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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν έγγραφο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ORIENT - Νέοι εξερευνητές ανακαλύπτουν εκ νέου 

τις τοπικές κοινότητες μέσω του προσανατολισμού (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP), ένα έργο 30 μηνών που 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + SPORT της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Το ORIENT πηγάζει από την ιδέα της προσέγγισης νέων ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα μέσω ενός 

συγκεκριμένου λαϊκού αθλητισμού: του αθλητικού προσανατολισμού. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης και στην ενίσχυση της ικανότητας και της δημιουργίας κοινοτήτων παρέχοντες ευκαιρίες 

σε νέους από διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες να κοινωνικοποιήθουν και να αναπτύξουν νέες  

δεξιότητες.

Το ORIENT υιοθετεί μια προσέγγιση πολλαπλών φορέων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων, 

δηλαδή των εκπαιδευτών αθλητισμού και των εκπροσώπων των οργανώσεων των κοινωνιών των πολιτών. Η 

προσέγγιση αυτή θα εξοπλίσει τους εκπαιδευτές αθλημάτων και τους εργαζομένους της κοινωνίας των πολιτών 

με καινοτόμες μεθόδους για την ενθάρρυνση της συμμετοχής ευάλωτων νέων σε αθλητικές δραστηριότητες 

σε κοινοτικό επίπεδο. Μέσω της πρακτικής των υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι νέοι θα ενθαρρυνθούν να 

προβληματιστούν σχετικά με τα ζητήματα κοινωνικής ένταξης, ενώ θα ανακαλύψουν τα αστικά και φυσικά τοπία. 

Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην απόδειξη της αποτελεσματικότητας του προσανατολισμού ως αθλήματος 

ικανού να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και να ενθαρρύνει την αίσθηση της κοινότητας. Θα παρουσιάσει 

μια συλλογή καλών πρακτικών για τον αθλητικό προσανατολισμό προς την κοινωνική ένταξη, παρέχοντας μια 

μεθοδολογική εστίαση και αναλύοντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από μια βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα 

πεδίου που διεξήχθη στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.  

Το πρόγραμμα σπουδών ORIENT θα θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται 

από το πρόγραμμα.
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ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο ORIENT έχει τους ακόλουθους στόχους:

• να συμπεριλάβει ευάλωτους νέους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό ή είναι ήδη κοινωνικά

αποκλεισμένοι σε αθλητικές δραστηριότητες σε κοινοτικό επίπεδο·

• Να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές του αθλητισμού, καθώς και τις αθλητικές ενώσεις και τους εργαζομένους των

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης με εργαλεία για

την προώθηση της συμμετοχής των ευάλωτων νέων στην τοπική κοινότητα μέσω του αθλητισμού

• Να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη σε όλες τις χώρες εταίρους με παράλληλη αύξηση της ευαισθητοποίησης

για τα κοινωνικά εμπόδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την προώθηση μακροπρόθεσμων και θετικών

αλλαγών σε τοπικό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια του έργου περιλαμβάνουν: 

• Συλλογή εμψυχωτικών καλών πρακτικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν τον αθλητικό

προσανατολισμό για την κοινωνική ένταξη (IO1)

• Ανάπτυξη αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τον προσανατολισμό με στόχο την κοινωνική ένταξη

για εκπαιδευτές και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών (IO2)

• Δημιουργία εργαλειοθήκης για διαδρομές προσανατολισμού για νέους (IO3)

• Συν-δημιουργία μιας έκδοσης με «διαδρομές ένταξης» από συμμετοχικά εργαστήρια χαρτογράφησης και

διοργάνωση ενός διαγωνισμού προσανατολισμού (IO4);

• Σύνταξη μανιφέστου με τις δυνατότητες προσανατολισμού για την κοινωνική ένταξη (IO5)

Τέλος, το ORIENT αναμένει να επιτύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

• ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ORIENT:  καλές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν τον αθλητικό 
προσανατολισμό για την κοινωνική ένταξη.

• ORIENT ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  τα βασικά στοιχεία σχετικά με τις μεθοδολογίες προσανατολισμού 
και καινοτομίας για την προώθηση της συμμετοχής ευάλωτων νέων σε δραστηριότητες προσανατολισμού.

• ORIENT ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΙΔΕΕΣ: εργαλειοθήκη για αθλητικό προσανατολισμό

• ORIENT ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ»: συνδημιουργία από εκπαιδευτές 

αθλητισμού, εργαζόμενους σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και νέους μέσω της συμμετοχικής

χαρτογράφησης.

• ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ORIENT: με αποτελέσματα και συστάσεις σχετικά με τη δυνατότητα προσανατολισμού για 

κοινωνική ένταξη.



Η ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΟRIENT: 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανθολογία ORIENT είναι το αποτέλεσμα της συλλογής γνώσεων, εργαλείων και μεθοδολογιών που συνδέονται 

με την πρακτική του αθλητικού προσανατολισμού για κοινωνικούς σκοπούς που υλοποιείται σε όλες τις χώρες 

εταίρους του έργου ως βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα, στην οποία συμμετέχουν 60 εκπαιδευτές αθλητισμού 

και εργαζόμενοι στην κοινωνία των πολιτών και 60 νέοι άνθρωποι μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

Η Ανθολογία διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες::

Συλλογή καλών πρακτικών για τον προσανατολισμό προς 

την κοινωνική ένταξη

Το παρόν τμήμα θα παρουσιάσει επιτυχημένες πρωτοβουλίες προσανατολισμού 
που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες εταίρους και σε διεθνές επίπεδο, 
παρέχοντας μια συγκεκριμένη ανάλυση και εξήγηση της δυναμικής του 
προσανατολισμού στη συνεργασία με ευάλωτους νέους που κινδυνεύουν από 
κοινωνικό αποκλεισμό.

Μεθοδολογική εστίαση

Το παρόν τμήμα θα παρουσιάσει ένα σύνολο εφαρμόσιμων και αναπαραγώγιμων 
μεθοδολογιών για την προώθηση δραστηριοτήτων αθλητικού προσανατολισμού 
που θα μπορούν να υποστηρίξουν την κοινωνική ένταξη των νέων. Το παρόν 
τμήμα αποτελεί το πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό των μεθοδολογιών και των 
εργαλείων που πρέπει να συμπεριληφθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω στο 
πρόγραμμα σπουδών της ORIENT.

Διδάγματα

Το τμήμα αυτό θα περιλαμβάνει συμπεράσματα βάσει των πορισμάτων της 
ανάλυσης καλών πρακτικών και της επιτόπιας έρευνας, επισημαίνοντας τα 
ισχυρά και τα αδύναμα σημεία των προτεινόμενων προσεγγίσεων.

Η Ανθολογία αποτελεί πηγή έμπνευσης για νέες αθλητικές πρωτοβουλίες και νέες μορφές εμπλοκής ευάλωτων 

νέων. Ως εκ τούτου, προετοιμάζει το έδαφος για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών ORIENT. Χρησιμεύει 

τόσο ως διερευνητική μελέτη όσο και ως βάση για την τοπική κατάρτιση των εκπαιδευτών αθλημάτων και των 

εργαζομένων στις κοινωνίας των πολιτών.

1

2
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΛΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Το παρόν τμήμα περιέχει μια περιγραφή του πλαισίου και της κατάστασης των χωρών εταίρων σχετικά με τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, τον αθλητισμό και τον αθλητικό προσανατολισμό και μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με 

τον προσανατολισμό προς την κοινωνική ένταξη, με στόχο την κατανόηση των αναγκών στις χώρες εταίρους και τον 

εντοπισμό ορθών μεθοδολογιών από τις υφιστάμενες πρακτικές που καταδεικνύουν τη δύναμη του αθλητικού 

προσανατολισμού για την κοινωνική ένταξη των νέων. 

Η επισκόπηση είναι το αποτέλεσμα των δεδομένων που συνέλεξε η κοινοπραξία ORIENT μέσω της επιτόπιας έρευνας. 

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή, η συνάφεια και η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, η έρευνα διεξήχθη σύμφωνα με 

ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλιστεί η συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων σε όλες τις χώρες εταίρους. 

Η επιτόπια έρευνα συμπλήρωσε τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας, συλλέγοντας 

τις απόψεις των βασικών ενδιαφερομένων: 

εκπαιδευτές αθλητισμού και εργαζόμενοι της κοινωνίας των πολιτών κλήθηκαν να διερευνήσουν την 

εμπειρία τους με τον αθλητικό προσανατολισμό

οι ευάλωτοι νέοι ερωτήθηκαν για να κατανοήσουμε καλύτερα τα εμπόδια που τους εμποδίζουν να 

συμμετάσχουν πλήρως στην κοινότητά τους και να μετρήσουν το επίπεδο συμμετοχής τους στον 

αθλητικό προσανατολισμό.

Κοινωνικός αποκλεισμός

Η έρευνα που διεξήχθη δείχνει πως παρά την οικονομική ανάκαμψη από την κρίση της τελευταίας δεκαετίας, τα μέλη 

της ΕΕ αντιμετωπίζουν πιο πολιτικά ασταθείς, περίπλοκες και εύθραυστες κοινωνίες. Οι προκλήσεις της κοινωνικής 

ένταξης έγιναν πιο σοβαρές και επείγουσες από ποτέ λόγω της πρόσφατης έξαρσης της νόσου COVID-19, η οποία 

επηρέασε αρνητικά όσους ζούσαν ήδη σε επισφαλείς συνθήκες, με αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε οικονομικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο 

φτώχειας και υλικής στέρησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό ως εξής: «Ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται στους 

πολλαπλούς και μεταβαλλόμενους παράγοντες που οδηγούν στον αποκλεισμό των ατόμων από τις συνήθεις 

ανταλλαγές, πρακτικές και δικαιώματα της σύγχρονης κοινωνίας» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1993). 

Βάσει πρόσφατων στοιχείων της EUROSTAT, το 21,4% του πληθυσμού της ΕΕ αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

Σε γενικό επίπεδο, σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση του έργου ORIENT, το ποσοστό 

αυτό είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στην Ιταλία, πάνω από ένα στα τέσσερα άτομα διατρέχει κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με το 25,6% του πληθυσμού να ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Στην Ελλάδα, το 

ποσοστό αυτό αυξάνεται σε ένα ανά τρία άτομα. Παρόμοια, η Βουλγαρία συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό από όλα 

τα κράτη μέλη της ΕΕ, με 32,8% του συνολικού πληθυσμού. Χώρες όπως η Κροατία (23,3%) και η Κύπρος (22,3%) έχουν 

παρόμοια ποσοστά, αν και αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πλήττεται επίσης έντονα 

από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα είναι 20,5% και σχεδόν 1 στους 2 νέους 

δεν εργάζεται, ένα από τα υψηλότερα σε ολόκληρο τον κόσμο (Παγκόσμια Τράπεζα, 2017).

Οι νέοι βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δίνουν μια μάλλον 

ανησυχητική εικόνα στην Ευρώπη: Το 2019, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τους νέους 

ηλικίας 16-29 ετών ήταν 25,1 % στην ΕΕ των 27, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 18,6 εκατομμύρια νέους. Μολονότι 

ο αριθμός των νέων που διατρέχουν κίνδυνο μειώθηκε κατά 3,4 μονάδες μεταξύ 2014 και 2018, το τρέχον ποσοστό 

εξακολουθεί να είναι ελαφρώς υψηλότερο από ό,τι πριν από την οικονομική κρίση του 2008. Μεταξύ των κρατών μελών 

της ΕΕ, το 2019 το υψηλότερο ποσοστό των νέων (ηλικίας 16-29 ετών) που ήταν σοβαρά στερημένοι παρατηρήθηκε 

στην Ελλάδα (19,4 %), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (19,1 %) και την Κύπρο (11,9 %). (EUROSTAT, 2021b).
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Στη συνέχεια, περιγράφεται λεπτομερώς η κατάσταση που σχετίζεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό σε κάθε χώρα 

εταίρο, στην οποία είναι εμφανής η ευπάθεια των νέων όσον αφορά τις δυνατότητες ένταξης:

ΑΥΣΤΡΙΑ

Παρά το γεγονός ότι η Αυστρία έχει χαμηλότερο ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE), ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλότερος για τις ευάλωτες ομάδες. Ειδικότερα, η 

ανισότητα των ευκαιριών για τα παιδιά είναι υψηλή. Το ποσοστό AROPE, το 2017, για τα παιδιά των γονέων με 

χαμηλή ειδίκευση ήταν κατά 57,7% υψηλότερο από ό,τι για τα παιδιά των γονέων με υψηλή ειδίκευση (Caritas, 

2020). Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Αυστρίας, 303 000 παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών επλήγησαν από 

τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό το 2019. Από την άποψη του φύλου, το 21% των γυναικών μεταξύ 18 και 34 

ετών κινδυνεύει να υποστεί κοινωνικό αποκλεισμό, σε σύγκριση με το 19% των ανδρών στην ίδια ηλικιακή ομάδα 

(Weinberger, 2019). Είναι επίσης σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι οι μετανάστες είναι πιο πιθανό να αποκλειστούν 

κοινωνικά από τον τοπικό πληθυσμό. Το 2019, το 33% των αλλοδαπών πολιτών ηλικίας 20-64 ετών αντιμετώπιζαν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκριτικά, το 13,2% των Αυστριακών αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της 

φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού (Eurostat, 2021).

ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Οι διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι πολλές. Συνεπάγονται 

αποκλεισμό από πολλούς διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η διαβίωση 

και η στέγαση, οι κοινωνικές συνδέσεις, ο σεβασμός κλπ. Ο αποκλεισμός από ένα πεδίο συνήθως συνεπάγεται και 

αποκλεισμό από άλλα πεδία της κοινωνικής ζωής. Τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι παιδιά και νέοι που ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, γυναίκες θύματα βίας 

λόγω φύλου, ηλικιωμένοι, πρόσφυγες, άτομα με αναπηρίες. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Βουλγαρία έχει το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Οι πλέον ευάλωτες ομάδες είναι: άτομα που δεν είναι σε ηλικία εργασίας (π.χ.: παιδιά και ηλικιωμένοι), 

οικογένειες με παιδιά· μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας και εκτός αυτής, ιδίως άνεργοι νέοι με πρωτοβάθμια 

ή χαμηλή εκπαίδευση ή χωρίς επαγγελματικά προσόντα και βασικές ικανότητες· άτομα με αναπηρία, εκπρόσωποι της 

κοινότητας των Ρομά· άστεγοι και άτομα που ζουν σε κακές συνθήκες στέγασης (Δημοκρατία της Βουλγαρίας, 2020).

ΚΥΠΡΟΣ

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2020 το 17,6% των Κυπρίων διέτρεχε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (EUROSTAT, 2021d), 

σε σύγκριση με το 21,9% που καταγράφηκε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Καθώς μόνο το 19% των ατόμων κάτω 

των 18 ετών αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας, η Κύπρος είχε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ωστόσο, ο κίνδυνος φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) ήταν υψηλότερος 

(22,5%) από τον μέσο όρο της ΕΕ (20,4%). Οσον αφορά τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φύλου, οι γυναίκες 

στην Κύπρο είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη φτώχεια. Σε αντίθεση με την τάση που καταγράφεται σε πολλές 

άλλες χώρες, το ποσοστό των νοικοκυριών με παιδιά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας είναι χαμηλότερο (16%) 

από το ποσοστό των νοικοκυριών χωρίς παιδιά (19,6%) (In-Cyprus, 2021).
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ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 4019/2011, οι ευπαθείς ομάδες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

Ειδικές ευάλωτες ομάδες, που περιλαμβάνουν ομάδες της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική 

και οικονομική τους ζωή λόγω σωματικών και ψυχολογικών παραγόντων ή παραβατικής συμπεριφοράς. Στις ομάδες 

αυτές περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρίες (σωματική, διανοητική, νοητική ή αισθητηριακή), άτομα που είναι 

σήμερα ή παλαιότερα εθισμένα σε ουσίες, άτομα με HIV οροθετική νόσο, φυλακισμένοι ή πρώην κρατούμενοι και 

ανήλικοι παραβάτες. 

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, που περιλαμβάνουν κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης 

στην αγορά εργασίας για οικονομικούς, κοινωνικούς ή πολιτιστικούς λόγους. Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται 

άνεργοι νέοι, άνεργες γυναίκες, άνεργοι άνω των 50 ετών, μακροχρόνια άνεργοι, άγαμοι γονείς και μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών (τρία ή περισσότερα παιδιά), κακοποιημένες γυναίκες, αναλφάβητοι, κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών 

και νησιωτικών περιοχών, άτομα με διαφορετικές κουλτούρες, μετανάστες και πρόσφυγες.

ΙΤΑΛΙΑ

Το 2018, πάνω από το 27% του ιταλικού πληθυσμού αντιμετώπιζε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (ISTAT, 2020α) 

και με την πανδημία Covid-19 το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί, πλήττοντας τις πιο ευάλωτες ομάδες: οι μετανάστες, 

οι νέοι και οι γυναίκες είχαν ήδη λιγότερο ασφαλείς, ανειδίκευτες θέσεις εργασίας και επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας. Δεδομένου ότι η ιθαγένεια εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των επιμέρους 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο αποτελούν σήμερα μία από τις πλέον 

ευάλωτες ομάδες στην Ιταλία:  σύμφωνα με την ISTAT, οι αλλοδαποί που βρίσκονται σε απόλυτη φτώχεια ήταν σχεδόν 

1,4 εκατομμύρια το 2019, το 26,9%, σε σύγκριση με το 5,9% των Ιταλών πολιτών. Η Ιταλία είναι μια χώρα με μεγάλο 

αριθμό νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης: το 2019, το 27,8 % των ατόμων ηλικίας 20-34 ετών δεν 

απασχολούνταν ούτε στον τομέα της απασχόλησης, ούτε της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης (EUROSTAT, 2020a). Οι νέοι 

αυτοί κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν, διότι παραμένουν εκτός της αγοράς εργασίας και των οδών κατάρτισης. 

Μεταξύ των νέων, εκείνοι που προέρχονται από ξένες χώρες ή με μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιπροσωπεύουν 

μία από τις ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από αποκλεισμό. Το 2020, το ποσοστό των νέων αυτών ήταν 

26,2% μεταξύ των ιταλών πολιτών ηλικίας 18-29 ετών και 40,8% μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών (ISTAT, 2020b). 

Και οι νέες γυναίκες είναι εκτεθειμένες στον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς το ποσοστό των ΕΑΕΚ είναι υψηλότερο 

μεταξύ των γυναικών (33,2%) από ό,τι των ανδρών (22,5%) (EUROSTAT, 2020α). Ομοίως, τα άτομα με αναπηρίες έχουν 

αυξημένη πιθανότητα να απομονωθούν κοινωνικά λόγω των φυσικών και κοινωνικών φραγμών που αντιμετωπίζουν 

στην καθημερινή ζωή. Η αναπηρία συνδέεται συχνά με τις κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, καθώς τα άτομα με 

αναπηρία παλεύουν να βρουν εργασία και να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία.

Συγκριτικά μεταξύ των χωρών εταίρων, οι νέοι συχνά αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση και τον αποκλεισμό της αγοράς 

εργασίας εν γένει. Από τη νόσο COVID-19, η αύξηση της ανεργίας και η απώλεια θέσεων εργασίας είναι μία από τις 

σημαντικότερες επιπτώσεις στους νέους: εκτιμάται ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ αυξήθηκε από 14,9% 

σε 17,1% (EUROSTAT, 2021a), με τους νέους να είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.
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Αθλητισμός και κοινωνικός αποκλεισμός

Η βιβλιογραφική έρευνα ρίχνει φως στο γεγονός ότι οι χώρες εταίροι έχουν επίσης μερικά από τα χαμηλότερα 

ποσοστά ατόμων που ασχολούνται με αθλήματα ή γυμναστικές δραστηριότητες, για παράδειγμα, μόνο το 11% των 

ανθρώπων στη Βουλγαρία ασκούν σωματικές δραστηριότητες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, το 23% στην 

Ελλάδα, το 26% στην Ιταλία και το 39% στην Κύπρο. Πρόκειται για εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σε σύγκριση με τον 

μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 44% (EUROSTAT, 2018). Ομοίως, στην Αυστρία, οι σωματικές δραστηριότητες 

αναψυχής που συνεπάγονται δαπάνες ακολουθούνται λιγότερο από εκείνους που πλήττονται από τη φτώχεια: Το 

22% δεν μπορεί να πληρώσει τέτοιες δραστηριότητες για τα παιδιά του, ενώ μόλις το 3% χωρίς κίνδυνο φτώχειας 

ανέφερε τέτοιο πρόβλημα.

Οσον αφορά ειδικότερα τους νέους, τα αποτελέσματα των ερωτηθέντων δείχνουν ότι οι κύριες προκλήσεις που 

συναντώνται στη συμμετοχή στην κοινοτική ζωή μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Προκλήσεις στη συμμετοχή των νέων στην κοινοτική ζωή:

Οικονομικοί φραγμοί

Πολλοί νέοι δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να επενδύσουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες, οι οποίες συχνά σχετίζονται με υψηλό κόστος (όπως ο ακριβός 
εξοπλισμός).

Ελλειψη χρόνου

Πολλοί νέοι δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν την εργασία, τις μελέτες, τις γονικές και 
οικιακές ευθύνες με άλλες δεσμεύσεις.  Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχουν 
περιορισμένο χρόνο για να αφιερώσουν στον αθλητισμό καθώς η εργασία είναι η πρώτη 
τους προτεραιότητα.

Υλικοτεχνικές δυσκολίες

Οι νέοι που ζουν έξω από το κέντρο της πόλης έχουν λιγότερες ευκαιρίες να 
συμμετάσχουν ενεργά στην κοινότητα, και στον αθλητισμό ειδικότερα, καθώς 
βρίσκονται μακριά από υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.

Ελλειψη ενημέρωσης

Πολλοί νέοι παραπονέθηκαν για τη σπανιότητα των πληροφοριών σχετικά με τις 
υπάρχουσες προσφορές.

Ελλειψη προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς προγραμμάτων

Οι νέοι μετανάστες ανέφεραν περιορισμούς και δυσκολίες στη συμμετοχή τους σε 
κοινοτικές δραστηριότητες λόγω γλωσσικών εμποδίων ή γραφειοκρατικών εμποδίων.

Καθώς οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν τις ευάλωτες ομάδες να συμμετάσχουν στην 

κοινοτική ζωή και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλα κοινωνικά πλαίσια 

(όπως το σχολείο ή η εργασία), ο αθλητισμός μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο κοινωνικοποίησης και 

ενσωμάτωσης.
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Αθλητικός προσανατολισμός και κοινωνική ένταξη

Δεδομένης της δυνατότητας του αθλητισμού για κοινωνική ένταξη, το ORIENT χρησιμοποιεί τον προσανατολισμό ως 

άθλημα – εργαλείο για να εκπληρώσει αυτήν τη δυνατότητα λόγω της ποικιλίας των ειδών και της ευκαιρίας που παρέχει 

για συνεργασία και ανταλλαγή.  Αν και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν γνώριζαν τον προσανατολισμό, όλοι όσοι 

τον γνώριζαν ήταν υπέρ της χρήσης προσανατολισμού για την προώθηση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων.

Αν και ο προσανατολισμός είναι ένα πολύ δημοφιλές άθλημα στη βόρεια Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, δεν είναι 

πολύ γνωστό στις χώρες εταίρους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολιτιστικούς λόγους και στην πολυπλοκότητα του 

προσανατολισμού, ο οποίος απαιτεί τεχνική εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να παίζεται σε υψηλά επίπεδα καθώς 

απαιτεί ειδική χαρτογράφηση, αλλά και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε βασικές δεξιότητες προσανατολισμού, 

όπως η χρήση πυξίδας και η ανάγνωση χάρτη. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι Αθλητικού Προσανατολισμού και ο καθένας έχει ένα διαφορετικό σύνολο δυνατοτήτων 

που πρέπει να προσαρμοστούν για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης της νεολαίας. Αυτά περιλαμβάνουν:

Προσανατολισμός με πεζοπορία (FootO)

Κλασσικός προσανατολισμός, συνδυάζοντας πεζοπορία με πλοήγηση. 

Mountain bike orienteering (MTBO)

Συνδυασμός ποδηλασίας βουνού και πλοήγησης, με έμφαση κυρίως στην επιλογή διαδρομής. 
Οι Mountain Bike Orienteers διαθέτουν τοπογραφικό χάρτη που δείχνει μονοπάτια που δείχνουν 
την ευκολία της διαδρομής.

Προσανατολισμός σκι (SkiO)

Τύπος προσανατολισμού δημοφιλής στις ορεινές περιοχές. Οι αθλητές του σκι συνδυάζουν το 
σκι με την πλοήγηση.

Προσανατολισμός πόλης

Προσανατολίζεται γύρω από μια πόλη ή άλλο δομημένο περιβάλλον. Τα είδη των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες (όπως τα κινούμενα οχήματα και οι πεζοί) είναι πολύ 
διαφορετικά από αυτά που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην ύπαιθρο. Ωστόσο, στις 
περισσότερες χώρες εταίρους, ο προσανατολισμός εφαρμόζεται κυρίως στις αγροτικές περιοχές. 
Ο προσανατολισμός στις φυσικές περιοχές έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο ελκυστικός λόγω του 
πλούσιου περιβάλλοντος των χωρών αυτών, που κυμαίνεται από την ύπαιθρο έως τα βουνά. 

Προσανατολισμός σε μονοπάτια (TrailO)

Αυτός ο τύπος προσανατολισμού περιλαμβάνει μια ακριβή ανάγνωση του χάρτη και του εδάφους. 
Συνήθως διεξάγεται σε μονοπάτια και είναι προσβάσιμο από συμμετέχοντες με αναπηρίες. Δεν 
υπάρχει χρονισμός μεταξύ σημείων ούτε επιλογές διαδρομής.

Ραδιοπροσανατολισμός (Radio-O)

Οι ραδιοφωνικοί προσανατολισμοί χρησιμοποιούν έναν ραδιοφωνικό δέκτη για κατευθυντήριες 
οδηγίες, πυξίδα και χάρτη (με μόνο την αρχή και το τέλος να είναι σημειωμένα) για να καθορίσουν 
τη θέση των πομπών στο δάσος, να επιλέξουν την καλύτερη σειρά με την οποία θα τους βρουν 
και τελικά να περιηγηθούν σε αυτούς.
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Παράλληλα με αυτές τις παραδοσιακές μορφές, υπάρχουν και άλλοι συγκεκριμένοι τύποι Orienteering, όπως Canoe 

orienteering, Mounted orienteering, Αναρρίχηση/ orienteering, Ορειβασία, Snowboard orienteering, Kite surfing 

orienteering, Kayak orienteering και νέες παραλλαγές όπως εικονικό Orienteering, relay Orienteering και νυχτερινό 

orienteering.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι ο προσανατολισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης ομάδων με ειδικές απαιτήσεις, ιδίως με το ακόλουθο υπόβαθρο:

Νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο: γιατί ο προσανατολισμός μπορεί να είναι μια μοναδική 

ευκαιρία να γνωρίσουν τις πόλεις φιλοξενίας τους και να γνωρίσουν νέους ανθρώπους. Μέσα από 

αθλητικές δραστηριότητες, μπορούν να ανακαλύψουν την τοπική κοινότητα και τον πολιτισμό της, 

να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα και να ενισχύσουν τα τοπικά τους 

δίκτυα.

Νέοι με ειδικές ανάγκες: Μπορούν να εξασκήσουν κάποιους τύπους Orienteering με ελάχιστες ή 

καθόλου προσαρμογές. Στον προσανατολισμό μονοπατιών (TrailO), αθλητές με σωματικές αναπηρίες 

μπορούν να ανταγωνιστούν αθλητές χωρίς αναπηρία. Στο Precision Orienteering (PreO), τα sites είναι 

προσβάσιμα από αναπηρικά αμαξίδια, και η ακρίβεια είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα, καθώς 

η ανάγνωση χάρτη είναι πολύ πιο περίπλοκη. 

Είναι προφανές ότι ο προσανατολισμός προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών αθλημάτων και των εργαζομένων των Οργανώσεων Κοινωνίας των 

Πολιτών που απάντησαν στην έρευνα θεωρούν ότι ο προσανατολισμός θα μπορούσε να είναι ένα καλό εργαλείο 

για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μεταξύ περιθωριοποιημένων ομάδων. Λόγω της δυναμικής των 

ομάδων και της περιορισμένης ανταγωνιστικότητάς τους, ο προσανατολισμός μπορεί να βοηθήσει τους νέους να 

αναπτύξουν δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αίσθηση της αξίας  τους.

Καλές πρακτικές

Εχοντας αναλύσει τις πολυάριθμες ευκαιρίες που προσφέρει ο αθλητικός προσανατολισμός και τον τρόπο 

εφαρμογής του με διάφορες ομάδες-στόχους σε όλο τον κόσμο, οι εταίροι έχουν συγκεντρώσει ένα σύνολο 
καλών πρακτικών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, από τις οποίες μπορούν να εντοπιστούν οι 

μεθοδολογίες και να προσαρμοστούν στις δραστηριότητες του ORIENT με νέους που πλήττονται από τον 

κοινωνικό αποκλεισμό στις χώρες-εταίρους. 
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Εδώ μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα:

ΣΧΕΔΙΟ SKOL-SPRINTEN

Φορέας υλοποίησης

ΟΕ

Χώρα, έτος

Σουηδία, 2016- παρόν

Ομάδα στόχος

Παιδιά και νέοι από 6 έως 15 ετών 

Επισκόπηση 

Εμπνευσμένος από την εμπειρία του Skol-Sprinten, ο Göran Andersson όρισε κάποιες 
βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση του προσανατολισμού στο 
σχολείο.

Σχέση με το ORIENT

Οι χάρτες και τα στάδια ανάπτυξης μπορούν να είναι χρήσιμα στο πλαίσιο του 

προγράμματος ORIENT.

 Йоран Андерсон; „Готино, Невероятно и Образователно Ориентиране в училище за деца на възраст 6-15 години“, Силва Швеция AB, 2020 г.

Χρήσιμες συνδέσεις

Cool, Awesome and Educational; Orienteering at school, ages 6-15 by byorienteering - 

issuu
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ΘΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Φορέας υλοποίησης

PSD PTT Prijatelji prirode (PSD PTT Φίλοι της Φύσης)

Χώρα, έτος

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 2013

Ομάδα στόχος

Παιδιά και νέοι 

Επισκόπηση

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με τη μορφή θερινού σχολείου που 

πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη, τα οποία περιλάμβαναν βασικές δεξιότητες 

προσανατολισμού και τεχνικές για τη σχεδίαση χαρτών προσανατολισμού. Το σχολείο 

πραγματοποιήθηκε στο πνεύμα των εντατικών προετοιμασιών για το Ολυμπιακό Κύπελλο 

Οριεντέρ του Σαράγιεβο - OSOC 2013, ένας διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε στις 17 

και 18 Αυγούστου 2013 στα εδάφη του Βέλικο Πόλιε, Ορος Ιγκμαν και στο Πάρκο Βελίκι 

στο Σαράγιεβο. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους διαγωνισμούς αυτού του είδους 

στη χώρα σύμφωνα με τα πρότυπα της IOF (International Orienteering Federation)

Σχέση με το ORIENT

Αυτή η βέλτιστη πρακτική μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων προσανατολισμού με τους νέους.

Χρήσιμες συνδέσεις

-
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Airborne

Φορέας υλοποίησης

Αirborne Initiative

Χώρα, έτος

Αγγλία, 2020

Ομάδα στόχος

Νεαροί παραβάτες     

Επισκόπηση

Η Πρωτοβουλία Airborne είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που χρηματοδοτεί 
και υποστηρίζει 5ήμερα προγράμματα ανακάλυψης των πόλεων στο Dartmoor, 
σχεδιασμένα να απευθύνονται σε νέους και νεαρούς ενήλικες, βοηθώντας τους να 
αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, μόλις φύγουν από το σωφρονιστικό σύστημα. Κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος οι υποψήφιοι δοκιμάζουν την ανάγνωση χαρτών και τον 
προσανατολισμό, τη διέλευση ποταμών, την περιπέτεια, τις ασκήσεις ηγεσίας και 
ομαδικής δόμησης καθώς και το ελεύθερο κάμπινγκ. Η Airborne Initiative δίνει στους 
συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν ηγετικές και ομαδικές δεξιότητες η οποία 
βοηθά στην οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης και τους δίνει μια αίσθηση επίτευξης (The 
Airborne Initiative, 2021).

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών, η φιλανθρωπική οργάνωση έχει 
πραγματοποιήσει 30 μαθήματα στο Dartmoor για πάνω από 300 νέους παραβάτες. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, που συμμετέχουν στην πορεία, 
είναι λιγότερο πιθανό να παραβατίσουν ξανά. Το τρέχον ποσοστό υποτροπής για τους 
κρατούμενους που εγκαταλείπουν τη φυλακή το πρώτο έτος είναι 65%, ενώ για όσους 
ολοκλήρωσαν το μάθημα αυτό είναι μόνο 13,7%.

Σχέση με το ORIENT

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου ORIENT. 
Ωστόσο, η ιδέα της ανάμειξης του προσανατολισμού με άλλες δραστηριότητες για τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων μπορεί να αναπαραχθεί.

Χρήσιμες συνδέσεις

https://airborneinitiative.org/about
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Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Φορέας υλοποίησης

CEIPES - Διεθνές Κέντρο για την Προώθηση της Εκπαίδευσης και της Ανάπτυξης

Χώρα, έτος

Ιταλία, 2015.

Ομάδα στόχος

Επικεφαλής νεολαίας, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας ή εκπρόσωποι ΜΚΟ, 
κοινοτικών κέντρων, συλλόγων νεολαίας, σχολείων, τοπικών αρχών, τοπικών 
κυβερνήσεων ή άλλων δημόσιων οργανισμών, άτυπες ομάδες νέων

Επισκόπηση

Στόχος της δραστηριότητας ήταν η προώθηση του αθλητισμού ως εκπαιδευτικού και 
κοινωνικού εργαλείου που θα βοηθήσει τους νέους από την άποψη των δεξιοτήτων, 
της στάσης, των αξιών και της κοινωνικής ένταξης (SALTO Educational Tools Portal, 
2014). Το σχέδιο περιλάμβανε: προσανατολισμός και υπαίθριο παιχνίδι στο πάρκο και 
ενημέρωση. Μετά την κατάρτιση, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν 
τον αθλητισμό ως εκπαιδευτικό εργαλείο και εργαλείο κοινωνικής ένταξης και να 
καθοδηγήσουν τους νέους στο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις αθλητικές τους 
δυνατότητες σε μια δια βίου προοπτική (για παράδειγμα εργασία, σχολείο, ανεπίσημη 
ή τυπική δραστηριότητα).

Σχέση με το ORIENT

Το ORIENT έχει επίσης στόχο να διδάξει αθλητικούς εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν τον 
προσανατολισμό ως εργαλείο. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να συμπεριλάβει ορισμένα 
από τα στοιχεία του εν λόγω σχεδίου που απευθύνονται σε ομάδες ΜΚΟ, λέσχες 
νεολαίας κλπ. Ορισμένα χρήσιμα στοιχεία είναι:

• τον περίπατο και τη συζήτηση για την ένταξη, η οποία συνδυάζει τη σωματική
δραστηριότητα και τον προβληματισμό σχετικά με το τι σημαίνει κοινωνική ένταξη·

• τη συνεδρία εμπειρογνωμόνων, όπου ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα
προσανατολισμού μπορεί να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια σαφέστερη εικόνα
για τον προσανατολισμό και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Το υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης είναι επίσης ένα στοιχείο που θα μπορούσε να 
προσθέσει αξία στο έργο ORIENT και να το βοηθήσει να επιτύχει.

Χρήσιμες συνδέσεις

-
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Φορέας υλοποίησης

Orienteam & Alto Salso, σε συνεργασία με την FISO

Χώρα, έτος

Ιταλία, παρον

Ομάδα στόχος

Μαθητές γυμνασίου

Επισκόπηση

Χάρη στη χρηματοδότηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 
«Για το σχολείο - δεξιότητες και περιβάλλοντα μάθησης», υλοποιήθηκαν διάφορα 
προγράμματα προσανατολισμού σε διάφορα σχολεία του Παλέρμο, ειδικά σε 
μειονεκτικές περιοχές που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου. 
Στόχος των έργων ήταν η συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, η προώθηση θετικών τρόπων ζωής και η ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης. 

Αφού έμαθαν να χρησιμοποιούν την πυξίδα και να διαβάζουν τον τοπογραφικό χάρτη, 
οι μαθητές έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να εξασκήσουν 
βασικές τεχνικές προσανατολισμού και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 
με εργαλεία προσανατολισμού. Μετά από μερικές συνεδρίες, ήταν σε θέση να 
χαρτογραφήσουν τους σχολικούς χώρους και να περιηγηθούν στην αυλή του σχολείου ή 
σε εξωτερικούς χώρους. Στο τέλος του έτους, οι μαθητές μπορούσαν να συμμετάσχουν 
στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Σχολικού Προσανατολισμού, στο οποίο συμμετείχαν 
κατά μέσο όρο 800 νέοι. Δυστυχώς, τα έργα χρειάστηκε να σταματήσουν κατά τη 
διάρκεια της επιδημίας Covid-19 λόγω του κλεισίματος των σχολείων.

Σχέση με το ORIENT

Η ενσωμάτωση του προσανατολισμού στο σχολικό πρόγραμμα έχει δείξει σημαντική 
βελτίωση στις διεπιστημονικές ικανότητες των μαθητών (καθώς ο προσανατολισμός 
σχετίζεται με ένα πλήθος ακαδημαϊκών κλάδων όπως γεωγραφία, μαθηματικά, 
γεωμετρία, φυσικές επιστήμες) και ήπιες δεξιότητες (επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, 
ηγεσία, συνεργασία). Επιπλέον, ο προσανατολισμός έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθηση 
και την αυτοδυναμία των νέων, αυξάνοντας τη σωματική και ψυχική τους ευεξία. 
Επιπλέον, οι υπαίθριες δραστηριότητες βοήθησαν τους νέους να ανακαλύψουν τη 
φύση και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Χρήσιμες συνδέσεις

https://www.fisosicilia.com/pronto-a-partire-il-23-campionato-scolastico-regionale/
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Φορέας υλοποίησης

MIUR (Υπουργείο Παιδείας) & Διεθνής Σχολική Αθλητική Ομοσπονδία

Χώρα, έτος

Ιταλία, 2017

Ομάδα στόχος

Νέοι ηλικίας 14-20 ετών

Επισκόπηση

Το φοιτητικό παγκόσμιο πρωτάθλημα του Παλέρμο είναι το μεγαλύτερο αγωνιστικό 
πρωτάθλημα προσανατολισμού που έγινε ποτέ στην Ιταλία. Συμμετείχαν περίπου 1000 
νεαροί αθλητές (ηλικίας 14-20 ετών) από 27 ευρωπαϊκές χώρες, 160 εκπαιδευτικοί 
και 100 εθελοντές. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 28 Απριλίου 
2017 και οι αγώνες μέσης και μεγάλης απόστασης πραγματοποιήθηκαν στο φυσικό 
καταφύγιο «Bosco della Ficuzza» στη Σικελία.

Σχέση με το ORIENT

Το φοιτητικό παγκόσμιο πρωτάθλημα του Παλέρμο ήταν μια απίστευτη ευκαιρία για 
την προώθηση της ένταξης και της ανταλλαγής μεταξύ των πολιτισμών.  Στο πλαίσιο 
του προγράμματος, οι νέοι έλαβαν μέρος στο «Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ», όπου κάθε 
αντιπροσωπεία οργάνωσε ένα περίπτερο για να παρουσιάσει και να προωθήσει τη 
χώρα και τον πολιτισμό της μέσα από φωτογραφίες και βίντεο ή προσφέροντας μια 
γεύση των τοπικών τους παραδόσεων (τυπικές γαστρονομικές σπεσιαλιτέ, λαϊκούς 
χορούς κ.λπ.) Την τελευταία ημέρα, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στο «ρελέ 
φιλίας» στο κέντρο της πόλης του Παλέρμο. Το γεγονός αυτό ήταν ένας ανεπίσημος 
διαγωνισμός όπου νέοι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες συνεργάστηκαν και έπρεπε 
να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν για να ολοκληρώσουν τον διαγωνισμό. Η 
έμφαση δόθηκε στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό, με σκοπό την ενίσχυση των 
πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Χρήσιμες συνδέσεις

https://www.youtube.com/watch?v=Ug2u69Zu670
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ «ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ»

Φορέας υλοποίησης

Βρετανική Ομοσπονδία Προσανατολισμού

Χώρα, έτος

Μεγάλη Βρετανία, 2015

Ομάδα στόχος

Νέοι ηλικίας 14-25 ετών

Επισκόπηση

Αν και ο προσανατολισμός είναι πιο δημοφιλής και διαδεδομένος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η χαμηλή συμμετοχή των νέων οδήγησε 
τη Βρετανική Ομοσπονδία να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για την πρόσληψη και 
τη διατήρηση των νέων που ασχολούνται με τον προσανατολισμό. Η στρατηγική αυτή 
έχει ως στόχο να παρέχει καθοδήγηση και βοήθεια σε λέσχες προσανατολισμού για την 
αύξηση της συμμετοχής και συμμετοχής των νέων στον προσανατολισμό.

Προκειμένου να καταστεί ο προσανατολισμός πιο ελκυστικός και προσιτός στους 
νέους σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, το “South Yorkshire SYO” -ο τοπικός σύλλογος 
προσανατολισμού για τις περιοχές Sheffield, Doncaster, Rotherham και Barnsley- 
ανέπτυξε σειρά πρωτοβουλιών (π.χ. εβδομαδιαίες συνεδρίες ομάδων, μηνιαίες 
συνεδρίες προπόνησης, σχολικά τουρνουά) που απευθύνονται στα μέλη και στους 
νεοεισερχόμενους. Το “SYO” κατάφερε να εμπλέξει μικρούς και μεγάλους μαζί, 
ενθαρρύνοντας τους γονείς να συμμετάσχουν και να γίνουν εθελοντές σε λέσχες 
προσανατολισμού. Το πρόγραμμα έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς το 
“SYO” έχει πλέον πάνω από 100 εφήβους, περίπου το 40% του συνόλου των μελών.

Σχέση με το ORIENT

Το πλαίσιο “Every Junior Matters” περιλαμβάνει συμβουλές και προτάσεις που μπορούν 
να προσαρμοστούν στο τοπικό πλαίσιο για την αύξηση της συμμετοχής των νέων στον 
προσανατολισμό. Ορίστε μερικά παραδείγματα:

• Δημιουργία μονοπατιών μεταξύ σχολείων (ή οργανώσεων νέων) και συλλόγων 
προσανατολισμού, επιτρέποντας στους νέους να προχωρήσουν από τις αθλητικές 
δραστηριότητες εφήβων στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό προσανατολισμό.

• Παροχή στους νέους ευκαιριών να διασκεδάσουν και να χτίσουν φιλίες ενώ 
ασκούν τον προσανατολισμό (π.χ. νεανικές κατασκηνώσεις)

• Προσφορά για δωρεάν συνεδρίες προπόνησης τόσο σε νέους ανθρώπους και τις 
οικογένειές τους.

• Να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τους νέους να συμμετάσχουν στο 
σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση δραστηριοτήτων και σχεδίων 
προσανατολισμού. 

Χρήσιμες συνδέσεις

https://www.britishorienteering.org.uk/everyjuniormatters
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ΣΟΦΙΑ:  ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ

Φορέας υλοποίησης

Προσανατολισμός στην Ιάνα

Χώρα, έτος

Βουλγαρία, 2019 - σήμερα

Ομάδα στόχος

Τουρίστες και κάτοικοι της Σόφιας

Επισκόπηση

Στόχος του είναι να γνωρίσει ο κάθε συμμετέχοντας τα εμβλήματικά σημεία του αστικού 
περιβάλλοντος σε μια δημοφιλή διαδρομή περιπάτου ανάμεσα στους ανθρώπους της 
Σόφιας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν έναν χάρτη με σχεδιασμένη διαδρομή και στο 
πίσω μέρος του χάρτη υπάρχουν φωτογραφίες με λεπτομέρειες γνωστών και άγνωστων 
ορόσημων που βρίσκονται σε αυτόν τον χάρτη. Η ιδέα είναι ότι πρέπει να βρουν και 
να γνωρίσουν τα μέρη και τα μυστήρια της και να βγάλουν φωτογραφία (“selfie”) μαζί 
τους. Για να αναγνωρισθεί η δραστηριότητα ως ολοκληρωμένη, πρέπει να επιδεικνύουν 
τις φωτογραφίες σε έναν Επιθεωρητή (υπάλληλο του Μουσείου της Σόφιας ή του 
Κέντρου Τουριστικής Ενημέρωσης), ο οποίος ελέγχει τις φωτογραφίες και δίνει ένα 
συμβολικό βραβείο στους συμμετέχοντες - ένα πιστοποιητικό.

Σχέση με το ORIENT

Το παιχνίδι έχει ως στόχο να εξοικειωθούν με τα ορόσημα του αστικού περιβάλλοντος 
σε μια δημοφιλή διαδρομή με τα πόδια.

Χρήσιμες συνδέσεις

IanaTour.com
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ΕΡΓΟ COMPASS

Φορέας υλοποίησης

Βουλγαρική Ομοσπονδία Αγωνιστικού Προσανατολισμού

Χώρα, έτος

Ευρώπη, 2020-2021.

Ομάδα στόχος

Επίλεκτοι αθλητές, προπονητές και δάσκαλοι

Επισκόπηση

Το πρόγραμμα Compass, που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus Plus 
Sport, έθεσε σε εφαρμογή ένα Δημιουργικό Εκπαιδευτικό Μοντέλο που βασίζεται στην 
εφαρμογή του αθλητικού προσανατολισμού στο πρόγραμμα σπουδών για τη φυσική 
αγωγή, τη γεωγραφία και τη βιολογία στα σχολεία. Ο κύριος στόχος του έργου είναι 
η διάδοση και η δημιουργία καλών πρακτικών στην εκπαίδευση μέσω του αθλητικού 
προσανατολισμού και η εισαγωγή των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για την εξασφάλιση διπλής σταδιοδρομίας για επαγγελματίες αθλητές. Το 
αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης στη φυσική αγωγή και 
τη βιολογία μέσω ενοποιημένων ενοτήτων προσανατολισμού, που θα αναπτυχθούν 
από κοινού με τις εθνικές λέσχες προσανατολισμού και τα σχολεία. Αυτό θα αποδείξει 
την εκπαιδευτική αξία του προσανατολισμού και θα υποστηρίξει τους αθλητές με νέες 
επαγγελματικές ευκαιρίες.

Σχέση με το ORIENT

Οι δυσκολίες στον συνδυασμό του αθλητισμού και της εκπαίδευσης είναι συχνά 
παρούσες, ιδίως στου επαγγελματίες αθλητές. Η πλειοψηφία των νέων που 
εντάσσονται σε αθλητικούς συλλόγους εγκαταλείπουν στην εφηβεία, καθώς 
αγωνίζονται να συνδυάσουν τις σπουδές τους με τον αθλητισμό. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα ο προσανατολισμός να είναι ένα επαγγελματικό άθλημα που ασκείται 
κυρίως από ενήλικες, με χαμηλό αριθμό συμμετοχής των νέων στις δράσεις του. Στόχος 
του προγράμματος COMPASS είναι να διαμορφώσει μια νέα διπλή σταδιοδρομία για 
τους αθλητές, επιτρέποντάς τους να ξεκινήσουν, να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν 
μια αθλητική σταδιοδρομία επιδιώκοντας παράλληλα την εκπαίδευση τους. 
Εξαλείφοντας την ανάγκη επιλογής μεταξύ αθλητικής σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης, 
το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει περισσότερους μαθητές να ακολουθήσουν αθλητική 
σταδιοδρομία.  

Χρήσιμες συνδέσεις 

http://compass.orienteering.bg/index/49-about.html

https://www.youtube.com/channel/UC9HQJLBFN4x6-xCY5iy4oEw
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Φορέας υλοποίησης

Παραλλαγή 5 - Orienteering club

Χώρα, έτος

Βουλγαρία, 2018

Ομάδα στόχος

Μαθητές

Επισκόπηση

Στόχος του έργου ήταν να γνωρίσει και να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους στον προσανατολισμό. Κάθε σύλλογος της χώρας θα μπορούσε να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο απαίτησε τη χαρτογράφηση ενός 
σχολείου και τη συμμετοχή μαθητών στην εκπαίδευση προσανατολισμού. Συνολικά 
αναπτύχθηκαν / επικαιροποιήθηκαν 24 χάρτες προσανατολισμού.

Σχέση με το ORIENT

Ο συνδυασμός του προσανατολισμού με το σχολείο μπορεί να εμπνεύσει 
περισσότερους νέους να ασχοληθούν με τον προσανατολισμό.

Χρήσιμες συνδέσεις

https://variant5.org/?page_id=2
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Φορέας υλοποίησης

Αγωνιστική ομάδα “NSA-SIVEN”, Εθνική Ακαδημία Αθλητισμού (NSA) «Vassil Levski

Χώρα, έτος

Βουλγαρία, 2017

Ομάδα στόχος

Φοιτητές της ακαδημίας

Επισκόπηση

250 αθλητές από 32 σωματεία από όλη τη χώρα έλαβαν μέρος στον παραδοσιακό 
αγωνιστικό προσανατολισμό, που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Σόφιας με 
αφορμή την 75η επέτειο της Εθνικής Αθλητικής Ακαδημίας (22 και 23 Απριλίου 2017). 
Αυτό δημιούργησε επιπλέον κίνητρο για τους νέους αθλητές να προετοιμαστούν ακόμα 
καλύτερα για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις.

Σχέση με το ORIENT

Την ικανότητα να εμπνέει και να παρακινεί τους νέους να συμμετάσχουν στον 
προσανατολισμό.

Χρήσιμες συνδέσεις 

https://www.nsa.bg/bg/competitions/id,898 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΣΤΙΑΣΗ
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει ανάλυση των μεθοδολογιών που προκύπτουν από τις συλλεγόμενες βέλτιστες 

πρακτικές και από την επιτόπια έρευνα. Οι μεθοδολογίες που παρουσιάζονται σε αυτό το τμήμα πρέπει να 

αποτελέσουν την έμπνευση και τις βάσεις για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών του ORIENT, καθώς είναι 

προσαρμόσιμες και αναπαράξιμες για να εκκινήσουν δραστηριότητες αθλητικού προσανατολισμού που μπορούν 

να υποστηρίξουν την κοινωνική ένταξη των νέων.

Τύπος Περιγραφή

Εφαρμογή μέσω 
επιμορφώσεων και 

εκδηλώσεων

Οι δραστηριότητες προσανατολισμού υλοποιούνται με τη μορφή εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Δημιουργώντας τις συνθήκες για την άσκηση 
υπαίθριων δραστηριοτήτων της ομάδας, ο προσανατολισμός μπορεί να 
ενισχύσει τη δικτύωση μεταξύ των μελών της κοινότητας. Για παράδειγμα, ένας 
ερωτώμενος από έναν ελληνικό αθλητικό οργανισμό ανέφερε ότι οργανώνει 
αγώνες προσανατολισμού με πρόσφυγες και ντόπιους μαθητές που δουλεύουν 
σε ζευγάρια, δημιουργώντας έτσι ένα κοινό σημείο όπου τα ευάλωτα άτομα 
και τα μη ευάλωτα άτομα μπορούν να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται. Η 
δημιουργία μικρών ομάδων με συνομηλίκους μπορεί να παρέχει στους νέους την 
ευκαιρία να διασκεδάσουν και να χτίσουν φιλίες ενώ ασκούν το άθλημα. 

Συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς και τις 
κοινοτικές οργανώσεις

Η αύξηση της συμμετοχής των νέων με διαφορετικό κοινωνικό και εθνοτικό 
υπόβαθρο σε αθλητικές δραστηριότητες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη 
δημιουργία συνεργασιών μεταξύ σχολείων και ομάδων προσανατολισμού. 
Η διδασκαλία του προσανατολισμού στο σχολείο θεωρείται ένας από τους 
καλύτερους τρόπους για να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των νέων. Τα σχολεία 
μπορούν να εξαλείψουν ορισμένα εμπόδια και φραγμούς στη συμμετοχή των νέων, 
όπως η μεταφορά από και προς αθλητικές εγκαταστάσεις και η διαθεσιμότητα 
αθλητικών ειδών και εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή καινοτόμων 
αθλητικών προγραμμάτων στο σχολείο έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη 
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Δεδομένης της δυνατότητάς 
του να ενισχύσει τη μάθηση και τα κίνητρα, ενώ συνδυάζεται με διάφορα θέματα, 
ο προσανατολισμός μπορεί να εισαχθεί στα προγράμματα φυσικής αγωγής.

Συνδυασμός αγωνιστικής 
προσέγγισης με άλλες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η μη τυπική εκπαίδευση, η συνεργατική μάθηση 
και η μάθηση με την πράξη είναι οι πιο κατάλληλες και αποτελεσματικές 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων 
με τους νέους. 

Προσαρμογή των 
δραστηριοτήτων στις ανάγκες 

των συμμετεχόντων

Ορισμένοι επαγγελματίες ανέφεραν ότι υιοθέτησαν τις ίδιες μεθοδολογίες 
για όλους τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους υπόβαθρο, 
καθώς έμαθαν ότι η προσέγγιση των ανθρώπων μέσω του αθλητισμού είναι 
ένας καλός τρόπος για να ξεπεραστούν τα κοινωνικά εμπόδια. Για άλλους, η 
συνεργασία με άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό απαιτεί 
προσαρμοσμένες προσεγγίσεις, ατομική προσαρμογή και πρόσθετη στήριξη. Σε 
ορισμένες διοργανώσεις, οι κανόνες ή ο εξοπλισμός μπορούν να προσαρμοστούν 
για να διευκολύνουν τους αθλητές με ειδικές ανάγκες. Οι συμμετέχοντες με 
ειδικές ανάγκες μπορούν συνεπώς να συμμετάσχουν στον  προσανατολισμο για 
το γενικό πληθυσμό καθώς και στον αθλητικό προσανατολισμό που προορίζεται 
αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ομάδα. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα 
ειδικά προγράμματα, ο καθένας μπορεί να εξασκήσει τον προσανατολισμό 
(Langbein, Blasch & Chalmers, 1981).

Προσαρμογή των 
δραστηριοτήτων στις τοπικές 

συνθήκες

Μεταξύ των παραλλαγών που αναφέρουν οι προπονητές, μπορούμε να βρούμε 
τον προσανατολισμό ως κυνήγι θησαυρού και τον προσανατολισμό για την 
προώθηση του τουρισμού προσαρμοσμένο στις ευκαιρίες σε κάθε τοπική 
κοινωνία.  
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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Από την ανάλυση της έρευνας σε επίπεδο βιβλιογραφίας και έρευνας πεδίου και των βέλτιστων πρακτικών 

προκύπτει ότι η συμμετοχή στον αθλητισμό θεωρείται επωφελής για την ανάπτυξη των νέων, όχι μόνο όσον 

αφορά τη σωματική υγεία αλλά και όσον αφορά τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική υγεία. Ειδικότερα, 

ο προσανατολισμός έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη κοινωνικής ένταξης 

των ευάλωτων νέων.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, για να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ατόμων, οι 

αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να προσαρμόζονται ειδικά στις ανάγκες τους. Για να συμβεί αυτό, οι εκπαιδευτές 

που εργάζονται με άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να διαθέτουν σχετικές 

δεξιότητες και επαρκή κατάρτιση. Η πρακτική του προσανατολισμού με τους νέους απαιτεί μελέτη και σχεδιασμό, 

καθώς και ειδικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για αυτούς. Κατά τη συνεργασία με τη νεολαία, είναι 

θεμελιώδες να αναθεωρείται, να προσαρμόζεται και να αλλάζει συνεχώς το αθλητικό πρόγραμμα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας. Οι νέοι θέλουν τις εμπειρίες τους για να είναι διασκεδαστικές, 

αλλά αναζητούν επίσης εμπειρίες που έχουν κάποιο σκοπό. Για να παραμείνει συναφής, ο αθλητισμός πρέπει να 

συνδέεται με ευρύτερα συμφέροντα και προτεραιότητες. Από αυτήν την άποψη, ο προσανατολισμός μπορεί να 

συνδέεται με πολλές άλλες δραστηριότητες και να εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια. 

Ο προσανατολισμός αποδείχτηκε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέσο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

παρέχοντας ευκαιρίες για περιθωριοποιημένες και μη προνομιούχες ομάδες, όπως άτομα που προέρχονται από 

τρίτες χώρες και άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις, για να έχουν μια πιο βαθιά γνώση της τοπικής 

τους κοινότητας και να ενσωματωθούν σε αυτήν με μεγαλύτερη ευκολία. Ο προσανατολισμός προσφέρει επίσης 

την ευκαιρία σε όσους έχουν αναπηρία να επιδείξουν τα ταλέντα τους και να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα.

Ωστόσο, η εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων προσανατολισμού για την κοινωνική ένταξη έρχεται με 

τις δικές της προκλήσεις. Ενα από αυτά είναι η έλλειψη πόρων, καθώς οι αθλητικοί σύλλογοι και οι οργανώσεις 

νεολαίας συχνά δεν έχουν την εμπειρογνωμοσύνη και τους οικονομικούς πόρους για να εφαρμόσουν αυτές τις 

δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές του αθλητισμού και οι εργαζόμενοι των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συνεργάζονται για να προσελκύουν άτομα που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υιοθετήσουν διαφορετικές στρατηγικές, όπως για παράδειγμα:

Προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων στα αστικά προάστια και τις φτωχές περιοχές, καθώς η 

εγγύτητα στις ευάλωτες ομάδες αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους. 

Συνεργασία με τοπικά ιδρύματα και κοινοτικές οργανώσεις για την προσέγγιση των μειονεκτούντων 

νέων και την προσέγγιση τους στον αθλητισμό.

Εν κατακλείδι, αν οι επαγγελματίες συνεργάζονται, είναι πολύ πιθανό οι νέοι να έχουν θετικά αποτελέσματα μέσω 

του αθλητισμού.
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Αυτό που προέκυψε από την ανάλυση των καλών πρακτικών είναι ότι ο προσανατολισμός μπορεί να βοηθήσει 

τους νέους να αναπτύξουν μια ποικιλία δεξιοτήτων, όπως η λήψη αποφάσεων, η ηγεσία και η ομαδική εργασία, 

ενώ παράλληλα αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους και ενισχύει την κοινωνικοποίηση. Οι δεξιότητες που 

προωθούνται από τον προσανατολισμό είναι βαθιά συνδεδεμένες με τον στόχο της δημιουργίας κοινωνιών 

χωρίς αποκλεισμούς. 

Ο προσανατολισμός μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της γνώσης των τοπικών 

πραγματικοτήτων σε διάφορες χώρες και της αίσθησης της ένταξης και της θετικής αλλαγής σε τοπικό 

επίπεδο. Μέσα από την πρακτική του προσανατολισμού, οι νέοι μπορούν να δουν το τοπικό περιβάλλον τους 

κάτω από ένα νέο φως, ως μια διάσταση για να μοιράζονται και να συνεργάζονται ως ομάδα για να επιτύχουν 

κοινούς στόχους, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. 

Ο προσανατολισμός μπορεί εύκολα να είναι υποστηρικτικός για τους αθλητικούς εκπαιδευτές και τις τοπικές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους στην οικοδόμηση κοινοτήτων, ενώ 

τους παρέχει νέα εργαλεία και μεθοδολογίες για να εμπλέξουν τους νέους και να τους βοηθήσουν να 

ενσωματωθούν στην κοινωνία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η δράση που προωθείται από το έργο ORIENT, και η διττή 

προσέγγισή του που βασίζεται στον αθλητισμό και την ενεργό προώθηση της κοινωνικής ζωής, αναμένεται να 

ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και συνοχή σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ο προσανατολισμός έχει τεράστιες δυνατότητες ενίσχυσης των κοινωνικών 

δεσμών μεταξύ διαφόρων κοινωνικών και πολιτιστικών ομάδων -ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και αυξάνοντας 

το αίσθημα ότι ανήκει σε μια κοινή κοινότητα- και έχει τη συνολική ικανότητα να προωθήσει την κοινωνική 

ένταξη των ευάλωτων νέων.
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ORIENT: Η ΟΜΑΔΑ

CESIE ― Συντονιστής

Tο CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών με έδρα 

το Παλέρμο της Σικελίας. Ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένo από το έργο  

και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου, ακτιβιστή και εκπαιδευτικού  

Danilo Dolci (1924-1997).

www.cesie.org

KMOP - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

To KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, που βρίσκεται στην 

Αθήνα, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πάνω από 40 χρόνια 

εμπειρίας στην υποστήριξη των ευπαθών ομάδων.

www.kmop.gr 

WUS AUSTRIA - WORLD UNIVERSITY SERVICE AUSTRIA (WUS AT) 

To World University Service Austria (WUS), που βρίσκεται στο Γκρατς, είναι 

μια ΜΚΟ που δεσμεύεται για την προώθηση του ανθρώπινου δικαιώματος 

στην εκπαίδευση με βάση την ακαδημαϊκή ελευθερία και την πανεπιστημιακή 

αυτονομία. Σήμερα, η οργάνωση επικεντρώνεται στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης και απασχολεί ένα υποκατάστημα 

στην Πρίστινα.

www.wus-austria.org 
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SARAJEVO SUSRET KULTURA / SARAJEVO MEETING OF CULTURES

To Sarajevo Meeting of Cultures(SMOC) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση 

που ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την προώθηση του πολιτισμού της Βοσνίας και 

Ερζεγοβίνης εντός και εκτός των συνόρων της. 

http://smoc.ba/en 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας 

και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής 

καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή στις τοπικές, εθνικές, 

περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες.

www.csicy.com 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Βουλγαρική Ενωση Αθλητικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2010 και είναι μια 

ΜΚΟ αφιερωμένη στην ανάπτυξη του αθλητισμού και τη βελτίωση του 

αθλητικού πολιτισμού.

www.bulsport.bg 
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