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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν έγγραφο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ORIENT – Young explorers re-discover local 
communities through orienteering (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP), το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα Erasmus+ SPORT της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διάρκεια 30 μηνών . 

Το έργο ORIENT δημιουργήθηκε με το σκεπτικό να φέρει κοντά νέους/ες με διαφορετικό υπόβαθρο  μέσω 
μίας συγκεκριμένης δραστηριότητας αθλητισμού βάσης (grassroots sport): τον αθλητικό προσανατολισμό 
(orienteering). Φιλοδοξεί να προωθήσει την κοινωνική ένταξη νέων που ανήκουν σε ποικίλες κοινωνικές και 
πολιτισμικές ομάδες, να ενδυναμώσει τις ικανότητές τους και να συγκροτήσει κοινότητες δημιουργώντας 
ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.

Το ORIENT υιοθετεί μία προσέγγιση πολλαπλών φορέων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη συνεργασία 
μεταξύ των ενδιαφερομένων, δηλαδή των εκπαιδευτών/ριών αθλημάτων και των εκπροσώπων Οργανώσεων 
της Κοινωνίας των Πολιτών. Η εν λόγω προσέγγιση θα εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων 
και τους/τις εργαζομένους/ες των ΟΚΠ με καινοτόμες μεθόδους που θα συμβάλουν στην ενθάρρυνση 
της συμμετοχής ευάλωτων νέων σε αθλητικές δραστηριότητες σε επίπεδο κοινότητας. Οι νέοι/ες μέσω 
της πρακτικής των υπαίθριων δραστηριοτήτων, θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά με ζητήματα 
κοινωνικής ένταξης, ενώ παράλληλα θα ανακαλύψουν αστικά και φυσικά τοπία. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT προορίζεται να αποτελέσει ένα εργαλείο μάθησης για 
εκπαιδευτές/ριες προκειμένου να ενσωματώσουν τον αθλητικό προσανατολισμό στις πρακτικές τους με 
τους/τις νέους/ες και να οργανώσουν σχετικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης 
και της συνοχής διαφόρων κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων νέων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού. Αντιπροσωπεύει το κύριο εκπαιδευτικό υλικό που θα διδαχθούν οι εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων 
και οι εργαζόμενοι/ες των ΟΚΠ και το οποίο θα συμβουλεύονται κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
χαρτογράφησης αθλητικού προσανατολισμού.
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ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο ORIENT επιδιώκει να πετύχει τους ακόλουθους στόχους:

• Να συμπεριλάβει ευάλωτους/ες νέους/ες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό ή που είναι ήδη 
κοινωνικά αποκλεισμένοι/ες σε αθλητικές δραστηριότητες σε επίπεδο κοινότητας· 

• Να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων, καθώς και τις αθλητικές ενώσεις και τους/τις 
εργαζομένους/ες των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) στον τομέα της κοινωνικής 
ένταξης με εργαλεία για την προώθηση της συμμετοχής των ευάλωτων νέων στην τοπική κοινότητα 
μέσω του αθλητισμού βάσης (και ειδικότερα μέσω του αθλητικού προσανατολισμού)·

• Να βελτιώσει την κοινωνική ένταξη σε όλες τις χώρες-εταίρους αυξάνοντας παράλληλα την 
ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά εμπόδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό με την προώθηση 
μακροπρόθεσμων και θετικών αλλαγών σε τοπικό επίπεδο.

Οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν 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 προγράμματος μαθημάτων για εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και ΟΚΠ με θέμα 
τον αθλητικό προσανατολισμό με στόχο την κοινωνική ένταξη (IO2). 

• Δημιουργία εργαλειοθήκης με διαδρομές αθλητικού προσανατολισμού για νέους/ες (IO3). 

• Συν-δημιουργία μίας συλλογής με «διαδρομές ένταξης» από συμμετοχικά εργαστήρια χαρτογράφησης 
και διοργάνωση ενός διαγωνισμού αθλητικού προσανατολισμού (IO4).

• Σύνταξη διακήρυξης με τις δυνατότητες που προσφέρει ο αθλητικός προσανατολισμός για κοινωνική 
ένταξη (IO5)

Τέλος, το έργο ORIENT αναμένει να πετύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

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

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ORIENT:  βασικές γνώσεις για τον αθλητικό προσανατολισμό 
και καινοτόμες μεθοδολογίες για την προώθηση της συμμετοχής ευάλωτων νέων σε σχετικές δράσεις.

• ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΙΔΕΕΣ ORIENT: εργαλειοθήκη με διαδρομές αθλητικού προσανατολισμού.

• ΣΥΛΛΟΓΗ ORIENT: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ»: συνδημιουργία από εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων, 
εργαζόμενους/ες σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και νέους/ες μέσω της συμμετοχικής 
χαρτογράφησης.

• ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ORIENT: αποτελέσματα και συστάσεις σχετικά με τις δυνατότητες του αθλητικού 
προσανατολισμού για κοινωνική ένταξη.



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ORIENT

 
 
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT προορίζεται να αποτελέσει ένα εργαλείο μάθησης για 
εκπαιδευτές/ριες προκειμένου να ενσωματώσουν τον αθλητικό προσανατολισμό στις πρακτικές τους με τους/
τις νέους/ες. Περιλαμβάνει τρεις (3) επιμέρους ενότητες:

 Αθλητικός Προσανατολισμός, Βασικές Γνώσεις και Ευκαιρίες 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει μία θεωρητική εισαγωγή στον κόσμο του αθλητικού 
προσανατολισμού και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αστικά και φυσικά 
περιβάλλοντα βοηθώντας τους/τις εκπαιδευτές/ριες να κατανοήσουν πώς μπορούν 
να οργανώσουν σχετικές δραστηριότητες. 

 Δημιουργία Συμπεριληπτικών Περιβαλλόντων

Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός 
περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή ευάλωτων 
νέων σε δραστηριότητες αθλητικού προσανατολισμού.

 Χαρτογράφηση για Ένταξη, Από την Τοποθεσία στη Δράση

Σε αυτή την ενότητα, περιγράφεται ένα ειδικό πλαίσιο με σκοπό αφενός τον 
σχεδιασμό νέων θεματικών διαδρομών αθλητικού προσανατολισμού σε συνεργασία 
με νέους/ες και αφετέρου τη διοργάνωση εργαστηρίων χαρτογράφησης μέσω της 
συνδημιουργίας.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και 
εργαζόμενους/ες ΟΚΠ να μάθουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τον αθλητικό προσανατολισμό 
και να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών τον τρόπο υλοποίησης σχετικών δραστηριοτήτων με 
νέους/ες, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας-στόχου με την οποία συνεργάζονται. Για τον λόγο 
αυτό, το εν λόγω Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε νέα 
περιβάλλοντα μάθησης.

Για να προετοιμάσει και να εξοικειώσει εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και εργαζόμενους/ες ΟΚΠ με την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων αθλητικού προσανατολισμού, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT υιοθετεί 
μία προσέγγιση εμπειρικής και βιωματικής μάθησης δίνοντας τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μία 
άμεση εμπειρία αθλητικού προσανατολισμού πριν την εφαρμογή του στην πράξη με τους/τις νέους/ες. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT είναι το δεύτερο Πνευματικό Προϊόν (IO2) του έργου. Τα 
ευρήματα και οι γνώσεις που συγκεντρώθηκαν μέσα από την ερευνητική φάση της Ανθολογίας ORIENT (IO1) 
προετοίμασαν το έδαφος για την ανάπτυξη του παρόντος Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο θα προσφέρει 
ένα σύνολο συγκεκριμένων δεξιοτήτων, εργαλείων και μεθοδολογιών στους/στις εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων 
και στους/στις εργαζόμενους/ες ΟΚΠ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων αθλητικού προσανατολισμού με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη νέων μέσω της προσέγγισης ORIENT.
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ & ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ORIENT

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ORIENT απευθύνεται στις εξής ομάδες-στόχους:

Εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και εργαζόμενοι/ες σε ΟΚΠ, οι οποίοι/ες θα 
αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο προώθησης δραστηριοτήτων 
με όχημα τον αθλητικό προσανατολισμό με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης ευάλωτων νέων. Η συμμετοχή των εκπαιδευτών/ριών αθλημάτων και 
των εργαζομένων σε ΟΚΠ μπορεί να συμβάλει σε μία εποικοδομητική ανταλλαγή 
συμπληρωματικών δεξιοτήτων: οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν τη 
συμμετοχή τους στο κοινωνικό πεδίο, ενώ οι ΟΚΠ μπορούν να ενσωματώσουν τον 
αθλητισμό στην καθημερινή τους εργασία σε επίπεδο κοινότητας.

Ευάλωτοι/ες νέοι/ες, οι οποίοι/ες θα έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες 
αθλητικού προσανατολισμού που θα διοργανωθούν από τους/τις εκπαιδευτές/
ριες της πρώτης ομάδας-στόχου. Επίσης, θα αποκτήσουν εξαιρετικά πολύτιμες 
κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες (soft skills) και θα ενισχύσουν το αίσθημα 
του ανήκειν σε μία κοινότητα που είναι κτήμα όλων.

Σε ό,τι αφορά στον αντίκτυπο, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ORIENT αναμένεται να έχει άμεσο 
αντίκτυπο στους/στις εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και στους/στις εργαζομένους/ες των ΟΚΠ, καθώς θα τους/
τις εφοδιάσει με καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων 
νέων. Οι νέοι/ες θα επωφεληθούν έμμεσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αφού στις επόμενες φάσεις του 
έργου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συναρπαστικές δραστηριότητες και να δημιουργήσουν 
παράλληλα κοινωνικές σχέσεις με συνομήλικα άτομα και την τοπική τους κοινότητα. Επιπλέον, οι οργανισμοί-
εταίροι του έργου ORIENT θα αξιοποιήσουν αυτόν τον πόρο και θα ενημερωθούν σχετικά με καινοτόμες 
προσεγγίσεις για την ενίσχυση της ένταξης των νέων της περιοχής και, ως εκ τούτου, θα αναπτύξουν 
στενότερες σχέσεις με την τοπική κοινότητα και θα ενισχύσουν το τοπικό δίκτυο και την εμβέλειά τους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Η πρώτη ενότητα παρέχει μία επισκόπηση του αθλητικού προσανατολισμού και των διαφόρων μορφών 
του, ούτως ώστε ο/η αναγνώστης/ρια να μπορέσει να εξοικειωθεί με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που 
αφορούν τον αθλητικό προσανατολισμό. Ακόμη, παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 
τον αθλητικό προσανατολισμό, την προέλευσή του, τα απαιτούμενα εργαλεία και τη δυνατότητα υλοποίησής 
του σε αστικά ή φυσικά τοπία, καθώς και τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία 
ενός διαγωνισμού αθλητικού προσανατολισμού. Στο τέλος της ενότητας, οι αναγνώστες θα έχουν σχηματίσει 
μία ολοκληρωμένη εικόνα για τον κόσμο του αθλητικού προσανατολισμού.

Εισαγωγή στο Έργο ORIENT και στα Αθλήματα που Προωθούν την Κοινωνική Ένταξη 

Ο αθλητισμός έχει ανέκαθεν βοηθήσει τους ανθρώπους στην υιοθέτηση ενός περισσότερο υγιεινού τρόπου 
ζωής, στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στην ενασχόληση με τις τοπικές τους κοινότητες. Οι δυνατότητες 
του αθλητισμού ως φορέα προώθησης της κοινωνικής ένταξης είναι ευρέως αναγνωρισμένες: ο αθλητισμός 
φέρνει τους ανθρώπους κοντά, εξαλείφει τα κοινωνικά εμπόδια και ενώνει τους ανθρώπους. Επίσης, μπορεί 
να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη συγκρότηση συνεκτικών κοινοτήτων, ιδίως μεταξύ ευάλωτων νέων και 
λοιπών μειονεκτικών ομάδων, όπως οι μετανάστες/ριες και τα άτομα με αναπηρία ή άλλες μειονοτικές ομάδες. 
Επομένως, η κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού μπορεί να ενισχυθεί με την ενθάρρυνση προληπτικών 
συμπεριφορών, επιλογών και ενεργειών που θα κάνουν όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως καταγωγής, 
ηλικίας και ικανοτήτων να αισθάνονται ότι είναι ευπρόσδεκτοι και άξιοι σεβασμού και να συμπεριλαμβάνονται 
σε μία ομάδα ή μία δομή.

Συγκεκριμένα, και όπως αποδεικνύεται από τους Celestino και Pereira (2015), ο αθλητικός προσανατολισμός 
είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο άθλημα, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ετερογενών ομάδων 
συμμετεχόντων/ουσών μεγιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες συμπεριληπτικότητας του ίδιου του 
αθλήματος. Για παράδειγμα, ο αθλητικός προσανατολισμός έχει κριθεί κατάλληλος για άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα, με προβλήματα όρασης (Langbein, Blasch, Chalmers. 1981) και με διανοητικές αναπηρίες 
(Orienteering NZ, 2014).

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο ORIENT επιδιώκει να φέρει κοντά νέους/ες με διαφορετικές καταβολές μέσω του 
αθλητικού προσανατολισμού (orienteering), καθώς μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διάγουν πιο υγιείς 
ζωές, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες απασχόλησης και να συνεργαστούν με τις τοπικές τους κοινότητες. Από 
αυτήν την άποψη, ο αθλητισμός έχει καταδείξει την αποτελεσματικότητά του στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων 
και πόρων σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής, στον συντονισμό των δομών 
και των μηχανισμών για τον κοινοτικό διάλογο, στην καλλιέργεια ηγετικών ικανοτήτων και την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της γνώσης 
των τοπικών πραγματικοτήτων σε διάφορες χώρες, προωθώντας συγχρόνως την αίσθηση της αυτοδιάθεσης 
και τη θετική αλλαγή σε τοπικό επίπεδο.

Εξερευνώντας μία συγκεκριμένη περιοχή και ανακαλύπτοντας τους φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους 
μέσω του αθλητικού προσανατολισμού, οι νέοι/ες μπορούν να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση της τοπικής 
τους κοινότητας και αυτό μπορεί με τη σειρά του, να προσφέρει ευκαιρίες σε περιθωριοποιημένες ομάδες να 
συμμετάσχουν  ενεργά στη ζωή της τοπικής τους κοινότητας. Ομοίως, ο διάλογος και η ομαδική εργασία μεταξύ 
νέων με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο μπορούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κοινοτήτων. 
Επιπρόσθετα, ο αθλητικός προσανατολισμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της 
ανάπτυξης ικανοτήτων: μέσω αυτού του αθλήματος, οι νέοι/ες μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους 
να μετακινούνται σε άγνωστα περιβάλλοντα νιώθοντας λιγότερο αποπροσανατολισμένοι/ες και φοβισμένοι/ες 
απέναντι στο ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι/ες με νέες καταστάσεις. Χάρη στις δραστηριότητες αθλητικού  
προσανατολισμού, οι νέοι/ες θα βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και θα γίνουν περισσότερο αυτόνομοι/ες και 
ανεξάρτητοι/ες, καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα εργαλεία για να αναζητήσουν - και ενδεχομένως 
να δημιουργήσουν - τον δικό τους χώρο.
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Δεδομένων όλων αυτών των δυνατοτήτων, το ORIENT θα προωθήσει την αίσθηση της αυτοδιάθεσης και της 
κυριότητας των νέων επί του έργου, οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν όχι μόνο σε δραστηριότητες αθλητικού 
προσανατολισμού σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στον σχεδιασμό ειδικού περιεχομένου δικών τους διαδρομών. 
Οι νέοι/ες μέσω αυτής της συμμετοχής θα συνεισφέρουν ανεκτίμητα στις κοινότητές τους και θα ενδυναμώσουν 
περαιτέρω τους εαυτούς τους.

Η διαδικασία αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την καθοδήγηση εκπαιδευτών/ριών αθλημάτων και 
εργαζόμενων σε ΟΚΠ, θα ενισχύσει τις ικανότητές τους σε ό,τι αφορά στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
νέων στα κοινά και την υιοθέτηση κοινών αξιών. Ως εκ τούτου, το έργο επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
των τοπικών κοινοτήτων, των ενδιαφερόμενων μερών και των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με την αξία 
του αθλητισμού ως εργαλείου ένταξης που μπορεί να προαγάγει την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή καθώς και 
τις πολιτικές συνοχής και ένταξης σε ευρύτερη κλίμακα

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τι είναι η ένταξη;

• Προληπτικές συμπεριφορές, επιλογές και ενέργειες που θα κάνουν όλους τους ανθρώπους 
ανεξαρτήτως καταγωγής, ηλικίας και ικανοτήτων να αισθάνονται ότι είναι ευπρόσδεκτοι και άξιοι 
σεβασμού. 

• Η ενέργεια ή η κατάσταση συμπερίληψης ή ένταξης σε μία ομάδα ή δομή.

• Η πρακτική ή η πολιτική της παροχής ίσης πρόσβασης σε ευκαιρίες και πόρους για άτομα που 
διαφορετικά θα μπορούσαν να αποκλειστούν ή να περιθωριοποιηθούν, όπως άτομα με σωματική ή 
νοητική αναπηρία και μέλη λοιπών μειονοτικών ομάδων.

• Όλα τα παραπάνω.

Ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο από κοινωνικό αποκλεισμό στην τοπική σας κοινότητα;

Με ποιον τρόπο μπορεί ο αθλητικός προσανατολισμός να διευκολύνει τη διαδικασία κοινωνικής ένταξής 
τους;
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Κανόνες και Χαρακτηριστικά του Αθλητικού Προσανατολισμού: Ειδικές 
Γνώσεις για την Επιτυχή Διοργάνωση Σχετικών Δράσεων από τους/τις 
Εκπαιδευόμενους/ες.
 
Τι είναι ο αθλητικός προσανατολισμός (orienteering);

Ο αθλητικός προσανατολισμός είναι το άθλημα της πλοήγησης που συνήθως ασκείται στα δάση, αλλά πλέον και 
στα ιστορικά κέντρα των πόλεων. Πρόκειται, ασφαλώς, για μία υπαίθρια δραστηριότητα στην οποία μπορείτε να 

(Orienteering Canada, 2021)

συμμετάσχετε είτε ως άτομο είτε ως ομάδα χρησιμοποιώντας ορισμένα 
συγκεκριμένα εργαλεία. Με άλλα λόγια, ο αθλητικός προσανατολισμός 
απαιτεί δεξιότητες πλοήγησης με τη χρήση χάρτη και πυξίδας για την 
πλοήγηση από σημείο σε σημείο σε ένα ποικιλόμορφο και συνήθως 
άγνωστο έδαφος ενώ υπάρχει κίνηση με ταχύτητα.

Ποια είναι η προέλευσή του;

Η ιστορία του αθλητικού προσανατολισμού έχει τις ρίζες της στα τέλη 
του 19ου αιώνα στη Σουηδία, όπου ξεκίνησε αρχικά ως μία μορφή 
στρατιωτικής εκπαίδευσης. Επειδή οι στρατιώτες συχνά καλούνταν 
να μετακινηθούν σε περιοχές που τους ήταν άγνωστες, καθώς και 
σε κάθε είδους έδαφος, έπρεπε να είναι σε θέση να μετακινούνται 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μπορούσαν να βρουν στους 
χάρτες που τους έδιναν. Στις 28 Μαΐου 1893, πραγματοποιήθηκε ο 
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πρώτος διαγωνισμός στους ετήσιους αγώνες της φρουράς της Στοκχόλμης για τους Σουηδούς στρατιωτικούς 
με σκοπό ενδεχομένως τη δοκιμασία των ικανοτήτων τους ή απλώς τη διασκέδαση. Από τότε, ο όρος 
«αθλητικός προσανατολισμός» (orienteering) σήμαινε τη μετακίνηση σε άγνωστο έδαφος με τη βοήθεια 
χάρτη και πυξίδας. Η δημοτικότητα αυτής της δραστηριότητας αυξανόταν σταδιακά, ώσπου το 1897 
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διαγωνισμός για πολίτες. Ωστόσο, το άθλημα άρχισε να ασκείται σε ευρύτερη 
κλίμακα κατά τη δεκαετία του 1930 λόγω της εφεύρεσης οικονομικών αλλά αξιόπιστων πυξίδων. Για να 
επιτρέπεται σε κάθε πολίτη του κόσμου να συμμετέχει στους διαγωνισμούς χωρίς γλωσσικά εμπόδια και υπό 
τις ίδιες συνθήκες με τους άλλους, το 1961, ορισμένες οργανώσεις προσανατολισμού ίδρυσαν την Διεθνή 
Ομοσπονδία Προσανατολισμού (IOF), η οποία καθορίζει τους κανόνες και επιλέγει την παγκόσμια γλώσσα 
των χαρτών (Wikipedia, 2021a).

Οι θεμελιώδεις αρχές του αθλητικού προσανατολισμού

Όπως κάθε άθλημα, έτσι και ο αθλητικός προσανατολισμός στηρίζεται σε ορισμένους βασικούς κανόνες, 
πράξεις και στόχους. Στις παρακάτω πέντε προτάσεις συμπυκνώνονται οι θεμελιώδεις αρχές του αθλητικού 
προσανατολισμού:

•	 Κατανοήστε πού βρίσκεστε στον χάρτη και πού πηγαίνετε.

•	 Προσανατολίστε τον χάρτη σας.

•	 Επιλέξτε και σχεδιάστε τη διαδρομή σας.

•	 Μεταβείτε από το σημείο Α στο Β.

•	 Βρείτε το σημείο ελέγχου. 

•	
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Ποιες μορφές αθλητικού προσανατολισμού υπάρχουν; 

Στις μέρες μας, ο αθλητικός προσανατολισμός σήμερα συναντάται σε διάφορες μορφές:

https://www.youtube.com/
embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed

https://www.youtube.com/embed/
MS7DqiOjkrQ?feature=oembed

https://www.youtube.com/embed/
S1SggdsbHlk?feature=oembed 

 

https://www.youtube.com/embed/
Gaxs9mUILCg?feature=oembed 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
Αν και πρόκειται για την πρώτη μορφή προσανατολισμού 
που εμφανίστηκε, διατηρεί ακόμη και σήμερα τα αρχικά του 
χαρακτηριστικά: δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδρομή και οι 
συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να περιηγηθούν με χάρτη και 
πυξίδα ενώ παράλληλα τρέχουν.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ
Συνδυασμός ποδηλασίας βουνού και πλοήγησης 
ακολουθώντας μονοπάτια και πίστες.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΙ
Χειμερινό άθλημα που συνδυάζει την πλοήγηση και το σκι 
αντοχής σε ανώμαλο έδαφος σε προετοιμασμένες πίστες 
στο χιόνι (IOF, 2021a).

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Αυτή η μορφή προσανατολισμού επικεντρώνεται στην 
ανάγνωση του χάρτη σε φυσικό έδαφος. Αναπτύχθηκε με σκοπό 
να προσφέρει σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
περιορισμένη κινητικότητα, την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 
έναν αγώνα προσανατολισμού με νόημα (IOF, 2021 b).

Try a simulation of trail orienteering: http://www.trailo.it/Presentazione.asp 

https://www.youtube.com/embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MS7DqiOjkrQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MS7DqiOjkrQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/S1SggdsbHlk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/S1SggdsbHlk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Gaxs9mUILCg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Gaxs9mUILCg?feature=oembed
http://www.trailo.it/Presentazione.asp
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Τι είδους εξοπλισμός είναι απαραίτητος;

Για το άθλημα αυτό, χρειάζονται συνήθως πέντε εργαλεία:

Τοπογραφικός χάρτης

Οι χάρτες αθλητικού προσανατολισμού είναι σιωπηλοί, καθώς 
χρησιμοποιούν σύμβολα αντί για λέξεις και είναι εξαιρετικά 
λεπτομερείς. Στην ουσία, ένας τέτοιος χάρτης θα πρέπει να δείχνει 
όλες τις βασικές πληροφορίες όπως:

	 το σχήμα της επιφάνειας του εδάφους·
	 το υπόμνημα που μας λέει τι σημαίνουν τα διάφορα σύμβολα·
	 το σημείο εκκίνησης, το οποίο συνήθως αναπαρίσταται με ένα τρίγωνο·
	 οι έλεγχοι ή τα σημεία ελέγχου που εμφανίζονται με έναν κύκλο και έναν αριθμό·
	 το σημείο τερματισμού, το οποίο σημειώνεται με διπλούς κύκλους.

Ο χάρτης σχεδιάζεται σύμφωνα με μία κλίμακα και περιέχει μία γραμμή κλίμακας με πλέγματα στοιχισμένα 
στον μαγνητικό βορρά που βρίσκεται πάντα στην κορυφή του χάρτη. Όλοι οι χάρτες χρησιμοποιούν ένα 
διεθνώς συμφωνημένο σύνολο συμβόλων που είναι λογικά και εύκολα στην εκμάθηση, προκειμένου να είναι 
ευανάγνωστα από οποιονδήποτε συμμετέχοντα ανεξαρτήτως καταγωγής ή  μητρικής γλώσσας. Συνήθως, 
τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού είναι διαφορετικά, αλλά θα μπορούσαν να βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς 
σημείο.

    

Ένας χάρτης προσανατολισμού του κέντρου της πόλης του Παλέρμο

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στους χάρτες προσανατολισμού είναι συνολικά επτά:

 Φούξια: δείχνει διαδρομές και επικίνδυνες ή ιδιωτικές περιοχές·
 Άσπρο: συμβολίζει τα δάση
 Πράσινο: καλύπτει τις δασικές εκτάσεις που είναι αδιαπέραστες με τα πόδια· 
 Μπλε: συμβολίζει οποιαδήποτε πηγή νερού: λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, πηγάδια κλπ.· 
 Κίτρινο: χρησιμοποιείται για ανοιχτές περιοχές (ξέφωτα) και πεδινές εκτάσεις· 
 Καφέ: χρησιμοποιείται για μορφές γης, όπως τα μονοπάτια και οι δρόμοι· 
 Μαύρο: αντιπροσωπεύει βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις και όλα τα ανθρωπογενή τοπία.



18

(Andersson, 2020)

Μία πυξίδα

Για να μετακινηθείτε γύρω από τα σημεία ελέγχου, θα χρειαστείτε μία πυξίδα. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι 
πυξίδων που χρησιμοποιούνται στον αθλητικό προσανατολισμό: οι πυξίδες αντίχειρα, οι οποίες είναι 
μικρότερες σε μέγεθος και συχνά χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες αθλητές/ριες και τις πυξίδες χάρτη με 
χάρακα. 

Πυξίδα αντίχειρα και πυξίδα χάρτη με χάρακα (Wikimedia commons, 2016)

Ο ευκολότερος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε έναν χάρτη και μία πυξίδα είναι να προσανατολίσετε τον 
χάρτη προς τον βορρά. Απλώς ευθυγραμμίστε τους μεσημβρινούς βορρά-νότου στον χάρτη με τη βελόνα της 
πυξίδας, έτσι ώστε το «πάνω» στον χάρτη να δείχνει το σημείο του βορρά. Πλέον, όλα στον χάρτη έχουν την 
ίδια κατεύθυνση με το έδαφος.. 
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Η χρήση πυξίδας μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη υπόθεση, ίσως επειδή στις μέρες μας η ανάγνωσή της 
δεν θεωρείται ως μία αναγκαία δεξιότητα. Άλλωστε, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και το GPS διαθέτουν 
ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα. Για τον λόγο αυτό, 
θα πρέπει να εφαρμοστούν νέοι τρόποι εξεύρεσης της 
σωστής οδού. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες/ουσες 
θα μπορούσαν να επιλέξουν το δρόμο τους, σε αστικά 
τοπία, με τη βοήθεια του χάρτη και των πληροφοριών 
που θα συλλέξουν από ντόπιους. Με αυτό τον τρόπο, 
θα έχουν στα χέρια τους ένα θεμελιώδες εργαλείο για 
τον εντοπισμό του σημείου ελέγχου και της βέλτιστης 
διαδρομής προς αυτό. Επίσης, θα είχαν τη δυνατότητα 
επικοινωνίας με άλλα άτομα που θα μπορούσαν 
να μοιραστούν μαζί τους κάποιες λεπτομέρειες 
σχετικά με το σημείο ενδιαφέροντος που αναζητούν. 

Ένα σημείο ελέγχου  

Πρόκειται για ενδιάμεσους σταθμούς που είναι σημειωμένοι στον χάρτη που δίνεται στους/στις συμμετέχοντες. 
Στα σημεία ελέγχου, υπάρχουν τρίπλευρα σημαιάκια χρώματος πορτοκαλί και άσπρου, τα οποία είναι 
τοποθετημένα σε διάφορα σημεία μέσα στο δάσος συνοδευόμενα από διακορευτές (περφορατέρ), που 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οπών στις κάρτες ελέγχου του αθλητικού προσανατολισμού. Υπάρχουν 
διακορευτές που μπορούν να κάνουν 
οπές διαφόρων σχημάτων στο χαρτί.

Μία εναλλακτική λύση στα 
παραδοσιακά σημεία ελέγχου 
είναι τα QR-code σημεία ελέγχου, 
τα οποία επιτρέπουν στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες να σκανάρουν 
απλώς με το κινητό τους τηλέφωνο 
τον κωδικό που κρέμεται σε κάθε 
τοποθεσία ελέγχου. Αυτή η διαδικασία 
απαιτεί πλαστικοποιημένες κάρτες 
με τυπωμένο τον κωδικό QR, κινητό 
τηλέφωνο με εφαρμογή ανάγνωσης 
barcode και σύνδεση στο Διαδίκτυο 
σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

https://www.youtube.
comembed/7MQUIYsmQhc?feature=oembed

https://www.youtube.com/embed/7MQUIYsmQhc?feature=oembed
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Μία κάρτα ελέγχου 

Οι συμμετέχοντες/ουσες έχοντας φτάσει στο σημείο ελέγχου θα πρέπει να  τρυπήσουν την κάρτα τους. 
Η περιγραφή ή ο καθορισμός του στοιχείου ελέγχου, όπως ονομάζεται αλλιώς, παρέχει λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου. Μία κάρτα ελέγχου που χρησιμοποιείται στο δάσος διαφέρει 
σημαντικά από εκείνη που χρησιμοποιείται κατά τη συμμετοχή σε έναν αγώνα προσανατολισμού στην πόλη. 
Στην πρώτη περίπτωση, τα σημεία ελέγχου φέρουν αριθμούς, ενώ στην εικόνα κάτω από την κάρτα ελέγχου 
υπάρχουν ορισμένες εικόνες που διευκρινίζουν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τι ψάχνουν να βρουν.

Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον διακορευτή που κρέμεται δίπλα σε κάθε σημείο 
ελέγχου για να τρυπήσουν τα διάφορα κουτάκια της κάρτας ελέγχου. Όλα τα στοιχεία ελέγχου θα πρέπει να 
είναι διάτρητα με τη σειρά που εμφανίζονται στον χάρτη (Iredell County, 2015).

Πώς διεξάγεται ο αγώνας; 

Για να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών, ο χάρτης διανέμεται συνήθως μετά την 
έναρξη, και οι αγωνιζόμενοι/ες ξεκινούν ανά διαστήματα ενός λεπτού. Οι διαδρομές είναι διαφορετικές με 
βάση τις κατηγορίες των αγωνιζόμενων: τις περισσότερες φορές, οι αρχάριοι/ες συμμετέχουν στην ευκολότερη 
διαδρομή. Όσοι/ες έχουν ήδη λάβει μέρος σε άλλους τέτοιους αγώνες χωρίζονται με βάση την ηλικία και το 
φύλο. Ο χρόνος έναρξης καταγράφεται, καθώς και ο χρόνος άφιξης. Ξεκινώντας από το σημείο εκκίνησης, 
οι αγωνιζόμενοι/ες θα πρέπει να φτάσουν στο πρώτο σημείο ελέγχου και σταδιακά σε όλα τα υπόλοιπα σε 
διαδοχική σειρά. Τα σημεία ελέγχου διακρίνονται στο έδαφος ως κατασκευές με τρίπλευρα σημαιάκια από 
λευκό και πορτοκαλί χαρτόνι, οι οποίες ονομάζονται «φανάρια». Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν κωδικό αριθμό 
για αναγνώριση  στο πάνω μέρος. Η επιβεβαίωση της παρουσίας των αγωνιζόμενων γίνεται είτε μηχανικά, με 
τη διάτρηση μίας κάρτας ελέγχου, είτε ηλεκτρονικά με ειδικές κάρτες και ηλεκτρονικούς σταθμούς ελέγχου. Ο 
χειροκίνητος διακορευτής έχει διαφορετικό σχήμα οπής σε κάθε σημείο ελέγχου, για να αναγνωρίζεται εύκολα 
στο τέλος του αγώνα. Κάθε αγωνιζόμενος/η είναι ελεύθερος/η να επιλέξει ποια διαδρομή θα ακολουθήσει από 
ένα σημείο ελέγχου προς ένα άλλο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μαρκάρει τα στοιχεία της κάρτας ελέγχου 
με τη σωστή σειρά και στον συντομότερο δυνατό χρόνο. 

Στο τέλος του αγώνα, αφού εξεταστούν οι κάρτες ελέγχου, 
απονέμονται βραβεία στους/στις νικητές/ριες των 
διαφόρων κατηγοριών. Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το 
άθλημα ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης, ο αγώνας μπορεί 
να οργανωθεί με μη ανταγωνιστικό τρόπο, εισάγοντας 
διάφορα μοντέλα συνεργασίας. Για παράδειγμα, να δίνεται 
η δυνατότητα στους/στις αγωνιζόμενους/ες που βρίσκουν 
πρώτοι/ες τα σημεία ελέγχου να αφήνουν κάποια βοηθητικά 
στοιχεία για όσους/ες έχουν μείνει πίσω στον αγώνα. Ένας 
άλλος τρόπος είναι η δημιουργία ομάδων, όπου κάθε μέλος θα είναι υπεύθυνο για την εύρεση ενός ή δύο σημείων 
ελέγχου, έτσι ώστε στο τέλος, η ομάδα να έχει τόσες κάρτες ελέγχου όσες και ο αριθμός των μελών της ομάδας. 
Έτσι, οι αγωνιζόμενοι/ες θα αισθάνονται περισσότερο δυνατοί/ές ως μέλη μίας ομάδας που μοιράστηκαν την 
ίδια εμπειρία και κοινές αξίες.

(Swiss-O-Week 2014: https://www.youtube.com/
watch?v=3PZub8zSFy8)

https://www.youtube.com/watch?v=3PZub8zSFy8
https://www.youtube.com/watch?v=3PZub8zSFy8
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Χρειάζεται χρόνος και πόροι, τόσο ανθρώπινοι όσο και υλικοί, για να οργανωθεί ένας αγώνας προσανατολισμού 
και να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή του. Μεγάλος αριθμός επαγγελματιών εργάζεται πριν και κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης: από τον/την τεχνικό/ή διευθυντή/ρια του αγώνα, ο/η οποίος/α εντοπίζει τα σημεία 
ελέγχου σε μέρη που γνωρίζει ότι δεν είναι επικίνδυνα, ενώ παράλληλα έχουν ενδιαφέρον από ιστορική, 
φυσιοκρατική ή γεωγραφική άποψη, έως τους/τις υπεύθυνους/ες χρονομέτρησης του αγώνα· από τους κριτές 
του αγώνα έως το ιατρικό προσωπικό κλπ. 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τι είναι ο αθλητικός προσανατολισμός (orienteering);

•	 Το άθλημα της πλοήγησης χρησιμοποιώντας έναν πολύ λεπτομερή χάρτη. 

•	 Μία ομάδα αθλημάτων που απαιτεί δεξιότητες πλοήγησης με τη χρήση χάρτη και πυξίδας για την 
πλοήγηση από σημείο σε σημείο σε ένα ποικιλόμορφο και συνήθως άγνωστο έδαφος ενώ υπάρχει 
κίνηση με ταχύτητα.

•	 Ένας περίπατος στο δάσος με πυξίδα.

•	 Ένα κυνήγι θησαυρού.
Ποια ήταν η πρώτη μορφή αθλητικού προσανατολισμού;

•	 Προσανατολισμός με σκι 

•	 Προσανατολισμός με μονοπάτια 

•	 Προσανατολισμός με ποδήλατο βουνού 

•	 Προσανατολισμός με πεζοπορία
Τι συμβολίζει το τρίγωνο σε έναν τοπογραφικό χάρτη; 

•	 Δέντρο 

•	 Εκκλησία 

•	 Σημείο εκκίνησης 

•	 Σημείο ελέγχου
Τι σημαίνει το κίτρινο χρώμα στη χαρτογραφία;

•	 Θάλασσα 

•	 Πεδινές εκτάσεις 

•	 Ανθρωπογενή τοπία 

•	 Δασικές εκτάσεις
Ποια είναι τα χρώματα του φαναριού του αθλητικού προσανατολισμού;

•	 Πορτοκαλί και άσπρο 

•	 Άσπρο και μαύρο 

•	 Κόκκινο και άσπρο 

•	 Πράσινο και πορτοκαλί

 

Train your orienteering map memory: 
http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html 

http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
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συμμετοχή σε έναν αγώνα που πραγματοποιείται στην πόλη μπορεί να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο δεσμό 
μεταξύ των νέων και των σημαντικότερων σημείων της πόλης. Είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν τους τόπους 
που αποτελούν ορόσημα της περιοχής στην οποία ζουν. Πέραν αυτού, η διοργάνωση ενός αγώνα εντός 
του αστικού ιστού συνεπάγεται ότι θα επιτρέπεται σε όλους/ες να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, τα οποία θα συμμετείχαν ελάχιστα ή καθόλου σε αντίστοιχη 
δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον. 

Βέβαια, και τα αστικά περιβάλλοντα έχουν μειονεκτήματα. Επειδή η περιοχή ενδιαφέροντος του αγώνα είναι 
συνήθως αρκετά εκτεταμένη και υπάρχουν πολλές εξωτερικές παρεμβολές, είναι πιθανό οι συμμετέχοντες/
ουσες να δώσουν προσοχή σε στοιχεία άσχετα με αυτά που αναζητούν στην πραγματικότητα.  Επιπρόσθετα, 
η διοργάνωση ενός αγώνα στο κέντρο της πόλης ενδεχομένως να είναι δύσκολη υπόθεση και σίγουρα 
είναι πιο δύσκολη από τον προγραμματισμό μίας συνάντησης προσανατολισμού στο δάσος. Ενδεικτικά, 
απαιτείται η λήψη άδειας κατόπιν σχετικού αιτήματος για 
τον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων και την 
εξασφάλιση της περιμέτρου του αγώνα

Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε ένα κλασσικό 
παράδειγμα αγώνα αθλητικού προσανατολισμού στην 
πόλη: (ΒΙΝΤΕΟ)

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η εναλλακτική λύση της 
διεξαγωγής του προσανατολισμού στο αστικό περιβάλλον 
μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα με ορισμένες ομάδες-
στόχους, όπως νέοι/ες με διαφορετικές καταβολές, 
δεξιότητες και κινητικότητα, καθώς μπορούν να λάβουν μέρος σε έναν ασφαλή και εμψυχωτικό αγώνα 
ανακαλύπτοντας συγχρόνως τα πιο ενδιαφέροντα μέρη που έχει να προσφέρει μία πόλη.

Αθλητικός Προσανατολισμός σε Αστικά Και Φυσικά Περιβάλλοντα

Όπως προαναφέρθηκε, ένας αγώνας προσανατολισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δάσος ή σε άλλα 
φυσικά τοπία καθώς και σε αστικά τοπία. Η πρώτη περίπτωση είναι η αρχική και η συνηθέστερη μορφή 
προσανατολισμού, διότι συνδυάζει σωματικές και ψυχικές προκλήσεις. Η πλοήγηση σε απομακρυσμένο 
έδαφος με λίγα ή λιγοστά αντικείμενα τεχνολογίας διδάσκει τους/τις αγωνιζόμενους/ες πώς να παρατηρούν 
το φυσικό περιβάλλον και να αντλούν από αυτό πληροφορίες σχετικά με τις κατευθύνσεις και τις διαδρομές. 
Εξίσου χρήσιμο είναι να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε μη ηλεκτρονικές συσκευές. Το GPS και τα έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα δεν είναι πάντα αξιόπιστα και χρειάζονται σύνδεση στο Διαδίκτυο για να λειτουργήσουν. Ωστόσο, 
το φυσικό περιβάλλον μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Τα ζώα, η πυκνή βλάστηση και το ανώμαλο έδαφος θα 
μπορούσαν να θέσουν σε δοκιμασία ανεκπαίδευτους/ες και άπειρους/ες συμμετέχοντες/ουσες. Επιπλέον, 
στο φυσικό περιβάλλον είναι δύσκολο να βρεθεί εναλλακτικό εργαλείο για την πυξίδα, η οποία παραμένει το 
κύριο, και ίσως το μόνο, όργανο για να πλοηγηθούν σε μέρη χωρίς συγκεκριμένα ορόσημα. Για τον λόγο αυτό, 
το αίσθημα της απώλειας του προσανατολισμού είναι σύνηθες και απογοητευτικό για όσους/ες δοκιμάζουν 
για πρώτη φορά τον αθλητικό προσανατολισμό. 

Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα 
αγώνα προσανατολισμού στη φύση: (ΒΙΝΤΕΟ) 

Από την άλλη πλευρά, ο αθλητικός προσανατολισμός 
σε αστικά τοπία δίνει την ευκαιρία στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες να αναπτύξουν δεξιότητες που 
μπορούν να εφαρμόσουν σε καθημερινή βάση, ενώ 
παράλληλα διασκεδάζουν και δημιουργούν ουσιαστικές 
σχέσεις και επαφές με άλλους ανθρώπους, από τους/
τις συναγωνιζόμενους/ες μέχρι τους ξένους που θα 
μπορούσαν να τους ζητήσουν πληροφορίες. Ακόμη, η 

https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_
Qa4?feature=oembed

https://www.youtube.com/watch?v=flPKmqaBFJE 

https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_Qa4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_Qa4?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=flPKmqaBFJE


23

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιοι οι κίνδυνοι της διοργάνωσης δραστηριοτήτων αθλητικού 
προσανατολισμού στην πόλη;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιοι οι κίνδυνοι της διοργάνωσης δραστηριοτήτων αθλητικού 
προσανατολισμού στη φύση;

Ποιο είναι το καλύτερο μέρος για να εξασκηθείτε στον αθλητικό προσανατολισμό με τους/τις νέους/ες στο 
περιβάλλον της τοπικής σας κοινότητας; 

Πώς να Οργανώσετε έναν Αγώνα Αθλητικού Προσανατολισμού

Κάθε αγώνας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διότι τόσο οι χώροι διεξαγωγής όσο και οι ομάδες που συμμετέχουν 
αλλάζουν και απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες που 
αποτελούν το κοινό έδαφος για κάθε μορφή αθλητικού προσανατολισμού. Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε 
μερικές οδηγίες βήμα προς βήμα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να διοργανώσετε μία εκδήλωση 
αθλητικού προσανατολισμού.

1. Βρείτε τον κατάλληλο χώρο. 

It Θα πρέπει να είναι ένας χώρος σχετικός από φυσική, ιστορική ή καλλιτεχνική άποψη. Στα αστικά 
περιβάλλοντα, για παράδειγμα, συνιστώνται τα ιστορικά κέντρα, αφού συνήθως είναι η καρδιά της 
πόλης λόγω της ύπαρξης πολλών εκκλησιών, τζαμιών, μνημείων, μουσείων και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων που είναι σημαντικές είτε επειδή είναι καταστήματα με μακρά παράδοση είτε επειδή 
αποτελούν παράδειγμα ένταξης και συνεργασίας. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν να πραγματοποιήσετε μία 
έρευνα σε ολόκληρη την περιοχή που σας ενδιαφέρει να διεξαγάγετε τον αγώνα, ούτως ώστε να 
μπορέσετε να εντοπίσετε όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τυχόν επικίνδυνα σημεία. Στο φυσικό 
περιβάλλον, για παράδειγμα, τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη στο δάσος 
είναι τα μνημειώδη δέντρα, δέντρα που διαφέρουν σημαντικά από τα άλλα, σταυροδρόμια, πηγές, 
κοιλώματα με νερό, γραμμές υψηλής τάσης και ερειπωμένα σπίτια.   

2. Αναπτύξτε διαδρομές.

Τα μονοπάτια θα είναι διαφορετικά από πλευράς έκτασης και δυσκολίας ανάλογα με τις διάφορες 
κατηγορίες συμμετεχόντων/ουσών (π.χ. παιδιά, νέοι/ες ενήλικες, άνδρες, γυναίκες) στους οποίους 
απευθύνεται ο αγώνας. Οι διαδρομές μπορούν να έχουν σημεία ελέγχου κοντά το ένα στο άλλο, 
αλλά θα πρέπει να έχουν ένα μοναδικό σύμβολο αναγνώρισης. 

3. Δημιουργήστε τους χάρτες.

Οι διαδρομές θα μεταφερθούν στον χάρτη, ο οποίος θα δείχνει με το κατάλληλο χρώμα τα σημεία 
ελέγχου, τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες και τις απαγορευμένες ή επικίνδυνες περιοχές. Όταν δεν μπορούν 
να αποκλειστούν σοβαροί κίνδυνοι από την περιοχή στην οποία θα διεξαχθεί ο αγώνας, θα πρέπει 
να διορίσετε έναν/μία κριτή για να επιβλέπει τη συγκεκριμένη ζώνη, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
ατυχήματα. Αν ο αγώνας καλύπτει μεγάλη απόσταση, ο/η διοργανωτής/ρια του αγώνα θα πρέπει να 
ορίσει τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν επαγγελματίες που θα παρέχουν τις πρώτες βοήθειες 
(και των οποίων η παρουσία είναι υποχρεωτική). Αν οι διαδρομές είναι σύντομες, μπορούν να 
βρίσκονται ασθενοφόρα σε κοντινή απόσταση από την αφετηρία ή το σημείο τερματισμού. 

4. Επιλέξτε και τοποθετήστε το σημείο εκκίνησης

Η αφετηρία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε προσβάσιμο σημείο με μεγάλο πλάτος, έτσι ώστε οι κριτές 
του αγώνα να μπορούν να ελέγχουν εύκολα τους/τις συμμετέχοντες και τον χρόνο εκκίνησής τους. 
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5. Προσδιορίστε τα σημεία ελέγχου.

Σε κάθε σημείο ελέγχου, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών είτε 
μηχανικά, με τη βοήθεια διακορευτή, είτε ηλεκτρονικά με ειδικές κάρτες, έτσι ώστε η κάρτα να περιέχει 
ένα συγκεκριμένο σύμβολο σε κάθε αριθμημένο κουτάκι. Τα σύμβολα μπορεί να ποικίλλουν, π.χ. μία 
σειρά κουκκίδων, γραμμές ή άλλα σχήματα. 

6. Οργανώστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Μετά την αποστολή των προσκλήσεων, θα πρέπει να ταυτοποιήσετε και να χωρίσετε σε κατηγορίες 
όσους/ες θέλουν να συμμετάσχουν στον αγώνα, αν τρέχουν μόνοι τους ή σε ομάδες αν αγωνίζονται 
με άλλους.

7. Ξεκινήστε τον αγώνα.

Την ημέρα του αγώνα, ακριβώς πριν από την έναρξη, μοιράστε τις κάρτες ελέγχου στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες που μπορούν να ξεκινήσουν αφού τους χορηγηθεί άδεια από τους/τις κριτές. 

Για περισσότερες συμβουλές και προτάσεις, καθώς και επίσημα πρότυπα για τη διοργάνωση μίας 
εκδήλωσης αθλητικού προσανατολισμού, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Προσανατολισμού:  https://orienteering.sport/mtbo/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Είναι έτοιμη η λίστα ελέγχου για να ξεκινήσετε τον αγώνα προσανατολισμού; Ώρα να ελέγξετε τον εαυτό σας!

Εργασία Υπεύθυνος/η Προθεσμία Ολοκληρώθηκε Σημειώσεις

Επιθεώρηση του 
χώρου και έλεγχος της 
καταλληλότητας της 
περιοχής 

Λήψη άδειας για χρήση 
της περιοχής για μία 
δημόσια εκδήλωση 

Προσδιορισμός 
ζητημάτων ασφάλειας 
και εκπόνηση 
σχεδίου εκτίμησης 
επικινδυνότητας

Προσδιορισμός της 
διαδρομής και επιλογή 
των σημείων ελέγχου 

Σχεδίαση του χάρτη 
προσανατολισμού

Προετοιμασία του υλικού 
για την εκδήλωση

Τοποθέτηση σημαιών 
ελέγχου και εκτέλεση 
δοκιμής 

https://orienteering.sport/mtbo/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/


ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ
Η δεύτερη ενότητα σκιαγραφεί τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι/ες όσον αφορά 
τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό και με ποιον τρόπο ο προσανατολισμός μπορεί να τους/τις βοηθήσει 
να τις ξεπεράσουν. Επίσης, παρέχει στους/στις εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και στους/στις εργαζομένους/
ες ΟΚΠ ένα καινοτόμο μείγμα προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή ευάλωτων νέων σε δραστηριότητες σχετικές με 
τον προσανατολισμό. Τέλος, παρουσιάζεται μία σειρά συμβουλών και ασκήσεων για να εξασφαλιστεί η 
συμπερίληψη των συμμετεχόντων/ουσών στις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Νέοι/ες που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό, Ανάγκες και 
Προκλήσεις

Η Ανθολογία ORIENT (IO1) επισήμανε το γεγονός ότι τα μέλη της ΕΕ καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν 
περισσότερο ασταθείς πολιτικά, περίπλοκες και εύθραυστες κοινωνίες. Οι προκλήσεις της κοινωνικής 
ένταξης κατέστησαν πιο σοβαρές και επείγουσες από ποτέ λόγω της πρόσφατης έξαρσης της πανδημίας 
COVID-19, η οποία επηρέασε αρνητικά όσους/ες 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 στέρησης υλικών αγαθών. Από το σύνολο του πληθυσμού, 
οι νέοι/ες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.
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Αναφορικά με τον αθλητισμό, οι χώρες-εταίροι του έργου ORIENT συγκεντρώνουν μερικά από τα χαμηλότερα 
ποσοστά στην Ευρώπη όσον αφορά τους/τις νέους/ες πολίτες που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. 
Αυτό σχετίζεται κυρίως με τους/τις νέους/ες που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, οι οποίοι/ες 
αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην άσκηση του αθλητισμού. Όπως τονίστηκε στις συνεντεύξεις που 
διενεργήθηκαν κατά το στάδιο της έρευνας, οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι όταν ασχολούνται 
με τον αθλητισμό είναι κυρίως κοινωνικοοικονομικής φύσεως:

•	 Οικονομικά εμπόδια: Πολλοί/ές νέοι/ες δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους ώστε να 
επενδύσουν σε αθλητικές δραστηριότητες. 

•	 Έλλειψη χρόνου: Οι νέοι/ες δυσκολεύονται να εναρμονίσουν τον αθλητισμό με την εργασία, τις 
σπουδές ή τις ευθύνες των γονέων.

•	 Υλικοτεχνικές δυσκολίες: Οι νέοι/ες που ζουν σε περιοχές της περιφέρειας έχουν μικρότερη 
πρόσβαση σε αθλητικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.

•	 Έλλειψη ενημέρωσης: Μεγάλος αριθμός νέων εκφράζει παράπονα για την απουσία πληροφόρησης 
σχετικά με τις τρέχουσες ευκαιρίες συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες.

•	 Έλλειψη προσβάσιμων και συμπεριληπτικών προγραμμάτων: Οι μετανάστες/ριες νεαρής 
ηλικίας ανέφεραν περιορισμούς και δυσκολίες στη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες λόγω 
γλωσσικών φραγμών ή γραφειοκρατικών εμποδίων. 

Οι καλές πρακτικές που αναλύθηκαν, αποδεικνύουν την ανάγκη κοινωνικής ένταξης των νέων στον αθλητισμό 
και με τη βοήθεια του αθλητικού προσανατολισμού, ιδίως μέσω:

•	 της υλοποίησης εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων προσανατολισμού σε ομάδες·

•	 της συνεργασίας με τοπικούς φορείς και κοινοτικές οργανώσεις·

•	 του συνδυασμού του προσανατολισμού και άλλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων προσαρμόζοντας 
κατάλληλα το πρόγραμμα ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των νέων με διαφορετικές καταβολές 
και να αρθούν τα κοινωνικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν·

•	 της προσαρμογής των δραστηριοτήτων στις τοπικές συνθήκες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της 
πόλης ή του τοπίου και του στόχου που επιδιώκεται να επιτευχθεί.

Το έργο ORIENT θα προσπαθήσει να επιλύσει αυτές τις δυσκολίες δημιουργώντας έναν χώρο ανταλλαγής 
και συνεργασίας για πολλούς/ές νέους/ες που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες 
μέσω της συγκρότησης νέων δικτύων που μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Όλα 
αυτά τα στοιχεία θα συμβάλουν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη δημιουργία περιβαλλόντων 
απαλλαγμένων από αποκλεισμούς.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι νέοι/ες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην τοπική σας 
κοινότητα;

Ποια προσέγγιση θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη για τη συμπερίληψη αυτών των νέων σε αθλητικές 
δραστηριότητες και ιδιαίτερα στον αθλητικό προσανατολισμό;
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Μεθοδολογίες για τη Δημιουργία Συμπεριληπτικών Περιβαλλόντων

Τα συμπεριληπτικά περιβάλλοντα (Design Council, 2021) είναι μέρη που λειτουργούν καλύτερα για όλους 
- είτε πρόκειται για το σχολείο, το γραφείο, το πάρκο, τον δρόμο, το κέντρο φροντίδας, τη διαδρομή με το 
λεωφορείο, τον σιδηροδρομικό σταθμό κτλ. Μία συμπεριληπτική προσέγγιση στον προγραμματισμό, τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση δίνει την ευκαιρία να αξιοποιηθεί η δημιουργικότητα και η ευελιξία στη σκέψη για 
τη διαμόρφωση χώρων που αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των ανθρώπων. 

Τα συμπεριληπτικά περιβάλλοντα:

•	 Είναι φιλόξενα προς όλους/ες.

•	 Ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων.

•	 Είναι διαισθητικά.

•	 Είναι ευέλικτα.

•	 Προσφέρουν επιλογές, όταν μία λύση σχεδιασμού δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των 
χρηστών/ριών.

•	 Είναι βολικά για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς υπερβολική προσπάθεια ή ειδικό διαχωρισμό, 
έτσι ώστε να μεγιστοποιούν την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων/ουσών.

Για την επιτυχία των συμπεριληπτικών περιβαλλόντων, μείζονος σημασίας είναι η συζήτηση με τις ομάδες 
χρηστών/ριών θέτοντας τους ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, ικανοτήτων, φύλων και κοινοτήτων στο επίκεντρο 
της διαδικασίας σχεδιασμού.

Για τον καθορισμό κατάλληλων περιβαλλόντων, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί μία σαφής στρατηγική και 
συγκεκριμένοι στόχοι, ακολουθώντας το όραμα και την αποστολή της δράσης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
μία προσέγγιση προσανατολισμένη στο όραμα, η οποία στηρίζεται στη φιλοσοφία SMART (Drucker, 1954). 
Για να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι μας είναι σαφείς και ρεαλιστικοί, καθένας από αυτούς θα πρέπει να είναι:

•	 Specific/Συγκεκριμένος (απλός, λογικός, σημαντικός).

•	 Measurable/Μετρήσιμος (ουσιαστικός, ενθαρρυντικός).

•	 Achievable/Εφικτός (συμφωνημένος, επιτεύξιμος).

•	 Relevant/Σχετικός (συναφής, ρεαλιστικός και υποστηριζόμενος με πόρους, βασισμένος στο 
αποτέλεσμα).

•	 Time bound/Χρονικά προκαθορισμένος (χρονικά οριοθετημένος, περιορισμένος χρόνος/κόστος, 
έγκαιρος, ευαίσθητος ως προς τον χρόνο).

Description
What	

happened

Feelings
Your	

reactions	&	
feeling

Evaluation
What	was	

good	and	bad

Analysis
Make	sense	
of	the	

situation

Conclusion
What	have	
you	learnt?

Action	plan
What	are	you	
going	to	do	
differently?
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Η δημιουργία συμπεριληπτικών περιβαλλόντων για τη διδασκαλία και τη διαδικασία μάθησης προϋποθέτει 
μία ολιστική προσέγγιση, κατανόηση και παρακολούθηση των συνολικών ειδικών αναγκών των χρηστών/
ριών. Είναι σημαντικό να διαμορφωθούν συμπεριληπτικά περιβάλλοντα με ανατροφοδότηση και σαφή 
αναστοχασμό ως μέσα για την ανάπτυξη μίας κατάλληλης διαδικασίας μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. 
Η μάθηση μέσα από πράξεις (Learning by doing) σε πολλές ειδικές περιπτώσεις είναι ένας ομαδικός 
αναστοχασμός με ομαλή ροή  των συμμετεχόντων/ουσών και οι χρήστες/ριες βοηθούν στην υλοποίηση 
των εμπειριών μάθησης. 

Από αυτή την άποψη, ο Gibbs δημιούργησε τη «δομημένη αποτίμηση» για να υποστηρίξει τη βιωματική 
μάθηση. Σχεδιάστηκε ως ένας συνεχής κύκλος βελτίωσης για μία επαναλαμβανόμενη εμπειρία, αλλά 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αντικατοπτρίσει μία αυτόνομη εμπειρία. Ένα από τα στοιχεία 
που θεωρεί βασικά ο Gibbs είναι η αναγνώριση της σημασίας των συναισθημάτων στη διάρκεια του 
αναστοχασμού. Ακόμη, διαχωρίζει την Εκτίμηση της κατάστασης - τι πήγε καλά και τι όχι. Αυτά τα 6 
επιπλέον στάδια το καθιστούν ένα χρήσιμο μοντέλο για ορισμένα μαθήματα επαγγελματιών, αν και 
μερικοί/ές το θεωρούν κανονιστικό.  

Ο κύκλος αναστοχασμού του Gibbs (Gibss,1998)

Στο δικό μας πλαίσιο, μία καλή μέθοδος για τη δημιουργία συμπεριληπτικών περιβαλλόντων είναι η 
λεγόμενη συνεργατική μάθηση (Center for Teaching Innovation, Cornell University, 2021), η οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ζεύγη συνομηλίκων (peer-to-peer) ή σε μεγαλύτερες ομάδες. Η μάθηση 
ή διδασκαλία μέσω συνομηλίκων είναι ένας τύπος συνεργατικής μάθησης που περιλαμβάνει μαθητές/
ριες που εργάζονται σε ζεύγη ή μικρές ομάδες με σκοπό να συζητήσουν διάφορες έννοιες ή να βρουν 
λύσεις σε προβλήματα. Σε αντιπαραβολή με την ιδέα ότι δύο ή τρία μυαλά είναι καλύτερα από ένα, οι 
εκπαιδευτικοί ερευνητές/ριες διαπίστωσαν ότι η διδασκαλία μέσω συνομηλίκων βοηθά τους/τις μαθητές/
ριες να επιλύουν τυχόν παρεξηγήσεις και να αποσαφηνίζουν παρανοήσεις.

Τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης είναι τα εξής:

•	 Ανάπτυξη σκέψης υψηλού επιπέδου, προφορικής επικοινωνίας, αυτοδιαχείρισης και δεξιοτήτων 
ηγεσίας.

•	 Προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών/ριών και εκπαιδευτικών.

•	 Ενίσχυση της εμπέδωσης, της αυτοεκτίμησης και της υπευθυνότητας των μαθητών/ριών.

•	 Έκθεση σε ποικιλόμορφες αντιλήψεις και βελτίωση της κατανόησής τους.

•	 Προετοιμασία για κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες της πραγματικής ζωής.

Επιπρόσθετα, η δημιουργία και η διατήρηση άρτιων συμπεριληπτικών περιβαλλόντων και η εφαρμογή 
της συνεργατικής μάθησης εξαρτώνται από καλές δεξιότητες επικοινωνίας που στηρίζονται σε διάφορες 
θεμελιώδεις αρχές:

•	 Να σκέφτεστε προτού μιλήσετε ή προβείτε σε μία πράξη.

•	 Να είστε ανοιχτόμυαλος/η.

Cooperative	
learning

Individual	
accountability

Promotive	
interaction

Positive	
interdependence

Social	skills

Group	
processing	skills
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•	 Να συζητάτε αντί να τσακώνεστε.

•	 Προσπαθήστε να καλλιεργήσετε μία καθησυχαστική φωνή.

•	 Μην χάνετε την ευκαιρία να επαινέσετε ένα άτομο ή να του πείτε μία ευγενική κουβέντα.

•	 Να υπερβαίνετε τις προσδοκίες.

•	 Να σέβεστε τα συναισθήματα των άλλων.

Τέλος, ο σεβασμός των συναισθημάτων των άλλων είναι μία από τις αρχές της επικοινωνίας και ιδιαίτερα της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας, δηλαδή της αλληλεπίδρασης δύο ή περισσότερων ανθρώπων που διαφέρουν 
ως προς τον τρόπο εργασίας, την ηλικία, την εθνικότητα, την εθνότητα, τη φυλή, το φύλο, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό κλπ. Η διαπολιτισμική επικοινωνία μπορεί επίσης να αναφέρεται στις προσπάθειες που 
γίνονται για συναλλαγή, διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση πολιτισμικών διαφορών μέσω της γλώσσας, 
των χειρονομιών και της γλώσσας του σώματος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο άνθρωποι που ανήκουν σε 
διαφορετικές κουλτούρες επικοινωνούν μεταξύ τους. Στα συμπεριληπτικά περιβάλλοντα, είναι πολύ σημαντικό 
να έχει κανείς ειδικές δεξιότητες στην επικοινωνία με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών. 

Γενικά, οι εκπαιδευτές/ριες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εργασία 
τους με νέους/ες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, θα πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητες 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών και να τους εμπλέξουν στη φάση του 
σχεδιασμού. Ο αθλητικός προσανατολισμός είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 
καθώς προϋποθέτει μία συμμετοχική προσέγγιση και μέγιστη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, οι οποίοι/
ες μοιράζονται ιδέες και τις ενσωματώνουν σε ένα συνεργατικό περιβάλλον.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 Ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον είναι (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):

•	 Ισχυρό 

•	 Ευέλικτο 

•	 Δυσπροσάρμοστο 

•	 Φιλικό 

•	 Ψυχρό

Ο μαθησιακός αναστοχασμός είναι ένα μέσο για:

•	 Μίσος 

•	 Ανάπτυξη 

•	 Έλεγχο 

•	 Αποστολή 

•	 Αξιολόγηση
Μία συμμετοχική προσέγγιση είναι:

•	 Συμπεριληπτική 

•	 Γεμάτη αποκλεισμούς 

•	 Υπερβολικά πολυάνθρωπη 

•	 Ζημία ιδεών 

•	 Αφηρημένη, χωρίς εστίαση
Σε ποιες αρχές στηρίζονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες; 

Γιατί είναι σημαντική η διαπολιτισμική επικοινωνία;
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Δημιουργία Συμπεριληπτικού Περιβάλλοντος 
και Προώθηση Ομαδικής Εργασίας

Ακολουθεί μία λίστα δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης, με βάση τις προαναφερθείσες μεθοδολογίες, 
για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό 
υπόβαθρο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος και 
την προώθηση της ομαδικής εργασίας:

Τίτλος δραστηριότητας: Πιάσιμο της ουράς του φιδιού  
Μαθησιακοί στόχοι: Προώθηση κινητικών δεξιοτήτων, ψυχολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης και αύξηση 
της ικανότητας συγκέντρωσης.

Μεθοδολογίες: Συνεργασία και μάθηση μέσω συνομηλίκων.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/Χώρος: Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας, χρειάζεται μία ομάδα 
ατόμων (τουλάχιστον 10). Καλό θα ήταν να διεξαχθεί σε εξωτερικό χώρο, προκειμένου να επιτρέπει την 
κίνηση των συμμετεχόντων/ουσών, αν και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και σε εσωτερικό χώρο, όπως 
σε ένα γυμναστήριο ή σε άλλο παρόμοιο ευρύχωρο περιβάλλον.
Διάρκεια: Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί σε αυτήν τη δραστηριότητα. Θα μπορούσε να διαρκέσει από 
1 έως 5 λεπτά ή και περισσότερο.

Οδηγίες: 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να στοιχιστούν ο/η ένας/μία πίσω από τον/την άλλο/η με τα χέρια τους 
τεντωμένα πάνω στους ώμους του/της μπροστινού/ής τους. Ο/Η τελευταίος/α συμμετέχων/ουσα θα πρέπει 
να κρατάει στο χέρι του ένα κασκόλ ή ένα κομμάτι ύφασμα (υποδυόμενος/η την «ουρά του φιδιού»). 

Η δραστηριότητα ξεκινά, μόλις ο/η πρώτος/η συμμετέχων/ουσα που υποδύεται το «κεφάλι του φιδιού» 
αρχίσει να προσπαθεί να πιάσει την «ουρά του φιδιού». 

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες που βρίσκονται ανάμεσα στο «κεφάλι» και την «ουρά» ακολουθούν το 
παράδειγμα του «κεφαλιού».  

Η δραστηριότητα τελειώνει όταν το «κεφάλι» πιάσει την «ουρά».
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Τίτλος δραστηριότητας: Αθλητικός προσανατολισμός 
με δεμένα μάτια     
Μαθησιακοί στόχοι:  Ανάπτυξη εμπιστοσύνης,  δεξιοτήτων μη λεκτικής επικοινωνίας και ενεργητικής 
ακρόασης.
Μεθοδολογίες:  Βιωματική μάθηση και θετική επικοινωνία. Μάθηση μέσα από πράξεις και αναστοχασμός 
σχετικά με την εμπειρία.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/Χώρος: Ύφασμα που καλύπτει τα μάτια, εξωτερικός ή εσωτερικός χώρος, αν 
και συνιστάται ο εξωτερικός χώρος για μία πιο δυνατή εμπειρία. Το προτεινόμενο μέγεθος ομάδας για τη 
δραστηριότητα είναι 10 ή περισσότερα άτομα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών θα πρέπει να είναι 
άρτιος
Διάρκεια:  Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάρκεια, αλλά για να εμπλακούν οι συμμετέχοντες/ουσες και να 
απολαύσουν ολοκληρωτικά τη δραστηριότητα, ο συνιστώμενος χρόνος είναι 20 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο.
 
Οδηγίες:

Για να είναι η εμπειρία ευχάριστη, πριν την έναρξη της δραστηριότητας, θα πρέπει να ρωτήσετε  τους/
τις συμμετέχοντες/ουσες αν θα αισθάνονταν άβολα να καλύψουν τα μάτια  τους με ένα ύφασμα. Όλοι/
ες θα πρέπει να είναι χαλαροί/ές και να κατανοήσουν ότι η δραστηριότητα εστιάζει στην εμπιστοσύνη, 
την ακρόαση, την πλοήγηση και την εμπειρία του περιβάλλοντος με έναν διαφορετικό τρόπο.

Αν στη δραστηριότητα λάβουν μέρος 10 άτομα, τα 5 θα πρέπει να έχουν δεμένα μάτια. Μόλις τους 
δέσουν τα μάτια οι υπόλοιποι/ες συμμετέχοντες/ουσες, η δραστηριότητα ξεκινά. 

Οι 5 συμμετέχοντες/ουσες που έχουν τα μάτια τους ανοικτά επιλέγουν ένα από τα άτομα που τα έχει 
δεμένα. 

Η δραστηριότητα απαιτεί απόλυτη σιωπή - δεν επιτρέπεται η λεκτική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων 
που έχουν δεμένα μάτια και εκείνων που τα έχουν ανοικτά. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες που έχουν τα μάτια τους ανοικτά πιάνουν από το μπράτσο αυτούς/ές που 
έχουν δεμένα μάτια και αρχίζουν να περπατούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Αν υπάρχουν σκάλες κατά μήκος της διαδρομής, το άτομο που έχει τα μάτια του ανοικτά θα πρέπει 
να βοηθήσει εκείνο που έχει τα μάτια του δεμένα πιάνοντας το πόδι του και τοποθετώντας το σε ένα 
σημείο που να καταλαβαίνει ότι υπάρχει σκαλοπάτι. 

Το άτομα που έχουν τα μάτια τους ανοικτά λειτουργούν ως τα μάτια εκείνων που έχουν τα μάτια τους 
δεμένα σε αυτήν τη δραστηριότητα. Ανά πάσα στιγμή, μπορούν να σταματήσουν  και να περιστρέψουν 
απαλά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τα δεμένα μάτια αρκετές φορές και έπειτα, να συνεχίσουν το 
περπάτημα. 

Προς το τέλος της δραστηριότητας, θα ήταν διασκεδαστικό να τοποθετηθούν όλα τα άτομα που έχουν 
δεμένα μάτια σε σχετικά κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο και να χρησιμοποιηθούν τα χέρια και 
τα πόδια τους με ευφάνταστο τρόπο (π.χ. βάζοντας τα χέρια τους στο κεφάλι, το ένα πόδι μπροστά 
από το άλλο, και τα δύο χέρια μπροστά από το σώμα τους κλπ.), αφήνοντάς τα μόνα τους, ενώ οι 
συμμετέχοντες/ουσες  που έχουν τα μάτια τους ανοικτά θα παρακολουθούν σιωπηλά.
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Τίτλος δραστηριότητας: Πες το δείχνοντας 
Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση του τρόπου ρύθμισης της ροής της συνομιλίας χωρίς τη χρήση λέξεων, 
μετάδοση αισθημάτων ή συναισθημάτων ως απάντηση σε μία συγκεκριμένη κατάσταση.  
Μεθοδολογίες: Διαπολιτισμική επικοινωνία.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/Χώρος: Έως 20 συμμετέχοντες/ουσες σε εσωτερικό χώρο.
Διάρκεια: Έως 2 λεπτά.
Οδηγίες:

Η χρήση της αφής, η βλεμματική επαφή και οι εκφράσεις του προσώπου είναι τρεις από τις πολλές 
μορφές διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Για τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας χρειάζονται έξι ή περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες, 
αλλά όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών τόσο πιο ενδιαφέροντα θα είναι τα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να στοιχιστούν ο/η ένας/μία πίσω από τον/την άλλο/η έχοντας 
απόσταση μισού μέτρου μεταξύ τους. 

Ο/Η τελευταίος/α στη σειρά ξεκινά τη δραστηριότητα χτυπώντας τον/την μπροστινό/ή του/της στον 
ώμο και εκείνος/η γυρίζει για να δει το άτομο που τον/την άγγιξε. 

Ο/Η τελευταίος/α συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να κάνει μία σιωπηρή χειρονομία/ παντομίμα, π.χ. ότι 
βάζει μπροστά και οδηγεί ένα αυτοκίνητο, ότι κολυμπάει, ότι χτυπάει την πόρτα, ότι αφήνει τη γάτα να 
μπει μέσα στο σπίτι κλπ. 

Η παντομίμα θα πρέπει να μεταδοθεί από τον/τη ένα/μία συμμετέχοντα/ουσα στον/στην επόμενο/η στη 
σειρά κατά τον ίδιο τρόπο, ώσπου να φτάσει στον/στην τελευταίο/α (πρώτο/η στη σειρά). 

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολουθούν τι κάνει ο/η πρώτος/η συμμετέχων/ουσα και τις 
περισσότερες φορές, αυτό που μεταδίδεται από τον/την τελευταίο/α συμμετέχοντα/ουσα αποδεικνύεται 
ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έκανε ο/η πρώτος/η συμμετέχων/ουσα.

Τίτλος δραστηριότητας: 
Δημιουργώντας αναστοχαστικά περιβάλλοντα
Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση αναστοχασμού και αναστοχαστικών πρακτικών, εκμάθηση κοινωνικής 
ωριμότητας, εκμάθηση προσέγγισης διαφορετικών αντιλήψεων και επίτευξης αυτοπραγμάτωσης.
Μεθοδολογίες: Ενσωμάτωση αναστοχασμού στη διαδικασία της μάθησης.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/Χώρος: Πρόκειται για μία μη-σωματική δραστηριότητα σε εσωτερικό χώρο που 
απαιτεί επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών.  Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εμπειρίας, 
θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 5 άτομα στη δραστηριότητα.
Διάρκεια: Έως 30 λεπτά .  
Οδηγίες:

Ο αναστοχασμός είναι ζωτικής σημασίας σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Το πώς αναστοχαζόμαστε ως 
προς τα πράγματα είναι μία διαδικασία που μαθαίνεται. Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί τη συγκέντρωση 
μίας ομάδας ατόμων, ενώ ένας/μία από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες θίγει ένα θέμα που είναι πολύ 
γνωστό σε όλους/ες τους/τις άλλους/ες (π.χ. την αύξηση της φτώχειας στην Αμερική). 

Κάθε συμμετέχων/ουσα αρχίζει να μοιράζεται τη δική του οπτική γωνία, πεποίθηση και επιχειρήματα 
για το τι πιστεύει σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Οι υπόλοιποι/ες συμμετέχοντες/ουσες κάνουν το 
ίδιο, ένας-ένας/μία-μία με τη σειρά.

Αυτή η δραστηριότητα διεγείρει την αναστοχαστική σκέψη, καθώς οι συμμετέχοντες/ουσες, κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης, έχουν τον χρόνο να επαναξιολογήσουν τη σκέψη τους, να εξερευνήσουν 
διαφορετικές απόψεις και να συνειδητοποιήσουν τι έχουν μάθει.
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Τίτλος δραστηριότητας: Μία βόλτα στο δάσος
Μαθησιακοί στόχοι: Ενίσχυση της ψυχικής και σωματικής ευεξίας, βελτίωση των συναισθημάτων της 
ευτυχίας και τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Μεθοδολογίες:  Ανακούφιση από το στρες
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/Χώρος:  Ένας/Μία μεμονωμένος/η συμμετέχων/ουσα (ατομική δραστηριότητα) 
ή περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες, δάσος ή ένα μεγάλο αστικό πάρκο με πυκνή βλάστηση.
Διάρκεια: Περισσότερο από μία ώρα. 
Οδηγίες:

Η αρχαία ιαπωνική πρακτική του “forest bathing” έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικά αποτελέσματα στο 
ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και την ψυχική ευεξία που επηρεάζει με τη σειρά της τη σωματική 
ευεξία. Η παραμονή σε ένα δάσος μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη και τον θυμό. 

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει μία ήσυχη βόλτα σε ένα δάσος αξιοποιώντας τις δυνατότητες όλων των 
αισθήσεων. 

Κατά τη διάρκεια της βόλτας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να παίρνουν βαθιές ανάσες και να 
διατηρούν την εστίασή τους στα δέντρα που τους/τις περιβάλλουν, καθώς και στις διάφορες μυρωδιές 
και τους ήχους. Η εμβύθιση στη φύση θα τους προκαλέσει σύντομα μία αίσθηση ηρεμίας.

Τίτλος δραστηριότητας: Προφορική διαδρομή 
Μαθησιακοί στόχοι: Εξάσκηση στην ανάγνωση και τη σχεδίαση χαρτών.

Μεθοδολογίες:  Συνεργατική μάθηση.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/Χώρος: Χάρτες με διαδρομές και κενοί χάρτες.

Διάρκεια: Έως 20 λεπτά

Οδηγίες: 

Ένας/Μία συμμετέχων/ουσα κρατά έναν χάρτη με μία διαδρομή και πρέπει να την περιγράψει στην 
υπόλοιπη ομάδα από πλευράς χαρακτηριστικών, προσανατολισμού, απόστασης κλπ. σαν να ήταν 
ένας/μία προσανατολιστής/ρια που πρέπει να πλοηγηθεί ακολουθώντας μία συγκεκριμένη πορεία. Οι 
υπόλοιποι/ες από την ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του/της και να τις σχεδιάσουν σε 
ένα φύλλο χαρτί αναπαράγοντας τον αρχικό χάρτη.

Τίτλος δραστηριότητας: Μικροχαρτογράφηση
Μαθησιακοί στόχοι:  Κατανόηση της σωστής χρήσης της κλίμακας ενός χάρτη.

Μεθοδολογίες:   Συνεργατική μάθηση.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/Χώρος:  Φύλλα χαρτί, διάφορα αντικείμενα που πρέπει να τοποθετηθούν στο 
έδαφος, στιλό και μολύβια.

Διάρκεια: Έως 30 λεπτά.

Οδηγίες:  

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, ο/η εκπαιδευτής/ρια τοποθετεί διάφορα αντικείμενα στο έδαφος και οι 
συμμετέχοντες/ουσες, οργανωμένοι/ες σε ζεύγη, θα πρέπει να σχεδιάσουν έναν χάρτη σε ένα φύλλο 
χαρτί χρησιμοποιώντας τη σωστή κλίμακα. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μία μέθοδο βημάτων για να μετρήσουν τις αποστάσεις και 
κάθε αντικείμενο θα πρέπει να αναπαρίσταται με το αντίστοιχο σύμβολο του χάρτη προσανατολισμού.



35

Πώς να συμπεριλάβουμε νέους με αναπηρία στον προσανατολισμό

Ο προσανατολισμός έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι τις περισσότερες φορές τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ενταχθούν στο mainstreaming 
του προσανατολισμού με μικρή ανάγκη τροποποίησης των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί 
να είναι ωφέλιμο να προσαρμοστούν ορισμένες πτυχές του προσανατολισμού (κανόνες, έδαφος, εξοπλισμός) 
για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους και να βελτιωθεί η εμπειρία τους (British Orienteering, 2015).

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τους διευκολυντές ώστε να επανεξετάσουν, να προσαρμόσουν και να 
αλλάξουν τα προγράμματα προσανατολισμού για να ξεπεράσουν τα πιθανά εμπόδια και να επιτρέψουν την 
πλήρη πρόσβαση των νέων με αναπηρία:

Τροποποίηση των κανόνων

• Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να κάνουν τη δραστηριότητα σε ομάδες ή σε ζευγάρια,

• Διαφοροποιήστε την ευκολία με την οποία μπορούν να βρεθούν τα σημεία ελέγχου- Εάν οι συμμετέχοντες 
έχουν κινητικά προβλήματα, μειώστε την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί και βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη 
η περιοχή είναι προσβάσιμη.

Προσαρμογή του εξοπλισμού

• Μεγαλύτερη κλίμακα χάρτη και μέγεθος συμβόλων,

• Χρησιμοποιήστε φωτεινά χρώματα στο χάρτη και τις περιγραφές ελέγχου για να βοηθήσετε τα άτομα με 
μειωμένη όραση,

• Εξετάστε το ενδεχόμενο τοποθέτησης θορυβοποιητών στα χειριστήρια για τους συμμετέχοντες με 
προβλήματα όρασης.

Επιλέξτε το σωστό είδος προσανατολισμού

• Το Trail Orienteering (Trail-O) είναι μια μορφή προσανατολισμού χωρίς αποκλεισμούς που έχει αναπτυχθεί 
για να προσφέρει στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα την ευκαιρία να συμμετέχουν ισότιμα με τους 
άλλους. Επειδή τα σημεία ελέγχου προσδιορίζονται από απόσταση και οι αγωνιζόμενοι παραμένουν 
σε προκαθορισμένα προσβάσιμα μονοπάτια ή μονοπάτια, οι συμμετέχοντες με και χωρίς σωματικές 
αναπηρίες αγωνίζονται στο ίδιο επίπεδο.

Πώς διαφέρει το Trail-O από το κλασικό προσανατολισμό 

Στο Trail-O, οι αγωνιζόμενοι παραμένουν στις χαρτογραφημένες διαδρομές και εντοπίζουν τα σημεία ελέγχου 
από απόσταση. Σε κάθε σημείο ελέγχου τοποθετούνται πολλαπλά φανάρια, οπότε η ανάγνωση του χάρτη και 
η ερμηνεία του εδάφους είναι θεμελιώδους σημασίας για τον εντοπισμό του σωστού μεταξύ όλων των άλλων. 
Για το λόγο αυτό, οι χάρτες Trail-O είναι σε μεγεθυμένη κλίμακα, συνήθως 1:5000, και απαιτούν πολύ πιο 
λεπτομερή αναπαράσταση του εδάφους. Η κύρια διαδρομή δεν είναι χρονομετρημένη και οι διαγωνιζόμενοι 
κατατάσσονται με βάση τη σωστή βαθμολογία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αξία στο να είσαι 
ταχύτερος.

     A                                       B                                    C
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Μελέτη περίπτωσης: Ένα πρόγραμμα προσανατολισμού για τυφλούς και άτομα 
με προβλήματα όρασης

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα προσανατολισμού με 
ειδικό εξοπλισμό που διευκολύνει τη συμμετοχή ατόμων με προβλήματα όρασης στις δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης και της δοκιμής πεδίου, τα οποία περιγράφονται στο άρθρο “An 
Orienteering Program for Blind and Visually Impaired Persons” (Langbein, Blasch, Chalmers, 1981), 
αποδεικνύουν ότι ένα κατάλληλα τροποποιημένο πρόγραμμα προσανατολισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων προσανατολισμού και κινητικότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα 
όρασης.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι τύποι εξοπλισμού:

	Πυξίδα προσανατολισμού με γραφή Braille (επίσης αποκαλούμενη Silva Braille): πυξίδα με γράμματα 
Braille στα σημεία των καρδιναλίων, ένα υπερυψωμένο βέλος κατεύθυνσης ταξιδιού και μια κάρτα 
πυξίδας που επιπλέει ελεύθερα.

	Χάρτης (ακουστικός, πρότυπος ή απτικός-οπτικός): 

• Ο ακουστικός χάρτης αποτελείται είτε από μαγνητοφωνημένες οδηγίες είτε από γραπτές οδηγίες που 
διαβάζονται στον προσανατολιστή από άτομο με όραση. 

• Το μοντέλο είναι μια μειωμένη αναπαραγωγή της διαδρομής προσανατολισμού που θεωρείται απτικά ότι 
έχει ιδιότητες παρόμοιες με τα πραγματικά αντικείμενα στο περιβάλλον. 

• Ο απτικός-οπτικός χάρτης αναπτύσσεται από έναν τοπογραφικό χάρτη. Περιέχει αναφορές σε γραφή 
Braille, κλίμακα και υπερυψωμένες συμβολικές αναπαραστάσεις αντικειμένων στο περιβάλλον.

	Αισθητήρας Mowat, ένα ηλεκτρονικό όργανο που εκπέμπει και λαμβάνει υπερηχητικά ηχητικά κύματα. 
Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ελέγχων και τη διατήρηση της ευθείας γραμμής 
κίνησης και μπορεί να είναι χρήσιμος για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον που 
βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του μακρύ μπαστουνιού, καθώς δονείται με διάφορους ρυθμούς όταν 
τα αντικείμενα στο περιβάλλον βρίσκονται εντός της εμβέλειας του υπερηχητικού σήματος.

	Μακρύ μπαστούνι

Η δοκιμή πεδίου που διεξήχθη στη Σχολή Τυφλών του Janesville στο Janesville, με άτομα που είχαν μερική 
όραση ή ήταν ολικά τυφλά, αποκάλυψε την αποτελεσματικότητα του αισθητήρα Mowat ως βοηθητικού μέσου 
μετακίνησης και ως συσκευής για τον εντοπισμό οργάνων ελέγχου σε μια διαδρομή προσανατολισμού. 
Η τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων προσανατολισμού και η προσαρμογή του εξοπλισμού του 
προσανατολιστή αποδείχθηκαν επιτυχείς στη διευκόλυνση της απόκτησης νέων δεξιοτήτων που είναι 
χρήσιμες για τα τυφλά και τα άτομα με προβλήματα όρασης στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων 
κινητικότητας και προσανατολισμού.

Αυτή η μελέτη περίπτωσης μπορεί να παράσχει καθοδήγηση σε αθλητικούς προπονητές και εκπαιδευτές που 
έχουν την ευκαιρία να διδάξουν προσανατολισμό σε τυφλά και άτομα με προβλήματα όρασης. Τα στοιχεία 
που συλλέχθηκαν από τις πιλοτικές δοκιμές κατέδειξαν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του 
κατάλληλα τροποποιημένου προγράμματος προσανατολισμού και παρείχαν τη βάση για την αναπαραγωγή 
ενός προγράμματος προσανατολισμού που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα όρασης.
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Ομαδική Εργασία: Τα Πρέπει και Τα Δεν Πρέπει για Εκπαιδευτές/ριες

Ο συντονισμός ομάδων νέων μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση. Παρακάτω ακολουθούν μερικές 
χρήσιμες συμβουλές για εκπαιδευτές/ριες:

DOs
-Promote	inclusivity
-Be	fair
-Celebrate	the	difference
-Create	a	safe	environment
-Communicate	in	a	way	that	everyone	
understands	you
-Watch	yourself	for	unconscious	cultural	
bias
-Set	ground	rules
-Stay	informed	regarding	international	
affairs

DONT's

-Avoid	not	valuing	differences
-Avoid	stereotyping
-Avoid	failing	to	coach
-Avoid	communication	problems	linked	
to	language
-Avoid	accepting	bad	behaviours
-Avoid	excluding	persons

ΠΡΕΠΕΙ 
	Να προωθείτε τη συμπεριληπτικότητα.

Αυτό συνεπάγεται τη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε ένα σοβαρό επίπεδο 
ευαισθητοποίησης, όταν επικοινωνείτε με τα μέλη μίας ομάδας. Για παράδειγμα, θα ήταν κακή ιδέα  να 
υποδεχτείτε τα άτομα που συμμετέχουν σε μία εκδήλωση με τον χαιρετισμό «Αγαπητοί φίλοι», αν παρίστανται 
σε αυτή και γυναίκες. Φυσικά, δεν χρειάζεται να επιδείξετε υπερβάλλοντα ζήλο σε κάθε λέξη που θα επιλέξετε 
να χρησιμοποιήσετε (Six Degrees Executive, 2021). Επίσης, συνεπάγεται τη συμπερίληψη ποικιλόμορφων 
μελών σε ηγετικές θέσεις. Για παράδειγμα, ένα άτομο διαφορετικής εθνικότητας από τη δική σας μπορεί 
να εργαστεί ως προπονητής/ρια. Με αυτόν τον τρόπο, άτομα άλλων εθνικοτήτων θα αισθάνονται ότι 
εκπροσωπούνται και ότι γίνονται αποδεκτά, ενώ παράλληλα θα νιώθουν περισσότερο άνετα να συμμετέχουν 
και να διαπρέπουν σε μία τέτοια εκδήλωση. 

	Να είστε δίκαιοι/ες.

Αυτό είναι προφανές για κάθε εκπαιδευτή/ρια αθλημάτων και κάθε άτομο γενικά που εργάζεται στον αθλητικό 
τομέα. Θα πρέπει να αποδίδετε δικαιοσύνη ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο άνθρωπος που έχετε απέναντί 
σας. Δεν πρέπει να είστε ούτε υπερβολικά αυστηρός/ή ούτε υπερβολικά επιεικής με τους/τις συμμετέχοντες/
ουσες που έχουν διαφορετική πολιτισμική καταγωγή. Και οι δύο αυτές συμπεριφορές μπορούν να επιφέρουν 
αρνητικά αποτελέσματα, όπως η πρόκληση συναισθημάτων δυσαρέσκειας σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/
ουσες και η στέρηση της δυνατότητας ανάπτυξης μέσω εποικοδομητικής ανατροφοδότησης. Όλα τα μέλη θα 
πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης, βελτίωσης και απόλαυσης.

	Να γιορτάζετε τη διαφορετικότητα.

Προσπαθήστε να υποδεχθείτε θερμά όλων των ειδών τις διαφορές. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι όλοι 
το ίδιο. Καθένας είναι ξεχωριστός και μπορεί να προσφέρει κάτι νέο στην ομάδα. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε 
αυτές τις διαφορές και όχι μόνο να τις αποδεχτείτε, αλλά να τις γιορτάσετε δίνοντας έμφαση στα μοναδικά 
ταλέντα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που διαθέτει κάθε συμμετέχων/ουσα.
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	Να δημιουργείτε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Οφείλετε να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως καταβολών θα 
αισθάνεται ευπρόσδεκτος και ασφαλής να εκφράσει τις απόψεις του. Μερικοί/ές συμμετέχοντες/ουσες, για 
παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες διευκρινίσεις και εσείς θα πρέπει να είστε σε θέση 
να τους τις παράσχετε χωρίς όμως να τους/τις κάνετε να αισθανθούν άβολα (Mathews, 2020). Επιπλέον, 
θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν θα λαμβάνουν χώρα περιστατικά παρενόχλησης ή εκφοβισμού και ότι 
θα επαγρυπνείτε για τυχόν ενδείξεις τέτοιων συμπεριφορών. Αν συμβεί τέτοιο περιστατικό, θα πρέπει να 
αναλάβετε άμεση δράση.

	Να επικοινωνείτε με τρόπο που να γίνεστε κατανοητοί/ές από όλους/ες.

Όταν διοργανώνετε μία εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν άτομα με διαφορετικές πολιτισμικές 
καταβολές, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι είναι πολύ πιθανό μερικοί/ές από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 
να μην σας καταλαβαίνουν. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να προσέξετε τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής 
ικανότητας που έχουν τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους που χρησιμοποιούνται 
και ερμηνεύονται τα μη γλωσσικά στοιχεία μίας συζήτησης, όπως π.χ. η προσδοκία να λάβει πρώτο τον λόγο 
το πιο υψηλόβαθμο πρόσωπο ή εκείνο που είναι ανώτερο στην ιεραρχία.

	Να παρακολουθείτε τον εαυτό σας για τυχόν ασυνείδητες πολιτισμικές προκαταλήψεις.

Αν και είναι αρκετά δύσκολο, είναι εξίσου πολύ σημαντικό να επεξεργαστείτε τις πολιτισμικές σας 
προκαταλήψεις προτού συντονίσετε μία εκδήλωση στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν διαφορετικά 
πολιτισμικά υπόβαθρα. Μπορείτε να ρωτήσετε την οικογένεια και τους/τις φίλους/ες σας ποιες πολιτισμικές 
προκαταλήψεις έχουν παρατηρήσει στον τρόπο που σκέφτεστε και εκφράζεστε. Όταν καλείστε να λάβετε 
αποφάσεις διαπολιτισμικής διαχείρισης, θα πρέπει να επανεξετάσετε αν οι αποφάσεις σας κρύβουν κάποια 
ασυνείδητη πολιτισμική προκατάληψη.

	Να ορίζετε βασικούς κανόνες.

Όταν μία ομάδα χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, είναι δύσκολο να βρεθεί κοινό έδαφος. Επομένως, 
μία πολύ καλή αρχή είναι να θέσετε ορισμένους κανόνες και να ορίσετε τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Έτσι, 
μεταθέτετε την εστίαση από τις διαφορές που χωρίζουν τα μέλη της ομάδας στους κανόνες που τα ενώνουν 
(Future Learn, 2021).

	Να είστε ενημερωμένοι/ες σχετικά με τις διεθνείς υποθέσεις.

Αν και δεν είναι πάντα εφικτό, προσπαθήστε να ενημερώνεστε για πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
ζητήματα που εγείρονται στις χώρες της ομάδας-στόχου σας (Half, 2019).

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ας υποθέσουμε ότι ένα μέλος της ομάδας αρχίζει να κάνει αστεία που αφορούν στερεότυπα για τις εθνοτικές 
μειονότητες ή τις μειονότητες σεξουαλικότητας και φύλου. Θα παρεμβαίνατε; Αν ναι, τι ακριβώς θα κάνατε; 

Αν ένα μέλος της ομάδας είναι απρόθυμο να εκφράσει τη γνώμη του, τι θα κάνατε για να το ενθαρρύνετε να 
μιλήσει περισσότερο;
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DONT’s
	Να υποτιμάτε την αξία της ποικιλομορφίας.

Όταν εργάζεστε με μία ομάδα, θα πρέπει να εκτιμάτε την αξία της ποικιλομορφίας και να αντιμετωπίζετε τις 
διαφορές ως πλεονέκτημα και όχι ως δυσκολία. Πράγματι, η ποικιλομορφία μπορεί να είναι δύσκολη στη 
διαχείριση, αλλά μπορεί να θέσει πολλές διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις επί τάπητος. Η ατομικότητα 
κάθε μέλους μπορεί να δώσει ώθηση στην ομάδα, αν όλοι/ες έχουν ενισχυθεί για να μοιραστούν τις ιδέες και 
τις απόψεις τους (EHS Today, 2004).

	Να εφαρμόζετε πρακτικές αποκλεισμού.

Όλα τα μέλη θα πρέπει να αισθάνονται ότι είναι ενταγμένα στην ομάδα και ότι αποτελούν ένα μέρος της. Φροντίστε 
να τα κάνετε να αισθάνονται άνετα και ότι είναι αποδεκτά και ελεύθερα να μοιραστούν τις απόψεις τους. Θα πρέπει 
να είστε ανοιχτοί/ές να ακούσετε διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Μία καλή ιδέα είναι να ζητήσετε ατομικά 
από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να εκφράσουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους (Mathews, 2020).

	Να αναπαράγετε στερεότυπα.

Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγετε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν εσωτερικευμένες απόψεις και σκέψεις 
για ανθρώπους με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Ενδέχεται να τις άκουσαν όταν ήταν παιδιά και να 
μην τις αμφισβήτησαν κατά την ενηλικίωσή τους. Πολλές φορές, δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσετε ότι 
έχετε τέτοιες αντιλήψεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είστε ρατσιστής/ρια, σεξιστής/ρια ή ομοφοβικός/ή. Για τον λόγο 
αυτό, ξανασκεφτείτε το προτού εκφράσετε μία τέτοια άποψη, διότι δεν είναι μόνο ένδειξη προκατάληψης, 
αλλά αγνοεί και τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου.

	Να δέχεστε άσχημες συμπεριφορές.

Όταν εργάζεστε με μία ομάδα θα πρέπει να συμπεριφέρεστε σε όλα τα μέλη της όπως θα θέλατε να σας 
συμπεριφέρονται αντίστοιχα. Αν για παράδειγμα δείχνετε σεβασμό προς τις απόψεις των άλλων, τότε θα σας 
ακούν με μεγαλύτερη προσοχή. Αν εμπιστεύεστε την ομάδα σας, θα σε εμπιστευτούν και τα μέλη της και θα 
προσπαθήσουν να φανούν αντάξια των προσδοκιών σας. Ωστόσο, θα πρέπει να δείξετε ότι δεν ανέχεστε 
συμπεριφορές που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπά σας. Αν κάποιο άτομο συμπεριφερθεί ανάρμοστα, 
θα πρέπει να αντιδράσετε αμέσως και να απαντήσετε με αποφασιστικότητα δείχνοντάς του ότι τέτοιες 
συμπεριφορές δεν γίνονται αποδεκτές από εσάς.

	Να αποτύχετε στην προπόνηση/καθοδήγηση της ομάδας. 

Όταν είστε ο/η αρχηγός μίας ομάδας, θα πρέπει να είστε σε θέση να την προπονήσετε/καθοδηγήσετε  
αποτελεσματικά. Για να το πετύχετε αυτό, θα πρέπει να καταστήσετε σαφές τι περιμένετε από τα μέλη 
της. Μερικές φορές, μπορεί να χρειαστεί να προπονήσετε κάποιους/ες σε ατομικό επίπεδο, προκειμένου 
να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη θα πετύχουν υψηλές επιδόσεις. Μία άλλη ιδέα είναι να τα ενθαρρύνετε να 
αλληλοβοηθηθούν προπονώντας/καθοδηγώντας το ένα το άλλο, προωθώντας με αυτό τον τρόπο, ένα κλίμα 
αμοιβαίας υποστήριξης.  Σε μία ποικιλόμορφη ομάδα, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι/ες να τερματίσετε 
τυχόν συγκρούσεις που ενδέχεται να εκδηλωθούν. Αυτές οι συγκρούσεις προκύπτουν συνήθως λόγω των 
διαφορετικών αναγκών, αξιών και παραδόσεων που έχουν τα μέλη μίας ομάδας (Porteus, 2021).  Μία από 
τις πλέον συνήθεις αιτίες σύγκρουσης είναι και η κακή επικοινωνία (Culture Amp, 2021).

	Να επιτρέπετε την εκδήλωση προβλημάτων επικοινωνίας που οφείλονται σε γλωσσικές 
διαφορές. 

Κάθε γλώσσα είναι διαφορετική και κάθε άτομο έχει διαφορετικό επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα της χώρας 
σας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είστε πιο ευέλικτοι/ες και να προσέξετε τα εξής σημεία:

•	 Αποφύγετε την αργκό.

•	 Ελαχιστοποιήστε τη μη-λεκτική επικοινωνία.

•	 Αποτρέψτε τη χρήση ιδιωματικών εκφράσεων και όρων της καθομιλουμένης.

•	 Δημιουργήστε κοινό έδαφος, όπου είναι αποδεκτό να ζητηθεί από κάποιον/α να επαναλάβει τον εαυτό του.



40

Μην ξεχνάτε ότι οι διαφορετικές κουλτούρες και οι διαφορετικές γλώσσες ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες 
και πρότυπα συμπεριφοράς γύρω από την επικοινωνία επαγγελματικού χαρακτήρα, όπως οι ερωτήσεις ή οι 
δηλώσεις ανοικτού τύπου, η προσδοκία να λάβει πρώτο τον λόγο το πιο υψηλόβαθμο πρόσωπο ή εκείνο που 
είναι ανώτερο στην ιεραρχία ή η τάση για μεγαλύτερη περιεκτικότητα και ευθύτητα στον λόγο

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ας υποθέσουμε ότι διοργανώνετε μία αθλητική εκδήλωση και μία γυναίκα, η οποία έρχεται συχνά στις 
εκδηλώσεις σας και συνήθως είναι πολύ ευγενική και χαρούμενη, σήμερα είναι γκρινιάρα και κακόκεφη. 
Ποιες είναι οι σκέψεις σας; Πώς ερμηνεύετε αυτήν την αλλαγή; Πώς θα ερμήνευαν αυτήν τη συμπεριφορά 
άλλοι άνθρωποι που γνωρίζετε;

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μία ομάδα που εκπαιδεύετε και δύο μέλη της αρχίζουν να διαπληκτίζονται, αλλά 
δεν μπορείτε να καταλάβετε τον λόγο. Πώς θα αντιδρούσατε;

Αποτίμηση: Ανταλλαγή σκέψεων Μετά την Ολοκλήρωση των Δραστηριοτήτων

Η αξία μίας άσκησης για την ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας θα αποκαλυφθεί κατά 
τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποτίμησης, οι 
συμμετέχοντες/ουσες ανταλλάσσουν απόψεις, συζητούν ιδέες, δημιουργούν σχέδια δράσης και ξεκινούν 
μία διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης. Αν και η αποτίμηση είναι μία συνήθης πρακτική ενίσχυσης της 
ομαδικότητας, αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για να μεταδώσετε πολύτιμα διδάγματα σχετικά με τo 
αθλητικό πνεύμα, το μοίρασμα, τη συμπόνια και πολλά άλλα μηνύματα (Ultimate camp resource, 2021). 

Τίτλος 
δραστηριότητας

Τριαντάφυλλα και Αγκάθια

Μαθησιακοί στόχοι Ενθάρρυνση ανοιχτής συζήτησης μετά τo μάθημα.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/
Χώρος 

Ανοιχτός και ασφαλής χώρος για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη 
δραστηριότητα (π.χ. αίθουσα σεμιναρίων, χώρος προπόνησης, αθλητικό 
κέντρο κτλ.). 

Διάρκεια 20-30 λεπτά

Οδηγίες Πείτε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες ότι θα πρέπει να αναστοχαστούν ως 
προς την ημέρα ή τη δραστηριότητα που μόλις ολοκλήρωσαν. Τα «Αγκάθια» 
είναι ένα τμήμα της ημέρας ή της δραστηριότητας που δεν απόλαυσαν, 
κάτι που δεν ενέκριναν ή μία εμπειρία που δεν τους άρεσε ιδιαίτερα. Τα 
«Τριαντάφυλλα» είναι μία θετική εμπειρία, κάτι που τους άρεσε στη διάρκεια 
της ημέρας, μία συγκεκριμένη πράξη ομαδικής εργασίας που παρατήρησαν, 
μία φιλοφρόνηση για κάποιο άλλο άτομο ή άλλα θετικά σχόλια. Καλό θα 
ήταν να ξεκινήσει η αποτίμηση με τα «Αγκάθια», και να τελειώσει με τα 
«Τριαντάφυλλα», έτσι ώστε να μείνει μία θετική εντύπωση σε όλους/ες τους/
τις συμμετέχοντες/ουσες.

Προσαρμογές  
(αν τυχόν χρειαστούν)

Μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε τις δύο κατηγορίες. Ακολουθούν μερικά 
ενδεικτικά παραδείγματα:
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Τίτλος 
δραστηριότητας

Κάρτες ενεργοποίησης της σκέψης

Μαθησιακοί στόχοι Ενθάρρυνση ανοιχτής συζήτησης μετά το μάθημα μέσω μίας σειράς καρτών 
που ενεργοποιούν τη σκέψη και εμπνέουν τη συμμετοχή των ατόμων. 

Υλικοτεχνικός  
εξοπλισμός/Χώρος

Ανοιχτός και ασφαλής χώρος για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη 
δραστηριότητα (π.χ. αίθουσα σεμιναρίων, χώρος προπόνησης, αθλητικό 
κέντρο κτλ.).

Διάρκεια 20-30 λεπτά
Οδηγίες Τοποθετήστε μερικές Pixie’s Cards πάνω στο τραπέζι από την πλευρά που 

φαίνεται η εικόνα.

Στη συνέχεια, ζητήστε από την ομάδα σας να ρίξει μία ματιά σε όλες τις 
εικόνες.

Θέστε μία ερώτηση στην ομάδα σας, η οποία θα έχει ως εξής:

Πώς αισθάνεστε;

Ποια είναι η αξία που καθοδηγεί τη ζωή σας;

Σας αρέσει το μάθημα;

Ζητήστε από ένα άτομο τη φορά να επιλέξει μία εικόνα και να μοιραστεί την 
ιστορία του πώς αντιπροσωπεύει την απάντησή του στην ερώτησή σας.

Συνεχίζεται η ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα άτομα.

Προσαρμογές  
(αν τυχόν χρειαστούν)

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τύπους 
εικονογραφημένων καρτών, όπως:

Επιτραπέζιο Παιχνίδι “Sleeping Queens”·

Κάρτες Ταρώ·

Κάρτες Αντιστοίχισης.
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Τίτλος 
δραστηριότητας

Κάρτες Emoji 

Μαθησιακοί στόχοι Ενθάρρυνση ανοιχτής συζήτησης μετά το μάθημα μέσω Καρτών Emoji. Ένα 
από τα πλεονεκτήματα αυτών των καρτών, όταν χρησιμοποιούνται σε μία 
συζήτηση, είναι ότι η εστίαση μεταφέρεται στις κάρτες, και όχι απαραίτητα 
στους ανθρώπους. Με αυτό τον τρόπο, μερικοί/ές συμμετέχοντες/ουσες 
αισθάνονται πιο άνετα να μοιραστούν με άλλους/ες σκέψεις και συναισθήματά 
τους.

Υλικοτεχνικός  
εξοπλισμός/Χώρος

Ανοιχτός και ασφαλής χώρος για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη 
δραστηριότητα (π.χ. αίθουσα σεμιναρίων, χώρος προπόνησης, αθλητικό 
κέντρο κτλ.).

Διάρκεια 20-30 λεπτά
Οδηγίες Τοποθετήστε όλες τις κάρτες τυχαία πάνω σε ένα τραπέζι ή στο έδαφος.

Συγκεντρώστε την ομάδα σας γύρω από τις κάρτες δίνοντάς τους λίγα λεπτά 
για να εξοικειωθούν μαζί τους. Σε ζεύγη, ζητήστε από κάθε άτομο να επιλέξει 
μία ή δύο κάρτες που αντικατοπτρίζει/ουν ένα συναίσθημα που βίωσε κατά 
τη διάρκεια της δραστηριότητας.  Ενθαρρύνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 
να μοιραστούν με τους/τις υπολοίπους/ες γιατί επέλεξαν την κάρτα και γιατί 
είναι τόσο σημαντική για αυτούς/ές.

Δώστε τους δύο λεπτά για να ανταλλάξουν μεταξύ τους σκέψεις και 
συναισθήματα. Αν ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας το επιτρέπει, μαζέψτε 
ξανά την ομάδα σας και ζητήστε από εθελοντές/ριες να μοιραστούν με την 
υπόλοιπη ομάδα κάτι που έμαθαν και το οποίο θεωρούν ότι είναι σημαντικό 
να το αναφέρουν.

Προσαρμογές  
(αν τυχόν χρειαστούν)

Προσοχή - αυτές οι κάρτες επικεντρώνονται σαφώς σε αισθήματα και 
συναισθήματα. Ως εκ τούτου, αυτό το θέμα μπορεί να καταστήσει τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες αρκετά ευάλωτους/ες. Για τον σκοπό αυτό, εξετάστε 
την αλληλουχία των καρτών και το περιβάλλον που έχετε δημιουργήσει 
ώστε να είναι ασφαλές για το μοίρασμα των συναισθημάτων. Αν υπάρχουν 
αμφιβολίες, καλό θα ήταν το εν λόγω μοίρασμα να γίνεται πάντα σε ζεύγη ή 
σε ομάδες τριών ή τεσσάρων ατόμων.
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Τίτλος 
δραστηριότητας

Πιάσε το Συναίσθημα

Μαθησιακοί στόχοι Ενθάρρυνση ανοιχτής συζήτησης μετά το μάθημα μέσω μίας διασκεδαστικής 
δραστηριότητας.

Υλικοτεχνικός  
εξοπλισμός/Χώρος

Ανοιχτός και ασφαλής χώρος για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη 
δραστηριότητα (π.χ. αίθουσα σεμιναρίων, χώρος προπόνησης, αθλητικό 
κέντρο κτλ.).

Διάρκεια 20-30 λεπτά
Οδηγίες Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να καθίσουν σε σχήμα κύκλου 

και να βγάλουν κάτι που τους ανήκει (π.χ. ένα ρούχο, ένα παπούτσι, ένα 
αξεσουάρ κτλ.). Μετά, ζητήστε τους να το πετάξουν σε μία στοίβα στη μέση 
του κύκλου. Κατόπιν, ζητήστε τους με το τρία, να πάνε στη μέση και να 
αρπάξουν κάτι που δεν τους ανήκει.

Κάθε συμμετέχων/ουσα έχει τώρα στα χέρια του/της κάτι που ανήκει σε 
κάποιον/α άλλο/η στην ομάδα. Τώρα, μετακινηθείτε γύρω από τον κύκλο 
και ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα/ουσα να πει κάτι θετικό σχετικά με τον/
την «προσωρινό/ή ιδιοκτήτη/ρια» κάθε αντικειμένου.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μία άλλη προτροπή, όπως:

•	 Πώς βοήθησε αυτό το άτομο την ομάδα;

•	 Πώς έδειξε αυτό το άτομο τις ηγετικές του ικανότητες;
Προσαρμογές  
(αν τυχόν χρειαστούν)

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ερώτηση ανάλογα με το μέγεθος της 
ομάδας.
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Τίτλος 
δραστηριότητας

Υψωμένος Αντίχειρας, Κατεβασμένος 
Αντίχειρας, Αντίχειρας που δείχνει 
οριζόντια και παράλληλα προς το έδαφος 

Μαθησιακοί στόχοι Ενθάρρυνση της συμμετοχής στη διαδικασία της αποτίμησης του 
μαθήματος - επιτρέπει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν 
πώς οι απόψεις για μία συγκεκριμένη εμπειρία ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό 
στην ομάδα και δίνει στον/στην εκπαιδευτή/ρια την ευκαιρία να εστιάσει την 
ομαδική συζήτηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Υλικοτεχνικός  
εξοπλισμός/Χώρος

Ανοιχτός και ασφαλής χώρος για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη 
δραστηριότητα (π.χ. αίθουσα σεμιναρίων, χώρος προπόνησης, αθλητικό 
κέντρο κτλ.).

Διάρκεια 20-30 λεπτά

Οδηγίες Αρχικά, ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να σταθούν σε σχήμα κύκλου 
αντικρίζοντας το ένα το άλλο.

Έπειτα, ζητήστε τους να βάλουν το ένα χέρι πίσω από την πλάτη τους.

Αφού μετρήσετε μεγαλόφωνα από το ένα ως το τρία, θα πρέπει να κάνουν 
με το χέρι τους είτε “Thumbs Up” (υψωμένος αντίχειρας) είτε “Thumbs 
Down” (κατεβασμένος αντίχειρας) ή “Thumbs in the Middle” (αντίχειρας που 
δείχνει οριζόντια και παράλληλα προς το έδαφος).

Για παράδειγμα, αν ρωτήσετε: «Πώς εργάστηκε η ομάδα ως σύνολο;»:

Το “Thumbs up” σημαίνει ότι η ομάδα λειτούργησε άψογα: αφιέρωσε χρόνο 
στον σχεδιασμό, άκουσε τις ιδέες όλων, δεν τσακώθηκε κανείς, όλοι/ες 
συμμετείχαν με θετικό τρόπο κλπ.

Το “Thumbs down” σημαίνει ότι η ομάδα δεν λειτούργησε καθόλου καλά 
ως ομάδα: έγιναν πολλοί τσακωμοί, δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός, η 
επικοινωνία ήταν ακατάλληλη κλπ.

Το “Thumbs in the Middle” σημαίνει ότι η ομάδα τα πήγε καλά, αλλά υπάρχει 
περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης.

Αφού εξηγήσετε την κλίμακα των «αντιχείρων», μετρήστε από το ένα ως το 
τρία και ζητήστε από όλους/ες να παρουσιάσουν τον αντίχειρά τους και να 
τον κρατήσουν μπροστά από το σώμα τους.

Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να μετακινηθούν γύρω από τον κύκλο 
και να συζητήσουν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και γιατί επέλεξαν τον 
συγκεκριμένο αντίχειρα.

Προσαρμογές  
(αν τυχόν χρειαστούν)

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ερώτηση ανάλογα με το μέγεθος της 
ομάδας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3:

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ,  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
Η τρίτη ενότητα παρέχει όλες τις οδηγίες που χρειάζονται για την οργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων 
συμμετοχικής χαρτογράφησης με σκοπό τον συνσχεδιασμό θεματικών διαδρομών προσανατολισμού με 
νέους/ες. Στο πρώτο μέρος, εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο η συμμετοχική χαρτογράφηση μπορεί να βοηθήσει 
τους/τις νέους/ες να δημιουργήσουν συλλογικές και πιο συνειδητές ερμηνείες της πόλης τους. Στο δεύτερο 
μέρος, παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι μελλοντικοί/
ές εκπαιδευτές/ριες για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή εργαστηρίων χαρτογράφησης: από τη δημιουργία 
συμπεριληπτικών περιβαλλόντων, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να συζητήσουν ανοιχτά τι 
πρέπει να βάλουν στον χάρτη για την εργασία στο πεδίο έως τον σχεδιασμό και τη σχεδίαση χαρτών.

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευτές/ριες αθλημάτων και οι εργαζόμενοι/ες σε ΟΚΠ θα είναι σε θέση 
να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τα οφέλη της συμμετοχικής χαρτογράφησης, θα μάθουν νέα 
εργαλεία και τεχνικές χαρτογράφησης και θα μπορούν να στηρίξουν ευάλωτους/ες νέους/ες στη διαδικασία 
χαρτογράφησης.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα για Νέους/ες

Η μετακίνηση των νέων στις πόλεις τους χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας θα τους/τις βοηθήσει να 
ανακαλύψουν άγνωστες πτυχές και να παρατηρήσουν γνωστά μέρη από διαφορετική οπτική γωνία. Χάρη 
στα εργαστήρια συμμετοχικής χαρτογράφησης, οι νέοι/ες θα μάθουν να παρατηρούν τι τους περιβάλλει, να 
αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του τόπου στον οποίο ζουν και, εν τέλει, 
θα εργαστούν για να βρουν πιθανές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
αποκτήσουν ισχυρότερη αίσθηση ιδιοκτησίας του τόπου στον οποίο ζουν και θα συμβάλουν από κοινού στη 
βελτίωσή του.

Εφόσον οι νέοι/ες θα συμμετάσχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χαρτογράφησης, θα έχουν τη 
δυνατότητα:

•	 Να δημιουργήσουν νέες σχέσεις και δίκτυα με τους/τις συνομηλίκους/ές τους και άλλα μέλη της τοπικής 
κοινότητας.

•	 Να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων εντός της ομάδας, όπως η ομαδική εργασία, η επικοινωνία, 
οι δεξιότητες ακρόασης, λήψης αποφάσεων, ηγεσίας και επίλυσης προβλημάτων.

•	 Να ανακαλύψουν τα φυσιολατρικά χαρακτηριστικά και το πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο του τόπου 
στον οποίο ζουν.

•	 Να εξετάσουν τις κοινωνικές ανάγκες και ευκαιρίες που υπάρχουν μέσα στην κοινότητά τους και να 
σκεφτούν πιθανές λύσεις που μπορούν να την κάνουν ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς.

•	 Να μάθουν τεχνικές κατασκευής χαρτών και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες χαρτογραφίας για να 
δημιουργήσουν τους δικούς τους χάρτες προσανατολισμού.

Χαρτογράφηση για Μάθηση: Κατανοώντας τη Σχέση Μεταξύ του Τόπου και των

“Cultural heritage is broadly interpreted as a system of values 
in continuous transformation and extended to a region which is 
recognised as a cultural landscape and carries values inextricably 
linked to the population’s perception” (Casonato, Greppi & Vedoà, 
2020)
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Ανθρώπων
Οι χάρτες είναι απαραίτητα εργαλεία που μας βοηθούν να περιηγηθούμε στον κόσμο μας. Σε αντίθεση 
με τους τοπογραφικούς χάρτες, οι οποίοι εστιάζουν μόνο στα φυσικά στοιχεία, οι συμμετοχικοί χάρτες, 
αναπαριστώντας στοιχεία της κληρονομιάς που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, βοηθούν στον καθορισμό της 
ιστορίας, του πολιτισμού και συνεπώς της ταυτότητάς μας. 

Οι χάρτες συχνά αντιπροσωπεύουν την πολιτιστική κληρονομιά μίας κοινότητας, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει υλικά στοιχεία όπως μνημεία, δρόμους, χώρους συνάθροισης, καθώς και άυλα χαρακτηριστικά 
κληρονομιάς, όπως παραδόσεις, διάφορες μορφές τέχνης, πρακτικές, οτιδήποτε αποτελεί σημαντική 
αντανάκλαση και έκφραση της κοινότητας που ζει ή έζησε σε αυτήν την περιοχή. Η άυλη κληρονομιά δεν 
μπορεί να εντοπιστεί ή να γίνει αντιληπτή με φυσικό τρόπο, αλλά συνιστά σημαντική έκφραση της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας. Επιπρόσθετα, είναι αλληλένδετη με την υλική κληρονομιά και μαζί συναποτελούν το 
πολιτιστικό αγαθό μίας κοινότητας. Είναι βέβαια αναπόφευκτο, τα υλικά και τα άυλα χαρακτηριστικά να μην 
αλληλοεπηρεάζονται. Τα μνημεία και οι τόποι συνάντησης αντικατοπτρίζουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τις 
συνήθειες μίας κοινότητας και, συγχρόνως, η πολιτιστική κληρονομιά αντλεί τη ζωτική λέμφο από τα φυσικά 
μέρη που ζει και πολλαπλασιάζεται. 

Η συμμετοχική χαρτογράφηση είναι η διαδικασία χαρτογράφησης των περιουσιακών στοιχείων της κοινότητας 
και «δημιουργίας μίας απτής απεικόνισης των ανθρώπων, των τόπων και των εμπειριών που συνθέτουν μια 
κοινότητα, μέσω των ίδιων των μελών της προσδιορίζοντάς τα σε έναν χάρτη» (Burns, Paul & Paz· 2012). 
Χάρη στη συμμετοχική χαρτογράφηση, τα μέλη της κοινότητας αναλαμβάνουν τον ρόλο «να εντοπίσουν τα 
υλικά και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν αντανάκλαση και έκφραση των συνεχώς εξελισσόμενων 
αξιών, πεποιθήσεων, γνώσεων και παραδόσεων» (Council of Europe, 2021). Πρόκειται για μία διαδικασία 
που δίνει τη δυνατότητα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν από κοινού 
μία οπτική αναπαράσταση των πόρων της κοινότητάς τους σε έναν χάρτη.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει έναν συμμετοχικό χάρτη από έναν συνηθισμένο χαρτογραφικό 
χάρτη είναι ότι ο πρώτος κάνει ορατές τις συνδέσεις μεταξύ ενός τόπου και των ανθρώπων. Ένας συμμετοχικός 
χάρτης, στην ουσία, μπορεί να απεικονίσει όχι μόνο τις φυσικές τοποθεσίες αλλά και τις ερμηνείες των 
ανθρώπων για τις περιοχές αυτές. Αυτό το είδος χάρτη παρέχει μία μοναδική οπτική αναπαράσταση του τι 
αντιλαμβάνεται μία κοινότητα ως τόπο της: τα μέρη που τονίζονται στον χάρτη είναι εκείνα που είναι σημαντικά 

Ο χάρτης που παρήχθη από το Eco-museum of Orobie αποτελεί ένα καλό παράδειγμα κοινοτικού 
χάρτη: απεικονίζει τα φυσικά, πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία της περιοχής.
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για τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν. 
Μία τοποθεσία μπορεί να εισαχθεί στον χάρτη, 
επειδή, για παράδειγμα, είναι ένας τόπος 
συνάντησης που επαναφέρει κάποιες μνήμες ή 
που είναι σημαντική από πολιτιστική ή ιστορική 
άποψη. Οι συμμετοχικοί χάρτες συμβάλλουν 
στη σύνθεση μίας περισσότερο σφαιρικής 
εικόνας ολόκληρης της κοινότητας και δίνουν τη 
δυνατότητα στους ανθρώπους να οραματιστούν/
τοποθετήσουν τους εαυτούς τους σε αυτήν. Ο 
αναστοχασμός σχετικά με το πού ζουν χαρίζει 
στους ανθρώπους μία ισχυρή αίσθηση του ποιοι 
είναι, ποιες είναι οι αξίες στις οποίες πιστεύουν, 
ποιο είναι το υπόβαθρό τους και ποιες εμπειρίες 
μοιράζονται ως κοινότητα. 

Μέσω της συμμετοχικής χαρτογράφησης, οι 
νέοι/ες μπορούν να εκφράσουν την άποψή 
τους για την κοινότητα στην οποία ζουν και 
για το ποιους τόπους θεωρούν σημαντικούς, 
συνειδητοποιώντας παράλληλα το κοινωνικό, 
πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο των κοινοτήτων 
τους και ενισχύοντας την αίσθηση ότι ανήκουν 
σε αυτούς τους τόπους. Η διαδικασία αυτή 
μας διευκολύνει επίσης να κατανοήσουμε τι 
σημαίνουν αυτά τα μέρη για τους άλλους και 
μας επιτρέπουν να «σχηματίσουμε εικόνα για 
την ειδική αξία που αποδίδεται στα περιουσιακά 
στοιχεία της κοινότητας από διαφορετικά μέλη 
της κοινότητας»  (Council of Europe, 2021).

University of Manchester: https://www.youtube.com/
watch?v=p-1FG3FmCYs

https://www.youtube.com/watch?v=p-1FG3FmCYs
https://www.youtube.com/watch?v=p-1FG3FmCYs
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Είναι υλική ή άυλη πολιτιστική κληρονομιά;

Τι καθιστά μοναδικό έναν συμμετοχικό χάρτη; Τι θα συμπεριλαμβάνατε στον δικό σας χάρτη;

Ένα πιάτο με φαγητό  Ένα μνημείο   Άνθρωποι που χορεύουν   

Μία ιπποδρομία    Ένα φυσικό τοπίο    Ένα παραδοσιακό φεστιβάλ   
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Χαρτογράφηση για Ένταξη

The Οι δυνατότητες της συμμετοχικής χαρτογράφησης μπορούν να αξιοποιηθούν  στη δημιουργία μίας 
πλατφόρμας όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να επικοινωνούν, να μοιράζονται και να συνεργάζονται, 
εισάγοντας νέα γνώση «εκτός του κύκλου». Η χρήση συνεργατικών διαδικασιών χαρτογράφησης, λόγω του 
ανοικτού χαρακτήρα και της συμπεριληπτικότητάς τους, μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη συμμετοχή 
των νέων σε έναν συλλογικό αναστοχασμό και την ενίσχυση του διαγενεακού και διαπολιτισμικού διαλόγου, 
προωθώντας έτσι την κατανόηση και την ένταξη διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων. Η 
διαδικασία χαρτογράφησης, όταν πραγματοποιείται σε περιβάλλον ομάδας, προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων, 
ενισχύει τα υπάρχοντα δίκτυα και δημιουργεί νέες συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων της ίδιας κοινότητας 
που μπορεί συνήθως να μην εργάζονται μαζί (Ralls and Pottinger 2021).

Η δημιουργία ενός χάρτη ως κοινότητα είναι μία μορφή αναγνώρισης και συμπεριληπτικής εκπροσώπησης, 
καθώς όλοι/ες είναι ελεύθεροι/ες να εκφραστούν και συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της 
έννοιας και της λήψης αποφάσεων σχετικά με την κοινή πολιτιστική κληρονομιά (Council of Europe, 2021).

“Participatory mapping supports communities to articulate and 
communicate their knowledge, record and archive local knowledge, 
advocate for change and address communities’ issues” 

(Burns, Paul, Paz ; 2012)

Παράδειγμα αστικής Συμμετοχικής 3D Μοντελοποίησης από κατοίκους της Κοινοπολιτείας Barangay 
στο πλαίσιο του έργου “Strengthening Public-Private Partnership on Disaster Risk Reduction to Build 
Resilient Communities” (Ενίσχυση της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για τη Μείωση του 
Κινδύνου Καταστροφών με στόχο την Οικοδόμηση Ανθεκτικών Κοινοτήτων) που χρηματοδοτείται 
από την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID).
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Η συμμετοχική χαρτογράφηση συγκεντρώνει νέες 
γνώσεις, δεξιότητες και πόρους, σε μία συνεργατική 
προσπάθεια προστασίας του πολιτιστικού τοπίου ως 
κοινού αγαθού. Ακόμη, η διαδικασία χαρτογράφησης 
μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με διάφορα 
προβλήματα της τοπικής κοινότητας, όπως για παράδειγμα 
τα εγκαταλελειμμένα κτήρια που χρησιμοποιούνται για 
στέγαση, η προσβασιμότητα και η δυνατότητα περιπάτου. 
Αφού εντοπιστούν τα προβλήματα, οι συμμετέχοντες/
ουσες μπορούν να σκεφτούν νέες προσεγγίσεις για 
την αντιμετώπιση και την άμβλυνση των υφιστάμενων 
προβλημάτων.

Planning with youth: participatory mapping, https://
www.youtube.com/watch?v=IiM0_jqTz4Y

Η διαδικασία της συν-δημιουργίας μετατρέπει τους/τις νέους/ες από παθητικούς χρήστες σε ενεργούς 
πολίτες: κατά τη δημιουργία του χάρτη τους, διερευνούν κοινωνικά προβλήματα και εμπόδια που υπάρχουν 
στους τόπους τους, καταλήγοντας σε ιδέες από τη βάση προς την κορυφή και νέες κοινές λύσεις για τη 
βελτίωση της ευημερίας της κοινότητας. Δεδομένου ότι ο προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων της 
κοινότητας μπορεί να αποκαλύψει νέους τρόπους πρόσβασης και μόχλευσης των πόρων, η χαρτογράφηση 
της κοινότητας μπορεί με τη σειρά της να ενδυναμώσει τους ανθρώπους ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές 
για να κάνουν τις κοινότητές τους τόπους καλύτερης διαβίωσης, καθώς και να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Με ποιον τρόπο οι νέοι/ες μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες μέσω της εξάσκησης στη συμμετοχική 
χαρτογράφηση;

Χαρτογράφηση Κοινότητας

Για τη δημιουργία ενός χάρτη προσανατολισμού, που θα επιτελεί επίσης λειτουργία κοινωνικής ένταξης και 
γνώσης μίας συγκεκριμένης περιοχής, με τις παραδόσεις της, τους τόπους ενδιαφέροντος και τον πολιτισμό 
της, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν επαρκώς τα σημεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στον χάρτη. 
Για τον λόγο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να συζητήσετε με τους/τις νέους/ες τις ακόλουθες ερωτήσεις:

•	 Ποια σημεία της γειτονιάς μου επισκέπτομαι και γιατί;

•	 Ποια μέρη είναι σημαντικά για εμένα;

•	 Ποια μέρη προσπαθώ να αποφεύγω; Τι με κάνει να τα αποφεύγω;

•	 Ποια υλικά/άυλα περιουσιακά στοιχεία ορίζουν τα χαρακτηριστικά της κοινότητάς μου (π.χ. τέχνες, 
γλώσσα, χειροτεχνία κλπ.);

•	 Τι είδους ποικιλομορφία υπάρχει στην κοινότητα (π.χ. εθνοτική, πολιτισμική, κλπ.); 

•	 Υπάρχουν μέρη στα οποία μαζεύονται άνθρωποι σε μεγάλες ομάδες; Τι κάνουν εκεί;

•	 Ποια είναι η σχέση μου με την κοινότητα; Τι γνώμη έχουν για εμένα στην κοινότητα;

•	 Σε ποια μέρη νιώθω ότι εκπροσωπούμαι περισσότερο;

•	 Ποιες θετικές δραστηριότητες που ήδη συμβαίνουν στην κοινότητά μου θα ήθελα να αυξηθούν στο 
μέλλον;

•	 Τι θα ήθελα να δω μελλοντικά στην κοινότητά μου που δεν υπάρχει προς το παρόν;

(Chicago Community Climate Action Toolkit 2021) (Cleveland, Maring & Backhaus 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=IiM0_jqTz4Y
https://www.youtube.com/watch?v=IiM0_jqTz4Y
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Με βάση τις απαντήσεις που θα δώσουν, είναι δυνατόν 
να καταρτιστεί ένα προσχέδιο που θα λαμβάνει 
υπόψη τα μέρη στα οποία συχνάζουν περισσότερο οι 
συμμετέχοντες/ουσες και ολόκληρη η κοινότητα, καθώς 
και τους χώρους που θεωρούνται επικίνδυνοι και στους 
οποίους μπορούμε να επέμβουμε για να τους κάνουμε 
ασφαλέστερους και πιο φιλόξενους. Αφού καταρτιστεί 
ένας χάρτης βάσης, μπορούμε να προσθέσουμε και 
άλλα στοιχεία. Αυτά μπορούν να είναι πολλά και διάφορα, 
αλλά θα πρέπει να έχουν όλα το εξής χαρακτηριστικό: 
να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Τα σημεία στα οποία θα 
τοποθετηθούν τα σημεία ελέγχου θα πρέπει, όντως, να 
είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και ανιχνεύσιμα. Δεν πρέπει 

Η συμμετοχική χαρτογράφηση του Map Me Happy: 
https://www.youtube.com/watch?v=EQynTomBAQs

να είναι κρυμμένα ή να βρίσκονται σε επικίνδυνα μέρη, διότι ο αθλητικός προσανατολισμός δεν είναι κυνήγι 
θησαυρού αλλά ένα εργαλείο για να μάθουμε να προσανατολιζόμαστε στον χώρο και να ενισχύουμε τον 
δεσμό μας με τον εκάστοτε τόπο.

Ποια είναι τα μέρη που αξίζει να συμπεριληφθούν σε έναν χάρτη; Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν όλα εκείνα 
τα μνημεία που αντιπροσωπεύουν την κληρονομιά μίας κοινότητας: από χώρους λατρείας μέχρι αγάλματα, 
από συντριβάνια μέχρι ιστορικά κτήρια, από πλατείες μέχρι μουσεία. 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι χώροι άτυπης κουλτούρας που συνθέτουν τη φυσιογνωμία μίας κοινότητας 
όπως Τα σχολεία σε αυτήν την περιοχή αποτελούν ιδανικά μέρη που μπορούν να συμπεριληφθούν στα 
σημεία ελέγχου, διότι είναι οι χώροι μόρφωσης των νέων που ζουν σε αυτήν την περιοχή κατ’ εξοχήν: πολλά 
από τα παιδιά που ζουν εκεί έχουν 
μοιραστεί την κοινή εμπειρία της 
φοίτησης σε αυτά τα σχολεία. 
Άλλοι τόποι συνάντησης που 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
σημεία ελέγχου είναι οι ακόλουθοι: 
κέντρα ψυχαγωγίας και πολιτιστικά 
κέντρα, χώροι συναθροίσεων, 
αθλητικά γήπεδα, εστιατόρια που 
σερβίρουν παραδοσιακά πιάτα, 
βιβλιοθήκες, χώροι συνεργασίας 
και μπιραρίες. Μόλις καταρτιστεί 
ένας πιο λεπτομερής χάρτης, 
μπορούμε να περπατήσουμε 
γύρω από τη γειτονιά αναζητώντας 
κρυμμένα πολύτιμα «στολίδια» 
που διαφεύγουν της προσοχής μας 
εκ πρώτης όψεως και τα οποία, 
στην πραγματικότητα, αποτελούν 
την παλλόμενη ψυχή ορισμένων 
περιοχών.

Το ιστορικό κέντρο των πόλεων, για 
παράδειγμα, είναι συχνά διάστικτο 
με πολυάριθμα εργαστήρια 
τεχνιτών και μικρών επιχειρηματιών 
που παράγουν βιώσιμα προϊόντα 
και αντιπροσωπεύουν την 
υψηλότερη μορφή δεξιοτεχνίας 
χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες 
υψηλής ποιότητας, ή που παρέχουν 
σημαντικές υπηρεσίες στην 
κοινότητα που δραστηριοποιούνται. 
Αυτό είναι το στοιχείο της υγιούς 
επιχειρηματικότητας που δεν 
εκμεταλλεύεται την περιοχή 

The mural of Saint Erasmus in Palermo, painted by Igor Palmintieri

https://www.youtube.com/watch?v=EQynTomBAQs
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Quir fattoamano, a handcrafted shop in Palermo

αλλά ενισχύει τα πλεονεκτήματα, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές της. Άλλα σημεία που μπορούν να 
αναγνωριστούν ως σημεία ελέγχου είναι εκείνα που αφηγούνται ιστορίες επιτυχίας ή λύτρωσης: ιστορίες 
ανδρών και γυναικών που κατάφεραν να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα χωρίς να χρειαστεί να 
εγκαταλείψουν τη γειτονιά τους. Αυτά είναι μέρη στα οποία οι νέοι/ες μπορούν να πάνε για να συναντήσουν 
ενήλικες που έχουν ζήσει τη δική τους περιπέτεια και που σίγουρα αποτελούν πρότυπα για ολόκληρη την 
κοινότητα.

Για παράδειγμα, στο Παλέρμο, ένα τέτοιο μέρος είναι το κατάστημα που άνοιξε μία τρανς γυναίκα στο Ballarò 
στο οποίο πουλάει τα δερμάτινα προϊόντα που παράγει. Παρά τις διακρίσεις που υπέστη με την πάροδο 
των ετών, δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια και συνέχισε να εργάζεται καθημερινά δείχνοντας στα 
παιδιά και στους/στις νέους/ες της γειτονιάς ότι η καταπίεση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να νικήσουν την 
αποφασιστικότητα και τα όνειρα ενός ανθρώπου.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων χαρτογράφησης της κοινότητας 
είναι ότι όσα άτομα συμμετέχουν στη συζήτηση μπορούν να εκθέσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους σχετικά 
με διαφορετικά μέρη που είναι σημαντικά από κοινωνικής απόψεως ή ακόμα και το ίδιο μέρος. Στην 
πραγματικότητα, υπάρχουν ορισμένα κτήρια ή φυσικά τοπία, κάποιες περιοχές που μπορεί να σημαίνουν 
διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα 
προσευχητήριο, όπου τα παιδιά πηγαίνουν να μελετήσουν και να παίξουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, 
αλλά τα Σαββατοκύριακα γίνεται χώρος λατρείας για διάφορα θρησκευτικά επαγγέλματα: Οι Μουσουλμάνοι 
προσεύχονται στη μεγάλη αυλή, ενώ οι Χριστιανοί παρευρίσκονται στη Θεία Λειτουργία (παράδειγμα από το 
Παλέρμο της Ιταλίας). Χάρη στον διάλογο μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικές εμπειρίες σχετικά με το 
ίδιο μέρος είναι δυνατόν να του αποδοθεί μεγαλύτερη αξία και νόημα, καθιστώντας το ένα μέρος αναγνωρίσιμο 
από όλους/ες και σημαντικό για ολόκληρη την κοινότητα.
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Σάντα Κιάρα στο Παλέρμο

What matters the most during community mapping activities is that those who join the conversation can give 
their inputs and points of view about different socially significant places or even the same one. In fact, 
there are some buildings or natural places, some areas that can mean different things to different people. 
An example could be an oratory where children go to study and play during the week, but on the weekends 
it becomes a place of worship for various religious professions: Muslims pray in the wide courtyard, while 
Christians attend Mass (example from Palermo, Italy). Thanks to the dialogue between people who have 
different experiences about the same place it is possible to give them a deeper value and meaning, making 
it a place recognisable to everyone and significant to the whole community.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που διαβάσατε στην αρχή του/της κεφαλαίου/ενότητας. Πάρτε ένα φύλλο 
χαρτί και σχεδιάστε τον δικό σας χάρτη!
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Πίσω Από τον Χάρτη

Η υλοποίηση χαρτών προσανατολισμού δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Η παραγωγή υψηλής ποιότητας 
χαρτών προσανατολισμού απαιτεί πολλή επιτόπια εργασία στο έδαφος για την ερμηνεία και την αποτύπωση 
της πραγματικότητας στην κλίμακα των χαρτών προσανατολισμού, καθώς και για τη χαρτογραφική γνώση και 
την παράδοση της γενίκευσης (Zentaj 2018).  Εκτιμάται ότι οι χαρτογράφοι αφιερώνουν συνήθως 20-30 ώρες 
σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο (Mee, 2013).

Για την επίτευξη των στόχων του έργου ORIENT, η διαδικασία χαρτογράφησης θα υλοποιηθεί με απλουστευμένο 
τρόπο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των νέων σε όλη τη διαδικασία. Κατά τον σχεδιασμό του 
εργαστηρίου χαρτογράφησης, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι απώτερος στόχος της προσέγγισης 
ORIENT είναι ο σχεδιασμός διαδρομών που σχετίζονται με το θέμα της κοινωνικής ένταξης. Συνεπώς, η 
κατάρτιση επαγγελματικών ανταγωνιστικών χαρτών προσανατολισμού δεν είναι απαραίτητη για τον στόχο 
που επιδιώκουμε να επιτύχουμε. Η μεθοδολογία ORIENT μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εργασία με 
νέους/ες που έχουν μικρή έως καθόλου προηγούμενη εμπειρία με χάρτες. Για τον λόγο αυτό, οι χάρτες 
ORIENT μπορεί να είναι λιγότερο ακριβείς και γεωχωρικά λεπτομερείς από εκείνους που χρησιμοποιούνται 
σε αγώνες αθλητικού προσανατολισμού, οι οποίοι όμως δημιουργούνται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού1.

In Για την ακρίβεια, ένας επίσημος χάρτης προσανατολισμού θα πρέπει να περιέχει όλα τα παρακάτω στοιχεία 
(Mee, 2013):

•	 Σαφώς καθορισμένη κλίμακα μήκους και ισοδύναμης απόστασης: οι κλίμακες χαρτών που 
χρησιμοποιούνται στους αγώνες προσανατολισμού έχουν συνήθως κλίμακα 1: 10.0000 ή 1: 15.000.

•	 Σωστή χρήση των χρωμάτων και των συμβόλων.

•	 Ορθή τοποθέτηση των συμβατικών σημάτων, τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς.

•	 Κατάλληλες καμπύλες επιπέδου, ιδανικές γραμμές που συνδέουν όλα τα σημεία του εδάφους που 
βρίσκονται στο ίδιο ύψος.

Ο χάρτης θα πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες χωρίς όμως να είναι πλεονάζων. 

Η διαδικασία κατάρτισης του χάρτη μπορεί να απλουστευθεί χρησιμοποιώντας δωρεάν εργαλεία ανοικτού 
κώδικα. Οι εκπαιδευτές/ριες και οι νέοι/ες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα, εφαρμογές 
(apps) με τις οποίες είναι ήδη εξοικειωμένοι/ες, όπως οι Χάρτες Google ή το Google Earth. Η διαδικασία 
δημιουργίας ενός χάρτη προσανατολισμού με αυτά τα απλά και ευρέως γνωστά μέσα μπορεί να ακολουθήσει 
τα παρακάτω βήματα:
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1η Μέθοδος: Χάρτες Googleκαι Purple Pen

1. Ανοίξτε το Google Maps και επιλέξτε «Δορυφόρος» 
ως τύπο χάρτη.

2. Προσδιορίστε στον χάρτη τη συγκεκριμένη περιοχή 
που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε 
τις ετικέτες.

3. Φωτογραφίστε την οθόνη και αποθηκεύστε το 
στιγμιότυπο οθόνης.

4. Ανοίξτε το Purple Pen, ένα δωρεάν λογισμικό 
που μπορείτε να «κατεβάσετε» σε οποιονδήποτε 
υπολογιστή.

5. Προσθέστε το σημείο εκκίνησης, τα σημεία ελέγχου 
και δημιουργήστε διαφορετικές διαδρομές ανάλογα 
με τις κατηγορίες των συμμετεχόντων/ουσών στον 
αγώνα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να 
«δημιουργήσετε μία νέα εκδήλωση», να επιλέξετε την 
κλίμακα και να τοποθετήσετε τα σύμβολα των σημείων 
ελέγχου με τους αριθμούς τους. Μόλις προσθέσετε το 
υπόμνημα, ο χάρτης σας θα είναι έτοιμος.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZFo0ag3p8g

2η Μέθοδος: Google Earth και Word

1. Ανοίξτε το Google Earth και επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος.

2. Απενεργοποιήστε τις ετικέτες με το πλήκτρο CLEAN στο μενού κάτω από τα στιλ χάρτη.

3. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αποκοπής του υπολογιστή σας για να περικόψετε την εικόνα της περιοχής 
που θέλετε να ασχοληθείτε..

4. Μόλις αποκόψετε την εικόνα που χρειάζεστε, επικολλήστε την σε ένα έγγραφο του 
Word. Τώρα, μπορείτε να προσθέσετε το αντικείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
για τη δραστηριότητά σας: βέλη, κύκλοι για τα σημεία ελέγχου, πλαίσια κειμένου κλπ. 

* Οπτικές οδηγίες στον ακόλουθο σύνδεσμο link.
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3η Μέθοδος: OpenStreetMap και OpenOrienteeringMapper

1. Χρησιμοποιήστε το OpenStreetMap για να βρείτε την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας και 
αποθηκεύστε το αρχείο σε έναν φάκελο..

2. Ανοίξτε το πρόγραμμα OpenOrienteering Mapper, ένα δωρεάν λογισμικό που βοηθά στη δημιουργία 
χαρτών προσανατολισμού και στη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων.

3. Επιλέξτε «Δημιουργία νέου χάρτη» και ακολουθήστε τα προκαταρκτικά βήματα που σας ζητάει το 
πρόγραμμα. Ο χάρτης που θα δημιουργηθεί θα έχει περίπου αυτή την εμφάνιση 

4. Μόλις διαγράψετε όλα τα περιττά στοιχεία, θα πρέπει να μετατρέψετε τα σύμβολα του χάρτη σε σύμβολα 
αθλητικού προσανατολισμού. Όταν ο προσανατολισμός του χάρτη ταυτίζεται με τον μαγνητικό βορρά, ο 
χάρτης θα είναι έτοιμος για εργασίες πεδίου. 

* Οπτικές οδηγίες στον ακόλουθο σύνδεσμο link.
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4η Μέθοδος: Χειρόγραφοι Χάρτες

1. Βρείτε μία αεροφωτογραφία της περιοχής που θέλέτε να πραγματοποιήσετε τον αγώνα αθλητικού 
προσανατολισμού.

2. Εντοπίστε τα βασικά στοιχεία στο χαρτί χρησιμοποιώντας χαρτί ιχνογραφίας.

3. Περιηγηθείτε στον επιλεγμένο χώρο κατά την ανάγνωση του προσχεδίου του χάρτη, καθώς θα σας 
βοηθήσει να παρατηρήσετε και να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία.

4. Αφού ολοκληρώσετε την επανεξέταση της επιτόπιας εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα νέο 
φύλλο χαρτί ιχνογραφίας και να σχεδιάσετε εκ νέου τον χάρτη, χρησιμοποιώντας έναν χάρακα και ένα 
στιλό και προσθέτοντας το υπόμνημα.

* Οπτικές οδηγίες στον ακόλουθο σύνδεσμο link (σελ.15-18).

Αυτή η μεθοδολογία δεν είναι κατάλληλη για σύνθετες διαδρομές προσανατολισμού, όμως οι χειρόγραφοι 
χάρτες έχουν το πλεονέκτημα ότι δημιουργούνται πιο εύκολα σε σχέση με τους άλλους.

Ανάλογα με το είδος και την πορεία του αγώνα προσανατολισμού, το επίπεδο της προσέγγισης αλλάζει. 
Όταν οι νέοι/ες βρίσκονται σε αστικό περιβάλλον, χρειάζονται λίγα στοιχεία για να προσανατολιστoύν: 
μερικές γραμμές, ορισμένα σύμβολα και τα σημεία ελέγχου. Σε περίπτωση που ο αγώνας διεξάγεται στο 
φυσικό περιβάλλον, ο χάρτης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και λεπτομερής: θα πρέπει να 
αναπαρίστανται τα δέντρα, οι θάμνοι, οι γέφυρες, οι φράκτες και οι πηγές νερού.

Τον τελευταίο καιρό, η συμμετοχική χαρτογράφηση έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τεχνολογίες γεωγραφικών 
πληροφοριών, όπως το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning Systems), που είναι 
γνωστό σε όλους/ες μας ως GPS (Cochrane & Corbett 2018). Αν και αυτή η εναλλακτική μέθοδος συμβάλλει 
στην εξοικονόμηση χρόνου, οι συντεταγμένες δεν αναφέρονται συνήθως σε χάρτες προσανατολισμού και το 
GPS δεν επιτρέπεται στον κλασικό προσανατολισμό (σύμφωνα με τους κανόνες του αθλήματος, η εξωτερική 
βοήθεια απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στους/στις συμμετέχοντες/ουσες) (Zentaj, 2018).  
Μία πιθανή λύση είναι η προσαρμογή του αθλητικού προσανατολισμού στο geocaching, μία υπαίθρια 
ψυχαγωγική δραστηριότητα στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες χρησιμοποιούν μία συσκευή GPS για να 
κρύψουν και να αναζητήσουν αντικείμενα σε συγκεκριμένες θέσεις που επισημαίνονται με συντεταγμένες. 
Μία δραστηριότητα geocaching θυμίζει πολύ ένα κυνήγι θησαυρού και οι παίκτες/ριες δεν χρειάζονται έναν 
φυσικό χάρτη (αφού μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό χάρτη του smartphone τους). Κατά τη 
διάρκεια της επιτόπιας εργασίας, οι νέοι/ες μπορούν να κρύψουν ένα μικρό αντικείμενο σε μία γεωκρύπτη και 
να χρησιμοποιήσουν το GPS για να εντοπίσουν τις συντεταγμένες του, οι οποίες στη συνέχεια θα εισαχθούν 
σε μία πλατφόρμα Geocaching στο Διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, το αντικείμενο δηλώνεται στο σύστημα 
και μπορεί να αναζητηθεί από μεγάλο αριθμό παικτών/ριών. 

 
Even Αν και το geocaching διαφέρει σημαντικά από τον προσανατολισμό, είναι μία ενδιαφέρουσα αθλητική 

δραστηριότητα ψυχαγωγικού χαρακτήρα που απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια σχεδιασμού, ενώ παράλληλα 
μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου ORIENT. 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!

Για τους σκοπούς του geocaching, μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε πάντα τις συντεταγμένες των σημείων 
ελέγχου σας, όταν κάνετε συμμετοχική χαρτογράφηση.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Να επιλέξετε μία από τις παραπάνω μεθόδους και να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε τον δικό σας χάρτη 
με βάση το προσχέδιό σας.



59

3.6. Από τη θεωρία στην πράξη: συμβουλές και εργαλεία για την ανάπτυξη 
ενός προγράμματος προσανατολισμού για νέους

Το πρόγραμμα σπουδών ORIENT θα απαιτούσε ιδανικά 6 έως 8 συνεδρίες για να εφαρμοστεί πλήρως. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενότητα 3 έχει περισσότερο περιεχόμενο από τις προηγούμενες ενότητες, 
συνιστάται έντονα να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για την εμβάθυνση αυτού του μέρους. Κατά το 
σχεδιασμό των συνεδριών με τους νέους, οι συντονιστές θα πρέπει να συμπεριλάβουν τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

1. Βασικές αρχές του προσανατολισμού: οι πρακτικές ασκήσεις λειτουργούν ιδιαίτερα καλά όταν 
πρόκειται για τη διδασκαλία των βασικών αρχών του προσανατολισμού. ΕΔΩ υπάρχει ένας κατάλογος 
προπαρασκευαστικών ασκήσεων που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να εξοικειωθούν με τους 
κανόνες και τους κανονισμούς του παιχνιδιού.

2. Συμμετοχική χαρτογράφηση: η χαρτογράφηση για την ένταξη δεν αφορά μόνο τον προβληματισμό. Η 
εργασία πεδίου καλύπτει μια σημαντική πτυχή κατά τη δημιουργία των “διαδρομών προς την ένταξη”. Για 
το λόγο αυτό, οι διαμεσολαβητές ενθαρρύνονται έντονα να συμπεριλάβουν υπαίθριες δραστηριότητες, 
όπως η επιθεώρηση του χώρου για την επιλογή της θέσης των σημείων ελέγχου.

3. Δημιουργία χαρτών: Οι χάρτες μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να υλοποιηθούν, αλλά 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη μεθοδολογία ORIENT. Ως εκ τούτου, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει 
να αφιερώνουν αρκετό χρόνο για να εξηγήσουν τη διαδικασία δημιουργίας χαρτών και να βοηθήσουν 
τους νέους στην ψηφιοποίηση των διαδρομών. 

4. Αγώνας προσανατολισμού: η διοργάνωση ενός διαγωνισμού προσανατολισμού είναι ένας καλός 
τρόπος για να γίνει πράξη όλη η δουλειά που έχει γίνει προηγουμένως. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα πρέπει να ανακαλύψει τα σημεία ελέγχου που έχουν επιλεγεί από 
τις άλλες.

Στο τέλος του προγράμματος μπορεί επίσης να χρειαστεί μια συνάντηση ανακεφαλαίωσης. 

Μπορείτε να βρείτε πολλές δραστηριότητες απολογισμού στην Ενότητα 2

http://o-training.net/w/Category:Orienteering_exercises
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ORIENT: THE TEAM

CESIE

Coordinator

CESIE is a European Centre of Studies and Initiatives based in 
Palermo, Sicily. It was established in 2001, inspired by the work 
and theories of the sociologist, activist and educator Danilo Dolci 

(1924-1997).

www.cesie.org

KMOP – SOCIAL ACTION AND INNOVATION CENTRE 

KMOP – Social Action and Innovation Centre, situated in Athens, 
is a non-profit organization with over 40 years of experience 

supporting vulnerable groups

www.kmop.gr 

WUS AUSTRIA – WORLD UNIVERSITY SERVICE AUSTRIA (WUS AT)

World University Service (WUS) Austria, located in Graz, is an NGO 
committed to the promotion of the human right to education on 
the basis of academic freedom and university autonomy. Today 
the organization has a regional focus on the countries of South-
Eastern and Eastern Europe and employs a branch office in 

Prishtina.

www.wus-austria.org 

http://www.cesie.org
http://www.kmop.gr
http://www.wus-austria.org
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SARAJEVO SUSRET KULTURA / SARAJEVO MEETING OF CULTURES

Sarajevo Meeting of Culture (SMOC) is a non-governmental 
organization founded in 2012 with an aim to promote the 
diverse culture of Bosnia and Herzegovina within and beyond its 

borders.  

http://smoc.ba/en 

CENTER FOR SOCIAL INNOVATION (CSI)

Center for Social Innovation (CSI) is a Research and Development 
organization, which focuses on fostering social innovation that 
can bring about a positive change to local, national, regional, and 

global entities.

www.csicy.com 

BULGARIAN SPORTS DEVELOPMENT ASSOCIATION

Bulgarian Sports Development Association was founded in 
2010 and is a NGO devoted to the development of sport and 

improving sporting culture.

www.bulsport.bg 

http://smoc.ba/en
http://www.csicy.com
http://www.bulsport.bg
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