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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή
Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις
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Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Ικανοτήτων 

Το έργο Funmilies 

«Funmilies - Intergenerational Sport Solutions for Healthy Aging» είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται 
από το Erasmus+ και περιλαμβάνει πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Ουγγαρία (BAIS), Ελλάδα (ANCE), Ιταλία 
(CSC), Βουλγαρία (ABS) και Σλοβενία (Σλοβενικό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας) και συντονίζεται από την 
ANCE. 
 
Το έργο Funmilies στοχεύει σε νεότερα (25-) και μεγαλύτερα (65+) άτομα, και έχει σκοπό να ενθαρρύνει 
την συμμετοχή στον αθλητισμό και στη σωματική δραστηριότητα και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη 
στον αθλητισμό μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των γενεών. 

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων 
Αυτό το έγγραφο, το οποίο αντιπροσωπεύει το τελικό αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ των εταίρων 
του έργου, στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των ηλικιωμένων ανθρώπων σε αθλητικές διαγενεακές  
δραστηριότητες μοιράζοντας γνώσεις σε ευρωπαίους επαγγελματίες του αθλητισμού και προπονητές. 
Είναι ένα εγχειρίδιο που αναπτύχθηκε και δομήθηκε για να επιτρέπει στους επαγγελματίες του 
αθλητισμού που είναι καλά εκπαιδευμένοι στην ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων για ηλικιωμένους 
να παρέχουν περαιτέρω εκπαίδευση σε άλλους εκπαιδευτές/προπονητές/επαγγελματίες. 
 
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόστηκε πιλοτικά από τους εταίρους με τη συμμετοχή περισσότερων 
από 100 επαγγελματιών του αθλητισμού και αναθεωρήθηκε με βάση τη συλλεγόμενη αξιολόγηση. Το 
υλικό είναι ένας συνδυασμός θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου που στοχεύει στην καθοδήγηση 
των επαγγελματιών και των εκπαιδευτών του αθλητισμού στην αναπαραγωγή της ανάπτυξης ικανοτήτων 
και στη διάδοση του περιεχομένου του. 
 
Το εγχειρίδιο δομείται γύρω από πέντε κύριες ενότητες που αποτελούν τον πυρήνα του εγγράφου και 
χωρίζονται σε υπόενοτητες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει ορισμούς, επεξηγήσεις, παραδείγματα 
και καινοτόμες μεθόδους μάθησης και αλληλεπίδρασης με το κοινό. Στην πραγματικότητα, το 
περιεχόμενο σχεδιάστηκε αρχικά για να εμπλέκει τους μαθητές μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων για 
την υποστήριξη της επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ περιλαμβάνονται μέθοδοι αξιολόγησης 
για να υποστηρίξουν τόσο τον εκπαιδευτή, όσο και τους μαθητές στην αξιολόγηση της κατανόησής τους 
για το θέμα. 
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Οι πέντε ενότητες είναι: 

1. Η σημασία της Διαγενεακής Ένταξης  
2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των ηλικιωμένων για να παίζουν δίκαια στη ζωή 
3. Θεωρητικές όψεις της Εκπαίδευσης μέσω της Αθλητικής Μεθοδολογίας  
4. Οι ανάγκες των ηλικιωμένων ανθρώπων στον αθλητισμό 
5. Σωματική/Κιναισθητική νοημοσύνη 

 
Ολοκληρώνοντας τις πέντε ενότητες, ένα επιπλέον παράρτημα ολοκληρώνει το έγγραφο, που 
περιγράφει λεπτομερώς παραδείγματα αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ γενεών που μπορούν να 
αναπαραχθούν από τους επαγγελματίες του αθλητισμού και τους προπονητές στις δικές τους 
εγκαταστάσεις. 

Πρόσθετες πληροφορίες για τους εκπαιδευτές 

Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, θα είναι χρήσιμο για τον εκπαιδευτή να διαβάσει 
προσεκτικά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μελέτη χαρτογράφησης για την διαγενεακή 
διάσταση του αθλητισμού » (ECORYS, 2020). 

Επιπλέον, προτείνεται στον εκπαιδευτή να διαβάσει, για περαιτέρω εννοιολογικό υπόβαθρο, λέξεις-
κλειδιά και έννοιες, το Compiled European Research Report σχετικά με την ετοιμότητα για ανάληψη 
αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών στις χώρες εταίρους του Funmilies (2021), που 
αναπτύχθηκε ως χωριστή έρευνα στο πλαίσιο του έργου Funmilies . 

Για την υλοποίηση, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συνδυάζει τη δική του πειθαρχική και βιωματική γνώση 
κατά την παράδοση των ενοτήτων. Για αυτό, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι καλά διαβασμένος πάνω 
στην εποικοδομητική αλληλεπίδραση με ηλικιωμένους, καθώς και με τις αθλητικές δραστηριότητες. 
Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζει τις τοπικές πραγματικότητες στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι 
δραστηριότητες, όσον αφορά την διαθεσιμότητα χώρων, την παρουσία πρόσθετων υποστηρικτικών 
δομών και οργανώσεων, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις πολιτιστικές 
συμπεριφορές των ηλικιωμένων. 

Η χρήση παραδειγμάτων σε σχέση με τους συμμετέχοντες και την καθημερινή τους εμπειρία 
ενθαρρύνεται έντονα. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους συμμετέχοντες 
ζητώντας τους να παρέχουν στην ομάδα μελέτης σχετικές πηγές, προερχόμενες επίσης από την άμεση 
εμπειρία τους. 

Κάθε ενότητα σχεδιάστηκε για να εφαρμόζεται τόσο διαδικτυακά, όσο και offline, και οι αντίστοιχες 
οδηγίες θα βρεθούν κατά την διάρκεια του κειμένου. Γενικά, οι διαδικτυακές δραστηριότητες τονίζουν 
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περισσότερο τον ρόλο του καταιγισμού ιδεών και της ενεργού συμμετοχής μέσω συζήτησης, ενώ οι 
δραστηριότητες εκτός σύνδεσης περιλαμβάνουν υπαίθριες δραστηριότητες, ομαδικές δραστηριότητες 
και τη χρήση χαρτιού για την προώθηση της μάθησης (στυλό, χαρτί, φωτογραφίες, λευκός πίνακας κ.λπ.) 

Για ορισμένες διαδικτυακές δραστηριότητες, ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένα 
εξωτερικά εργαλεία κατά την παράδοση των ενοτήτων, όπως: 

- Pickerwheel ( https://pickerwheel.com/ ) 
- Kahoot ( https://kahoot.com/ ) 
- Δωμάτια Συζήτησης στο ZOOM 

 

https://pickerwheel.com/
https://kahoot.com/
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Ενότητα 1 - Η Σημασία της Διαγενεακής Ένταξης  

Δομή της ενότητας 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός μαθησιακός στόχος, αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρεις 
διαφορετικές ενότητες που περιέχουν ένα θεωρητικό πλαίσιο και μια σειρά από προτεινόμενες 
δραστηριότητες για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

▪ Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην εισαγωγή των εκπαιδευομένων στο θέμα της ένταξης 
μεταξύ των γενεών και στις πρακτικές στις οποίες θα διερευνηθούν τα τρέχοντα δημογραφικά 
στοιχεία, το κοινωνικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού πληθυσμού και η σημασία των σχέσεων μεταξύ 
των γενεών. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες της κοινωνικής ένταξης, της ένταξης 
μεταξύ των γενεών και της ζώνης επαφής μεταξύ των γενεών. Θα ακολουθήσει μια γενική 
επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την προώθηση της ένταξης και των πρακτικών μεταξύ των γενεών. Οι εκπαιδευτές θα προτείνουν 
στην ομάδα των εκπαιδευομένων δύο μαθησιακές δραστηριότητες. 

▪ Η δεύτερη ενότητα θα είναι πιο συγκεκριμένη για τους εκπαιδευόμενους που θέλουν να 
συμμετάσχουν σε μια διαγενεακή δραστηριότητα πρακτικής. Πράγματι, θα διερευνήσει τα 
στερεότυπα που συνδέονται με τη γήρανση και τη νεολαία, τα φυσικά και κοινωνικά εμπόδια 
στην ένταξη και τις ανάγκες των ενηλίκων/ηλικιωμένων και των νέων σε μια μεταβαλλόμενη 
κοινωνία. Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει πώς να αξιολογεί τις ανάγκες των συμμετεχόντων στις 
δραστηριότητες μεταξύ των γενεών μέσω μιας πρακτικής μαθησιακής δραστηριότητας. 

▪ Η τρίτη και τελευταία ενότητα , ακολουθώντας τον μαθησιακό στόχο της ανάπτυξης της 
ικανότητας των ασκούμενων να ενεργοποιούν και να διεξάγουν μια διαδικασία ένταξης μεταξύ 
των γενεών, θα παρουσιάσει τα στοιχεία που ευνοούν την επιτυχία των διαγενεακών 
δραστηριοτήτων και ειδικότερα των αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών. Αυτή η 
ενότητα βασίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των ήδη υπάρχουσων πρακτικών μεταξύ των 
γενεών στον αθλητισμό, όπως εθνικά προγράμματα, ευρωπαϊκά έργα ή τοπικές προσπάθειες. 
Αυτό θα δώσει στον εκπαιδευόμενο μια πρακτική προοπτική και εργαλεία για την επιτυχή και 
βιώσιμη ανάπτυξη μιας διαγενεακής δραστηριότητας. Η ενότητα θα παρουσιαστεί μέσα από μία 
μαθησιακή δραστηριότητα. 

 
Στόχοι μάθησης Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην επίτευξη του ακόλουθου μαθησιακού στόχου: 

1) Αύξηση της γνώσης σχετικά με τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των γενεών και 
της ένταξης. 
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2) Ανάπτυξη της ικανότητας δομής και σχεδιασμού μιας πρακτικής μεταξύ των 
γενεών. 

3) Ανάπτυξη της ικανότητας ενεργοποίησης και διεξαγωγής μιας διαδικασίας ένταξης 
μεταξύ γενεών. 

 

Αναμενόμενο 
μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν: 

α) Τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των γενεών. 

β) Τις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μια διαδικασία μεταξύ των γενεών. 

γ) Πώς να ενεργοποιήσετε μια διαδικασία ένταξης μεταξύ γενεών. 

Εκτίμηση Η ενότητα θα έχει μία διαδικασία αξιολόγησης. Το πρώτο μέρος της αξιολόγησης 
βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής, κλειστού τύπου. Το δεύτερο 
βασίζεται σε πρακτική άσκηση. 

Το ερωτηματολόγιο θα χορηγηθεί μέσω έντυπων εντύπων, εάν η δραστηριότητα 
ανάπτυξης ικανοτήτων θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Διαφορετικά, σε 
περίπτωση διαδικτυακής δραστηριότητας, η διαχείρισή της θα γίνεται με χρήση 
φορμών Google. 

Βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC4
2-Aw/edit  

 

Εισαγωγή στην ενότητα 

Επί του παρόντος, η Ευρώπη βλέπει μια σταθερή αύξηση του πληθυσμού άνω των 65 ετών (το 2021, το 
21% του πληθυσμού ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω) (Eurostat, 2021). Αυτό συνεπάγεται την επανεξέταση 
της γήρανσης και του ρόλου των ηλικιωμένων στην κοινωνία. Οι δυνατότητες που προσφέρει η πρόοδος 
στην υγεία και στην επιστήμη, δίνουν την ευκαιρία στους ηλικιωμένους να απολαύσουν την ενεργό 
γήρανση. Από τη μία πλευρά, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ξεπερνώντας και γεφυρώνοντας τα 
σωματικά και ψυχικά εμπόδια, και τα στερεότυπα για τους ηλικιωμένους, που τους αποκλείουν από την 
ενεργό ζωή και την κοινωνική συμμετοχή. Από την άλλη πλευρά, είναι θεμελιώδες να προωθούνται 
δραστηριότητες, προγράμματα και έργα που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και τη 
διαγενεακή ένταξη (ECORYS, 2020). 

https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την πρόκληση που θέτει η μεταβαλλόμενη δημογραφική δομή, 
άρχισε να προωθεί απόψεις, ψηφίσματα και πολιτικές υπέρ της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της 
ενεργού γήρανσης από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 (Włodarczyk et al., 2019). Ειδικότερα, η Ένωση 
έχει αναγνωρίσει τον θεμελιώδη ρόλο των ηλικιωμένων στην κοινωνία και την αυξανόμενη ανάγκη 
προώθησης πρωτοβουλιών και εθνικών πολιτικών που τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν σωματική και 
ψυχική υγεία, ενσωμάτωση στην κοινωνία και μεταξύ γενεών, πρόσβαση σε ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες όπως π.χ. τον εθελοντισμό, τον αθλητισμό και την πρόσβαση στη δια βίου μάθηση 
(Włodarczyk et al., 2019). Ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει έναν κόσμο φιλικό 
προς την ηλικία, όπου οι ηλικιωμένοι «γερνούν με ασφάλεια σε ένα μέρος που τους ταιριάζει. 
απαλλαγμένοι από τη φτώχεια· συνεχίζοντας να αναπτύσσονται προσωπικά· και να συνεισφέρουν στις 
κοινότητές τους διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία, την υγεία και την αξιοπρέπεια τους» (ΠΟΥ, 
2007). 

Πράγματι, οι ηλικιωμένοι είναι ένας απίστευτος πόρος για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τη νεολαία. Η 
πρακτική μεταξύ των γενεών βασίζεται στους θετικούς πόρους που τόσο οι ηλικιωμένοι όσο και οι νέοι 
έχουν να μοιραστούν και να προσφέρουν, συνεισφέροντας στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισμούς. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να διευκολυνθεί αυτή η συνάντηση, δημιουργώντας 
«Διαγενεακές Ζώνες Επαφής» που δεν είναι απλώς φυσικοί τόποι επαφής μεταξύ των δύο γενεών, αλλά 
μέρη όπου μπορούν να οικοδομηθούν και να ευνοηθούν ουσιαστικές σχέσεις. Στο έργο Funmilies, οι 
αθλητικές δραστηριότητες πιστεύεται ότι δημιουργούν μια ζώνη επαφής μεταξύ γενεών, που δεν 
περιορίζεται στη σωματική δραστηριότητα, με οφέλη για τη σωματική υγεία. Πιστεύεται ότι έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δεσμούς και να έχουν μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην κοινωνία 
(Kaplan, 2019). 

Αποτελώντας αντικείμενο έρευνας και ανάλυσης τις τελευταίες δεκαετίες, τα αποτελέσματα 
διαγενεακών προγραμμάτων και επιστημονικών ερευνητών έχουν δείξει ότι οι δραστηριότητες μεταξύ 
των γενεών ωφελούν αμοιβαία τ΄σο τους ηλικιωμένους όσο και τους νέους. Συγκεκριμένα: 

- οι ηλικιωμένοι αισθάνονται λιγότερο μόνοι, συμμετέχουν στην κοινότητα και βρίσκουν έναν νέο 
σκοπό λειτουργώντας ως πρότυπο για τη νεολαία. 

- οι νέοι αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, μειώνουν το κοινωνικό άγχος και επωφελούνται 
από τη συναισθηματική σταθερότητα που παρέχουν οι ηλικιωμένοι πολίτες (Stanford Center of 
Longevity, 2016). 

Προκειμένου να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις, οι δραστηριότητες και τα προγράμματα πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
ακολουθήσουν τις ανάγκες των δύο ομάδων των γενεών και να εντοπίσουν τα εμπόδια που αρχικά 
δυσκολεύουν τις δύο ομάδες να αλληλεπιδράσουν και να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις. 
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Αυτή η πρώτη ενότητα, Η σημασία της ένταξης μεταξύ των γενεών, δίνει μια επισκόπηση στους 
εκπαιδευόμενους σχετικά με το τι είναι η ενσωμάτωση μεταξύ των γενεών και γιατί είναι θεμελιώδης 
για την ενεργό γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού και για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισμούς. Επιπλέον, παρουσιάζει τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την υλοποίηση πρακτικών μεταξύ των γενεών, ιδίως στον αθλητισμό. Στη 
συνέχεια, εισάγει τα υπάρχοντα εμπόδια και τις προκλήσεις για την υλοποίηση ενός «φιλικού κόσμου 
για την ηλικία» και τις ανάγκες των διαφορετικών γενεών. Τέλος, παρουσιάζει τα κριτήρια για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή διαγενεακών δραστηριοτήτων και πρακτικών που έχουν 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ουσιαστικών και μετασχηματιστικών σχέσεων μεταξύ των ηλικιωμένων 
και των νέων. 

Γλωσσάριο 

Ενεργός γήρανση : Ενεργός γήρανση σημαίνει να βοηθάς τους ανθρώπους να παραμείνουν υπεύθυνοι 
για τη ζωή τους όσο το δυνατόν περισσότερο όσο γερνούν και, όπου είναι δυνατόν, να συνεισφέρουν 
στην οικονομία και την κοινωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, NA) 

Διαγενεακή πρακτική / Πρακτική μεταξύ γενεών: Η πρακτική μεταξύ των γενεών στοχεύει να φέρει 
κοντά τους ανθρώπους σε σκόπιμες, αμοιβαία επωφελείς δραστηριότητες που προάγουν μεγαλύτερη 
κατανόηση και σεβασμό μεταξύ των γενεών και συμβάλλουν στην οικοδόμηση πιο συνεκτικών 
κοινοτήτων. Η διαγενεακή πρακτική είναι περιεκτική, βασισμένη στους θετικούς πόρους που έχουν να 
προσφέρουν οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι ο ένας στον άλλο και στους γύρω τους (Ίδρυμα Beth 
Johnson, 2011). 

Ζώνες επαφής μεταξύ γενεών : Οι ζώνες επαφής μεταξύ των γενεών χρησιμεύουν ως χωρικά εστιακά 
σημεία για τη συνάντηση διαφορετικών γενεών, να αλληλεπιδράσουν, να οικοδομήσουν σχέσεις (π.χ. 
εμπιστοσύνη και φιλίες) και, εάν είναι επιθυμητό, να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση ζητημάτων 
τοπικού ενδιαφέροντος. Μπορούν να βρεθούν σε όλους τους τύπους κοινοτήτων, όπως στα σχολεία, 
στα πάρκα, στις ταβέρνες, στα αναγνωστήρια, κλαμπ, μουσεία, στους κοινοτικούς κήπους, στα κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κοινοτικά κέντρα πολλαπλών υπηρεσιών (Matthew Kaplan, 2019). 

 

Ενότητα 1.1 - Η σημασία της ένταξης μεταξύ των γενεών 
Αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη, το 21% του πληθυσμού είναι ηλικίας 65 ετών και άνω (Eurostat, 2021) με 
μέση ηλικία τα 44 έτη. Οι γεννήσεις μειώνονται, ενώ το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, προβλέποντας 
αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού (Eurostat, 2021). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει ότι έως 
το 2060, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω θα είναι 29,5%. Επιπλέον, η Ευρώπη βοηθά 
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στην αλλαγή της σύνθεσης των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, αν και με ορισμένες διαφορές μεταξύ των 
χωρών, με την αύξηση των ανύπαντρων ενηλίκων που ζουν μόνοι (Eurostat, 2021). Υπάρχει μια 
μετατόπιση από την παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια με διαφορετικές γενιές που ζουν μαζί στα 
σύγχρονα νοικοκυριά με μέσο αριθμό 2,3 μελών οικογένειας (Eurostat, 2021). 

Οι ηλικιωμένοι ανέφεραν ότι η ικανοποίησή τους για τη ζωή μειώνεται με την ηλικία (Eurostat, 2015), 
ιδιαίτερα οι άγαμοι ηλικιωμένοι αναφέρουν ότι είναι λιγότερο ευτυχισμένοι από εκείνους που ζουν σε 
ένα νοικοκυριό με δύο ή περισσότερα μέλη (Eurostat, 2015). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Zolyomi (2019), 
οι ηλικιωμένοι στην Ευρώπη τείνουν να αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένοι και μόνοι, ειδικά στις 
ανατολικές και νότιες περιοχές. Σε ορισμένες χώρες, έως και 1 στους 3 ηλικιωμένους ζουν μόνοι, 
συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και των ΗΠΑ (ΠΟΥ). 

Όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα, οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο είναι εκείνες με τα 
χαμηλότερα ποσοστά ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω, που είναι σωματικά ενεργά (βλ. Εικόνα 1 
παρακάτω). 

 

* Τα Συμπλέγματα (Clusters) περιέχουν τις ακόλουθες χώρες: 
1. Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβακία, Ιταλία, Ισπανία (πράσινο). 
2. Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κύπρος, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία (κόκκινο); 
3. Λιθουανία, Πορτογαλία, Λετονία, Τσεχία, Εσθονία, Ιρλανδία, Γερμανία (μπλε). 
4. Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία (κίτρινο) 
 
Πίνακας A3: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω που πραγματοποιούν σωματική άσκηση ή 
αθλητισμό σχεδόν καθημερινά (Δείκτης AAI 3.1) την περίοδο 2008-2016, ανά σύμπλεγμα 
 
 

Σύμπλεγμα 2008 2010 2012 2014 2016 
1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 
2 19.4 19.4 19.4 17.4 17.4 
3 14.1 14.1 14.1 15.6 15.6 
4 31.4 31.4 31.4 32.5 32.5 

 
 

(Εικόνα 1: Δείκτης ενεργού γήρανσης, 2018) 

Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν την αναγκαιότητα προώθησης της ενεργού γήρανσης των ηλικιωμένων 
και προώθησης της ένταξης μεταξύ των γενεών, καθώς η μεταξύ των γενεών ανταλλαγή δεν ευνοείται 
πλέον από τη σύνθεση και την εγγύτητα των οικογενειών. Η έννοια της ενεργού γήρανσης εισήχθη για 
πρώτη φορά από τον ΠΟΥ στη δεκαετία του 1990 (Włodarczyk et al., 2017), που ορίστηκε ως «η 
διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της λειτουργικής ικανότητας που επιτρέπει την ευημερία σε 
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μεγαλύτερη ηλικία» (WHO, 2020). Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης λάβει μέτρα για τον 
καθορισμό μιας στρατηγικής για την υγιή γήρανση με εκδοθείσες πολιτικές και χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιέρωσε το 2012 ως Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση 
και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών (Włodarczyk et al., 2017) με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με αυτό το θέμα. Φέτος κυκλοφόρησε επίσης ο δείκτης ενεργού γήρανσης (AAI) που καθορίζει όλες τις 
διαστάσεις που ορίζουν την ενεργό γήρανση (UNECE, 2019). Οι τέσσερις προσδιορισμένες διαστάσεις 
για την ενεργό γήρανση είναι: 

● Εργασία 
● Συμμετοχή στην κοινωνία 
● Ανεξάρτητη, Υγιεινή και Ασφαλής Διαβίωση 
● Ικανότητα και Ενεργό Περιβάλλον για Ενεργό Γήρανση (UNECE, 2018). 

 
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του 2018, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι αυτές με τη χαμηλότερη 
AAI (UNECE, 2019). Το AAI εντοπίζοντας τις περιοχές παρέμβασης, βοηθά στον καθορισμό πολιτικών για 
την ενεργό γήρανση. 

Ο Δείκτης προσδιορίζει ως θεμελιώδεις κατηγορίες για την ενεργό γήρανση τις ακόλουθες: Σωματική 
άσκηση, Δια βίου μάθηση, Ψυχική ευεξία, Κοινωνική σύνδεση. Όλα αυτά μπορούν να ενισχυθούν μέσω 
αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης έργα για την ενεργό γήρανση μέσω του προγράμματος 
Erasmus+, του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). Για συγκεκριμένες διαγενεακές 
αθλητικές δραστηριότητες, αυτή τη στιγμή το μόνο πρόγραμμα που χρηματοδοτεί αυτόν τον τύπο έργου 
είναι το Erasmus+ (ECORYS, 2020). Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε μια μελέτη για τη 
διαγενεακή διάσταση του αθλητισμού, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη σημασία και την ανάγκη για 
ανάπτυξή του. 

Από την άλλη πλευρά, οι πρακτικές και οι δραστηριότητες μεταξύ των γενεών σε άλλους τομείς έχουν 
διερευνηθεί ευρέως. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Beth Johnson «Η πρακτική μεταξύ των γενεών στοχεύει να 
φέρει κοντά τους ανθρώπους σε σκόπιμες, αμοιβαία επωφελείς δραστηριότητες που προάγουν 
μεγαλύτερη κατανόηση και σεβασμό μεταξύ των γενεών και συμβάλλουν στην οικοδόμηση πιο 
συνεκτικών κοινοτήτων. Η πρακτική μεταξύ των γενεών είναι περιεκτική, βασιζόμενη στους θετικούς 
πόρους που οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι έχουν να προσφέρουν ο ένας στον άλλον και στους γύρω 
τους» (Ίδρυμα Beth Johnson, 2011, σ.4). Η πρακτική μεταξύ των γενεών μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων, όπως η κοινή ζωή, ο αθλητισμός, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα αμοιβαία χόμπι 
κ.λπ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μέσω της πρακτικής μεταξύ των γενεών, οι νέοι και οι 
ηλικιωμένοι επωφελούνται αμοιβαία από την ανταλλαγή και περιλαμβάνονται ενεργά στην κοινωνία, 
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νιώθοντας αξία, ευρηματικότητα, και σεβαστό μέλος μιας κοινωνικής ομάδας. Σύμφωνα με τον 
Matthew Kaplan, για να συμβεί η ενσωμάτωση μεταξύ των γενεών, δεν είναι μόνο σημαντικό να βρεθούν 
φυσικοί χώροι για ένταξη, αλλά να δημιουργηθούν χώροι χωρίς εμπόδια που διευκολύνουν αυτή την 
αμοιβαία ανταλλαγή (Kaplan et al., 2020). Αυτές ορίζονται ως Διαγενεακές Ζώνες Επαφής όπου οι 
ηλικιωμένοι και οι νέοι μπορούν να «συναντηθούν, να αλληλεπιδράσουν, να δημιουργήσουν σχέσεις». 
Ο τρόπος υλοποίησης αυτών των χώρων θα είναι το θέμα των επόμενων ενοτήτων. 

 

Ενότητα 1.1 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

- ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαγενεακή ένταξη και τη σημασία της ενεργού 
γήρανσης· 

- ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές δράσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαγενεακή ένταξη. 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος: 

- θα γνωρίζει τη δημογραφική δομή του ευρωπαϊκού πληθυσμού· 

- θα είναι σε θέση να ορίζει τις ζώνες ενεργού γήρανσης, ένταξης μεταξύ των γενεών 
και ζώνες επαφής μεταξύ των γενεών και να κατανοεί τη σημασία τους. 

- θα γνωρίζει τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και δράσεις πολιτικής σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη διαγενεακή ένταξη. 

Υλικό Φυσική παρουσία: προβολέας, φορητός υπολογιστής, πέντε πίνακες, πίνακες, 
μαρκαδόροι, στυλό. 

Διαδικτυακή παρουσία: προσωπικές συσκευές, κάμερα web και μικρόφωνο 

Αριθμός 
ατόμων 

25 εκπαιδευόμενοι 

χρόνος Προβλέπονται 40 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

- 5 λεπτά για την πρώτη δραστηριότητα μέσω του κουίζ Mentimeter για την 
ευρωπαϊκή δημογραφία 
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- 20 λεπτά για τη δεύτερη δραστηριότητα «World Café για την ένταξη μεταξύ των 
γενεών»  

- 15 λεπτά ενημέρωσης για τη δραστηριότητα και θεωρία για τους ορισμούς 

- 5 λεπτά θεωρίας σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές δράσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την ένταξη μεταξύ γενεών 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 
(1) Οι εκπαιδευτές θα χρησιμοποιήσουν το κουίζ που αναπτύχθηκε στο Mentimeter (με έξι ερωτήσεις 
σχετικά με την ευρωπαϊκή δημογραφική δομή) για να εισαγάγουν την αναγκαιότητα της ένταξης μεταξύ 
των γενεών. Σε περίπτωση προγράμματος παρουσίας, οι ερωτήσεις θα γίνουν προφορικά στο 
εκπαιδευόμενο κοινό ή μπορεί να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους 
τηλέφωνο και να δουν όλες τις απαντήσεις τους να προβάλλονται στην οθόνη. Ο εκπαιδευτής θα 
σχολιάσει τις απαντήσεις δίνοντας τη σωστή υπογράμμιση. Ο εκπαιδευτής θα σχολιάσει τις απαντήσεις 
δίνοντας το σωστό σχήμα υπογραμμίζοντας: 

- η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης. 
- η διάμεση ηλικία του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων ζώντων. 
- η αλλαγή στη σύνθεση των ευρωπαϊκών οικογενειών (από την πυρηνική στην αύξηση των 

ενηλίκων που ζουν μόνοι). 
- το ποσοστό των 65 ετών και άνω που ασκούν αθλήματα. 

 

1) Ποιο είναι σήμερα το ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω; 

Α. 19  Β. 21  Γ. 25 

2) Ποιο θα είναι το ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω έως το 2060; 

Α. 20%   Β. 25%   Γ. Σχεδόν 30 % 

3) Ποια είναι η διάμεση ηλικία του ευρωπαϊκού πληθυσμού; 

Α. 33   Β. 44   Γ. 52 
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4) Ποιος είναι ο μέσος όρος των μελών της οικογένειας στην Ευρώπη; 

Α. 1.2   Β. 1.8   Γ. 2.3 

5) Οι ηλικιωμένοι στην Ευρώπη έχουν αναφέρει ότι η ικανοποίησή τους για τη ζωή μειώνεται με την 
ηλικία 

ΣΩΣΤΟ    ΛΑΘΟΣ 

6) Ποιο είναι το ποσοστό των ηλικιωμένων που αθλούνται στη χώρα σας; 

Α. 6,6 %   Β. 9,3%   Γ. 12,8% 

 

 

(2) Η δεύτερη δραστηριότητα βασίζεται στη μεθοδολογία του World Café. Αφού έχει ξεκαθαρίσει την 
εικόνα για την ευρωπαϊκή δημογραφία, αυτή η δραστηριότητα θα τονώσει τον διάλογο και τη συζήτηση 
σχετικά με τη σημασία της ενεργού γήρανσης και της ένταξης μεταξύ των γενεών. Οι 25 συμμετέχοντες 
θα χωριστούν σε τρεις ομάδες των επτά έως οκτώ μελών η καθεμία. Σε περίπτωση διαδικτυακού 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε τρεις αίθουσες επιλογών που δημιουργούνται μέσω 
της πλατφόρμας Zoom. Κάθε πέντε λεπτά, ο εκπαιδευτής θα αποφασίζει τουλάχιστον τέσσερις 
εκπαιδευόμενους σε κάθε τραπέζι/δωμάτιο που πρέπει να αλλάξουν τραπέζια/δωμάτια για να 
εμπλουτίσουν τις υπόλοιπες συζητήσεις. Δύο συμμετέχοντες θα επιλεγούν για να μείνουν στο 
τραπέζι/δωμάτιο για να καταγράψουν τα κύρια σημεία της συζήτησης. Τα θέματα είναι τα εξής: 

- Τι είναι η ενεργός γήρανση και πώς μπορεί να επιτευχθεί; 

- Τι είναι η κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη. 

- Τι είναι η διαγενεακή ένταξη και πώς μπορεί να επιτευχθεί μέσω του αθλητισμού; 

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ: σε περίπτωση που εφαρμόσετε αυτήν τη δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο, 
δώστε σε κάθε τραπέζι/δωμάτιο ένα πίνακα και στυλό/χρώματα για να επιτρέψετε σε κάθε ομάδα ώστε 
να κρατήσει σημειώσεις για τη γνώμη της για κάθε θέμα. Σε περίπτωση που πρόκειται να το εφαρμόσετε 
διαδικτυακά, ετοιμάστε ένα Jamboard – ένα για κάθε δωμάτιο επιμέρους συσκέψεων – με τον τίτλο του 
θέματος. 
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Ο εκπαιδευτής θα ενταχθεί στα τραπέζια/αίθουσες για να εμπλουτίσει και να τονώσει τη συζήτηση. Στο 
τέλος των δεκαπέντε λεπτών, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναφέρουν εν συντομία τι συζήτησαν. Αυτό 
μπορεί να γίνει προφορικά ή μέσω παρουσίασης σε flipcharts (παρουσία) ή χρησιμοποιώντας το 
Jamboard (διαδικτυακό). Στο τέλος της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής θα κάνει την απολογιστική 
συλλογή συλλέγοντας όλες τις σκέψεις και την παραγόμενη συζήτηση και θα συνοψίσει τα κύρια σημεία 
δίνοντας τους ορισμούς που αναφέρονται στο γλωσσάρι. 

Ενότητα 1.2 – Διαγενεακές Πρακτικές  
Η ενεργός γήρανση αντιμετωπίζει στερεότυπα ως προς τα σωματικά και ψυχικά εμπόδια. Όπως 
αναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα, οι ηλικιωμένοι νιώθουν πιο απομονωμένοι και λιγότερο χαρούμενοι 
και ικανοποιημένοι και αυτό τους εμποδίζει να ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες. Στην ενότητα 
που ακολουθεί, θα διερευνηθούν σε βάθος τα στερεότυπα της γήρανσης και τα ψυχικά εμπόδια. Σε αυτό 
το στάδιο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η προκατάληψη κατά της γήρανσης παραμένει στον 
ευρωπαϊκό πληθυσμό (AGE, 2016) και τα υπάρχοντα στερεότυπα κάνουν τους ηλικιωμένους να 
σταματήσουν να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές δραστηριότητες λόγω του φόβου ότι θα κριθούν 
(Fernandez-Ballesteros et al. , 2020). Ταυτόχρονα, οι νέοι αντιμετωπίζουν διακρίσεις επειδή θεωρούνται 
άπειροι, ανίκανοι και αυτό τους εμποδίζει να έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα και από μια πλήρη ενεργό 
ζωή. Η συμπερίληψη μεταξύ γενεών αντιπροσωπεύει για αυτές τις δύο ομάδες έναν απίστευτο πόρο και 
ένα ιδανικό ταίρι (Stanford Center of Longevity, 2016). Για τη νεολαία , η συμμετοχή σε μια διαγενεακή 
δραστηριότητα, μπορεί να αυξήσει την αίσθηση της σταθερότητας , τις κοινωνικές τους δεξιότητες και 
να τους βοηθήσει στη μείωση του κοινωνικού άγχους, ενώ οι ηλικιωμένοι μπορούν να επωφεληθούν 
από αυτό, νιώθοντας πιο υγιείς , λιγότερο μόνοι και περισσότερο εμπλεκόμενοι . Οι ηλικιωμένοι 
μπορούν να βρουν στη σχέση τους με τη νεολαία ένα νέο νόημα και κατεύθυνση στη ζωή και, με τη σειρά 
τους, οι νέοι βρίσκουν επίσης νόημα στη μάθηση από τους ηλικιωμένους και στην ανάπτυξη της 
συναισθηματικής τους σταθερότητας (Stanford Center of Longevity, 2016). Και για τις δύο ομάδες, η 
συμμετοχή σε μια δραστηριότητα μεταξύ των γενεών συμβάλλει σε υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης 
(ECORYS, 2020). Ο αθλητισμός δεν είναι πάντα περιεκτικός, επειδή μπορεί να καλλιεργήσει εικόνες 
επιτυχίας και επιτευγμάτων μέσω νεαρών ικανών ατόμων. Ορισμένα αθλήματα μπορεί επίσης να είναι 
ελιτίστικα για τα υπάρχοντα οικονομικά και φυσικά εμπόδια και για την πρόσβαση σε αυτά (Suzuki, 
2017). Ωστόσο, οι αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών μπορούν να περιλαμβάνουν 
αποκλεισμούς και μπορούν να έχουν τα ίδια οφέλη για τους συμμετέχοντες που αναφέρονται 
παραπάνω. Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθεί ο πίνακας που ανέπτυξε η ECORYS στην έρευνα του 2020 
σχετικά με την έρευνα «Μελέτη χαρτογράφησης για τη διαγενεακή διάσταση του αθλητισμού» με τα 
οφέλη των αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών (βλ. παρακάτω). 

 



 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Aging (Funmilies)  
Αριθμός έργου: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες 
απόψεις. 

 

 

 

 

 

 

Μεγαλύτεροι Νέοι Και τα δύο  

Εμπλουτίζουν τις σχέσεις/φιλίες Μειώνουν το άγχος της 
γήρανσης 

Βελτίωση της ικανοποίηση από 
τη ζωή 

Αναπτύσσουν θετικά 
στερεότυπα/καταπολεούν τα 
αρνητικά στερεότυπα 

Αυξημένη αυτοπεποίθηση στην 
επικοινωνία με τους άλλους 

Δημιουργία κοινότητας και 
κοινωνικής συνοχής 

Βελτιώνουν τη σωματική ευεξία Αυξημένα κίνητρα μάθησης Προώθηση της αυτοεκτίμησης 

Αναπτύσσουν δεξιότητες και 
γνώσεις 

Αυξημένη συμμετοχή σε 
εθελοντικές δραστηριότητες 

Προώθηση της υγιούς γήρανσης 

Πηγή: Youth Sport Trust, (2019) Intergenerational project: desktop research  

 

Η σχέση μεταξύ των δύο ομάδων για να έχει νόημα πρέπει να ταιριάζει με τις δυνάμεις και τις ανάγκες 
τους. Ως εκ τούτου, πριν εμπλακείτε σε μια δραστηριότητα μεταξύ των γενεών, είναι σημαντικό να 
αναλογιστείτε και να αξιολογήσετε ποιες ανάγκες μπορεί να παρουσιάσει κάθε ομάδα και ποιοι είναι οι 
πόροι που μπορεί να μοιραστεί. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης , όπου κανένα 
από τα μέρη δεν αντιμετωπίζεται ως στερεοτυπικά άπορο (Stanford Center of Longevity, 2016). Ένα 
άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι, για να χτιστούν ουσιαστικές σχέσεις, η σχέση μεταξύ των δύο ομάδων 
πρέπει να παραταθεί χρονικά . Οι σχέσεις μεταξύ των γενεών μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με βάση 
την αρχή της αμοιβαιότητας , που σημαίνει αμοιβαίο σεβασμό, μάθηση και κατανόηση (MATES, 2009). 
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι, στην αρχή της διαγενεακής δραστηριότητας, τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις μοιράζονται εξίσου (MATES, 2009). 

Ειδικότερα, για αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών, προκειμένου να αρθεί το φυσικό εμπόδιο 
που μπορεί να φοβούνται οι ηλικιωμένοι, είναι απαραίτητο να επιλέγεται ένας ουδέτερος χώρος που να 
αισθάνονται σιγουριά και οι δύο γενιές, όπως ένα γήπεδο ή ένα πάρκο (ECORYS, 2020). Πράγματι, δεν 
είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται αυτές οι δραστηριότητες στα γηροκομεία γιατί δεν είναι ουδέτεροι 
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χώροι και μπορούν να αυξήσουν τα στερεότυπα. Η επικοινωνία είναι επίσης μια σημαντική πτυχή. Το 
λεξιλόγιο και η έκφραση που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι εξίσου ισορροπημένα μεταξύ των δύο 
γενεών 

 

 

Ενότητα 1.2 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η δεύτερη υποενότητα της ενότητας συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων 
στόχων: 

- ευαισθητοποίηση σχετικά με τα στερεότυπα της γήρανσης· 

- άρση των υφιστάμενων φραγμών στην ενεργό γήρανση και τη διαγενεακή ένταξη. 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι: 

- θα αποκτήσουν γνώσεις και θα αναπτύξουν κριτική σκέψη σχετικά με τα 
στερεότυπα της γήρανσης και τα εμπόδια για τη διαγενεακή ένταξη· 

- θα αναπτύξουν την ικανότητα σχεδιασμού μιας πρακτικής μεταξύ των γενεών μέσω 
του αθλητισμού. 

Υλικό Φυσική παρουσία: προβολέας, φορητός υπολογιστής, πέντε πίνακες, πίνακες, 
μαρκαδόροι, στυλό. 

Διαδικτυακή παρουσία: προσωπικές συσκευές, κάμερα web και μικρόφωνο 

Αριθμός 
ατόμων 

25 εκπαιδευόμενοι 

χρόνος Προβλέπονται 45 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

- 5 λεπτά για την 3η δραστηριότητα για τα στερεότυπα και τα εμπόδια της γήρανσης 
μέσω της προβολής βίντεο και της συλλογής εντυπώσεων των εκπαιδευομένων. 

- 5 λεπτά ενημέρωσης όπου οι εκπαιδευτές θα παρουσιάσουν τα κύρια στερεότυπα 
για τη γήρανση και τη νεολαία και τα υπάρχοντα σωματικά, ψυχικά εμπόδια. 

- 10 λεπτά μετωπικού μαθήματος σχετικά με τα οφέλη της ένταξης μεταξύ των 
γενεών. 
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- 15 λεπτά της ομαδικής δραστηριότητας « Δημιουργία συνδέσμων » (5 λεπτά 
ομαδικής εργασίας και 5 λεπτά παρουσίασης). 

- 10 λεπτά θεωρίας μέσα από μετωπικά μαθήματα για το πώς να σχεδιάσετε ένα 
πρόγραμμα μεταξύ των γενεών. 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 
(3) Για την 3η δραστηριότητα ο εκπαιδευτής προτείνει την προβολή του παρακάτω βίντεο: 

Διαφήμιση IKEA - Ξεκινήστε κάτι νέο . Στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=AfERQ-Riy2E 

Εάν η δραστηριότητα γίνεται με φυσική παρουσία, ο εκπαιδευτής θα χρησιμοποιήσει το φορητό 
υπολογιστή και τον προβολέα. Εάν η δραστηριότητα γίνει διαδικτυακά, θα μοιραστεί την οθόνη με τους 
εκπαιδευόμενους. Στο τέλος του βίντεο, ο εκπαιδευτής θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες πώς ένιωσαν για 
αυτό. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να καθοδηγήσει τη συζήτηση προς τον εντοπισμό των πιο κοινών 
στερεοτύπων στη γήρανση και των υπαρχόντων σωματικών και ψυχικών εμποδίων. Στην αρχή του 
βίντεο, οι ηλικιωμένοι δείχνουν να είναι μόνοι, βαριεστημένοι και χωρίς σκοπό στη ζωή τους. Κατά τη 
διάρκεια του βίντεο, ο πρωταγωνιστής αμφισβητεί αυτή την άποψη, αρχίζοντας να εξερευνά και να 
ανακαλύπτει νέα πράγματα. Αυτό που τον κάνει να χαίρεται και να εκτιμά τη ζωή και να έχει σκοπό είναι 
να συναντιέται και να δημιουργεί δεσμούς με ανθρώπους διαφορετικών καταβολών και ηλικιών. Ο 
πρωταγωνιστής κάποια στιγμή εγκαταλείπει το μπαστούνι και δείχνει να είναι πιο δραστήριος σωματικά. 
Αυτό δεν θα ήταν δυνατό αν είχε μείνει καθισμένος στον πάγκο. Ο πρωταγωνιστής έχει ενέργεια και 
πόρους να μοιραστεί με την κοινωνία. Είναι ικανός να μάθει κάτι νέο και να το μοιραστεί. Μπορεί να 
είναι σημείο αναφοράς , όπως στην εικόνα που είναι προπονητής ποδοσφαίρου και αποτελεί πρότυπο 
για τους άλλους ηλικιωμένους. 

Ενώ παραθέτει τα στερεότυπα και τα εμπόδια, ο εκπαιδευτής θα τα σημειώσει σε ένα κοινόχρηστο 
Jamboard (διαδικτυακό πρόγραμμα) ή στα flipcharts (πρόγραμμα παρουσίας). 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες ποια είναι, σύμφωνα με αυτούς, το 
στερεότυπο για τη νεολαία και τα εμπόδια που τους εμποδίζουν να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία . Αφού συγκεντρώσει κάποιες απαντήσεις, θα παραθέσει και θα σχολιάσει προσπαθώντας να 
ακολουθήσει αυτές που αναφέρονται στην ενότητα Εισαγωγή. 

 

(4) Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει τους συμμετέχοντες σε δύο διαφορετικές ομάδες. Στην ομάδα Α θα 
υπάρχουν 3 υποομάδες: οι διοργανωτές (2), οι ηλικιωμένοι (5), οι νέοι (5). Στον όμιλο Β θα υπάρχουν 3 
υποομάδες: οι διοργανωτές (3), οι ηλικιωμένοι (5), οι νέοι (5). Ομοίως, η δραστηριότητα γίνεται ακόμα 

https://www.youtube.com/watch?v=AfERQ-Riy2E


 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Aging (Funmilies)  
Αριθμός έργου: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες 
απόψεις. 

 

μαζί (συνεδρία ολομέλειας παρουσία ή διαδικτυακά). Ο εκπαιδευτής εξηγεί τη δραστηριότητα 
«Δημιουργία συνδέσμων». Κάθε μέλος των υπο-ομάδων ενσωματώνει μία κατηγορία και πρέπει να 
υπερασπιστεί και να απεικονίσει τις ανάγκες κάθε κατηγορίας. Η ομάδα Α πρέπει να αποφασίσει μια 
αθλητική δραστηριότητα που θα γίνει από κοινού, που να είναι ενδιαφέρουσα, χωρίς αποκλεισμούς και 
προσβάσιμη τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους. Η υποομάδα νέων αρχίζει να προτείνει 
ένα άθλημα σύμφωνα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους πόρους τους. Η υποομάδα ηλικιωμένων 
απαντά προτείνοντας τη δραστηριότητα/δραστηριότητές της και σχολιάζοντας την πρόταση των νέων. Η 
υποομάδα των διοργανωτών ανταποκρίνεται στις προτάσεις προσπαθώντας να μεσολαβήσει και να 
προτείνει τι είναι πραγματικά εφικτό με βάση την ικανότητά τους, τους πόρους και το τι πιστεύουν ότι 
μπορεί να ωφελήσει και τις δύο υποομάδες. Αφού μιλήσουν και οι τρεις υποομάδες, θα ακολουθήσει 
ανοιχτή συζήτηση. Όταν καταλήξουν σε συμφωνία για την εφικτή αθλητική δραστηριότητα, έχουν 
δημιουργήσει έναν σύνδεσμο και η δραστηριότητα έχει τελειώσει. Το ίδιο συμβαίνει και για τη δεύτερη 
ομάδα, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν/δημιουργήσουν έναν σύνδεσμο για μια ψυχαγωγική 
δραστηριότητα. 

Στο τέλος της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής θα κάνει μια απολογιστική συνοψίζοντας τα κύρια σημεία 
της συζήτησης. Η ενημέρωση θα είναι η αρχή των 10 λεπτών του μετωπικού μαθήματος για το πώς να 
σχεδιάσετε ένα πρόγραμμα μεταξύ των γενεών. 

 

Προτάσεις 
 
Για την 4η δραστηριότητα είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να διεγείρει τη συζήτηση και να ωθεί τα μέλη 
της υποομάδας να υπερασπιστούν τη θέση τους. Οι ασκούμενοι μπορεί να είναι ντροπαλοί στην αρχή 
και μπορεί να μην καταλαβαίνουν τη σημασία της άσκησης. 

Ενότητα 1.3 - Επιτυχείς δραστηριότητες μεταξύ των γενεών 
Επί του παρόντος, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ λίγα εθνικά προγράμματα που προωθούν αθλητικές 
δραστηριότητες μεταξύ γενεών που πραγματοποιούνται κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την ενεργό δραστηριότητα μεταξύ των γενεών, ωστόσο, εάν 
προγραμματιστεί αποτελεσματικά, τα τοπικά ιδρύματα μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό/αθλητικό 
σύνδεσμο με ήδη διαθέσιμους πόρους. Επιπλέον, όπως φαίνεται ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υποστηρίζει αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, εάν έχουν σχεδιαστεί αποτελεσματικά (MATES, 2009). 
Είναι σημαντικό να συνδημιουργηθεί η δραστηριότητα με τους συμμετέχοντες για να εξασφαλιστεί η 
επιτυχία της αλλά και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Πράγματι, η δέσμευση των συμμετεχόντων 
μπορεί να μην είναι εύκολη και η συμμετοχή τους από την αρχή μπορεί να τους παρακινήσει να 
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συμμετάσχουν. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, λαμβάνοντας 
συνεχή ανατροφοδότηση για τις δραστηριότητες από τις δύο ηλικιακές ομάδες. Μπορεί να είναι 
σκόπιμο να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα με μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων για να διασφαλίσετε ότι 
οι ρόλοι, τα δικαιώματα, οι προσδοκίες είναι σαφείς και ότι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία (MATES, 
2009). Δεδομένου ότι η αρχική δέσμευση δεν είναι απλή, είναι σημαντικό να αναλυθούν επίσης ποια 
μπορεί να είναι κοινά ενδιαφέροντα μεταξύ των συμμετεχόντων (MATES, 2009). Επιπλέον, η συμμετοχή 
των οικογενειών μπορεί να είναι επωφελής επειδή τα μεγαλύτερα μέλη των οικογενειών μπορεί να 
αυξήσουν τη συμμετοχή των νέων στο πρόγραμμα (ECORYS, 2020). 

Για τη διαμόρφωση μιας επιτυχημένης δραστηριότητας μεταξύ των γενεών, θα πρέπει να συνεπάγεται 
ένα ορισμένο επίπεδο αποκάλυψης μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
δραστηριοτήτων διάσπασης πάγου ή άτυπων συναντήσεων πριν ή μετά τη δραστηριότητα (ECORYS, 
2020). Συνιστάται να συμμετέχετε σε μακροπρόθεσμες δραστηριότητες μεταξύ των γενεών για να 
ωφεληθούν πραγματικά και οι δύο ομάδες (MATES, 2009). Από τις ήδη αναπτυγμένες δραστηριότητες 
μεταξύ των γενεών, δύο στοιχεία έχουν προκύψει ως θεμελιώδη για την επιτυχία τους: να 
απολαμβάνουν τις δραστηριότητες και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες . Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, η δραστηριότητα πρέπει να σχεδιάζεται με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα των νέων και 
των ηλικιωμένων και επομένως να είναι διασκεδαστική και για τους δύο. Αυτό έχει θετικά αποτελέσματα 
στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των γενεών και στην ατομική ευημερία (EPALE, 2020). Επίσης, η 
πτυχή της δια βίου μάθησης είναι θεμελιώδης για την ενεργοποίηση των δραστηριοτήτων μεταξύ των 
γενεών και τη διασφάλιση της επιτυχίας. Οι συμμετέχοντες είναι ικανοποιημένοι όταν έμαθαν κάτι νέο 
ως νέο άθλημα ή κοινωνική δεξιότητα (ECORYS, 2020) 

 

Ενότητα 1.3 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη του ακόλουθου στόχου: 

- αύξηση του αριθμού των αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ γενεών που 
αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα: 

- κατέχουν γνώσεις για το πώς να ενεργοποιήσoυν μια επιτυχημένη αθλητική 
δραστηριότητα μεταξύ γενεών. 

Υλικό Δραστηριότητα παρουσίας: προβολέας, φορητός υπολογιστής, πέντε πίνακες, 
πίνακες, μαρκαδόροι, στυλό. 

Δραστηριότητα στο διαδίκτυο: προσωπικές συσκευές, κάμερα web και μικρόφωνο 
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Αριθμός 
ατόμων 

25 εκπαιδευόμενοι 

χρόνος Προβλέπονται 40 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

- 10 λεπτά μετωπικών μαθημάτων σχετικά με τα κριτήρια/προτάσεις για τη 
διασφάλιση της επιτυχίας των δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών. 

- 20 λεπτά για την 5η δραστηριότητα/αξιολόγηση της ενότητας. 

- 10 λεπτά απολογισμού της 5ης δραστηριότητας 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 
(5) Η 5η δραστηριότητα θα είναι επίσης το τέλος της ενότητας και θα χρησιμεύσει ως δραστηριότητα 
αξιολόγησης . Οι συμμετέχοντες μεμονωμένα καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα που υπάρχει εδώ: 
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit  

Εάν η δραστηριότητα γίνεται με φυσική παρουσία, η φόρμα μπορεί να εκτυπωθεί και να διανεμηθεί 
στους συμμετέχοντες. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει 20 λεπτά για να συμπληρώσει τη φόρμα. Στο τέλος, ο 
εκπαιδευτής θα ρωτήσει τους εκπαιδευτές εάν θέλουν να μοιραστούν την αναπτυγμένη δραστηριότητα 
(τελευταία άσκηση της φόρμας) με τους υπόλοιπους εκπαιδευτές. 

Είναι σημαντικό, ενώ οι συμμετέχοντες μοιράζονται την εργασία και τους προβληματισμούς τους, ο 
εκπαιδευτής θα ανακεφαλαιώσει τα κύρια σημεία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από ολόκληρη την 
ενότητα . 

Προτάσεις 
Είναι σημαντικό ότι στο τέλος αυτής της ενότητας μετά την ολοκλήρωση της 5ης δραστηριότητας, υπάρχει 
χώρος για ερωτήσεις και περαιτέρω διευκρινίσεις.  

https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
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Ενότητα 2 - Δικαιώματα και Yποχρεώσεις 
Hλικιωμένων για να Παίζουν Δίκαια στη Ζωή 

Δομή της ενότητας 
Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες: 

(α) Επισκόπηση των κύριων νομικών παρεμβάσεων που ορίζουν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων 

(β) Ορισμένα δικαιώματα των ηλικιωμένων που ισχύουν για την καθημερινή ζωή και τον αθλητισμό 

(γ) Κατανόηση των ηλικιωμένων και της κοινωνικής τους θέσης για τη δημιουργία επιτυχημένων ζωνών 
επαφής 

Στόχοι μάθησης Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην επίτευξη του ακόλουθου μαθησιακού στόχου: 

1) Αύξηση της γνώσης σχετικά με τις νομικές παρεμβάσεις για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των ηλικιωμένων. 

2) Αύξηση της γνώσης των δικαιωμάτων και των ευθυνών των ηλικιωμένων. 

3) Αύξηση της ικανότητας αλλαγής της στάσης απέναντι στους ηλικιωμένους και τα 
αθλήματα μεταξύ των γενεών. 

Αναμενόμενο 
μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν: 

α) Δικαιώματα και υποχρεώσεις ηλικιωμένων. 

β) Επισκόπηση των κύριων παρεμβάσεων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
ηλικιωμένων. 

γ) Πώς να εγγυηθούν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων καθημερινά και συγκεκριμένα 
στον αθλητισμό (εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, διευκόλυνση κ.λπ.). 

Εκτίμηση Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γράψουν παραδείγματα χρήσης της γνώσης που 
αποκτήθηκε στην πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, «Έχω μάθει νέα πράγματα για 
τους παππούδες μου». «Τώρα, καταλαβαίνω τα βασικά χαρακτηριστικά των ζωνών 
επαφής και έχω αρχίσει να σκέφτομαι να δημιουργήσω μία». Και τα λοιπά. 
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Αυτή η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της ενότητας. 

 

Εισαγωγή στην ενότητα 

Ως πολίτες, οι ηλικιωμένοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα 
δικαιώματά τους για την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την πρόληψη του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ηλικιωμένων. 

Η ενότητα πραγματεύεται την ανάγκη της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες των 
ηλικιωμένων στην καθημερινή ζωή και τον αθλητισμό σύμφωνα με τον κατάλογο δικαιωμάτων που έχει 
θεσπίσει η EURAG - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλικιωμένων. 

Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται γρήγορα. Απαιτείται επανεξέταση της νομοθεσίας για τους 
ηλικιωμένους. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα των ηλικιωμένων στα διεθνή έγγραφα. Τα 
Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται μια σύμβαση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων για περισσότερα από 
20 χρόνια τώρα. 

Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ηλικιωμένων στον τομέα του 
αθλητισμού και της καθημερινότητας. Τα δικαιώματα και οι ευθύνες έχουν καθοριστεί από την EURAG, 
μια διεθνή οργάνωση ηλικιωμένων. 

Η σκέψη για τη σημασία των ζωνών επαφής για την προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη των τοπικών 
κοινοτήτων και η επιθυμία να εισαγάγουμε νέες μορφές αθλημάτων μεταξύ γενεών απαιτεί καλύτερη 
κατανόηση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής θέσης των γενεών στις σημερινές ευρωπαϊκές 
κοινωνίες. Επιπλέον, χρειάζεται να οριστεί η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, η κατανόηση των 
κοινωνικών αξιών και κυρίως των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. 

 

Γλωσσάριο 

Γήρανση 

Η γήρανση θεωρείται ως μια διαδικασία που συμβαίνει από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Αποτελείται 
από διαδικασίες εξέλιξης και αποκέντρωσης. Είναι μια δια βίου διαδικασία, που συνεχίζεται από την 
κούνια μέχρι τον τάφο. 
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Ικανότητα 

Η ικανότητα δεν είναι να είσαι ικανός ή γνώστης. Οι ικανότητες περιλαμβάνουν πειθαρχικές ή 
θεωρητικές γνώσεις, βιωματικές γνώσεις και δεξιότητες που επικυρώνονται με τη χρήση τους σε 
πραγματικές καταστάσεις. Ένας οικοδόμος μπορεί να είναι εξειδικευμένος στην τοποθέτηση τούβλων, 
αλλά γίνεται ικανός μόνο όταν είναι σε θέση να αναλογιστεί την εμπειρία του και να γενικεύσει την 
εμπειρία του στο βαθμό που μπορεί να επαυξηθεί και να μεταδοθεί. Αυτή η λέξη έχει διαφορετικές 
έννοιες. Σε σχέση με την ενεργό γήρανση, σημαίνει τι απαιτείται για να ζήσουν και να συμμετέχουν 
ενεργά οι ηλικιωμένοι στις κοινότητες και την κοινωνία. Αν και η ικανότητα θεωρείται συχνά ως προς 
τις ικανότητες των ατόμων, σε αυτό το έργο υπάρχει ένα επίπεδο ικανοτήτων της κοινωνίας, το οποίο 
μπορεί να θεωρηθεί τουλάχιστον εξίσου σημαντικό. Για παράδειγμα, η ικανότητα «υγείας» για την 
ενεργό γήρανση δεν απαιτεί μόνο ατομικές συμπεριφορές που προάγουν την υγεία, αλλά και 
κοινωνικές δομές όπως συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που υποστηρίζουν τους ηλικιωμένους 
να διαχειρίζονται την υγεία τους. (βλ. Γλωσσάρι Εργαλειοθήκης) 

Γηρατειά 

Τα γηρατειά είναι μια περίοδος της ανθρώπινης ζωής, σε καμία περίπτωση απλώς «μια αίθουσα 
αναμονής» για όσους πλησιάζουν στο θάνατο. Το γήρας είναι επίσης ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, 
θέμα σιωπηρής συμφωνίας σε κάθε κοινωνία. (βλ. Γλωσσάρι Εργαλειοθήκης) 

Κοινωνική δικαιοσύνη 

Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι η δίκαιη σχέση μεταξύ ατόμου και κοινωνίας. (βλ. Γλωσσάρι 
Εργαλειοθήκης) 

Στερεοτυπία/Στερεότυπο 

Το στερεότυπο είναι μια προκατειλημμένη αντίληψη, ειδικά για μια ομάδα ανθρώπων. Οι στερεότυπες 
σκέψεις ή πεποιθήσεις μπορεί να αντικατοπτρίζουν ή όχι με ακρίβεια την πραγματικότητα 

 

Ενότητα 2.1 - Επισκόπηση των βασικών νομικών παρεμβάσεων που 
ορίζουν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων 

Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται γρήγορα. Απαιτείται επανεξέταση της νομοθεσίας για τους 
ηλικιωμένους. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα των ηλικιωμένων στα διεθνή έγγραφα. Τα 
Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται μια σύμβαση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων για περισσότερα από 
20 χρόνια τώρα. 
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Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέθαναν πολλοί άνθρωποι. Έτσι, οι μεταπολεμικές κοινωνίες ξεκίνησαν 
ως κοινωνίες νέων και δυνατών ανθρώπων και οργανώθηκαν με επίκεντρο αυτούς και το μέλλον τους, 
ενώ σήμερα το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται ταχύτερα. Απλά κοιτάξτε γύρω σας! Κάθε τέταρτο 
άτομο στο δρόμο είναι άνω των 65 ετών! Αυτό δεν συνέβη ποτέ πριν. Η κατάσταση χρειάζεται 
επανεξέταση της οργάνωσης των ανεπτυγμένων κοινωνιών και της νομοθεσίας της. Οι κοινωνικές αξίες 
πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και οι κοινωνικές αδικίες να αμβλυνθούν. Τα κράτη θα πρέπει να 
σκεφτούν τη διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός μοναδικού νόμου για τους ηλικιωμένους. 

Αρχικά, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι επί του παρόντος ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα 
ηλικιωμένων που να ισχύουν μόνο για τους ηλικιωμένους και όχι για κανέναν άλλο. Επομένως, τα 
καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για τους ηλικιωμένους και όλους τους άλλους ενήλικες. 

Τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν σκληρά να υιοθετήσουν μια Σύμβαση για τα δικαιώματα των 
ηλικιωμένων για περισσότερα από 20 χρόνια τώρα. Σε διεθνές κανονιστικό επίπεδο σχετικά με τα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων δεν έχει γίνει καμία πραγματική αλλαγή μέχρι στιγμής. 

Τα δικαιώματα και οι ευθύνες των ηλικιωμένων ανήκουν τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό δίκαιο 
και τις περισσότερες φορές προτείνονται από οργανώσεις ηλικιωμένων και για άτομα, εμπειρογνώμονες 
διεθνών οργανισμών, δικηγόρους κ.λπ. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει ο αναγνώστης ότι τα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων, όταν αυτά υπάρχουν, δεν είναι νόμιμα, εκτός εάν έχουν γραφτεί στη 
νομοθεσία. 

Ανεξάρτητα από την ηλικία και την υγεία του, κάθε άτομο δικαιούται να διεκδικήσει τα θεμελιώδη 
δικαιώματά του που ορίζονται στο Σύνταγμα της χώρας και στις διεθνείς νομικές πράξεις ( Convention 
européenne des droits de l'homme et traités internationaux des Nations Unies ). Αν και, για διάφορους 
λόγους, οι ηλικιωμένοι συχνά δεν είναι σε θέση να ξεπεράσουν νομικά ή υλικά εμπόδια για να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν γνωρίζουν καν ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους , ότι δεν πρέπει να αποδέχονται την αυτονομία ή ότι ο λαός τους δέχεται επίθεση ή ότι δικαιούνται 
την ίδια μεταχείριση με τους νεότερους. 

Ούτε το εθνικό ούτε το διεθνές δίκαιο ορίζουν την ηλικία κατά την οποία κάποιος γίνεται ηλικιωμένος 
και δικαιούται ειδική προστασία. 

Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι που ζουν με αναπηρία έχουν δικαίωμα σεβασμού για την κατάστασή τους. 

Καθώς τα δικαιώματα των ηλικιωμένων δεν έχουν θεσπιστεί, τα καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα 
ισχύουν για τους ηλικιωμένους: δικαίωμα στην ελευθερία από τις διακρίσεις, το δικαίωμα στην 
ελευθερία από τη βία, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την εργασία, αλλά και το 
δικαίωμα στην ιδιοκτησία και την κληρονομιά. 
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Ενότητα 2.1 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη του ακόλουθου στόχου: 

1) Αύξηση της γνώσης για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων στα διεθνή νομικά 
έγγραφα. 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα: 

α) Γίνουν πιο ευαίσθητοι στην κατάσταση των ηλικιωμένων και στο δικαίωμα προς 
την ισότητα. 

Υλικό Flipchart, μαρκαδόροι ή φορητός υπολογιστής, προβολέας 

Αριθμός 
ατόμων 

5-10 

χρόνος Προβλέπονται 80 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

- 10 λεπτά για τη δραστηριότητα 1 

- 15 λεπτά για τη δραστηριότητα 2 (πέντε λεπτά για να καταγράψετε τα δικαιώματα 
και 10 λεπτά για τη συζήτηση) 

- 15 λεπτά για τη δραστηριότητα 3 

- 5 λεπτά διάλειμμα 

- 5 λεπτά για να διαβάσετε το παραπάνω κείμενο (δραστηριότητα 4) 

- 30 λεπτά καθοδηγούμενης συζήτησης (δραστηριότητα 5) 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 
(1) Για να προσεγγίσουμε αυτό το κείμενο, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν μια σειρά από 
φωτογραφίες ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών. Οι εικόνες θα τοποθετηθούν σε ένα τραπέζι. Κάθε 
συμμετέχων θα επιλέξει μια φωτογραφία ενός ηλικιωμένου ατόμου με το οποίο θα μπορούσε να 
ταυτιστεί. Κάθε συμμετέχων θα αναφέρει τους λόγους της επιλογής του. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 
διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, παρέχοντας ερωτήσεις που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να 
εξηγήσουν καλύτερα τις δικές τους επιλογές. 
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(2) Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταγράψουν τέσσερα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορεί να 
ισχύουν για τους ηλικιωμένους. Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να οργανώσει αυτή τη δραστηριότητα 
βάζοντας τους συμμετέχοντες μαζί σε διαφορετικές ομάδες προκειμένου να εξοικονομήσει χρόνο. 

(3) Οι συμμετέχοντες θα περιγράψουν τυπικές δραστηριότητες ηλικιωμένων στο περιβάλλον τους. Ο 
εκπαιδευτής καλείται να τους καθοδηγήσει, διευκολύνοντας τη διαδικασία περιγραφής αυτών των 
ικανοτήτων. 

(4) Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν το παραπάνω κείμενο και θα οδηγήσουν σε καθοδηγούμενη 
συζήτηση υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 

«Γιατί χρειάζεται να οργανωθούν ξανά οι κοινωνίες για λογαριασμό των ηλικιωμένων;» 

«Υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα των ηλικιωμένων;» 

«Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα νομικά πλαίσια ή συμβάσεις που προστατεύουν τα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων; Αν ναι, ποια; Μπορείτε να το συζητήσετε;» 

Πρόταση 

Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο εικόνων ανδρών και γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας αποκομμένες από 
περιοδικά και ένα αντίγραφο του παραπάνω κειμένου. 

Ενότητα 2.2 - Δικαιώματα των ηλικιωμένων που ισχύουν για την 
καθημερινή ζωή και τον αθλητισμό 

Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ηλικιωμένων στον τομέα του 
αθλητισμού και της καθημερινότητας. Τα δικαιώματα και οι ευθύνες έχουν καθοριστεί από την EURAG, 
μια διεθνή οργάνωση ηλικιωμένων. 

Είναι σημαντικά τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και/ή στον τομέα των αθλημάτων μεταξύ γενεών . 

Οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα να μεγαλώνουν ενεργά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να 
συμμετέχουν ελεύθερα σε διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αθλημάτων μεταξύ 
γενεών, και μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε αθλητικούς συλλόγους και 
άλλες ζώνες επαφής. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει επιβάλει όριο ηλικίας (70 ετών) όταν πρέπει να σταματήσουν να διευθύνουν έναν οργανισμό. Αυτά 
είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ηλικιωμένων που προσδιορίζονται από την EURAG: 

• Οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να συμμετέχουν στην κοινωνία και να 
συνεισφέρουν στην κοινότητα σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. 
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• Οι ηλικιωμένοι που μπορούν να το κάνουν έχουν την ευθύνη να τα φτιάξουν 
• Οι ηλικιωμένοι πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα σε όλα τα 

επίπεδα και να είναι υπεύθυνοι να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. 
• Οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα να εκτελούν (εθελοντική) εργασία σύμφωνα με τις δυνατότητές 

τους, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
• Οι ηλικιωμένοι που εκτελούν εθελοντική εργασία έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για έξοδα, 

νομική προστασία και καθοδήγηση 
• Οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Τα ηλικιωμένα άτομα με 

περιορισμούς έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν σε ό,τι αφορά την κινητικότητά τους. 
• Οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να μοιράζονται τις αξίες, τα πρότυπα, τη 

γνώση, την εμπειρία ζωής και τις δεξιότητές τους με τις νεότερες γενιές. 
• Οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα στην προσωπική ανάπτυξη, στην κοινωνική επαφή και στη ζωή 

με νόημα. 
• Οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα για να διατηρούν ενημερωμένες τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 
• Οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε μαθήματα που προάγουν την 

αυτοδυναμία και τη σωματική ικανότητα. 
• Οι ηλικιωμένοι είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση τους σχετικά με τη σύγχρονη τεχνολογία της 

πληροφορίας και έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μαθήματα σχετικά με αυτό το θέμα. 
• Οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου και αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα προσαρμοσμένα στις επιθυμίες και τις 
ανάγκες τους 

• Πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα στις πληροφορίες που τους 
επιτρέπουν να λαμβάνουν αποφάσεις μόνοι τους και να διατηρούν τον έλεγχο της ζωής τους. 

• Οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα στο δικό τους κοινωνικό δίκτυο. Έχουν το δικαίωμα να 
συνάπτουν κοινωνικές σχέσεις και να διατηρούν επαφή με παιδιά, εγγόνια, (μέσω των γονέων 
των παιδιών) άλλους συγγενείς και φίλους 

 

Ενότητα 2.2 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

1) Να αυξηθεί η γνώση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων. 

2) Ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργίας σύνδεσης μεταξύ των δικαιωμάτων και των 
ενιαίων αθλημάτων. 
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Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα: 

α) Είναι ενήμεροι για τα δικαιώματα των διαφορετικών γενεών στους τομείς του 
αθλητισμού και της καθημερινότητας. 

Υλικό Flipchart, μαρκαδόροι ή φορητός υπολογιστής, προβολέας 

Αριθμός 
ατόμων 

5-10 

χρόνος Προβλέπονται 60 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

- 5 λεπτά για την παρουσίαση της ενότητας και της δραστηριότητας 6 

- 5 λεπτά για να διαβάσετε μεμονωμένα τη λίστα με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις 

- 15 λεπτά για συζήτηση σε ζευγάρια 

- 35 λεπτά για αναφορά σε όλη την ομάδα 

 

 
Περιγραφή δραστηριότητας 
Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν τον κατάλογο των δικαιωμάτων και των ευθυνών που έχει θεσπίσει η 
EURAG και θα κληθούν να υπογραμμίσουν τρία δικαιώματα που ισχύουν για τις αθλητικές 
δραστηριότητες . Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ζευγάρια και θα συζητήσουν τους λόγους της 
επιλογής τους. Κάθε ζευγάρι θα αναφέρεται σε ολόκληρη την ομάδα. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

− Είναι δυνατόν να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων; Εάν ναι, με ποιον τρόπο; 
− Με ποιον τρόπο συνδέονται τα επιλεγμένα δικαιώματα με την καθημερινή ζωή; 
− Πώς συνδέονται τα επιλεγμένα δικαιώματα με τις αθλητικές δραστηριότητες; 
− Ποια στερεότυπα για τα γηρατειά και τους ηλικιωμένους αντιτίθενται στα δικαιώματα των 

ηλικιωμένων; Παράδειγμα: Οι ηλικιωμένοι είναι αδύναμοι, άρρωστοι, χρειάζονται προστασία 
κ.λπ. 
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Ενότητα 2.3 - Κατανόηση των ηλικιωμένων και της κοινωνικής τους 
θέσης για τη δημιουργία επιτυχημένων ζωνών επαφής 

Η σκέψη για τη σημασία των ζωνών επαφής για την προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη των τοπικών 
κοινοτήτων και η επιθυμία να εισαγάγουμε νέες μορφές αθλημάτων μεταξύ γενεών απαιτεί καλύτερη 
κατανόηση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής θέσης των γενεών στις σημερινές ευρωπαϊκές 
κοινωνίες. Επιπλέον, χρειάζεται να οριστεί η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, η κατανόηση των 
κοινωνικών αξιών και κυρίως των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. 

Περί επαγγελματικής και κοινωνικής απαξίωσης ηλικιωμένων 

Όλα ξεκινούν από τους ηλικιωμένους εργαζόμενους που υπόκεινται σε ορατή ή λιγότερο ορατή 
περιθωριοποίηση από τις εταιρείες τους, αποκλείοντάς τους από καινοτόμες διαδικασίες, παροχές ή 
εκπαίδευση . Κανείς δεν θα είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση κάποιου τόσο 
ηλικιωμένου όσο εγώ », εξήγησε ο υψηλόβαθμος διευθυντής. Ήταν 45 ετών τότε. Οι συνταξιούχοι που 
απολύονται λόγω της χρονολογικής τους ηλικίας, παρά τα προσόντα και την καλή τους υγεία, έχουν την 
τάση να κοιτάζουν από ψηλά με απογοήτευση την ενεργό ροή της ζωής 1. 

Η στάση των εταιρειών και των φορέων συνάδει με όσα συμβαίνουν παράλληλα στην κοινωνία. Όταν 
κάποιος γερνάει, υποφέρει από διάφορες μορφές κοινωνικής υποτίμησης. Οι συνταξιούχοι βιώνουν 
τόσο οικονομική όσο και σχεσιακή επισφάλεια. Ένας συνταξιούχος στερείται τα βασικά του δικαιώματα, 
δηλαδή το δικαίωμα να εργάζεται όσες ώρες θέλει ή μπορεί. Υπάρχουν νομικά όρια και φραγμοί που 
επιβάλλονται στην εργασία των συνταξιούχων. Από την άλλη πλευρά, η ενεργή γήρανση εμποδίζεται εάν 
οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να συνεργαστούν με διαφορετικές γενιές! Επιπλέον, εάν οι ηλικιωμένοι 
επαναλαμβάνονται ότι αποτελούν βάρος στους ώμους των νεότερων γενεών, δεν μπορούν να γεράσουν 
ενεργά! 

Ένας συνταξιούχος αποκλείεται από την επαγγελματική ζωή και τα ιδρύματα. Στις περισσότερες χώρες 
οι συνταξιούχοι στερούνται την επαγγελματική τους ταυτότητα. Επιπλέον, το να είσαι συνταξιούχος 
σημαίνει να θεωρείσαι επαγγελματικά λιγότερο ειδικευμένος και λιγότερο αξιόπιστος. 

Η υποτίμηση των ηλικιωμένων δεν είναι νέο φαινόμενο. Στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε κανείς να 
ακούσει «Ο καθένας μας πρέπει να έχει λόγο (για την αγορά) ακόμη και όσοι είναι 50 ετών και άνω». 
Ακόμη και αυτά χρησιμοποιούνται συχνά σε σχέση με ηλικιωμένους, δείχνοντας έτσι ότι δεν είναι 
πλήρεις πολίτες, παραγωγοί, καινοτόμοι, καταναλωτές όπως οι υπόλοιποι ενήλικες! Τα λόγια ακόμη και 
αυτά αποδεικνύουν ότι οι ηλικιωμένοι στο παρελθόν και το παρόν δεν είχαν επιτραπεί, ούτε έχουν 
κληθεί να συμμετάσχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για δημόσια θέματα. Οι εθνικές και 

                                                
1Mariano, ΑΠ. (2015). Putain de retraite. Παρίσι: Equateurs. 
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ευρωπαϊκές στατιστικές λένε λίγα για το τι κάνουν, χρειάζονται ή θέλουν οι ηλικιωμένοι. Στις δεξαμενές 
κοινής γνώμης η γνώμη των ηλικιωμένων δεν έχει σημασία. Στη Σλοβενία, όπου πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα δημόσια διαβούλευση, όλοι οι ψηφοφόροι ενημερώθηκαν σχετικά, όλοι, εκτός των πολύ 
ηλικιωμένων που νοσηλεύονται σε ιδρύματα. Επιπλέον, η σημερινή κατάσταση των ηλικιωμένων δεν 
διαφέρει από αυτή που ήταν στην αρχαία Ελλάδα, όταν στην ηλικία των 60 ετών οι ηλικιωμένοι δεν 
μπορούσαν πια να είναι δικαστές ούτε στρατιώτες, αλλά μπορούσαν να εξασφαλίσουν την περιοχή ή να 
επισκευάσουν τα τείχη του φρουρίου που ήταν μια κοινωνικά υποτιμημένη απασχόληση. Εν συντομία, 
η θέση των νεότερων και των μεγαλύτερων ανθρώπων καθοριζόταν πάντα από τις γενιές στη μέση. 

Τι είναι η κοινωνική δικαιοσύνη; Από την αναδιανομή στην αναγνώριση 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αδικία. Κατά την άποψη του 
Ισραηλινού καθηγητή Doron και της καθ. Nancy Fraser, η θεωρία για την κοινωνική δικαιοσύνη 
περιγράφει την καλύτερη θέση των ηλικιωμένων στην κοινωνία. 

Βασικά, υπάρχουν δύο είδη κοινωνικής αδικίας: η οικονομική-διανεμητική αδικία και η 
γνωστική-πολιτισμική αδικία. 

Η πρώτη έχει τις ρίζες της στην πολιτικοοικονομική δομή της κοινωνίας που περιλαμβάνει την οικονομική 
εκμετάλλευση, την οικονομική περιθωριοποίηση (ανεπιθύμητη ή κακοπληρωμένη εργασία ή την 
αποτροπή της πρόσβασης σε εργασία που παράγει εισόδημα συνολικά) ή τη στέρηση (στερείται 
επαρκούς βιοτικού επιπέδου). Το δεύτερο είδος αδικίας, το γνωστικό-πολιτισμικό, έχει τις ρίζες του σε 
κοινωνικά πρότυπα αναπαράστασης, ερμηνείας και επικοινωνίας που εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα 
της κοινωνίας. Οι ηλικιωμένοι γίνονται αόρατοι, μπορεί να τους απευθυνθούν με έναν έγκυρο πατρονικό 
τρόπο, μπορούν να βρεφωθούν γλωσσικά. Μπορούν να προσβληθούν επειδή είναι ηλικιωμένοι και 
θεωρούνται υπό το πρίσμα των ηλικιακών στερεοτύπων. 

Οι ηλικιωμένοι πάσχουν από γηραιότητα; Το κάνουν! Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ηλικία 
υπάρχει σε όλα τα επίπεδα: οικογένεια, τοπική κοινότητα, θεσμικό και πολιτικό επίπεδο. 

Γηραιότητα σημαίνει (α) αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα για τα γηρατειά. (β) κοινωνικές 
προκαταλήψεις για τους ηλικιωμένους. (γ) Προσωπικός φόβος της γήρανσης. (δ) στίγματα που 
συνδέονται με ηλικιωμένους. Οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις τονίζουν το γεγονός ότι η ηλικία 
δεν είναι μόνο αρνητική. Αντίθετα, τα στερεότυπα μπορεί να είναι και θετικά. 

Λύσεις; 

Οι αλλαγές που προτείνει η καθηγήτρια Nancy Fraser είναι μετεγκατάσταση κάποιων κεφαλαίων. Οι 
αλλαγές μπορεί επίσης να είναι βαθύτερες, μετασχηματιστικές, αναδιάρθρωσης των σχέσεων 
παραγωγής και συνεργασίας. 
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Όσον αφορά την αναγνώριση, η ομάδα των ηλικιωμένων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
εκφράσει την κουλτούρα των γενεών τους και οι σχέσεις μεταξύ των γενεών θα πρέπει να 
αναδιαρθρωθούν. Με το έργο Funmilies και τα αθλήματα μεταξύ των γενεών, στοχεύουμε στην 
αναδιάρθρωση των σχέσεων και στην καλύτερη γνώση τόσο των νεότερων όσο και των 
ηλικιωμένων . 

Οι ηλικιωμένοι ως κοινωνική ομάδα και οι ομάδες πίεσης τους μπορούν να ασκήσουν μικρή πολιτική 
πίεση. Όσοι είναι συνταξιούχοι έχουν κακή συλλογική πολιτική ταυτότητα, η πολιτική τους ταυτότητα 
εξαρτάται κυρίως από την ενσωμάτωση των φιλοδοξιών και των συμφερόντων τους από τα πολιτικά 
κόμματα.2 

Σήμερα, οι ηλικιωμένοι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να απαιτούν την ένταξή τους σε 
δημόσιους θεσμούς. Απαιτείται μια νέα σχέση με την ηλικία στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 
παιχνίδι. Οι κοινωνικοί ρόλοι των ηλικιωμένων πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Η υπεράσπιση των 
υλικών συμφερόντων των ηλικιωμένων και των συνταξιούχων είναι σημαντική, αλλά απαιτούνται νέες 
πολιτιστικές μορφές γήρατος. Επιπλέον, οι κοινωνίες πρέπει να αμφισβητούν τη στάση τους απέναντι 
στην ομορφιά, τη χρησιμότητα, την αδυναμία, την αδυναμία και το τέλος της ζωής (Doron, 2012). 

 

Ενότητα 2.3 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

1) Αύξηση της γνώσης και της κατανόησης της κοινωνικής αδικίας και των 
στερεοτύπων. 

2) Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ανάγκη αναδιάρθρωσης των σχέσεων μεταξύ 
των γενεών που σκέφτονται τον τομέα του αθλητισμού. 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα: 

α) Αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των ηλικιωμένων και της ανάγκης τους να 
ενσωματωθούν· 

β) Ενημερωθούν για τις αδρανείς ικανότητες των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα στον τομέα 
του αθλητισμού. 

Υλικό Flipchart, μαρκαδόροι ή φορητός υπολογιστής, προβολέας 

                                                
2Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID 19, οι ηλικιωμένοι στη Σλοβενία ένιωθαν ότι αναγνωρίζονται και είναι σημαντικοί από 
αυτό που ερμήνευσαν ως τη φροντίδα της κυβέρνησης γι' αυτούς (δεν έπρεπε να κυκλοφορούν ελεύθερα) ενώ η κυβέρνηση στην 
πραγματικότητα φοβόταν να δει τα νοσοκομεία να καταρρέουν… 
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Αριθμός 
ατόμων 

5-10 

χρόνος Προβλέπονται 50 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

- 5 λεπτά για να διαβάσετε μεμονωμένα το κείμενο 

- 20 λεπτά για συζήτηση σε ζευγάρια (τρεις ή μικρές ομάδες) 

- 10 λεπτά απολογισμού 

- 15 λεπτά για την τελική αξιολόγηση 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 
Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ζευγάρια ή τρία (ή ομάδες των πέντε) στο παραπάνω κείμενο. Θα 
επιλέξουν τις πιο σημαντικές παραγράφους. Θα συζητήσουν ιδιαίτερα την έννοια της ενεργού γήρανσης 
και τους διαφορετικούς τύπους κοινωνικής υποτίμησης των ηλικιωμένων. Η βασική μέθοδος εδώ θα 
είναι η συζήτηση σε υποομάδες και η αναφορά, ενώ η συζήτηση είναι η πιο σημαντική μέθοδος στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. Η συζήτηση θα παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να 
βοηθήσει τους συμμετέχοντες παρέχοντας κάποιες ερωτήσεις ή προτάσεις για να «δομήσουν» τη 
συζήτηση, εστιάζοντας περισσότερο στις έννοιες της «κοινωνικής δικαιοσύνης», «ηλικίας», «αντίληψης 
των ηλικιωμένων». 
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Ενότητα 3 - Θεωρητικές πτυχές της 
εκπαίδευσης μέσω της μεθοδολογίας του 
αθλητισμού 

Δομή της ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στην έννοια της Εκπαίδευσης Για/Από/Μέσω 
τον/του αθλητισμό/ού, με επιπλέον έμφαση στη μεθοδολογία ETS. 

▪ Στην ενότητα 1 θα μάθουν πώς η προσέγγιση ή η μεθοδολογία ETS είναι ένα μη τυπικό 
εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως μέσο για να αναδείξει ή να 
εκπαιδεύσει άτομα ή ομάδες ανθρώπων σε ορισμένα κοινωνικά ζητήματα. Επιπλέον, θα μάθουν 
τις διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης για, από και μέσω του αθλητισμού 

▪ Στην ενότητα 2, η διαδραστική ομαδική εργασία και η ανταλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για την 
περαιτέρω εμβάθυνση της κατανόησης της μεθοδολογίας ETS και της θεωρητικής γνώσης που 
εισάγεται στην ενότητα 1. Ο στόχος είναι να καταλήξουμε σε πρακτικά παραδείγματα όπου ο 
αθλητισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτική άποψη ή εκπαιδευτικό σκοπό. Μετά 
την ολοκλήρωση της άσκησης στην ενότητα 2, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ένα 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

 

Στόχοι μάθησης Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην επίτευξη του ακόλουθου μαθησιακού στόχου: 

1) Αύξηση της γνώσης της Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού και των διαφορών 
μεταξύ των εννοιών «Μέσω», «Από», «Για» τον αθλητισμό. 
2) Αύξηση της γνώσης σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του ETS με τις εκπαιδευτικές 
πτυχές του αθλητισμού, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες μεταξύ των 
γενεών. 

Αναμενόμενο 
μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν: 

Α) Τι είδους πτυχές είναι σημαντικό να επισημανθούν για τη μεγιστοποίηση της 
εκπαιδευτικής προοπτικής στον αθλητισμό. 
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Β) Ποια είναι η θεωρητική βάση της εκπαιδευτικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια 
μιας αθλητικής δραστηριότητας. 

Εκτίμηση Η αξιολόγηση της ενότητας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.  

Μια προσέγγιση είναι να ενσωματωθεί μια ομαδική συνεδρία αξιολόγησης στην 
ενότητα απολογισμού στο τέλος της ενότητας 2. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 
τις ερωτήσεις αξιολόγησης 1. έως 5. ως ερωτήσεις για ολόκληρη την ομάδα, που 
προβάλλονται σε μια παρουσίαση και με μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από κάθε 
ερώτηση.  

Μια άλλη προσέγγιση μπορεί να είναι η διανομή ενός ερωτηματολογίου (βλ. 
παράρτημα 3 ως παράδειγμα) και να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να το 
συμπληρώσουν και να το παραδώσουν στον Διαμεσολαβητή. Σε αυτήν την 
περίπτωση, συνιστάται ο Διαμεσολαβητής να διαβάζει κάθε ερωτηματολόγιο και να 
συλλέγει κοινά στοιχεία σε αυτά και να ενημερώνει τα θέματα (π.χ. οι περισσότεροι 
από εσάς είστε σίγουροι ότι θα εξηγήσετε το ETS σε κάποιον άλλο. Πολλοί από εσάς 
αναφέρατε ότι περισσότερα οπτικά βοηθήματα θα είχαν βοηθήσει στην παράδοση 
της ενότητας 1.) .  

Είναι επίσης δυνατός ένας συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων. Η πρόταση είναι να 
προσαρμόσετε την αξιολόγηση στον τρόπο διδασκαλίας που προτιμάτε και στις 
ανάγκες της ομάδας. 

Προτεινόμενες ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης:  

Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 (όπου το ένα 1 δεν είναι καθόλου και το 5 είναι 
εξαιρετικά καλό/πολύ) αξιολογήστε: 

1. Πόσο σίγουροι είστε για να εξηγήσετε τι είναι το ETS σε κάποιον που είναι 
νέος στη μεθοδολογία; 

2. Μπορείτε να κάνετε διάκριση μεταξύ της εκπαίδευσης ΓΙΑ, ΑΠΟ και ΜΕΣΩ 
του αθλητισμού; 

3. Πόσο χρήσιμη είναι η μεθοδολογία ETS στην καθημερινή σας εργασία; 

4. Είναι ελκυστική για εσάς η ιδέα να χρησιμοποιήσετε τον αθλητισμό ως μη 
τυπικό εκπαιδευτικό εργαλείο; Για παράδειγμα, για την προώθηση ενός πιο 
υγιεινού τρόπου ζωής ή/και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις 
και τη σημασία της κοινωνικής ένταξης. 
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5. Πόσο προετοιμασμένος βρήκατε τον Διαμεσολαβητή για το θέμα της 
ενότητας (κυρίως εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού); 

Παρακαλώ γράψτε μερικές προτάσεις για: 

6. Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε σε αυτήν την 
ενότητα για τις αθλητικές σας δραστηριότητες ή πρακτική;  

7. Δώστε δύο παραδείγματα όπου ο αθλητισμός θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για εκπαιδευτικούς σκοπούς για την ενίσχυση 
της κατανόησης και της σύνδεσης μεταξύ των γενεών στις κοινωνίες μας 
στην Ευρώπη. 

8. Θα αλλάζατε κάτι στην παρουσίαση της ενότητας; Εάν ναι, δώστε 
παραδείγματα σχετικά με το τι. 

 

Εισαγωγή στην ενότητα 

Αυτή η ενότητα θα επικεντρωθεί στην εισαγωγή της μεθοδολογίας Εκπαίδευση μέσω του Αθλητισμού 
(ETS) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η έννοια του αθλητισμού ως εργαλείου για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς σε ευρύτερη κλίμακα και για το κοινό. 

Θα εξηγήσει τις διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης για τον αθλητισμό, μέσα και μέσω του αθλητισμού, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες μεταξύ των γενεών που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κοινωνική ένταξη και τη σημασία της σύνδεσης των νέων και των ηλικιωμένων στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες μας. 

Το Education Through Sport έχει ως στόχο «ο συνδυασμός αθλητισμού και μάθησης να παρέχει μια 
εξαιρετική ευκαιρία μάθησης μέσα από δραστηριότητες που είναι πολύ ευχάριστες, πολύ 
συναισθηματικές και βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή. Φέρνει τους ανθρώπους πολύ κοντά και είναι 
ένας πολύ φυσικός τρόπος μάθησης» (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013).  

Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στις έννοιες του (1) θετικού κοινωνικού μετασχηματισμού και πώς μπορεί 
να διευκολυνθεί μέσω του αθλητισμού και (2) στη σημασία της διαγενεακής σύνδεσης. 

Οι δύο υποενότητες της ενότητας έχουν ως στόχο να αλληλοσυμπληρώνονται, με την ενότητα 1 να είναι 
θεωρητική - καθορίζοντας τη μεθοδολογία ETS και τα σχετικά θέματα - και την ενότητα 2 να είναι πιο 
διαδραστική - με τους συμμετέχοντες να εργάζονται μαζί και να κάνουν καταιγισμό ιδεών - εστιάζοντας 
στις εφαρμοσμένες πτυχές του αθλητισμού ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 
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Θα παρασχεθεί ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν 
τις απόψεις τους σχετικά με το υλικό και την εκτέλεση της ενότητας. 

 

Γλωσσάριο 

ETS = Εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού 

Η μεθοδολογία ETS συνίσταται στην προσαρμογή των ασκήσεων αθλητισμού και σωματικής 
δραστηριότητας στους στόχους των προγραμματισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως η 
βελτίωση της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης ή της εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνών. Σε αυτή την 
περίπτωση ο αθλητισμός είναι ένα εργαλείο και γίνεται δευτερεύων σε σχέση με τον εκπαιδευτικό 
σκοπό (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013). 

EBS = Εκπαίδευση από τον αθλητισμό 

Στόχος του EBS είναι να συμβιβάσει τους αθλητικούς στόχους και την ευημερία της κοινωνίας. 
Χρησιμοποιεί τον αθλητισμό, την άσκηση και τη σωματική δραστηριότητα για να εργαστεί για 
κοινωνικούς λόγους όπως η υγεία, η ευημερία, η δημόσια ευημερία ή η κοινωνική ένταξη (Andonova 
D., Ács M., & Holmes D., 2013). 

EFR = Εκπαίδευση για τον αθλητισμό 

Το Education for Sport απευθύνεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με το ίδιο το 
άθλημα και στη βελτίωση της απόδοσης. Η εκπαίδευση για τον αθλητισμό συνήθως σχετίζεται με 
διάφορους κλάδους του ανταγωνιστικού αθλητισμού, όχι με τη μη τυπική εκπαίδευση (Andonova D., 
Ács M., & Holmes D., 2013). 

 

Ενότητα 3.1 - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού 

Ορισμός της Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (ETS) 

Το ETS είναι μια μη τυπική εκπαιδευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό και τις σωματικές 
δραστηριότητες, για να προωθήσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων ατόμων και ομάδων προκειμένου 
να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη και τον βιώσιμο κοινωνικό μετασχηματισμό. Σημαίνει ότι η 
μεθοδολογία ETS σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό αποκλειστικά ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 
Επομένως, στοιχεία όπως η εκπαίδευση, η καθοδήγηση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η εκπαίδευση, ο 
προσωπικός προβληματισμός και η παρέμβαση, που δεν σχετίζονται άμεσα με τον αθλητισμό, 
παραμένουν πολύ σημαντικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν ο αθλητισμός χρησιμοποιείται για 
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εκπαιδευτικό σκοπό. Όλα αυτά τα στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 
Αποτελούν το επίκεντρο που τονώνει την ανάπτυξη και τον κοινωνικό μετασχηματισμό, παρά το ίδιο το 
αθλητικό πρόγραμμα. 

Διαφορά μεταξύ Εκπαίδευσης ΓΙΑ, ΑΠΟ και ΜΕΣΩ Αθλητισμού 

Ο στόχος της Εκπαίδευσης ΓΙΑ τον αθλητισμό (EFS) είναι να αναπτύξει ικανότητες όσον αφορά τις 
αθλητικές επιδόσεις (Andonova D., et al. 2013). Ως πρωταρχικός στόχος, το Education for Sport επιδιώκει 
να βελτιώσει τις δεξιότητες που σχετίζονται με το ίδιο το άθλημα. Ως εκ τούτου, στοχεύει μόνο στην 
ανάπτυξη της φυσικής απόδοσης βελτιώνοντας τις ατομικές ικανότητες. Η εκπαίδευση για τον αθλητισμό 
σχετίζεται με τους διαφορετικούς κλάδους του ανταγωνιστικού αθλητισμού. Λόγω αυτού, μοιράζεται 
περιορισμένο ενδιαφέρον για τη χρήση του αθλητισμού ως μη τυπικού εκπαιδευτικού εργαλείου . 

Η έννοια της Εκπαίδευσης ΑΠΟ τον αθλητισμό (EBS) είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, όπως ο στόχος αντιμετώπισης ζητημάτων υγείας και ευεξίας. 
Στόχος είναι ο συνδυασμός των αθλητικών στόχων με την ευημερία της κοινωνίας, επομένως οι 
εκπαιδευτικοί της στόχοι βρίσκονται σε δεύτερο πλάνο. Χρησιμοποιεί αθλητικές ασκήσεις και σωματική 
δραστηριότητα για να εργαστεί για κοινωνικούς σκοπούς, όπως η ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγεία 
και την ευημερία. Για παράδειγμα, τα κινήματα «Αθλητισμός για όλους» είναι πολύ κοντά σε αυτήν την 
προσέγγιση. Παίζοντας διαφορετικά αθλήματα, αναμένεται ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν περισσότερα για 
τον υγιεινό τρόπο ζωής και με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιούνται για το αναφερόμενο θέμα. 

Για τους σκοπούς αυτού του έργου, για να φέρει κοντά τις νεότερες και παλαιότερες γενιές, μπορεί να 
εφαρμοστεί ακόμη και το EBS. Το επίκεντρο της υγείας και της ευημερίας του ατόμου όταν ασχολείται 
με σωματική δραστηριότητα μπορεί να είναι το σημείο σύνδεσης μεταξύ ενός νέου ατόμου και ενός 
ηλικιωμένου: παρόλο που η ίδια η άσκηση (π.χ. γιόγκα, κολύμπι ή ομαδικά αθλήματα) μπορεί να είναι 
διαφορετική ως προς το εύρος και την εκτέλεση. με διαφορετικά επίπεδα έντασης, ο στόχος της ίδιας 
της άσκησης θα μπορούσε να είναι η διατήρηση της υγείας τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό. Εάν 
διαπιστωθεί ότι η διατήρηση της υγείας μέσω του αθλητισμού ή της φυσικής δραστηριότητας είναι 
σημαντική για τα άτομα και των δύο γενεών, αυτή η κοινή κατανόηση μπορεί να αξιοποιηθεί για την 
εισαγωγή διαλόγου και συναισθηματικής σύνδεσης μεταξύ των μερών. Έτσι, διευκολύνεται η συμμετοχή 
των αναφερόμενων ομάδων σε αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών. 

Η μη τυπική εκπαιδευτική προσέγγιση της Εκπαίδευσης Μέσω του Αθλητισμού (ETS) ενσωματώνει 
αθλητικά στοιχεία. Υποτίθεται ότι συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη και τον βιώσιμο κοινωνικό 
μετασχηματισμό αναπτύσσοντας και βελτιώνοντας βασικές ικανότητες τόσο σε ατομικό όσο και σε 
ομαδικό επίπεδο.  
Με τη βιωσιμότητα ως ένα από τα βασικά στοιχεία, το ETS στοχεύει να εξασφαλίσει μια διαρκή κοινωνική 
αλλαγή – χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό ως εργαλείο. Ως εκ τούτου, το ETS επιδιώκει να προωθήσει 
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τη θετική κοινωνική αλλαγή σε μεγαλύτερη κλίμακα, η οποία περιλαμβάνει την ανοχή του άλλου και 
την αλληλεγγύη . 

Αθλητισμός και εκπαιδευτικός τομέας του ETS 

Για να κατανοήσουμε την έννοια του ETS, πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο ο αθλητισμός όσο και ο 
εκπαιδευτικός παράγοντας.  

Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία, για παράδειγμα, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), Υγεία 
και Ανάπτυξη μέσω Φυσικής Δραστηριότητας και Αθλητισμού - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Μη 
Μεταδοτικές Ασθένειες και Ψυχική Υγεία Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Μη Μεταδοτικών Ασθενειών 
από το 2003, που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση έχει ποικίλα θετικά 
αποτελέσματα στην υγεία. Η άσκηση σωματικών δραστηριοτήτων σε τακτική βάση βοηθά στη μείωση 
της πιθανότητας χρόνιων και καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου ή υπέρτασης και αντιμετωπίζει μια 
σειρά ψυχολογικών διαταραχών. Επιπλέον, ο αθλητισμός και οι σωματικές δραστηριότητες έχουν 
θετικά αποτελέσματα στην κατάθλιψη, το άγχος και την αυτοεκτίμηση .  

Η μη τυπική εκπαίδευση – αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας ETS – χρησιμοποιεί μια διαφορετική 
προσέγγιση από την τυπική εκπαίδευση στα σχολικά βιβλία, όταν πρόκειται για τον προσδιορισμό των 
αναγκών των μαθητών. Επιτρέπει στα άτομα να προσδιορίσουν τις δικές τους ανάγκες και στόχους 
σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία . Όπως αναφέρθηκε, η ανατροφοδότηση και ο προβληματισμός 
σχετικά με τις νέες πληροφορίες και τη γνώση που αποκτήθηκε, αποτελούν βασικά μέρη για τη 
μεθοδολογία ETS. Οι συμμετέχοντες που μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τους επιτρέπει να μαθαίνουν ο 
ένας από τον άλλο με έναν ανεπίσημο τρόπο. 

Παιδική και Αθλητική Αγωγή στη Θεωρία 

Είναι κοινή λογική να υποθέσουμε ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό πρέπει να ξεκινά από την 
παιδική/προσχολική ηλικία, προκειμένου να διαμορφωθούν στάσεις, αντιλήψεις και συνειδήσεις. Η 
συμμετοχή τους θα πρέπει να θεωρείται ως ένας τρόπος προετοιμασίας τους για την ενήλικη ζωή τους 
προς μια υγιή, αθλητική ζωή και για μεγαλύτερη συμμετοχή σε δραστηριότητες μεταξύ των γενεών. 

Από ό,τι μπορούμε να παρατηρήσουμε, στους αθλητικούς συλλόγους και τις αθλητικές 
δραστηριότητες, η κύρια εστίαση είναι γενικά στην απόδοση και την τεχνική, παρά στα συναισθήματα, 
τις σχέσεις και τη μάθηση. Σύμφωνα με τον Bloom (1956), οι στόχοι που πρέπει να επιτύχει μια πλήρης 
και εξαντλητική αθλητική δραστηριότητα είναι: 



 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Aging (Funmilies)  
Αριθμός έργου: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες 
απόψεις. 

 

Γνωστικοί μαθησιακοί στόχοι 

● Κατανόηση απόκτησης 
● Εφαρμογή 
● Ανάλυση 
● Σύνθεση 
● Εκτίμηση 

Στόχοι συναισθηματικής 
μάθησης 

● Πρόληψη 
● Αλληλογραφία 
● Εκτίμηση 
● Οργάνωση 

Ψυχοκινητικοί μαθησιακοί 
στόχοι  

● Βασικές – θεμελιώδεις 
κινήσεις 

● Αντιληπτικές δεξιότητες 
● Κινητικές δεξιότητες / 

ικανότητες 
● Δεξιότητες κινητικής 

έκφρασης 

Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι τρόποι εκδήλωσης αυτών των στόχων διαφέρουν από κάθε παιδί 
και ότι η επίτευξή τους πραγματοποιείται στην αλληλεπίδραση τριών βασικών παραγόντων: του 
ατόμου – της δραστηριότητας – του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών καθώς και την αλληλεπίδραση με τις ασκήσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του διαλόγου μεταξύ των γενεών παίζει ιδιαίτερο ρόλο, επειδή τα παιδιά 
συχνά ζουν και περνούν πολλές ώρες με μεγαλύτερους συγγενείς όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες. 
Ως εκ τούτου, η συμμετοχή των ηλικιωμένων στην άσκηση μπορεί να είναι καθοριστική και για τη 
συμμετοχή των παιδιών. 

 

Ενότητα 3.1 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

1) Ορισμός και εισαγωγή της μεθοδολογίας ETS. 

2) Βελτιώστε τις γνώσεις σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της Εκπαίδευσης ΓΙΑ, ΑΠΟ 
και ΜΕΣΩ του αθλητισμού. 

3) Βελτιώστε την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ETS και οι σχετικές 
μεθοδολογίες μπορούν να είναι χρήσιμες σε σχέση με αθλητικές δραστηριότητες 
μεταξύ γενεών. 
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Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα: 

α) Κατέχει μια βασική κατανόηση της μεθοδολογίας ETS: τι είναι, πώς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και τα οφέλη της όταν εφαρμόζεται. 

Υλικό Οπτικά βοηθήματα - οτιδήποτε αισθάνεται άνετα ο παρουσιαστής - για παράδειγμα: 
● Περιστρέψτε το γράφημα για να σημειώσετε τις λέξεις-κλειδιά και τις ιδέες 
● Παρουσίαση Powerpoint με κύρια σημεία γύρω από το θέμα 

Αριθμός 
ατόμων 

Μικρές έως μεσαίες ομάδες (5 - 25 άτομα) 

χρόνος Προβλέπονται 60 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

● 5 λεπτά παγοθραυστήρα ή/και γενική εισαγωγή 
● Παρουσίαση 45 λεπτών 
● 10 λεπτά διάλειμμα πριν από τη μονάδα 2 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 
Αυτή η δραστηριότητα είναι ένα παραδοσιακό σενάριο στην τάξη. Ζητείται από τους συμμετέχοντες να 
ακούσουν διστακτικά, να κρατήσουν σημειώσεις εάν χρειάζεται και να κάνουν ερωτήσεις καθ' όλη τη 
διάρκεια της παρουσίασης των θεμάτων. Ο εκπαιδευτής στήνει τα οπτικά ή άλλα βοηθήματα που 
χρειάζεται και αρχίζει να παρουσιάζει. 

Προτάσεις 
Ο συντονιστής θα πρέπει να ζητά τακτική ανατροφοδότηση για τα θέματα που καλύπτονται, π.χ. έτσι 
ορίζουμε το ETS, μπορεί κάποιος να συνοψίσει τα κύρια σημεία;  

Ενώ αυτή η ενότητα περιγράφεται ως ένα παραδοσιακό σενάριο βασισμένο στην τάξη, μη διστάσετε να 
το εμπλουτίσετε με παιχνίδια ή άλλες μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους, που πιστεύετε ότι βοηθούν 
τη διαδικασία μάθησης των συμμετεχόντων (και ίσως δεν έχουν σκεφτεί οι συγγραφείς). Δείτε τις 
προτάσεις για την παράδοση της ενότητας. 
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Ενότητα 3.2 - Εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού στην πράξη 

Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με το θεωρητικό υλικό σε πρακτικό επίπεδο. Στόχος είναι η 
δημιουργία ιδεών και η εργασία ως ομάδα για να συζητηθεί η εφαρμοσμένη χρήση του αθλητισμού ως 
εκπαιδευτικού εργαλείου για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. 

Πρακτική χρήση του ETS  

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι «η έκφραση μιας βούλησης δεν αρκεί για να σχεδιάσει και να 
εφαρμόσει μια μαθησιακή διαδικασία που βασίζεται στο ETS» (Andonova D., et al., 2013). Η κύρια 
απαίτηση είναι να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό έργο, το οποίο είναι εφικτό: να έχει ρεαλιστικούς και 
εφικτούς στόχους ή αποτελέσματα καθορισμένα, άρα να έχει αξιολογήσιμους στόχους. Η «εκπαιδευτική 
πρόθεση» πρέπει να είναι παρούσα καθώς και οι «συγκεκριμένες προτεραιότητες του εξεταζόμενου 
πεδίου εργασίας» (Andonova D., et al. 2013). Για την πλήρη αξιοποίηση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
λειτουργίας του αθλητισμού, τα σχεδιασμένα προγράμματα πρέπει να διατηρούν την εστίαση στον 
εκπαιδευτικό σκοπό του αθλητισμού ή των σωματικών δραστηριοτήτων. Τα μη τυπικά μαθησιακά 
αποτελέσματα θα πρέπει να εισάγονται στο σχεδιασμό (π.χ. μέσω ερωτήσεων ή μιας συνεδρίας 
αξιολόγησης) διατηρώντας έτσι την εστίαση στα κοινωνικά ζητήματα για τα οποία πρέπει να 
εκπαιδεύονται οι ομάδες-στόχοι: κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση του ρατσισμού, δικαιοσύνη ή 
οποιοδήποτε άλλο θέμα . Ένα παράδειγμα του ETS σε δράση είναι το Values Education Through Sports 
(VETS) που προτάθηκε από την UNESCO και τους εταίρους της, το οποίο βασίζεται στην ιδέα ότι «ο 
αθλητισμός μπορεί να διδάξει αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ομαδικότητα, η ισότητα, η πειθαρχία, η 
συμπερίληψη, η επιμονή και ο σεβασμός». εάν τα προγράμματα σπουδών έχουν ρυθμιστεί σωστά.  

Οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν μέσω του αθλητισμού σε επίπεδα πέρα από την απλή επικοινωνία 
με λέξεις. Ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα επηρεάζουν την κίνηση του σώματός μας και 
πυροδοτούν φυσιολογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις που διαφορετικά μπορεί να παραμείνουν 
αδρανείς όταν συμμετέχουμε σε λεκτικές ανταλλαγές. Αυτό το καθιστά ιδανικό για τη σύνδεση 
ανθρώπων διαφορετικού υπόβαθρου, πολιτισμού ή σε αυτήν την περίπτωση ηλικιών. Αναφερόμενος 
στη σημασία των διαγενεακών δραστηριοτήτων και με ποιους τρόπους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
αθλήματα για την ενίσχυση της σύνδεσης και της επικοινωνίας μεταξύ ηλικιακών ομάδων ηλικίας 25+ 
και 65+: χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία ETS, οι διάφορες αθλητικές δραστηριότητες σχεδιάζονται να 
συγκεντρώσουν αυτές τις δύο προαναφερθείσες ηλικιακές ομάδες, μπορούν πραγματικά να 
προσαρμοστούν για να επιτύχουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και σύνδεση, κοινωνική ένταξη καθώς 
και την προώθηση ενός υγιούς μυαλού ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Οποιαδήποτε άσκηση στοχεύει στον παραπάνω σκοπό θα πρέπει να δομείται με τρόπο ώστε οι 
συμμετέχοντες να συνδέονται σε μη λεκτική βάση και η σωματική δραστηριότητα στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της κοινωνικής ένταξης και της σύνδεσης μεταξύ ομάδων και 
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ατόμων. Για παράδειγμα, εάν ο χορός είναι η επιλεγμένη άσκηση, θα πρέπει να υπάρχουν βήματα όπου 
ένα νεότερο άτομο εκτελεί βασικές χορευτικές κινήσεις με ένα μεγαλύτερο άτομο για να διευκολύνει τη 
μη λεκτική σύνδεση και τη χαρά που δίνει η σωματική κίνηση. Θα πρέπει να εισαχθεί μια συνεδρία 
ενημέρωσης όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν πώς βίωσαν την άσκηση. Θα πρέπει να 
υπάρχουν προκλητικές ερωτήσεις , όπως, αισθάνεστε συνδεδεμένοι με τους νέους ή τους ηλικιωμένους 
με τους οποίους μετακομίσατε μετά από αυτήν την άσκηση χορού; Θα ωφεληθεί η κοινωνία μας γενικά 
από περισσότερα «εργαστήρια» μεταξύ των γενεών; Εάν ναι, γιατί; Εάν όχι, γιατί; Είναι ευθύνη των 
κυβερνητικών υπηρεσιών να παρέχουν αυτές τις ευκαιρίες σύνδεσης; Προσθέστε τυχόν άλλες ερωτήσεις 
που θα ήταν σχετικές με το θέμα της δραστηριότητας. 

 

Παιδική και Αθλητική Αγωγή στην Πράξη 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι η συναισθηματική ανταπόκριση και η αλληλεπίδραση 
των παιδιών μέσω της άσκησης είναι πολύ σημαντική για τη δέσμευση και τη συμμετοχή. Αυτό θα 
πρέπει να ενθαρρύνει το πώς ομαδοποιούνται τα παιδιά, ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται, η 
παρουσία ανταγωνισμού στις ασκήσεις, η σύνδεση με τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους κ.λπ. 

Για μια βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία μέσω του αθλητισμού, τα παιδιά θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
ασκήσεις που ανταποκρίνονται σε ορισμένα χαρακτηριστικά: 

● Ένταση: Μεσαίο επίπεδο 65% - 75% 
● Διάρκεια: Περίπου 40 λεπτά (στα παιδιά αρέσει η δράση) 

Οι ασκήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: 

● Ασκήσεις κίνησης & συντονισμού 
● Ισορροπία, συντονισμός χεριού-ματιού, ευελιξία 
● Ασκήσεις για το επίπεδο συγκέντρωσης της προσοχής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 
● Οπτική αναζήτηση αντικειμένων, ασκήσεις αναγνώρισης ταχύτητας / διαχωρισμός λέξεων-

χρωμάτων, ασκήσεις μνήμης 
● Θεωρητικές παρουσιάσεις και ομαδικές συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων με καθημερινά 

προβλήματα (π.χ. συναισθήματα, διατροφή, κίνητρα, επιτυχία/αποτυχία, αυτοεικόνα, 
διαπροσωπικές σχέσεις, επίλυση προβλημάτων 

(Moreau et al. 2015, Vazou & Smiley-Oyen, 2014) 
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Οι επαγγελματίες του αθλητισμού θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι: 

● Τα παιδιά πρέπει πρώτα να αναπτύξουν τις σωματικές τους ικανότητες και μετά να επιλέξουν 
ένα πιο συγκεκριμένο άθλημα. Τα βασικά αθλήματα που αναπτύσσουν αυτές τις δεξιότητες 
είναι τα ομαδικά αθλήματα, ο χορός και η γυμναστική 

● Τα παιδιά που συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες έχουν δείξει 
μεγαλύτερες βελτιώσεις στις βασικές σωματικές τους ικανότητες, σε σχέση με παιδιά που 
παίζουν ή ασκούνται μόνα τους 

● Έρευνες δείχνουν ότι οι ασκήσεις που δυναμώνουν τα πόδια ενισχύουν τις σωματικές 
ικανότητες περισσότερο από αυτές που εστιάζουν στα χέρια 

● Περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα διδασκαλίας των βασικών σωματικών 
ικανοτήτων 

● Η έγκαιρη διάγνωση σωματικών δυσκολιών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες για 
σωματικές ή συναισθηματικές δυσκολίες στο μέλλον 

● Οι βασικές σωματικές ικανότητες θα πρέπει να αναπτύσσονται μέχρι την ηλικία των 8 ετών 
● Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, υπάρχει αποσταθεροποίηση και έλλειψη συντονισμού (που 

μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, χαμηλή αυτοεκτίμηση κ.λπ.) 
● Οι σωματικές δεξιότητες αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
● Οι χαμηλές σωματικές δεξιότητες σημαίνουν χαμηλή φυσική κατάσταση και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 
● Κίνδυνος αποστασιοποίησης από την άσκηση που οδηγεί σε περαιτέρω αδράνεια και 

παχυσαρκία 

 

Ενότητα 3.2 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

1) Αύξηση της ικανότητας ανάπτυξης μιας δραστηριότητας Εκπαίδευσης μέσω του 
Αθλητισμού. 

2) Αύξηση της ικανότητας δόμησης μιας Διαγενεακής αθλητικής δραστηριότητας 
μέσω της μεθοδολογίας ETS. 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Στο τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα: 

α) είναι σε θέση να αναλογιστεί την εμπειρία και την ικανότητά του να αναπτύσσει 
δραστηριότητες ETS 

Υλικό - Φύλλο χαρτιών Α4 (τουλάχιστον 1 φύλλο ανά άτομο σε ομάδα) 
- Στυλό (1 / άτομο) 
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Αριθμός 
ατόμων 

Ιδανικά μικρότερες ομάδες (3 - 5 άτομα) 

χρόνος 55 έως 60 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

● 10 λεπτά μετωπικό μάθημα για την πρακτική χρήση του ETS 
● 5 λεπτά για την εισαγωγή της άσκησης 
● 8 έως 10 λεπτά για την ομαδική εργασία 
● 3 λεπτά ανά ομάδα για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους 
● 2 λεπτά ανατροφοδότηση / ανταλλαγή ιδεών μετά από κάθε παρουσίαση 

ομάδων 
Σε περίπτωση 5 ομάδων, αυτό διαρκεί περίπου 25 λεπτά 

● Περίληψη 15 λεπτών και αξιολόγηση. 
 

Περιγραφή δραστηριότητας 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των πέντε από τον εκπαιδευτή. Δώστε τους χαρτί και στυλό. 

Ζητήστε τους να βασιστούν στη δική τους επαγγελματική εμπειρία και να εργαστούν μαζί προκειμένου 
να καταλήξουν σε ένα σενάριο ή άσκηση όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία ETS ή EBS. 
Μπορούν να ορίσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα (π.χ. ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες για 
όλα τα φύλα) και θα πρέπει να καταλήξουν σε μια δραστηριότητα που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως 
εργαλείο για την επίτευξη του στόχου. 

Ενημερώστε τους ότι έχουν 8 λεπτά για να ολοκληρώσουν την εργασία (εάν χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο μπορούν να τους παρασχεθούν επιπλέον 2 λεπτά), θα πρέπει να επιλέξουν 1 ή 2 «ομιλητές» για 
να μοιραστούν την τελική ιδέα/παρουσίαση με τη μεγαλύτερη ομάδα και ότι όλοι θα πρέπει 
συνεισφέρουν. 

Μόλις περάσουν τα 8 λεπτά, πηγαίνετε μία προς μία και βάλτε τις ομάδες να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματά τους.  

Για κάθε ομάδα αφήστε λίγα λεπτά σχολίων ή ερωτήσεων και απαντήσεων στους άλλους συμμετέχοντες 
να αντιδράσουν στην παρουσίαση. 

Μόλις τελειώσουν όλες οι ομάδες, προχωρήστε στην περίληψη των αποτελεσμάτων της ενότητας και 
ζητήστε οποιαδήποτε προφορική ανατροφοδότηση ή εάν κάποιος έχει ερωτήσεις. Στη συνέχεια, 
μοιράστε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να το συμπληρώσουν. 
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Προτάσεις 
Στόχος να χωρίσετε τις ομάδες με τρόπο που να είναι πραγματικά ανάμεικτες. Για παράδειγμα, υπάρχει 
μια ισορροπία μεταξύ των φύλων και τα άτομα που γνωρίζονται πριν από το εργαστήριο θα πρέπει να 
βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες. 
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Ενότητα 4 - Ανάγκες ηλικιωμένων στον 
αθλητισμό 

Δομή της ενότητας 
Η ενότητα «Ανάγκες Ηλικιωμένων» αποτελείται από τρεις ξεχωριστές ενότητες. 

Μέσα από τις υποενότητες αυτής της ενότητας, ο ασκούμενος θα αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που 
είναι απαραίτητες για να κατανοήσει τους κύριους παράγοντες που ωθούν τους ηλικιωμένους να 
απέχουν από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Θα του παρασχεθούν επίσης εφαρμόσιμες 
λύσεις που θα προτείνονται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και την «Συγκεντρωμένη έκθεση έρευνας 
ευρωπαϊκής έρευνας» που αναπτύχθηκε από το έργο Funmilies. 

Η προτιμώμενη μεθοδολογία που επιλέχθηκε για να εξασφαλιστεί μια συγκεκριμένη και διαρκής 
κατανόηση είναι αυτή της ομάδας εστίασης. Μέσω της χρήσης μιας πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, κάθε 
εκπαιδευόμενος θα είναι ενεργό μέλος της εκπαίδευσης, μοιράζοντας τις εμπειρίες του και μαθαίνοντας 
μέσα από τα λόγια άλλων πώς τα παρόμοια προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές 
λύσεις. 

▪ Στην πρώτη ενότητα , ο ασκούμενος θα κατανοήσει τους διαφορετικούς οδηγούς που κάνουν 
μια αθλητική δραστηριότητα με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ελκυστική. Θα κατανοήσουν επίσης 
την έννοια των ηλικιακών στερεοτύπων και θα μάθουν να εφαρμόζουν διαφορετικές 
στρατηγικές για να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους. 

▪ Στη δεύτερη ενότητα, ο εκπαιδευόμενος θα μάθει γιατί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
σωματικές και ψυχοκοινωνικές συνέπειες των τραυματισμών στους μεγαλύτερους 
συμμετέχοντες. Θα κατανοήσει τη συνάφεια του σχεδιασμού ενός προσαρμοσμένου πλαισίου 
επικοινωνίας για να βελτιώσει την αντίληψη της ασφάλειας και θα ενημερωθεί για διάφορες 
λύσεις που προτείνονται από τη βιβλιογραφία. 

▪ Τέλος, στην τρίτη ενότητα , ο ασκούμενος θα κατανοήσει τον ρόλο της αντίληψης που έχουν οι 
ηλικιωμένοι για τους εκπαιδευτές τους όταν διεξάγουν μια αθλητική δραστηριότητα. Θα μάθει 
επίσης πώς πρέπει να προτιμώνται ορισμένα κανάλια επικοινωνίας όταν σχετίζονται με ένα 
κοινό μεγαλύτερης ηλικίας και τον ρόλο που μπορούν να έχουν οι κοινότητες κατά το σχεδιασμό 
των παρεμβάσεων. 
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Στόχοι μάθησης Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην επίτευξη του ακόλουθου μαθησιακού στόχου: 

1) Αύξηση της αναγνώρισης της ειδικής μεταχείρισης των ηλικιωμένων κατά τη 
διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων. 

2) Αύξηση της γνώσης για το πώς ο ασκούμενος θα μπορεί να οργανώνει 
αστείες και ταυτόχρονα χρήσιμες και ασφαλείς αθλητικές δραστηριότητες. 

Αναμενόμενο 
μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Μέχρι το τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει: 

α)Γενικές ανάγκες των ηλικιωμένων στον αθλητισμό. 

β) Πώς να αντιμετωπίσει πρακτικά τις ανάγκες των ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια 
μιας αθλητικής δραστηριότητας. 

Εκτίμηση Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες 
θα συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή και στο τέλος της εκπαιδευτικής 
συνεδρίας. Αυτό θα μετρήσει τις αλλαγές στην επίγνωση και την εμπιστοσύνη που 
βίωσαν οι συμμετέχοντες μέσω της ενότητας. Θα αντιπροσωπεύει επίσης ένα 
εργαλείο για αυτοστοχασμό. 

Κάθε απάντηση θα καταγράφεται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 

- Επίγνωση: 
1. Καθόλου ενήμερη 
2. Ελαφρώς επίγνωση 
3. Με μέτρια επίγνωση 
4. Αρκετά συνειδητοποιημένος 
5. Εξαιρετικά συνειδητοποιημένος 

- Αυτοπεποίθηση: 
1. Καθόλου σίγουρη 
2. Ελαφρώς σίγουρος 
3. Με μέτρια αυτοπεποίθηση 
4. Αρκετά σίγουροι 
5. Εξαιρετική αυτοπεποίθηση 

Εκτός από τη μέτρηση της κλίμακας, οι συμμετέχοντες θα δώσουν επίσης μερικές 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα κάθε μιας από τις ερωτήσεις δίνοντας 
μια πιο αφηγηματική απάντηση. 
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Ερωτήσεις 

1. Γνωρίζετε τις ανάγκες των ηλικιωμένων στο πλαίσιο του αθλητισμού και της 
φυσικής δραστηριότητας; (Ενημέρωση) 

• Εάν ναι, αναφέρετε 3 από αυτά 
2. Γνωρίζετε την ύπαρξη στερεοτύπων που σχετίζονται με τους ηλικιωμένους 

στο πλαίσιο του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας; (Επίγνωση) 
• Αναφέρετε 1-2 στερεότυπα που πιστεύετε ότι επηρεάζουν 

τη συμμετοχή των ηλικιωμένων σε αθλητικές 
δραστηριότητες 

3. Γνωρίζετε πώς το μέρος/τόπος διεξαγωγής επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 
οι ηλικιωμένοι αισθάνονται κίνητρο για συμμετοχή σε σωματικές 
δραστηριότητες; (Επίγνωση) 

• Τι πιστεύετε ότι οι ηλικιωμένοι θα ήθελαν να παρατηρήσουν 
μέσα στον χώρο ότι θα τους δώσει κίνητρο για τη συμμετοχή 
τους; 

4. Γνωρίζετε τις ενέργειες μετριασμού που μπορούν να αποτρέψουν τον 
κίνδυνο τραυματισμού όταν κάνετε ασκήσεις με ηλικιωμένους; (Επίγνωση) 

• Ανατρέξτε σε μερικά από αυτά 
5. Γνωρίζετε στρατηγικές επικοινωνίας που, εάν υιοθετηθούν, μπορούν να 

αποτρέψουν τον κίνδυνο τραυματισμού για τους ηλικιωμένους; (Επίγνωση) 
• Αναφέρετε μερικά από αυτά 

6. Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι είστε εκπαιδευτής που μπορεί να εμπνεύσει 
εμπιστοσύνη και καλοσύνη; (Αυτοπεποίθηση) 

• Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχετε 
για να νιώσει κάποιος ασφαλής και κατανοητός; 

7. Πόσο συνειδητοποιείτε τις ειδικές ανάγκες ή ιδιαιτερότητες της κοινότητάς 
σας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της προώθησης και 
της εκτέλεσης αθλητικών δραστηριοτήτων; (Ενημέρωση) 

• Μπορείτε να αναφέρετε μερικά από αυτά; 

 

Εισαγωγή στην ενότητα 

Είναι μια συναινετική άποψη ότι όσο ένα άτομο μεγαλώνει, η εμπλοκή του σε αθλητικές δραστηριότητες 
μειώνεται. Οι ηλικιωμένοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και αυτές πρέπει να τις δούμε, να τις 
αναλύσουμε και να τις λάβουμε υπόψη αν η κοινωνία μας θέλει να τους δει να συμμετέχουν στον 
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αθλητισμό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί που πρέπει να ξεπεραστούν για να 
εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους σε σωματικές δραστηριότητες. 

Με βάση διάφορες μελέτες, οι κύριοι παράγοντες που ωθούν τους ηλικιωμένους να απέχουν από 
αθλητικές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθοι: 

● Φόβος τραυματισμού . Αρκετοί ηλικιωμένοι αισθάνονται άγχος όταν συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες, καθώς πιστεύουν ότι ένας τραυματισμός θα έχει πιθανώς κακές συνέπειες για 
την ποιότητα ζωής τους και επίσης πιστεύουν ότι η αποκατάστασή τους μπορεί να είναι μακρά 
και αβέβαιη. Νιώθουν ότι λόγω της ηλικίας τους η πιθανότητα τραυματισμού κατά την 
ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό είναι μεγαλύτερη από τους νεότερους. 

● Στερεότυπα σχετικά με τη γήρανση . Τα στερεότυπα από νέους και ηλικιωμένους επηρεάζουν 
τη συμμετοχή των τελευταίων σε αθλητικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες 
θεωρούν τη γήρανση τις περισσότερες φορές την αιτία της ανικανότητας. 

● Έλλειψη διασκέδασης κατά τις αθλητικές δραστηριότητες . Έρευνες δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι 
δεν συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες επειδή τους λείπει η διασκέδαση. 

● Έλλειψη γνώσης σχετικά με την παροχή κατάλληλων αθλητικών δραστηριοτήτων σε τοπικό 
επίπεδο. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν για αθλητικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τους που οργανώνονται στην περιοχή τους. 

● Αμηχανία για την απόδοσή τους . Οι ηλικιωμένοι πιστεύουν συχνά ότι δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν με επιτυχία και είναι δυσαρεστημένοι με την απόδοσή τους. 

● Σχέση με εκπαιδευτές . Οι ηλικιωμένοι επιθυμούν να έχουν ισχυρό δεσμό με τους εκπαιδευτές 
τους, οι οποίοι πρέπει να είναι ευγενικοί, συμπονετικοί και ενθαρρυντικοί. 

● Έλλειψη ενδιαφέροντος . Η απομόνωση, η κατάθλιψη και άλλα αρνητικά συναισθήματα που 
μπορεί να προκύψουν με τη γήρανση, ειδικά μετά τη συνταξιοδότηση, έχουν ως αποτέλεσμα 
χαμηλό ενδιαφέρον για τον αθλητισμό. 

● Έλλειψη χρόνου . Ο χρόνος έχει επίσης αναφερθεί ως περιοριστικός παράγοντας. 

Μερικοί από αυτούς τους περιοριστικούς παράγοντες μπορούν να ξεπεραστούν προσαρμόζοντας τα 
αθλητικά προγράμματα και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτών, και αυτός είναι ο κύριος σκοπός αυτής 
της εκπαιδευτικής ενότητας. 

Ωστόσο, η άσκηση έχει αποδειχθεί βασικό συστατικό της σωματικής και ψυχικής υγείας. Μάλιστα, είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ότι η άσκηση δεν έχει όρια ηλικίας, θα πρέπει να θεωρείται και ως «φάρμακο» 
και θα πρέπει να καθοδηγείται και να επιβλέπεται από ειδικούς του χώρου. Από αυτή την άποψη, οι 
ηλικιωμένοι ενθαρρύνονται να κάνουν κάθε είδους ασκήσεις φυσικής αγωγής, τηρώντας πάντα τους 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. 



 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Aging (Funmilies)  
Αριθμός έργου: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες 
απόψεις. 

 

Ενότητα 4.1 - Διασκέδαση 

Η κατανόηση των λόγων που οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν σε άσκηση και αθλητικές δραστηριότητες 
μπορεί να προσφέρει πολύτιμες συμβουλές για την αύξηση της διασκέδασης και της δέσμευσης μεταξύ 
των συμμετεχόντων. Αυτά περιλαμβάνουν: συνάντηση νέων ανθρώπων, βελτίωση της υγείας, μείωση 
του άγχους, απόλαυση ανταμοιβών προκλήσεων κ.λπ. (COTA, 2015). 

Όσον αφορά τη βελτίωση της υγείας, ένας μη εξαντλητικός κατάλογος οφελών για την υγεία των 
ηλικιωμένων περιλαμβάνει την πρόληψη ασθενειών και ιατρικών καταστάσεων όπως: 

● Εγκεφαλικό 
● Μεταβολικό σύνδρομο 
● Υψηλή πίεση του αίματος 
● Διαβήτης τύπου 2 
● Πολλοί τύποι καρκίνου 
● Αρθρίτιδα 
● Στεφανιαία νόσο 
● Συγκοπή 

● Υπέρταση 
● Πνευμονοπάθειες 
● Διαβήτης 
● Οστεοπόρωση 
● Νευρολογικές παθήσεις 
● Νόσος του Πάρκινσον 
● Σκλήρυνση κατά πλάκας 
● Ευσαρκία 

(πηγή: Pedersen, 2015) 

Μπορεί επίσης να προάγει ψυχικά οφέλη, όπως: 

● Ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων 
● Μείωση των επιπέδων του άγχους 
● Βελτίωση της αυτοεκτίμησης 
● Μείωση των κινδύνων κατάθλιψης και άνοιας 
● Βελτίωση της διάθεσης και της συνολικής φυσικής ενέργειας 

(πηγή: Robinson, Segal and Smith, 2022) 

Ωστόσο, για να επιτρέψει αυτά τα οφέλη και να πραγματοποιήσει επιτυχημένες αθλητικές 
δραστηριότητες μεταξύ των γενεών, ο επαγγελματίας που καλύπτει το ρόλο του προπονητή θα πρέπει 
να διαθέτει πολλές ξεχωριστές ιδιότητες. 

Πρώτα από όλα, η ομάδα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει επαγγελματίες που ανήκουν στις κατηγορίες 
εργασίας: καρδιολόγοι, αθλητολόγοι, καθηγητές φυσικής αγωγής ειδικευμένοι ή πιστοποιημένοι στην 
προπονητική της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, φυσιοθεραπευτές (ειδικά όταν πρόκειται για 
προβλήματα που σχετίζονται με μυϊκές παθήσεις). 
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Πριν πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες μεταξύ των γενεών, οι επαγγελματίες του αθλητισμού 
πρέπει να έχουν κατά νου κάποια βασικά προπονητικά πρωτόκολλα όπως: ιατρικό έλεγχο, επίπεδο 
υγείας, αξιολόγηση φυσικής κατάστασης - ψυχολογική κατάσταση, εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης 
σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού κ.λπ. 

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για να προσελκύσουν το 
συγκεκριμένο κοινό τους, οι αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να είναι διασκεδαστικές. Οι 
δραστηριότητες θα πρέπει να σχεδιάζονται με στόχο να είναι παιχνιδιάρικες και προσβάσιμες, πράγμα 
που σημαίνει ότι περιλαμβάνουν συνεργασία και συμμετοχή και όχι ανταγωνισμό (που, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορεί να απαιτήσει επικίνδυνες πρόσθετες σωματικές προσπάθειες). Το επίκεντρο πρέπει 
να είναι η απλή χαρά της συμμετοχής. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προσθήκη στοιχείων παιχνιδιού. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν οι εκπαιδευτές ενθαρρύνουν την εμφάνιση κοινωνικών αποτελεσμάτων 
από την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες. Ιδανικά, οι συνεδρίες σωματικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να είναι αλληλένδετες με τις κοινωνικές, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται και οι 
δύο επιδιωκόμενοι στόχοι. Η παροχή ορισμένων αναψυκτικών στο τέλος της δραστηριότητας μπορεί να 
είναι μια καλή αρχή (COTA, 2015). 

Παράλληλα, στόχος είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση. Σε 
περιπτώσεις αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ γενεών, οι εκπαιδευτές μπορεί να δώσουν 
προτεραιότητα στην αυτο-αποκάλυψη των προηγούμενων εμπειριών των ηλικιωμένων συμμετεχόντων 
και να προωθήσουν τη δημιουργία φιλιών με νεότερους συμμετέχοντες μέσω επίσημων διαλόγων ή 
συστημάτων φίλων (Ecorys, 2020). 

 

Ενότητα 4.1 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη του ακόλουθου στόχου: 
1) Βελτίωση της γνώσης των στρατηγικών για να εξασφαλίσετε την πλήρη 

συμμετοχή και την απόλαυση των δραστηριοτήτων. 
Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Με το τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: 

A) Να κατανοεί το ρόλο της διασκέδασης και της δέσμευσης όταν σχεδιάζει 
δραστηριότητες για τους ηλικιωμένους και να επινοεί τρόπους για να 
σχεδιάσει ευχάριστες δραστηριότητες. 

Υλικό κανένα 

Αριθμός 
ατόμων 

25 άτομα (5 μέλη από 5 διαφορετικούς αθλητικούς συλλόγους) 
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χρόνος Προβλέπονται 35 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

● 5 λεπτά για την περιγραφή της δραστηριότητας 
● 20 λεπτά συζήτηση σε κάθε υποομάδα 
● 10 λεπτά για την παρουσίαση των κοινών σκέψεων στους υπόλοιπους 

εκπαιδευόμενους 

 
Περιγραφή δραστηριότητας 
Η επιλεγμένη δραστηριότητα είναι μια συνεδρία ομάδας εστίασης που εκτελείται σε μια 
προκαθορισμένη τοποθεσία ή μέσω αιθουσών βιντεοδιάσκεψης. 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 5, καθένα από τα μέλη του αντιπροσωπεύει (ιδανικά) 
διαφορετικό αθλητικό σωματείο. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανταλλάσσουν 
ιδέες και εμπειρίες με τους συμμετέχοντες, εξασφαλίζοντας βέλτιστες συνθήκες μάθησης. 

Πριν χωρίσει το κοινό σε υποομάδες, ο εκπαιδευτής δηλώνει ξεκάθαρα τον σκοπό της δραστηριότητας, 
παρέχει οδηγίες και παρουσιάζει τις ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι υποομάδες. 

Κάθε υποομάδα προσδιορίζει ένα μέλος (που μπορεί επίσης να διοριστεί από τον εκπαιδευτή) για να 
λάβει υπόψη τις διάφορες απαντήσεις. Εν τω μεταξύ, ο εκπαιδευτής πηγαίνει ανάμεσα σε υποομάδες 
για να υποστηρίξει τα μέλη, να παρέχει χρήσιμες ιδέες και να εξομαλύνει τη διαδικασία. 

Στο τέλος, για κάθε ομάδα, τα διορισμένα μέλη μοιράζονται με τη σειρά τους τις σημειώσεις και τις ιδέες 
τους με τους άλλους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ολοκληρώνει τις τελευταίες σκέψεις. 

Ερωτήσεις 

1. Θυμηθείτε συγκεκριμένα γεγονότα όταν ο ενθουσιασμός ορισμένων συμμετεχόντων έπεσε. Τι 
έκανες; Ποιες είναι οι πιθανές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης διασκέδασης κατά 
τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων; 

2. Έχετε συνεργαστεί ποτέ με ηλικιωμένους; Αν ναι, μοιραστείτε την εμπειρία σας. Εάν όχι, 
εξηγήστε τον λόγο. 

3. Μπορείτε να βρείτε δραστηριότητες συνεργασίας στις οποίες οι ηλικιωμένοι μπορούν να 
κοινωνικοποιηθούν; 

4. Πιστεύετε ότι οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα άσκησης; Πρέπει να το εξασκήσουν σε 
εξειδικευμένες δομές ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο; 

5. Πιστεύετε ότι οι ηλικιωμένοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός προγράμματος; 
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6. Είχατε εμπειρία με αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ γενεών; Τι συμβαίνει όταν συναντιούνται 
νέοι και ηλικιωμένοι; 

7. Έχετε βιώσει καταστάσεις όπου τα ηλικιακά στερεότυπα έχουν αναπαραχθεί από κάποιον κατά 
τη διάρκεια μιας αθλητικής δραστηριότητας; (Π.χ. άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που κάνουν 
σχόλια για την ηλικία τους, νέοι που σχολιάζουν τα γηρατειά τους κ.λπ.) 

8. Μπορείτε να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης της προκατειλημμένης αντίληψης; 

Προτάσεις 
Ο εκπαιδευτής καλείται να χρησιμοποιήσει λευκούς πίνακες, αυτοκόλλητες σημειώσεις και 
μαρκαδόρους για να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στην ανάδυση ιδεών. Ο εξοπλισμός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και από τον ίδιο τον εκπαιδευτή στην αρχή για την παρουσίαση των θεμάτων και στο 
τέλος για να συνοψίσει ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. 

Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν προσωπικές συναντήσεις, διαδικτυακές εφαρμογές όπως 
το Whimsical ή το Miro μπορούν να βοηθήσουν στη διεξαγωγή μιας εικονικής ομάδας εστίασης: οι 
συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό τους πίνακα και να εμφανίσουν δημιουργικά τις 
ιδέες τους. Διαφορετικά, ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις εφαρμογές 

Ενότητα 4.2 - Διασφάλιση ασφάλειας 

Οι ηλικιωμένοι μπορεί να φοβούνται οποιονδήποτε τραυματισμό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 
την ανεξαρτησία τους και να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται σε κανονικές 
καθημερινές δραστηριότητες. 

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ήδη και γνωστοί σωματικοί 
περιορισμοί όπως προβλήματα υγείας και πόνοι στις αρθρώσεις. Οι υπερβολικές ασκήσεις ή τα 
ατυχήματα μπορούν να επιδεινώσουν τις υπάρχουσες συνθήκες ή να προκαλέσουν σπασίματα, 
καταπονήσεις και βλάβες στις αρθρώσεις. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι σωματικοί περιορισμοί μπορεί να 
έχουν τέτοιες περιοριστικές συνθήκες που μπορούν να συγκριθούν με μορφές αναπηρίας. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ηλικιωμένοι μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ότι μπορούν να 
συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή σωματικής δραστηριότητας. Αυτός ο συγκεκριμένος φόβος μπορεί 
να συγκριθεί με αυτόν που μπορούν να έχουν οι αθλητές κάθε ηλικίας όσον αφορά τον εκ νέου 
τραυματισμό. Πέρα από τις σωματικές συνέπειες, οι ψυχοκοινωνικές ανησυχίες μπορεί να 
καθυστερήσουν ή να διακυβεύσουν πλήρως την επιστροφή του ατόμου στην προηγούμενη αθλητική του 
ρουτίνα (Podlog, Dimmock and Miller, 2011). 

 

https://whimsical.com/
https://miro.com/
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Επικοινωνία 
Μια καλή αρχή είναι να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο επικοινωνίας που θα υιοθετήσετε όταν ασχολείστε με 
την ομάδα-στόχο. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαίνει καθησυχασμός των συμμετεχόντων ότι οι 
δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακούν θα είναι διαφορετικές από τις κοινές που έχουν συνηθίσει να 
σκέφτονται, καθώς θα προσαρμοστούν στις ανάγκες τους προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη 
ασφάλεια. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα τον βαθμό προσπάθειας που 
απαιτεί κάθε άσκηση. Αυτό γίνεται για την πρόληψη ατυχημάτων που προκύπτουν από λανθασμένα 
βαθμονομημένες σωματικές προσπάθειες. 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να αναφέρουν την εμπειρία τους, ειδικά στην αντιμετώπιση 
ηλικιωμένων ή/και στη θεραπεία σωματικών ατυχημάτων. 

Όσον αφορά το φύλο, ορισμένες έρευνες δείχνουν πώς οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να χρειάζονται 
επιβεβαίωση σχετικά με τον κίνδυνο τραυματισμών (Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

Φυσικά εμπόδια 
Πρώτα απ’ όλα, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενισχύσουν όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα αποτρέψουν 
την εμπλοκή (π.χ. ολισθηρό έδαφος) και να εξετάσουν τη συμπερίληψη εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί 
για την αντιμετώπιση των φυσικών ικανοτήτων των ηλικιωμένων (π.χ. μαλακό δάπεδο). Θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνουν αξιολόγηση όλων των φυσικών εμποδίων που ενδέχεται να εμποδίσουν την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις (Sport Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 
περιορισμοί προσβασιμότητας, η ύπαρξη ραμπών, ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των 
δραστηριοτήτων και η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού όπως επαγγελματίες πρώτων βοηθειών κ.λπ. 

Εξασφάλιση ασφάλειας κατά την άσκηση 

Στο πλαίσιο της μεθόδου FITT (συχνότητα (Frequency), ένταση (Intense) , χρόνος (Time), τύπος (Type)) 
είναι ένας καλός τρόπος για να έχετε κατά νου ποιες είναι οι βασικές οδηγίες για την εφαρμογή ενός 
σχεδίου φυσικής κατάστασης. 

Πρακτικές προτάσεις για την υγεία των ηλικιωμένων: 

Συχνότητα : ασκήστε σωματική δραστηριότητα τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα 

Ένταση : μέτρια δραστηριότητα (50% του μέγιστου καρδιακού ρυθμού) 

Χρόνος : διάρκειας τουλάχιστον τριάντα λεπτών, μέγιστη ημερήσια διάρκεια άσκησης έως 1 
ώρα. 

Τύπος : ασκήσεις αντίστασης και ισορροπίας 
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Η διαβούλευση με τα μέλη της ομάδας στόχου είναι μια βιώσιμη επιλογή. Για παράδειγμα, οι 
εκπαιδευτές θα πρέπει να ελέγξουν ότι υπάρχουν σκάλες αναρριχητών σκαλοπατιών ή ράμπας 
αναπηρικών αμαξιδίων στον χώρο της εκδήλωσης, καθώς και αρκετός χώρος στάθμευσης για τους 
κατόχους μπλε σημάτων. 

Δεύτερον, οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να τοποθετήσουν ένα κιτ βοήθειας έκτακτης ανάγκης στον 
περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να είναι ορατό από τους συμμετέχοντες και να αντιληφθούν τον 
εξοπλισμό ασφαλείας στο χώρο. Επιπλέον, μπορεί να αναζητήσουν συμφωνίες με γιατρούς ή 
επαγγελματίες υγείας για να παρέχουν μηνιαίο δωρεάν έλεγχο στο χώρο ή να εξασφαλίσουν την 
παρουσία νοσοκόμας στην περιοχή. 

Τρίτον, καθώς ο φόβος του τραυματισμού μπορεί επίσης να σχετίζεται με τον φόβο του εγκλήματος που 
μπορεί να αποθαρρύνει τους ηλικιωμένους από το να ταξιδέψουν στις εγκαταστάσεις, η δέσμευση 
ολόκληρης της οικογένειας θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη (Sportscotland, nd). Μπορεί να βοηθήσει να 
διασφαλιστεί ότι κάθε συμμετέχων έχει ένα ασφαλές ταξίδι στις καθορισμένες εγκαταστάσεις και ότι 
υπάρχει κάποιος γνωστός διαθέσιμος για να παρέμβει σε περίπτωση κινδύνου ή ανάγκης. 

Τέταρτον, οι εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν καλά ότι μπορεί να συμβούν απρογραμμάτιστες αλλαγές 
στη δραστηριότητα. Οι ασκήσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να διασφαλίζεται ένας ορισμένος 
βαθμός ευελιξίας για προσαρμογή σε νέες απροσδόκητες ανάγκες. 

Τέλος, αξίζει να έχουμε κατά νου ότι μόνο μέσω της διαβαθμισμένης έκθεσης οι ηλικιωμένοι μπορούν 
να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση να ενταθούν και να ασχοληθούν σωματικά με ένα διαφορετικό 
περιβάλλον, νέους ανθρώπους και εργαλεία που απαιτούνται για τις δραστηριότητες (Filley, 2019). Αυτά 
πρέπει να χωριστούν σε μικρά κομμάτια, το καθένα με το δικό του βαθμό απαιτούμενης προσπάθειας 

Ενότητα 4.2 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

1) Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις ανάγκες ασφάλειας από τη σκοπιά των 
ηλικιωμένων. 

2) Βελτίωση των διαφορετικών επικοινωνιακών στρατηγικών και ενεργειών για 
να εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους. 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Με το τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: 

a) Να βεβαιώνει ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ηλικιωμένων σχετικά 
με τον φόβο τραυματισμού. 

b) Να υιοθετεί τις πιο βολικές στρατηγικές για τη βελτίωση της ασφάλειας κατά 
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 
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Υλικό N/A 

Αριθμός 
ατόμων 

25 άτομα (5 μέλη από 5 διαφορετικούς αθλητικούς συλλόγους) 

χρόνος Προβλέπονται 35 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

● 5 λεπτά για την περιγραφή της δραστηριότητας 
● 20 λεπτά συζήτηση σε κάθε υποομάδα 
● 10 λεπτά για την παρουσίαση των κοινών σκέψεων στους υπόλοιπους 

εκπαιδευόμενους 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 
Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις προτάσεις από την προηγούμενη δραστηριότητα. 

Ερωτήσεις 

1. Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τραυματισμοί που αντιμετωπίζετε όταν έχετε να κάνετε με 
ηλικιωμένους; Είναι παρόμοια με αυτά που βλέπετε όταν οι νεότεροι αθλητές κάνουν κακό στον 
εαυτό τους; 

2. Ξέρετε πώς να ενεργήσετε σε περίπτωση που ένας ηλικιωμένος πληγώσει τον εαυτό του; 
3. Είναι η δομή/χώρος διεξαγωγής σας εξοπλισμένο για να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα; Πως? 
4. Γνωρίζετε εάν οι οικογένειες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να στηρίξουν τους μεγαλύτερους 

συγγενείς τους; (Για παράδειγμα, δίνοντάς τους μια βόλτα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, 
παρέχοντας μια επαφή έκτακτης ανάγκης, μιλώντας περιοδικά με τον εκπαιδευτή και ούτω 
καθεξής). 

5. Μπορείτε να προτείνετε τρόπους για να προσκαλέσετε οικογένειες να υποστηρίξουν τη 
συμμετοχή των μεγαλύτερων συγγενών τους σε αθλητικές δραστηριότητες; 

Ενότητα 4.3 - Ισχυροί δεσμοί 
Οι ηλικιωμένοι πρέπει να αναπτύξουν ισχυρότερους δεσμούς με τους εκπαιδευτές τους και με την τοπική 
τους κοινότητα, προκειμένου να συμμετέχουν πρόθυμα και ευχάριστα σε υπάρχουσες δραστηριότητες 
στην περιοχή τους. 

Εκπαιδευτές 

Η κοινή λογική προτείνει ότι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν μια ενθαρρυντική και ευγενική 
προσέγγιση που δίνει αξία στον διάλογο αντί για την προστασία. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 



 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Aging (Funmilies)  
Αριθμός έργου: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες 
απόψεις. 

 

γνωρίζουν καλά ότι οι ηλικιωμένοι τείνουν να έχουν διαφορετική αντίληψη για τον αθλητισμό, 
προτιμώντας δομημένες και θεσμοθετημένες αθλητικές δραστηριότητες (Funmilies, 2021). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ορισμένες μελέτες προτείνουν η ηλικία και το φύλο του εκπαιδευτή να 
ταιριάζουν με αυτά των συμμετεχόντων, ειδικά στην περίπτωση των ηλικιωμένων γυναικών. Με αυτόν 
τον τρόπο, ολόκληρη η ομάδα μπορεί εύκολα να ταυτιστεί με τον εκπαιδευτή. Ο στόχος είναι να 
μειωθούν οι ανασφάλειες και η αμηχανία, να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη προς τον προπονητή και να 
αφήσουμε τους συμμετέχοντες να αισθάνονται «κατανοητοί» σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες 
τους (Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

Κοινότητα και επικοινωνία 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτές δεν μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μια τοπική κοινότητα. Οι 
κοινότητες δεν παρέχουν μόνο χώρους, αλλά και ένα χρήσιμο δίκτυο ατόμων και οικογενειών που 
μπορούν να υποστηρίξουν αθλητικές δραστηριότητες που φροντίζουν τους μεγαλύτερους συγγενείς 
τους. Πράγματι, «ένας μικρός αστικός οικισμός μπορεί να είναι πιο ευαίσθητος και πιο κατάλληλος και 
ανταποδοτικός για την έναρξη των πρώτων δραστηριοτήτων» (Funmilies, 2021). 

Επιπλέον, οι Booth et al. (2000) τόνισε ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα των 
ηλικιωμένων να συμμετέχουν στη φυσική δραστηριότητα είναι τόσο κοινωνικο-γνωστικοί όσο και από 
το αντιληπτό περιβάλλον. Μεταξύ αυτών: εσωτερικό κίνητρο, υποστήριξη από φίλους, συμμετοχή της 
οικογένειας, παρουσία ασφαλών χώρων και διαδρομών για περπάτημα, εύκολα/προσβάσιμων σταδίων 
ή χώρων άσκησης. 

Κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες θα πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και 
χαρακτηριστικά. Έτσι, οι μικρές στοχευμένες ενέργειες που προηγούνται προσεκτικής χαρτογράφησης 
και κατανόησης του τοπικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητες για μακροχρόνιες παρεμβάσεις. 

Τέλος, για να προσεγγίσουν το κοινό-στόχο, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
ενημέρωσης των ηλικιωμένων σχετικά με τοπικές αθλητικές δραστηριότητες μέσω μη ψηφιακών μέσων, 
όπως προωθήσεις μέσω ταχυδρομείου, φυλλάδια, τοπικές εφημερίδες και πίνακες ανακοινώσεων σε 
τοπικά κοινοτικά κέντρα (πολιτικά και θρησκευτικά). (Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

Ενότητα 4.3 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

- Αναγνώριση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι εκπαιδευτές 
γίνονται αντιληπτοί από τις ομάδες τους, πώς να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη 
και να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό άγχος. 
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- Αναγνώριση των τοπικών αναγκών και των καλύτερων στρατηγικών 
επικοινωνίας για την αλληλεπίδραση με τους ηλικιωμένους. 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Με το τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: 

- Να αξιλογεί και να εκτελεί ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση της 
αντίληψης εμπιστοσύνης που έχουν οι ηλικιωμένοι προς τον εαυτό τους. 

- Να κατανοεί ότι ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής επικοινωνίας και η 
αξιολόγηση των τοπικών αναγκών είναι μια βιώσιμη πορεία προς 
επιτυχημένες αθλητικές δραστηριότητες ηλικιωμένων. 

Υλικό N/A 

Αριθμός 
ατόμων 

25 άτομα (5 μέλη από 5 διαφορετικούς αθλητικούς συλλόγους) 

χρόνος Προβλέπονται 35 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

● 5 λεπτά για την περιγραφή της δραστηριότητας 
● 20 λεπτά συζήτηση σε κάθε υποομάδα 

● 10 λεπτά για την παρουσίαση των κοινών σκέψεων στους υπόλοιπους 
εκπαιδευόμενους 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 
Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις προτάσεις από την προηγούμενη δραστηριότητα. 

Ερωτήσεις 

1. Πώς καταφέρνετε να οικοδομήσετε εμπιστοσύνη και δέσμευση σε μια ομάδα, ώστε να 
θεωρηθείτε ευγενικός και αξιόπιστος εκπαιδευτής; 

2. Ποιο μέσο επικοινωνίας ταιριάζει καλύτερα στην προώθηση δραστηριοτήτων στην τοπική σας 
κοινότητα, με βάση την προηγούμενη εμπειρία σας; 

3. Υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες στην τοπική σας κοινότητα; Πώς αντιμετωπίζονται; 
4. Υπάρχει στην κοινότητά σας ένα δίκτυο που υποστηρίζει τους ηλικιωμένους μέσω του 

αθλητισμού; 
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Ενότητα 5 - Σωματική/κιναισθητική νοημοσύνη 

Δομή της ενότητας 
Αυτή η ενότητα αναπτύχθηκε για να δώσει στους εκπαιδευόμενους παραδείγματα πρακτικών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να αυξήσουν τη σωματική κιναισθητική νοημοσύνη (ΣΚΝ/ BKI (αγγλ.)) σε 
νέους και ηλικιωμένους. 

Στην ενότητα του, οι εκπαιδευτές θα εισαγάγουν το θέμα του BKI και τη σημασία του στην ενεργό 
γήρανση και στην ευημερία της νεολαίας. Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει επίσης όλα τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να έχει μια δραστηριότητα για να τονώσει το BKI των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, οι 
εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μέρος σε μια πρακτική δραστηριότητα που θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα 
για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων BKI στο μέλλον. Η πρώτη δραστηριότητα επικεντρώνεται στη 
βελτίωση της προσοχής και της αναλυτικής σκέψης. Η δεύτερη δραστηριότητα που θα προταθεί στους 
εκπαιδευόμενους είναι, από την άλλη, περισσότερο εστιασμένη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 
και συντονισμού. 

Στόχοι μάθησης Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην επίτευξη του ακόλουθου μαθησιακού στόχου: 

1) Έννοια της σωματικής-κιναισθητικής νοημοσύνης; 

2) Τύποι δραστηριοτήτων για την ενεργοποίηση αυτού του είδους νοημοσύνης 
και πώς να συμπεριληφθούν στην εκπαίδευση με νέους και ηλικιωμένους. 

Αναμενόμενο 
μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα: 
 
Γνωρίζει πώς να δομεί δραστηριότητες που βελτιώνουν το BKI για νέους και 
ηλικιωμένους 

Εκτίμηση Η αξιολόγηση αυτής της ενότητας θα γίνει στο τέλος της ενότητας σε μια 
συμμετοχική ολομέλεια στην οποία οι συμμετέχοντες θα ερωτηθούν εάν: 

− ανέπτυξαν μια κατανόηση της έννοιας της σωματικής κιναισθητικής 
νοημοσύνης. 

− Μπορούν να απαριθμήσουν τα χαρακτηριστικά μιας δραστηριότητας που 
μπορεί να διεγείρει τη σωματική κιναισθητική νοημοσύνη. 

− οι πρακτικές δραστηριότητες ήταν χρήσιμες για την κατανόηση αυτής της 
έννοιας. 
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− αυτοί (τουλάχιστον πέντε έως δέκα εκπαιδευόμενοι) μπορούν να 
προτείνουν στους άλλους δραστηριότητες που μπορούν να τονώσουν το 
BKI σε ηλικιωμένους και νέους. 

Εισαγωγή στην ενότητα 

Σήμερα, με τις ζωές μας να διαποτίζονται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιβάλλοντα γραφείου και 
επί του παρόντος υβριδική ή διαδικτυακή εκπαίδευση και εργασία, οι άνθρωποι φαίνεται να στερούνται 
επαρκών σωματικών δραστηριοτήτων. Ένας τέτοιος καθιστικός τρόπος ζωής φαίνεται να προκαλεί όχι 
μόνο σωματικές αλλά και πνευματικές ατροφίες. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται περισσότερο να 
συγκεντρωθούν, να έχουν μεγαλύτερες συνομιλίες, να δημιουργούν δημιουργικές ιδέες και να 
μαθαίνουν αποτελεσματικά. Γενικά, η καθιστική ζωή έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε σωματικές και 
ψυχικές δυσκολίες. 

Η σωματική κιναισθητική νοημοσύνη είναι η ικανότητα χειρισμού αντικειμένων και χρήσης ποικίλων 
φυσικών δεξιοτήτων. Αυτή η νοημοσύνη περιλαμβάνει επίσης την αίσθηση του συγχρονισμού και την 
τελειοποίηση των δεξιοτήτων μέσω της ένωσης νου-σώματος. Οι αθλητές, οι χορευτές, οι χειρουργοί και 
οι τεχνίτες παρουσιάζουν καλά ανεπτυγμένη σωματική κιναισθητική νοημοσύνη. (Πανεπιστήμιο του 
Τενεσί, Κέντρο Επιστημών Υγείας, 2021) 

Στο έργο του Frames of Mind , ο Howard Gardner επισημαίνει την ύπαρξη νοημοσύνης όχι μόνο στην 
ακαδημαϊκή διάσταση. 

Δηλαδή, το BKI είναι διαπιστευμένο ως αυτό που θα μπορούσε να αμφισβητήσει σε μεγάλο βαθμό τα 
στερεότυπα για τους αθλητές που δεν είναι αρκετά έξυπνοι. Το BKI αφορά κυρίως την καλή επιδεξιότητα, 
τον συντονισμό και τη μάθηση μέσω της πρακτικής εμπειρίας. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές 
αλλά και οι άνθρωποι γενικότερα έχουν καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις εάν ασκούν και κάποιο είδος 
σωματικής άσκησης. Το BKI όχι μόνο βοηθά στην ολοκλήρωση των εργασιών ή στην καλύτερη 
λειτουργικότητα του εγκεφάλου χάρη στην ταχύτερη κυκλοφορία του αίματος, αλλά διατηρεί επίσης το 
σώμα υγιές. Για αυτούς τους λόγους, αυτή η ενότητα είναι κατάλληλη και θα αποφέρει οφέλη και στα 
δύο στοχευμένα κοινά, συγκεκριμένα στις ηλικιακές ομάδες μεταξύ 18-25 και 65+. 

Ενότητα 5.1 - Η σημασία της σωματικής κιναισθητικής νοημοσύνης 
Η σωματική κιναισθητική νοημοσύνη, που προσδιορίζεται ως μία από τις πολλαπλές νοημοσύνη μας στη 
θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Howard Gardner στις αρχές της δεκαετίας του '80, προορίζεται ως η 
ικανότητα να χρησιμοποιούμε συνειδητά το σώμα μας σε εκφραστικές ή/και αθλητικές 
δραστηριότητες. Νους και σώμα επομένως δεν θεωρούνται ως δύο ξεχωριστές οντότητες αλλά αρμονικά 
συνδεδεμένες. Το BKI μας επιτρέπει να νιώθουμε και να διαχειριζόμαστε το σώμα μας για την επίτευξη 
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ενός στόχου ή την έκφραση του εαυτού μας. Το BKI, όπως και οι άλλες ευφυΐες, πρέπει να εκπαιδευτεί 
και να εξασκηθεί και μπορεί να βελτιωθεί. Οι δραστηριότητες που μπορούν να βελτιώσουν το BKI θα 
πρέπει να απαιτούν: 

− υψηλή ακρίβεια στις κινήσεις. 
− υψηλός έλεγχος και συντονισμός. 
− υψηλή επιδεξιότητα. 

Αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσω συγκεκριμένων αθλητικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων 
(κολύμβηση, aqua aerobic, ιστιοπλοΐα, σκανδιναβικό περπάτημα, γυμναστική, πιλάτες, γιόγκα, χορός, 
διατάσεις, ποδηλασία, περπάτημα, τένις, άσκηση σε καρέκλα κ.λπ.) ή μέσω μη τυπικής άσκησης 
μαθησιακές δραστηριότητες όπως δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων, χορός, θέατρο ή οποιαδήποτε 
μαθησιακή εμπειρία που απαιτεί μια χωρική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σώμα. 

Στις άλλες ενότητες, ιδίως σε εκείνη που είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού, 
υπογραμμίστηκε η σημασία της χρήσης μη τυπικών δραστηριοτήτων με στόχο την πραγματοποίηση της 
ένταξης μεταξύ των γενεών. Σε αυτή την περίπτωση, έχουν και τους δύο σκοπούς. 

Η βελτίωση αυτής της νοημοσύνης είναι σημαντική για τον στόχο του έργου μας, διότι αυξάνει την 
αυτογνωσία και την ικανότητα εκτέλεσης αθλητικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της προσοχής. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα ηλικιωμένων που κατάφεραν να αγωνιστούν 
σε υψηλά αθλητικά επίπεδα, όπως: 

● Στέλιος Πρασσάς - έτρεξε τον Αυθεντικό Μαραθώνιο στην Αθήνα (2021) σε 8 ώρες 2μ 14 
δευτερόλεπτα 

● George Corones (99 ετών) - 50 μέτρα ελεύθερη κολύμβηση - 56,12 δευτερόλεπτα 
● Fauja Singh (100 ετών) το 2011, ο Singh έγινε ο πρώτος 100χρονος που τερμάτισε μαραθώνιο, σε 

8:11:06 

Τα επιτεύγματά τους μπορούν να μας βοηθήσουν να εισαγάγουμε την έννοια της ανάπτυξης 
σωματικής/κιναισθητικής νοημοσύνης (BKI) τόσο για σωματικές όσο και για πνευματικές ασκήσεις (και 
μερικές φορές μια εξαιρετική απόδοση). 

Ενότητα 5.1 - Δραστηριότητα 
Στόχοι 
υποενότητας 

Η ενότητα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

1) Αύξηση της γνώσης σχετικά με τη σημασία της σωματικής κιναισθητικής 
νοημοσύνης. 
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2) Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δραστηριότητες μη τυπικής 
μάθησης που μπορούν να βελτιώσουν τη σωματική κιναισθητική 
νοημοσύνη. 

Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

Μέχρι το τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: 
• Να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της σωματικής 

κιναισθητικής νοημοσύνης. 
• Να προσδιορίσει αθλητικές και μη τυπικές δραστηριότητες 

μάθησης που βοηθούν στην ανάπτυξη της σωματικής 
κιναισθητικής νοημοσύνης. 

Υλικό Χαρτί, ψαλίδι, κατασκευαστές, ταινία, αυτοκόλλητα, αυτοκόλλητες σημειώσεις, 
πίνακας 

Αριθμός 
ατόμων 

25 άτομα 

χρόνος Προβλέπονται 85 λεπτά για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας. Το πρόγραμμα 
οργανώνεται ως εξής: 

● 10 λεπτά για μετωπικό μάθημα σωματικής κιναισθητικής νοημοσύνης 

● 5 λεπτά για να εξηγήσετε τη δραστηριότητα 1. 

● 20 λεπτά για τη δραστηριότητα 1. 

● 5 λεπτά απολογισμού. 

● 5 λεπτά διάλειμμα 

● 5 λεπτά για να εξηγήσετε τη δραστηριότητα 2. 

● 20 λεπτά για τη δραστηριότητα 2. 

● 15 λεπτά απολογισμού και αξιολόγησης.  

 

Περιγραφή δραστηριότητας 
(1) Για τη δραστηριότητα «Φτιάξτε την ιστορία» η ομάδα θα σχηματίσει μια γραμμή και ένα άτομο κάθε 
φορά θα προχωρά για να πει μια λέξη μιας ιστορίας και μετά θα κάνει πίσω στη γραμμή. Ένα άλλο άτομο 
συνεχίζει την ιστορία κάνοντας ένα βήμα μπροστά και στη συνέχεια πίσω στη σειρά. Η ιστορία 
συνεχίζεται μέχρι να συμμετάσχει κάθε μέλος της ομάδας, και μετά συνεχίζεται με το πρώτο άτομο να 
προσθέτει ξανά μια άλλη λέξη. Συνεχίστε μέχρι να τελειώσει φυσικά η ιστορία. Το πρώτο βήμα θα ήταν 
να οργανώσετε την ομάδα και να εξηγήσετε πώς θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα (δείτε την 
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εισαγωγή της ενότητας). Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν ο καθένας ένα στυλό και 
ένα χαρτί και να γράψουν τα λόγια τους αφού τα πουν δυνατά. Στη συνέχεια, οι νότες θα συνδεθούν σε 
μια ιστορία είτε σε λευκό ή φελλό πίνακα. 

(2) Εάν είναι συνδεδεμένοι, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να σχεδιάσουν έναν μεγάλο πίνακα και να ορίσουν 
άτομα σε ορισμένα τμήματα του πίνακα (αυτό μπορεί να σχεδιαστεί σε ένα Jamboard). Εάν υπάρχει, ο 
χώρος μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικά τμήματα, τα οποία θα είναι το σημείο εκκίνησης για κάθε 
συμμετέχοντα. Ο πίνακας θα εμφανίζεται ως ένας πολιτιστικός χάρτης με πληροφορίες για τους 
πολιτισμούς, τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις ενός συγκεκριμένου έθνους. Εάν η δραστηριότητα είναι 
διαδικτυακή, είναι δυνατή η εγγραφή ή η εμφάνιση εικόνων σε αυτόν τον πίνακα/χάρτη. Εάν η 
δραστηριότητα είναι πρόσωπο με πρόσωπο, ο εκπαιδευτής μπορεί να τοποθετήσει διαφορετικά 
αντικείμενα που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς σε διαφορετικά σημεία του χώρου που 
χρησιμοποιείται για τη δραστηριότητα. Κάθε 2 λεπτά, ο εκπαιδευτής θα διαβάζει μια γραμμή για μια 
διαφορετική κουλτούρα και οι συμμετέχοντες πρέπει να τοποθετηθούν σωστά στον πίνακα (ή στο σημείο 
του χώρου που χρησιμοποιείται εάν η δραστηριότητα είναι παρούσα) παίζοντας ο καθένας τον ρόλο των 
πολιτισμών εμπλέκονται στον πολιτιστικό χάρτη (καθώς θα συμμετέχουν 25 συμμετέχοντες, είναι 
καλύτερο να επιλέξετε 5 πολιτισμούς και να ορίσετε το πολύ 5 συμμετέχοντες σε κάθε πολιτισμό). Η 
άσκηση «Βρες με στο χάρτη» συνδυάζει τις έννοιες της σωματικής νοημοσύνης και της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. Στόχος για τους συμμετέχοντες θα είναι να μάθουν για άλλους πολιτισμούς μέσω 
σωματικών δραστηριοτήτων και πρακτικών γνώσεων. Οι προπονητές θα εξηγήσουν πρώτα τους κανόνες 
του παιχνιδιού. Μόλις όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να παίξουν 
μέχρι ο εκπαιδευτής να σταματήσει να διαβάζει τις προτάσεις που σχετίζονται με τους πολιτισμούς που 
εμπλέκονται στο έργο. 

(3- Εναλλακτική δραστηριότητα) Ο εκπαιδευτής μπορεί να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους καθώς και τις δραστηριότητες που συνήθως ασκούν για τη βελτίωση του 
BKI. 

Προτάσεις 
(δραστηριότητα 1) Ο εκπαιδευτής πρέπει να παρακινήσει τις ομάδες να συμμετέχουν ενεργά. Μπορεί να 
δώσει υποδείξεις μόνο με σωματικές κινήσεις, όχι λεκτικά. δείχνοντας έτσι ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά της κιναισθητικής νοημοσύνης. 

(δραστηριότητα 2) Ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει τη δραστηριότητα πιο ενδιαφέρουσα εμπνέοντας 
προσωπικές ιστορίες που συνδέονται με διάφορα πολιτιστικά θέματα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Διαγενεακές Αθλητικές 
δραστηριότητες  
Αθλητική Δραστηριότητα 1: Τυφλή βαθμολογία 

Υλικό Ένα έως πέντε μικρό φορητό γκολ ποδοσφαίρου, μπάλα ποδοσφαίρου, μπαντάνα 

Αριθμός 
ατόμων 

Ενα ζεύγος 

χρόνος Κάθε ζευγάρι έχει δύο λεπτά για να προσπαθήσει να σκοράρει. 

Δραστηριότητα Αυτή η δραστηριότητα έχει ένα ισχυρό στοιχείο δημιουργίας ομάδας. Επιπλέον, 
κάνει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμη και με απώλεια 
ικανότητας (απώλεια όρασης σε αυτή την περίπτωση) είναι δυνατό, ενισχύοντας τις 
άλλες ικανότητες, να συμμετέχουν ενεργά στον αθλητισμό. 

Η ομάδα των συμμετεχόντων πρέπει να χωριστεί σε ένα ζευγάρι που αποτελείται 
από έναν ηλικιωμένο και έναν νεαρό. Η νεολαία πρέπει να τυφλωθεί με την 
μπαντάνα και, χάρη στις οδηγίες που δίνει ο μεγαλύτερος, πρέπει να πετύχει ένα 
ποδοσφαιρικό γκολ. Μπορούν να προσπαθήσουν να σκοράρουν για δύο λεπτά. Ο 
υπεύθυνος της δραστηριότητας (ο προπονητής/εκπαιδευτής) πρέπει να καταγράψει 
τον αριθμό των βαθμολογιών. Στο τέλος των δύο λεπτών, ένα άλλο ζευγάρι αρχίζει 
να παίζει. Όταν όλα τα ζευγάρια «σκοράρισμα νέων» έχουν ολοκληρωθεί, το παιχνίδι 
έχει τελειώσει. 

Προτάσεις Είναι σημαντικό στο τέλος ή στην αρχή της δραστηριότητας, ο 
προπονητής/εκπαιδευτές να κάνει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι η 
αμοιβαία ανταλλαγή και εμπιστοσύνη μεταξύ ηλικιωμένων και νέων είναι δυνατή 
και εμπλουτίζει ο ένας τον άλλον. 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

N/A 

Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

Μια μπάλα για όλους, έργο Στρατηγικής Συνεργασίας Erasmus+ 
https://www.youtube.com/watch?v=THOW5d4XD48 

 

https://www.youtube.com/watch?v=THOW5d4XD48
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Αθλητική Δραστηριότητα 2: Μπολ 

Υλικό Δύο σετ μπολ 

Αριθμός 
ατόμων 

Ομάδες δύο ατόμων (ένας μεγαλύτερος και ένας νεαρός) 

χρόνος Η ομάδα που φτάνει τους δέκα πόντους κερδίζει το παιχνίδι 

Δραστηριότητα Η δραστηριότητα είναι το παιχνίδι των μπολ. Είναι σημαντικό κάθε ομάδα να είναι 
διαγενεακή και να αποτελείται από έναν πρεσβύτερο και έναν νεαρό. Η 
δραστηριότητα ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ των δύο γενεών και είναι σημαντικό 
να αρθούν τα εμπόδια και τα στερεότυπα και να αναγνωριστούν οι πόροι που είναι 
κατάλληλοι για την άλλη γενιά. 

Ο προπονητής/προπονητές προετοιμάζουν το γήπεδο, υπογράφοντας τις γραμμές 
στο έδαφος. Τα μέτρα έχουν μήκος 15 μέτρα και πλάτος 2,40 μέτρα. Η επιφάνεια 
μπορεί να είναι γρασίδι ή άμμος. 

Κάθε ζευγάρι (ομάδα) παίζει εναντίον άλλης ομάδας. Ο προπονητής/προπονητής θα 
κληρώσει την ομάδα που ξεκινά το παιχνίδι ρίχνοντας τον γρύλο. Μόλις ρυθμιστεί η 
υποδοχή, το παιχνίδι μπορεί να ξεκινήσει. Η ομάδα που δεν έχει ρίξει τον γρύλο 
μπορεί να αρχίσει να ρίχνει το πρώτο μπολ. Ένας ένας οι παίκτες, κάθε φορά από 
διαφορετική ομάδα, θα πετάξουν τα μπολ μέχρι να τελειώσουν τα μπολ. Όταν 
τελειώσουν τα μπολ, το πιο κοντινό μπολ στον γρύλο κερδίζει έναν πόντο. Το παιχνίδι 
μπορεί στη συνέχεια να ξαναρχίσει ξανά έως ότου η νικήτρια ομάδα φτάσει τους 
δέκα πόντους. 

Προτάσεις Εάν προκύψουν συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, ο 
προπονητής/προπονητές πρέπει να μεσολαβήσουν μεταξύ των μελών, 
υπενθυμίζοντάς τους τη δυνατότητα αμοιβαίας ανταλλαγής που προσφέρει το 
παιχνίδι και η εμπειρία. 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

N/A 

Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

Βασικοί κανόνες των μπολ https://www.youtube.com/watch?v=muJjDorVyLI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=muJjDorVyLI
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Αθλητική Δραστηριότητα 3: Padel 

Υλικό Παιδική χαρά Padel, δίχτυ, τέσσερις ρακέτες padel, μπάλες του τένις 

Αριθμός 
ατόμων 

4 παίκτες χωρισμένοι σε δύο ομάδες 

χρόνος Μόλις μια ομάδα κερδίσει ένα σετ (μειωμένο σε σύγκριση με τα επίσημα παιχνίδια 
Padel) 

Δραστηριότητα Το Paddles είναι ένα διασκεδαστικό και κοινωνικό παιχνίδι που μπορεί να φέρει 
κοντά τις δύο γενιές. Με αυτή τη δραστηριότητα, οι ηλικιωμένοι και οι νέοι μπορούν 
να συνειδητοποιήσουν ότι οι ηλικιωμένοι είναι ένας πόρος στην ομάδα και ότι είναι 
ικανοί να διασκεδάσουν και να είναι ενεργοί. 

Η δραστηριότητα είναι μια απλοποιημένη έκδοση του padel. Οι ομάδες 
αποτελούνται από δύο μέλη, ένα νέο και ένα μεγαλύτερο. Η δραστηριότητα 
ακολουθεί τους κανόνες του κουπί, αλλά το παιχνίδι θα διαρκέσει μόνο ένα σετ για 
να επιτρέψει σε όλες τις ομάδες να παίξουν. 

Η κλήρωση θα κρίνει την ομάδα που σερβίρει. Το σκορ είναι συνήθως αυτό του τένις 
αλλά σε αυτή την περίπτωση θα απλοποιηθεί. Η ομάδα που θα φτάσει τους 21 
πόντους κερδίζει το σετ. Ένας πόντος μπορεί να γίνει εάν η μπάλα χτυπήσει δύο 
φορές το έδαφος στο γήπεδο του αντιπάλου και εάν η αντίπαλη ομάδα πετάξει έξω 
από το γήπεδο τη μπάλα. Ένας πόντος μπορεί να γίνει επίσης εάν η αντίπαλη ομάδα 
κάνει λάθη για δύο συνεχόμενες φορές το σερβίς. Το σερβίς είναι καλό όταν χτυπά 
μόνο στο έδαφος (και όχι στον τοίχο) στο γήπεδο του αντιπάλου προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η μπάλα πρέπει να χτυπήσει στο έδαφος και στη 
συνέχεια ο τοίχος να πεταχτεί πίσω στο γήπεδο των αντιπάλων. 

Κάθε τρεις πόντους αλλάζει η ομάδα που σερβίρει. 

Προτάσεις Σε σύγκριση με την άλλη δραστηριότητα, το padel είναι λίγο πιο περίπλοκο. Η 
σημαντική πτυχή αυτής της δραστηριότητας είναι η κοινωνικοποίηση και η 
διασκέδαση. Επομένως, ακόμα κι αν οι παίκτες κάνουν λάθος στους κανόνες στην 
αρχή, αφήστε τους να παίξουν. 
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Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

N/A 

Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

Όφελος του Padel για ηλικιωμένους https://www.thesportspirit.com/padel-sport-
terza-eta/ 

https://www.padelstoreroma.it/uno-sport-adatto-a-tutti-scopri-il-padel/ 

Κανόνες Padel https://www.youtube.com/watch?v=NX-68fxhL_4 

 

Αθλητική Δραστηριότητα 4: ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 1 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΠΑΣΗΣ ΠΑΓΟΥ 

Υλικό Laptop/υπολογιστής, προβολέας, internet 

Αριθμός 
ατόμων 

Έως 12 

χρόνος Έως 30' 

Δραστηριότητα 1) Ζητήστε από κάθε μαθητή να σκεφτεί μια ποδηλατική εμπειρία του. 

Αφήστε τους να περιγράψουν την κατάσταση όταν ο περιστρεφόμενος τροχός 
σταματά στο όνομά τους. 

https://pickerwheel.com/ 

 

Ρωτήστε τους μαθητές σας για την εμπειρία τους στο ποδήλατο, μέχρι στιγμής. 

Πού συνέβη? 

Πότε συνέβη? 

Πόσοι ήσασταν; 

Τι συνέβη? 

Πώς ένιωσες για αυτό; 

 

Παραδείγματα: 

https://www.thesportspirit.com/padel-sport-terza-eta/
https://www.thesportspirit.com/padel-sport-terza-eta/
https://www.padelstoreroma.it/uno-sport-adatto-a-tutti-scopri-il-padel/
https://www.youtube.com/watch?v=NX-68fxhL_4
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α) Έκανα ποδήλατο κατά μήκος του Δούναβη στο Donauradweg. Ένα βράδυ έφτασα 
σε ένα χωριό όπου αγόρασα τη γερμανική εφημερίδα Die Zeit. Ήμουν μόνος. Έκανα 
ένα ντους, πήγα για ύπνο και διάβασα για τον Γύρο της Γαλλίας. Έμαθα ότι οι 
συναγωνιστές είχαν μακαρόνια με βούτυρο για βραδινό. Με έμπνευση, κατέβηκα στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου. Δεν είχαν βούτυρο. Απογοητεύτηκα. 

β) Το λάστιχο μου έσπαζε. Έψαχνα για συνεργείο. Έπρεπε να το κάνω επανειλημμένα 
καθώς γινόταν επίπεδο ξανά και ξανά. Έτσι ξεκίνησα να μαθαίνω γερμανικά. 
Μάθαινα γερμανικά κάνοντας ποδήλατο και περπάτημα. 

Προτάσεις Οι ιστορίες μπορούν να ηχογραφηθούν με την άδεια των συμμετεχόντων. 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

Δεν χρειάζονται φυλλάδια. 

Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

Τουριστικά φυλλάδια κ.λπ. 

 

Αθλητική Δραστηριότητα 5: ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2 

Υλικό Φωτογραφίες ποδηλατών 

Αριθμός 
ατόμων 

Έως 12 

χρόνος Έως 45' 

Δραστηριότητα Φυλλάδια με φωτογραφίες ποδηλατών, για παράδειγμα, στο Γκούντα, πρέπει να 
ξαπλωθούν σε ένα τραπέζι ή στο πάτωμα. Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο οι 
μαθητές περπατούν γύρω από το τραπέζι και παίρνουν μια φωτογραφία. Ο αριθμός 
των φωτογραφιών που απεικονίζουν ποδηλάτες πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 
τον αριθμό των μαθητών. Οι μαθητές βλέπουν τις φωτογραφίες και παίρνουν μία 
από αυτές. Εξηγούν τους λόγους της επιλογής τους. Ο εκπαιδευτικός κάνει σχόλια 
επισημαίνοντας τα θέματα που προέκυψαν και απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Γιατί πήρατε αυτή τη φωτογραφία; 

Ποιος είναι στην φωτογραφία? 

Πού έχει ληφθεί, κατά τη γνώμη σας; 
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Πού κατευθύνονται οι ποδηλάτες; 

 
Οι φωτογραφίες είναι διαθέσιμες εδώ  
 
Φωτογραφία: Meta Kutin 

Προτάσεις Οι μαθητές μπορούν επίσης να φέρουν τις δικές τους φωτογραφίες που 
παρουσιάζουν την ποδηλατική τους εμπειρία. 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

Φωτογραφίες ποδηλατών 

Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

Ιστότοποι τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανισμών ποδηλασίας (σε αυτή την 
περίπτωση, θα χρειαστείτε φορητό υπολογιστή/υπολογιστή, προβολέα, wifi) 

 

Αθλητική Δραστηριότητα 6: Ποδηλασία 3 - VIVONS A VELO 

Υλικό Φλιπχάρτ, μαρκαδόροι 

Αριθμός 
ατόμων 

Έως 12 

χρόνος Έως 30' 

Δραστηριότητα Επιλέξτε τρία πιο θετικά χαρακτηριστικά της ποδηλασίας και συζητήστε τα ανά δύο. 

 

Ευεξία 

Κοινωνική συνοχή 

Τοπική συνοχή 

Αλληλεγγύη 

Αθλητισμός χαμηλού αντίκτυπου 

Αυξημένη καρδιαγγειακή ικανότητα 

αυξημένη μυϊκή δύναμη και ευλυγισία 

https://drive.google.com/drive/folders/1RRBcU6EwDnJ2GFILhXgkB90TxQ8jG3W3
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βελτιωμένη κινητικότητα των αρθρώσεων 

Μειωμένα επίπεδα στρες 

Βελτιωμένη στάση σώματος και συντονισμός 

Προτάσεις Ο συντονιστής της ομάδας συζήτησης υποτίθεται ότι θα κάνει δευτερεύουσες 
ερωτήσεις. Για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να εμβαθύνει τις γνώσεις του 
για τις παραπάνω έννοιες, ανατρέχοντας σε άρθρα, βιβλία, μελέτες κ.λπ. 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

Δεν χρειάζονται φυλλάδια. 

Αναφορές (αν 
υπάρχουν) 

 

 

Αθλητική Δραστηριότητα 7: ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 4 - ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Υλικό Χάρτες πόλεων, μαρκαδόροι, τουριστικά φυλλάδια για έμπνευση, φορητός 
υπολογιστής/υπολογιστής, προβολέας, πολύτιμα παραδείγματα καλοσχεδιασμένων 
φυλλαδίων στον τομέα του αθλητισμού 

Αριθμός 
ατόμων 

Έως 12 

χρόνος Έως 30' 

Δραστηριότητα Οργανώστε μια ομάδα ποδηλατών μεταξύ γενεών για να σχεδιάσετε μια ποδηλατική 
πίστα (πλακοστρωμένη, μη ασφαλτοστρωμένη, με χαλίκι) στην πόλη σας χωρίς 
κίνηση, οδηγώντας τους ποδηλάτες από τη μια τοποθεσία στην άλλη. 

Δημιουργήστε μαζί ένα φυλλάδιο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 

Προτάσεις Η ομάδα αποφασίζει ποια μέρη στην πόλη θα ήθελε να συνδέσει με δρόμους και 
δρόμους χωρίς κυκλοφορία και γιατί. 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

Χάρτες πόλεων, μαρκαδόροι/μολύβι 
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Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

 

 

Αθλητική Δραστηριότητα 8: Μπάντμιντον 

Υλικό Εξοπλισμός: Ρακέτες μπάντμιντον (όσες και οι συμμετέχοντες), δίχτυ μπάντμιντον, 
στρόφιγγες, μπαλόνια και μεγαλύτερα εναλλακτικά, 

Αρκετά μεγάλος χώρος για να μπορούν οι άνθρωποι να παίζουν άνετα, 

Σε εξωτερικούς χώρους: π.χ. γήπεδο ή χωράφι με γρασίδι, 

Σε εσωτερικούς χώρους: μια αρκετά μεγάλη αθλητική αίθουσα, 

1 κιτ πρώτων βοηθειών, 

Νερό και αναψυκτικά, 

Καρέκλες ή πάγκοι για να καθίσετε. 

Αριθμός 
ατόμων 

Μικρότερη ομάδα (6-12 ppl) 

χρόνος Περίπου 2 ώρες 

Δραστηριότητα Το μπάντμιντον είναι ένα κοινό παιχνίδι που μπορεί να παίξει οποιαδήποτε ηλικιακή 
ομάδα. Επομένως, μπορεί επίσης να είναι μια καλή ευκαιρία για ηλικιωμένους και 
νέους να έρθουν και να παίξουν μαζί. 

1. Ζεσταθείτε μαζί σε κύκλο (Ειδικά αρθρώσεις, γοφούς, ώμους κ.λπ.) Δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορετικές ανάγκες των ηλικιωμένων 
συμμετεχόντων. 

2. Χωρίστε την ομάδα σε διπλά (2 ηλικιωμένοι, 2 νέοι), μπορείτε να παίξετε 
αυτή τη δραστηριότητα. 

3. Ξεκινήστε το παιχνίδι σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: Χρήση 
μπαλονιού (για ένα πιο αργό παιχνίδι προθέρμανσης) επιτρέποντας ένα 
δεύτερο σερβίς, επιτρέποντας δύο αγγίγματα σε κάθε πλευρά, μη 
επιτρέποντας χτυπήματα προς τα κάτω, χωρίς να μετράτε πόντους. 

Η φύση του παιχνιδιού: κράτημα του μπαλονιού στον αέρα, ολοκλήρωση του 
αγώνα με ένα χτύπημα, μετακίνηση του αντιπάλου πλάι-πλάι, μετακίνηση 
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του αντιπάλου μπροστά με πίσω, ανάκτηση του σώματος στη μέση και 
αλλαγή θέσεων παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του διπλού . 

4. Δημιουργήστε έναν μικρό κύκλο και μιλήστε για την εμπειρία του τι 
δυσκολεύτηκαν οι συμμετέχοντες και πώς πρέπει να βελτιωθούν. Φροντίστε 
να δημιουργήσετε ένα ασφαλές μέρος ώστε όλοι να μπορούν να μοιράζονται 
και άλλοι να μπορούν να καταλάβουν πώς αντιλαμβάνονται το παιχνίδι οι 
άλλοι συμμετέχοντες. 

5. Ρυθμίστε τον αγωνιστικό χώρο με ένα δίχτυ, εάν το επιτρέπει το επίπεδο 
παιχνιδιού των συμμετεχόντων, αλλάξτε το μπαλόνι σε λεωφορεία. Το 
παιχνίδι πρέπει να ακολουθεί τους προαναφερθέντες κανόνες. 

6. Αφαιρέστε μία από τις ρακέτες μπάντμιντον από κάθε διπλό, επομένως οι 
συμμετέχοντες πρέπει να ανταλλάξουν την υπόλοιπη ρακέτα προσέχοντας 
τον άλλο παίκτη (να τη χειριστείτε με προσοχή και έγκαιρα). Αυτό θα 
βελτιώσει την επικοινωνία εντός των ομάδων. 

7. Ολοκληρώστε την περίοδο παιχνιδιού με έναν φιλικό αγώνα σύμφωνα με 
τους κανόνες ευγενούς παιχνιδιού. 

Μετά το τέλος των αγώνων θα διοργανωθεί σύντομη συνάντηση ενημέρωσης. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καθίσουν όλοι σε ένα μικρό κύκλο και οι εκπαιδευτές 
θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν ήρεμο, ασφαλή χώρο και να κάνουν τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 

Πώς ένιωσες στο πρώτο μέρος της αθλητικής δραστηριότητας; Τι άλλαξε στο δεύτερο 
μέρος; Πώς σας έκανε αυτό να νιώσετε; Νιώθεις περισσότερο συνδεδεμένος με τους 
άλλους; Πώς πιστεύετε ότι θα ωφεληθείτε από περισσότερες αθλητικές 
δραστηριότητες μεταξύ των γενεών; 

Προτάσεις Λάβετε υπόψη την ιατρική κατάσταση των συμμετεχόντων. Ρωτήστε πριν από την 
άσκηση εάν κάποιος έχει τραυματισμούς. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι 
προφυλάξεις για τον Covid19 και να τηρούνται οι τοπικοί κανόνες. 

Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα όπου οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα, 
αφιερώνοντας χρόνο και μη βιαζόμενοι με οδηγίες και δίνοντας πλήρη προσοχή σε 
όποιον μιλάει (ζητήστε το ίδιο από όλους τους συμμετέχοντες). 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

N/A 



 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Aging (Funmilies)  
Αριθμός έργου: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες 
απόψεις. 

 

Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

N/A 

 

Αθλητική Δραστηριότητα 9: Βασικές χορευτικές κινήσεις 

Υλικό Αρκετά μεγάλος χώρος για να μπορούν οι άνθρωποι να κινούνται άνετα 

Σε εξωτερικούς χώρους: π.χ. γήπεδο ή χωράφι με γρασίδι 

Σε εσωτερικούς χώρους: χορός, γιόγκα ή οποιοδήποτε άλλο στούντιο, ίσως με 
καθρέφτη, αρκετά ευρύχωρο ώστε το μέγεθος της ομάδας σας να κυκλοφορεί 

ελάχ. 1 ηχείο ή ηχητικό σύστημα | εξετάστε την απαιτούμενη ρύθμιση με βάση τον 
χώρο που χρησιμοποιείτε (π.χ. σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) 

1 συσκευή μουσικής (π.χ. κινητό τηλέφωνο με spotify ή youtube π.χ. σύνδεση στο 
διαδίκτυο για επιλογή κατάλληλης μουσικής) 

1 κουτί πρώτων βοηθειών 

Νερό και αναψυκτικά 

Καρέκλες ή πάγκοι για να καθίσετε 

Πετσέτες (ή θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στους συμμετέχοντες να τις φέρουν) 

Αριθμός 
ατόμων 

Μικρότερες ομάδες (6 - 12 άτομα) 

χρόνος Περίπου 1 ώρα, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας 

Δραστηριότητα Στόχος της δραστηριότητας είναι να συνδέσει τις δύο γενιές σε επίπεδα πέρα από τη 
λεκτική επικοινωνία, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική ένταξη και κατανόηση. Μέσω 
της κίνησης, μπορούμε να σχετιζόμαστε καλύτερα με το άλλο άτομο (η ηλικία γίνεται 
δευτερεύουσα).  

Η κίνηση μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο είδος χορού (π.χ. Τσάρλεστον) ή απλώς 
μια φανταστική κίνηση βασισμένη στον χορό (π.χ. ζούμπα ή ελεύθερη κίνηση σε 
ρυθμό αυτοσχέδιο χορό, μίμηση κινήσεων μεταξύ τους κ.λπ.)  
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Η δραστηριότητα μπορεί, για παράδειγμα, να βασίζεται σε «βασική κουβανική 
σάλσα βήματα» και να τα εκτελέσετε μαζί (νέοι με ηλικιωμένους, σε ζευγάρια και με 
τη μεγαλύτερη ομάδα με τον δάσκαλο) με λίγο «ελεύθερο χορό» στο τέλος. 

1. Ο δάσκαλος στέκεται μπροστά από την ομάδα. Θα πρέπει να υπάρχει 
επαρκής χώρος για τη μετακίνηση μεταξύ των συμμετεχόντων 

- Ξεκινήστε με απλά να χάσετε το σώμα: βάλτε τους συμμετέχοντες να 
κινήσουν ελεύθερα τα χέρια και τα πόδια τους σε μια αισιόδοξη 
πίστα 

- Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης δώστε επιπλέον έμφαση στα 
πόδια, τα γόνατα, τους γοφούς, τους ώμους κ.λπ. 

- Ρωτήστε αν αυτό ήταν αρκετό ζέσταμα, αν όχι, παίξτε ένα ακόμη 
τραγούδι και δείξτε μερικά βήματα που θα πρέπει να μιμηθούν οι 
συμμετέχοντες 

- Προχωρήστε στην προβολή των βασικών βημάτων της σάλσα, πρώτα 
χωρίς μουσική 

- Μετά με μουσική 
- Ο καθένας δοκιμάζει τις κινήσεις ξεχωριστά, ακολουθώντας τα 

βήματα και τις οδηγίες του δασκάλου 
- Σημείωση: οι χορευτικές κινήσεις πρέπει να προσαρμόζονται στη 

φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων 
2. Συνδυάστε τους συμμετέχοντες (1 νέος, 1 ηλικιωμένος) 

- ο δάσκαλος δείχνει μερικά βήματα που πρέπει να εκτελεστούν μαζί 
(παρέχετε εναλλακτικές λύσεις εάν οι άνθρωποι δεν θέλουν να 
αγγίξουν ο ένας τον άλλον) 

3. Cool down: παιχνίδι χορού 
- Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να έρθουν αντιμέτωποι: το ένα 

άτομο πρέπει να μιμηθεί/ακολουθήσει τις κινήσεις του άλλου ενώ 
παίζει το τραγούδι. Κάθε κίνηση πάει! 

- αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδιού για περίπου 20 
δευτερόλεπτα 

- στη συνέχεια ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αλλάξουν ρόλους 
(αυτός που ακολούθησε τα άλλα άτομα μετακινείται, δείχνει τώρα 
τις κινήσεις) 

- Ενθαρρύνετε το παιχνίδισμα 
- κρατήστε δύο γύρους 
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Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεδρία debrie fing μετά τον χορό: 

Ο δάσκαλος πρέπει να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν πώς ένιωσαν 
κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

Παραδείγματα ερωτήσεων: 

Διασκεδάσατε; Νιώθουν περισσότερο ή λιγότερο συνδεδεμένοι μεταξύ τους; Θα 
ωφεληθεί η κοινωνία μας γενικά από περισσότερα «εργαστήρια» μεταξύ των γενεών; 
Εάν ναι, γιατί; Εάν όχι, γιατί; Είναι ευθύνη των κυβερνητικών υπηρεσιών να παρέχουν 
αυτές τις ευκαιρίες σύνδεσης; 

Προτάσεις  Λάβετε υπόψη την ιατρική κατάσταση των συμμετεχόντων. Ρωτήστε πριν από την 
άσκηση εάν κάποιος έχει τραυματισμούς. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι 
προφυλάξεις για τον Covid19 και να τηρούνται οι τοπικοί κανόνες. 

Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα όπου οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα, 
αφιερώνοντας χρόνο και μη βιαζόμενοι με οδηγίες και δίνοντας πλήρη προσοχή σε 
όποιον μιλάει (ζητήστε το ίδιο από όλους τους συμμετέχοντες). 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

N/A 

Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

N/A 

 

Αθλητική Δραστηριότητα 10: Γυμναστική στο νερό 

Υλικό Εγκαταστάσεις για κολύμπι ή/και θαλάσσια σπορ με πισίνες κατά προτίμηση με 
επιφάνεια περίπου 1,5 βάθους (κατά προτίμηση με κανονικές και ζεστές πισίνες 
νερού)  
Βάρη νερού και kickboard (εάν υπάρχουν) 

Ζητούνται μαγιό για τους συμμετέχοντες 

Προαιρετικά: ηχείο για μουσική 

Αριθμός 
ατόμων 

Μικρότερη ομάδα (6 - 12 άτομα) 
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χρόνος Περίπου 1 ώρα 

30 λεπτά για παιχνίδι εμπιστοσύνης  

20 λεπτά για γυμναστική στο νερό + 10 λεπτά απολογισμός 

Δραστηριότητα Οι δραστηριότητες στο νερό είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος ενδυνάμωσης του 
σώματος, αποφεύγοντας την περιττή καταπόνηση των αρθρώσεων και των μυών. 

Παιχνίδι εμπιστοσύνης 

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προθερμανθούν με μερικές βασικές 
ασκήσεις στη στεριά για μερικά λεπτά (π.χ. ξεκινήστε από τον λαιμό προς τα 
κάτω, βάλτε τους συμμετέχοντες να κάνουν απαλές ταλαντεύσεις χεριών, να 
μετακινήσουν τους γοφούς, τους ώμους τους και να κάνουν μερικές 
ανασηκώσεις ποδιών) και να λάβουν οδηγίες να πάνε στο η πισίνα. 

2. Συνδυάστε τους συμμετέχοντες: ένα νεότερο άτομο με έναν ηλικιωμένο. 
Ρωτήστε κάθε άτομο εάν αισθάνεται άνετα με μικτά ζευγάρια. Βεβαιωθείτε 
ότι τηρούνται όλες οι οδηγίες για τον Covid19 και ρωτήστε τους 
συμμετέχοντες εάν η στενότερη σωματική επαφή τους είναι άνετη (αν 
κάποιος το θέλει, μπορεί να φορέσει μάσκα προσώπου και στο νερό). 

3. Δώστε οδηγίες στα ζευγάρια ότι το ένα από αυτά πρέπει να 
ξαπλώνει/επιπλέει ανάσκελα ενώ το άλλο να τα στηρίζει με τα χέρια κάτω 
από το κεφάλι και το λαιμό καθώς και στο κάτω μέρος της πλάτης. Το άτομο 
που επιπλέει θα πρέπει να χαλαρώσει και το άτομο που υποστηρίζει θα 
πρέπει να μεταφέρει το ζευγάρι του γύρω από την πισίνα αργά (χωρίς να 
προσκρούει σε άλλα ζευγάρια ή στο πλάι της πισίνας). 

4. Μετά από 2 λεπτά, θα πρέπει να ανταλλάξουν ρόλους. 

Γυμναστική στο νερό - για την εξήγηση των ασκήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα 
αναφοράς. 

Οι ασκήσεις μπορούν να αναμειχθούν και να αντικατασταθούν, ανάλογα με το αν 
έχετε πρόσβαση σε βάρη νερού ή όχι. 

1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να απλωθούν και να αφήσουν περίπου ένα 
μήκος του χεριού μεταξύ τους. 

2. Ξεκινήστε με τζόκινγκ στο νερό σε ένα μέρος. 
3. Προχωρήστε σε λακτίσματα με φτερουγίσματα και/ή άρσεις ποδιών. 
4. Ακολουθούν μπούκλες χεριών, μύγες, μπουνιές, ανασηκώσεις ώμων 

(χρησιμοποιήστε βαράκια νερού αν τα έχετε έτοιμα). 
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5. Προχωρήστε στα push-ups με στάσιμο νερό. 
6. Για να χαλαρώσετε, δώστε οδηγίες στους συμμετέχοντες να κάνουν υδάτινο 

περπάτημα. 

Απολογισμός 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στεγνώσουν και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να τους 
ζητήσουν να καθίσουν σε κύκλο καθώς και να δημιουργήσουν έναν ήρεμο, ασφαλή 
χώρο και να κάνουν τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Πώς ένιωσες στο πρώτο μέρος της αθλητικής δραστηριότητας; Νιώθεις περισσότερο 
συνδεδεμένος με τους άλλους; Πώς πιστεύετε ότι θα ωφεληθείτε από περισσότερες 
αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών; Πώς θα μπορούσε η κοινωνία γενικά 
(ενθαρρύνει παραδείγματα); 

Προτάσεις Λάβετε υπόψη την ιατρική κατάσταση των συμμετεχόντων. Ρωτήστε πριν από την 
άσκηση εάν κάποιος έχει τραυματισμούς. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι 
προφυλάξεις για τον Covid19 και να τηρούνται οι τοπικοί κανόνες. 

Λάβετε υπόψη τους τρέχοντες περιορισμούς και τους κινδύνους για την ασφάλεια. 
(π.χ. γρίπη, COVID19.) Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι ασυμπτωματικοί 
για οποιαδήποτε ασθένεια. 

Οι δύο ασκήσεις μπορούν να αλλάξουν αν αυτό ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα σας. 

Το παιχνίδι εμπιστοσύνης θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνει σε μια πισίνα ζεστού 
νερού για να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να χαλαρώσουν. 

Η γυμναστική στο νερό πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται σε κανονική ή πιο κρύα 
πισίνα. 

Για γυμναστική στο νερό: αντιστοιχίστε το επίπεδο δυσκολίας άσκησης με τους 
ηλικιωμένους συμμετέχοντες, αλλά μπορείτε επίσης να προετοιμάσετε πιο σκληρές 
παραλλαγές για τη νεότερη ομάδα συμμετεχόντων και να τους προσφέρετε να το 
κάνουν. 

Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα όπου οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα, 
αφιερώνοντας χρόνο και μη βιαζόμενοι με οδηγίες και δίνοντας πλήρη προσοχή σε 
όποιον μιλάει (ζητήστε το ίδιο από όλους τους συμμετέχοντες). 
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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες 
απόψεις. 

 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

N/A 

Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-
seniors/  

https://www.youtube.com/watch?v=A-tuhe2o-CA  

https://www .fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-
exercises-with-water-weights.html 
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Υλικό Κανένας 
Αριθμός 
ατόμων 

Στα ζευγάρια οποιοσδήποτε αριθμός 

χρόνος 20 λεπτά 
Δραστηριότητα Πρόκειται για ένα κίνημα παγοθραυστικού που στοχεύει να οικοδομήσει σχέσεις 

μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων και να δώσει την ευκαιρία για ήπια σωματική 
δραστηριότητα. 

1. Δημιουργήστε ζευγάρια μεταξύ γενεών. 

2. Προσδιορίστε ένα από τα μέλη κάθε ζευγαριού ως «αρχηγό» 

3. Όρθιοι ή καθιστοί, οι σύντροφοι είναι ο ένας απέναντι στον άλλο. 

4. Όταν ο αρχηγός ξεκινά μια αργή κίνηση (χέρια, κεφάλι, ώμοι, πόδια), τα άλλα 
μέλη καθρεφτίζουν τις κινήσεις. 

5. Μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, οι ρόλοι αντιστρέφονται 
και το άλλο μέλος γίνεται αρχηγός. 

Προτάσεις Διασκεδάζοντας και μοιράζοντας κινήσεις, οι ηλικιωμένοι και οι νέοι μπορούν να 
βιώσουν ομοιότητες μεταξύ τους. Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει τη 
συγκέντρωση και τη χαλάρωση. 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

Κανένας 

https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-seniors/
https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-seniors/
https://www.youtube.com/watch?v=A-tuhe2o-CA
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-exercises-with-water-weights.html
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-exercises-with-water-weights.html
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Αναφορές (αν 
υπάρχουν) 

Penn State University Intergenerational Program (2003). Βιβλίο Πηγή 
Δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών. 
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Υλικό Μουσική για χορό από ένα σύστημα αναπαραγωγής μουσικής (laptop, smartphone, 
μεγάφωνο κ.λπ.). 

Αριθμός 
ατόμων 

Ένας διαχειρίσιμος αριθμός (περίπου 30 άτομα) 

χρόνος Από 1 έως 2 ώρες 
Δραστηριότητα Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι γενιές ενθαρρύνονται να μοιραστούν τους 

αγαπημένους τους χορούς μεταξύ τους και να μάθουν νέους χορούς μαζί. 
Παρασκευή 

1. Προσδιορίστε δύο ομάδες, μία ηλικιωμένων και μία νέων. Θα συμμετάσχουν 
σε μια διαγενεακή χορευτική εκδήλωση. Κάθε συμμετέχων πρέπει να 
γνωρίζει μια φόρμα χορού και να είναι πρόθυμος να συμμετάσχει. 

2. Τα μέλη κάθε ομάδας θα πρέπει να αποφασίσουν ποια μουσική χρειάζονται, 
τον τρόπο παρουσίασης της φόρμας χορού και πώς θα τη διδάξουν στην 
άλλη ομάδα. 

3. Σχεδιάστε εκ των προτέρων ποιες φόρμες χορού θα παρουσιαστούν στην 
εκδήλωση, προσπαθώντας να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ των 
χορευτικών μορφών και των δύο ομάδων. 

4. Εξασφαλίστε σωστό προγραμματισμό και ατζέντα για διακοσμήσεις και 
αναψυκτικά. 

Δράση 
1. Ένα μέλος θα επιλεγεί για να παρουσιάσει την εκδήλωση, να εισαγάγει κάθε 

ομάδα και φόρμα χορού (που μοιράζεται οποιοδήποτε νόημα ή ιστορία 
σχετίζεται με τη φόρμα χορού), να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και να 
παρακολουθεί το πρόγραμμα. 

2. Ένας δάσκαλος, με τη βοήθεια ορισμένων μελών, θα προσφέρει μια επίδειξη 
της φόρμας του χορού σε μεγάλες ή μικρές ομάδες. 

Προτάσεις Προαιρετικά: συμπεριλάβετε μερικούς γνωστούς ομαδικούς χορούς που θα 
διδαχθούν σε όλη την ομάδα. 
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Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

 

Αναφορές (αν 
υπάρχουν) 

Penn State University Intergenerational Program (2003). Βιβλίο Πηγή 
Δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών. 
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Υλικό Μία καρέκλα για κάθε συμμετέχοντα 
Αριθμός 
ατόμων 

Αρκετά για να φτιάξετε έναν κύκλο με καρέκλες γύρω από τον εκπαιδευτή, περίπου. 
10/15 άτομα 

χρόνος Από 30 λεπτά έως 1 ώρα 
Δραστηριότητα Σε αυτή την άσκηση οι συμμετέχοντες μπορούν να δοκιμάσουν ένα μάθημα 

γιόγκα/stretching χωρίς κόπο. 
Παρασκευή 

1. Δημιουργήστε μια ρουτίνα: κάθε τάξη ξεκινά με μια ανασκόπηση των 
οφελών αυτής της πρακτικής για την υγεία και την ευημερία τους. 

2. Οι συμμετέχοντες καλούνται να παραμείνουν καθισμένοι, με πλάτη ίσια, με 
τα πόδια και τα γόνατα χωριστά από τους γοφούς τους. Αυτό εξασφαλίζει 
καλή στάση του άνω μέρους του σώματος. Το να μένετε ξυπόλητοι ή να 
φοράτε κάλτσες είναι μια καλή επιλογή. 

Δράση 
1. Παρουσιάστε μερικές ασκήσεις βαθιάς αναπνοής για να χαλαρώσετε την 

ένταση και να δημιουργήσετε μια κατάσταση ηρεμίας. 

2. Δουλεύοντας από το κεφάλι και κάτω στο σώμα, μοιραστείτε ήπιες ασκήσεις 
για: 

a. Λαιμός (θερμαίνει τις αρθρώσεις του λαιμού, ρολά λαιμού), 

b. Ώμοι (θερμή άρθρωση ώμων, λυγισμένοι άρσεις χεριών), 

c. Πλάτη (στροφές σπονδυλικής στήλης, κάτω μέρος της πλάτης), 

d. Γοφούς, 

e. Πόδια (ανυψώσεις ποδιών), 

f. Πόδια (τα πόδια κυλά), 
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3. Τελειώστε το μάθημα προσφέροντας χρόνο για χαλάρωση και εστίαση στην 
αναπνοή και τον καρδιακό παλμό. 

Προτάσεις Προαιρετικά: με άδεια, ο εκπαιδευτής μπορεί να επωφεληθεί από διαλείμματα 
αναπνοής/ξεκούρασης για να κάνει απαλό μασάζ στον λαιμό και στους ώμους κάθε 
συμμετέχοντα. 
Αυτή η άσκηση μπορεί να είναι χρήσιμη για να επιτρέψει σε κάθε άτομο να 
αναγνωρίσει τον πόνο ή τη δυσκαμψία στο σώμα του και να ζητήσει από τον 
εκπαιδευτή κάποιες επιπλέον ασκήσεις. 
Μην υποθέτετε ότι οι συμμετέχοντες θα θυμούνται τις ασκήσεις αργότερα: διδάξτε 
ξανά κάθε στάση και προσανατολίστε υπομονετικά κάθε τάξη σαν να ήταν η πρώτη. 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

Κανένας 

Παραπομπές 
(αν υπάρχουν) 

Cox, G. (2017). Yoga Education With Special Needs Elders – Yoga Service Collective. 
Yoga Service Collective. https://yogaservicecollective.org/yoga-service/yoga-
education-with-special-needs-elders/. 
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Υλικό Τραπέζι πινγκ πονγκ, ρακέτες πινγκ πονγκ, μπάλες πινγκ πονγκ 

Αριθμός 
ατόμων 

Ένα ζευγάρι για κάθε παιχνίδι (ένας νεαρός και ένας μεγαλύτερος) 

χρόνος Δεν δίνεται (μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι) 

Δραστηριότητα Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 2 ομάδες για να παίξουν κλασικό πινγκ πονγκ με ένα 
απλό πρόγραμμα τουρνουά. Ο νικητής του γκρουπ μπορεί να παίξει άλλον έναν 
αγώνα με άλλους νικητές του γκρουπ, ενώ οι ηττημένοι ακολουθούν την ίδια 
διαδικασία για να παίξουν μεταξύ τους, με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο δεξιοτήτων 
των συμμετεχόντων θα εξισορροπηθεί. 

Αρχικά ξεκινήστε με ζέσταμα και διατάσεις. 

Ένα παιχνίδι παίζεται στους 11 πόντους. Ένα παιχνίδι πρέπει να κερδίζεται με δύο 
βαθμούς. Ένας αγώνας είναι γενικά τα τρία καλύτερα από τα πέντε παιχνίδια 
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Κάθε πλευρά του τραπεζιού εναλλάσσεται σερβίροντας δύο πόντους κάθε φορά. 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Μετά την ισοπαλία 10-10 («δυο»), το σερβίς εναλλάσσεται σε κάθε 
σημείο. Δεν υπάρχει ξεχωριστός κανόνας για την εξυπηρέτηση στο Game Point. 

Κρατήστε την μπάλα στην ανοιχτή παλάμη σας, πίσω από την άκρη του τραπεζιού 
σας. Πετάξτε τουλάχιστον 15 cm ευθεία προς τα πάνω και χτυπήστε το στην πορεία 
προς τα κάτω. Πρέπει να χτυπήσει τη δική σας πλευρά του τραπεζιού και μετά την 
άλλη πλευρά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις η μπάλα φύγει από το χέρι του διακομιστή, είναι 
στο παιχνίδι και έτσι μετράει ως πόντος του παραλήπτη εάν η μπάλα χαθεί ή 
χτυπηθεί αστοχία. 

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πού θα πέσει η μπάλα στο πλάι σας ή στην 
πλευρά του αντιπάλου σας στο τραπέζι. Μπορεί να αναπηδήσει δύο ή περισσότερες 
φορές από την πλευρά του αντιπάλου σας (αν ναι, αυτό είναι το θέμα σας), να 
αναπηδήσει πάνω από το πλάι ή ακόμα και να χτυπήσει στην άκρη. 

Προτάσεις 
Ο μέντορας πρέπει να παρακινεί τους συμμετέχοντες. 

Ο μέντορας πρέπει να δώσει στους συμμετέχοντες τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

Χέρια που θα 
χρησιμοποιηθο
ύν 

Έτοιμο προς χρήση υλικό για τη δραστηριότητα 

 

βιβλιογραφικές αναφορές 
Ενότητα 1 
AGE (2016), Περισσότερη αλληλεγγύη και αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών που απαιτούνται για να 
αμφισβητηθούν τα στερεότυπα ηλικίας και ο ριζωμένος ηλικιωμένος, δελτίο τύπου AGE που 
δημοσιεύτηκε στη διεύθυνση https://www.age-platform.eu/press-releases/more-solidarity-and-interac 
tion- μεταξύ-γενιών-απαιτούνται-πρόκληση-ηλικία-στερεότυπα 

Φιλικό προς τους ηλικιωμένους παγκόσμιος ιστότοπος του ΠΟΥ 
https://extranet.who.int/agefriendlyworld 

https://www.age-platform.eu/press-releases/more-solidarity-and-interaction-between-generations-needed-challenge-age-stereotypes
https://www.age-platform.eu/press-releases/more-solidarity-and-interaction-between-generations-needed-challenge-age-stereotypes
https://www.age-platform.eu/press-releases/more-solidarity-and-interaction-between-generations-needed-challenge-age-stereotypes
https://extranet.who.int/agefriendlyworld
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Ίδρυμα Beth Johnson (2011), A Guide to Intergenerational Practice, δημοσίευση του Ιδρύματος Beth 
Johnson διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.ageingwellinwa les.com/Libraries/Documents/Guide-to-
Intergenerational-Practice.pdf 

ECORYS (2020), Μελέτη χαρτογράφησης για τη διαγενεακή διάσταση του αθλητισμού Τελική Έκθεση 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ένταξη διατίθεται στη 
διεύθυνση https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1062 

Eurostat (2015), Να είσαι νέος στην Ευρώπη σήμερα, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6776245/KS-05-14-031-
EL-N.pdf 

Eurostat (2021), Δημογραφία της Ευρώπης, διαθέσιμη στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/demography/index.html?lang=en 

Eurostat (2021), Στατιστικά στοιχεία για τη σύνθεση των νοικοκυριών, διαθέσιμα στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=H 
ousehold_composition_statistics#Increasing_number_of_households_consisting_of_adults_living_alone 

Fernández-Ballesteros R, Olmos R, Pérez-Ortiz L, Sánchez-Izquierdo M (2020), Τα στερεότυπα της 
πολιτιστικής γήρανσης στις ευρωπαϊκές χώρες: Είναι κίνδυνος για την ενεργό γήρανση; PLoS ONE 15(5): 
e0232340. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232340 

Ο ιστότοπος Generations Workingtogheter είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση 
https://generationsworkingtogether.org/about/intergenerational-practice 

Οι Kaplan et al. (2020), Intergenerational Contact Zones, Routledge 
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