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την
άσκηση πρακτικής άσκησης σε ιταλικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι κύριες δραστηριότητες της
Essenia είναι: η διεθνής κινητικότητα και τα σχέδια της ΕΕ, η κατάρτιση, η συμβουλευτική
σταδιοδρομίας και η παροχή συμβουλών. Ένας από τους στόχους της Essenia UETP είναι να
προωθήσει την κινητικότητα των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό επιδιώκεται μέσω της
συμμετοχής στα σχετικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το Erasmus + και στο παρελθόν στο
πρόγραμμα LLP. Η Essenia UETP έχει μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
μαθημάτων κατάρτισης στα ακόλουθα θέματα: τουρισμός, περιβάλλον, γεωργία, πληροφορική
και πολυμέσα, μάρκετινγκ και επικοινωνία, πολιτισμός, τουρισμός, κοινωνικός και ευρωπαϊκός
σχεδιασμός και διαχείριση έργων, διεθνής συνεργασία. Τα μαθήματα κατάρτισης απευθύνονται
σε: φοιτητές, πτυχιούχους που αναζητούν την πρώτη τους εργασία, άνεργοι που προσπαθούν να
αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή άτομα που αναζητούν επαγγελματική
επανεκπαίδευση, ακόμη και αν απασχολούνται.

Ο ΑΣΤΕΡΙΑΣ

είναι ένας Κολυμβητικός Σύλλογος από Κατερίνη, που προσφέρει μαθήματα

κολύμβησης σε παιδιά από την ηλικία των δύο ετών, σε παιδιά με αναπηρίες (κυρίως
περιπατητικά) και ενήλικες. Ο σύλλογος λειτουργεί σε ένα σύγχρονο κολυμβητήριο με εσωτερική
πισίνα (μήκος 15m, πλάτος 10m, βάθος 1,20 -1,40) με εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο Κολυμβητικός Σύλλογος Αστερίας συμμετέχει ενεργά στη διδασκαλία κολύμβησης σε
ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ο Αστερίας παρέχει επίσης ιδιωτικά μαθήματα κολύμβησης για
άτομα με ειδικές ανάγκες και οργανώνει εκπαιδευτικά ταξίδια και κατασκηνώσεις για τα μέλη του.
Η ομάδα του Αστερία και οι κολυμβητές του έχουν ως στόχο να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς
κολύμβησης. Ο Αστερίας έχει περισσότερους από 500 ενεργούς κολυμβητές. Όλοι οι δάσκαλοι
του συλλόγου είναι καθηγητές της φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην κολύμβηση. Ο
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επικεφαλής προπονητής της ομάδας, Νταμπάκης Βασίλειος, διαθέτει περισσότερα από τριάντα
(30) χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία κολύμβησης και ως προπόνητης. Ο Δρ. Θωμάς Νικοδέλης,
είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Αστερία με σπουδές στη βιομηχανική της κολύμβησης, ανάλυση
βάδισης για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη
διδασκαλία κολύμβησης και στην προπονητική. Και οι δύο έχουν λάβει βραβείο αριστείας από
το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας για το πρόγραμμα διδασκαλίας κολύμβησης στα δημοτικά
σχολεία της Ελλάδας.

Ο EDİRNE YOUTH AND SUPPORTİNG DİSABLED ASSOCİATİON είναι ένας μη κερδοσκοπικός
κοινωνικός σύλλογος αφιερωμένος αποκλειστικά στην ανάπτυξη της νεολαίας. Αποστολή του
συλλόγου είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ενεργό κοινωνική και υπεύθυνη συμμετοχή
των νέων στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον των κοινοτήτων
στις οποίες ζουν. Ο EDİRNE YOUTH AND SUPPORTİNG DİSABLED ASSOCİATİON επικεντρώνει τις
προσπάθειές του σε δραστηριότητες με σαφείς στόχους, όπως η ανάπτυξη, υποστήριξη και
ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικής, ενημέρωση και διαμόρφωση των διεργασιών των νέων
σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με τη δημιουργία ευνοϊκού
περιβάλλοντος στις κοινότητες των νέων για την ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής
τους απόδοσης. Επιπλέον, οι ανάγκες τους προσδιορίζονται συνεχώς και θα εκπληρώνονται μέσω
μιας μεγάλης σειράς βιώσιμων δραστηριοτήτων. Για την εύρυθμη λειτουργία του, ο εν λόγω
σύλλογος βασίζεται στις αρχές του υπεύθυνου εθελοντισμού, της προσωπικής υποκίνησης, της
αυτοδιάθεσης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της ανάληψης πρωτοβουλίας, της
συμμετοχής και της συνεργασίας, της προσαρμοστικότητας, της συνέχειας, της δημοκρατίας, της
διαφάνειας, της ισότητας, της νομιμότητας, της αντοχής, του κοινωνικού διαλόγου, της ανοχής,
της ευελιξίας και της μη διάκρισης.
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Γενικό Πλαίσιο
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Η κατανόηση της αναπηρίας στο πλαίσιο του αθλητισμού, ο τρόπος με τον οποίο ο αθλητισμός
μπορεί να συμβάλει στην ευημερία των ατόμων με αναπηρίες και η έννοια της ενσωμάτωσης και
της ένταξης στον αθλητισμό είναι τα βασικά ζητήματα του παρόντος του Οδηγού.

Έχει υιοθετηθεί μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και ως εκ τούτου ο Οδηγός
αναφέρεται στα «άτομα με αναπηρία» και όχι σε «άτομα με ειδικές ανάγκες» ή σε «ανάπηρους». A
human rights-based approach is adopted and thus the Guide refers to «persons with disabilities»
rather than «the disabled» or «disabled people». Διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα
Ηνωμένα Έθνη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνουν ότι τα άτομα πρέπει να είναι το
επίκεντρο της προσοχής, ενώ η αναπηρία είναι θέμα δευτερεύουσας σημασίας. Σύμφωνα με αυτή
την «πρωταρχική γλώσσα του ατόμου», στόχος του Οδηγού, καθώς και ο στόχος του συνολικού
έργου του Nautilius, είναι να χρησιμοποιήσει και να προωθήσει μια κατάλληλη και με σεβασμό
γλώσσα.
Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο γενικός στόχος της ένταξης είναι να ενδυναμώσει τα άτομα με
αναπηρίες ώστε να μπορούν να απολαύσουν τα πλήρη δικαιώματά τους και να επωφεληθούν
πλήρως από τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αριθμός των ατόμων με
αναπηρίες εκτιμάται σε περίπου 80 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 15% του συνόλου του
πληθυσμού. Επιπλέον, εκτιμάται ότι τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα αντιπροσωπεύουν
περισσότερο από το 40% του πληθυσμού στην Ευρώπη 1. Αυτά τα ποσοτικά ζητήματα δεν μπορούν
να υποτιμηθούν. Η ύπαρξη μειωμένης κινητικότητας ή μόνιμης αναπηρίας σημαίνει ότι τα άτομα
μπορεί να αισθάνονται κάποιους ή σοβαρούς περιορισμούς στην εκτέλεση καθημερινών
δραστηριοτήτων όπως στις σπουδές τους στο σχολείο, στην εργασία, στο νοικοκυριό ή στη
συμμετοχή τους σε αθλητικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναπηρία
σχετίζεται με την ηλικία: μπορεί να αυξηθεί ή να εμφανιστεί ενώ τα άτομα μεγαλώνουν. Οι
δημογράφοι αναμένουν ότι ο αριθμός των ηλικιωμένων θα αυξηθεί λόγω της αύξησης του
προσδόκιμου ζωής, σε όλο τον κόσμο. Αυτή η αλλαγή πληθυσμού θα αυξήσει τον αριθμό των
ατόμων που με περιορισμούς στην δραστηριότητα τους: ήδη τώρα, τρεις στους πέντε ανθρώπους
άνω των 60 ετών έχουν τουλάχιστον μία χρόνια κατάσταση που επηρεάζει τη ζωή τους με έμπρακτο
τρόπο 2.
Ο αθλητισμός μπορεί να υπηρετήσει ως μέσο ένταξης και σωματικής και ψυχικής ευημερίας, τόσο

1
2

http://edf-feph.org/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614646/EPRS_IDA(2017)614646_EN.pdf
www.nautiliusproject.com
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σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ο αθλητισμός αποτελεί μέσο προώθησης των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ένταξης και πρέπει να θεωρείται ως δικαίωμα για όλους: η
διασφάλιση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στις αθλητικές δραστηριότητες ανήκει
επομένως στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης καθώς και στο πλαίσιο των θεμελιωδών ανθρώπινων
δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν προφανές το ατομικό και δημόσιο όφελος που προκύπτει από την
προώθηση και προστασία τους.

Όμως, ο αθλητισμός είναι ένας τομέας της ζωής, όπου τα άτομα με αναπηρία βιώνουν λιγότερο
ευνοϊκες εμπειρίες3. Τυπικά εμπόδια στη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό
μπορεί να αποτελούν:

έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής τους στις αθλητικές
δραστηριότητες επαρκώς
έλλειψη ευκαιριών, πρότυπων και προγραμμάτων κατάρτισης και ανταγωνισμού

λίγες προσιτές εγκαταστάσεις λόγω φυσικών φραγμών

περιορισμένες πληροφορίες και πρόσβαση σε πόρους
ανεπαρκείς και σπάνιες μελέτες σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες και τη δέσμευσή
τους στον αθλητισμό
Αναγνωρίζοντας αυτό, ο Οδηγός του Nautilius είναι διαρθρωμένος γύρω από το θέμα της ένταξης
στον αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία σε μαθήματα κολύμβησης

3

Stevenson, P. 2009. “The Pedagogy of Inclusive Youth Sport: Working towards Real Solutions”. In Disability and Youth Sport, edited by
H. Fitzgerald, 119–131. London: Routledge.
www.nautiliusproject.com
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Εισαγωγή
Αναπηρία, Ένταξη και Αθλητισμός στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Προκειμένου να ξεπεραστούν οι βλάβες, οι περιορισμοί της δραστηριότητας και οι περιορισμοί
στις συμμετοχές, πολλά μέτρα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προωθούν την ένταξη
και την αλλαγή των στάσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρίες.
Τα Ηνωμένα Έθνη, το 2006, ζήτησαν την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία μέσω των οκτώ
κατευθυντήριων αρχών τους στο πλαίσιο της “Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”
(CRPD)F 4. Τέτοιες αρχές είναι: (1) ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας,
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας επιλογής και της ανεξαρτησίας των προσώπων, (2) μη
διακριτική μεταχείριση, (3) πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία, (4)
σεβασμός της διαφορετικότητας και αποδοχής των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης
πολυμορφίας και της ανθρωπότητας, (5) ισότητα ευκαιριών, (6) προσβασιμότητα, (7) ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών, και (8) σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με
αναπηρίες και σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να διατηρούν την ταυτότητά
τους. Η CRPD αποτελεί το πρώτο διεθνές και νομικά δεσμευτικό εργαλείο που θέτει ελάχιστα
πρότυπα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η Σύμβαση επιδιώκει να επιτύχει έναν ειδικό
στόχο: την προώθηση, την προστασία και την πλήρη και ισότιμη απόλαυση όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από τα άτομα με αναπηρίες και τον σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειας τους.

Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και πολλές άλλες χώρες, όπως η Τουρκία,
υπέγραψαν και επικύρωσαν τη Σύμβαση CRPD του ΟΗΕ και τα βασικά στοιχεία της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών αντικατοπτρίζονται στην “Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία” 5. Η
στρατηγική αυτή προωθεί μια ολιστική προσέγγιση και εντοπίζει διάφορους τομείς δράσης εντός
των ευρωπαϊκών χωρών. Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία βασίζεται στις βασικές αρχές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων: μη διάκριση, ισότητα ευκαιριών, πλήρης ιθαγένεια και συμμετοχή των
ατόμων με αναπηρίες στην πολιτειακή και κοινωνική ζωή. Το σημείο εκκίνησης είναι ότι τα άτομα
με αναπηρία είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας και μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και
να λάβουν αποφάσεις για τη ζωή τους με βάση την ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεσή τους.

Μια τέτοια άποψη μπορεί να θεωρηθεί προφανής αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει αρχίσει να εξετάζει πτυχές που αφορούν τα άτομα με αναπηρία όχι πριν από πολλά
χρόνια: ειδικά από τη δεκαετία του '90, όταν συνέβη αλλαγή στη θεωρία της αναπηρίας, από ιατρικό

4
5

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
www.nautiliusproject.com
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σε κοινωνικά κατασκευασμένο φαινόμενο: η αναπηρία δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τη
βιολογία: καθορίζεται επίσης από κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς
παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια και να επηρεάσουν τους ανθρώπους με
διαφορετικούς τρόπους.
Αναγνωρίζοντας και πραγματοποιώντας μια τέτοια μεταστροφή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προσδιόρισε οκτώ τομείς για κοινή δράση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών.
Αυτοί είναι:

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΥΓΕΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Όσον αφορά τον αθλητισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς
για να επιτρέψει σε όλους τους κατοίκους της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό, καθιστώντας
την αναφορά στον αθλητισμό συναφή. Πρώτα από όλα, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη
σημασία του αθλητισμού: υποστηρίζει την προώθηση του αθλητισμού ως στόχου της ΕΕ:

Η Ένωση συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών αθλητικών θεμάτων, λαμβάνοντας
παράλληλα υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού, τις δομές του που βασίζονται στην
εθελοντική δραστηριότητα και την κοινωνική και εκπαιδευτική λειτουργία του. Οι δράσεις
της Ένωσης αποσκοπούν: στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό,
προωθώντας τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στους αθλητικούς αγώνες και τη συνεργασία
μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό φορέων και προστατεύοντας τη σωματική και ηθική
ακεραιότητα των αθλητών και των αθλητών, ιδίως των νεότερων αθλητών και αθλητών. Η
Ένωση και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, και ιδίως
www.nautiliusproject.com
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το Συμβούλιο της Ευρώπης 6.

Ειδικές δράσεις στον τομέα του αθλητισμού υλοποιούνται επίσης μέσω του προγράμματος
Erasmus+. Η εστίαση στον αθλητισμό στο πρόγραμμα Erasmus+ αποσκοπεί στη στήριξη των
ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων στον αθλητισμό βάσης με στόχο την αντιμετώπιση των
διασυνοριακών απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού (ντόπινγκ, στήσιμο αγώνων, βία)
καθώς και κάθε μορφή μισαλλοδοξίας και διακρίσεων, να προωθήσει και να υποστηρίξει τη χρηστή
διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών, να προωθήσει τις
εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισμό, καθώς και την κοινωνική ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες
και τη συνειδητοποίηση της σημασίας της σωματικής άσκησης στην ενίσχυση υγείας, μέσω της
αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους 7.
Αν και τα κράτη μέλη επικύρωσαν αυτά τα νομικά μέσα, διάφοροι διαρθρωτικοί και
κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ένταξη των ατόμων με
αναπηρίες. Για παράδειγμα, ο αθλητισμός είναι ένας τομέας της ζωής στον οποίο τα άτομα με
αναπηρίες έχουν λιγότερο ευνοϊκές εμπειρίες από ότι οι συνομήλικοί τους χωρίς αναπηρία 8. Με
αυτή την έννοια, η κοινωνική ένταξη μέσω παρεμβάσεων με βάση τον αθλητισμό είναι ιδιαίτερα
σημαντική.

Ο Αθλητισμός ως μέσο ένταξης και κοινωνικής εξέλιξης
Εκτός από το μεγάλο όφελος για τη σωματική και ψυχική υγεία των συμμετεχόντων, ο αθλητισμός
και η σωματική άσκηση μπορούν να είναι εξαιρετικά πολύτιμοι στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης
και ενσωμάτωσης.
Η UNESCO ορίζει τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή ως:

[…] όλες οι μορφές σωματικής άσκησης που συμβάλλουν στην σωματική ικανότητα, στην
ψυχική ευεξία και στην κοινωνική αλληλεπίδραση, όπως το παιχνίδι, η αναψυχή, ο
οργανωμένος ή ανταγωνιστικός αθλητισμός και τα τοπικά παραδοσιακά αθλήματα και
παιχνίδια [...] Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός ως βασική διάσταση της εκπαίδευσης και του

6
7
8

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en
Stevenson, P. 2009. “The Pedagogy of Inclusive Youth Sport: Working towards Real Solutions.” In Disability and Youth Sport, edited by
H. Fitzgerald, 119–131. London: Routledge.
www.nautiliusproject.com
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πολιτισμού πρέπει να αναπτύσσουν τις ικανότητες, τη θέληση και την αυτοπειθαρχία κάθε
ανθρώπινου όντος ως πλήρως ενσωματωμένο μέλος της κοινωνίας. Η συνέχιση της σωματικής
άσκησης και η άσκηση του αθλητισμού πρέπει να εξασφαλίζονται καθ 'όλη τη διάρκεια της
ζωής μέσω μιας παγκόσμιας, δια βίου και εκδημοκρατισμένης εκπαίδευσης. Σε ατομικό
επίπεδο, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός συμβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της
υγείας, παρέχουν μια υγιεινή απασχόληση αναψυχής και επιτρέπουν στον άνθρωπο να
ξεπεράσει τα μειονεκτήματα της σύγχρονης ζωής. Σε κοινοτικό επίπεδο, εμπλουτίζουν τις
κοινωνικές σχέσεις και αναπτύσσουν το δίκαιο παιχνίδι το οποίο είναι απαραίτητο όχι μόνο
για τον ίδιο τον αθλητισμό αλλά και για τη ζωή στην κοινωνία. 9

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η πρακτική του αθλητισμού είναι ένα αναγνωρισμένο μέσο για την
προώθηση της ειρήνης, που αγνοεί τόσο τα γεωγραφικά σύνορα όσο και τις κοινωνικές τάξεις.
Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο ως υποστηρικτής της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της
οικονομικής ανάπτυξης σε διαφορετικά γεωγραφικά, πολιτιστικά και πολιτικά πλαίσια. 10. Ο
αθλητισμός παρέχει στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία να πειραματιστούν τα ταλέντα τους και
να προκαλέσουν τα στερεότυπα και τους στιγματισμούς στην κοινωνία. Η ανάπτυξη και η
προώθηση του αθλητισμού αφορούν τη συμμετοχή και την προώθηση των ευκαιριών και των
ωφελειών που μπορεί να αποκτήσει ο κόσμος από τη συμμετοχή αυτή, από την παιδική ηλικία έως
την ενηλικίωση. Οι στόχοι αυτής της ανάπτυξης και προώθησης είναι (α) να αυξηθεί ο αριθμός των
συμμετεχόντων που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό και (β) να βελτιωθεί η ποιότητα των
αθλητικών επιδόσεων. Ειδικότερα, η ανάπτυξη του αθλητισμού αναφέρεται στις πολιτικές, τις
διαδικασίες και τις πρακτικές που διευκολύνουν τις ευκαιρίες συμμετοχής στον αθλητισμό.
Επιπλέον, η ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
φιλοσοφίας της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην αύξηση της προσβασιμότητας, στη
διατήρηση του περιβάλλοντος και στην επέκταση της επιδίωξης της αριστείας.

Όπως και στην καθημερινή ζωή, η συμμετοχή σε αθλήματα για άτομα με αναπηρία μπορεί να
αντιμετωπίζει διαφορετικά εμπόδια που μπορεί να κυμαίνονται από την προσβασιμότητα σε
ψυχολογικούς ή υλικούς παράγοντες. Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει στο να συμπεριλάβει ή

9
10

http://www.unesco.org/education/pdf/SPORT_E.PDF
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/sport-for-peace-and-development/
www.nautiliusproject.com
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να αποκλείσει τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και
δυσκολίες, υπάρχουν πολλές δράσεις της ΕΕ που επικεντρώνονται στην κοινωνική ένταξη μέσω του
αθλητισμού σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία, αναγνωρίζοντας το δυναμικό του αθλητισμού και
της σωματικής άσκησης για τη συμβολή τους στην κοινωνική ένταξη. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές
της ΕΕ για τη σωματική άσκηση 11 (2008), προτείνουν προτεραιότητες για πολιτικές που θα
προωθούσαν την αυξημένη σωματική δραστηριότητα και κατευθυντήριες γραμμές που
απευθύνονται κυρίως στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στα κράτη μέλη, ως έμπνευση για
προσανατολισμένες δράσεις για τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για τις φυσική άσκηση. Ένας
σωματικά ενεργός τρόπος ζωής που διατηρείται με την πάροδο του χρόνου απαιτεί, πράγματι, ένα
εθνικό σύστημα οικονομικά αποδοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, με χαμηλά εμπόδια εισόδου
και εποπτεία για αρχάριους. Οι αθλητικές υποδομές θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες σε όλους.

Σε αυτόν τον οδηγό στοχεύουμε να συζητήσουμε τα θέματα των ευκαιριών άθλησης για τα άτομα
με αναπηρίες και να κατευθύνουμε την εστίαση στον τρόπο δημιουργίας ευκαιριών που δίνουν
έμφαση στην ικανότητα των συμμετεχόντων και όχι στην αναπηρία τους. Υπό αυτή την έννοια, είναι
σημαντικό να εξεταστούν τα οφέλη του αθλητισμού για τα άτομα με αναπηρία με παρόμοιο τρόπο
με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Ο αθλητισμός μπορεί να αποφέρει τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά
οφέλη και είναι επίσης ένα ιδιαίτερος μέσο για την κοινωνική ένταξη. Προσφέροντας επαρκείς
ευκαιρίες άθλησης, τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν την δυνατότητα να συμπεριληφθούν, με
ανάλογη επίδραση στην ποιότητα της ζωής τους. Είναι θεμελιώδες να προσαρμόζεται η αθλητική
δραστηριότητα ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Η εστίαση είναι στη
συμμετοχή και στο να επιτραπεί στα άτομα με αναπηρίες να είναι σωματικά ενεργά.
Η ανάπτυξη του Παραολυμπιακού κινήματος έδωσε μεγάλη έμπνευση για άτομα με αναπηρία σε
όλο τον κόσμο. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες λειτουργούσαν ως παράγοντας πολλαπλασιασμού στον
τομέα αυτό. Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC),

είναι η κυριότερη διεθνής οντότητα

υπεύθυνη για την προώθηση του αθλητισμού για τα άτομα με αναπηρία και αναζητά τρόπους για
να βοηθήσει οργανισμούς να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες στον παρααθλητισμό.
Οι πρώτοι θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιήθηκαν το 1960, αμέσως μετά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη και τώρα είναι σημαντικά μεγαλύτεροι, από την άποψη του αριθμού
των αθλητών, των διαχειριστών και των χωρών που εκπροσωπούνται.

11

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2008_eu_physical_activity_guidelines_en.pdf
www.nautiliusproject.com
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Ο Πίνακας 1 συνοψίζει την ανάπτυξη και επέκταση των Παραολυμπιακών Αγώνων από την πρώτη
διοργάνωση (1960) έως την τελευταία (2016):

ΕΤΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΠΟΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΠΟΛΗ
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΩΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1960

Ρώμη (Ιταλία)

Ρώμη (Ιταλία)

23

400

1964

Τόκυο (Ιαπωνία)

Τόκυο (Ιαπωνία)

22

390

1968

Μέξικο Σίτυ (Μεξικό)

Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

29

750

1972

Μόναχο (Γερμανία)

Χαϊδελβέργη (Γερμανία)

44

1000

1976

Μόντρεαλ (Καναδάς)

Τορόντο (Καναδάς)

42

1600

1980

Μόσχα (Ρωσία)

Άρνεμ (Ολλανδία)

42

2550

1984

Λος Άντζελες (ΗΠΑ)

Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)

42

4080

1988

Σεούλ (Κορέα)

Σεούλ (Κορέα)

61

3053

1992

Βαρκελώνη (Ισπανία)

Βαρκελώνη (Ισπανία)

82

3020

1996

Ατλάντα (ΗΠΑ)

Ατλάντα (ΗΠΑ)

103

3195

2000

Σύδνεϋ (Αυστραλία)

Σύδνεϋ (Αυστραλία)

127

4500

2004

Αθήνα (Ελλάδα)

Αθήνα (Ελλάδα)

135

3806

2008

Πεκίνο (Κίνα)

Πεκίνο (Κίνα)

146

3951

2012

Λονδίνο (Αγγλία)

Λονδίνο (Αγγλία)

164

4302

2016

Ρίο ντε Τζανέιρο
(Βραζιλία )

Ρίο ντε Τζανέιρο
(Βραζιλία )

154

4328

Πίνακας 1, Οι θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες, 1960-2016

Η αύξηση κατά τη διάρκεια των ετών, σε αριθμό χωρών και αθλητών που συμμετέχουν στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες, είναι ιδιαίτερα σημαντική
Μια από τις καλές πρακτικές και παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του Nautilius, προέρχεται απευθείας
από έναν από τους εταίρους του έργου: η κολυμβήτρια και πρωταθλήτρια Özge Üstün, η οποία
συνηθίζει να προπονείται στην Αδριανούπολη και εμπνέει πολλούς ανθρώπους, με ή χωρίς
αναπηρίες. Η Üstün γεννήθηκε με παραπληγία ως αποτέλεσμα της γέννησής της με λανθάνουσα
δυσραφία και υδροκεφαλία. Από το 2016 είναι αθλήτρια της τουρκικής Παραολυμπιακής ομάδας
και το 2018 προκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του
προγράμματος που διοργανώθηκε στην Αδριανούπολη (Τουρκία), οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να
την συναντησούν και να γνωρίσουν περισσότερα για την εμπειρία της. Η Özge Üstün μοιράζεται
την εμπειρία της ως παραολυμπιακή αθλήτρια, στη συνέντευξη στη σελίδα 59.
www.nautiliusproject.com
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Τα οφέλη της κολύμβησης στη υγεία και την ευεξία
Η εστίαση στο άθλημα και όχι στην αναπηρία είναι ο κύριος στόχος του Nautilius. Όπως
υποδηλώνει ο ισχυρισμός αυτός, ο αθλητισμός αντιπροσωπεύει ένα δυνητικά σημαντικό χώρο για
την ανάπτυξη θετικών φυσικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών. Η συμμετοχή στον αθλητισμό
θεωρείται επίσης ως αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, δεδομένου
ότι τα άτομα χωρίς αναπηρία έχουν την ευκαιρία να επικεντρωθούν στις ικανότητες των ατόμων με
αναπηρία.

Σύμφωνα με πολλές μελέτες και αποδείξεις 12, η ικανότητα κολύμβησης και η τακτική κολύμβησης
μπορεί να επιφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία και την ευημερία σε όλους. Είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον να παρατηρηθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν οι ασκήσεις με βάση
το υδάτινο περιβάλλον και τα σχετικά αποτελέσματά τους για την υγεία: οι ασκήσεις στο νερό
προσφέρουν ορισμένα ειδικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις χερσαίες (όπως ποδηλασία,
τρέξιμο κ.λπ.). Το κολύμπι είναι μια αθλητική δραστηριότητα στην οποία οι άνθρωποι μπορούν να
συμμετέχουν ανεξάρτητα από την ηλικία, την εθνικότητα, τον πολιτισμό, τις ικανότητές τους.
Επιπλέον, σε αντίθεση με πολλά άλλα αθλήματα, η κολύμβηση θεωρείται επίσης πιο
συμπεριληπτική για όλα τα φύλα.

12

Among others: Lüschen G, Cockerham W, Kunz G. The sociocultural context of sport and health: problems of causal relations and
structural interdependence. Sociol Sport J. 1996;13(2): pp. 198–213; Lepore, M. (2005), Aquatics. In Adapted physical education and sport
(4th ed.), Champaign, IL: Human Kinetics; pp. 435 – 454; Tripp, F., Krakow, K. (2014). Effects of an aquatic therapy approach (HalliwickTherapy) on functional mobility in subacute stroke patients: a randomized controlled trial. ClinRehabil 28, pp. 432–439.
www.nautiliusproject.com
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Το μοναδικό περιβάλλον κολύμβησης προσφέρει, μεταξύ άλλων:

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ
ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ

Στα επόμενα κεφάλαια, αυτά τα οφέλη συζητούνται μαζί με τα ευρήματα και τις ορθές πρακτικές
που παρήχθησαν από τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες των εταίρων του Nautilius.

www.nautiliusproject.com
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Κεφάλαιο 1
Κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με
αναπηρίες μέσω του αθλητισμού

www.nautiliusproject.com
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Εισαγωγικά Σχόλια
Ο αθλητισμός έχει αναγνωριστεί ως δυνητικό μέσο για κοινωνική ένταξη. Σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης (2001):
Ο αθλητισμός είναι όλες τις μορφές σωματικής άσκησης οι οποίες μέσω της απλής ή
οργανωμένης συμμετοχής στοχεύουν στην έκφραση ή τη βελτίωση της σωματικής
ικανότητας και της ψυχικής ευεξίας, στη δημιουργία σχέσεων ή στην επίτευξη
αποτελεσμάτων σε διαγωνισμούς σε όλα τα επίπεδα 13.
Παράλληλα με την αναγνώριση της σημασίας του αθλητισμού όσον αφορά την προσωπική
απόλαυση, την εκπλήρωση και την σωματική ικανότητα και την ψυχική ευημερία, έχει υπάρξει μια
αυξανόμενη έμφαση όσον αφορά την πιθανή συμβολή του αθλητισμού και για την κοινωνία ως
σύνολο: πρόσφατα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν αρχίσει να τονίζουν τις κοινωνικές
διαστάσεις της συμμετοχής στον αθλητισμό ως μέσο για την κοινωνική ένταξη. Τα προγράμματα
αθλητισμού σε κοινοτικό επίπεδο είναι σημαντικά για την προσέλκυση δια βίου αθλητικών και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
Με αυτή την έννοια, η κοινωνική ένταξη είναι η διαδικασία της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου μέσα
στην κοινωνία, η αποδοχή και η αναγνώριση του δυναμικού κάποιου από τους κοινωνικούς
θεσμούς και η ενσωμάτωση στις κοινωνικές σχέσεις μέσα σε μια κοινότητα. Ο ΟΗΕ (2015)
αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στη βελτίωση της
ανάπτυξης τόσο των ατόμων όσο και της κοινωνίας. Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν στην
πρώτη γραμμή της προώθησης της χρήσης του αθλητισμού στην καταπολέμηση του αποκλεισμού,
των ανισοτήτων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Υπό την έννοια αυτή, ο ρόλος του αθλητισμού
στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης έχει καταστεί κεντρικό σημείο τόσο σε διεθνές όσο και σε
εθνικό επίπεδο.
Όταν ο αθλητισμός είναι κατάλληλα συμπεριληπτικός, προωθεί την απομάκρυνση όλων αυτών των
«εμποδίων», που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες για άτομα
με αναπηρίες. Μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, οδηγεί τα άτομα με αναπηρίες στο να
συμμετέχουν πλήρως στον αθλητισμό παρέχοντας οφέλη σε αυτούς και για στις κοινωνίες. Για
παράδειγμα, η αυξημένη συμμετοχή σε κοινοτικές δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει σε
ισχυρότερα και πιο διαφοροποιημένα κοινωνικά δίκτυα και διαπροσωπικές σχέσεις που μπορεί στη

13

https://rm.coe.int/16804c9dbb
www.nautiliusproject.com
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συνέχεια να οδηγήσουν σε περαιτέρω δυνατότητες συμμετοχής της κοινότητας 14. Η Σύσταση του
Συμβουλίου για τη σωματική άσκηση που ενισχύει την υγεία 15 (2013), αναγνωρίζοντας τα
οφέλη

της

φυσικής

δραστηριότητας

,

συμπεριλαμβανομένης

της

τακτικής

αθλητικής

δραστηριότητας και άσκησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, δηλώνει ότι η σωματική
δραστηριότητα είναι σημαντικοί για όλες τις ηλικιακές ομάδες, και έχει ιδιαίτερη σημασία για το
σύνολο του πληθυσμού και την κοινωνία γενικότερα. Είναι σαφές ότι είναι σημαντικό να ληφθεί
υπόψη ότι δεν είναι δυνατό ή σκόπιμο να αναφερθούμε σε μια μοναδική λύση που μπορεί να
εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση και πλαίσιο. Ωστόσο, το δυναμικό του αθλητισμού για τη
συμβολή του τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινοτική ένταξη είναι εμφανές και μπορεί να
ενισχύσει τις μεταβολές στις αντιλήψεις, στις στάσεις και στις συμπεριφορές.

Καλές πρακτικές μελέτες περίπτωσης
Οι παρακάτω πίνακες δίνουν σύντομες περιλήψεις περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τις
δραστηριότητες αθλητισμού/κολύμβησης που οργανώνονται από τους εταίρους του Nautilius και
απευθύνονται ειδικά σε άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους. Αυτά τα παραδείγματα δεν
είναι εξαντλητικά και δεν αντιπροσωπεύουν μια πλήρη και ολοκληρωμένη παρατήρηση σε αυτόν
τον τομέα, είναι μια πιο προσεκτική ματιά στις δυνατότητες των πρωτοβουλιών και των έργων που
υλοποιούνται επιτυχώς στο πλαίσιο αυτού του πρότζεκτ.
Συγκεκριμένα, η Essenia Uetp (Ιταλία) συνέλεξε και διερεύνησε τις ορθές πρακτικές ενώ ο APDV
Murgano (Ιταλία), η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (Ελλάδα), ο Αστερίας (Ελλάδα),
η Edirne Youth and Supporting Disabled Association (Τουρκία) συνέλεξαν και παρουσίασαν τις καλές
πρακτικές τους όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

14
15

Ibidem
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:354:0001:0005:EN:PDF
www.nautiliusproject.com
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Οργανισμός

Edirne Gençlik ve EngellileriDesteklemeDerneği, Αδριανούπολη, Τουρκία

Ονομασία

Κοινωνικοποίηση μέσω αθλημάτων για τα μέλη και τις οικογένειές τους

Πεδίο εφαρμογής

Άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους

Διάρκεια υλοποίησης

Μία ημέρα και μία ώρα κάθε χρόνο

Στόχοι

Η κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία μέσω της άθλησης,
υποστήριξη των γονέων.

Ομάδα στόχος

Άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους

Σύντομη περιγραφή

Ομαδική εκδρομή με αθλητικές δραστηριότητες

Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία

Κολύμβηση/ταξίδι και pic-nic

Αποτελέσματα

Πολλά μέλη με αναπηρίες έμαθαν να περνάνε χρόνο μαζί, να
συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν κοινωνικά μεταξύ τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Οργανισμός

ASD.V. MURGANO, Έννα, Ιταλία

Ονομασία

Εκπαιδευτικό μάθημα της
Κολύμβησης FINP

Πεδίο εφαρμογής

Κολύμβηση για άτομα με αναπηρίες

Διάρκεια υλοποίησης

Πλήρες εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προπονητές

Στόχοι

Απόκτηση του διπλώματος για εκπαιδευτές, που εκδόθηκε από την FINP:
Ιταλική Παραολυμπιακή Ομοσπονδία Κολύμβησης

Ομάδα στόχος

Προπονητές κολύμβησης

Σύντομη περιγραφή

Ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευόμενους προπονητές

Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία

Θεωρία καθώς και πρακτική στην πισίνα

Αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι επιτυγχάνουν να περάσουν την τελική εξέταση και
αποκτούν το δίπλωμα

www.nautiliusproject.com
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ΑΘΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Οργανισμός

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, Κατερίνη, Ελλάδα

Ονομασία

Αγώνας μπάσκετ

Πεδίο εφαρμογής

Μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διάρκεια υλοποίησης
Στόχοι

Ομάδα στόχος
Σύντομη περιγραφή
Εφαρμοζόμενη
μεθοδολογία
Αποτελέσματα

Κάθε χρόνο από το 2018, το μήνα Δεκέμβριο, στην Παγκοσμία Ήμερα για τα
άτομα με αναπηρία
Η εστίαση στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία
Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων Η
προώθηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης
Η ενίσχυση της σωματικής και πνευματικής τους ευεξίας
Μαθητές/τριες με αναπηρίες και μαθητές/τριες χωρίς αναπηρία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδευόμενοι της Μεριμνάς Παιδιού
Κατερίνης
Ένα παιχνίδι μπάσκετ με μικτές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν αγόρια και
κορίτσια με ή χωρίς αναπηρία, Αθλητικές επιδείξεις στο μπάσκετ (τρίποντα και
βολές).
Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες συμμετέχουν ισότιμα ανεξαρτήτως φύλου,
αναπηρίας ή όχι
Η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία
Η συνειδητοποίηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία
στη καθημερινότητά
Η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οργανισμός

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, Κατερίνη, Ελλάδα

Ονομασία

Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Πεδίο εφαρμογής

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διάρκεια υλοποίησης

Κάθε χρόνο– στη Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Στόχοι

Ομάδα στόχος

Σύντομη περιγραφή
Εφαρμοζόμενη
μεθοδολογία
Αποτελέσματα
www.nautiliusproject.com

- η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών στον αθλητισμό
- η προώθηση λιγότερο δημοφιλών αθλημάτων όπως το χόκεϊ στο χορτάρι
- η προώθηση του «ευ αγωνίζεσθαι»
- η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία.
- Η ενίσχυση της σωματικής και πνευματικής ευεξίας των μαθητών/τριών
Μαθητές με ή χωρίς αναπηρία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
- οργάνωση παιχνιδιών σε πολλά αθλήματα όπως μπότσια, πετοσφαίριση
καθιστών αθλητών, σκυταλοδρομία, αγώνες δρόμου με αναπηρικό αμαξίδιο,
αγώνες δρόμου με ή χωρίς οδηγό.
- οργάνωση παιχνιδιών δεξιοτήτων για τους μαθητές/τριες όπως «φιδάκια και
σκάλες» και «ψάρεψε το μπουκάλι»
Όλοι οι μαθητές/τριες συμμετέχουν ισότιμα ανεξαρτήτως φύλου και αναπηρίας
- Η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία
- Η συνειδητοποίηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία
στη καθημερινότητά
- εστίαση στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσω
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διασκεδαστικών και διαδραστικών παιχνιδιών

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
Οργανισμός

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, Κατερίνη, Ελλάδα

Ονομασία

Περιφερειακοί αγώνες στίβου για μαθητές/τριες με αναπηρία

Πεδίο εφαρμογής

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διάρκεια υλοποίησης

Κάθε χρόνο

Στόχοι
Ομάδα στόχος
Σύντομη περιγραφή
Εφαρμοζόμενη
μεθοδολογία
Αποτελέσματα

-η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών στον αθλητισμό
-η κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών/τριων με αναπηρία
- η ενίσχυση της σωματικής και πνευματικής ευεξίας των μαθητών/τριών με
αναπηρία
Μαθητές/τριες με αναπηρία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Οργάνωση αγώνων στίβου οπού οι μαθητές /τριες με αναπηρία
συμμετέχουν σε αγώνες δρόμου και άλματος εις μήκος
Όλοι οι μαθητές με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν
-η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία
-η συνειδητοποίηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρία στη καθημερινότητά
- η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριων στον αθλητισμό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Οργανισμός

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, Κατερίνη, Ελλάδα

Ονομασία

Πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας για μαθητές/τριες με αναπηρία

Πεδίο εφαρμογής

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διάρκεια υλοποίησης

Από το 2006 μέχρι και σήμερα

Στόχοι
Ομάδα στόχος
Σύντομη περιγραφή

Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία

www.nautiliusproject.com

-η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών στον αθλητισμό
-η κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών/τριων με αναπηρία
-η ενίσχυση της σωματικής και πνευματικής ευεξίας των μαθητών/τριών
με αναπηρία
Μαθητές/τριες με αναπηρία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
Υλοποίηση προγράμματος θεραπευτικής ιππασίας για τους μαθητές
των δύο σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (ΕΕΕΕΚ και
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Κατερίνης)
Όλοι οι μαθητές/τριες με αναπηρία μπορούν να συμμετάσχουν. Ένα ή
δύο μαθήματα ανά μαθητή, ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως
ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον,
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό. Όλοι οι
καθηγητές φυσικής αγωγής που εφαρμόζουν αυτό το πρόγραμμα
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Αποτελέσματα

διαθέτουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης μετά από παρακολούθηση
προγράμματος κατάρτισης.
- την αποκατάσταση (κινητική, κοινωνική κ.λπ.) του μαθητή/τριας
- βελτίωση της υγείας και της ζωής τους καθώς το άλογο στην
περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικός παράγοντας
- ευχαρίστηση, διασκέδαση
- κοινωνικοποίηση
- βελτίωση δεξιοτήτων μέσω της άσκησης
- Εκμάθηση της ιππασίας σε ένα ασφαλές πλαίσιο για αυτούς
- ενεργός συμμετοχή φοιτητών με αναπηρίες στον αθλητισμό

Το παρακάτω βίντεο περιλαμβάνει μερικά παραδείγματα από αθλητικές δραστηριότητες και
εκδηλώσεις που αφορούν τους νέους, τις οικογένειές τους και την τοπική κοινότητα γενικότερα.
Τέτοιες δραστηριότητες έχουν οργανωθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
στην Κατερίνη (Ελλάδα). Σε αυτό το βίντεο, οι αλληλεπιδράσεις και οι δραστηριότητες αναψυχής
στον αθλητισμό ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες. Προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο και
η ανωνυμία των εμπλεκόμενων ατόμων, ιδίως των ανηλίκων, το βίντεο έχει υποστεί επεξεργασία
ώστε τα πρόσωπα των εμπλεκομένων να μην αναγνωρίζονται.

www.nautiliusproject.com
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ΘΕΡΙΝΑ CAMP ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Οργανισμός

Κολυμβητικός Σύλλογος Αστερίας, Κατερίνη, Ελλάδα

Ονομασία

Εβδομαδιαία θερινά camps για τυπικά παιδιά και για παιδιά με αναπηρία
όπου τα παιδιά με αναπηρία εντάσσονται σε τυπικές ομάδες ηλικίας από 8
έως 17 χρονών

Πεδίο εφαρμογής

Μέλη του Αστερία

Διάρκεια υλοποίησης

Από το 2016 μέχρι και σήμερα

Στόχοι
Ομάδα στόχος

Σύντομη περιγραφή

Εφαρμοζόμενη
μεθοδολογία
Αποτελέσματα

Η ενίσχυση της ενσωμάτωσης των παιδιών με αναπηρία μέσω της ισότιμης
αλληλεπίδρασης με τα τυπικά παιδιά στις δραστηριότητες του camp
Τυπικά παιδιά και παιδιά με αναπηρία τα οποία ενσωματώνονται στις
τυπικές ομάδες ηλικίας από 8 έως 17 ετών
Η καθημερινή ζωή στο camp αποτελεί συνύπαρξη σε μια οργανωμένη
κοινωνία όπου όλα τα παιδιά έχουν ευθύνες και δικαιώματα, υπάρχουν
κανόνες και χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων και ρουτίνες, όπως σε μια
ανεξάρτητη κοινότητα που τους βοηθά
1. να εξοικειωθούν με τους άλλους
2. να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα τους και να βελτιώσουν τις κοινωνικές
τους δεξιότητες
3.να παίξουν και να διασκεδάσουν
4. να αισθανθούν μέρος της κοινότητας και να συμπεριληφθούν
Το περιεχόμενο του προγράμματος των δραστηριοτήτων και η υλοποίηση
του πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς,
εξειδικευμένους σε κάθε θέμα, σε συνεργασία με τους καθηγητές του
Αστέρια που συνοδεύουν τα παιδιά στο camp.
Η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης όλων των παιδιών μέσω της συμμετοχής
στις δραστηριότητες και της συμμετοχής στις καθημερινές εργασίες που
πρέπει να γίνουν στην κοινότητα
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οργανισμός

Κολυμβητικός Σύλλογος Αστερίας, Κατερίνη, Ελλάδα

Ονομασία

Αθλητικές εκδρομές για τυπικά παιδιά και παιδιά με αναπηρία τα οποία
συμπεριλαμβάνονται στις τυπικές ομάδες ηλικίας 6 έως 16 ετών

Πεδίο εφαρμογής

Μέλη του Αστερία

Διάρκεια υλοποίησης

2015 μέχρι και σήμερα

Στόχοι
Ομάδα στόχος
Σύντομη περιγραφή

Εφαρμοζόμενη
μεθοδολογία
www.nautiliusproject.com

Η ενίσχυση της κοινωνικής και πνευματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων
μέσω της συμμετοχής τους στις οργανωμένες εκδηλώσεις και την αύξηση του
ομαδικού τους πνεύματος
Τυπικά παιδιά και παιδιά με αναπηρία τα οποία ενσωματώνονται στις
τυπικές ομάδες ηλικίας από 6 έως 16 ετών .
Κατά κύριο λόγο διμερής συναντήσεις κολύμβησης – σε συνδυασμό με
παιχνίδια νερού στο τέλος, σε άλλες πόλεις, συνοδευόμενα από κοινωνικές
και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, με φιλοσοφία προσανατολισμένη στην
αυτοβελτίωση και όχι στον ανταγωνισμό.
Περίπου 5 συναντήσεις το χρόνο, τα Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια των
σχολικών διακοπών. Η υλοποίηση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους
δασκάλους ειδικευμένους στην κολύμβηση οι οποίοι είναι δάσκαλοι των
παιδιών.
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Αποτελέσματα

Η επίτευξη της κοινωνικής ένταξης τόσο των τυπικών παιδιών όσο και των
παιδιών με αναπηρίες μέσω της ωρίμανσης και της ανάληψης ευθυνών μέσα
στην ομάδα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ CAMPS ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Οργανισμός

Κολυμβητικός Σύλλογος Αστερίας, Κατερίνη, Ελλάδα

Ονομασία

Ημερήσια camps για τυπικά παιδιά και για παιδιά με αναπηρία όπου τα
παιδιά με αναπηρία εντάσσονται σε τυπικές ομάδες ηλικίας από 6 έως 12
ετών

Πεδίο εφαρμογής

Μέλη του Αστερία

Διάρκεια υλοποίησης

2016-μέχρι και σήμερα

Στόχοι

Η ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των συμμετεχόντων μέσω της
κολύμβησης σε συνδυασμό με άλλα αθλήματα και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

Ομάδα στόχος

Τυπικά παιδιά και για παιδιά με αναπηρία από 6 έως 12 ετών

Σύντομη περιγραφή

Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία

Αποτελέσματα

www.nautiliusproject.com

Η διδασκαλία εκτός από την κολύμβηση συνδυάζεται με άλλα αθλήματα
και θέματα όπως η μουσική, η φυσική, η τοξοβολία κλπ., υποστηρίζει τη
σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών καθώς έχει στόχο
να τους βοηθήσει
1. να μάθουν ενδιαφέροντα πράγματα
2. να ενισχύσουν την περιέργειά τους
3. να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα και τις κοινωνικές δεξιότητές τους
4. να βελτιώσουν τις δεξιότητες σκέψης τους και τις πιθανότητες ένταξης
5. να ενισχύσει την ομαδική εργασία και το ομαδικό πνεύμα
6. να παίξουν και να διασκεδάσουν
Πέντε μέρες την εβδομάδα από τις 8:30 έως τις 15:00 , μέχρι και 6
εβδομάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και
του Πάσχα. Το περιεχόμενο του προγράμματος και η υλοποίησή του
πραγματοποιείται από εξειδικευμένους καθηγητές με ειδίκευση στην
κολύμβηση και σε άλλα αθλήματα, όπως και σε άλλα θέματα
ενδιαφέροντος.
Η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης όλων των παιδιών μέσω της
συμμετοχής στις δραστηριότητες και η απόκτηση γνώσεων.
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Εξερευνώντας τις αθλητικές εμπειρίες στις τοπικές κοινότητες: Ευρήματα και
μαθήματα
Όπως φαίνεται στους Πίνακες της προηγούμενης ενότητας, οι εταίροι του Nautilius ένιωσαν την
ανάγκη να βελτιώσουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε μια πιο στρατηγική κατεύθυνση και
έτσι οι εταίροι του Nautilius συνεργάστηκαν μεταξύ τους καθώς και εντός των αντίστοιχων
τοπικών κοινοτήτων για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια σειρά ενεργειών και πρακτικές σε
αυτή την κατεύθυνση. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των αθλητικών εμπειριών με τη συμμετοχή
των οικογενειών και των τοπικών κοινοτήτων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ισχυρών συνεργατικών
σχέσεων με αθλητικές ομάδες, στον προσδιορισμό των διυπηρεσιακών προσεγγίσεων ως
στρατηγικής σημασίας, στη δέσμευση των αθλητικών φορέων για την ενσωμάτωση των ατόμων με
αναπηρία, την εκπαίδευση του προσωπικού και στον καθορισμό μοντέλων καλής πρακτικής για τη
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε αθλήματα. Σημαντικό και αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν η
σημαντική αύξηση τόσο της ευαισθητοποίησης όσο και της προσδοκίας της ενσωμάτωσης των
ατόμων με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες.
Οι στρατηγικές και οι δράσεις που υιοθετήθηκαν για την εξασφάλιση καλών και ικανοποιητικών
αποτελεσμάτων τέτοιων δραστηριοτήτων είναι:

∼

εταιρικές σχέσεις: δημιουργία αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων για τη στήριξη της
ανάπτυξης βιώσιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες, των οικογενειών και των τοπικών
κοινοτήτων στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση,

∼

διατηρήσιμη συμμετοχή: βιώσιμες ευκαιρίες συμμετοχής

για όλους μέσω ποιοτικών

πρωτοβουλιών και της δέσμευσης ανάμεσα στους υφιστάμενους συλλόγους και την τοπική
κοινότητα
∼

ανάπτυξη ικανοτήτων: η ενθάρρυνση των εμπλεκομένων για υποστήριξη της συμμετοχής
των ατόμων με αναπηρία μέσω της διευκόλυνσής τους, της κατάρτισης και της
ευαισθητοποίησης

∼

ευαισθητοποίηση: παροχή πληροφοριών και προώθηση όλων των ευκαιριών για συμμετοχή
σε βιώσιμη άθληση και τη σωματική δραστηριότητα για τα άτομα με αναπηρίες , τις
οικογένειες τους και τις τοπικές.

∼

Οφέλη για τους συμμετέχοντες: η αυτοπεποίθηση, η κινητοποίηση και η αξιοσημείωτη
βελτίωση στην ποιότητας ζωή ήταν εκτός των άλλων, τα οφέλη που παρατηρήθηκαν από τους

www.nautiliusproject.com
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γονείς και τους συμμετέχοντες σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Η κατάρτιση για τους
προπονητές και τους εκπαιδευτές έφερε μια καλύτερη κατανόηση της αναπηρίας και την
εξίσου σημαντική εμπιστοσύνη για τη βελτίωση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες και των
οικογενειών τους σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
∼

επιπτώσεις στα άτομα με αναπηρία: η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες σε αθλητικές
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες βελτιστοποιεί τη φυσική λειτουργία και βελτιώνει τη γενική
ευημερία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας. Η σωματική δραστηριότητα συνδέεται επίσης με
αυξημένη αυτοπεποίθηση και κοινωνική συνδεσιμότητα, χαρακτηριστικά που προάγουν την
κοινωνική ένταξη και καταπολεμούν την απομόνωση. Η αυξημένη δραστηριότητα που
αποκτήθηκε από τις διάφορες δράσεις του προγράμματος προσέφερε στους συμμετέχοντες
μια πλατφόρμα για να ζήσουν μια ολοκληρωμένη και δραστήρια ζωή μέσα στην κοινότητά
τους.

∼

συνεργατική δουλειά: η οικοδόμηση σχέσεων με τις οικογένειες και τις τοπικές αθλητικές
ομάδες αποτελούσε κεντρικό μέρος όλων των φάσεων ένταξης μέσω των αθλημάτων και
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Αυτό θέτει ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο θα επεκταθεί και θα
υποστηριχθεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό και στις ψυχαγωγικές
δραστηριότητες στο μέλλον.

∼

οικοδόμηση σχέσεων: ο καθορισμός ενός σκόπιμου στόχου για κατάρτιση των ηγετών, των
εκπαιδευτικών και των προπονητών προκειμένου να ενσωματώσουν την κουλτούρα
συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στα προγράμματα και τις δραστηριότητες των τοπικών
αθλητικών ομάδων και να διατηρηθεί αυτή η εστίαση σε όλες τις φάσεις των έργων για την
ενσωμάτωσή τους μέσω του αθλητισμού, αποδείχθηκε μια πολύ διαφωτισμένη στρατηγική.
Εξάλειψε εμπόδια, μετατόπισε τις υπάρχουσες αντιλήψεις για την ικανότητα και τη δυνατότητα
και άλλαξε τις θεσμικές συμπεριφορές προς το καλύτερο.

∼

στρατηγικός αντίκτυπος: η ύπαρξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής καθώς και μιας
διακρατικής εταιρικής σχέσης, είναι χρήσιμα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τέτοιων
πρωτοβουλιών

∼

διυπηρεσιακές προσεγγίσεις: οι διυπηρεσιακές προσεγγίσεις επιτρέπουν σε διαφορετικούς
ενδιαφερόμενους φορείς, γονείς, οργανώσεις φροντίδας, υγειονομικές αρχές, φορείς διοίκησης
και αθλητικές ομάδες, να συμβάλλουν στον καθορισμό στόχων. Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε
επίσης να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή.

www.nautiliusproject.com

33

NAUTILIUS PROJECT - PROJECT 590858 – AGREEMENT 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - GUIDE OF GOOD PRACTICES ON THE VALUE OF SPORT

Τελικές Παρατηρήσεις
Η ενσωμάτωση και η ένταξη είναι έννοιες που «συμβαδίζουν» στην ίδια σφαίρα: Η ενσωμάτωση
είναι ο απώτερος στόχος και η ένταξη είναι το προηγούμενο βήμα προς την ενσωμάτωση. Με αυτή
τη λογική, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το μέσο αλλά και ένας τρόπος προώθησης της κοινωνικής
ενσωμάτωσης. Η εμπλοκή των οικογενειών σε κάποιες από τις δραστηριότητες των αθλητικών
συλλόγων (όπως στη διοργάνωση, τη διοίκηση, ως παράγοντες κ.τλ) ή ακόμη ως κολυμβητές, θα
πολλαπλασιάσει τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στον αθλητισμό.
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Κεφάλαιο 2
Νοητική και σωματική ευεξία μέσω της
κολύμβησης
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Εισαγωγικά σχόλια
Παραπάνω έχει υποστηριχθεί ότι οι φυσικές δραστηριότητες, μεταξύ αυτών και η κολύμβηση σε
μια ειδική μορφή, έχουν ειδικά οφέλη τόσο για τον τυπικό πληθυσμό, όσο και για τα άτομα με
αναπηρίες. Οι εμπειρίες και οι πρακτικές των εταίρων του Νautilius που παρουσιάζονται σε αυτό
το κεφάλαιο θα χρησιμεύσουν για να σκιαγραφήσουν τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρίες που
επηρεάζουν την κινητικότητα ή τις γνωστικές πτυχές σε σχέση με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες
κολύμβησης. Αυτές οι εμπειρίες επιβεβαίωσαν ότι η κολύμβηση επηρεάζει θετικά τόσο την ψυχική
όσο και τη σωματική ευεξία, δίνοντας στα άτομα με αναπηρίες αυξημένη κίνηση, ευκαμψία και
γενική άνεση.
Το νερό έχει μοναδικές ιδιότητες, έτσι ώστε τα άτομα να έχουν την ευκαιρία να εκτελούν
παραλλαγές βασικών κινητικών δεξιοτήτων που ταιριάζουν με τα επίπεδα δεξιοτήτων τους και τους
βοηθούν να γίνουν πιο ανεξάρτητοι στη μετακίνηση τους.
Φυσικά, ο στόχος αυτού του οδηγού δεν είναι να γενικεύσει αλλά να παράσχει πληροφόρηση για
ορισμένες πτυχές αυτών των εμπειριών μέσω της μελέτης συγκεκριμένων περιπτώσεων στις χώρες
που εμπλέκονται στο έργο.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις αθλητικές δραστηριότητες, γίνεται
ολοένα και περισσότερο γνωστή η σημασία της εφαρμογής μεθοδολογιών και τεχνικών ευαίσθητων
στο πλαίσιο του περιβάλλοντος, καθώς και η εξέταση των αναπηριών ως κοινωνικό και πολιτισμικό
φαινόμενο που δεν περιλαμβάνει μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα αλλά την κοινωνία ολόκληρη.
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία αποτελεί
σημείο εστίασης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και καταρχήν, ένα ζήτημα ηθικής.
Τις τελευταίες δεκαετίες, δόθηκε αυξανόμενη προσοχή στη σημασία της σωματικής ικανότητας για
την προαγωγή της υγείας των ατόμων με αναπηρίες, προωθώντας μια ιδιαίτερη δέσμευση προς
διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό. Η συμμετοχή αυτή
θα επηρεάσει θετικά τόσο τα άτομα όσο και την κοινωνία.
Με ιδιαίτερη αναφορά στην κολύμβηση, υποστηρίζεται συχνά ότι οι ασκήσεις και οι διάφορες
μορφές κίνησης στο νερό προσφέρουν ευκαιρίες για αποκατάσταση και αναψυχή για τα άτομα με
αναπηρία. Τα αποτελέσματα των μελετών δείχνουν ότι η τακτική κολυμβητική άσκηση έχει
σημαντικές επιδράσεις από την άποψη της ψυχολογικής και φυσικής τόνωσης16.

16

Tripp, F., Krakow, K. (2014). Effects of an aquatic therapy approach (Halliwick-Therapy) on functional mobility in subacute stroke patients: a
randomized controlled trial. ClinRehabil 28, pp. 432 – 439.
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Είναι δυνατόν να συνοψίσουμε μερικά από τα οφέλη της κολύμβησης, τόσο από ψυχολογικής όσο
και από σωματικής πλευράς 17:

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

μειώνει την ψυχική ένταση

ενισχύει τους εξασθενημένους μύες

αποφεύγει την εχθρότητα

διατηρεί και αυξάνει την κινητικότητα των
αρθρώσεων

μειώνει το άγχος

μειώνει τον πόνο και τους μυϊκούς σπασμούς

αποφεύγει την απογοήτευση

διατηρεί και βελτιώνει την ισορροπία και τη
στάση του σώματος

Ακόμη και αν τα οφέλη της κολύμβησης αναγνωρίζονται ευρέως, τα αποδεικτικά στοιχεία και τα
αποτελέσματα σχετικά με αυτά προέρχονται κυρίως από διασκορπισμένες και τυχαίες
δραστηριότητες. Έτσι, ένας από τους βασικούς σκοπούς αυτού του οδηγού είναι να αυξήσει την
ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα και να συμβάλει στην προσθήκη περισσότερων καλών
πρακτικών στο ρεπερτόριο.
Στο επόμενο κεφάλαιο προτείνονται ορισμένα χρήσιμα ευρήματα και συστάσεις.

Ευρήματα και Συστάσεις
1.

Ατομικές εξατομικευμένες δραστηριότητες και προγράμματα

Κάθε άτομο με αναπηρία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ανταποκρίνεται διαφορετικά σε νέα
περιβάλλοντα και καταστάσεις. Τα άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια
μεταχείριση, ούτε τα οφέλη είναι ίδια. Ένας συμμετέχων μπορεί να τύχει ατομική και υψηλής
ποιότητας κατάρτιση, στην οποία μπορεί να αναπτύξει τις σωματικές ικανότητές του και
ταυτόχρονα να ανακουφίσει τις αναπτυξιακές αναπηρίες μέσω της σωματικής δραστηριότητας, να
βελτιώσει την υγεία του και να μειώσει τις επιπτώσεις της λιγότερο ενεργού ζωής. Επιπρόσθετα η
κολύμβηση καθιστά δυνατή την επιτυχία στη μάθηση για τα άτομα με αναπηρία και αυτή η επιτυχία
έχει θετικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους γενικότερα. Μια θετική
μαθησιακή εμπειρία είναι η ζωτική ενθάρρυνση για τη διά βίου απόκτηση και την αναβάθμιση των
γνώσεων και δεξιοτήτων.

17
S. Saxena, M. Van Ommeren, K. C. Tang & T. P. Armstrong (2005) Mental health benefits of physical activity, Journal of Mental Health,
14:5, 445-451
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2.

Κατάλληλες εγκαταστάσεις

Είναι σημαντικό όταν τα προγράμματα κολύμβησης σχεδιάζονται για άτομα με αναπηρίες να
διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις. Ο τελευταίος όρος περιλαμβάνει την τοποθεσία, το
προσωπικό, την προσβασιμότητα, τη θερμοκρασία του νερού και τα προσόντα των εκπαιδευτών.
Πιο συγκεκριμένα:
∼

θερμοκρασία νερού: είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην άνεση των
συμμετεχόντων και τη συνολική επιτυχία των δραστηριοτήτων σε νερό. Χρειάζεται να δοθεί
περισσότερη προσοχή στα μικρότερα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας δηλώνει ότι οι θερμοκρασίες των υδάτων πρέπει να κυμαίνονται γενικά
από 26 έως 30 ° C, ενώ για τη διδασκαλία στους πολύ μικρούς ή σε άτομα με αναπηρίες,
είναι επιθυμητή η υψηλότερη θερμοκρασία μεταξύ 29 και 31 °C;

∼

τοποθεσία: θα πρέπει να υπάρχει μια λογική απόσταση οδήγησης και πρόσβαση σε χώρο
στάθμευσης, για να εξασφαλιστεί η τακτική συμμετοχή. Η τοποθεσία της εγκατάστασης
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εγγύηση της πρόσβασης στα άτομα με αναπηρίες;

∼

προσωπικό: θα πρέπει να παρέχεται μια φιλική και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Το προσωπικό
των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ώστε να
παρέχει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των ατόμων. Ο επαγγελματίας της φυσικής δραστηριότητας στο νερό είναι σημαντικός για
να εγγυηθεί την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την απόλαυση είτε πρόκειται για
ομαδική άσκηση, εκπαίδευση μικρών ομάδων ή προσωπική εκπαίδευση.

3. Τεχνικές
Η εφαρμογή και η προσαρμογή των τεχνικών κολύμβησης που ταιριάζουν καλύτερα σε
συγκεκριμένες καταστάσεις είναι επίσης ζωτικής σημασίας.
∼

Μέθοδος Halliwick: χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ακολουθεί πολύ
συγκεκριμένες αρχές. Αυτές είναι:

∼

o

η ατομική προσέγγιση;

o

η προσωπική, ένας προς ένας, επαφή;

o

η ανεξαρτησία των κολυμβητών;

Κατά την εφαρμογή αυτής της τεχνικής, κάθε κολυμβητής δουλεύει πάντα με έναν προσωπικό
εκπαιδευτή, ο οποίος τον γνωρίζει και μπορεί να προσαρμόσει τη διδασκαλία ανάλογα με
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την συγκεκριμένη κατάσταση. Οι τεχνικές του Halliwick είναι πολύ αποτελεσματικές σε άτομα
με διαφορετικές μορφές αναπηρίας (φυσικές, γνωστικές ή και τις δύο).
∼

Πλωτές Πλατφόρμες: είναι μια τεχνική εκμάθησης-κολύμβησης που βοηθά στη βελτίωση των
φυσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των ατόμων με και χωρίς
ειδικές ανάγκες. Οι πλωτές πλατφόρμες χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στους
συμμετέχοντες να αισθάνονται ασφαλείς στο νερό, να ξεπερνούν το φόβο τους και να
απολαμβάνουν το μάθημα. Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν συχνά μια μεγάλη
ποικιλία εργαλείων διδασκαλίας για να διδάξουν στους μαθητές τους. Αυτές οι πλατφόρμες
είναι επίσης χρήσιμες και για τους συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης.

Εφαρμογή και αποτελέσματα για διάφορους τύπους αναπηριών
Δεν υπάρχει μια μοναδική μέθοδος που είναι πάντα επιτυχής για τη διδασκαλία δραστηριοτήτων
νερού σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές
μέθοδοι, είτε μόνοι είτε σε συνδυασμό, ανάλογα με την ειδική κατάσταση και τις ανάγκες. Επίσης,
οι εκπαιδευτές που έχουν συμμετέχοντες με αναπηρίες ίσως χρειαστεί να έχουν μικρότερα μεγέθη
τάξης. Ορισμένα μεμονωμένα χαρακτηριστικά όπως το φυσικό μέγεθος, η ηλικία, τα στάδια της
πνευματικής και φυσικής εξέλιξης, καθώς και άλλες συνθήκες υγείας μπορεί να απαιτούν ειδικές
προσαρμογές ή προσαρμογές χρόνου, ώστε η εκμάθηση κολύμβησης να είναι επιτυχημένη για τον
συμμετέχοντα και σε τυπικά τμήματα κολύμβησης. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όλα τα
άτομα είναι διαφορετικά και να δημιουργήσουμε οδηγίες και τεχνικές προσαρμοσμένες στις
διαφορετικές ανάγκες κάθε ατόμου. Ένας από τους κύριους στόχους πρέπει να είναι ότι οι
συμμετέχοντες να έχουν μια θετική εμπειρία από τα μαθήματα. Οι ειδικές πτυχές για τις διάφορες
αναπηρίες συνοψίζονται ως εξής 18:

18 Katja Roj, Jurij Planinšec, Majda Schmidt, Effect of Swimming Activities on the Development of Swimming Skills in Student with Physical

Disability – Case Study, The New Educational Review, 46(4):2016
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ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ASD)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Το ASD είναι ο συνηθέστερος όρος που
περιλαμβάνει
διαταραχή,

γενικευμένη
που

αναπτυξιακή

χαρακτηρίζεται

από

σημαντικές κοινωνικές, επικοινωνιακές και
συμπεριφορικές προκλήσεις.
Τα παιδιά με ASD μπορούν να ωφεληθούν
πολύ

από

τη

πρόγραμμα

συμμετοχή

κολύμβησης:

τους

σε

ένα

μπορούν

να

προωθήσουν την υγεία, την ευεξία και την
αυτοπεποίθηση, βοηθώντας τα παιδιά με
αυτισμό να μάθουν δεξιότητες που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν καθ 'όλη τη διάρκεια
ζωής

τους.

Μέχρι

στιγμής

υπάρχει

περιορισμένη έρευνα για τον προσδιορισμό
σε παγκόσμιο επίπεδο του τρόπου με τον
οποίο τα προγράμματα κολύμβησης ωφελούν
τα άτομα με ASD: απαιτούνται περισσότερα
προγράμματα και πρακτικές.
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Το κολύμπι μπορεί να είναι χρήσιμο και για
άτομα με σύνδρομο Down, όταν υπάρχει και
ιατρική συμφωνία. Τα κανονικά μαθήματα
κολύμβησης για άτομα με σύνδρομο Down
μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο για τη
βελτίωση των λειτουργιών τους και μπορεί να
έχουν θετική επίδραση και στα άτομα με
νοητική καθυστέρηση.
Είναι

σημαντικό

να

αξιολογηθεί

και

να

εξισορροπηθεί το επίπεδο της διανοητικής
αναπηρίας, οι ηλικίες των συμμετεχόντων και η
σωματική βλάβη.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα άτομα με
σύνδρομο

Down

έχουν

χαμηλό

επίπεδο

προσοχής. Ως εκ τούτου, η διαδικασία μάθησης
απαιτεί περισσότερο χρόνο και υπομονή από
τον δάσκαλο.
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μία από τις

Το κολύμπι είναι μια επιθυμητή δραστηριότητα
νευρικού για άτομα χωρίς άκρα. Ο διαγωνισμός σε
συστήματος που επηρεάζει τόσο τη σωματική παραολυμπιακούς αγώνες ατόμων που έχουν
όσο και την ψυχική κατάσταση των ασθενών. υποστεί υπέστη ακρωτηριασμό βοηθά στην
Συναντάται σε μεγάλο ποσοστό μεταξύ των αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς έναντι των
αναπηριών και παρέχει ευκαιρίες συμμετοχής
κεντρικών νευρικών ασθενειών.
σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά
Η χρήση της υδροθεραπείας εξετάστηκε ως
εκτός από την ελάχιστη φυσική ικανότητα ή της
μια πιθανή παρέμβαση για άτομα με
πιθανότητες να ασχοληθεί κάποιος με τη
σκλήρυνση κατά πλάκας για διάφορους κολύμβηση, η αυτοδιάθεση η κοινωνική
λόγους: το ζεστό νερό επιτρέπει στον ασθενή ταυτότητα και η αρνητική ψυχολογία πρέπει
να
λαμβάνονται
υπόψη
ως
να κινηθεί ευκολότερα, οι κινήσεις είναι πιο επίσης
άνετες από ό, τι στη γη και η κυκλοφορία του προϋποθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη
συμμετοχή.
αίματος γίνεται καλύτερη.
ασθένειες

του

www.nautiliusproject.com
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Παραδείγματα καλών πρακτικών
Παρακάτω ακολουθούν σύντομες περιλήψεις δύο περιπτωσιολογικών μελετών δραστηριοτήτων
σχετικών με την κολύμβηση που οργανώνονται από τους εταίρους του Nautilius και απευθύνονται
ειδικά σε άτομα με αναπηρίες. Αυτά τα παραδείγματα δεν είναι εξαντλητικά και δεν
αντιπροσωπεύουν μια ολοκληρωμένη παρατήρηση σε αυτόν τον τομέα: είναι μια πιο προσεκτική
ματιά στις δυνατότητες των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται επιτυχώς στο πλαίσιο αυτού του
έργου.

Συγκεκριμένα: η EsseniaUetp (Ιταλία) συνέλεξε και διερεύνησε τις ορθές πρακτικές των υπολοίπων
εταίρων, APDV Murgano (Ιταλία), Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Πιερίας (Ελλάδα),
Asterias (Ελλάδα) και των εταίρων της νεολαίας Edirne και των ατόμων με ειδικές ανάγκες όπως
αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

Mαθήματα κολύμβησης και υδροθεραπεία για άτομα με αναπηρία
Οργανισμός

Αστερίας, Κατερίνη Ελλάδα

Όνομα

Υδροθεραπεία και ατομικά μαθήματα κολύμβησης για κολυμβητές με
αναπηρίες

Πεδίο εφαρμογής

Κολυμβητές με αναπηρίες

Περίοδος εφαρμογής

2016-2018

Στόχοι

κοινωνικοποίηση, μείωση σπαστικότητας, αύξηση δύναμης και
κινητικότητας, αύξηση του αισθήματος ασφάλειας στο νερό, αύξηση της
σωματικής δραστηριότητας.

Ομάδα εφαρμογής

15-20 κολυμβητές με αναπηρία

Σύντομη περιγραφή

Εσωτερική πισίνα, θερμοκρασία> 28,5 ° μια φορά την εβδομάδα

Μεθοδολογία
Αποτελέσματα

www.nautiliusproject.com

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού, κυρίως διατάσεις & ενδυνάμωση καθώς
και βασικές κολυμβητικές δεξιότητες.
Τα αποτελέσματα στην ελαστικότητα και το εύρος άρθρωσης της κίνησης,
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής, τις δεξιότητες κολύμβησης
που έχουν καθιερωθεί.
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Μάθημα κολύμβησης
Οργανισμός

Αστερίας, Κατερίνη Ελλάδα

Όνομα

Μαθήματα κολύμβησης για παιδιά με αναπηρίες ενταγμένα σε τυπική τάξη
κολύμβησης.

Πεδίο εφαρμογής

Κολυμβητές με αναπηρίες

Περίοδος εφαρμογής

2016-2018

Στόχοι
Ομάδα εφαρμογής
Σύντομη περιγραφή
Μεθοδολογία
Αποτελέσματα

Αύξηση του αυτοσεβασμού, της εμπιστοσύνης στο νερό, εκμάθηση βασικών
δεξιοτήτων κολύμβησης, ικανοποίηση βασικών αναγκών, αύξηση της
ένταξής τους στην τάξη.
Περιπατητικά παιδιά με σωματική ή διανοητική αναπηρία, άνω των 50
συνολικά
Εσωτερική πισίνα, θερμοκρασία> 28,5 ° C, προσωπική διδασκαλία στην τάξη
σε ορισμένες περιπτώσεις, διδασκαλία με περισσότερους από έναν
καθηγητές, 1 δάσκαλο / 6-8 παιδιά.
Οι γενικές αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας της κολύμβησης στα παιδιά,
τροποποιημένες ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και δεξιότητες.
Επίτευξη στόχων , συμμετοχή σε κολυμβητικές συναντήσεις.

Μάθημα κολύμβησης
Οργανισμός

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (Ελλάδα)

Όνομα

Μαθήματα κολύμβησης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αναπηρίες

Πεδίο εφαρμογής

μαθητές με αναπηρίες

Περίοδος εφαρμογής

2016 – 2017

Στόχοι

Εκμάθηση βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων , εξάσκηση καθημερινών
δραστηριοτήτων, αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, κοινωνικοποίηση.

Ομάδα εφαρμογής

Μαθητές με κινητικές αναπηρίες

Σύντομη περιγραφή

Εσωτερική πισίνα, θερμοκρασία> 28,5 ° C, προσωπική διδασκαλία , 16
περιπατητικοί μαθητές, μια μέρα την εβδομάδα, 2 ώρες ανά μάθημα, 12
μαθήματα.

Μεθοδολογία

Ατομική διδασκαλία

Αποτελέσματα

Οι μαθητές μάθανε αναπνοή, επίπλευση, προώθηση και αυξήσαν την
κοινωνικοποίηση τους.

www.nautiliusproject.com
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Το ακόλουθο βίντεο περιλαμβάνει μερικά παραδείγματα κολυμβητικών δραστηριοτήτων για
παιδιά, που διοργανώνει η Δ / νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας στην Κατερίνη (στην
Ελλάδα) στην τοπική πισίνα. Διακρίνονται διάφορες τεχνικές εκπαίδευσης για νεαρά παιδιά.
Προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο και η ανωνυμία των εμπλεκόμενων ατόμων, ιδίως των
ανηλίκων, τα βίντεο είναι θολά.

www.nautiliusproject.com
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Κολύμβηση για Ευεξία
Οργανισμός

Ολυμπιακό κολυμβητήριο Ανδριανούπολης

Όνομα

Ευεξία μέσω της κολύμβησης

Πεδίο εφαρμογής

Όλα τα επίπεδα

Περίοδος εφαρμογής

Τρίτη- Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή από τις 15.00 ως τις 16.00

Στόχοι

Αύξηση της νοητικής και σωματικής ευεξίας των συμμετεχόντων μέσω των
μαθημάτων κολύμβησης

Ομάδα εφαρμογής

Άτομα με αναπηρία, ετών 8-25

Σύντομη περιγραφή

Μεθοδολογία
Αποτελέσματα

Ενίσχυση της νοητικής και σωματικής ευεξίας των ατόμων μέσω της
κολύμβησης. Στόχοι:
χαλάρωση
απόκτηση εμπειρίας σε βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
εκμάθηση και εξάσκηση των κολυμβητικών τους ικανοτήτων
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης εντός και εκτός νερού
βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την διαχείριση των
καθημερινών αναγκών
βελτίωση της καθημερινότητας μέσω της μείωσης του πόνου και της
αύξησης της κινητικότητας της δύναμης και της αντοχής
παιχνίδι και διασκέδαση
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
4 μέρες την εβδομάδα, 40-60 λεπτά ανά μάθημα. Το περιεχόμενο του
προγράμματος και η υλοποίηση έγιναν από πιστοποιημένους δασκάλους
εξειδικευμένους στη κολύμβηση.
Η ενίσχυση της νοητικής και σωματικής ευεξίας των παιδιών μέσω της
συμμετοχής τους στις δραστηριότητες και της απόκτησης της γνώσης.

Εκπαίδευση για εκπαιδευτές κολύμβησης
Οργανισμός

ASD.V. MURGANO

Όνομα

FINP μαθήματα εκπαίδευσης

Πεδίο εφαρμογής

Κολύμβηση για άτομα με αναπηρία

Περίοδος εφαρμογής

Πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές

Στόχοι

Έκδοση πιστοποίησης προπονητών

Ομάδα εφαρμογής

Εκπαιδευτές κολύμβησης

Σύντομη περιγραφή

Εξειδικευμένα μαθήματα για δασκάλους κολύμβησης

Μεθοδολογία

Θεωρία και πράξη στο κολυμβητήριο

Αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι περάσαν τις τελικές εξετάσεις και πήραν το
πιστοποιητικό.

www.nautiliusproject.com
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι το κολύμπι είναι μια δραστηριότητα που είναι εξαιρετικά
σημαντική για τα άτομα με αναπηρίες και πρέπει να εφαρμόζεται όσο το δυνατόν συχνότερα.
Συμπερασματικά, οι εμπειρίες στο πλαίσιο του έργου Nautilius δείχνουν ότι τα αθλητικά
περιεχόμενα για άτομα με αναπηρία

χαρακτηρίζονται από ένα περιβάλλον ένταξης χωρίς

αποκλεισμούς με ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις και συνεπώς μπορούν να οδηγήσουν σε ένα
ευρύ φάσμα θετικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων.

www.nautiliusproject.com
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Κεφάλαιο 3
Σχολικός αθλητισμός: ο ρόλος της
εκπαίδευσης
στην
προώθηση
της
κολύμβησης ως μέσω ένταξης ατόμων με
αναπηρίες

www.nautiliusproject.com
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Εισαγωγικά σχόλια
Οι σπουδαστές επωφελούνται από τον αθλητισμό με πολλούς τρόπους, σύμφωνα με μια προοπτική
ευεξίας που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές, φυσικές και ψυχολογικές που συμπίπτουν για την
επίτευξη ποιότητας ζωής. Ο αθλητισμός βοηθά τους νέους να προετοιμαστούν και να αποκτήσουν
δεξιότητες για τον πραγματικό κόσμο απολαμβάνοντας ένα περιβάλλον διασκέδασης ενώ έχουν
χρόνο με τους συνομηλίκους τους. Τα κύρια οφέλη από τη συμμετοχή στον αθλητισμό
περιλαμβάνουν: αυξημένη υγεία, υψηλότερη αυτοεκτίμηση και μειωμένη συχνότητα επικίνδυνης
συμπεριφοράς. Αυτά τα οφέλη ισχύουν και για άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν στον
αθλητισμό, όπως αναφέρεται στις προηγούμενες ενότητες αυτού του οδηγού. Το κολύμπι
συγκεκριμένα καλλιεργεί αντοχή, μυϊκή δύναμη και καρδιαγγειακή ικανότητα. Η κολύμβηση είναι
επίσης μια δραστηριότητα όπου οι τραυματισμοί δεν συμβαίνουν τόσο εύκολα όπως σε άλλες
αθλητικές δραστηριότητες και τα οφέλη της είναι πολλά και για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες αναφέρει ότι πρέπει
να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά με αναπηρίας θα έχουν ίσα δικαιώματα και πρόσβαση, όπως όλα
τα παιδιά, στην κοινωνική ζωή και δραστηριότητες:
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη
απόλαυση από τα παιδιά με αναπηρία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών σε ισότιμη βάση με τα άλλα παιδιά.
2. Σε όλες τις δράσεις που αφορούν παιδιά με αναπηρίες, το καλύτερο για το όφελος του παιδιού
είναι πρωταρχικής σημασίας.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε τα παιδιά με αναπηρίες να έχουν το δικαίωμα να
εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για όλα τα θέματα που τους αφορούν και να λαμβάνουν
υπόψη τις απόψεις τους ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους σε ισότιμη βάση με άλλα
παιδιά και να παρέχουν κατάλληλη για την ηλικία και την αναπηρία βοήθεια για να υλοποιείται
αυτό το δικαίωμα 19.
Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίζεται και να προστατεύεται το παιχνίδι, η αναψυχή, οι δραστηριότητες
αναψυχής και οι αθλητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στο
σχολικό σύστημα. Όπως επιβεβαιώνεται από την UNESCO, τα αθλητικά προγράμματα στο σχολείο
μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη των ατόμων 20. Ο αθλητισμός επηρεάζει με θετικό τρόπο τη
19
20

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf
Riitta-LeenaMetsäpelto, Lea Pulkkinen. The benefits of extracurricular activities for socioemotional behavior and school achievement
www.nautiliusproject.com
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νεολαία και την προσωπική ανάπτυξη 21. Παίζει επίσης βασικό ρόλο στην προώθηση της ιδιότητας
του πολίτη, την ενίσχυση της ηγεσίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της ικανότητας επίλυσης
συγκρούσεων , ανάπτυξης θετικών σχέσεων μεταξύ των ομοτίμων, προαγωγής της υγείας, της
διδασκαλίας κανόνων και αξιών, προωθώντας την αυτοεκτίμηση, μειώνοντας την αντικοινωνική
συμπεριφορά και εμπλέκοντας την περιθωριοποιημένη νεολαία22. Παρόλαυτα σε όλη την Ευρώπη,
παρατηρούνται αδυναμίες στη συμμετοχή των φοιτητών σε αθλητικές δραστηριότητες, ειδικά αν
αναφερόμαστε σε μαθητές με ειδικές ανάγκες23. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό,
μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές με αναπηρίες.

Τα αθλητικά προγράμματα διαφέρουν από ένα τυπικό σχολικό πρόγραμμα και τα σχολεία ενδέχεται
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα, όταν η επιλεγείσα αθλητική
δραστηριότητα είναι κολύμβηση, σημαίνει αλλαγή στη συνήθη καθημερινή ρουτίνα τόσο για τα
σχολεία όσο και για τις οικογένειες. Οι οικογένειες, για παράδειγμα, πρέπει να οργανώσουν τη
μεταφορά σε μαθήματα κολύμβησης επειδή συνήθως τα σχολεία δεν διαθέτουν πισίνα, επομένως
είναι απαραίτητη η μετακίνηση σε ένα κολυμβητήριο. Αυτοί οι παράγοντες έχουν αντίκτυπο σε
όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι κολυμβητές και οι σύλλογοι / κέντρα καθώς και τα σχολεία
καλούνται έτσι να προβούν σε προσαρμογές για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή αυτών των
δραστηριοτήτων.

Βελτιώνοντας τη συμμετοχή και ξεπερνώντας τα εμπόδια
Ο αθλητισμός είναι ένα ειδικό όχημα για την προώθηση μιας θετικής και πολιτιστικής
ανταγωνιστικότητας και αριστείας μεταξύ των μαθητών όλων των δυνατοτήτων (ειδικών ή μη) και
των στάσεων. Τα παιδιά στις περισσότερες χώρες δαπανούν πολλές ώρες την ημέρα στα σχολεία,
επομένως τα σχολεία πρέπει να προσφέρουν ένα περιεκτικό σχέδιο δράσης το οποίο υλοποιεί
σχολικά αθλήματα, λέσχες δραστηριοτήτων και άλλες δομημένες και μη δομημένες δραστηριότητες
αναψυχής, προκειμένου να καταστούν ένα βιώσιμο μέσο για την προώθηση της φυσικής
δραστηριότητας μεταξύ των νέων. Ιδιαίτερη υποστήριξη και προσοχή πρέπει να δοθεί σε εκείνους

21

22
23

in middle childhood: Journal Educational Research. 2014; 6: pp. 10-33.
Linver M.R., Roth J.L., Brooks-Gunn J., Patterns of adolescents’ participation in organized activities: Are sports best when combined with
other activities? Dev Psychol. 2009; 45: 354-367.
Ibidem
Eccles JS, Barber BL, Stone M, Hunt J. Extracurricular activities and adolescent development. Journal of Social Issues. 2003; 59: pp. 865889.
www.nautiliusproject.com
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τους μαθητές που δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να συμμετάσχουν στον αθλητισμό προκειμένου
να επιτευχθεί καλύτερο ποσοστό συμμετοχής και να προωθηθεί η ένταξή τους, όλα τα παραπάνω
θα οδηγήσουν σε ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της
συμμετοχής στον αθλητισμό . Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους μαθητές με
ειδικές ανάγκες ή αυτούς με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να ξεπεράσουν τα εμπόδια στη
συμμετοχή και να απολαύσουν τον αθλητισμό στο σχολείο. Για τα σχολεία, τα αθλητικά κέντρα και
τους εμπλεκόμενους φορείς είναι δυνατό να αντληθούν διαφορετικές και έγκυρες προσεγγίσεις σε
όλη την Ευρώπη, οι οποίες έχουν ήδη συνδυαστεί και πετύχει με προγράμματα και δραστηριότητες
που ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια
Σύμφωνα με τους εταίρους του Nautilus, συνιστάται συχνότητα κατάρτισης τουλάχιστον τριών
συνεδριών την εβδομάδα για τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας σε νέους χωρίς
αναπηρίες. Από την άλλη πλευρά, για τα παιδιά και τους εφήβους με αναπηρίες, μία ή δύο συνεδρίες
εβδομαδιαίως μπορούν επίσης να προκαλέσουν ή να διατηρήσουν αποτελέσματα. Κατά τον
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των
οικογενειών.
Οι επιτυχείς σχέσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών έχουν ιδιαίτερη σημασία και πρέπει
να βασίζονται σε μια κοινή αντίληψη. Περιλαμβάνουν τον αθλητή, τη σχολή του προγράμματος,
την ομάδα σπουδαστών και τις οικογένειες. Φυσικά, ο σχεδιασμός και η απόδοση κάθε αθλητικού
προγράμματος πρέπει να προσαρμοστούν σε κάθε σχολείο. Με την ευκαιρία, υπάρχουν βασικά
στοιχεία για την κατανόηση και την οικοδόμηση μιας σχέσης αθλητισμού μέσα στο σχολείο που
μπορεί να είναι γενικά χρήσιμη. Μια σύντομη λίστα με τα ακόλουθα μπορεί να γίνει:
Τα σχολεία (τα οποία γνωρίζουν και καλύτερα τους μαθητές τους) πρέπει:
∼

Να παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό και τον στόχο τους.

∼

Να σχεδιάσουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων με σκοπό να
εκτιμήσουν την επίδραση τους στη βελτίωση της παροχής αθλητικών υπηρεσιών
στους μαθητές τους

∼

Να παρακολουθούν τακτικά το έργο των ειδικευμένων εκπαιδευτικών και / ή των
αθλητικών προπονητών για να διασφαλίσουν ότι η διδασκαλία και η εκγύμνασή
τους είναι συστηματικά καλή.

∼

Να συνεργάζονται στενά με τους γονείς και τις οικογένειες για την προώθηση της
υγείας και της ευημερίας όλων των μαθητών, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία.

www.nautiliusproject.com
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Τα αθλητικά κέντρα πρέπει:
∼

Να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό για το σχεδιασμό και την παράδοση ενός
δομημένου επαγγελματικού προγράμματος.

∼

Να προτιμούν συνεργασίες και να ενωθούν με άλλες οντότητες για να επιτύχουν
διαρθρωμένη κατάρτιση προσωπικού και αξιόλογες δραστηριότητες.

∼

Να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής στην τοπική κοινότητα.

∼

Να ξεπερνούν τη χαμηλής αυτοπεποίθησης και φτωχής κινητικής επιδεξιότητας
ανάπτυξη.

∼

Να ξεπερνούν τα κοινωνικά εμπόδια και τα εμπόδια επικοινωνίας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει:
∼

Να αξιολογούν την εφαρμογή της κολύμβησης στα σχολεία

∼

Να καταγράφουν την επίδραση της εφαρμογής της κολύμβησης στα σχολεία
μακροπρόθεσμα

∼

Να καταγράφουν αν η συμμετοχή των μαθητών βελτιώνει την απόδοση τους στη
κολύμβηση

∼

Να προάγουν την υγεία και την ευεξία

Παραδείγματα καλών πρακτικών
Οι εταίροι του Nautilius έχουν εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια πολλά προγράμματα κολύμβησης
που αφορούσαν σχολεία και μαθητές. Μερικές από αυτές τις εμπειρίες, με τις μεθοδολογίες και τα
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, συνοψίζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα: η EsseniaUetp (Ιταλία)
συνέλεξε και διερεύνησε τις καλές πρακτικές, ενώ η APDV Murgano (Ιταλία), η Διεύθυνση
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Πιερίας (Ελλάδα), ο Asterias (Ελλάδα), οι εταίροι της νεολαίας
Edirne και των ατόμων με ειδικές ανάγκες τις παρουσίασαν όπως φαίνεται παρακάτω.

www.nautiliusproject.com
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Οργανισμός

Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κατερίνης, Πιερία, Ελλάδα.

Όνομα

Υλοποίηση της μεθόδου Halliweek

Πεδίο εφαρμογής

Μαθητές με αναπηρία

Περίοδος εφαρμογής

2014-2016

Στόχοι

Ειδικό επαγγελματικό Λύκειο και Γυμνάσιο Κατερίνης

Ομάδα εφαρμογής
Σύντομη περιγραφή
Μεθοδολογία

Κοινωνικοποίηση,

μείωση

σπαστικότητας,

αύξηση

φυσικής

δραστηριότητας
5 μαθητές με αναπηρία – 3 από τους οποίους σε αναπηρικό αμαξίδιο
Μικρό κλειστό κολυμβητήριο, θερμοκρασία νερού>30oC, μια φορά την
εβδομάδα, 2 δάσκαλοι, 5 παιδιά

Αποτελέσματα

Μέθοδος Halliweek

Σχόλια

Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα στη σπαστικότητα.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Οργανισμός

Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κατερίνης, Πιερία, Ελλάδα.

Όνομα

Μαθήματα κολύμβησης για μαθητές με αναπηρία

Πεδίο εφαρμογής

Μαθητές με αναπηρία

Περίοδος εφαρμογής

2016-2017

Στόχοι
Ομάδα εφαρμογής

Εκμάθηση βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, εξάσκηση σε καθημερινές
δεξιότητες, αύξηση φυσικής δραστηριότητας, κοινωνικοποίηση.
Μαθητές με κινητικές αναπηρίες
Κλειστό κολυμβητήριο, θερμοκρασία νερού>28.5oC, ατομική διδασκαλία,

Σύντομη περιγραφή

16 περιπατητικοί μαθητές, μια φορά την εβδομάδα, 2 ώρες το κάθε
μάθημα, 12 μαθήματα.

Μεθοδολογία
Αποτελέσματα

www.nautiliusproject.com

Ατομική διδασκαλία
Έμαθαν αναπνοή, επίπλευση και προώθηση, αύξησαν την κοινωνικότητα
τους.

51

NAUTILIUS PROJECT - PROJECT 590858 – AGREEMENT 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - GUIDE OF GOOD PRACTICES ON THE VALUE OF SPORT

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οργανισμός
Όνομα

Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κατερίνης, Πιερία, Ελλάδα.
Η κολύμβηση ως μέρος του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για μαθητές
με αναπηρία

Πεδίο εφαρμογής

Μαθητές μα αναπηρία

Περίοδος εφαρμογής

2009- μέχρι σήμερα

Στόχοι
Ομάδα εφαρμογής
Μεθοδολογία
Αποτελέσματα
Σχόλια

Μείωση σπαστικότητας, αύξηση φυσικής δραστηριότητας, εκμάθηση
αναπνοής, βύθισης, επίπλευσης και προώθησης.
Μαθητές με κινητικές αναπηρίες
Κλειστό κολυμβητήριο εξατομικευμένη διδασκαλία περισσότεροι από 80
μαθητές.
Εκμάθηση αναπνοής επίπλευσης και προώθησης, συμμετοχή στην ετήσια
κολυμβητική γιορτή.
Συνεργάστηκαν το ειδικό σχολείο Κατερίνης με τη Διεύθυνση
πρωτοβάθμιας, τον Αστερία και το Δήμο Κατερίνης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οργανισμός
Όνομα

Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κατερίνης, Πιερία, Ελλάδα.
Μαθήματα κολύμβησης για μαθητές με αναπηρία ενταγμένους σε τυπικές
τάξεις.

Πεδίο εφαρμογής

Μαθητές με αναπηρία

Περίοδος εφαρμογής

2008-μέχρι σήμερα
Τα Δημοτικά σχολεία της Πιερίας όπου στις τυπικές τάξεις τους φοιτούσαν

Εταίρος

και μαθητές με αναπηρία, Η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Πιερίας, ο αθλητικός σύλλογος Αστερίας, ο Δήμος και η περιφερειακή
ενότητα της Πιερίας.
Αύξηση αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης στο νερό, εκμάθηση βασικών

Στόχοι

κολυμβητικών δεξιοτήτων, ικανοποίηση βασικών αναγκών, αύξηση της
ένταξης τους στη τάξη.

Ομάδα εφαρμογής

Μαθητές με κινητικές αναπηρίες
Εσωτερική πισίνα. Ατομική διδασκαλία, 2-3 δάσκαλοι στη τάξη για 18-25

Σύντομη περιγραφή

μαθητές

(συμπεριλαμβανομένων

1-2

μαθητών

με

αναπηρία),

περισσότεροι από 150 μαθητές με αναπηρία έχουν παρακολουθήσει το
μάθημα τη τελευταία 10ετία

www.nautiliusproject.com
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Μεθοδολογία

Ατομική διδασκαλία

Αποτελέσματα

Επίτευξη των στόχων, συμμετοχή στην ετήσια γιορτή κολύμβησης

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
Οργανισμός

APD Murgano, Έννα, Ιταλία

Όνομα

ΤΟ σχολείο πάει στο κολυμβητήριο

Πεδίο εφαρμογής

Σχολεία όλων των βαθμίδων

Περίοδος εφαρμογής

Σχολική χρονιά

εταίροι

Η τοπική κοινότητα

Στόχοι

Να μάθουν οι μαθητές να κολυμπούν

Ομάδα εφαρμογής

Μαθητές από 3 έως 18

Σύντομη περιγραφή

Δομημένα μαθήματα κολύμβησης

Μεθοδολογία
Αποτελέσματα
Σχόλια

www.nautiliusproject.com

Πρακτική διδασκαλία σύμφωνα με τις οδηγίες της Ιταλικής κολυμβητικής
ομοσπονδίας
Κατάκτηση δεξιοτήτων στη κολύμβηση (διαφορετικά επίπεδα)
Οι

εμπλεκόμενοι

προπονητές

πρέπει

να

έχουν

συγκεκριμένη

αναγνωρισμένη άδεια, ώστε να διδάσκουν σε μαθητές με αναπηρία
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Το παρακάτω βίντεο δείχνει μια τυπική σχολική μέρα με φοιτητές που πηγαίνουν από το σχολείο
στην τάξη κολύμβησης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που οργανώνει η ASD Murgano, Enna
(Ιταλία). Προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο και η ανωνυμία των εμπλεκόμενων ατόμων,
ιδίως των ανηλίκων, τα βίντεο είναι θολά.

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οργανισμός
Όνομα

Κολυμβητικός σύλλογος Αστερίας
Υδροθεραπεία και ατομική διδασκαλία κολύμβησης για άτομα με
αναπηρία

Πεδίο εφαρμογής

Κολυμβητές με αναπηρία

Περίοδος εφαρμογής

2016-2018
Κοινωνικοποίηση,

Στόχοι

μείωση

σπαστικότητας,

αύξηση

δύναμης

και

κινητικότητας, αύξηση της ασφάλειας στο νερό, αύξηση φυσικής
δραστηριότητας.

Ομάδα εφαρμογής

15-20 κολυμβητές με αναπηρία

Σύντομη περιγραφή

Κλειστή πισίνα, θερμοκρασία νερού>28,5°C, μια φορά την εβδομάδα

Μεθοδολογία
Αποτελέσματα

www.nautiliusproject.com

Κυρίως διατάσεις & ασκήσεις ενδυνάμωσης και βασικές κολυμβητικές
δεξιότητες.
Αποτελέσματα στην ελαστικότητα και το εύρος κίνησης των αρθρώσεων,
αποτελέσματα στη δύναμη και οριστικοποίηση κολυμβητικών ικανοτήτων.

54

NAUTILIUS PROJECT - PROJECT 590858 – AGREEMENT 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - GUIDE OF GOOD PRACTICES ON THE VALUE OF SPORT

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Οργανισμός

Edirne Gençlik ve EngellileriDesteklemeDerneği, Αδριανούπολη, Τουρκία
Ποδόσφαιρο και γυμναστήριο

όνομα

Συνάντηση στο καφέ του σχοελίου
Ολυμπιακό κολυμβητήριο Ανδριανούπολης
Ποδόσφαιρο και γυμναστήριο

Πεδίο εφαρμογής

Συνάντηση στο καφέ του σχοελίου
Ολυμπιακό κολυμβητήριο Ανδριανούπολης

Περίοδος εφαρμογής

Απρίλιος 2018
Να αυξήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες των μαθητών στις αθλητικές

Στόχοι

δραστηριότητες
Να υποστηρίξουν τους γονείς
Να μάθουν να κολυμπούν.
18 αθλητές ποδοσφαίρου

Ομάδα εφαρμογής

18 γονείς μαθητών με αναπηρίες
Η κολυμβητρια με αναπηρία Özge ÜSTÜN

Σύντομη περιγραφή

Βελτίωση της κοινωνικοποίησης και της αντιμετώπισης των άλλων

Παρόλο που οι καλές πρακτικές που προαναφέρθηκαν δεν καλύπτουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή
γεωγραφική περιοχή δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν ένα αποτύπωμα μόνο ορισμένων
τοποθεσιών, αυτές οι πρακτικές επιδεικνύουν μια προοπτική που μπορούν να εφαρμόσουν τα
σχολεία στο πρόγραμμα σπουδών τους.
Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία με τρεις βασικούς τρόπους. Πρώτον,
δείχνουν ότι η εφαρμογή του σχολικού αθλητισμού μπορεί να επηρεάσει τις ευκαιρίες για επίπεδα
δραστηριότητας μεταξύ των παιδιών με ή / και χωρίς αναπηρίες. Δεύτερον, αυτές οι πρακτικές
μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές πολιτικής που σχετίζονται με τις ευκαιρίες σωματικής άσκησης
και αθλητισμού μεταξύ των μαθητών και της κοινότητας. Δείχνουν, για παράδειγμα, ότι ο κοινός
προγραμματισμός με κοινοτικούς εταίρους, όπως τα αθλητικά κέντρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε
αποτελεσματικό τρόπο. Οι συνεργασίες μεταξύ του σχολείου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των
κοινοτικών οργανώσεων, των αθλητικών κέντρων μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες
ευκαιρίες.

www.nautiliusproject.com
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Συμπερασματικά σχόλια
Η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας αποτελεί προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία.
Δεδομένου ότι ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα που
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, είναι απαραίτητο να εξεταστούν συγκεκριμένα πλαίσια στα
οποία τα παιδιά και οι έφηβοι δραστηριοποιούνται (ή όχι) σε αθλητικές δραστηριότητες. Η σύνθεση
πληροφοριών και εμπειριών, όπως γίνεται σε αυτό το κεφάλαιο, θα μπορούσε να εμπνεύσει τόσο
τα σχολεία όσο και τα αθλητικά κέντρα για την αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των
παιδιών στον τομέα αυτό και για να διατηρηθεί μια ειδική εστίαση στα άτομα με αναπηρίες.
Σκοπός της ανασκόπησης αυτής ήταν να εξετάσει τις αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών και
των εφήβων, συγκεκριμένα το κολύμπι στο σχολείο και να αξιολογήσει τα οφέλη για τη σωματική
και ψυχική τους ευεξία με ειδική αναφορά σε άτομα με αναπηρίες.

Τέλος, συνιστάται στα σχολεία να προσδιορίζουν τις μεθόδους και τη συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους φορείς για να αυξήσουν την κοινωνική στήριξη και να καταστήσουν τα επίπεδα
των αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών και των εφήβων ως κεντρική πτυχή των
προγραμμάτων τους.

www.nautiliusproject.com

56

NAUTILIUS PROJECT - PROJECT 590858 – AGREEMENT 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - GUIDE OF GOOD PRACTICES ON THE VALUE OF SPORT

Συζήτηση και οδηγίες υλοποίησης
του προγράμματος

www.nautiliusproject.com

57

NAUTILIUS PROJECT - PROJECT 590858 – AGREEMENT 2017-3092/001-001 ERA-SMCOPA - GUIDE OF GOOD PRACTICES ON THE VALUE OF SPORT

Διαφορετικοί παράγοντες είναι καθοριστικοί για τη διασφάλιση των σωστών βημάτων για την
προώθηση μακροπρόθεσμων (επιτυχημένων) αποτελεσμάτων στον αθλητισμό. Πιο συγκεκριμένα,
τα συμπεράσματά μας που σημειώσαμε παραπάνω υπογραμμίζουν τη σημασία:
Δεδομένου του ποιοτικού χαρακτήρα των στοιχείων που παρέχονται στον παρόντα οδηγό, τα
συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν, καθώς τα δεδομένα μας δεν καλύπτουν όλες τις χώρες
ή δεν αντιπροσωπεύουν όλες τις απόψεις. Ωστόσο, αυτή η μελέτη μπορεί ακόμα να ενημερώσει τις
χώρες και άλλους ου αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κολύμβησης, οδηγώντας σε βελτίωση για τους
κολυμβητές συνολικά.
Θα ήταν συνεπώς σημαντικό να:

Η επέκταση της δυνατότητας μεταφοράς
των κοινοτικών προγραμμάτων
αθλητισμού και κολύμβησης σε
διαφορετικά πλαίσια

Η εξέταση τέτοιων αθλητικών
δραστηριότητων και πρωτοβουλιών για να
προσδιοριστεί εάν και πώς μπορούν να
γίνουν αντιληπτές οι έννοιες της
ενσωμάτωσης και της ένταξης στην πράξη,
αλλά και να δοθούν οδηγίες για την
εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων

Επιδεικνύει πως οι θεωρητικές αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να
εφαρμοστούν ρεαλιστικά στην πράξη

www.nautiliusproject.com
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Συνέντευξη
Με την πρωταθλήτρια κολύμβησης Τουρκίας
ÖzgeÜstün και τον προπονητή της Behlul
Alizadeh

www.nautiliusproject.com
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Η ÖzgeÜstün είναι κολυμβήτρια από την Ανδριανούπολη της Τουρκίας. Είναι μέλος της Τουρκικής
ομάδας κολυμβητών με αναπηρία.
Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε το ÖzgeÜstün στο έργο Nautilius: Το Edirne Youth and
Supporting Disabled Association, συνεργάτης του έργου, δραστηριοποιείται επίσης σο κέντρο
κολύμβησης όπου η Üstün άρχισε να κολυμπάει. Το διεθνές της ντεμπούτο ήταν το 2016. Από τότε
αγωνίστηκε σε διάφορα πρωταθλήματα σε διεθνές επίπεδο.

Ήμασταν σε θέση να της θέσουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία της ως αθλήτρια
κολύμβησης με αναπηρία.
Ακολουθούν αυτά που είχε να πει.

Πώς ξεκίνησες τη κολύμβηση;
Ξεκίνησα να κολυμπώ μετά από τη συμβουλή του γιατρού όταν ήμουν 16 χρονών. Μου πρότεινε να
ξεκινήσω αυτήν την αθλητική δραστηριότητα γιατί θα με βοήθησε με την κατάστασή μου. Ξεκίνησα
στην Ανδριανούπολη και το 2016 έκανα το πρώτο μου διεθνές ντεμπούτο ως κολυμβήτρια.

Πώς έχει επηρεάσει τη ζωή σου (σωματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονομικά….);
Η κολύμβηση με βοήθησε με πολλούς τρόπους και επέδρασσε με αρκετούς τρόπους θετικά στη ζωή
μου. Δεν είναι εύκολο να επιλέξω μόνο μερικούς από αυτούς: συνδέονται μεταξύ τους και ο καθένας
έχει κάτι σχετικό με την καθημερινότητά μου καθώς και με τη ζωή μου στο σύνολό της. Πρώτα απ
'όλα, η κολύμβηση με βοηθά να κάνω νέους φίλους, να επεκτείνω το δίκτυό μου και να ενισχύσω τις
κοινωνικές δεξιότητές μου. Κατά συνέπεια, η κολύμβηση αυξάνει την αυτοπεποίθησή μου: η
ανακάλυψη νέων ικανοτήτων παρέχει μια φυσική αίσθηση ολοκλήρωσης, υπερηφάνειας και
ταυτότητας. Και όσο καλύτερα αισθάνεστε για τον εαυτό σας, τόσο πιο πιθανό είναι να έχετε μια
θετική εικόνα της ζωής σας και των μελλοντικών στόχων σας. Πράγματι, η κολύμβηση προσφέρει
πολλά οφέλη τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική υγεία και άρχισα να αισθάνομαι πολύ
καλύτερα από διάφορες απόψεις ακόμη και από τη σωματική. Αν πρέπει να εντοπίσω μια αρνητική
πτυχή για τη δέσμευσή μου στην κολύμβηση, θα μπορούσε να είναι αυτό που αφορά το οικονομικό:
το κόστος που σχετίζεται με τον επαγγελματικό αθλητισμό μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό: από τα
μαγιό που χρειάζονται έως τις βιταμίνες.
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Η στάση της τοπικής κοινωνίας άλλαξε απέναντι σου έπειτα από τα κολυμβητικά σου
επιτεύγματα;
Με βάση τη προσωπική μου εμπειρία η σχέση ήταν αμφίδρομη: Η κολύμβηση ωφέλησε εμένα και
την τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία ήταν εκπληκτική απέναντί μου για τα κολυμβητική μου
απόδοση και εκτίμησαν πολύ το πώς κατάφερα να αποκτήσω αυτές τις κολυμβητικές ικανότητες
παρά την αρχική μου φυσική κατάσταση.

Έχεις σκεφτεί το μέλλον σου μετά το τέλος της κολυμβητικής σου καριέρας;
Ναι, είμαι φοιτήτρια της κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο. Σε αυτόν τον τομέα σπουδών,
ενδιαφέρομαι ιδιαιτέρως για την κατανόηση των διαφόρων ψυχολογικών επιδράσεων στην
απόδοση και την ευημερία ειδικά για τους αθλητές με αναπηρία, όπως και εγώ. Στο μέλλον, όταν θα
σταματήσω να κολυμπήσω, θα συνεχίσω να μελετάω και να εστιάζω σε αυτό το θέμα.

Ποιόν αθλητή θαυμάζεις περισσότερο και γιατί;
Η αγαπημένη μου αθλήτρια είναι η Teresa Pareles. Έχουμε την ίδια βλάβη και είναι πρότυπο για
μένα
Η Perales είναι επίσης συνήγορος του Παραολυμπιακού Κινήματος και μιλά δημόσια για τις
εμπειρίες της ως αθλήτρια με αναπηρία, γι 'αυτό και αποτελεί έμπνευση για την επόμενη γενιά. Η
Pareles είναι δυνατή στην πισίνα και πήρε τον παγκόσμιο τίτλο το 2015 και τον ευρωπαϊκό τίτλο
στις αρχές του 2016.

Υπάρχει ομοσπονδία παραολυμπιακών αθλημάτων που διαχειρίζεται, οργανώνει και
εξελίσει το άθλημα της κολύμβησης για αθλητές με αναπηρία;
Ναι, η διεθνής παραολυμπιακή επιτροπή αποτελεί για μας σημείο αναφοράς τόσο σε τοπικό όσο
και εθνικό επίπεδο.

Πόσες προπονήσεις κάνεις και πόσα μέτρα κολυμπάς εβδομαδιαία;
Ακολουθώ ένα παραδοσιακό περιοδικό σχήμα προπόνησης: Προπονούμαι 6 ημέρες την εβδομάδα,
για 2 ώρες το πρωί και άλλες 2 ώρες το βράδυ. Με σκοπό να επιτύχω βελτιώσεις στις επιδόσεις μου,
κάνω καθημερινά και ξηρή προπόνηση.
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Υπάρχει

κάποιος

ÖzgeÜstün

και

που

υποστηρίζει

τον

Behlul

την

Alizadeh

οικονομικά και οργανωτικά;
Κυρίως η οικογένεια μου και μερικοί τοπικοί
φορείς υποστηρίζουν εμέμα και τον προπονητή
μου στην προσπάθεια μας.

Ποιοι είναι οι επόμενοι διεθνείς αγώνες που
θα λάβεις μέρος;
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα

Σε ποιο στυλ εξειδικεύεσαι; (πεταλούδα,
ύπτιο, κλπ.); Ποιες είναι οι επιδόσεις σου σε
αυτό;
Όπως

κάθε

κολυμβητής

προπονούμαι

και

κολυμπάω όλα τα στυλ κολύμβησης. Με την
ευκαιρία, η ειδικότητά μου είναι τα

100μ

πρόσθιο. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος στο Δουβλίνο το 2018, το ρεκόρ
που πέτυχα ήταν 2:48 λεπτά.

Έχει μέχρι σήμερα δημοσιευτεί κάποια μελέτη/έρευνα σχετικά με την απόδοση της
ÖzgeÜstün
Όχι, όχι ακόμα.

Έχεις δυσκολία στο να μπεις στη πισίνα;
Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε σε αυτή που προπονούμαι ούτε σε καμία άλλη μέχρι στιγμής.
Κάποια συμβουλή για τους ανθρώπους που σκέφτονται να αρχίσουν τη κολύμβηση;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κολυμπήσετε και θα πρότεινα σε οποιονδήποτε να προσπαθήσει να
ξεκινήσει με αυτή τη δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, προτείνω αυτή την αθλητική δραστηριότητα σε
άτομα με αναπηρίες, διότι μπορεί να οικοδομήσει μυϊκή δύναμη και αντοχή και έτσι να προκαλέσει
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σωματική και πνευματική ευεξία. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στην αυτοεκτίμηση και την
αυτοπεποίθηση.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζεις στην αθλητική σου
δραστηριότητα τώρα;
Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζω καθημερινά σχετίζεται με την οικονομική σφαίρα: κατά την
άποψη μου, πρόκειται για μια δαπανηρή δραστηριότητα και για παράδειγμα, πρέπει να αγοράζω
καινούργια μαγιό αρκετά συχνά επειδή χαλάνε εύκολα από τότε που κολυμπάω κάθε μέρα καθώς το
χλώριο χαλάει το ύφασμα γρήγορα.

Κατά τη γνώμη σου τη σημαίνει ένταξη μέσα από τον αθλητισμό;
Ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μια δυνατή εμπειρία για τους συμμετέχοντες. Πιστεύω ότι
μέσω του αθλητισμού διευκολύνεται η απόκτηση δεξιοτήτων που μπορούν να αναπτύξουν την
αυτοπεποίθηση. Οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν φιλίες μέσω του αθλητισμού, να
αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να αποκτήσουν ανεξαρτησία και έτσι να προωθηθεί η ένταξη.

Ποια είναι τα κύρια εμπόδια που διαπιστώσατε σχετικά με τη διαδικασία ένταξης;
Πιστεύετε ότι η ένταξη μέσω του αθλητισμού είναι πραγματικότητα ή είναι κάτι που
χρειάζεται βελτίωση;
Ο αθλητισμός αντιμετωπίζει ένα παράδοξο: η συμμετοχή μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση
των προκαταλήψεων και στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, ιδίως όταν πρόκειται για άτομα με
αναπηρίες. αλλά ακριβώς αυτές οι προκαταλήψεις μπορούν να αποτρέψουν τη συμμετοχή. Αυτό
που χρειάζεται βελτιώσεις είναι η στάση και οι κοινωνικοί και πρακτικοί φραγμοί που εμποδίζουν
τη συμμετοχή.
(11th JUNE 2019)
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