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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
Κίνητρα – Εμπόδια για τη 
συμμετοχή σε πρόγραμμα

άσκησης σε άτομα με ψυχική 
νόσο
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ



ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Κίνητρα - Παρακίνηση: Θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές - Μέρος Ι.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κίνητρα - Παρακίνηση: Θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές - Μέρος ΙΙ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Θεωρίες παρακίνησης: Αυτοπαρακίνηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Κοινωνικά οφέλη στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή: Κοινωνικοποίηση και 
άλλα οφέλη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Οφέλη της άσκησης και της φυσικής αγωγής: Συνέπειες της ψυχικής 
ασθένειας στην κοινωνική ευεξία και το στίγμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εμπόδια στην άσκηση και παρεμβατικά προγράμματα φυσικής αγωγής για τη 
βελτίωση συμμετοχής σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας.
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Κίνητρα - Παρακίνηση: Θεωρίες 
και πρακτικές συνέπειες - Μέρος Ι



Στόχοι μάθησης 
q Θα γνωρίσουµε την τρέχουσα κατάσταση συµµετοχής στην άσκηση και τη στάση
έναντι της άσκησης.

q Θα γνωρίσουµε το ρόλο της τροποποιηµένης συµπεριφοράς κατά τη συµµετοχή
στην άσκηση.

q Θα γνωρίσουµε τον ορισµό των κινήτρων και της παρακίνησης.
q Θα γνωρίσουµε το ρόλο του κινήτρου κατά τη συµµετοχή στην άσκηση.
q Θα γνωρίσουµε το ρόλο της παρακίνησης σε ασκούµενους µε ψυχική διαταραχή.
q Θα γνωρίσουµε τα χαρακτηριστικά των κινήτρων και τα είδη των κινήτρων σε
ασκούµενους µε ψυχική διαταραχή.

q Θα γνωρίσουµε τις θεωρίες των κινήτρων για τη συµµετοχή στην άσκηση.
q Θα γνωρίσουµε τις πρώτες θεωρίες για τη συµµετοχή στην άσκηση (θεωρία
ορµής, θεωρία αυτοπραγµάτωσης)

q Θα γνωρίσουµε τη χρήση του µεταθεωρητικού µοντέλου - στάδια του µοντέλου
αλλαγής στην τροποποίηση της συµπεριφοράς για συµµετοχή σε πρόγραµµα
άσκησης.



Κίνητρα - Παρακίνηση
Θεωρίες και πρακτικές επιπτώσεις 

Μέρος Ι

Νεκτάριος Σταύρου & Μαρία Ψυχουντάκη
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



“Γιατί κάνουμε αυτό που 
κάνουμε;”

Ποιο είναι το κίνητρο; 

Ποια είναι η αξία του 
κινήτρου;

Ποια είναι η δυσκολία 
της κατάστασης;

Ποια είναι η πιθανότητα 
αποτυχίας ή επιτυχίας;

Ποια είναι η κατάσταση;

https://images.app.goo.gl/7R3bRYHPWYT5RD1E9

https://images.app.goo.gl/duR5zDacdh2zQygs5

Δεν μας δίνεται μια καλή 
ή κακή ζωή. Μας δίνεται 

μια ζωή. Εμείς 
καθορίζουμε αν θα είναι 

καλή ή κακή.



Άσκηση / Κύκλος Άσκησης-Εξουθένωσης

https://images.app.goo.gl/FrxK4zcdbQzWubCv7

Σκέψη για 
άσκηση

Συνειδητοποίηση 
τη σημασία της 

άσκησης

Σκέψη για 
συμμετοχή 
σε άσκηση

Εγγραφή σε 
γυμναστήριο

Συμμετοχή 
στο μάθημα 

άσκησης

Το μάθημα 
τελειώνει

Σταμάτημα 
της 

άσκησης

Δικαιολογίες 
για να μην 

ασκηθεί



Ένα "τοξικό" περιβάλλον φυσικής δραστηριότητας
Ζούμε σε ένα "τοξικό" περιβάλλον φυσικής κατάστασης και 

ευεξίας
q Η φυσική αδράνεια κυριαρχεί
q Μαθημένες συμπεριφορές. Τα παιδιά παρακολουθούν τους ενήλικες

Ø Οδήγηση για μικρές αποστάσεις
Ø Χρήση ανελκυστήρων, τηλεχειριστηρίων κλπ.
Ø Κατανάλωση έτοιμων φαγητών
Ø Χρόνος διασκέδασης: παρακολούθηση τηλεόρασης ή περιήγηση στο διαδίκτυο
Ø Κάπνισμα, αλκοόλ και κατάχρηση φαρμάκων
Ø Επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως μη χρήση ζωνών ασφαλείας



Ø Κυλιόμενες σκάλες είναι πιο προσιτές από τις σκάλες
Ø Οι αυτόματες πόρτες δεν παρέχουν κίνηση
Ø Η άσκηση είναι αραιή
Ø Πεζοδρόμια δεν υπάρχουν ή παρουσιάζουν δυσκολίες 

κίνησης και εμπόδια
Ø Οι ανησυχίες για την ασφάλεια οδηγούν τους πολίτες 

σε εσωτερικούς χώρους κατά τις ώρες ψυχαγωγίας

Ένα "τοξικό" περιβάλλον φυσικής δραστηριότητας



Τρόποι βελτίωσης της συμμετοχής στην άσκηση
q Κίνητρο

ü Γνωρίζω γιατί η αλλαγή είναι απαραίτητη
ü Θέτω σαφείς στόχους

q Επάρκεια
ü Προσπαθώ για να μάθω νέες δεξιότητες
ü Επιλέγω δραστηριότητες όπου υπάρχει δυνατότητα 

να μάθω κάτι καινούργιο
q Αυτοπεποίθηση

ü Συμπεριφέρομαι με υγιή
ü Σκέφτομαι, επιδιώκω την επιτυχία
ü Διαχωρίζω τους βασικούς στόχους σε μικρότερους, 

επιμέρους στόχους

“Όσο πιο γρήγορα 
εφαρμόζεται ένα 

πρόγραμμα υγιεινού 
τρόπου ζωής, τόσο 

μεγαλύτερα θα είναι τα 
οφέλη για την υγεία και 

τη ποιότητα ζωής.”



Τροποποίηση συμπεριφοράς
q Η έρευνα δεν αρκεί για να πείσει και να προκαλέσει αλλαγή 

στους ανθρώπους.
q Η επιστήμη της συμπεριφοριστικής θεραπείας έχει δείξει ότι οι 

περισσότερες συμπεριφορές μαθαίνονται από το περιβάλλον
üΤο σπίτι, την κοινότητα, τη χώρα και το πολιτισμό
üΟικογένεια, φίλοι και συμμαθητές, τα σχολεία και τους χώρους 

εργασίας, τηλεόραση, ραδιόφωνο και ταινίες

Τροποποίηση συμπεριφοράς: η διαδικασία μόνιμης
αλλαγής των αρνητικών συμπεριφορών σε θετικές
συμπεριφορές που θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη
υγεία και ευεξία



Παραδείγματα παρακινητικών συμπεριφορών 



Κίνητρο - Παρακίνηση
Κίνητρο (motive) αναφέρεται σε μια
σταθερή τάση του ατόμου να κερδίσει
μια αμοιβή (μια ικανοποίηση) η οποία
διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Παρακίνηση (motivation) αναφέρεται
στη διαδικασία της αλληλεπίδρασης
μεταξύ κινήτρου, προσδοκίας και
κινητήριας αξίας

https://images.app.goo.gl/ufqPuPK9wQpd5aRv8
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Κίνητρο
… ορίζεται ως η ανάγκη που αισθάνεται το άτομο να 
πραγματοποιήσει ή να επιτύχει ορισμένους στόχους.

ΑΠΟΔΟΣΗ = ΚΙΝΗΤΡΑ Χ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Συµπεριφορά σε 
µια κατάσταση

Στάσεις
Συναισθήµατα

Κληρονοµικές 
καταβολές
Εµπειρίες
Μάθηση



Κίνητρα
… είναι οτιδήποτε κινεί, ωθεί ή παρασύρει το άτοµο σε
δράση.

… «“υποθετικές εσωτερικές (ψυχολογικές) διαδικασίες
ή καταστάσεις” του οργανισµού, οι οποίες
ενεργοποιούν τη συµπεριφορά και ωθούν τον
οργανισµό προς ένα στόχο».

https://images.app.goo.gl/ME7inqpdzcsKb5mV9



Τα κίνητρα µπορούν να είναι:

Α) Εγγενή: Έχουν κληρονοµική βάση
Β) Επίκτητα: Μέσω της διαδικασίας µάθησης και της 
αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον

Κίνητρα 
ΠΡΙΝ την 

δράση

Δράση-
συμπε
ριφορά

Ανταμοιβή 
ΜΕΤΑ την 

δράση

Τι σε οδήγησε 
στην ενέργεια 

αυτή

Τι αποκόμισες 
από αυτή την 

δράση



Θεωρίες κινήτρων
1. Ψυχοδυναμικές θεωρίες: υποστηρίζουν ότι η

συμπεριφορά καθορίζεται από εσωτερικές
(υποσυνείδητες) δυνάμεις.

2. Συμπεριφορικές θεωρίες: έμφαση στις
εμπειρίες του ατόμου και την ενίσχυση της
συμπεριφοράς.

3. Γνωστικές θεωρίες: δίνουν έμφαση στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη σχέση
αξίας – προσδοκίας.



Χαρακτηριστικά κινήτρων
• Αρχή: έναρξη συμπεριφοράς (τι ενεργοποιεί τον 

αθλητή)
• Ένταση: βαθμός ενεργοποίησης – διέγερσης (πόση 

προσπάθεια καταβάλει)
• Επιμονή: διάρκεια προσπάθειας
• Επιλογή: ενδιαφέρον, τάση ή κλίση

https://images.app.goo.gl/TyJjxm89L38phqWEA ttps://images.app.goo.gl/cowGNWP6wz1ugBAYA

ένταση
επιμονή

δραστηριοποίηση

Σημαντικό στοιχείο του κίνητρου

ΚΙΝΗΤΡΑ



Κίνητρα
•Φυσιολογικά: Εξυπηρετούν τη λειτουργία του
οργανισμού και τη σωματική ομοιόσταση.

• Βιολογικά: Εξυπηρετούν την επιβίωση, τη συντήρηση
και την αναπαραγωγή του ατόμου και του είδους.

•Ψυχολογικά: Αναφέρονται στο θυμικό, την
προσωπικότητα και την αλληλεπίδραση του ατόμου με
το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον (Evans, 1975).



• Τα κίνητρα είναι ιδιοσυγκρασιακές, προσωπικές 
προδιαθέσεις προς δομές, πρόσωπα ή αντικείμενα που 
έχουν είτε αρνητική είτε θετική αξία (Huckhausen, 1991).

• Τα κίνητρα αποτελούν απαραίτητο 
στοιχείο για τη διαμόρφωση της πρόθεσης.
vΠροετοιμασία δράσης
vΣχηματισμό επιθυμίας
vΑξιολόγηση βαθμού επιθυμίας



Θεωρίες κινήτρων
• Θεωρία ενστίκτων (Freud)

• Θεωρία ορμών (Hull)

• Θεωρία ενεργοποίησης-πραγμάτωσης (Rogers, 1951, 1959, 
1961)

• Ανθρωπιστική θεωρία κινήτρων (Maslow, 1970)

• Θεωρία κινήτρων επίτευξης (Atkinson, 1966)

• Θεωρία αυτοαποτελεσματικότητας (Bandura, 1977, 1982, 
1997)

• Θεωρία κινήτρων επάρκειας (Harter, 1978)

• Θεωρία αιτιολογικού προσδιορισμού (Heider, 1958; Weiner, 
1985)

https://images.app.goo.gl/soQsxKipJ1gMzEov6



• Θεωρία προσανατολισμού στόχων (Nicholls, 1984, 1989)

• Θεωρία ψυχολογικής ροής (Csikszentmihayi, 1975, 1982; Jackson, 1992,
1996)

• Θεωρία αυτοπροσδιορισμού (Deci & Ryan, 1985, 1991)

• Θεωρία γνωστικής αξιολόγησης (Deci & Ryan, 1985)

• Ενιαία θεωρία εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων
(Vallerand & Losier, 1999)



Θεωρία ενστίκτων
Τα ένστικτα είναι αυτόματες, ακούσιες αντιδράσεις ή πρότυπα
συμπεριφοράς, τα οποία παρατηρούνται μετά από συγκεκριμένα
ερεθίσματα.

q Αιτία των κινήτρων είναι ο βιολογικός ή γενετικός προγραμματισμός.
q Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο κίνητρο.
q Η εξέλιξη και η πορεία της παρακίνησης εξαρτάται από το κίνητρό 

μας να επιβιώσουμε.
q Αποτυγχάνει να περιγράψει πιο σύνθετες                            

καταστάσεις
ü Ένστικτο της ζωής
ü Ένστικτο του θανάτου

https://images.app.goo.gl/qjpU8pCbAh8huJp16



Θεωρία ορμών του Freud

https://images.app.goo.gl/EP7EjBgZuGuG4uo77

Θεωρία ορμών του Freud
Πηγή Ώθηση Αντικείμενο Σκοπός

Εμφάνιση 
σωματικού 

ελλείμματος 
(π.χ., σταγόνες 

σακχάρου αίματος 
και μια αίσθηση 

πείνας).

H ένταση του 
σωματικού 

ελλείμματος 
αυξάνεται και 

εμφανίζεται στη 
συνείδηση ως 
δυσφορία που 

έχει τα 
χαρακτηριστικά 

του άγχους.

Η επιδίωξη μείω-
σης του άγχους και 
ικανοποίησης του 
σωματικού ελλείμ-

ματος, το άτομο 
αναζητά και εκτελεί 

μια ανάγκη 
ικανοποιώντας 
αντικείμενο στο 

περιβάλλον (π.χ., 
τροφή).

Εάν το αντικείμενο 
του περιβάλλοντος 

επιτυχώς ικανοποιεί 
το σωματικό 
έλλειμμα, η 
ικανοποίηση 
επέρχεται και 

αμβλύνει το άγχος, 
τουλάχιστον για ένα 

χρονικό διάστημα



Η πηγή της συμπεριφοράς αναφέρεται ως ορμή και ο
κινητήριος παράγοντας της συμπεριφοράς ως συνήθεια (habit).

Κεντρικά σημεία της θεωρίας
Ø Ψυχολογικές ανάγκες

Ø Η επιδίωξη της ομοιόστασης από το ανθρώπινο σώμα (π.χ., 
τροφή).

H ορμή μειώνεται όταν επιτυγχάνεται η ομοιόσταση στο
σώμα.
q Η θεωρία παραβλέπει τη σημασία των ανθρώπινων

γνωστικών και συναισθηματικών διεργασιών.

Θεωρία ορμών



https://images.app.goo.gl/qWRnpK8fSYDGyaq68 https://images.app.goo.gl/7uJ8TPn76EPYp1HC8

Θεωρία ορμών

Ορμή (εσωτερική 
κατάσταση έντασης)

Βιολογική ανάγκη 
(πείνα, δίψα)

Οργανισμός έχει 
κίνητρο να 

ικανοποιήσει την 
εσωτερική ένταση 

Συμπεριφορά εστιασμένη 
στο στόχο (η ενέργεια έχει 

ξεκινήσει)

Ικανοποίηση αναγκών
(πείνα, δίψα 

ανακουφισμένος)
Η ορμή 

μειώνεται

Αποκα
τά

στα
ση 

ισορρ
οπία

ς 

Η ισορροπία έχει 

διαταραχθεί

Η ανάγκη 
αυξάνει 

την ορμή

1. ερέθισμα: 
δημιουργεί 

μεταβολή στη 
μεταβλητή

2. Αλλαγή 
που 

ανιχνεύεται 
από τον 
δέκτη

3. Είσοδος: 
πληροφορίες που 

αποστέλλονται κατά 
μήκος της οδού προς το

4. Έξοδος: οι 
πληροφορίες που 

αποστέλλονται κατά 
μήκος της διαδρομής 

προς το

5. Η απόκριση 
του αποδέκτη 
επηρεάζει το 
μέγεθος του 

ερεθίσματος και 
επιστρέφει τη 

μεταβλητή στην 
ομοιοστασία

Μεταβλητή
(στην ομοιόσταση)

Ανισορροπία

Δέκτης (αισθητήρας)

Κέντρο 
ελέγχου

Αποδέκτη

Oμοιόσταση
(κατάσταση βιολογικής 

ισορροπίας)

Ανισορροπία



Θεωρία ενεργοποίησης-πραγμάτωσης
Οι άνθρωποι παρακινούνται αναλάβουν δράση για να
προστατευθούν από μια απειλή που απειλεί την υγεία
τους, σύμφωνα με τη:
q Σοβαρότητα: αντιλαμβανόμενη σοβαρότητα της απειλής.
q Ευπάθεια: αντιλαμβανόμενη πιθανότητα εμφάνισής της.
q Αποτελεσματικότητα αντίδρασης: αντιλαμβανόμενη 

αποτελεσματικότητα της υποστηριζόμενης αντίδρασης.
q Αυτοαποτελεσματικότητα: αντιλαμβανόμενη αυτο-

αποτελεσματικότητα για την εφαρμογή της αντίδρασης/ 
απάντησης.



Θεωρία ενεργοποίησης-πραγμάτωσης (Rogers, 1961)

https://images.app.goo.gl/oPmwmZQSZzbCMHSh7

Πηγή πληροφοριών
Διαδικασία 

διαμεσολάβησης Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γνώση

Επιτυχής 
προσαρμογή

Ανεπαρκής 
προσαρμογή

αντιλαμβανόμενη 
σοβαρότητα

αντιλαμβανόμενη
ευπάθεια

Αποτελεσματικότητα 
της απόκρισης

Αντιλαμβανόμενη 
αυτοαποτελε-
σματικότητα

Υγιείς 
συμπεριφορές

κίνητρο 
ενεργοποίηση –
πραγμάτωσης  

(πρόθεση)

Εκτίμηση 
αντιμετώπισης

Εκτίμηση 
απειλής



https://images.app.goo.gl/naRqA3iBpSgukAts9

Θεωρία ενεργοποίησης-πραγμάτωσης (Rogers, 1961)

Μοντέλα παράλληλης απόκρισης (Luventhal)

Έλεγχος
κινδύνου

Έλεγχος
φόβου

Προσπάθεια 
ελέγχου της 

απειλής / 
κινδύνου

Προσπάθεια 
ελέγχου του 

φόβου για την 
απειλή/κίνδυνο

Θεωρία ενεργοποίησης-πραγμάτωσης (Rogers)

Ο βαθμός στον οποίο 
η συνιστάμενη δράση 
θεωρείται 
αποτελεσματική στην 
αντιμετώπιση του 
προβλήματος

Αντιλαμβανόμενη 
σοβαρότητα του 
προβλήματος

Η αντίληψή του για 
την παιδική ηλικία 

του ενός θα 
συναντήσει ή θα 
είναι επιρρεπής 

στην απειλή

Σοβαρότητα Ευαισθησία

Αυτο-
αποτελεσματικότητα

Αποτελεσματικότ
ητα απάντησης 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΦΟΒΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Την αντιλαμβανόμενη 
ικανότητα να υιοθετεί 

ή να εκτελεί την 
προστατευτική δράση

Εμφάνιση 
φόβου



Αυτοπραγµάτωση (self-actualization)

Αυτοπραγμάτωση - Ανθρωπιστική Ψυχολογία

Η επιθυμία για αυτοεκπλήρωση και πραγμάτωση του 
δυναμικού του ατόμου.

Η ενεργοποίηση και ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων του 
ατόμου σε μέγιστο βαθμό,

η κατανόηση και αποδοχή του εαυτού του καθώς και
η εναρμόνιση των στοιχείων της συμπεριφοράς του.



Αυτοπραγμάτωση (self-actualization)

Maslow’s Hierarchy of Needs 

Ø Αυτοπραγμάτωση - Self-Actualization

Ø Εκτίμηση- Esteem

Ø Αγάπη και δέσμευση - Love and commitment

Ø Ασφάλεια- Safety

Ø Φυσιολογικές ανάγκες – Physiological needs



Αυτοπραγμάτωση (self-actualization)

Ιεραρχία των αναγκών του Maslow

Ø Αυτοπραγμάτωση 
Ø Αυτο-εκτίμηση
Ø Αγάπη και ανήκειν
Ø Ασφάλεια
Ø Φυσιολογικές ανάγκες

https://images.app.goo.gl/m4xDoDs5SHh7XXki7

Αυτοπραγμάτωση 
(ανάγκη για 
ανάπτυξη, 

δημιουργία)

Εγώ 
(ανάγκη για αυτοεκτίμηση, δύναμη, 

αναγνώριση, γόητρο)

Κοινωνία
(ανάγκη να είσαι αγαπητός, του ανήκει, συμμετοχή)

Ασφάλεια
(ανάγκη για ασφάλεια, καταφύγιο, σταθερότητα)

Φυσιολογικές ανάγκες
(ανάγκη για αέρα, νερό, φαγητό, υγεία, ξεκούραση)



Αυτοπραγµάτωση(Maslow, 1964)

https://images.app.goo.gl/o4Yhg819PFxAYbEf8

ΙΕΡΑΡΧΙΑ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 

MASLOW

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

«ΑΝΗΚΕΙΝ»

ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

ΑΥΤΌ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ

αέρα, νερό, φαγητό, υγεία, 

ξεκούραση

ασφάλεια, καταφύγιο, σταθερότητα

φιλίες, οικογένεια 

αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, 

αλληλοσεβασμός

Δημιουργία, λύση 
προβλημάτων, 

αποδοχή των 
πραγμάτων

Ήταν ένας ψυχολόγος που μελετούσε θετικά 

χαρακτηριστικά του ανθρώπου και τη ζωή 

υποδειγματικών ανθρώπων. To 1954, 

δημιούργησε την ιεράρχιση των αναγκών και 

εξέφρασε τις θεωρίες στο βιβλίο του, 

Παρακίνηση και Προσωπικότητα

Αυτοπραγμάτωση- η 
παρακίνηση του ανθρώπου 

να κατακτήσει το μέγιστο των 
δυνατοτήτων του.  Όπως 

φαίνεται στο σχήμα, οι 

βασικές ανάγκες πρέπει να 
ικανοποιηθούν πριν την 

κατάκτηση της 

αυτοπραγμάτωσης 



Αυτοπραγµάτωση (self-actualization)

Η ιεράρχηση βασίζεται 
q στην ισχύ τους, 
q στη σειρά ανάπτυξης στη ζωή του ατόμου, 
q στη σειρά εμφάνισης στην εξελικτική κλίμακα και 
q στο βαθμό που πρέπει να ικανοποιηθεί ώστε να 

επιβιώσει το άτομο.

Η δράση μιας ανώτερης ανάγκης εκδηλώνεται όταν 
ικανοποιηθεί η προηγούμενη ανάγκη της κλίμακας.



Αυτοπραγµάτωση (self-actualization)

Ø Αποτυχία ικανοποίησης µιας βασικής ανάγκης οδηγεί σε 
δυσλειτουργία φυσιολογική ή ψυχολογική.

ØΑποκατάσταση της έλλειψης ικανοποίησης περιορίζει τη 
δυσλειτουργία.

Ø Η συνεχιζόµενη ικανοποίηση προλαµβάνει τη 
δυσλειτουργία και περιορίζει τις απαιτήσεις της.

Ø Η ικανοποίηση µιας ανάγκης πιθανόν να προτιµάται 
έναντι µιας άλλης.



Μεταθεωρητικό μοντέλο 
Transtheoretical model 

Μοντέλο σταδίων αλλαγής της 
συμπεριφοράς

(Prochaska & DiClemente, 2005)



Η Διαδικασία της Αλλαγής

q Μεταθεωρητικό μοντέλο 
Ø Στάδια αλλαγής
v Διαδικασίες αλλαγής
o Τεχνικές αλλαγής



Στάδια αλλαγής
q Προκαταρκτικό στάδιο (precontempation stage): Στάδιο αλλαγής στο
οποίο οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να αλλάξουν συμπεριφορά.

q Στάδιο περισυλλογής (contemplation stage): Στάδιο αλλαγής στο οποίο οι
άνθρωποι σκέπτονται να αλλάξουν συμπεριφορά τους επόμενους 6
μήνες.

q Στάδιο προετοιμασίας (preparation stage): Στάδιο αλλαγής στο οποίο οι
άνθρωποι ετοιμάζονται να κάνουν μια αλλαγή μέσα στον επόμενο
μήνα.

q Στάδιο δράσης (action stage): Στάδιο αλλαγής στο οποίο οι άνθρωποι
αλλάζουν ενεργά μια αρνητική συμπεριφορά ή υιοθετούν μια νέα,
υγιή συμπεριφορά.



Στάδια αλλαγής (συν.)
q Στάδιο διατήρησης (maintenance stage): Στάδιο αλλαγής στο
οποίο οι άνθρωποι διατηρούν την αλλαγή της
συμπεριφοράς τους έως και 5 χρόνια.

q Στάδιο τερματισμού / υιοθεσίας (stage termination/adoption):
Στάδιο αλλαγής στο οποίο οι άνθρωποι έχουν εξαλείψει
μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή έχουν διατηρήσει μια
θετική συμπεριφορά για περισσότερο από 5 χρόνια.

q Υποτροπή (relapse): Επιστροφή ή να επανέλθει το άτομο σε
ανθυγιεινές συμπεριφορές ή να αποτύχει να διατηρήσει
υγιείς συμπεριφορές.



Μοντέλο σταδίων αλλαγής

Προκαταρκτικό στάδιο
Μη επιθυμία αλλαγής

Στάδιο περισυλλογής
Σκέψη για αλλαγή πάνω από 6 μήνες 

Στάδιο προετοιμασίας 
Αναζήτηση αλλαγής τον επόμενο μήνα

Στάδιο δράσης
Υλοποίηση της αλλαγής για 6 μήνες 

Στάδιο διατήρησης
Διατήρηση της αλλαγής για 5 χρόνια

Στάδιο τερματισμού/υιοθέτησης 
Η αλλαγή έχει διατηρηθεί περισσότερο 

από 5 χρόνια



Η εφαρμογή 
συγκεκριμένων 

διαδικασιών σε κάθε 
στάδιο αλλαγής αυξάνει 

το ποσοστό επιτυχίας

Πρότυπο εξέλιξης 
& υποτροπής

Τερματισμός/υιοθέτηση 

Δράση

Περισυλλογή

Διατήρηση

Προετοιμασία

Προκαταρκτικό

Υπ
οτ

ρο
πή

Υπ
οτ

ρο
πή

Μοντέλο σταδίων αλλαγής



1. Εγώ σήμερα ____, και εγώ δεν προτίθεμαι να αλλάξω στο άμεσο 
μέλλον.
2. Σήμερα ____, αλλά σκέφτομαι να αλλάξω τους επόμενους 6 
μήνες.
3. Σήμερα ____ τακτικά, αλλά σκοπεύω να αλλάξω τον επόμενο 
μήνα.
4. Σήμερα ____, αλλά το έκανα μόνο μέσα στους τελευταίους 6 
μήνες.
5. Σήμερα ____, και το έχω κάνει για περισσότερο από 6 μήνες.
6. Σήμερα ____, και το έχω κάνει για περισσότερα από 5 χρόνια.

Μοντέλο σταδίων αλλαγής



Διαδικασίες αλλαγής
• Συνειδητοποίηση
• Κοινωνική απελευθέρωση
• Αυτοανάλυση
• Συναισθηματική διέγερση
• Θετικές προοπτικές
• Δέσμευση
• Ανάλυση συμπεριφοράς
• Καθορισμός στόχου

• Αυτο-επαναξιολόγηση
• Αντιμετώπιση
• Καταγραφή
• Περιβαλλοντικός έλεγχος
• Δημιουργία σχέσεων
• Ανταμοιβές

https://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model



10 Τρόποι για αλλαγή
1. Αύξηση της συνείδησης (συλλογή στοιχείων): αύξηση της

ενσυναίσθησης μέσω της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και των
προσωπικών ανατροφοδοτήσεων σχετικά με την υγιή
συμπεριφορά.

2. Δραματική ανακούφιση (εστίαση στα συναισθήματα): αίσθημα
φόβου, άγχους ή ανησυχίας λόγω της ανθυγιεινής συμπεριφοράς
ή αίσθημα ελπίδας όταν ακούνε για το πώς οι άνθρωποι μπορούν
να τροποποιήσουν τις συμπεριφορές τους σε περισσότερο υγιείς.

3. Αυτο-επαναξιολόγηση (δημιουργία μιας νέας εικόνας του
εαυτού σας): συνειδητοποίηση ότι η υγιής συμπεριφορά
αποτελεί σημαντικό μέρος του ποιοι είναι και ποιοι θέλουν να
είναι.

https://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model



4. Περιβαλλοντική επαναξιολόγηση (κατανόηση της επίδρασης σε
άλλους): κατανόηση του τρόπου που η ανθυγιεινή συμπεριφορά
τους επηρεάζει τους άλλους και πώς θα μπορούσαν να έχουν πιο
θετικά αποτελέσματα μεταβάλλοντας την.

5. Κοινωνική απελευθέρωση (συνειδητοποίηση δημόσιας
υποστήριξης): συνειδητοποίηση ότι η κοινωνία υποστηρίζει
περισσότερο την υγιή συμπεριφορά.

6. Αυτο-απελευθέρωση (ύπαρξη δέσμευσης): εμπιστοσύνη στην
ικανότητά του να αλλάξει και να δεσμευθεί και να επανα-
δεσμευθεί να ενεργήσει με βάση τη συγκεκριμένη πεποίθηση.

7. Διευκόλυνση των σχέσεων (υποστήριξη): ανεύρεση ανθρώπων
που είναι υποστηρικτικοί στην αλλαγή τους. https://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model

10 Τρόποι για αλλαγή



8. Αντιστάθμιση (υποκατάστατα χρήσης): αντικατάσταση
των υγιεινών τρόπων δράσης και σκέψης με ανθυγιεινούς
τρόπους.

9. Ενίσχυση της διαχείρισης (χρήση αμοιβών): αύξηση των
ανταμοιβών που προέρχονται από τη θετική
συμπεριφορά και μείωση εκείνων που προέρχονται από
την αρνητική συμπεριφορά.

10. Έλεγχος ερεθίσματος (διαχείριση του περιβάλλοντος):
χρήση υπενθυμίσεων και συμβουλών που ενθαρρύνουν
την υγιεινή συμπεριφορά ως υποκατάστατο αυτών που
ενθαρρύνουν την ανθυγιεινή συμπεριφορά.

https://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model

10 Τρόποι για αλλαγή



Διαδικασία αλλαγής σε κάθε στάδιο: Εφαρμογή
Εφαρμοστέα διαδικασία αλλαγής σε κάθε στάδιοΠΙΝΑΚΑΣ

Τερματισμός/Υιοθέτηση ΔράσηΠερισυλλογή ΔιατήρησηΠροετοιμασίαΛήψη απόφασης

Συνειδητοποίηση
Κοινωνική
απελευθέρωση

Συνειδητοποίηση
Κοινωνική
απελευθέρωση
Αυτο-ανάλυση
Συναισθηματική
διέγερση
Θετική άποψη

Συνειδητοποίηση
Κοινωνική
απελευθέρωση
Αυτπ-ανάλυση
Συναισθηματική
διέγερση
Θετική άποψη
Δέσμευση
Ανάλυση
συμπεριφοράς
Τοποθέτηση στόχου
Αυτο-επανεκτίμηση

Κοινωνική 
απελευθέρωση

Θετική άποψη
Δέσμευση
Ανάλυση 
συμπεριφοράς
Τοποθέτηση στόχου
Αυτο-επανεκτίμηση
παρακολούθησης
Περιβαλλοντικού 
ελέγχου
Διευκόλυνση 
σχέσεων
Ανταμοιβές

Δέσμευση

Τοποθέτηση στόχου
Αυτο-επανεκτίμηση
Παρακολούθηση
Καταγραφή
Περιβαλλοντικού 
ελέγχου
Βοηθώντας τις 
σχέσεις
Ανταμοιβές

Δέσμευση

Παρακολούθηση
Περιβαλλοντικός 
έλεγχος
Διευκόλυνση 
σχέσεων
Ανταμοιβές



Διαδικασία αλλαγής
Ø Η χρήση του ίδιου σχεδίου για κάθε άτομο που επιθυμεί να 

αλλάξει μια συμπεριφορά δεν θα είναι αποδοτική.
Ø Τα σχέδια πρέπει να είναι εξατομικευμένα.
Ø Ο χρόνος είναι σημαντικός στη διαδικασία της επιδιωκόμενης 

αλλαγής.
q Αναγνώριση και αποδοχή του προβλήματος.
q Προσδιορισμός της συμπεριφοράς που πρέπει να αλλάξει 

(αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, διακοπή της 
υπερκατανάλωσης τροφής, διακοπή καπνίσματος)

q Παρουσίαση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αλλαγής της 
καθορισμένης συμπεριφοράς



Διαδικασία αλλαγής
q Η χρήση του ίδιου τρόπου για κάθε άτομο που επιθυμεί να 

αλλάξει μια συμπεριφορά δεν θα λειτουργήσει.
q Οι τρόποι πρέπει να είναι εξατομικευμένοι.
q Ο χρόνος είναι σημαντικός στη διαδικασία της επιδιωκόμενης 

αλλαγής.
q Αποφασίστε με θετικό τρόπο ότι αυτός (εσείς) θα αλλάξει.
q Προσδιορίστε το στάδιο της αλλαγής.
q Ορίστε έναν ρεαλιστικό στόχο (ΕΞΥΠΝΟΣ στόχος), ημερομηνία 

ολοκλήρωσης και δεσμευθείτε ότι θα ακολουθήσετε την 
κατάλληλη συμπεριφοράς.



Διαδικασία αλλαγής
q Διαμορφώστε το σχέδιο αλλαγής συμπεριφοράς: Καταγράψτε 

τις διαδικασίες αλλαγής, τις τεχνικές αλλαγής και τους στόχους 
που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στο στόχο σας

q Εφαρμόστε το σχέδιο αλλαγής συμπεριφοράς
q Παρακολουθήστε την πρόοδό σας προς τον επιθυμητό στόχο
q Αξιολογείτε και επαναξιολογείτε περιοδικά τον στόχο σας 

(συγκεκριμένος, μετρήσιμος, αποδεκτός, ρεαλιστικός και 
χρονικά προσδιορισμένος στόχος)

q Επιβράβευσε τον εαυτό σας όταν πετυχαίνετε τον στόχο σας
q Διατηρήστε την επιτυχημένη αλλαγή



Πρακτικές εφαρμογές για τους εκπαιδευτές
q Ανάπτυξη θετικής γνωσιακής συμπεριφοράς "πεποιθήσεων"

Ø Εξηγήστε τη συμβολή της άσκησης στη σωματική και 
συναισθηματική απόδοση.

Ø Εξηγήστε τη συμβολή της άσκησης στην πρόληψη 
ασθενειών.

q Ανάπτυξη θετικών συναισθηματικών "πεποιθήσεων"
Ø Παρουσιάστε τα οφέλη της άσκησης στην ευεξία, τη μείωση 

του στρες, την βελτίωση της διάθεσης και την αυτοεκτίμηση.
Ø Επισημάνετε τη σημασία της κίνησης, τονίστε τη 

δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου μέσα από την 
άσκηση.



q Η ανάπτυξη θετικών κοινωνικών "πεποιθήσεων"
Ø Τονίστε τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η ιδιαίτερη συμπεριφορά

στους σημαντικούς ανθρώπους, π.χ. "Η αρχή στο γυμναστήριο 3 φορές την
εβδομάδα είναι κάτι που τα παιδιά σας (ο σύζυγός σας, ο φίλος σας) θα εκτιμούσαν
πραγματικά και θα θαυμάσουν".

q Σχετικές συμπεριφορές
Ø Δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες και τρόπους για έναν 

περισσότερο δραστήριο και ενεργό τρόπο ζωής.
Ø Τονίστε τη σημασία της αποφυγής χρήσης αυτοκινήτου και 

ανελκυστήρα.
Ø Υποδείξτε τη σημασία επιλογής του περπατήματος ή της 

ποδηλασίας.
Ø Δώστε παραδείγματα άλλων ανθρώπων που ασκούνται τακτικά.

Πρακτικές εφαρμογές για τους εκπαιδευτές



q Κάθε μήνυμα πρέπει να είναι συγκεκριμένο για τους
ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. Οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν πιο σχετικές με την ηλικιακή ομάδα
στην οποία απευθύνεται και το μήνυμα θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στο γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των
παραληπτών και να αυξάνει το ενδιαφέρον για την
άσκηση (Kosmidou, 2007).

Πρακτικές εφαρμογές για τους εκπαιδευτές



Διαδικασία αλλαγής: Κριτική Σκέψη
Ο φίλος σου ο Γιάννης είναι ένας 20χρονος φοιτητής που
δεν είναι σωματικά δραστήριος που πάσχει από
κατάθλιψη. Η άσκηση δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής του
και δεν υπήρξε προτεραιότητα στην οικογένειά του. Έχει
αποφασίσει να ξεκινήσει τρέξιμο και προπόνηση
ενδυνάμωσης σε 2 εβδομάδες. Μπορείτε να
προσδιορίσετε το τρέχον στάδιο αλλαγής και να
καταγράψετε τις διαδικασίες και τις τεχνικές αλλαγής
που θα τον βοηθήσουν να διατηρήσει μια συμπεριφορά
που θα τον οδηγήσουν σε τακτική άσκηση;



Επαναληπτικές ερωτήσεις
1) Με βάση τη θεωρία του Maslow η αυτοπραγμάτωση 
δεν προϋποθέτει την εκπλήρωση των θεμελιωδών 
αναγκών

ΣΩΣΤΟ             ΛΑΘΟΣ

2) Αναφερθείτε στην ακολουθία των σταδίων αλλαγής 
στη συμμετοχή στην άσκηση:

διατήρησης, προκαταρκτικό, δράσης, προετοιμασίας, 
τερματισμού, υποτροπής, περισυλλογής



Βίντεο- Ηλεκτρονικές ιστοσελίδες 
• Εισαγωγή στις Θεωρίες Συμπεριφορών Υγείας: https://www.youtube.com/ 

watch?v=OexKKEUIgSU
• Θεωρίες παρακίνησης: Ένστικτο, μείωση της ορμής και της διέγερσης: 

https://study.com /academy/ lesson/intro-to-motivation.html
• Θεωρία κινήτρων: https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/behavior/ 

physiological-and-sociocultural-concepts-of-motivation-and-attitudes/v/incentive-
theory

• Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud για τα ένστικτα: Κίνητρα, προσωπικότητα και 
ανάπτυξη: https://www.youtube.com/watch?v=7vFf5CS27-Y

• Αλλαγή συμπεριφοράς: https://www.youtube.com/watch?v=gfNndP-NeLc
• Μεταθεωρητικό μοντέλο αλλαγής συμπεριφοράς: https://www.youtube.com/ 

watch?v=oO80XyBDrl0
• Θεωρία μείωσης ορμής: https://www.youtube.com/watch?v=OB86iaquQmM

https://www.youtube.com/watch?v=OexKKEUIgSU
https://study.com/academy/lesson/intro-to-motivation.html
https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/behavior/physiological-and-sociocultural-concepts-of-motivation-and-attitudes/v/incentive-theory
https://www.youtube.com/watch?v=7vFf5CS27-Y
https://www.youtube.com/watch?v=gfNndP-NeLc
https://www.youtube.com/watch?v=oO80XyBDrl0
https://www.youtube.com/watch?v=OB86iaquQmM


�
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κίνητρα - Παρακίνηση: Θεωρίες 
και πρακτικές εφαρμογές - Μέρος ΙΙ



Στόχοι μάθησης
q Κατανόηση του ρόλου της αυτοπεποίθησης στη συµµετοχή σε πρόγραµµα άσκησης.
q Κατανόηση της σηµασίας της θεωρίας αυτοαποτελεσµατικότητας στην άσκηση ατόµων 

µε ψυχική ασθένεια.
q Κατανόηση των πρακτικών επιπτώσεων της αυτο-αποτελεσµατικότητας στην αύξηση των 
κινήτρων για άσκηση.

q Κατανόηση του ρόλου της επιτυχίας και της αποτυχίας στη συµµετοχή στην άσκηση.
q Κατανόηση της σηµασίας της θεωρίας της επάρκειας κινήτρων στην άσκηση των ατόµων 

µε ψυχική ασθένεια.

q Κατανόηση των πρακτικών εφαρµογών της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των ατόµων 
µε ψυχική νόσο στην αύξηση της συµµετοχής σε πρόγραµµα άσκησης.

q Κατανόηση του ρόλου της εστίας αιτιότητας και της σταθερότητας στα κίνητρα 
συµµετοχής σε προγράµµατα άσκησης ατόµων µε ψυχική ασθένεια.

q Κατανόηση του ρόλου της προσπάθειας, των προσωπικών στόχων και της βελτίωσης 
στην αύξηση της συµµετοχής των ατόµων µε ψυχική ασθένεια σε προγράµµατα άσκησης.

q Κατανόηση του ρόλου της προσωπικής βελτίωσης ως αποτέλεσµα της συµµετοχής των 
ατόµων µε ψυχική ασθένεια σε προγράµµατα άσκησης.



Κίνητρα - Παρακίνηση: Θεωρίες και 
πρακτικές εφαρµογές 

Μέρος ΙΙ

Νεκτάριος Σταύρου & Μαρία Ψυχουντάκη
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



Θεωρία αυτοαποτελεσματικότητας
(Bandura, 1977, 1982, 1997)

https://images.app.goo.gl/n3AoaHidqukE7RCeA

«Τι ταιριάζει στο πολυάσχολο πρόγραμμά σου καλύτερα, άσκηση μια φορά την 
βδομάδα ή να είσαι νεκρός 24 ώρες την μέρα;»



Θεωρία αυτοαποτελεσματικότητας
Η αντίληψη της ικανότητας ενός ατόμου να εκτελέσει επιτυχώς
μια δεξιότητα είναι μια μορφή κατάστασης αυτοπεποίθησης.
v Η αυτο-αποτελεσματικότητα παρέχει ένα μοντέλο μελέτης

των επιπτώσεων της αυτοπεποίθησης στην απόδοση, την
επιμονή και τη συμπεριφορά.

v Η αυτο-αποτελεσματικότητα είναι σημαντική όταν κάποιος
έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες και επαρκή κίνητρα.

v Η αυτό-αποτελεσματικότητα επηρεάζει την επιλογή των
δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων στην άσκηση, το επίπεδο
προσπάθειας και την επιμονή.



Θεωρία αυτοαποτελεσματικότητας
Η αυτο-αποτελεσματικότητα αναφέρεται ...

«στην πίστη του ατόμου στην ικανότητά του να οργανώνει και 
να εκτελεί μια σειρά ενεργειών που απαιτούνται για την 

επίτευξη συγκεκριμένων ενεργειών, στόχων» (Bandura, 1997, σελ. 3).

Ø Η αυτο-αποτελεσματικότητα σχετίζεται θετικά με τα κίνητρα.
ü ... οδηγεί σε θετική στάση και περισσότερη προσπάθεια & 

επιμονή
Ø Η αυτο-αποτελεσματικότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της κοινωνικο-γνωσιακής θεωρίας.
Ø Η αυτο-αποτελεσματικότητα είναι μια μορφή 

αυτοπεποίθησης κατάστασης.



Θεωρία αυτοαποτελεσματικότητας

https://images.app.goo.gl/PpJtJEP9W73DJHwS9

Πηγές της αυτοαποτελεσματικότητας

Αθλητική
απόδοση

Επιτυχής
εκτέλεση

Εµπειρία
µέσω προτύπου

Λεκτική
πειθώ

Συναισθηµατική
διέγερση

Πίστη στην
A/A



Θεωρία αυτοαποτελεσματικότητας
ü Η αυτο-αποτελεσματικότητα συνδέεται θετικά με τα κίνητρα.

Ø ... οδηγεί σε θετική στάση και περισσότερη προσπάθεια και 
επιμονή των ατόμων με ψυχική ασθένεια για συμμετοχή σε 
προγράμματα άσκησης.

ü Η αυτο-αποτελεσματικότητα που σχετίζεται με την εκτέλεση 
μιας δεξιότητας αυξάνει την προσπάθεια, την επιμονή και τη 
στρατηγική έναντι προκλητικών στόχων σε συμμετέχοντες 
στην άσκηση με ψυχική νόσο, η οποία
Ø αυξάνει την πιθανότητα να πετύχει το στόχο.



Θεωρία αυτοαποτελεσματικότητας
ü Οι προσωπικοί εκπαιδευτές ή προπονητές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τις πηγές της αυτο-αποτελεσματικότητας
για να μπορέσουν να επηρεάσουν τα επίπεδα
αποτελεσματικότητας των ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες.
ü Αυτό μπορεί να είναι τόσο απλό όσο η δημιουργία μιας
βραχυπρόθεσμης επιτυχίας με το σχεδιασμό μιας προπόνησης
ή προγράμματος άσκησης που ο πελάτης με ψυχική ασθένεια
μπορεί να εκτελέσει επιτυχώς.

ü Κάθε προπόνηση θα πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενες
επιτυχίες των συμμετεχόντων με ψυχικές ασθένειες σε
προγράμματα άσκησης.



Συμμετέχοντες υψηλής αυτοαποτελεσματι-
κότητας σε πρόγραμμα άσκησης

ü ασκούνται σκληρότερα
ü επιμένουν περισσότερο στην επιτυχημένη και ολοκληρωμένη 

εκτέλεση μιας προσπάθειας
ü πετυχαίνουν υψηλότερους στόχους
q Υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα σε μια δεξιότητα μπορεί να 

γενικευτεί και σε άλλες δραστηριότητες (ψυχική υγεία).
q Η βελτίωση της ατομικής αυτο-αποτελεσματικότητας 

συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της αυτο-αποτελεσματικότητας 
της ομάδας.



Πρακτικές εφαρμογές για προπονητές/γυμναστές 
q Κάθε άτομο έχει τα δικά του κριτήρια επιτυχίας, επίτευξης και
στόχων και αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό.

q Για να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση του ατόμου και η εικόνα
σώματος, οι γυμναστές θα πρέπει να αποφεύγουν να παρέχουν
αξιολογήσεις (άμεσα ή έμμεσα) σε παραμέτρους όπως φυσική
κατάσταση, φυσική κατάσταση και εμφάνιση.

q Πολλοί τύποι άσκησης είναι αποτελεσματικοί για την αύξηση
της αυτοεκτίμησης, αλλά υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τη
συμβολή της αερόβιας άσκησης και της προπόνησης με
αντιστάσεις, με την τελευταία να παρουσιάζει μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα βραχυπρόθεσμα.



q Η αερόβια άσκηση, το τρέξιμο και η προπόνηση με βάρη
είναι δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν στη
βελτίωση της αυτοεκτίμησης. Η άσκηση 3 με 4 φορές την
εβδομάδα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

q Ένα πρόγραμμα άσκησης πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 12
εβδομάδες προκειμένου να παρουσιασθούν οφέλη στην
αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων. Τα προγράμματα άσκησης
που έχουν το στοιχείο του ανταγωνισμού δεν είναι κατάλληλα
για τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης των ανθρώπων (Fox, 2000,
Leith, 1994).

Πρακτικές εφαρμογές για προπονητές/γυμναστές 



Πρακτικές εφαρμογές για προπονητές/γυμναστές 
q Η αυτοαποτελεσματικότητα στην άσκηση και η συμμετοχή σε

προγράμματα φυσικής δραστηριότητας μπορεί να αυξηθεί

ü μέσω κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης,

ü μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα άσκησης,

ü συνδέεται με θετικά συναισθήματα λόγω της άσκησης,

ü μειώνεται μετά από μια περίοδο ανάπαυσης (Biddle et al., 2007).

qΜετα-ανάλυση 36 μελετών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η

σωματική δραστηριότητα έχει θετική επίδραση στην αυτο-

αποτελεσματικότητα και στην συναισθηματική ευεξία και

ευημερία ηλικιωμένων ενηλίκων (Netz, Wu, Becker, & Tenenbaum, 2005).



Πρακτικές εφαρμογές για προπονητές/γυμναστές 
q Οι γυμναστές θα πρέπει να προσαρμόζουν σταδιακά την αύξηση 

της έντασης της άσκησης ώστε να δημιουργούν ένα αίσθημα 
επιτυχίας, μέσω μιας σταδιακής αύξησης της απόστασης που το 
άτομο μπορεί να  κολυμπήσει ή να τρέξει, μιας σταδιακής 
αύξησης της επιβάρυνσης στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης ή μια 
σταδιακή εκμάθηση των βημάτων ενός νέου χορού. Σταδιακά 
μετακινείται από το απλό στο πολύπλοκο.

q Η μακροχρόνια προτεραιότητα είναι το άτομο να ασκείται και να 
διατηρήσει τη συμμετοχή και είναι λιγότερο σημαντικό η επίτευξη 
στόχων όπως η απώλεια βάρους, η βελτίωση της δύναμης ή η 
αλλαγή της εικόνας σώματος (Buck-Worh & Dishman, 2002).



Πρακτικές εφαρμογές για προπονητές/γυμναστές 
q Οι ασκούμενοι πρέπει να πείσουν τα άτομα με ψυχική υγεία 

ότι μπορούν να ασκηθούν. Πρέπει να ενθαρρύνουν και να 
διαβεβαιώνουν τους ανθρώπους ότι μπορούν να το κάνουν. 
Ζητήστε τους να σκέφτονται θετικά.

q Στη ζωή, το σημαντικότερο είναι αυτό που πιστεύει ο 
συμμετέχων στην άσκηση και όχι αυτό που πραγματικά 
συμβαίνει. Ωστόσο, οι προσδοκίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές 
και να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Πριν 
υιοθετήσουμε τις πεποιθήσεις κάποιου άλλου, πρέπει να 
ελέγξουμε αν είναι αληθινές (Θεοδωράκης, Γούδας, & 
Παπαϊωάννου, 2003).



Αυτο-αποτελεσματικότητα: Κριτική σκέψη
Η φίλη σου Μαρία είναι μια παχύσαρκη φοιτήτρια 
ηλικίας 20 ετών που δεν είναι σωματικά δραστήρια και 
πάσχει από αγχώδη διαταραχή. Η άσκηση δεν υπήρξε 
ποτέ μέρος της ζωής της, αν και οι γονείς της είναι 
σωματικά δραστήριοι. Έχει αποφασίσει να ξεκινήσει ένα 
να περπατά και να τρέχει σε 2 εβδομάδες. Ποια είναι τα 
βασικά σημεία στα οποία θα εστιάσετε στην αρχή του 
προγράμματος άσκησης σύμφωνα με τη θεωρία της 
αυτο-αποτελεσματικότητας που θα την βοηθήσει να 
διατηρήσει μια τακτική συμμετοχή σε πρόγραμμα 
άσκησης;



Κοινωνικο-γνωστική θεωρία (social cognitive theory)

https://images.app.goo.gl/jxap1j6kA6K9iSPs7

Κοινωνικο-γνωστική Θεωρία του Bandura
Aμοιβαίο ντετερμινισμό: Αποτελεσματικότητα

Προσδοκία αποτελέσματοςΠροσωπική 
αξιολόγηση α/α

Συμπεριφορική
απόδοση

Περιβαλλοντική 
(ανατροφοδότηση 

προπονητή)
Ενεργητική και δευτερεύουσα μάθηση:

Κάνω αυτό                               παρατήρηση

Πιο αποτελεσματικός         Παρακινητικός

Καθοδηγητική 
ανατροφοδότηση

Α/α:
Αξιολόγηση της ικανότητας του 
ατόμου στην εκτέλεση μιας 
δεξιότητας εντός ενός συγκεκρι-
μένου τομέα… εξαρτάται από:
• Τη δυσκολία της δεξιότητας 
• Τη γενική α/α του ατόμου
• Τη βεβαιότητα σχετικά με την 

α/α του



Κοινωνικο-γνωστική θεωρία
ü Αυτο-αποτελεσματικότητα
ü Προσωπική επιρροή
ü Προσωπικός έλεγχος

Αν ο συμμετέχων στην άσκηση αισθάνεται ότι έχει τον
έλεγχο και μπορεί να προκαλέσει συγκεκριμένα
αποτελέσματα, θα εμφανίσει υψηλότερα επίπεδα
κινήτρων, επιμονή και δέσμευση.



Κοινωνικο-γνωστική Θεωρία

https://images.app.goo.gl/U3683m5FJTbHfBBN6

Τι πρέπει να ξέρω για την κοινωνικο-γνωστική θεωρία

1. Οι άνθρωποι 
μπορούν να μάθουν 
μέσω παρατήρησης 

2. Η νοητική κατάσταση 
είναι σημαντική στη 
διαδικασία μάθησης

3. Η μάθηση δεν οδηγεί 
απαραίτητα σε αλλαγή 

συμπεριφοράς



Θεωρία κινήτρων επάρκειας
(Competence theory of motivation)

(Harter, 1978)



Θεωρία κινήτρων επάρκειας
Η θεωρία των κινήτρων επάρκειας συνιστά ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που αποσκοπεί να 
ερμηνεύσει τα κίνητρα των ατόμων να 
συμμετέχουν, να επιμένουν και να προσπαθούν 
έντονα σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πλαίσιο 
επίτευξης. Η κεντρική θέση της θεωρίας είναι ότι 
τα άτομα προσελκύονται από τη συμμετοχή σε 
δραστηριότητες τις οποίες αισθάνονται επαρκείς 
ή ικανά ως άτομα.

Το αίσθημα της ικανότητας είναι οι πρωταρχικός 
παράγοντας των κινήτρων (ακαδημαϊκών, 
κοινωνικών, σωματικών).



Κίνητρα 
υψηλής επάρκειας

Θετικά 
αυτοσυναισθήματα

αυτοαπ/τητας
& επάρκειας

Επιτυχημένη 
εκτέλεση

Αποτυχημένη 
εκτέλεση

Αρνητικά 
συναισθήματα

Κίνητρα 
χαμηλής επάρκειας

Εσωτερικά κίνητρα
επάρκειας στην άσκηση –

Προσπάθεια
επίτευξης δεξιοτήτων

Λιγότερες προσπάθειες
για επίτευξη δεξιοτήτων

Παραίτηση
ασκούμενου

Θεωρία κινήτρων επάρκειας
(Harter, 1978)



Ανατροφο-
δότηση και 
ενίσχυση 

Παρακινητικοί 
προσανατολισμοί:

• Εσωτερικά/εξωτερικά
• Έργο/αποτέλεσμα
• Χαρακτηριστικό/άγχος

Αυτοεκτίμηση/ 
αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα/ 
ικανότητα ελέγχου

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
• Ευχαρίστηση
• Άγχος
• Υπερηφάνεια
• Χαρά
• ντροπή

Παρακίνηση

Θεωρία κινήτρων επάρκειας



Θεωρία κινήτρων επάρκειας
q “Η αντιλαμβανόμενη ικανότητα "προβλέπει:

ü Γνωστικά αποτελέσματα
ü Συναισθηματικά αποτελέσματα

(απόλαυση, άγχος)
ü Συμπεριφορικά αποτελέσματα (απόδοση)

q Το αίσθημα ικανότητας είναι «αμοιβαία» συνδεδεμένο με την ένταση και 
τον τύπο της παρακίνησης του ατόμου.

q Η επιτυχής εκτέλεση και μάθηση νέων δεξιοτήτων θα οδηγήσει τον 
συμμετέχοντα σε πρόγραμμα άσκησης σε θετικά συναισθήματα και 
αντίστροφα.



Θεωρία κινήτρων επάρκειας
q Η επαρκής παρακίνηση των ατόμων με ψυχική ασθένεια μπορεί 

να αυξηθεί με επιτυχημένες προσπάθειες.
q Τα άτομα με ψυχική ασθένεια και χαμηλά επίπεδα ικανότητας 

είναι λιγότερο πιθανό να επιμείνουν στην εκτέλεση του έργου 
τους και εγκαταλείπουν πιο εύκολα την προσπάθειά τους.

q Οι άνθρωποι με ψυχικής νόσο με χαμηλή αυτο-
αποτελεσματικότητα έχουν υψηλότερα αρνητικά συναισθήματα 
(άγχος, απογοήτευση κ.λπ.).

q Η προσωπική βελτίωση (δευτερευόντως το αποτέλεσμα) 
βελτιώνει το αίσθημα ικανότητας.



Θεωρία κινήτρων επάρκειας
q Λόγοι αυξημένων κινήτρων και συμμετοχής σε πρόγραμμα 

άσκησης ατόμων με ψυχική ασθένεια
ü Υποστήριξη του κοινωνικού περιβάλλοντος (οικογένεια, 

εκπαιδευτές κλπ.)
ü Φιλία
ü Αποδοχή
ü Θετική ανατροφοδότηση
ü Προσωπικοί στόχοι και βελτίωση

Τα υψηλά κίνητρα οδηγούν στην επιτυχημένη εκτέλεση ενός έργου και 
το υψηλό αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας συμβάλλει στην 

επιτυχημένη απόδοση.



Θεωρία κινήτρων επίτευξης
(theory of achievement motivation)

(Atkinson, 1966)

https://images.app.goo.gl/zeVDvzwNQr6aSRwd7



Θεωρία κινήτρων επίτευξης
Κατάσταση επίτευξης είναι
…οποιαδήποτε περίσταση στην οποία το άτομο γνωρίζει ότι η προσπάθειά του 
θα αξιολογηθεί (από τον ίδιο ή άλλους) με βάση ορισμένα “τυπικά κριτήρια” 
και ότι οι συνέπειες των ενεργειών του θα περιλαμβάνουν είτε μια ευνοϊκή 
αξιολόγηση (επιτυχία), είτε μια μη ευνοϊκή κρίση (αποτυχία) (Atkinson, 1966).

ØΤο άτομο είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του και το αποτέλεσμα της
προσπάθειάς του.

ØΤο άτομο πρέπει να γνωρίζει το αποτέλεσμα.
ØΥπάρχει κάποια αμφιβολία για την πιθανότητα η προσπάθειά του να είναι

επιτυχημένη.



Θεωρία κινήτρων επίτευξης
• Το άτομο καθιστά τον εαυτό του 

υπεύθυνο για το αποτέλεσμα της 
προσπάθειάς του.
• Το άτομο πρέπει να γνωρίζει το 

αποτέλεσμα.
• Υπάρχει ένας βαθμός αμφιβολίας 

για τις πιθανότητες η προσπάθειά 
του του να είναι επιτυχημένη.



Achievement motivation theory
The component of achievement 
motivation is the result of the 
'collision' of two opposing tendencies, 
which refer to 

ü the tendency to approach success 
and 

ü the tendency to avoid failure.



Θεωρία κινήτρων επίτευξης

Η συνιστώσα του κινήτρου επίτευξης 
είναι το αποτέλεσμα της «σύγκρουσης» 
δύο αντίθετων τάσεων, οι οποίες 
αναφέρονται

ü την τάση προσέγγισης της επιτυχίας
και
ü την τάση αποφυγής αποτυχίας.



ΘΚΕ υποστηρίζει ότι η παρακίνηση.. 
q είναι μια συνάρτηση της

αλληλεπίδρασης μεταξύ της
ανάγκης του ατόμου για
επίτευξη, του φόβου της
αποτυχίας και του βαθμού
δυσκολίας του έργου

q θα μειωθεί, όταν το άτομο θα
αποδώσει την αποτυχία σε
ü σταθερούς παράγοντες όπως

η ικανότητα και η δυσκολία των
απαιτούμενων δεξιοτήτων.

ü ασταθείς παράγοντες όπως η
προσπάθειά του.

Υψηλή ανάγκη 
επιτυχίας

Χαμηλή ανάγκη 
επιτυχίας

Χαμηλός φόβος 
αποτυχίας

Υψηλός φόβος 
αποτυχίας



Θεωρία κινήτρων επίτευξης προτείνει ότι…
η τάση να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη
συμπεριφορά με προσανατολισμό στην επίτευξη ενός
στόχου εξαρτάται από την πιθανότητα επιτυχίας και την
κίνητρο της επιτυχίας, καθώς και από την ανάγκη επίτευξης.
1. Κίνητρο της επιτυχίας
2. Πιθανότητα επιτυχίας
3. Κίνητρο αξία της επιτυχίας

Ø Προηγούμενη επιτυχημένη απόδοση
Ø Κοινωνική σύγκριση της επιτυχίας



Κίνητρο προσέγγισης της επιτυχίας

… είναι η επιθυμία του ατόμου, η οποία διαφέρει από 
άτομο σε άτομο, να εκτελέσει επιτυχώς μια πράξη ή 
ενέργεια.

Τπε
= Κε

Χ Πε
Χ Αε

Τάση 
προσέγγισης 

επιτυχίας

Κίνητρο 
επιτυχίας

Πιθανότητα 
επιτυχίας

Αξία 
επιτυχίας



Κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας
… είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που εμποδίζει 
ένα άτομο να εκτελέσει μια ενέργεια. Οφείλεται στο 
αίσθημα ότι οι προσπάθειές του δεν θα είναι επιτυχείς. 

Ταα
= Κα

Χ Πα
Χ Αα

Τάση 
αποφυγής 
αποτυχίας

Κίνητρο 
αποτυχίας

Πιθανότητα 
αποτυχίας

Αξία 
αποτυχίας



Θεωρία κινήτρων επίτευξης

https://images.app.goo.gl/whfQa43XVHC1rpfn9
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Αναζήτηση 
κατάστασης 

επίτευξης
Αναζήτηση 

προκλήσεων 
Βελτιωμένη 

απόδοση

Αποφυγή 
καταστάσεων 

επίτευξης
Αποφυγή 
κινδύνου 

(προκλήσεις)
Δεν εκτελούν 

καλά



Πρακτικά συμπεράσματα για τους γυμναστές 
q Επιδιώξτε να μεγιστοποιήσετε την προσπάθεια και να
βελτιώσετε την ικανότητά σας δίνοντας στους
συμμετέχοντες στην άσκηση την ευκαιρία να αισθανθούν
επιτυχημένοι (κατάλληλη επιλογή άσκησης,
προγραμματισμός).

q Αξιολογήστε πρωταρχικά και κυρίως (ή ακόμη και μόνο)
την προσπάθεια των συμμετεχόντων στην άσκηση και όχι
τη νίκη ή την ήττα.

q Απόδοση της αποτυχίας στην προσπάθεια (δυνατότητα
βελτίωσης μέσω της συμμετοχής στην άσκηση).



Πρακτικά συμπεράσματα για τους γυμναστές 
q Αν οι αιτίες της αποτυχίας αποδίδονται σε συνεχείς και 

σταθερούς παράγοντες (ικανότητα, δυσκολία δεξιότητας), οι 
συμμετέχοντες στην άσκηση με ψυχική ασθένεια είναι πιθανό 
να οδηγηθούν σε νέες αποτυχημένες προσπάθειες.

q Εκπαιδεύστε τους συμμετέχοντες στην άσκηση στην θετική 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων και των προσπαθειών τους.

q Οι προπονητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι όλοι οι 
συμμετέχοντες στην άσκηση με προβλήματα ψυχικής υγείας 
έτοιμοι για την ίδια δυσκολία άσκησης ή σωματικής 
δραστηριότητας (εγκατάλειψη του προγράμματος άσκησης, 
αλλαγή του περιβάλλοντος).



Προσανατολισμός στόχων 
(goal orientation) 

(Duda, 1989; Νicholls, 1984, 1989)
Προσανατολισμό στο έργο & στο εγώ



Προσανατολισμός στόχων 
q Αποτελεσματικότητα των στόχων

Ø Κατευθύνει την προσοχή - σας 
βοηθά να εστιάσετε

Ø Αυξάνει την προσπάθεια - ρυθμίζετε 
το ξυπνητήρι

Ø Αυξάνει την επιμονή - συνεχίζετε να 
πρασπαθείτε

Ø Προωθεί την ανακάλυψη - απλά 
βρίσκετε έναν τρόπο να εκτελέσετε 
μια δύσκολη δεξιότητα

https://images.app.goo.gl/4GbFnhFjj11qJ4pZ7
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Προσανατολισμός στόχων – Είδος στόχου
q Στόχοι μάθησης

Ø Προσανατολισμός στη μάθηση/βελτίωση
ü Βελτιώνει την κατανόηση

Ø Ασκούμενοι με προσανατολισμό στο 
έργο
ü Αναλαμβάνουν ρίσκα
ü Τα σχόλια λαμβάνονται ως 

ανατροφοδότηση
ü Συνεργάζεται με άλλους ασκούμενους
ü Έχασαν στο έργο τους
ü Αισθάνονται προσωπικά υπεύθυνοι

https://images.app.goo.gl/cfxyagb8XV8H2TN97



Προσανατολισμός στόχων – Είδος στόχου
q Στόχοι απόδοσης

Ø Προσανατολισμός σύγκρισης
ü Αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας με βάση την 

εργασία του άλλου
Ø Οι “ασκούμενοι με προσανατολισμό στο εγώ"

ü Αποφυγή κινδύνων
ü Σχόλια εκλαμβάνονται ως κριτική
ü Ανταγωνιστικοί με άλλους ασκούμενους
ü Μιλά για τις επιτυχίες, κρύβει τις αποτυχίες
ü Πολλές δικαιολογίες
ü Οι περισσότερες πιθανότητες να εξαπατήσουν, κλπ

https://images.app.goo.gl/stC8TpPD4z3SKpHYA



Θεωρία απόδοσης
(attribution theory)

(Weiner, 1972, 1979, 1984)



Αιτιολογικές αποδόσεις
Εστία αιτιότητας: Εσωτερική έναντι εξωτερικής
Σταθερότητα: Σταθερό έναντι ασταθούς

https://images.app.goo.gl/pYFnjCSqgHpmSfnx5

ΑΠΟΔΟΣΗ
Ποιες είναι οι αιτίες ορισμένων συμπεριφορών;

Είναι κάτι εντός του ανθρώ-
που παρατηρούμε 

(π.χ.,  προσωπικότητα)

Είναι εξωτερικό το αίτιο 
του ανθρώπου που 
παρατηρούμε πχ. 

κατάσταση

Εσωτερική αιτία Εξωτερική αιτία

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Αιτιολογικές διαστάσεις 

St
ab
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ty

Εστία ελέγχου
Εσωτερική Εξωτερική

Σταθερή Ικανότητα Δυσκολία 
άσκησης

Ασταθής Προσπάθεια ΤύχηΣτ
αθ
ερ
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ητ
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Αιτιολογικές διαστάσεις 
q Σταθερότητα (stability): σταθερή ή ασταθής απόδοση 

αιτιών
q Εστία ελέγχου (locus of control): εσωτερική ή 

εξωτερική εστία ελέγχου
q Δυνατότητα ελέγχου (controllability)



Αιτιολογικοί προσδιορισμοί



Αιτιολογικές διαστάσεις 
q Συμμετέχετε σε ασκήσεις με μεγάλη ανάγκη για επίτευξη

q αποδίδουν την επιτυχία σε εσωτερικούς παράγοντες (ικανότητα)
q επιμένουν / ξαναπροσπαθούν περισσότερο μετά από αποτυχία
q αποδίδουν την αποτυχία σε ασταθή ή εξωτερικούς παράγοντες 

(προσπάθεια, τύχη)
q Οι συμμετέχοντες στις ασκήσεις με χαμηλή παρακίνηση για 

επίτευξη αποδίδουν την επιτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες 
(δυσκολία άσκησης, τύχη) και την αποτυχία σε εσωτερικούς 
παράγοντες (ικανότητα).

Συνεχής αλληλεπίδραση αιτιών απόδοσης και κινήτρων



Παρακίνηση: Πρακτικές εφαρμογές για τους 
προπονητές/γυμναστές 

q Οι προπονητές/γυμναστές που δίνουν 
έμφαση στην προσπάθεια συμβάλουν 
στην αύξηση της παρακίνησης των 
ασκουμένων.

q Οι ασκούμενοι με χαμηλή 
αντιλαμβανόμενη ικανότητα και 
προσανατολισμό αποφεύγουν να 
συμμετέχουν ή να εκτελούν δύσκολες 
ασκήσεις και βιώνουν υψηλότερο άγχος.

https://images.app.goo.gl/SMooTAkPkAp6rCuh6



Παρακίνηση: Πρακτικές εφαρμογές για τους 
προπονητές/γυμναστές 

q Ο ρόλος της αντιλαμβανόμενης ικανότητας είναι κρίσιμος όταν το 
περιβάλλον δεν είναι προσανατολισμένο στο έργο.

q Οι ασκούμενοι που εστίασαν στην προσωπική βελτίωση, ανεξάρτητα 
της ικανότητάς τους, να εμφανίσουν υψηλότερη παρακίνηση.

q Οι ασκήσεις είναι σκόπιμο να χαρακτηρίζονται από καινοτομία, 
ποικιλία και να προκαλούν ευχαρίστηση και θετικά συναισθήματα 
στους συμμετέχοντες στην άσκηση.

q Οι ασκήσεις πρέπει να είναι προσωπικά δύσκολες, δηλαδή πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις ατομικές ικανότητες των αθλητών (προσαρμογή 
βαθμού δυσκολίας, προσωπική προσαρμογή για βελτίωση).



Παρακίνηση: Πρακτικές εφαρμογές για τους 
προπονητές/γυμναστές 

q Η εφαρμογή των ασκήσεων σε ατομικό επίπεδο πρέπει να 
συνοδεύεται από συγκεκριμένο προσωπικό στόχο.

q Σχεδιάστε και ενθαρρύνετε τη χρήση ασκήσεων που 
αναπτύσσουν τη συνεργασία.

q Δώστε στους ασκούμενους την ευκαιρία να επιλέξουν τα 
χαρακτηριστικά άσκησής τους (τύπος, ένταση, διάρκεια, 
είδος) καθώς αυξάνει τη δέσμευση.

q Συμμετοχή των ασκουμένων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.



Παρακίνηση: Πρακτικές εφαρμογές για τους 
προπονητές/γυμναστές 

Εστίαση στη σημασία της προσωπικής 
βελτίωσης σε άτομα με προβλήματα 
ψυχικής υγείας
q Δοκιμασία αξιολόγησης

Ø Αποφύγετε την αναφορά της μέσης 
απόδοσης.

q Στις δοκιμασίες αξιολόγησης,
Ø... οι δείκτες αναφοράς δεν πρέπει να 

είναι οι καλύτερες επιδόσεις, αλλά 
προηγούμενη απόδοση του ασκούμενου 
(προσωπική βελτίωση).

https://images.app.goo.gl/av98bya9vEjA8edm9
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ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ!



Παρακίνηση: Πρακτικές εφαρμογές για τους 
προπονητές/γυμναστές 

q Η σημασία και ο τύπος της ανατροφοδότησης
Ø Ανατροφοδότηση / επιβράβευση ως ενίσχυση και 

όχι ως τρόπος έλεγχου ή πίεσης του ασκούμενου.
Ø Παροχή ανατροφοδότησης και ενίσχυσης με θετικό 

τρόπο.
Ø Αναφερθείτε στην σωστή εκτέλεση της άσκησης και 

μην εστιάζετε μόνο το λάθος που έκανε.
Ø Θυμηθείτε ότι τα λάθη είναι μέρος της διαδικασίας 

μάθησης.



Παρακίνηση: Πρακτικές εφαρμογές για τους 
προπονητές/γυμναστές 

q Οι προπονητές/γυμναστές είναι σκόπιμο να δημιουργούν ένα 
κλίμα ευφορίας και ενθουσιασμού κατά τη διάρκεια της 
σωματικής δραστηριότητας και της άσκησης.

q Ο στόχος του προπονητή/γυμναστή είναι η βελτίωση της 
προσωπικής ζωής όλων.
Ø Αποφύγετε κοινωνικά κριτήρια σύγκρισης & αξιολόγησης
Ø Κληρονομικότητα - προσωπική βελτίωση

q Έμφαση στην αξία της προσπάθειας.
Ø Σημασία προσωπικής δέσμευσης (είδος δραστηριότητας, 

ένταση, διάρκεια, συχνότητα)
Ø Καθορισμός στόχων για βελτίωση



Παρακίνηση: Πρακτικές εφαρμογές για τους 
προπονητές/γυμναστές 

q Η προσπάθεια είναι σημαντικότερη, όχι το αποτέλεσμα.
Ø Προσπάθεια: εσωτερικός παράγοντας
Ø Αποτέλεσμα: εξωτερικός παράγοντας

q Ενίσχυση της συνολικής έννοιας της υγείας (σωματική 
εμφάνιση, ψυχική υγεία, προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικές 
σχέσεις, βελτίωση δεξιοτήτων).

q Οι προπονητές/γυμναστές πρέπει να εξηγήσουν το σκοπό 
του προγράμματος προπόνησης/άσκησης.

q Έμφαση στην αξία της συνεργασίας μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην άσκηση.



Ερωτήσεις Επανάληψης 
1) Με βάση τη θεωρία των κινήτρων επάρκειας, σημειώστε ποιο από
τα παρακάτω μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή των ατόμων με
ψυχική νόσο στην άσκηση:
Υποστήριξη οικογένειας και φίλων ΝΑΙ ΟΧΙ
Φιλία ΝΑΙ ΟΧΙ
Αποδοχή ΝΑΙ ΟΧΙ
Θετική ανατροφοδότηση ΝΑΙ ΟΧΙ
Προσωπικός στόχος και βελτίωση ΝΑΙ ΟΧΙ
2) Ποιες είναι οι πηγές αυτοαποτελεσματικότητας στη συμμετοχή 
στην άσκηση;



• Αυτοαποτελεσµατικότητα: https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/ 
Psychology/ Book%3A_Psychology_(Noba)/Chapter_3%3A_ 
Personality/3.08%3A_Self-Efficacy

• Κοινωνικο-γνωστική Θεωρία: https://study.com/academy/lesson/albert-
bandura-social-cognitive-theory-and-vicarious-learning.html

• Κοινωνικο-γνωστική Θεωρία: https://www.youtube.com/atch?v= 
S4N5J9jFW5U

• Θεωρία κινήτρων επάρκειας: https://study.com/academy/ lesson/ 
achievement-motivation-theory-definition-quiz.html

• Πώς µπορούµε να εµφανίσουµε υψηλά κίνητρα: 
https://sciencetrends.com/social-cognitive-theory-and-exercise-how-can-
we-stay-motivated/

Βίντεο- Ηλεκτρονικές ιστοσελίδες 

https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Psychology/Book%3A_Psychology_(Noba)/Chapter_3%3A_Personality/3.08%3A_Self-Efficacy
https://study.com/academy/lesson/albert-bandura-social-cognitive-theory-and-vicarious-learning.html
https://www.youtube.com/watch?v=S4N5J9jFW5U
https://study.com/academy/lesson/achievement-motivation-theory-definition-quiz.html
https://sciencetrends.com/social-cognitive-theory-and-exercise-how-can-we-stay-motivated/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Θεωρίες κινήτρων: 
Αυτο-πραγμάτωση



Στόχοι μάθησης
qΚατανόηση του ρόλου του αυτοπροσδιορισµού στη συµµετοχή στην άσκηση.
qΤρόπος χρήσης της θεωρίας του αυτοπροσδιορισµού στη συµµετοχή των ατόµων µε 
ψυχική νόσο στην άσκηση.

qΚατανόηση των πρακτικών εφαρµογών του αυτοπροσδιορισµού στην αύξηση της 
παρακίνησης για άσκηση.

qΚατανόηση του ρόλου των βασικών ψυχολογικών αναγκών στην άσκηση ατόµων µε 
ψυχική νόσο.

qΚατανόηση του ρόλου των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων στη συµµετοχή σε 
πρόγραµµα άσκησης.

qΚατανόηση του ρόλου των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων(ρύθµιση).

qΚατανόηση του ρόλου της αυτοπαρακίνησης στα κίνητρα για συµµετοχή σε πρόγραµµα 
άσκησης ατόµων µε ψυχική νόσο.

qΠρακτικοί τρόποι αυτοπαρακίνησης στην αύξηση της συµµετοχής σε πρόγραµµα 
άσκησης ατόµων µε ψυχική νόσο.

qΚατανόηση του ρόλου της προσωπικής για συµµετοχή σε πρόγραµµα άσκησης ατόµων 
µε ψυχική νόσο.



Θεωρίες κινήτρων 
Αυτο-παρακίνηση

(self-motivation)

Νεκτάριος Σταύρου & Μαρία Ψυχουντάκη
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 



Ενοποιημένη θεωρία εσωτερικών 
και εξωτερικών κινήτρων 

(Vallerand & Losier, 1999)

https://images.app.goo.gl/AZRtG71qmbJPrWw27

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ: ΓΙΑΤΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ

Εξαιτίας του 
ενδιαφέροντος και 
της ευχαρίστησης 
της ίδιας της 
δεξιότητα

• Ευχαρίστηση
• Σκοπό 
• Ανάπτυξη 
• Σοβαρότητα
• Πάθος 
• Αυτο-έκφραση 
• Χαρά 

Εξαιτίας του 
αποτελέσματος 

που θα προκύψει 
από την εκτέλεση 

της δεξιότητας

• Υποσχέσεις
• Ανταμοιβές
• Μπόνους
• Οφέλη 
• Κέρδος 
• Προνόμια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



Ενοποιημένη θεωρία εσωτερικών –
εξωτερικών κινήτρων

Η ενσωμάτωση των θεωρητικών προσεγγίσεων στη μελέτη,
διερεύνηση, αιτιολόγηση και ερμηνεία της συμπεριφοράς
και της ψυχολογικής κατάστασης των αθλητών είναι κρίσιμη
και ιδιαίτερα σημαντική.

Κεντρικό σημείο του κινήτρου είναι η μακροπρόθεσμη και
συνεχής παρακίνηση.



Ενοποιημένη θεωρία εσωτερικών – εξωτερικών 
κινήτρων

Ø Ιεραρχικό μοντέλο εσωτερικής-εξωτερικής παρακίνησης
q Γενικό επίπεδο (global)
q Επίπεδο πλαισίου
q Επίπεδο κατάστασης

1. Κοινωνικοί παράγοντες
2. Επίπεδα παρακίνησης
3. Συνέπειες
Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού είναι ένα κεντρικό σημείο
της θεωρίας (Vallerand, 1997)



https://images.app.goo.gl/wRpqBfRzRX5y3Jej7

Ενοποιημένη θεωρία εσωτερικών – εξωτερικών 
κινήτρων

Γενικοί 
παράγοντες

Γενική
παρακίνηση

Παράγοντες 
πλαισίου

Παράγοντες 
κατάστασης

Παρακίνηση 
πλαισίου

Παρακίνηση 
κατάστασης 

Συμπεριφορά

Συμπεριφορά

Συμπεριφορά

Κοινωνικοί  
παράγοντες Ιεραρχικό επίπεδο παρακίνησης Συνέπειες
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• Επιτυχία / αποτυχία
• Ανταγωνισμός/       

συνεργασία
• Συμπεριφορά
προπονητή

Αντιλήψεις
§ επάρκειας
§ αυτονομίας
§ κοινωνικότητας

Εσωτερ. παρακίνηση
Εξωτερ. παρακίνηση
• Ταύτιση
• Ενδοβολική
• Εξωτερική
Έλλειψη κινήτρων

• Συναίσθηµα 
• Επιµονή

κ.α.

Κοινωνικοί 
παράγοντες

Ψυχολογικοί 
διαμεσολαβητές/ 

ανάγκες

Τύποι 
παρακίνησης

Συνέπειες

Ενοποιημένη θεωρία εσωτερικών – εξωτερικών 
κινήτρων



Κοινωνικοί παράγοντες: Επιτυχία/αποτυχία
q Η επιτυχημένη εμπειρία έχει ως αποτέλεσμα ο 

συμμετέχων στην άσκηση να αισθάνεται ικανός και 
αποτελεσματικός σε σχέση με τις δεξιότητες που μαθαίνει 
και εκτελεί.

q Η ανατροφοδότηση αποτυχημένης προσπάθειας οδηγεί 
σε μείωση της πεποίθησης ότι το άτομο είναι ικανό να 
οδηγήσει σε μειωμένη παρακίνηση.



Ανταγωνισμός/συναγωνισμός
q Ο ανταγωνισμός περιορίζει το αίσθημα αυτονομίας 

του ασκούμενου, επειδή η εστία ελέγχου είναι 
εξωτερική.

qΟ συναγωνισμός δεν επηρεάζει αρνητικά το αίσθημα 
αυτονομίας και τις σχέσεις του ασκούμενου, αφού η 
εστία ελέγχου είναι εσωτερική.



Συμπεριφορά προπονητή/γυμναστή
qΟ προπονητής/γυμναστής πρέπει να είναι
δημοκρατικός στη συμπεριφορά του και να είναι
πρόθυμος να μοιραστεί το αίσθημα του ελέγχου με
τους συμμετέχοντες στην άσκηση. Ο προπονητής/
γυμναστής που ασκεί τον πλήρη έλεγχο μπορεί να
περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το εγγενές κίνητρο του
αθλητή.



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού
(self-determination theory)

(Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000)



Ορισμός αυτοπροσδιορισμού
“Όταν είσαι αυτοπροσδιοριζόμενος ουσιαστικά 
αναφέρεται στο να υποστηρίζεις τις ενέργειές σου στο 
υψηλότερο επίπεδο. Οι αυτοπροσδιοριζόμενοι άνθρωποι 
βιώνουν ένα αίσθημα ελευθερίας να κάνουν ό,τι είναι 
ενδιαφέρον, προσωπικά σημαντικό και έντονο."

Edward Deci & Richard Ryan
www.selfdeterminationtheory.org

«Η ικανότητα του ατόμου να καθορίζει και να επιτυγχάνει 
τους στόχους του που βασίζονται στη γνώση και την 
εκτίμηση του εαυτού του» (Field & Hoffman, 1994)



Ορισμός αυτοπροσδιορισμού
«Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων,
γνώσεων και πεποιθήσεων που επιτρέπουν σε ένα άτομο να
εμπλακεί σε αυτόνομη συμπεριφορά που κατευθύνεται από το
στόχο, αυτορυθμιζόμενη. Η κατανόηση των δυνάμεων και των
περιορισμών του ατόμου μαζί με την πίστη στον εαυτό του ως
ικανός και αποτελεσματικός είναι απαραίτητα στοιχεία του
αυτοπροσδιορισμού. Όταν ενεργούν με βάση αυτές τις
δεξιότητες και συμπεριφορές, τα άτομα έχουν μεγαλύτερη
ικανότητα να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους και να
εμφανίσουν το ρόλο των επιτυχημένων ενηλίκων στην κοινωνία
μας».

(Field, Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998, σ. 2)



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού (SDT)
... είναι μια θεωρία της ανθρώπινης παρακίνησης και 

προσωπικότητας που αφορά τις εγγενείς τάσεις ανάπτυξης 
των ανθρώπων και τις εγγενείς ψυχολογικές ανάγκες. 
Αφορά τα κίνητρα πίσω από τις επιλογές που κάνουν οι 
άνθρωποι χωρίς εξωτερική επιρροή και παρεμβολή.

Αυτοπροσδιορισμός …
αναφέρεται στο βαθμό αυτονομίας που έχει ένα άτομο στις 
αποφάσεις και τις πράξεις του, υπό την έννοια της 
προσωπικής επιρροής στη συμπεριφορά και τη λήψη 
αποφάσεων.
q Ελεγχόμενη - αυτόνομη / αυτοπροσδιοριζόμενη δράση



Self-determination theory
q The

Θεωρία αυτοπροσδιορισμού

Θεωρία προσανατολισμού στόχου

Προσανατολισμού στόχου 
στη μάθηση

Προσανατολισμού στόχου στην 
απόδοση

Θεωρία ψυχολογικής ροής Θεωρία 
δράσης Θεωρία βιωματικής 

μάθησης

Αυτορυθμιζόμενη μάθηση

Ρεαλισμός (κονστρουκτιβισμός συναλλαγής)

Θεωρία ενδιαφέροντος κατάστασης

Θεωρία της προσδοκώμενης 
αξίας

Επιρροή των προσδοκιών του 

ΚΦΑ στην αυτορυθμιζόμενη
μάθηση του παιδιού

Επίπεδα και ζώνες επικείμενης 
ανάπτυξης (Vygotsky, 1978)

Θεωρία κοινωνικής μάθησης

Θεωρία κοινωνικο-γνωστική

Θεωρία α/α

• Ευδαιμονική θεωρία - θετική ψυχολογία (Seligman & Csikszentmihalyi)- βελτίωση της ευημερίας

• Θεωρίες κοινωνικού κονστρουκτιβισμού των Dewey & Vygotsky

• Dewey- Ρεαλισμός- Κονστρουκτιβισμού συναλλαγής (που το αναφέρει ο Dewey σαν όργανο)



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού

self-determination continuum
https://images.app.goo.gl/LjwVXdYiN9ZUoJEY7

Συμπεριφορά
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Διαδικασίες 
ρύθμισης

Αυτο-
προσδιοριζόμενη 

Απουσία 
κινήτρων

Απουσία 
ρύθμισης

Εξωτερικά 
κίνητρα

Εσωτερικά 
κίνητρα

Εξωτερική 
ρύθμιση

Ρύθμιση
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σης

Ενδοβολική
ρύθμιση

Ρύθμιση 
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Εσωτερική 
ρύθμιση

ΑΞΟΝΑΣ   ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Ενδιαφέρον, 
ευχαρίστηση, 

έμφυτη 
ικανοποίηση

Συγκρότηση, 
επίγνωση, 

σύνθεση με τον 
εαυτό  

Προσωπικό 
ενδιαφέρον, 

συνειδητή αξία 

Αυτοέλεγχος, 
εστίαση στο εγώ, 

εσωτερικές 
ανταμοιβές και 

τιμωρίες 

Συμμόρφωση, 
εξωτερικά 

κίνητρα και 
τιμωρίες 

Χωρίς πρόθεση, 
χωρίς αξία, 

χωρίς 
αγωνιστικότητα, 

απουσία 
ελέγχου



Ψυχολογικοί διαμεσολαβητές 

Η μη ικανοποίηση ή 
πλήρωση των 

ψυχολογικών αναγκών 
θα οδηγήσει σε 

μειωμένη παρακίνηση
(Deci, 1999)

Η εσωτερική 
παρακίνηση αυξάνεται 
όταν ικανοποιούνται οι 
συγκεκριμένες ανάγκες 

(Ryan & Deci, 1999)

https://images.app.goo.gl/N9757cRzPo8crmkq9

ΚΙΝΗΤΡΑ

Αυτονομία
To συναίσθημα που έχει κανείς να 

επιλέξει και να υποστηρίξει 
πρόθυμα τη συμπεριφορά του

Επάρκεια
Σε μία δραστηριότητα υπάρχει 
απόλυτη κυριαρχία και είσαι 

αποτελεσματικός

Κοινωνικότητα
Η ανάγκη του να νοιώθεις 

συνδεδεμένος και του ανήκειν με 
άλλους



Ψυχολογικοί διαμεσολαβητές: Επάρκεια
q Η επάρκεια σχετίζεται με την εμπιστοσύνη του 

συμμετέχοντα στην άσκηση, η οποία οδηγεί σε εσωτερική 
παρακίνηση.

q Η επάρκεια είναι κρίσιμη στην ανάπτυξη των εσωτερικών 
κινήτρων, αλλά χωρίς αυτονομία δεν υπάρχει αυτοπροσδιο-
ρισμός, ο οποίος επηρεάζει αρνητικά τα εσωτερικά κίνητρα.

q Η επάρκεια χωρίς αυτονομία κάνει το άτομο ένα 
αποτελεσματικό πιόνι. Στο αποτελεσματικό πιόνι έχετε ένα 
άτομο που έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να εκτελέσει με 
επιτυχία μια δεξιότητα, αλλά για εξωτερικούς λόγους.



Αυτονομία
q Η έννοια της αυτονομίας 

είναι κεντρική στη θεωρία 
του αυτοπροσδιορισμού.

q Δεν υπάρχει αυτοπροσδιο-
ρισμός στην άσκηση χωρίς 
αυτονομία.
ü αυξημένα εσωτερική 

παρακίνηση
ü μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
ü αυξημένη ευτυχία

https://images.app.goo.gl/mz7nL868TGki7cgNA



Αυτονομία
... αναφέρεται στην πεποίθηση ενός ατόμου ότι έχει τον 
έλεγχο της τύχης, των ενεργειών και των επιλογών του.
§Τα άτομα που συμμετέχουν στον καθορισμό των στόχων 

είναι πιο επιτυχημένα στην επίτευξη αυτών των στόχων (Ryan
& Deci, 2000).

§Η ενσωμάτωση των ευκαιριών λήψης αποφάσεων σε 
παρεμβάσεις για τη μείωση των προβληματικών 
συμπεριφορών έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένες 
συμπεριφορές (Shogren, Faggella-Luby, Bae, & Wehmeyer, 2004).

§Η προώθηση των ευκαιριών επιλογής σε επαγγελματικά 
καθήκοντα αύξησε τη συμμετοχή στις δραστηριότητες 
(Watanbe & Sturmey, 2003).



Ψυχολογικές διαμεσολοβητές: Κοινωνικότητα
Η κοινωνικότητα αναφέρεται στη …
q βασική ανάγκη να σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους, να 

φροντίζουμε τους άλλους και να φροντίζουν άλλοι εμάς.
q αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, υποστήριξη από 

άλλους συμμετέχοντες στην άσκηση.
q απόλαυση του ασκούμενου από τη συμμετοχή του στο 

πρόγραμμα άσκησης σχετίζεται με άλλους συμμετέχοντες 
στην άσκηση, τους συναθλητές και το προσωπικό 
υποστήριξης.



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού: 
Βασικές ψυχολογικές ανάγκες

https://images.app.goo.gl/N9757cRzPo8crmkq9 https://images.app.goo.gl/NyT14upwCi7XeNda8

ΚΊΝΗΤΡΑ

Αυτονομία
To συναίσθημα που έχει κανείς να 

επιλέξει και να υποστηρίξει 
πρόθυμα τη συμπεριφορά του

Επάρκεια
Σε μία δραστηριότητα υπάρχει 
απόλυτη κυριαρχία και είσαι 

αποτελεσματικός Κοινωνικό
τητα

Η ανάγκη του να νοιώθεις 
συνδεδεμένος και του 

ανήκειν με άλλους

• Αυτονομία 
• Επάρκεια
• Σχέσεις 

• βελτιωμένη 
απόδοση

• επιμονή
• δημιουργικό

τητα

• θέληση
• κίνητρο
• ασχολία

ενισχύει

Εμπειρία 
από Αποτέλεσμα



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού: Κριτικό μοντέλο

ΠΛΑΝΟ

ΔΡΑΣΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΞΕΡΕΙΣ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ 
& ΓΕΝΙΚΑ

ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 

ΣΟΥ



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού

ΞΕΡΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΣΟΥ & ΓΕΝΙΚΑ

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

Όνειρα, ξέρεις τις δυνάμεις σου, τις 
αδυναμίες, τις ανάγκες, και 
προτιμήσεις
Ξέρεις τις απόψεις σου, τι 
υποστηρίζεις και τις προσδοκίες 
Αποφασίζει ςτι είναι σημαντικό για 
σένα 

Αποδέχεσε & τιμάς τον εαυτό σου
Θαυμάζω τις δυνάμεις που έρχονται από 
την μοναδικότητα
Φροντίζω τον εαυτό μου
Αναπτύζω και καλλιεργώ θετικές σχέσεις 



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού

ΠΛΑΝΟ
Θέτω στόχους

Σχεδιάζω δράση για να 
φτάσω τους στόχους 

Προσδοκώ αποτελέσματα  

Δημιουργικός

Νοερή απεικόνιση



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού

ΔΡΑΣΗ

Διαπραγματεύομαι
Αντιμετωπίζω 

συγκρούσεις και 
επικρίσεις
Επιμονή

Ρισκάρω 
Επικοινωνώ 

Πρόσβαση σε πηγές 
αναζήτησης και 

υποστήριξης



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

Σύγκριση αποτελεσμάτων με τα 
προσδοκώμενα

Σύγκριση απόδοσης με την 
προσδοκώμενη 

Συνειδητοποίηση της επιτυχίας
Κάνω προσαρμογές 



Κίνητρα:

https://images.app.goo.gl/TLevboBEo3nT85Zm8
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ρύθμιση 
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λόγω 

ενοχής ή 

πίεσης 

άλλων 

Ρύθμιση 

ταύτισης  

Συμμετέχει 

λόγω τις 

αξίας της 

άσκησης

Ρύθμιση 

ενσωμάτωσ

ης

Συμμετέχει 

λόγω 

εσωτερί-

κευσης του 

κινήτρου

Εσωτερικά 

κίνητρα

Συμμετέχει 

για την χαρά 

και την 

ευχαρίστηση 

ή την 

ικανοποίηση 

της μάθησης 

των νέων 

δεξιοτήτων 

Ελεγχόμενα Αυτόνομα

ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Οι μαθητές κινούνται πάνω ή κάτω σ αυτήν την συνεχείς ανάπτυξη σε μια σειρά 

παραγόντων 



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού: Τύποι 
εσωτερικών κινήτρων
q Εσωτερική παρακίνηση: Υψηλό επίπεδο 

αυτοπροσδιορισμού
Ø Εσωτερική παρακίνηση για γνώση
Ø Εσωτερική παρακίνηση για την ολοκλήρωση
Ø Εσωτερική παρακίνηση για την εμπειρία διέγερσης



Κοινωνικοί παράγοντες
q Επιτυχία / αποτυχία
q Ανταγωνισμός / συνεργασία
q Συμπεριφορά ασκούμενου

Οι κοινωνικοί παράγοντες διευκολύνουν ή όχι την ένταση
και τη λειτουργία των ψυχολογικών χαρακτηριστικών του
ατόμου.



Επιτυχία/αποτυχία
q Η επιτυχία δημιουργεί την πεποίθηση ότι κάποιος 

είναι επαρκής και αποτελεσματικός και αντίθετα η 
αποτυχία (θεωρίες Harter & Bandura).

q Οι εμπειρίες επιτυχίας και αποτυχίας διαμορφώνουν 
το αίσθημα αυτονομίας του ατόμου και στις σχέσεις 
τους.



Ανταγωνισμός/συναγωνισμός
q Ο ανταγωνισμός (προσανατολισμός στο εγώ) περιορίζει 

το αίσθημα αυτονομίας του αθλητή/ασκουμένου, επειδή 
η εστία ελέγχου του είναι εξωτερική.

q Ο συναγωνισμός (προσανατολισμός στο έργο) δεν 
επηρεάζει αρνητικά το αίσθημα αυτονομίας και τις 
σχέσεις του αθλητή, αφού η εστία ελέγχου είναι 
εσωτερική.



Συμπεριφορά προπονητή
q Η συμπεριφορά του προπονητή μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά ή θετικά το αίσθημα αυτονομίας, επάρκειας
του αθλητή, καθώς και τις σχέσεις του.



SDT: Τύποι εσωτερικών – εξωτερικών κινήτρων

https://images.app.goo.gl/AZRtG71qmbJPrWw27

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ: ΓΙΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΚΑΝΟΥΜΕ

Εξαιτίας του 
ενδιαφέροντος και 
της ευχαρίστησης 
της ίδιας της 
εργασίας

• Ευχαρίστηση
• Σκοπό 
• Ανάπτυξη 
• Σοβαρότητα
• Πάθος 
• Αυτο-έκφραση 
• Χαρά 

• Υποσχέσεις
• Ανταμοιβές
• Μπόνους
• Οφέλη 
• Κέρδος 
• Προνόμια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Εξαιτίας του 
αποτελέσματος 

που θα 
προκύψει από 

την εκτέλεση της 
δεξιότητας



Θεωρία αυτοπροσδιορισμού: Απουσία κινήτρων
q Μια κατάσταση που δεν έχει κανένα κίνητρο για να 

συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται 
από χαμηλή αντιλαμβανόμενη ικανότητα ή/και αποτυχίας 
αξιολόγησης της δραστηριότητας ή των αποτελεσμάτων της.

q Η απουσία κινήτρων είναι η λιγότερο αυτοπροσδιοριστική
μορφή κινήτρων.

q Η απουσία παρακίνησης ή η έλλειψη κινήτρων αναφέρεται 
σε συμπεριφορές που δεν βασίζονται ούτε σε εσωτερικά, 
ούτε σε εξωτερικά κίνητρα.



Αυτοπροσδιορισμός: Η σημασία της ρύθμισης
q Η ρύθμιση αναφέρεται στην αντίληψη ότι μια 

συμπεριφορά μπορεί να ρυθμιστεί είτε εσωτερικά, είτε 
εξωτερικά.

q Η συμπεριφορά του ατόμου κινείται μέσα σε ένα συνεχές, 
όπου ο βαθμός και ο τύπος του αυτοπροσδιορισμού 
ποικίλλει ανάλογα με τη θέση του ατόμου.

qΗ εσωτερίκευση (internalization) αναφέρεται στη 
διαδικασία μέσω της οποίας η ανταμοιβή διακρίνεται από 
λιγότερα εξωτερικά χαρακτηριστικά και περισσότερα 
εσωτερικά στοιχεία.



Αυτοπροσδιορισμός: Εξωτερικά κίνητρα
1.  Εξωτερική ρύθμιση 
(external regulation)
2. Ενδοβολική ρύθμιση 

(introjected regulation)
3. Ρύθμιση μέσω ταύτισης 

(identified regulation)
4. Ρύθμιση μέσω    
ενσωμάτωσης (integrated 
regulation)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Ανταμοιβές 
και τιμωρίες

ΤΑΥΤΙΣΗΣ 

ΚΑΠΩΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΕΝΔΟΒΟΛΙΚΗ

ΚΑΠΩΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ…………………………………..ΥΨΗΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



Αυτοπροσδιορισμός: Εξωτερική ρύθμιση
q Ελεγχόμενη (μη 

αυτοπροσδιοριζόμενη) 
μορφή κινήτρων.

qΑποσκοπεί στην απόκτηση 
εξωτερικής αμοιβής ή 
αποφυγή τιμωρίας.

https://images.app.goo.gl/Ta75XAwHk7ZCEANo6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
Η συμπεριφορά οδηγείται από εξωτερικές 

αντάμειβες όπως χρήματα, φήμη, επιβραβεύσεις 
και τιμές 



Αυτοπροσδιορισμός : Ενδοβολική ρύθμιση
Πρώτο στάδιο εσωτερίκευσης των κινήτρων
qΤα εξωτερικά κίνητρα αρχίζουν να εσωτερικεύονται εν’ 

μέρει.
qΜεγαλύτερη αίσθηση αυτοπροσδιορισμού, αλλά όχι 

πλήρως αφομοιωμένα κίνητρα.
qΚρίσιμο χαρακτηριστικό η αιτιότητα: 

Γιατί κάνω κάτι; Για κάποιο εξωτερικό παράγοντα ή λόγω 
μιας εσωτερικής διάθεσης;



Αυτοπροσδιορισμός: Ρύθμιση μέσω ταύτιση
q Ταύτιση/αποδοχή ενός εξωτερικού κινήτρου σε τέτοιο 

βαθμό ώστε αρχίζει να εσωτερικεύεται, να γίνεται 
προσωπικό κίνητρο.

q Μπορεί να εσωτερικεύσει μέρος του κινήτρου γιατί 
μπορεί να συμβάλλει στην εκπλήρωση ενός στόχου 
(π.χ., η εκτέλεση ή η μάθηση μιας άσκησης την οποία 
δεν επιθυμεί ο ασκούμενος, αλλά η οποία θα τον 
βοηθήσει στη γενικότερη απόδοσή του)



Αυτοπροσδιορισμός: Ρύθμιση μέσω ενσωμάτωσης 
Διαδικασία μέσω της οποίας τα εξωτερικά κίνητρα έχουν 
ενσωματωθεί στο σύστημα εσωτερικών κινήτρων του ατόμου
§Ενσωμάτωση, αφομοίωση εξωτερικών ρυθμιστικών 

μηχανισμών ως ταυτόσημων με εσωτερικούς μηχανισμούς.
§Τροποποίηση του αισθήματος ελέγχου από εξωτερικούς σε 

εσωτερικούς παράγοντες. 
§Ενσωμάτωση των εξωτερικών κινήτρων, τα οποία δεν 

διακρίνονται από τα εσωτερικά.



Αυτοπροσδιορισμός: Εσωτερικά κίνητρα
… είναι τα κίνητρα που προέρχονται από τον ίδιο τον εαυτό 
μας.

qΤα άτομα με εσωτερικά κίνητρα ασχολούνται με 
δραστηριότητες που τα ενδιαφέρουν προσωπικά, με πλήρη 
βούληση και προσωπικό έλεγχο.

qΤα εσωτερικά κίνητρα αντανακλούν την επιθυμία του 
αθλητή.



Αυτοπροσδιορισμός: Εξωτερικά – εσωτερικά κίνητρα

https://images.app.goo.gl/Jrqv2C5bkLNve2gd8

Εσωτερικά κίνητρα 
Υψηλά επίπεδα παρακίνησης: όπου η
παρακίνηση είναι εσωτερική

Ρύθμιση Ενσωμάτωσης 
Η ρύθμιση υιοθετείται από αξίες και
ανάγκες αλλά επίσης υπάρχουν οι
ανταμοιβές

Ρύθμιση ταύτισης 
Η συμπεριφορά είναι προσωπικά
σημαντική αλλά περιέχει εξωτερικές
ανταμοιβές

Ενδοβολική ρύθμιση 
Συμπεριφορές που δεν έχουν αποκτηθεί
από το άτομο

Εξωτερική ρύθμιση
Συμπεριφορά που πραγματοποιείται για
ικανοποίηση εξωτερικών ανταμοιβών

Έλλειψη κινήτρου 
Η τύχη κυριαρχεί στην δράση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Ρύθμιση Ενσωμάτωσης 

Ρύθμιση 
ταύτισης 

Ενδοβολική ρύθμιση 
(εγώ) 

Εξωτερική ρύθμιση

Απουσία κινήτρου 



Αυτοπροσδιορισμός: Εξωτερικά – εσωτερικά κίνητρα

https://images.app.goo.gl
/wMi7HtcSPExqh8c76
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σχέσεις
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Χαμηλή Αυτονομία 

Υψηλή εσωτερίκευση Χαμηλή εσωτερίκευσηΕνσωμάτωση



Πρακτικές εφαρμογές για τον προπονητή/γυμναστή
q Η συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

παρακινείται εσωτερικά, καθώς αυτό διαρκεί περισσότερο. 
Οι γονείς και οι προπονητές/γυμναστές πρέπει να 
προάγουν την αυτονομία, να είναι υποστηρικτικοί και 
θετικοί. Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες πρέπει να 
ποικίλλουν ώστε να είναι κατάλληλα για κάθε άτομο. Είναι 
χρήσιμο να παρέχετε θετική ανατροφοδότηση και να 
αποφεύγεται η σύγκριση με άλλα άτομα με ψυχικές 
ασθένειες.



Πρακτικές εφαρμογές για τον προπονητή/γυμναστή
q Η συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας έχει 

τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές κινήτρων. Η 
εσωτερίκευση επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση των τριών 
βασικών αναγκών (αυτονομία, επάρκεια, κοινωνικότητα). Οι 
εσωτερικές μορφές παρακίνησης οδηγούν σε μεγαλύτερη 
ψυχική ευεξία, ζωτικότητα, ψυχολογική ικανοποίηση και 
ενθάρρυνση (Ryan, Williams, Patrick, & Deci, 2009).

q Η άσκηση, σε συνδυασμό με τεχνικές τροποποίησης 
συμπεριφοράς, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
διαχειρίζεται την κατάθλιψη σε ασθενείς με καρδιακά 
προβλήματα (Gary et al., 2010).



Πρακτικές εφαρμογές για τον προπονητή/γυμναστή
q Όταν οι γυμναστές εμφανίζουν ευελιξία στα προγράμματά 

τους, δίνουν στους ασκούμενους την επιλογή των 
μεμονωμένων ασκήσεων και εναλλακτικών επιλογών, τότε 
ικανοποιούν καλύτερα την ανάγκη αυτονομίας.

qΟι γονείς, οι γυμναστές και οι φίλοι μπορούν να συμβάλουν
q θετικά στην ποιότητα και την ένταση της παρακινητικής 

διαδικασίας,
q στη δέσμευση συμμετοχής σε προγράμματα άσκησης και
q να αυξήσει την ικανοποίηση από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα 

άσκησης και την ψυχική ευεξία (Biddle et al., 2007).



Αυτο-παρακίνηση και συμμετοχή στην άσκηση

https://images.app.goo.gl/3tDDiPVFKpDTevEu9



Αυτο-παρακίνηση: Συμμετοχή στην άσκηση

Η αυτο-παρακίνηση 
είναι σημαντική για 

συμμετοχή, δέσμευση 
και επιμονή στο 

πρόγραμμα άσκησης



Η αυτο-παρακίνηση έχει την 
τάση να εκτελεί μια δεξιότητα 

ή δραστηριότητα χωρίς να 
επιβλέπεται ή να του ζητείται 

να το κάνει.

https://images.app.goo.gl/GZgWV9xNqhmwCFVg7



Αυτοπαρακίνηση
Η παρακίνηση είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό. Τα
κίνητρα κατευθύνουν τις συμπεριφορές μας. Υπάρχουν
πολλοί τύποι παρακίνησης.

Οι δύο βασικοί τύποι παρακίνησης είναι εξωτερική και
εσωτερική.

Με εσωτερική παρακίνηση, το άτομο εκτελεί κάτι επειδή 
η δραστηριότητα θα φέρει κάποια μορφής ανταμοιβή ή 

όφελος στο τέλος της.



Αυτοπαρακίνηση – Εσωτερική παρακίνηση 
Με εσωτερική παρακίνηση, το άτομο εκτελεί κάτι καθαρά επειδή 

απολαμβάνει την ίδια τη δραστηριότητα.

§ Όσο περισσότερο εκτελείται μια άσκηση εξαιτίας των εσωτερικών 
κινήτρων, τόσο πιο ευχάριστη είναι συνήθως. Έτσι, από την άποψη 
της ευτυχίας, είναι λογικό να έχουμε περισσότερες εσωτερικές 
κινητήριες δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες σε πρόγραμμα 
άσκησης που έχουν εσωτερικά κίνητρα παρουσιάζουν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και ενθουσιασμό σε αυτό που εκτελούν και εμφανίζουν 
υψηλότερη αυτοπεποίθηση.

§ Συνήθως τα άτομα είναι αποδοτικότερα σε εσωτερικά παρακινούμε-
νες ενέργειες. Εμφανίζουν περισσότερη επιμονή και δημιουργικό-
τητα και γι 'αυτό παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση.



Αυτοπαρακίνηση: Εσωτερική vs εξωτερική 
παρακίνηση
q Αν θέλετε να βελτιώσετε την απόδοσή σας, μπορείτε 

να προσπαθήσετε να αλλάξετε το κίνητρό σας σε κάτι 
που είναι πιο κοντά σας, όπως είναι τα εσωτερικά 
κίνητρα.

q Αν το κάνετε αυτό, η απόδοσή σας πιθανότατα θα 
βελτιωθεί και γενικά θα είστε πιο ευτυχισμένοι.



"Το έξυπνο πουλί παίρνει το 
σκουλήκι "

"Αυτός είναι κουκουβάγια"



Αυτοπαρακίνηση: Γιατί έχει σημασία ο χρόνος;
Όταν εκτελείτε κάποιες δραστηριότητες αυτό μπορεί να 
επηρεάσει τα κίνητρά σας. Τρεις ενδείξεις που δείχνουν 
ότι κάνετε τα πράγματα σε λάθος κατεύθυνση:
ü δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στην εκτέλεση της 

δεξιότητας,
ü εμφανίζετε πλήρη απουσία κινήτρων,
ü ανεξάρτητα σε ποιο βαθμό και πόσο καιρό 

προσπαθείτε, δεν μπορείτε να πετύχετε το στόχο σας,



Παρακίνησε τον εαυτό σου!!!!

https://images.app.goo.gl/BFnux9piVHmS2KG98https://images.app.goo.gl/RW5yPMthT4t2nXxk9

Κανείς δεν σε παρακινεί..
Μέχρι να παρακινήσεις εσύ τον 

εαυτό σου…!!



Αύξηση των εσωτερικών κινήτρων
q Υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε και δεν μπορούμε να 

περιμένουμε όλα να κατευθύνονται από τα εσωτερικά κίνητρα. Πώς 
λοιπόν παραμένουμε παρακινημένοι να κάνουμε πράγματα που δεν 
είναι εσωτερικά κίνητρα;

q Τα εσωτερικά κίνητρα αναπτύσσονται και διατηρούνται όταν είμαστε 
αυτόνομοι, ικανοί και λαμβάνουμε υποστήριξη.

q Αισθανόμαστε αυτόνομοι όταν μπορούμε να κάνουμε τις δικές μας 
επιλογές και να παίρνουμε αποφάσεις.

q Αισθανόμαστε ικανοποιημένοι όταν μπορούμε να κάνουμε πράγματα 
και να κατευθύνουμε καταστάσεις.

q Θεωρούμε ότι λαμβάνουμε υποστήριξη όταν σχετιζόμαστε με άλλους.



Ικανός, ανταγωνιστικός
q Εξάσκηση. Όσο πιο ικανό αισθάνεται το άτομο σε μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, τόσο υψηλότερα κίνητρα θα 
εμφανίσει. Εάν προσπαθεί να μάθει μια νέα δεξιότητα και 
μειωθούν τα κίνητρα του επειδή είναι δύσκολο, τουλάχιστον να 
έχετε υπόψη ότι όσο καλύτερος γίνεται κάποιος, τόσο υψηλότερα 
κίνητρα θα εμφανίσει.

q Αναζήτηση θετικής ανατροφοδότησης. Η παρακίνησή του 
ατόμου θα γίνει ισχυρότερη αν μπορέσει να βρει κάποιο τρόπο 
να λάβει θετική ανατροφοδότηση σχετικά με την εξέλιξη και 
πρόοδό του. Αποφυγή αρνητικής ανατροφοδότησης - Η αρνητική 
ανατροφοδότηση θα μειώσει την εμπιστοσύνη σας και θα 
περιορίσει το εσωτερικό κίνητρο του ατόμου.



Ικανός, ανταγωνιστικός
q Αναλύστε των καθηκόντων και των στόχων. Εάν μια
δεξιότητα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και προκλητική, το
«σπάσιμο» σε επιμέρους μέρη μπορεί να βοηθήσει στη
διατήρηση των κινήτρων.

q Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο δυσκολίας είναι ανάλογο
των ικανοτήτων σας. Οι στόχοι και οι δραστηριότητές
πρέπει να είναι λογικές, όχι τόσο εύκολες ώστε το άτομο να
βαρεθεί, αλλά όχι και δύσκολες ώστε να απογοητευθεί. Αν
μια άσκηση ή μια δεξιότητα είναι πολύ εύκολη ή δύσκολη,
θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προσαρμοστεί αναλόγως.



Αυτοπαρακίνηση: Πως μπορώ 
να παρακινήσω τον εαυτό μου;



Χρήση της δημιουργικής απεικόνισης
q Όταν χρησιμοποιείτε δημιουργική 

απεικόνιση, άτομο μπορεί να φανταστεί 
ή να απεικονίζει τον εαυτό του να 
ολοκληρώνει τα καθήκοντά του ή τους 
στόχους του.

q Η δημιουργική απεικόνιση λειτουργεί 
καλύτερα όταν βρίσκεστε σε ένα ήσυχο 
και ήρεμο περιβάλλον μακριά από τις 
καθημερινές σας δραστηριότητες.



Σημειώστε τους στόχους σας
q ... θα σας βοηθήσει να παραμείνετε οργανωμένοι και θα 

διευκολύνετε την κατεύθυνση των ενεργειών σας.
q ... και θα αρχίσετε να τους πετυχαίνετε, η αυτοπεποίθησή 

σας θα αυξηθεί και το κίνητρό σας θα αυξηθεί.
Ø Πρέπει να διαμορφώσετε ετήσιους, μηνιαίους, 

εβδομαδιαίους και καθημερινούς στόχους.
Ø Δώστε χρόνο κάθε μέρα στον εαυτό σας, για να εξετάσετε 

τους στόχους σας και να διαπιστώσετε ποιους από αυτούς 
έχετε πετύχει και σε ποιους θα πρέπει να συνεχίσετε να 
προσπαθείτε.



https://images.app.goo.gl/dg5oKwBxoQnBsJ5i7

Ειδικός Μετρήσιμος Εφικτός Σχετικός Βάση 
χρόνου

Σημειώστε τους στόχους σας



Επιμερίστε τις ενέργειές σας
q Αναλύστε το στόχο ή τη δεξιότητά σας σε 

μικρότερους επιμέρους στόχους ή 
ενέργειες.

q Η δεξιότητα ή ο στόχος θα είναι 
μικρότερος και θα επιτευχθεί εύκολα.

q Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε να 
αγχωθείτε ή να απογοητευτείτε καθώς 
προσπαθείτε να ολοκληρώσετε το έργο 
σας ή για να πετύχετε τον στόχο σας.

https://images.app.goo.gl/97m9CzgkLMbKVz2i9



Θετικός αυτοδιάλογος
q Αφού γνωρίζετε ποιος είναι ο στόχος, 

χρησιμοποιήστε το θετικό αυτοδιάλογο
για να αυξήσετε την πιθανότητα 
επιτυχίας σας.

qΜιλώντας προφορικά ή γράφοντας το 
αντίθετο από τις αρνητικές λέξεις που 
πιστεύετε, παρακινείτε τον εαυτό σας 
και δίνετε στον εαυτό σας 
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

https://images.app.goo.gl/XLHUKF5RXStRHonc6



Πώς να ενδυναμώσετε τα κίνητρα σας
1. Ορίστε το στόχο σας.
2. Κατανοήστε ότι το να ολοκληρώστε αυτό που ξεκινάτε είναι σημαντικό.
3. Γνωρίστε άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα ή στόχους, καθώς τα 

κίνητρα και η θετική στάση είναι μεταδοτικά.
4. Μην αναβάλετε τις ενέργειές σας.
5. Η επιμονή, η υπομονή και η μη εγκατάλειψη της προσπάθειας, παρά τις 

αποτυχίες και τις δυσκολίες, διατηρούν τα κίνητρα του ατόμου.
6. Ενημερωθείτε για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.
7. Συνεχώς, διαββεβαιώστε τον εαυτό σας ότι μπορείτε και θα πετύχετε.
8. Εστιάστε σε πράγματα που θέλετε να αποκτήσετε, να επιτύχετε ή να 

κάνετε.
9. Οπτικοποιήστε τους στόχους σας σαν να τον έχετε πετύχει, δίνοντας 

στον εαυτό σας ένα αίσθημα ευτυχίας και χαράς.



Αυτοπραγμάτωση

https://images.app.goo.gl/nhtZdckioL7Uwyhf7

Άρχισε:
1. Μην περιμένεις μέχρι να νοιώσεις

παρακίνηση για να ξεκινήσεις. Μέχρι να
σκεφτείς ότι θα ασκηθείς όταν νοιώθεις καλύτερα.
Πες τον εαυτό σου ότι θα νοιώθεις καλύτερα μόλις
ασκηθείς.

2. Ξεκίνα από τα μικρά! μικρά βήματα στην
φυσική δραστηριότητα είναι σημαντικά για τους
ανθρώπου με προβλήματα ψυχικής υγείας. Υψηλές
προσδοκίες μπορεί να ενισχύσουν το αίσθημα της
ενοχής. Επιπλέον ανέβασμα σκαλιών ή 20 λεπτό
περπάτημα μπορεί να βοηθήσει.

3. Δέσμευση. Δεν είναι πόσο σκληρά ή πόσο πολύ
θα ασκηθείς για να νοιώθεις ανακουφισμένος ή
ειδικός στο να πεις ότι αυτό αξίζει περισσότερο σε
αυτό που κάνεις.

4. Κοινοποίησέ το. Πες το σε ανθρώπους που είναι
κάνεις παρέα και τους αρέσει η ρουτίνα της άσκηση
σου, θα υποστηρίξουν τα κίνητρά σου και την
επικοινωνία. Μπορεί να είναι από την τάξη, την
ομάδα ή ο γείτονας.

5. Παρακολούθησέ το. Γράψε πως ένοιωθες
πριν και μετά την άσκηση και μπορεί να σε βοηθήσει
να φτιάξεις αποδείξεις κατά των αρνητικών σκέψεων
και να εμπιστευτείς ΄τον εαυτό σου ξανά στο τι
κάνεις.

6. Επιβραβεύσου. Μετά την επιτυχημένο στόχο
της δραστηριότητας, μοιράσου το με έναν φίλο η
δώσε ένα μικρό δώρο στον εαυτό σου.

7. Κάνε διάλειμμα. Ίσως σου λείψει το
γυμναστήριο και όσως να ακυρώσεις με τον
συναθλητή σου για το τρέξιμο. μην ασχολείστε πάρα
πολύ! Παρά να πείτε στο τι έπρεπε να είχατε κάνει,
επιβεβαιώνοντας και να επίτε το θα κάνετε αύριο.

8. Υπομονή! Έρευνες αναφέρουν αν κανουμε κάτι
καινούργιο παίρνει 6 με 8 βδομάδες να το
κατακτήσετε. Μην τα παρατάτε αν εσείς δεν δείτε
σωματικά ή ψυχικά αποτελέσματα αμέσως.



Προσοχή με τους εκτελεστές 
των κινήτρων

1. Αρνητικοί άνθρωποι. Είναι τοξικοί οι απαισιόδοξοι! Μπορούν να καταστρέψουν
την επιτυχία του ατόμου. Αρνητικοί άνθρωποι προσπαθούν να απεικονίσουν και
να προβάλουν τους δικούς τους φόβους για επιτυχία ή αποτυχία στους άλλους
ανθρώπους.

2. Απουσία ευκαιριών για ανάπτυξη. Tο αίσθημα που παγιδεύεται από την
μετριότητα των κινήτρων και δημιουργεί αδιαφορία στο σχεδιασμό για
ανάπτυξη του ατόμυο στο μέλλον.

3. Απουσία επικοινωνίας. Η ανατροφοδότηση είναι ουσιώδης για τα
αποτελέσματα που βγαίνουν. Σιγουρέψου ότι είσαι ανοιχτός στην κριτική.

4. Αίσθημα μη εκτίμησης. Όταν αισθάνεσαι ανικανοποίητος αυτό μπορεί να
μειώσει το κίνητρό. Μην βασίζεστε στην έγκριση και αποδοχή άλλων για να
τροφοδοτήσετε τη ενδιαφέρον σας. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου και ο πιο
δυνατός υποστηρικτής είσαι εσύ.

5. Φόβος αποτυχίας. Ο φόβος της αποτυχίας είναι πιθανότητα το μεγαλύτερο
εμπόδιο για την επιτυχία. Όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι μαθαίνουν να κοιτούν
το εμπόδιο ως ανατροφοδότηση ή ευκαιρία, παρά ως αποτυχία. Αυτό επιτρέπει
σ’ αυτούς να προσαρμόσουν τους στόχους τους με στόχο για την επιτυχία



Συμπερασματικά…
q Η άσκηση γίνεται σταδιακά μέρος της διαδικασίας 

θεραπείας ή αποκατάστασης πολλών διαφορετικών 
τύπων κλινικών πληθυσμών. Ο αριθμός δημοσιευμένων 
ερευνητικών εργασιών συνεχώς αυξάνεται. Αυτό 
σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια η γνώση του θέματος 
θα είναι εξαιρετικά πλούσια, εκτενής και λεπτομερής. 
Όλες οι κατηγορίες ασθενών μπορούν να επωφεληθούν 
από τα προγράμματα άσκησης.



Συμπερασματικά… 
q Επίσης, οι πληροφορίες σχετικά με την προσκόλληση
των ατόμων κλινικών πληθυσμών στην άσκηση ή τις
ψυχολογικές επιδράσεις της άσκησης σε κλινικούς
πληθυσμούς έχουν αρχίσει να είναι επαρκώς
εμπεριστατωμένες. Επιπλέον, τα ερευνητικά
αποτελέσματα υποστήριξαν τις καταλληλότερες μορφές
άσκησης για τους κλινικούς πληθυσμούς και τους
πιθανούς φυσιολογικούς μηχανισμούς βελτίωσης.



Ερωτήσεις επανάληψης

1. Ποιες είναι οι βασικές ψυχολογικές ανάγκες στην
άσκηση σύμφωνα με τη θεωρία του
αυτοπροσδιορισμού;

2. Αναφερθείτε στην ακολουθία της εσωτερίκευσης των
κινήτρων συμμετοχής στην άσκηση (εξωτερικά –
εσωτερικά κίνητρα). Δώστε τον ορισμό των όρων
ρύθμιση, εξωτερική ρύθμιση, ρύθμιση μέσω ταύτισης
και ρύθμιση μέσω ενσωμάτωσης.



Βίντεο- Ηλεκτρονικές ιστοσελίδες 
• Θεωρία αυτοπροσδιορισµού: https://www.youtube.com/watch?v= 

rOKP0wgDftQ
• Θεωρία αυτοπροσδιορισµού: https://www.youtube.com/watch?v 

=VgSMxY6asoE
• Εσωτερικά κίνητρα και θεωρία αυτοπροσδιορισµού: https://www. 

coursera.org/lecture/self-determination-theory/3-intrinsic-motivation-
sR9P5

• Αµοιβές και εσωτερικά κίνητρα: https://www.coursera.org/lecture/ self-
determination-theory/4-rewards-intrinsic-motivation-cnuP9

• Προαγωγή παρακίνησης, υγείας και ευεξίας: https://www. 
youtube.com/watch?v=VGrcets0E6I

• Η ψυχολογία της αυτοπαρακίνησης: https://www.youtube.com/ 
watch?v=7sxpKhIbr0E

https://www.youtube.com/watch?v=rOKP0wgDftQ
https://www.youtube.com/watch?v=VgSMxY6asoE
https://www.coursera.org/lecture/self-determination-theory/3-intrinsic-motivation-sR9P5
https://www.coursera.org/lecture/self-determination-theory/4-rewards-intrinsic-motivation-cnuP9
https://www.youtube.com/watch?v=VGrcets0E6I
https://www.youtube.com/watch?v=7sxpKhIbr0E
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Κοινωνικά οφέλη στον 
αθλητισμό και την φυσική αγωγή: 
Κοινωνικοποίηση και άλλα οφέλη



Στόχοι μάθησης
• Θα γνωρίσουμε ορισμένες γενικές πτυχές των κοινωνικών ωφελειών από τη
συμμετοχή στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση.
• Θα μάθουμε πώς ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων.
• Θα γνωρίσουμε τις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι αθλητές μέσω των
αθλημάτων.
• Θα γνωρίσουμε πτυχές της κοινωνικοποιήσης που επιτυγχάνεται μέσω του
αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δεξιοτήτων που
αναπτύσσονται.
• Θα γνωρίσουμε το κοινωνικο-ηθικό υπόβαθρο του αθλητισμού.
• Θα μάθουμε πώς ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη.
• Θα γνωρίσουμε άλλες κοινωνικές πτυχές του αθλητισμού, όπως η ενεργός
συμμετοχή των πολιτών, η μείωση του εγκλήματος και ο εθελοντισμός στον
αθλητισμό.



Κοινωνικά οφέλη στον αθλητισμό και  
συμμετοχή στην φυσική αγωγή: 

Κοινωνικοποίηση και άλλα οφέλη

Ελένη Σακελαρίου
«ΕΔΡΑ» – Κοινωνική Συνεταιριστική Δραστηριότητα Ευπαθών Ομάδων



Κοινωνικά οφέλη από τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη
σωματική άσκηση - Εισαγωγή

“Ο αθλητισµός σηµαίνει όλες τις µορφές σωµατικής άσκησης οι οποίες, µέσω απλής και οργανωµένης
συµµετοχής, αποσκοπούν στην έκφραση ή τη βελτίωση της σωµατικής ικανότητας και της ψυχικής
ευεξίας, στη διαµόρφωση κοινωνικών σχέσεων ή στην επίτευξη αποτελεσµάτων µέσω του
ανταγωνισµού σε όλα τα επίπεδα.”

Council of Europe (2001) 
http://www.sportni.net/sportni/wp-
content/uploads/2013/03/the_social_benefits_of_sport_an_overview_to_inform_the_community_planning_process.pdf

Η σωµατική αδράνεια είναι ο τέταρτος παράγοντας κινδύνου για την παγκόσµια θνησιµότητα (WHO).
• Ο αθλητισµός και η σωµατική άσκηση παρέχουν σε όλους τους ανθρώπους ένα ευρύ φάσµα
παροχών σωµατικής, κοινωνικής και ψυχικής υγείας.

• Ο αθλητισµός βελτιώνει:
• σωµατική και ψυχική υγεία
• κοινωνική ζωή, ενεργό συµµετοχή στα κοινά και κοινωνική ένταξη.

• Ο αθλητισµός φέρνει τους ανθρώπους µαζί από διαφορετικά έθνη, πολιτισµικά, θρησκευτικά,
γλωσσικά και κοινωνικοοικονοµικά υπόβαθρα.

• Βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες.

http://www.sportni.net/sportni/wp-content/uploads/2013/03/the_social_benefits_of_sport_an_overview_to_inform_the_community_planning_process.pdf


Κοινωνικά οφέλη από τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη
σωματική άσκηση - Εισαγωγή
• Η έμφαση στην κοινωνική φύση των περισσότερων αθλητικών δραστηριοτήτων οδηγεί στη συνεχή
συμμετοχή.

• Οι κοινωνικές πτυχές μπορούν να συμβάλλουν πιο διαδεδομένα στη βελτίωση της υγείας,
συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας.

"... οι ευκαιρίες που προσφέρει η άσκηση μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ευρύτερα κοινωνικά
δίκτυα και κοινωνική συνοχή .... Τα άτομα με επαρκώς ανεπτυγμένα κοινωνικά δίκτυα ζουν
περισσότερο, έχουν μειωμένο κίνδυνο στεφανιαίας καρδιακής νόσου, είναι λιγότερο πιθανό να
αναφέρουν ότι είναι καταθλιπτικά ή υποφέρουν από υποτροπή καρκίνου και είναι λιγότερο
ευαίσθητα σε λοιμώδη νοσήματα από ό, τι σε ασθενείς με δίκτυα». (Έκθεση Acheson για τις
ανισότητες και την υγεία, 1999)
http://www.sportni.net/sportni/wp-
content/uploads/2013/03/the_social_benefits_of_sport_an_overview_to_inform_the_community_planning_p
rocess.pdf

http://www.sportni.net/sportni/wp-content/uploads/2013/03/the_social_benefits_of_sport_an_overview_to_inform_the_community_planning_process.pdf


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες
Οι δεξιότητες είναι προσωπικές ιδιότητες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να
οικοδοµούν θετικές κοινωνικές σχέσεις. Ειδικά τα οµαδικά αθλήµατα είναι µια
εξαιρετική πηγή ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς επιτρέπουν στους αθλητές να
λειτουργούν µέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
• Κοινή προσπάθεια για επίτευξη θετικού αποτελέσµατος.
• Απαιτεί συνεργασία, συντονισµό και λογοδοσία.
• Οι αθλητές γίνονται προσαρµόσιµοι, επίµονοι και υποµονετικοί.
• Ενεργός συµµετοχή όλων των µελών της οµάδας για τη βελτίωση της απόδοσης της
οµάδας.

• Βοηθά στην ανάπτυξη του νου και την επίλυση προβληµάτων σε πραγµατικό χρόνο.

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Δεξιότητες επικοινωνίας
• Τα αθλήµατα συµβάλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας
• Οµιλία και ακρόαση επικοινωνίας
• Σηµαντικές ικανότητες στη διατήρηση µιας αθλητικής οµάδας που λειτουργεί

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες
Αποφασιστική δράση
• Οι αθλητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες για να λαµβάνουν αποτελεσµατικές
αποφάσεις.

• Οι αθλητές µαθαίνουν τις κρίσιµες δεξιότητες λήψης αποφάσεων που θα τους
ωφελήσουν κατά τη διάρκεια και µετά τον αγώνα.

• Στο πλαίσιο του αθλητισµού, οι αθλητές µαθαίνουν να κατακτούν το φυσικό
ένστικτό τους »µάχη ή φυγή" για να παίρνουν συνεχείς και δύσκολες αποφάσεις
υπό συνθήκες υψηλής πίεσης.

• Οι αθλητές είναι καλύτεροι στο να θέτουν προθεσµίες και να εργάζονται σε
στρεσογόνες καταστάσεις στο µέλλον.

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Ανταγωνιστικές δεξιότητες
• Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται από τους αθλητές στο πλαίσιο του 
ανταγωνισµού που είναι έµφυτος στον αθλητισµό µεταφέρονται µε άµεσο τρόπο 
στην καριέρα σας:

• Επικοινωνία
• Οργάνωση
• Κανόνες και δοµή
• Στόχοι και προσδοκίες
• Σθένος
• Στάση
• Επίλυση προβλήµατος

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Επίλυση των συγκρούσεων

• Οι συγκρούσεις είναι εμφανείς και έμφυτες στον αθλητισμό.
• Οι καλά διαχειριζόμενες συγκρούσεις μπορούν να έχουν 

πολλά θετικά αποτελέσματα στον αθλητισμό.
• Η επίλυση των συγκρούσεων είναι επίσης απαραίτητη εκτός 

του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών και 
οικογενειακών σχέσεων.

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Δίκαιο παιχνίδι
• Το δίκαιο παιχνίδι είναι ο βασικός κανόνας σε οποιοδήποτε άθλημα.
• Οι δόλιες ενέργειες δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα επιτυχημένο 

στόχο.
• Οι αθέμιτες πράξεις τιμωρούνται και απορρίπτονται.
• Ο αθλητισμός ενθαρρύνει τη δίκαιη και νόμιμη συμπεριφορά.
• Η ειλικρίνεια και η δικαιοσύνη αποτελούν ιδιαίτερα σεβαστές και 

αναγνωρισμένες ιδιότητες της ζωής.
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Ηγετικές ικανότητες

• Κάθε αθλητική ομάδα έχει έναν ηγέτη, είτε αυτός είναι ο
προπονητής, είτε ένας παλαίμαχος παίκτης.
• Οι ηγέτες είναι ισχυρές προσωπικότητες, οι οποίες παροτρύνουν τους
αθλητές να αποδώσουν πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητές τους.
• Αυτό συμβαίνει τόσο στα ομαδικά, όσο και στα ατομικά αθλήματα.
• Οι ηγέτες μπορούν να έχουν θετική επίδραση σε όλους και να
διδάξουν μέσω των ενεργειών και γενικότερα της δράσης τους.

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Σεβαστείτε τις δεξιότητες
• Τα αθλήματα μας διδάσκουν να σέβονται ανθρώπους και θεσμούς 

πάνω από εμάς (π.χ. δικαστήρια, νόμους, αφεντικά, γονείς).

• Ο σεβασμός των άλλων είναι πολύ σημαντικός.

• Ο σεβασμός των αντιπάλων αποτελεί κεντρικό μέρος κάθε παιχνιδιού.

• Σεβαστείτε τους άλλους με τον τρόπο που θέλετε να σεβαστείτε -
αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές της ζωής.

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Ενσυναίσθηση
• Η ενσυναίσθηση σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει ο ένας για τον άλλον.
• Στον αθλητισμό, οι συμπαίκτες δουλεύουν ως «ένα», ως ένα ενιαίο
σύνολο.
• Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, αποτελούν κίνητρο ο ένας για τον
άλλο, και νοιάζονται ο ένας για τον άλλον.
• Μια υγιής και σταθερή ομάδα έχει περισσότερες πιθανότητες
επιτυχίας.
• Όταν έχετε την ενσυναίσθηση, μπορείτε να μεταφράσετε τον κόσμο
μέσω της άποψης κάποιου άλλου.

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Δημιουργία αυτοεκτίμησης και αίσθηση της κοινότητας
• Τα ομαδικά αθλήματα λέγεται ότι ενισχύουν πέντε χαρακτηριστικά 

(the 5 C’s):
• την ικανότητα, την εμπιστοσύνη, τις συνδέσεις, τον χαρακτήρα και τη 

φροντίδα.

• Τα ομαδικά αθλήματα παρέχουν στους αθλητές μια φυσική 
κοινότητα.

• Το αθλητικό παιχνίδι σημαίνει υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής 
υποστήριξης και επίσης συνεργάζεται με την ανάπτυξη σημαντικής 
αυτοεκτίμησης.

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports


Αθλητισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Διαχείριση χρόνου
• Η χρονική δέσμευση που απαιτείται από τους αθλητές μπορεί να
συγκριθεί με εκείνη μιας εργασίας πλήρους απασχόλησης.
• Οι αθλητές της ομάδας γνωρίζουν ότι κάθε δευτερόλεπτο μετράει.
• Αυτό βοηθά τους αθλητές να εστιάζουν στην επίτευξη των στόχων
τους νωρίτερα από τους μη αθλητές.

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports


Αθλητισμός, κοινωνικοποίηση και άλλα οφέλη - Εισαγωγή

• Οι στόχοι κοινωνικοποίησης θεωρούνται ένας από τους παράγοντες που
ενθαρρύνουν τα άτοµα να ασχοληθούν µε τον αθλητισµό.

• Οι αθλητικοί σύλλογοι, τα γυµναστήρια και οι χώροι / αίθουσες που
προορίζονται για αθλητικές δραστηριότητες σε κατοικηµένες περιοχές
ανοίγουν το δρόµο για κοινωνική αλληλεπίδραση.

• Τα άτοµα που χρησιµοποιούν τέτοιες περιοχές έχουν πιο ενεργό
συµµετοχή στην κοινωνική ζωή.

• Από την άποψη αυτή, θεωρείται ότι οι αθλητικές και κοινωνικές
δεξιότητες συνδέονται στενά, ιδίως µε τα αθλήµατα που ενέχουν το ίδιο
περιβάλλον µε άλλους ανθρώπους.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf


Αθλητισμός, κοινωνικοποίηση και άλλα οφέλη - Εισαγωγή

• Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι οι λεκτικές ή µη λεκτικές δεξιότητες
επικοινωνιακής συµπεριφοράς ενός ατόµου σύµφωνα µε τα
κοινωνικά πρότυπα για τη διατήρηση της ζωής του σε συµφωνία µε
τον κοινωνικό περίγυρο.
• Αυτές οι δεξιότητες είναι αποτελεσµατικές στη διατήρηση της
συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες.
• Οι κοινωνικές δεξιότητες επιτρέπουν στο άτοµο να καθιερώσει την
κατάλληλη µορφή επικοινωνίας µε άλλους ανθρώπους και να
συµβάλλει στη θετική τους επίδραση.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf


Αθλητισμός, κοινωνικοποίηση και άλλα οφέλη - Εισαγωγή

• Ο αθλητισµός έχει επιπτώσεις στην απόκτηση και ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων.

• Η τακτική αθλητική συµµετοχή κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της
εφηβείας συµβάλλει στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η
συνεργασία, η αναζήτηση δικαιωµάτων, η ευαισθητοποίηση των ευθυνών, η
εδραίωση της συµπάθειας, ο αυτοέλεγχος και η ηγεσία.

• Το επίπεδο επιθετικότητας µειώνεται και διατηρούνται θετικές σχέσεις µεταξύ
τους.

• Επίσης, η κοινωνικοποίηση µέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων στην ενήλικη
ζωή συµβάλλει στις κοινωνικές δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση και ο έλεγχος
των παρορµήσεων.

• Οι ηλικιωµένοι που ασχολούνται µε τον αθλητισµό δείχνουν µεγαλύτερη
συµµετοχή στην κοινωνική ζωή.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf


Αθλητισμός, κοινωνικοποίηση και άλλα οφέλη - Εισαγωγή

• Όσοι έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε µια κοινότητα ή να
δηµιουργήσουν ατοµικές σχέσεις µέσω προγραµµάτων κατάρτισης για
κοινωνικές δεξιότητες σε αθλητικά πλαίσια, έχουν καταφέρει να γενικεύσουν τις
ικανότητές τους σε άλλους τοµείς της κοινωνικής τους ζωής και έχουν
υιοθετήσει µια πιο θετική στάση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

• Υπήρξε αύξηση των επιπέδων αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης των ατόµων
ανάλογα µε το άθληµα και την ανατροφοδότηση που έλαβαν από τους
ανθρώπους του κοινωνικού τους περίγυρου.

• Η τακτική αθλητική συµµετοχή επιτρέπει στους ανθρώπους να γίνουν πιο
δραστήριοι και πιο επιτυχηµένοι στο κοινωνικό περιβάλλον τους, όπως το
σχολείο και ο χώρος εργασίας.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf


Κοινωνικο-ηθικό υπόβαθρο του αθλητισμού

• Ο αθλητισµός µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της κοινωνικής
συνοχής και στη µείωση της εγκληµατικότητας και της αντικοινωνικής
συµπεριφοράς.

• Ο αθλητισµός παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την καλλιέργεια
κοινωνικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των
ανθρώπων, που οδηγούν στην ηθική ανάπτυξη.

• "Οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν σηµαντικό δυναµικό στην
προώθηση της υγείας, της εκπαίδευσης (επίσηµης ή ανεπίσηµης), της
κατάρτισης, του διαπολιτισµικού διαλόγου, της ειρήνης και της
ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης κοινωνικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συνδέονται µε την ιδιότητα του
πολίτη". – European Council (2000) Declaration of Nice.

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-
Sports_&_Games_additional_theoretical_background.pdf

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-Sports_&_Games_additional_theoretical_background.pdf


Κοινωνικο-ηθικό υπόβαθρο του αθλητισμού

• Όλοι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης και συµµετοχής σε
αθλήµατα, σωµατικές δραστηριότητες και παιχνίδια.

• Ο αποκλεισµός και οι διακρίσεις εις βάρος ατόµων και οµάδων όπως
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εθνοτικές και θρησκευτικές µειονότητες
κ.λπ. στον αθλητισµό είναι σήµερα ευρέως διαδεδοµένα.

• Εποµένως, η απλή συµµετοχή στον αθλητισµό δεν εγγυάται ηθική και
κοινωνική ανάπτυξη.

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-
Sports_&_Games_additional_theoretical_background.pdf

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-Sports_&_Games_additional_theoretical_background.pdf


Αθλητισμός και κοινωνική ένταξη

• Ο κοινωνικός, ηθικός και ενοποιητικός ρόλος του
αθλητισµού ενισχύεται όταν δηµιουργούνται περιβάλλοντα
που προωθούν την ισότητα, τη διασύνδεση, την αµοιβαία
αποδοχή και επιδίωξη κοινών στόχων µεταξύ των µελών
µιας οµάδας ή µιας κοινότητας.
• Ο αθλητισµός µπορεί να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στη
διευκόλυνση της ένταξης των ευάλωτων και µειονοτικών
οµάδων, όπως είναι οι µετανάστες και οι πρόσφυγες.

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-
Sports_&_Games_additional_theoretical_background.pdf

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-Sports_&_Games_additional_theoretical_background.pdf


Αθλητισμός και κοινωνική ένταξη

• Τα αθλητικά προγράµµατα που χρησιµοποιούν τον αθλητισµό και τις
σωµατικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια µετακίνησης εφαρµόζονται σε
όλο τον κόσµο ως µέσο προώθησης της επίλυσης των συγκρούσεων, της
αποδοχής της διαφορετικότητας και της κοινωνικής προσαρµογής και
ενσωµάτωσης.

• Ο αθλητισµός, οι σωµατικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια κίνησης
µπορούν να δηµιουργήσουν ένα ισχυρό αίσθηµα συνοχής και συνοχής στην
κοινότητα.

• Ως εκ τούτου, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των µειονοτήτων.

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-
Sports_&_Games_additional_theoretical_background.pdf

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-Sports_&_Games_additional_theoretical_background.pdf


Ενεργός πολίτης

• Ο αθλητισµός µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη κοινωνική σύνδεση και
συνδέεται µε διάφορα οφέλη από την ενεργό συµµετοχή του πολίτη.

• Εθελοντισµός και κοινωνικά οφέλη, όπως η οικοδόµηση και διατήρηση της
τοπικής κοινωνικής ζωής, της ταυτότητας και της υπερηφάνειας.

• Συµπερίληψη ή (επαν) ενσωµάτωση ειδικών οµάδων, συµπεριλαµβανοµένων
των ατόµων µε σωµατικές ή / και ψυχικές αναπηρίες, των νέων µε αυτισµό,
των νεαρών ατόµων που έχουν απεµπλακεί, των νέων που κινδυνεύουν,
των ηλικιωµένων που συχνά διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικής αποµόνωσης.

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/6/937/htm

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/6/937/htm


Μείωση του εγκλήματος και (αντι) κοινωνική συμπεριφορά

• Ο αθλητισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αύξηση της προ-κοινωνικής
συµπεριφοράς, για τη µείωση του καπνίσµατος, για την κατάχρηση αλκοόλ
και ουσιών ή για την πρόληψη της παραβατικότητας των νέων.

• Μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της συµπεριφοράς και των συνηθειών
των ενηλίκων µε τοξικοµανία ή άλλους παράγοντες κοινωνικού
αποκλεισµού.

• Τα υπαίθρια αθλητικά προγράµµατα που εφαρµόζονται για παιδιά και νέους
σε ιδρύµατα αναδοχής, καθώς και για τους δυσαρεστηµένους νέους και τους
µαθητές που παρουσιάζουν αντικοινωνικά χαρακτηριστικά συµπεριφοράς
είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση του αριθµού παραποµπών συµπεριφοράς.

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/6/937/htm

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/6/937/htm


Εθελοντισμός στον αθλητισμό

• Σύµφωνα µε το Ειδικό Ευρωβαρόµετρο 472: Αθλητισµός και σωµατική
άσκηση (2018), συνολικά το 6% των πολιτών της ΕΕ συµµετέχει σε
εθελοντισµό για την υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων.

• Οι άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντικά στον αθλητισµό κάνουν µια σειρά
από διαφορετικές δραστηριότητες:

• Οργάνωση ή βοήθεια στη διεξαγωγή αθλητικού γεγονότος (33%)
• Προπόνηση ή κατάρτιση (27%).
• Είναι µέλος ενός συµβουλίου ή επιτροπής (21%), υποστηρίζοντας
καθηµερινές δραστηριότητες του συλλόγου (20%) και πραγµατοποιώντας
διοικητικά καθήκοντα (18%).

http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2164_88_4_472_ENG

http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2164_88_4_472_ENG
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Οφέλη της συμμετοχής σε 
προγράμματα άσκησης και φυσικής 

δραστηριότητας: Συνέπειες της ψυχικής 
ασθένειας στην κοινωνική ευεξία και το στίγμα



Στόχοι μάθησης
• Θα γνωρίσουµε τα κοινωνικά οφέλη της συµµετοχής σε οµαδικά αθλήµατα
• Θα γνωρίσουµε τα αποτελέσµατα κοινωνικής υγείας της συµµετοχής σε οµαδικό 
άθληµα, σε σχέση µε τον οµαδικό άθληµα έναντι των επιµέρους αθλητικών 
ωφελειών

• Θα γνωρίσουµε τα αποτελέσµατα της κοινωνικής αθλητικής συµµετοχής στην 
αθλητική συµµετοχή σε οµάδες, σε σχέση µε την ανταγωνιστική και µη 
ανταγωνιστική δοµή

• Θα γνωρίσουµε τα αποτελέσµατα της κοινωνικής αθλητικής συµµετοχής στον 
αθλητισµό, σε σχέση µε τη δέσµευση και τη διατήρηση σε αυτή.

• Θα γνωρίσουµε τις συνέπειες της ψυχικής ασθένειας στην κοινωνική ευηµερία
• Θα κατανοήσουµε την έννοια του στίγµατος στην ψυχική υγεία και τα προβλήµατα 
σχετίζονται µε αυτό

• Θα µάθουµε τον κατάλληλο τρόπο αντιµετώπισης του στίγµατος
• Θα γνωρίσουµε τα ψυχοκοινωνικά οφέλη του αθλητισµού για άτοµα µε σοβαρή 
ψυχική ασθένεια



Οφέλη της συμμετοχής σε προγράμματα 
άσκησης και φυσικής δραστηριότητας: 
Συνέπειες της ψυχικής ασθένειας στην 

κοινωνική ευεξία και το στίγμα
Ελένη Σακελαρίου

«ΕΔΡΑ» – Κοινωνική Συνεταιριστική Δραστηριότητα Ευπαθών Ομάδων



Τα οφέλη του αθλητισμού συμμετοχή της ομάδας / συλλόγου
• Οι συµµετέχοντες σε αθλητικό σωµατείο έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής
και την ικανοποίηση της ζωής λόγω της κοινωνικής φύσης της συµµετοχής
τους, σε σύγκριση µε τις περισσότερες ατοµικές δραστηριότητες φυσικής
δραστηριότητας, όπως το περπάτηµα και το γυµναστήριο.

• Ακόµη και µετά την προσαρµογή για διαφορετικά επίπεδα της φυσικής
δραστηριότητας, οι συµµετέχοντες σε οµάδα έχουν καλύτερη λειτουργία,
ζωτικότητα, κοινωνική λειτουργία, ψυχική υγεία και ικανοποίηση της ζωής
από τους συµµετέχοντες στο γυµναστήριο και το περπάτηµα.

• Η συµµετοχή σε έναν κοινωνικό τρόπο ζωής µπορεί να συµβάλει στην ψυχική
υγεία και στην ικανοποίηση της ζωής του ατόµου.

• Τα βελτιωµένα οφέλη για την υγεία στην οµάδα των αθλητικών σωµατείων σε
σύγκριση µε την ατοµικά βασιζόµενη φυσική δραστηριότητα µπορεί να
προκύψει από την ενισχυµένη κοινωνική σύνδεση, την κοινωνική
υποστήριξη, το δέσιµο και την αυτοεκτίµηση που µπορεί να παρέχεται από
την υποστήριξη της οµάδας.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028858/pdf/1479-5868-10-135.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028858/pdf/1479-5868-10-135.pdf


Τα οφέλη του αθλητισμού συμμετοχή της ομάδας / συλλόγου

• Η συµµετοχή σε οµαδικά αθλήµατα και γενικότερα ο αθλητισµός
συσχετίστηκε µε χαµηλότερες τιµές κατάθλιψης.

• Συγκεκριµένα, η αθλητική ταυτότητα διαµεσολαβούσε της σχέσης µεταξύ
αθλητικής συµµετοχής και κατάθλιψης.

• Η συµµετοχή σε αθλήµατα µε βάση το σωµατείο και την οµάδα, σε σύγκριση
µε άλλες ατοµικές µορφές ΦΔ, συνδέεται µε καλύτερα αποτελέσµατα
ψυχολογικής και κοινωνικής υγείας, εξαιτίας:
• της κοινωνικής φύσης αυτής της συµµετοχής
• Όταν οι άνθρωποι συµµετέχουν σε ένα άθληµα της επιλογής τους, είναι
διασκεδαστικό και ευχάριστο στο κοινωνικό πλαίσιο και συχνά έχουν κίνητρο να
συµµετάσχουν.

• Κάθε άτοµο πρέπει να επιλέξει το άθληµα που ταιριάζει στις προτιµήσεις του.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028858/pdf/1479-5868-10-135.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028858/pdf/1479-5868-10-135.pdf
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• Ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών θετικών κοινωνικών, ψυχολογικών
και ψυχοκοινωνικών αποτελεσµάτων υγείας που συνδέονται µε τη
συµµετοχή στον οµαδικό άθληµα ή αγώνα (M.H. Andersen et al.,
2018)

• Συνολικά, σε 17 µελέτες εντοπίστηκαν 25 ψυχολογικά οφέλη για
την υγεία, 19 παροχές κοινωνικής υγείας και 8 ψυχοκοινωνικά
οφέλη για την υγεία.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405
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Επισκόπηση των θετικών κοινωνικών και ψυχοκοινωνικών αποτελεσμάτων υγείας που σχετίζονται με τη συμμετοχή του αθλήματος σε
ομάδες ενηλίκων (M. H. Andersen et al., 2018)

Κοινωνικά οφέλη Ψυχολογικά οφέλη
1 Συντροφιά Ψυχοκοινωνική υγεία
2 Συλλογική αλληλεγγύη Ψυχοκοινωνική ευεξία
3 Συλλογικότητα Μειωμένα συναισθήματα μοναξιάς
4 Επικοινωνιακές δεξιότητες Μειωμένη κοινωνική απομόνωση
5 Συνεργασία Αίσθηση της κοινότητας
6 Φιλίες Συναισθηματική κοινωνική υποστήριξη
7 Δίκτυο φιλίας Εμπιστοσύνη
8 Μειωμένος κοινωνικός αποκλεισμός Ψυχοκοινωνική υγεία
9 Σχέσεις; διαπροσωπικές, κοινωνικές και θετικές σχέσεις συνομηλίκων Ψυχοκοινωνική ευεξία
10 Κοινωνικοί δεσμοί και δεσμοί Μειωμένα συναισθήματα μοναξιάς
11 Κοινωνικό κεφάλαιο Μειωμένη κοινωνική απομόνωση
12 Κοινωνικές συνδέσεις και κοινωνική σύνδεση

13 Κοινωνική δέσμευση
14 Κοινωνική ένταξη
15 Κοινωνική αλληλεπίδραση
16 Κοινωνικό δίκτυο
17 Κοινωνικές δεξιότητες
18 Κοινωνική ευεξία
19 Ομαδική δουλειά



Τα οφέλη του αθλητισμού συμμετοχή της ομάδας / συλλόγου

M. H. Andersen et al. (2018) εντοπίστηκαν τρία βασικά ζητήµατα που
επηρέασαν τα ψυχολογικά και κοινωνικά αποτελέσµατα της αθλητικής
συµµετοχής ως προαγωγή της υγείας.
1. Οµαδικό άθληµα έναντι ατοµικού αθλητισµού
2. Ανταγωνιστική έναντι µη ανταγωνιστικής δοµής, και
3. Δέσµευση και συνέχιση

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405
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1. Οµαδικό άθληµα έναντι ατοµικού αθλητισµού
Μελέτη για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου µεταξύ των φυσικά µη δραστήριων,
υγειών γυναικών πριν την εµµηνόπαυση ηλικίας 19-47 ετών που συµµετείχαν σε
(ψυχαγωγικό) ποδόσφαιρο και λειτουργούσαν στο πλαίσιο ενός έργου παρέµβασης για την
υγεία των 16 εβδοµάδων.
Το οµαδικό άθληµα (δηλαδή το ποδόσφαιρο) είχε ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι του
ατοµικού αθλήµατος (δηλαδή το τρέξιµο) στην ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, µε
αποτέλεσµα καλύτερα αποτελέσµατα για την κοινωνική υγεία του ατόµου.
Οι συµµετέχοντες στην οµάδα ποδοσφαίρου ανέπτυξαν κοινωνικούς δεσµούς, εσωτερικούς
δεσµούς και σχηµατισµό δικτύων σε µεγαλύτερο βαθµό από τους συµµετέχοντες στην
οµάδα που διεξάγεται.
Η πλειοψηφία των νεαρών ποδοσφαιριστών αυστραλιανών οµάδων θεωρούσε ότι ήταν
ευκολότερο για αυτούς να συµµετάσχουν στη σωµατική άσκηση για να βελτιώσουν την
υγεία σε ένα αθλητικό περιβάλλον οµαδικής φύσεως λόγω της υποστήριξης από τους
συναθλητές και της συντροφικότητας.
Μεταξύ των πανεπιστηµιακών σπουδαστών µε υψηλό αντιλαµβανόµενο άγχος, η συµµετοχή
σε αθλήµατα και χορό συνδέθηκε µε µειωµένα συµπτώµατα κατάθλιψης, ενώ δεν
διαπιστώθηκαν επιδράσεις περιορισµού του στρες στην περίπτωση της αερόβιας άσκησης.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405
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1. Οµαδικό άθληµα έναντι ατοµικού αθλητισµού
Υπάρχουν σηµαντικά θετικά οφέλη κοινωνικής και ψυχικής
υγείας από τη συµµετοχή σε οµαδικό άθληµα σε σύγκριση
µε τη συµµετοχή σε αθλήµατα µε περισσότερο ατοµικό
χαρακτήρα.
Ο τύπος και η φύση του αθλητισµού είναι ένα κρίσιµο
χαρακτηριστικό προκειµένου να αυξηθούν και να
διευκολυνθούν αυτά τα οφέλη ψυχολογικής και κοινωνικής
υγείας.
Η κοινωνική φύση του οµαδικού αθλητισµού διευκολύνει
τη συµµετοχή στην ΦΑ.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405
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2. Ανταγωνιστική έναντι µη ανταγωνιστικής δοµής
• Αρνητικές συνέπειες και περιορισµοί της χρήσης οµαδικού
αθλητισµού σε συνάρτηση µε τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του
οµαδικού αθλήµατος.
• Σε µια µελέτη διαπιστώθηκε ότι το ποδόσφαιρο δεν είχε µόνο την
ικανότητα να τονώσει τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, αλλά ο
ανταγωνιστικός χαρακτήρας των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων
θα µπορούσε επίσης να έχει αρνητικές και αντίθετες επιπτώσεις
στην αυτοεκτίµηση των ασθενών µε ψυχική υγεία, µε αποτέλεσµα
την εµφάνιση άγχους και άγχους απόδοσης ιδιαίτερα για τους
ποδοσφαιριστές χαµηλής ικανότητας, συντελώντας στην εµφάνιση
ψυχικών ασθενειών.
• Η υπερβολική επιθετικότητα και η βία εµφάνισαν επίσης αρνητικές
παρενέργειες στο πλαίσιο των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405
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2. Ανταγωνιστική έναντι µη ανταγωνιστικής δοµής
• Μελέτη σχετικά µε τους συµµετέχοντες του Lifeball για την αξιολόγηση των αλλαγών
στην ΦΔ, την κοινωνική αποµόνωση και τη µοναξιά.

• Το Lifeball δηµιουργήθηκε σκόπιµα ως ένα µη ανταγωνιστικό οµαδικό παιχνίδι που
απευθύνεται σε ηλικιωµένα άτοµα που διακρίνονται από καθιστικό τρόπο ζωής.

• Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µη ανταγωνιστική φύση του αθλήµατος λειτουργούσε
ως µέσο εισόδου σε προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας.

• Σηµαντικές βελτιώσεις στην ψυχοκοινωνική υγεία, την ευηµερία και την
συναισθηµατική κοινωνική υποστήριξη, µαζί µε τα µειωµένα συναισθήµατα της
µοναξιάς και της κοινωνικής αποµόνωσης.

• Ανάγκη µετατόπισης της εστίασης από τον ανταγωνισµό στη συµµετοχή στις
παρεµβάσεις προώθησης της υγείας, που ορίζονται ως "ανταγωνισµός χωρίς
αποκλεισµούς".

• Ο «συµµετοχικός» ανταγωνισµός προωθεί τα στοιχεία της διασκέδασης, της
απόλαυσης, της ασφάλειας, της συνεργασίας και του οµαδικού πνεύµατος. Αυτές οι
αξίες διευκολύνουν τη συµµετοχή και τη θετική συµµετοχή, την κοινωνική
αλληλεπίδραση, τις σχέσεις φροντίδας και µια υποστηρικτική ατµόσφαιρα.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405
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2. Ανταγωνιστική έναντι µη ανταγωνιστικής δοµής
• Οι πλευρές της χρήσης του οµαδικού αθλητισµού σε περιβάλλοντα υγείας.
• Αυτά συνδέονται µε τον εγγενή ανταγωνιστικό χαρακτήρα του οµαδικού
αθλήµατος στην υποστήριξη της υιοθέτησης µιας δοµής ολοκληρωµένου
ανταγωνισµού που διευκολύνει τη συµµετοχή και προάγει την υγεία.

• Ωστόσο, για ορισµένες οµάδες-στόχους, το ανταγωνιστικό στοιχείο της
συµµετοχής σε οµαδικό άθληµα έχει ζωτική σηµασία για την προώθηση των
οφελών και θετικών στοιχείων για την κοινωνική και ψυχική υγεία.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405
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3. Δέσµευση και συνέχιση
Το κοινωνικό πλαίσιο του οµαδικού αθλητισµού
• Το αθλητικό σωµατείο (βόλεϊ) ενίσχυσε το αίσθηµα της κοινότητας για τους
συµµετέχοντες που ενθάρρυναν τη µακροπρόθεσµη δέσµευση στον αθλητισµό και τη
ΦΑ.

• Οι γυναίκες συµµετέχοντες, µέσω της συντροφικότητας, της υποστήριξης, των
δεσµών και της πίστης στην οµάδα βόλεϊ, ενθαρρύνθηκαν και αποφασίστηκαν να
συνεχίσουν την άσκηση βόλεϊ κάθε εβδοµάδα για περισσότερο από 2 χρόνια.

• Οι ποδοσφαιριστές εξέφρασαν το αίσθηµα δέσµευσης στην οµάδα ποδοσφαίρου κατά
τη διάρκεια της παρέµβασης για την υγεία και την εξάρτηση από τη συµµετοχή των
άλλων, σε αντίθεση µε τους δροµείς, οι οποίοι έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στην ευελιξία
και την αλληλεξάρτηση.

• Οι ποδοσφαιριστές ήταν αφοσιωµένοι στην ίδια τη δραστηριότητα και δεν άφηναν
τους συµπαίκτες τους, ενώ η δέσµευση των δροµέων αφορούσε την υγεία και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί στο έργο.

• Ένα χρόνο µετά την παρέµβαση, µόνο οι ποδοσφαιριστές συνέχισαν να παίζουν
ποδόσφαιρο ως οµάδα σε τοπικό ποδοσφαιρικό σύλλογο.

• Αίσθηση υποχρέωσης προς τα µέλη της οµάδας, οµαδικό πνεύµα, αίσθηµα θετικής
αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και συναίσθηµα συλλογικότητας, αίσθηµα ευθύνης για
συµµετοχή σε οµάδα.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405
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3. Δέσµευση και συνέχιση
Οµαδικό άθληµα ως µια ευχάριστη και σηµαντική δραστηριότητα
• Οι ποδοσφαιριστές κατέταξαν την απόλαυση από την ποδοσφαιρική
δραστηριότητα σε υψηλά επίπεδα και κατέταξαν τη θέση "διασκέδαση" ως
δεύτερη µεγαλύτερη στον κατάλογο σηµαντικών πτυχών που αφορούν τη
συµµετοχή τους στο ποδόσφαιρο σε σχέση µε τους δροµείς.

• Τα µέλη της οµάδας που αποδίδουν τη συµµετοχή στην οµάδα και η επιθυµία τους
να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν να συµµετέχουν στο ποδόσφαιρο θα µπορούσαν
να αποδίδονται σε εµπειρίες ευχαρίστησης και απόλαυσης.

• Η συµµετοχή στον οµαδικό άθληµα είναι µια σηµαντική δραστηριότητα µε
ιδιαίτερη έµφαση στα άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, καθώς δίνει στους
συµµετέχοντες την αίσθηση του νόµου, του σκοπού και της σταθερότητας.

• Π.χ. η συµµετοχή στην οµαδική αθλητική διοργάνωση (ποδοσφαιρικός αγώνας
της Αυστραλίας) παρείχε άνεργους άνδρες µε αίσθηση επαγγελµατικής
ταυτότητας, προσφέροντάς τους µια αίσθηση νοήµατος και ικανοποίησης.

• Έτσι, ο κοινωνικός, ευχάριστος και ουσιαστικός χαρακτήρας του οµαδικού
αθλητισµού είναι µια σηµαντική πτυχή της διατήρησης των ατόµων που
συµµετέχουν, συµµετέχουν και δεσµεύονται στην Φ.Α. µακροπρόθεσµα.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405


Οι συνέπειες της ψυχικής ασθένειας στην κοινωνική ευεξία
• Οι συνέπειες της ψυχικής ασθένειας συχνά επηρεάζουν την κοινωνική και
οικονοµική ευηµερία του ατόµου και όλες τις πτυχές της ζωής του.

• Τα άτοµα µε ψυχικές ασθένειες παραµένουν µια από τις πιο περιθωριοποιηµένες
οµάδες στην κοινωνία.

• Αποµονώνονται συχνά από την οικογένεια και τους φίλους.
• Μπορεί να βιώσουν οικογενειακή αστάθεια, φτώχεια, ανεργία, στίγµα και
αποκλεισµό.

• Αυτά τα προβλήµατα έχουν ως αποτέλεσµα υψηλά ποσοστά θνησιµότητας.
• Επίσης, τα άτοµα µε ψυχικές ασθένειες είναι πιθανότερο να µην έχουν ποτέ
παντρευτεί, να ζήσουν µόνα τους, να είναι άνεργοι και να µην έχουν
ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

http://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=4b08cc9f-e5c0-4402-9951-91e730d2c020

http://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=4b08cc9f-e5c0-4402-9951-91e730d2c020


Οι συνέπειες της ψυχικής ασθένειας στην κοινωνική ευεξία

• Τα άτοµα µε ψυχικές ασθένειες που αδυνατούν να διατηρήσουν την απασχόληση
που συνδέεται µε την αυτοεκτίµηση και την κοινωνική σύνδεση του ατόµου.

• Η αποµόνωση µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεξιοτήτων και εµπιστοσύνης για
να ασχοληθεί κοινωνικά µε άλλους.

• Οι κακές οικογενειακές σχέσεις που αντιµετωπίζουν πολλοί άνθρωποι µε ψυχική
ασθένεια συµβάλλουν περαιτέρω στην αποµόνωση.
• Το 84% των ατόµων µε ψυχική ασθένεια είναι χωρισµένα, διαζευγµένα, χήρα ή µόνα.
• Το 85% εξαρτάται από παροχές κοινωνικής πρόνοιας.
• Το 72% δεν έχει µόνιµη κατοικία.
• και το 45% ζει σε ξενώνες, υποστηρίζει στέγαση ή καταφύγια κρίσης ή είναι άστεγοι.

http://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=4b08cc9f-e5c0-4402-9951-91e730d2c020

http://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=4b08cc9f-e5c0-4402-9951-91e730d2c020


Στίγμα στην ψυχική υγεία

• Τα άτοµα µε ψυχικές ασθένειες πρέπει συχνά να αγωνίζονται µε τις αρνητικές
συµπεριφορές και συµπεριφορές που η κοινωνία και οι ίδιοι εµφανίζουν όσον
αφορά την ψυχική ασθένεια, µία από τις οποίες είναι το στίγµα.

• Ο Byrne (2000) ορίζει το στίγµα ως σηµάδι ντροπής ή δυσπιστίας, που θέτει ένα
άτοµο εκτός από άλλους.

• Το στίγµα της ψυχικής ασθένειας, αν και συχνότερα σχετίζεται µε το περιβάλλον
παρά µε την εµφάνιση ενός ατόµου, παραµένει ένα ισχυρό αρνητικό
χαρακτηριστικό σε όλες τις κοινωνικές σχέσεις.

• Το στίγµα είναι µια περίπλοκη, πολυδιάστατη κοινωνική διαδικασία που
διακρίνεται από τα στερεότυπα, τον διαχωρισµό, την απώλεια της κατάστασης
και τις διακρίσεις.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21357643

https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/stigma-of-mental-illness-and-
ways-of-diminishing-it/EF630432A797A5296D131EC0D4D5D7AD

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21357643
https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/stigma-of-mental-illness-and-ways-of-diminishing-it/EF630432A797A5296D131EC0D4D5D7AD


Κατανόηση στίγματος
• Ο 1 στους 4 πολίτες που ζουν στην ΕΕ µπορεί να αναµένει να αντιµετωπίσει ένα
πρόβληµα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής του

• Τα άτοµα που πλήττονται από προβλήµατα ψυχικής υγείας στιγµατίζονται σε όλες
σχεδόν τις περιοχές της καθηµερινής τους ζωής.

• Αποκλείονται κοινωνικά και διαρθρωτικά και παρεµποδίζουν την πραγµατοποίηση
των ικανοτήτων τους, την αντιµετώπιση των φυσιολογικών πιέσεων της ζωής, την
παραγωγική και γόνιµη εργασία και τη δυνατότητα να συµβάλλουν στην κοινωνία
τους.

(Burfeind, 2010)

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf


Κατανόηση στίγματος – τα προβλήματα 

• Τα άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας στιγµατίζονται σε όλους
τους τοµείς της ζωής τους
• Τα άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας αντιµετωπίζονται µε
προκατάληψη
• Ο συχνός στιγµατισµός οδηγεί στον αναµενόµενο στιγµατισµό
• Τα άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας στιγµατίζουν επίσης τον
εαυτό τους (αυτό-στιγµατισµός)
• Ο στιγµατισµός οδηγεί σε αποκλεισµό µε ακόµα πιο αρνητικές
συνέπειες

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf


Κατανόηση στίγματος – τα προβλήματα 

• Έλλειψη θεραπείας στην πρωτοβάθµια και ψυχιατρική
περίθαλψη
• Η κοινωνική ένταξη πρέπει να ενισχυθεί
• Το κόστος του οικονοµικού στιγµατισµού είναι υψηλό
• Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή µε ψυχικά ασθενείς
παρουσιάζουν επίσης στιγµατισµό
• Λόγω του στιγµατισµού, τα θέµατα ψυχικής υγείας έχουν
χαµηλή προτεραιότητα

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf


Πώς να αντιμετωπίσετε τον στιγματισμό;
Υπάρχουν πολλές προσπάθειες για την καταπολέµηση του στιγµατισµού και του κοινωνικού
αποκλεισµού, αλλά δεν υπάρχουν αξιολογηµένες παρεµβάσεις (Burfeind, 2010)

• Η κοινωνική απόσταση ως δείκτης στάσης και συµπεριφοράς στιγµατισµού
• Οι µαθητές, οι σπουδαστές και οι επαγγελµατίες υγείας φαίνεται να είναι µια καλή οµάδα
στόχος

• Η επαφή µε τα άτοµα µε ψυχική διαταραχή είναι ένας αποτελεσµατικότερος τρόπος για να
ξεπεραστεί η κοινωνική απόσταση και αποµόνωση

• Η συµπερίληψη των ψυχικά ασθενών στη σύλληψη και την υλοποίηση της δράσης
προωθεί την ενδυνάµωση

• Η εκπαίδευση και η πληροφόρηση - σε συνδυασµό µε την επαφή - είναι πιο
αποτελεσµατική

• Ένας συνδυασµός µεθόδων είναι αποτελεσµατικότερος
• Η αντιµετώπιση διαφορετικών επιπέδων, ατόµων, οµάδων και κοινωνίας βοηθά στη
διατήρηση του αποτελέσµατος

• Οι πιο επιτυχηµένες παρεµβάσεις περιλαµβάνουν:
• Η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη στιγµατισµένη οµάδα, η ευκαιρία για προσωπική επαφή ή
άλλα στοιχεία που διευκολύνουν την επικοινωνία και αλληλεπίδραση, την αλλαγή µεθόδων και
µέσων ενηµέρωσης και η προώθηση νέων κοινωνικών κανόνων (π.χ. µέσω µοντέλου ρόλων,
νοµοθετικών αλλαγών ή µη -στιγµατική απεικόνιση στα µέσα ενηµέρωσης).

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf


Ψυχοκοινωνικά οφέλη του αθλητισμού για άτομα με σοβαρή 
ψυχική ασθένεια

Η κοινωνική διάσταση του αθλητισµού στη ζωή των ασθενών
• Οι αθλητικές δραστηριότητες φαινόταν να δηµιουργούν ενθουσιασµό µεταξύ
των ασθενών πριν και µετά τη δραστηριότητα.

• Ο αθλητισµός σήµαινε να συµµετέχετε σε µια οµάδα και να λαµβάνετε
ταυτότητα από αυτό, έχοντας ένα κοινωνικό ενδιαφέρον που έδινε νόηµα.

• Ο αθλητισµός απαιτούσε από τα άτοµα να ακολουθήσουν µια κοινωνική
εµπειρία µάθησης, η οποία επέκτεινε και ενίσχυε το κοινωνικό τους δίκτυο.

• Αύξηση της κοινωνικής εµπιστοσύνης, µεγαλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και
µείωση της κοινωνικής αποµόνωσης από τη δοκιµασία ενός νέου κοινωνικού
κόσµου

• Τα άτοµα έγιναν πιο αυτόνοµα και είχαν αναπτύξει ή βελτίωσαν την ικανότητά
τους για κοινωνική δέσµευση.

https://www.hindawi.com/journals/apsy/2015/261642/

https://www.hindawi.com/journals/apsy/2015/261642/


Ψυχοκοινωνικά οφέλη του αθλητισμού για άτομα με σοβαρή 
ψυχική ασθένεια
Τα άµεσα οφέλη του αθλητισµού
• Ο αθλητισµός προσέφερε στα άτοµα ενδιαφέρον τόπο και δραστηριότητα.
• Ο αθλητισµός έδωσε την ευκαιρία να είσαι κάποιος µέσα σε µια θετική οµάδα
και ένα θετικό αίσθηµα ταυτότητας.

• Οι αλληλεπιδράσεις στο αθλητικό περιβάλλον δεν επικεντρώνονταν συχνά στην
ψυχική ασθένεια ή τα προβλήµατά τους.

• Ο αθλητισµός χαρακτηρίζεται ως ένα ταξίδι µε ενθουσιασµό και ευχαρίστηση ή
µε επιστροφή σε αυτό που θεωρήθηκε φυσιολογικό για τον ασθενή.

• Αντιπροσώπευε µια ευκαιρία κοινωνικής µάθησης, καθώς θα µπορούσε να
βοηθήσει στην εξουδετέρωση των προκαταλήψεων.

• Ο αθλητισµός χρησίµευσε ως απόσπαση της προσοχής από τις τυπικές
ανησυχίες των ατόµων, τις αγωνίες ή τα προβλήµατα ψυχικής υγείας.

• Ο αθλητισµός συνδέεται µε την εκπλήρωση ενός στόχου, σκοπού.
https://www.hindawi.com/journals/apsy/2015/261642/

https://www.hindawi.com/journals/apsy/2015/261642/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 
Εμπόδια έναντι της άσκησης και της φυσικής 
δραστηριότητας: Παρεμβάσεις για βελτίωση 

της συμμετοχής σε προγράμματα φυσικής 
δραστηριότητας



Στόχοι μάθησης 
ü Γνωρίστε τις θεωρητικές προσεγγίσεις που ερµηνεύουν τα εµπόδια συµµετοχής 
σε προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας σε ασθενείς µε ψυχική νόσο

ü Αναγνωρίστε και κατανοήστε τα εµπόδια στην άσκηση ασθενών µε ψυχική 
νόσο.

ü Συστήστε και εφαρµόστε παρεµβάσεις για να ξεπεραστούν τα εµπόδια 
συµµετοχής των ατόµων µε ψυχική νόσο



Εμπόδια έναντι της άσκηση και ΦΔ: 
Παρεμβατικά προγράμματα άσκησης για 

βελτίωση της συμμετοχής στη φυσική 
δραστηριότητα

Μαρία Ψυχουντάκη & Νεκτάριος Σταύρου
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1

• Τη δυνατότητα του ατόµου να εργασθεί,

• Την ανάπτυξη των σχέσεων του ατόµου και

• Να ζήσει ανεξάρτητα στην κοινότητα

Αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για
• Νοσηρότητα και

• Θνησιµότητα
(Evans et al., 2007; Mueser et al., 2001)

…

Οι συναισθηματικές διαταραχές και οι ψυχικές ασθένειες επηρεάζουν 
…



Συναισθηματικές διαταραχές & ψυχικές ασθένειες αποτελούν:

ένα σηµαντικό πρόβληµα υγείας
Το προσδόκιµο ζωής είναι 20-25 χρόνια µικρότερο από το 
γενικό πληθυσµό

Το 33,5% έως 70% των ατόµων µε σχιζοφρένεια έχουν 
αυξηµένη νοσηρότητα

(Dixon et al., 1999; McGrath et al., 2008)

(Casey & Hansen, 2009)

…



Σοβαρές ψυχικές ασθένειες (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, έντονη κατάθλιψη)

προκαλούν 10,5%
του φορτίου των ασθενειών και των τραυµατισµών παγκοσµίως.

αντιπροσωπεύουν τις 3 από τις 30 σηµαντικότερες αιτίες των ατόµων
µε αναπηρία. 

Murray & Lopez, 1997

WHO, 2000

…

Οι ψυχικές ασθένειες αποτελούν σοβαρό πρόβλημα της 
δημόσιας υγείας



Τα άτοµα µε Σοβαρή Ψυχική Ασθένεια είναι ...
• λιγότερο δραστήρια (Lindamer et al., 2008)

Η κατάθλιψη που σχετίζεται µε 

…

είναι

… ένα από τα πιο απειλητικά προβλήµατα υγείας.

“Περίπου το 30% του ευρωπαϊκού πληθυσµού 
πάσχουν από µακροχρόνιες παθήσεις. Τα άτοµα µε 
µακροχρόνια πάθηση που είναι συνυφασµένη µε ένα 
πρόβληµα ψυχικής υγείας έχουν χειρότερα 
αποτελέσµατα υγείας από ό, τι οι άνθρωποι µε 
οποιαδήποτε από αυτές” (σελ. 141). (Clow & Edmunds, 2014) 

(Grace et al., 2005; Lin et al., 2010)

Αυξάνουν την
καθιστική συµπεριφορά

• Λήθαργο
• έλλειψη κινήτρου
• χαμηλή 

αυτοπεποίθηση
• χαμηλή 

αυτοεκτίμηση



Οι έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι …
Φυσική δραστηριότητα & άσκηση

§ Μειώνει την κατάθλιψη (στο ίδιο επίπεδο µε την ψυχοθεραπεία ή 
τη φαρµακοθεραπεία)

§ Βελτιώνει τη γενική υγεία του ατόµου - χωρίς τις αρνητικές 
παρενέργειες των φαρµάκων (Landers, 2007)

§ Είναι σηµαντικό στοιχείο της ποιότητας ζωής κάθε συµµετέχοντος

§ Μπορεί να βελτιώσει τη σωµατική & ψυχική υγεία

§ ... και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται µε την υγεία των ψυχικά 
ασθενών πληθυσµών
(Josefsson et al., 2014; Rosenbaum et al., 2014; Vancampfort et al., 2015)

…



Οι έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι …
Φυσική δραστηριότητα & άσκηση

• Μπορεί να επηρεάσει θετικά ένα ευρύ φάσµα καταστάσεων 
ψυχικής υγείας (π.χ, σχιζοφρένεια, ασθένεια Alzheimer, 
κατάθλιψη)

• Μπορεί να επηρεάσει θετικά την ευεξία του ατόµου
(Clow & Edmunds, 2014) 

…

Σωµατική αδράνεια

Είναι µια σηµαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιµότητας όσο και 
άλλοι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις 

(e.g., Wei et al., 1999)



Παρακολούθηση μετρήσεων...
Παρόλο που είναι επαρκώς τεκµηριωµένο ότι η ΦΔ & άσκηση έχει
πολλαπλά οφέλη για τη σωµατική και ψυχική υγεία ...

§ Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες δεν είχαν εµφανίσει το
συνιστώµενο επίπεδο φυσικής δραστηριότητάς τους (Andersen et
al., 1998)

§ Τα επίπεδα της ΦΑ σε ενήλικες µειώθηκαν τις τελευταίες δύο
δεκαετίες (Haskel et al., 2007)

…



Παρακολούθηση μετρήσεων ...

…

Ενδεικτικά,

• Η πλειοψηφία των Αµερικανών είναι µη δραστήριοι (Haskel et al., 2007) 

• το 47.2% των νέων Κυπρίων δεν συµµετέχουν σε κανένα είδος άσκησης
(Kyriakou & Pavlakis, 2011)

• Το 25% του ελληνικού πληθυσµού δεν συµµετέχει σε προγράµµατα ΦΔ πέραν
των καθηµερινών δεξιοτήτων που απαιτούνται (Valanou, Bamia, Chloptsios,
Koliva, & Trichopoulou, 2006).

• Μόνο µια µικρή µειοψηφία ατόµων µε κατάθλιψη και διπολική διαταραχή 
συµµετέχουν σε προγράµµατα άσκησης και φυσικής δραστηριότητας (Wielopolski
et al., 2014; Janney et al., 2014)



Παρακολούθηση μετρήσεων ...

…

Επικράτηση της ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ,

Είναι µεγάλη στον κλινικό πληθυσµό:

Το 96% του δείγµατος δεν ανταποκρίθηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες ΦΔ
τουλάχιστον 150 λεπτών / εβδοµάδα ΦΔ µέτριας έως έντονης έντασης (Jerome et
al., 2009)

• Γενικά, τα ερευνητικά στοιχεία (µη κλινικοί & κλινικοί πληθυσµοί)

• Η σωµατική αδράνεια έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στη
νοσηρότητα και τη θνησιµότητα

• Οι παρεµβάσεις σωµατικής δραστηριότητας µπορούν να είναι
αποτελεσµατικές

• ... έχουν σηµαντικές επιπτώσεις σε παραµέτρους της υγείας.



Γενικά,
Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τους ερευνητές
§ να βρουν τρόπους προκειµένου να αυξήσουν τα επίπεδα άσκησης & 
φυσικής δραστηριότητας στην καθηµερινή ζωή των ψυχικά ασθενών.

§ Τα προγράµµατα ΦΔ σε άτοµα µε ψυχική νόσο πρέπει να 
ενσωµατωθούν στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Richardson et al., 
2005).

Λόγω της σηµασίας της ΦΔ και της άσκησης όσον αφορά τη βελτίωση της 
υγείας, είναι σηµαντικό να εντοπιστούν
§ τα αίτια των χαµηλών επιπέδων συµµετοχής σε προγράµµατα άσκησης 
και 

§ η δυσκολία προσκόλλησης σε ένα πρόγραµµα άσκησης.



2
Θεωρίες ερμηνείας των εμποδίων συμμετοχής στην 
άσκηση ατόμων με ψυχική ασθένεια

…

Τα άτοµα µε σοβαρές ψυχικές ασθένειες αντιµετωπίζουν
αρκετά εµπόδια ή δυσκολίες στη συµµετοχή τους σε ΦΔ & άσκηση.

Έχοντας αυτό υπόψη,
• µετα-συνθέσεις της ποιοτικής βιβλιογραφίας
• συστηµατικές ανασκοπήσεις
• µετα-αναλύσεις
Έχουν εξετάσει τους παράγοντες που µπορούν να διευκολύνουν ή
να παρεµποδίσουν τη συµµετοχή στην άσκηση των ατόµων µε
ψυχική ασθένεια
(Firth, Rosenbaum, Stubbs, Corczynski, Yung, & Vancampfort, 2016; Mason & Holt, 2012; 
Soundy, Freeman, Stubbs, Probst, Coffee, & Vancampfort, 2014b).



• ποτέ δεν ασκήθηκαν,
• δεν ήταν καλοί στο αθλητισµό στο σχολείο,

• θα αισθάνονταν ανόητοι,

• πίστευαν ότι άλλοι άνθρωποι θα γελούσαν µαζί τους,

• η άσκηση δεν βοηθά αν δεν «πονάει»,

• κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι ιδρωµένοι και αισθάνονται άβολα,

• είναι πολύ κουρασµένοι,

• προτιµούν να κάνουν κάτι άλλο,
• πιστεύουν ότι είναι ακριβό,

• πιστεύουν ότι η άσκηση θα τους κάνει να αισθάνονται χειρότερα,

• δεν έχουν κανέναν να ασκηθεί µαζί τους,

• δεν γνωρίζουν πού, πότε ή πώς να ξεκινήσουν.
…

Οι άνθρωποι μπορεί να εγκατέλειψαν την άσκηση επειδή:

Royal 
College of 
Psychiatrists

(Taylor, 2014)



Ο λόγος…
Τα άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας συµµετέχουν σηµαντικά

• Λιγότερο έντονη άσκηση, και
• Μεγαλύτερο βαθµό καθιστικής συµπεριφοράς από το µέσο ενήλικα

(Stubbs et al., 2016a,b; Vancampfort et al., 2016a)

αποτελεί σημαντική πρόβλεψη για μια σειρά 
αρνητικών συνεπειών στην υγεία, όπως:
• παχυσαρκία,
• διαβήτη, &
• ιατρική νοσηρότητα

μεταξύ ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας
(Vancampfort et al., 2013a,b; Suetani et al., 2016)

Επίσης σχετίζεται με
• πιο σοβαρά αρνητικά συμπτώματα &
• ανεπαρκή, ελλιπή κοινωνικο-

επαγγελματική λειτουργία
(Vancampfort, Knapen, Probst, Scheewe, Remans, & 
De Hert, 2012; Suetani et al., 2016) 



Προσωπικά εµπόδια 
Σωµατικά
• Η σωµατική ασθένεια και κακή υγεία-> 
εµπόδιο για το 25% των ασθενών.

• Κούραση / χαµηλή ενέργεια-> έχει 
αναφερθεί από το 45% των ασθενών
Ψυχολογικά

• Βίωση άγχους / κατάθλιψη à
σηµαντικότερο εµπόδιο για την 
άσκηση στο 61% των ασθενών

• Αδιαφορία για άσκηση (παρακίνηση) 
= εµπόδιο για το 32% των ασθενών.

• Αυτοπεποίθηση
• Ασφάλεια

Κοινωνικο-οικολογικά 
εµπόδια

• Υποστήριξη
• Χρόνος
• Κόστος
• Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις
• Ανεπαρκείς πληροφορίες

Συνήθη εμπόδια για άσκηση

(Firth, Rosenbaum, Stubbs et al., 
2016)



Διαχείριση περιπτώσεων – Εξατομικευμένο σχέδιο 
θεραπείας

• Χαρακτηριστικά 
o Ολιστική προσέγγιση στις ατοµικές ανάγκες
o Η διαδικασία διευκόλυνσης επιτρέπει την παραποµπή, όχι µόνο την 
άµεση εξυπηρέτηση

o Συνεργαζόµενα αποτελέσµατα: Εξατοµικευµένη υποστήριξη σε 
συνδυασµό µε την προσπάθεια των ατόµων

• Η διαχείριση περιπτώσεων είναι µια συνεργατική διαδικασία 
αξιολόγησης, σχεδιασµού, διευκόλυνσης και υπεράσπισης σε παροχές 
και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός ατόµου

Θεωρητικά μοντέλα ερμηνείας των εμποδίων συμμετοχής στην 
άσκηση ατόμων με ψυχική ασθένεια



Σύστημα 
υποστήριξης 

πελάτη
(π.χ. 

οικογένεια, 
φίλοι)

Σχέδιο θεραπείας επικεντρωμένο στο άτομο

Πελάτης 

Διαχείριση 
περίπτωσης

Υγειονομική περίθαλψη & παροχές 
υπηρεσιών

(π.χ. κλινικοί ιατροί, εκπρόσωποι ...



Εξατομικευμένη προσέγγιση διαχείρισης περιπτώσεων
• Κλινική διαµόρφωση βασισµένη στα δυνατά σηµεία
• Στόχος αποκατάστασης της ζωής
• Στόχος θεραπείας
• Κλινικά και συστηµατικά κριτήρια απόρριψης
• Εστίαση της θεραπείας

• 1ος στόχος: Εντός των επόµενων Χ ηµερών (όνοµα ασθενή) θα ...
• Ειδικές επεµβάσεις πειθαρχίας
• 2ος στόχος: Εντός των επόµενων Χ ηµερών (όνοµα ασθενή) θα ...
• Ειδικές επεµβάσεις πειθαρχίας

Adams & Grieder, 2005, 2013; Faulkner et al., 2007a 



Προκαταρκτικός

Σκέψη

Προσδιορισμός

Δράση 

Υποτροπή

Διατήρηση

Μεταθεωρητικό
μοντέλο

Είσοδος 

Έξοδος και επανεισαγωγή
σε οποιοδήποτε στάδιοDiClemente & Prochaska, 1982 …



Μεταθεωρητικό μοντέλο (ΜΜ)

Το µεταθεωρητικό µοντέλο χρησιµοποιείται ως µια εξατοµικευµένη 
προσέγγιση:

• Το ΜΜ µπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισµό της ετοιµότητας 
του ατόµου να συµµετάσχει σε πρόγραµµα φυσικής 
δραστηριότητας.

• Το ΜΜ παρέχει τις κατάλληλες διαδικασίες που βοηθούν το 
άτοµο να µετακινηθεί από ένα στάδιο όπου δεν τον απασχολεί η 
άσκηση στη σκέψη και την αναζήτηση για πιθανούς τύπους 
σωµατικής δραστηριότητας ...

(DiClemente & Prochaska, 1982)

…



Η διαδικασία του ΜΜ περιλαμβάνει: 
• παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που η άσκηση µπορεί να βοηθήσει,
• αντιµετωπίζει τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια στην άσκηση,
• Χρησιµοποιεί τις θετικές πτυχές της άσκησης για να αντιµετωπίσει τους φόβους 
και τις ανησυχίες σχετικά µε τη µελλοντική υγεία,

• και όταν δεσµεύεται µε το πρόγραµµα άσκησης περιλαµβάνει διαδικασίες που 
συµβάλουν στη διατήρηση της δέσµευσης.

ØΠαρακινητική συνέντευξη (ΠΣ)
είναι µια από τις διαδικασίες που χρησιµοποιείται στην εφαρµογή του 
µεταθεωρητικού µοντέλου που µπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους

• στον εντοπισµό των εµποδίων στην άσκηση και

• να προάγει τη δέσµευση µε προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας. 

(DiClemente & Prochaska, 1982)

(Brodie & Inoue, 2005)



Άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια
χρειάζονται περισσότερη άσκηση ... δυστυχώς, συµµετέχουν σε σηµαντικά
§ λιγότερο έντονη άσκηση
§ µεγαλύτερες ποσότητες καθιστικής συµπεριφοράς από ό,τι τα άτοµα 
υγείας (οµάδα ελέγχου)(Stubbs et al., 2016a,b; Vancampfort et al., 2016a)

Ερευνητικά αποτελέσµατα -> Τα παρεµβατικά προγράµµατα άσκησης 
µπορούν:
§ Βελτιώσουν τη σωµατική υγεία
§ Μειώσουν τα ψυχιατρικά συµπτώµατα (Rosenbaum et al., 2014, Firth et al., 

2015)
§ Μειώσουν τα αρνητικά συµπτώµατα
§ Μειώσουν τα γνωστικά ελλείµατα (Firth et al., 2015; Kimhy et al., 2015) 

…



Άνθρωποι με σοβαρή ψυχική ασθένεια
• Η µετα-ανάλυση προτείνει (Firth et al., 2015):
Διάφοροι τρόποι άσκησης µπορούν να είναι αποτελεσµατικοί για τη βελτίωση 
των αποτελεσµάτων στη σοβαρή ψυχική ασθένεια
Σηµαντικό: απαιτείται επαρκής συνολικός όγκος δραστηριότητας

• Κλινικές δοκιµές βρήκαν ότι:
σηµαντικά οφέλη για τα καταθλιπτικά και ψυχωσικά συµπτώµατα 
εµφανίζονται µόνο στους συµµετέχοντες που συµµετέχουν σε επαρκή 
ποσότητα άσκησης (Hoffman et al., 2011, Scheewe et al., 2013).

Εποµένως,
τα προγράµµατα κατάρτισης που µπορούν να µεγιστοποιήσουν την
προσκόλληση στο πρόγραµµα άσκησης σε άτοµα µε σοβαρή ψυχική
νόσο µπορεί να είναι τα πιο αποτελεσµατικά.
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Προσωπικά εµπόδια 
Σωµατικά
• Η σωµατική ασθένεια και κακή υγεία-> 
εµπόδιο για το 25% των ασθενών.

• Κόπωση / χαµηλή ενέργεια-> έχει 
αναφερθεί από το 45% των ασθενών
Ψυχολογικά

• Βίωση άγχους / κατάθλιψη à
σηµαντικότερο εµπόδιο για την 
άσκηση στο 61% των ασθενών

• Αδιαφορία στην άσκηση (κίνητρα) = 
εµπόδιο για το 32% των ασθενών.

• Αυτοπεποίθηση
• Ασφάλεια

Κοινωνικο-οικολογικά 
εµπόδια

• Υποστήριξη
• Διαθέσιµος χρόνος
• Κόστος
• Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις
• Ανεπαρκής πληροφόρηση

Κοινά εμπόδια στην άσκηση

(Firth, Rosenbaum, Stubbs et al., 
2016)



Προσωπικά εμπόδια

…

• Ανεπαρκής χρόνος άσκησης
• Ελλιπής άσκηση
• Έλλειψη αυτοπαρακίνησης

• Μη απόλαυση της άσκησης
• Πλήξη στην άσκηση
• Χαµηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα
• Φόβος τραυµατισµού
• Έλλειψη δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης 
(καθορισµός στόχων)

• Έλλειψη υποστήριξης

Τα 3 σημαντικότερα εμπόδια 
είναι:
• χρόνος
• ενέργεια
• κίνητρο

(Manaf, 2013; Sallis & Hovel, 
1990; Sallis, Hovell, & Hofstetter, 
1992)



Κοινωνικο-οικολογικό εμπόδιο

…

ØΑπουσία υποστήριξης = το πιο συχνά πρακτικό εµπόδιο -> 
αναφέρθηκε από το 50% των ασθενών.

ØΈλλειψη χρόνου -> αναφέρθηκε από το 19% των ασθενών.
• Μη διαθεσιµότητα κατάλληλων περιοχών άσκησης
• Προσβασιµότητα σε περιοχές εκτέλεσης προγράµµατος ΦΔ
• Μετακίνηση από και προς χώρους άσκησης
• Διαθεσιµότητα δηµόσιων συγκοινωνιών

Κοινωνικό περιβάλλον
• Υποστήριξη από το οικογενειακό ή το φιλικό περιβάλλον
• Κοινοτικό πνεύµα (Manaf, 2013; Sallis & Hovel, 1990; Sallis, 

Hovell, & Hofstetter, 1992)



2
Ξεπερνώντας τα εμπόδια στη σωματική 

δραστηριότητα

…

Γνωρίστε τα εµπόδια για να τα σπάσετε!
Η αναγνώριση και η κατανόηση των εµποδίων είναι το πρώτο βήµα
για την υπέρβασή τους ...

Μπορούµε να βρούµε πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες στη βιβλιογραφία
...

Centers for Disease Control and Prevention (2007).
Overcoming Barriers to Physical Activity. Physical Activity
for Everyone.



• Καταγράψτε τις καθηµερινές σας δραστηριότητες για µια 
εβδοµάδα.
• Προσδιορίστε τουλάχιστον 3 χρονικά διαστήµατα 30 λεπτών που θα 

µπορούσατε να διαθέσετε για φυσική δραστηριότητα.

• Βάλτε τη ΦA στην καθηµερινή σας ρουτίνα.
• Περπατήστε ή κάντε ποδήλατο πηγαίνοντας στη δουλειά ή για ψώνια.
• Οργανώστε τις σχολικές δραστηριότητες γύρω από τη ΦΔ
• Βγάζω το σκύλο βόλτα
• Άσκηση ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση
• Παρκάρετε πιο µακριά από τον προορισµό σας κ.λπ.

• Επιλέξτε δραστηριότητες που απαιτούν ελάχιστο χρόνο.
• π.χ. περπάτηµα, τζόκινγκ ή αναρρίχηση σκαλοπατιών

Έλλειψη χρόνου
Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!

www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!

• Βάλτε την άσκηση στο καθηµερινό σας πρόγραµµα.
• Προγραµµατίστε τη ΦΔ για αρκετές ώρες την ηµέρα ή την εβδοµάδα 
όταν αισθάνεστε ενεργητικός.

• Ξεκινήστε σιγά-σιγά, συνεχίστε προοδευτικά.
• Ακόµα και κάτι τόσο απλό όπως ένα έντονο περπάτηµα µπορεί να 
είναι επωφελής.

• Είναι ένας µακρύς δρόµος έτσι ξεκινώντας σιγά-σιγά, αποφεύγετε την 
κούραση από την αρχή

• Δώστε µια ευκαιρία.
• Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας ότι εάν δώσετε µια ευκαιρία, η φυσική 
δραστηριότητα θα αυξήσει το επίπεδο ενέργειας σας.

Έλλειψη ενέργειας
www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


• Σχεδιάστε την επόµενη µέρα.
• Κάντε τη ΦΔ ένα µέρος του ηµερήσιου ή του εβδοµαδιαίου σας προγράµµατος και 
σηµειώστε το στο προσωπικό σας ηµερολόγιο.

• Διαµορφώστε τους στόχους σας (SMART).
• Η διαµόρφωση των στόχων (SMART; ειδικοί, µετρήσιµοι, εφικτοί, συναφείς και χρονικά 
προσδιορισµένοι) παρέχουν την ελευθερία επιλογής ενός στόχου που είναι τόσο 
συναφής µε την τρέχουσα κατάσταση σας όσο και εφικτός.

• Ξεκινήστε σιγά-σιγά.
• Το κλειδί είναι να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό σας και να αρχίζουµε σιγά-σιγά.
• Είναι ένας µακρύς αγώνας έτσι ξεκινώντας σιγά-σιγά, αποφεύγετε την αρχική κόπωση.

• Η σηµασία χρήσης της τεχνολογίας.
• Οι ηλεκτρονικές εφαρµογές µπορούν να σας βοηθήσουν να δώσετε το κίνητρο να 
βγείτε έξω και να ασκηθείτε.

• Δηµιουργήστε πηγές υποστήριξης.
• Καλέστε έναν φίλο να ασκηθεί σε τακτική βάση µαζί σας.

Έλλειψη παρακίνησης
Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!

www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


§Ζητήστε βοήθεια.
• Εξηγήστε το ενδιαφέρον σας για συµµετοχή σε πρόγραµµα ΦΔ 
στους φίλους και την οικογένειά σας.
• Ζητήστε τους να υποστηρίξουν την προσπάθειά σας.

§Άσκηση µε φίλους.
• Προσκαλέστε τους φίλους και τα µέλη της οικογένειας σας να 
ασκηθούν µαζί σας.
• Σχεδιάστε κοινωνικές δραστηριότητες που περιλαµβάνουν την  
άσκηση.

§Δηµιουργήστε νέες φιλίες µε ανθρώπους µέσω της ΦΔ.
• Συµµετοχή σε µια οµάδα µε σωµατικά δραστήριους ανθρώπους

Έλλειψη υποστήριξης 

Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!
www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


• Προθέρµανση και αποθεραπεία.
• Κατανοήστε τη σηµασία της προθέρµανσης και της αποθεραπείας στην 
πρόληψη του τραυµατισµού

• Άσκηση κατάλληλα προσαρµοσµένη στον εαυτό σας.
• Κατανοήστε το κατάλληλο τρόπο άσκησης µε βάση την ηλικία, το επίπεδο
φυσικής κατάστασης, το επίπεδο δεξιοτήτων και την κατάσταση υγείας.

• Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο στην άσκηση.
• Επιλέξτε µορφές δραστηριοτήτων µε ελάχιστο κίνδυνο.

• Συµβουλευτείτε έναν επαγγελµατία.
• Άσκηση µε τη βοήθεια ενός διαπιστευµένου επαγγελµατία άσκησης που

µπορεί να σας δείξει πώς να ασκείστε µε ασφάλεια και στο κατάλληλο
επίπεδο σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Φόβος τραυματισμού
Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!

www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


• Συµµετέχετε σε γνωστές δραστηριότητες.
• Επιλέξτε να συµµετέχετε δραστηριότητες που δεν απαιτούν 
νέες δεξιότητες, όπως περπάτηµα, σκάλες αναρρίχησης ή 
τζόκινγκ

• Συµµετέχετε σε ένα πρόγραµµα άσκησης για να 
αναπτύξετε νέες δεξιότητες.

Έλλειψη δεξιοτήτων/ικανοτήτων

Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!
www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


• Επιλέξτε δραστηριότητες που απαιτούν ελάχιστες 
εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό.
• π.χ. περπάτηµα, τζόκινγκ, σχοινάκι άλµατος κλπ.

• Επιλέξτε ένα φθηνό πρόγραµµα άσκησης.
• Φθηνά, βολικά και διαθέσιµα µέσα στην περιοχή σας
• π.χ. εκπαιδευτικά ή προγράµµατα άσκησης στην περιοχή σας

• Πάρκα και προγράµµατα αναψυχής
• Προγράµµατα εργασιακού αθλητισµού κ.λπ.

Έλλειψη πηγών

Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!
www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


• Αναπτύξτε µια σειρά από τακτικές δραστηριότητες 
που είναι πάντα διαθέσιµες ανεξάρτητα από τις 
καιρικές συνθήκες.
π.χ. εσωτερική ποδηλασία, αερόµπικ, χορός, εσωτερική
κολύµβηση, αναρρίχηση σε κλειστό χώρο, σχοινάκι, χορός
µε τα πόδια, γυµναστήριο κλπ.

Καιρικές συνθήκες

Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!
www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


• Βάλτε ένα σχοινάκι στη βαλίτσα σας.
• Περπατήστε τις αίθουσες και ανεβείτε στις σκάλες στα 
ξενοδοχεία.
• Μείνετε σε µέρη µε πισίνες ή χώρους άσκησης.

Ταξίδια

Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!
www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


• Μοιραστείτε το χρόνο φύλαξης παιδιών.
• Μοιραστείτε το χρόνο φύλαξης µε έναν φίλο, µέλος της οικογένειας ή 
γείτονα που έχει επίσης παιδιά

• Άσκηση µαζί τα παιδιά.
• Πηγαίνετε για µια βόλτα µαζί, να παίξετε παιχνίδια, να κάνετε αερόβια 
άσκηση και γενικότερα να ασκηθείτε µαζί

• Χρησιµοποιήστε οικιακό εξοπλισµό άσκησης.
• Σκοινάκι, άσκηση σε σταθερό ποδήλατο, ενώ τα παιδιά είναι 
απασχοληµένα µε δικές τους υποχρεώσεις ή κοιµούνται.

• Άσκηση όταν τα παιδιά δεν είναι γύρω.
• π.χ. κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών ή του ύπνου τους

Οικογενειακές υποχρεώσεις

Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!
www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


• Συνταξιοδότηση ως ευκαιρία για να γίνει το άτοµο 
περισσότερο δραστήριο.
• Περάστε περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες κηπουρικής, 
περπατώντας µε το σκυλί, και παίζοντας µε τα εγγόνια.

• Μάθετε νέες δεξιότητες.
• π.χ. χορός, κολύµβηση κλπ.

• Κάντε την τακτική ΦΔ ένα µέρος της καθηµερινής ζωής.
• Πηγαίνετε για µια βόλτα κάθε πρωί ή κάθε βράδυ πριν το 
δείπνο.

Χρόνια συνταξιοδότησης

Γνωρίστε τα εμπόδια για να τα σπάσετε!
www.exerciseright.com.au

http://www.exerciseright.com.au/


5
Εν κατακλείδι

Θα πρέπει να σχεδιάζονται προγράµµατα
άσκησης/προπόνησης για
• τη βελτίωση της ικανότητας άσκησης και της
καρδιοαναπνευστικής ικανότητας

• να παράσχει τα απαραίτητα επίπεδα εποπτείας
ή βοήθειας σε κάθε ασθενή για να ξεπεράσει
τα προσωπικά ή κοινωνιο-οικολογικά εµπόδια
και να επιτύχει τους στόχους του.

(Firth, Rosenbaum, Stubbs et al., 
2016)

Παρεμβάσεις για άτομα με σοβαρή ψυχική 
ασθένεια
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• Υπάρχουν συνέπειες της κακής σωµατικής υγείας στην ψυχική υγεία

• Ανάγκη παρακολούθησης της σωµατικής υγείας του συγκεκριµένου κλινικού 
πληθυσµού

• Ανάγκη παροχής συµβουλών σχετικά µε τον τρόπο αύξησης των επιπέδων σωµατικής 
δραστηριότητας.

• Τα προγράµµατα ΦΔ που περιλαµβάνουν επαγγελµατική υποστήριξη και υποστήριξη 
από συνοµηλίκους µπορεί να είναι πιο πιθανό να διευκολύνουν την αύξηση της 
φυσικής δραστηριότητας και την προσκόλληση σε αυτή (Faulkner et al., 2007a).

• Ανάγκη για δοµηµένο ηµερήσιο πρόγραµµα - 5 ηµέρες / εβδοµάδα

• Θα πραγµατοποιηθεί από µια διεπιστηµονική οµάδα και

• Περιλαµβάνει ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες

à Η υποστήριξη σε κάθε ασθενή µπορεί να χρειαστεί όχι µόνο προκειµένου να 
συµµετέχει, αλλά και να διατηρήσει το άτοµο την τακτική σωµατική δραστηριότητα.

Εν κατακλείδι



Άτοµα µε ΣΨΑ (SMI)
Αξία της άσκησης για την ικανότητά της
• να βελτιώσει τη σωµατική υγεία
• να βελτιώσει την εµφάνισή τους
• και τα ψυχολογικά οφέλη.

Αξιόλογο αποτέλεσµα - Μετα-συνθέσεις 
της ποιοτικής βιβλιογραφίας:

• Βελτίωση της αυτοεικόνας
• Βελτίωση του σώµατος

Ωστόσο, 
• Πολλά εµπόδια προκύπτουν για 
τη συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα ΦΔ:

- Προβλήµατα ψυχικής υγείας
- Κόπωση
- Ανεπαρκής υποστήριξη

συνιστούν σηµαντικά εµπόδια για την
πλειονότητα των ασθενών.

Συμπεράσματα σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
την ΦΑ 

…

(Firth, Rosenbaum, Stubbs et al., 2016)

(Mason & Holt, 2012; Soundy et al., 2014a)



PARTNERSCOORDINATOR

KSDEO Edra
Greece

COOSS Marche
Italy

Fundación Intras
Spain

Fokus ČR Praha
Czech Republic

National and Capodistrian
University of Athens
Greece

Panellinios
Athletics Club 
Greece

ENALMH
Belgium



www.project-website.com
info@project-website.com | facebook.com/ProjectName


