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Ευχαριστίες 

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μέρος του έργου Αναπτυγμένες Δεξιότητες για μια Ενεργή Ζωή 
(Advanced Skills for Active Living – ASAL, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εισαγωγή 

Το τρίτο παραδοτέο του έργου (WS3) με τίτλο “Εκπαίδευση” αφορούσε την εφαρμογή ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες Φυσικής Αγωγής, για την ενημέρωσή τους 
στους τρόπους που μπορεί η άθληση και η φυσική δραστηριότητα να ωφελήσει την Ψυχική 
Υγεία, αλλά και να τους προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία και γνώσεις, ώστε να εργαστούν με 
Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.  

Πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, δόθηκε στους εταίρους του έργου ένα 
λεπτομερές πλάνο με χρονοδιαγράμματα, ρόλους, καθήκοντα, διαδικασίες, καθώς κι εργαλεία 
για την παρακολούθηση κι αναφορά των αποτελεσμάτων.  

Η απρόβλεπτη έξαρση της πανδημίας του COVID-19 και οι επακόλουθοι περιορισμοί, ανάγκασαν 
τη σύμπραξη του έργου να προσαρμοστεί: έτσι, ένα μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονικά, ενώ οι πρακτικές έπρεπε να προσαρμοστούν πλήρως στις νέες συνθήκες. Παρόλα 
αυτά, όλοι οι εταίροι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την αξιολόγηση 
των πρακτικών του, η οποία αφορούσε την εμπειρία των εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν και 
αποτελεί τον πυρήνα του παραδοτέου. 

Η εν λόγω έκθεση παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση και 
σύγκριση των αναφορών των εταίρων. 

 

Μεθοδολογικές Ενδείξεις 

Το πλάνο εκπαίδευσης παρουσίασε μια σειρά από εργαλεία για την παρακολούθηση του 
προγράμματος και τη συλλογή σχολίων από τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση μεταξύ των πιο επιφανών ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων ανά χώρα. Μεταξύ 
αυτών των εργαλείων, ήταν η «Έκθεση των Εκπαιδευόμενων», ένα ημι-δομημένο 
ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση στο τέλος της πρακτικής, με στόχο τη συλλογή σχολίων από 
τους συμμετέχοντες, σχετικά με τη συνολική εμπειρία που αποκόμισαν από το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 

To υπόδειγμα της έκθεσης των εκπαιδευόμενων δημιουργήθηκε στα αγγλικά, μεταφράστηκε στις 
εθνικές γλώσσες των εταίρων και μοιράστηκε στους εκπαιδευόμενους για την ολοκλήρωσή του. 
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Στη συνέχεια, οι εκθέσεις αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν από τον κάθε εταίρο στο υπόδειγμα 
με τίτλο «Εθνικές Αναφορές», των οποίων η δομή αντικατόπτριζε τη δομή της έκθεσης, 
προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η αναφορά των ευρημάτων. Οι εθνικές αναφορές των εταίρων, 
τα κύρια ευρήματα των οποίων αναφέρονται και στο παρόν έγγραφο, συλλέχθηκαν από τον 
υπεύθυνο του παραδοτέου WS3. Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρεται σε ορισμένα ποσοτικά 
δεδομένα των ληπτών (αριθμός, φύλο, ηλικία…), στην κατηγοριοποίηση των εμπλεκόμενων 
Δομών Ψυχικής Υγείας  και στις σωματικές δραστηριότητες που προτείνονται από τους 
εκπαιδευόμενους.  

Στη συνέχεια, ακολουθούν ορισμένα ποιοτικά δεδομένα, όπως σκέψεις, συναισθήματα και 
προτάσεις εκ μέρους των εκπαιδευόμενων.  

 

Αποτελέσματα 

Ποσοτικά αποτελέσματα 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έλαβαν χώρα στην Ισπανία, την Ιταλία, την Τσεχία και την 
Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, ο στόχος ήταν εμπλακούν άτομα που ζουν με ψυχικά 
νοσήματα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας, το οποίο θα πρότειναν 
κάθε φορά οι εκπαιδευόμενοι. Η επιλογή των ληπτών που συμμετείχαν έγινε από τους εταίρους 
του έργου, λαμβάνοντας υπόψιν την υγεία και τις ισχύουσες κοινωνικές πολιτικές που διέπουν 
τις εθνικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Οι λήπτες θα μπορούσαν να είναι ασθενείς οι οποίοι θα 
ζούσαν σε οικιστικές δομές, είτε θα επισκέπτονταν κέντρα καθημερινής φροντίδας, είτε θα 
επωφελούνταν από τοπικές υπηρεσίες ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προέρχονται από: 

 

 

 4 οικιστικές δομές  

 2 κέντρα καθημερινής φροντίδας 

 1 ειδικό σχολείο για την ψυχική υγεία και τον αυτισμό 

 1 ιδιωτικό ίδρυμα ψυχολογίας για την ψυχική υγεία 

 Διάφορες τοπικές υπηρεσίες 
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244 λήπτες συνολικά συμμετείχαν στα προγράμματα φυσικής 
δραστηριότητας που προτάθηκαν από τους εκπαιδευόμενους, 
στις 4 χώρες όπου πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα: 

 86 στην Ιταλία 
 75 στην Ισπανία 
 67 στην Τσεχία 

 16 στην Ελλάδα 

 

 

Από αυτούς: 

 169 άνδρες 

 75 γυναίκες 

 

 

 

Αναφορικά με το ηλικιακό τους πεδίο: 

 106 ήταν μεταξύ 18-29 

 104 ήταν μεταξύ 30-55 

 34 ήταν άνω των 55 

 

 

Όλοι σχεδόν κατάγονταν από την χώρα στην οποία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, με εξαίρεση 4 
πολίτες, όπου ήταν υπήκοοι Τρίτων Χωρών. 

Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα 
σε γήπεδα ποδοσφαίρου, πισίνες, πάρκα και ποταμούς, ποδηλατοδρόμους και ναυτικά κέντρα. 

Για τις δραστηριότητες εσωτερικού χώρου, χρησιμοποιήθηκαν γυμναστήρια, κλειστές πισίνες και 
χώροι εξοπλισμένοι στο εσωτερικό των Δομών Ψυχικής Υγείας.  

30_55 
43% 

18_29 
43% 

>55 
14% 

 
 

Γυναί
κες 
31% 

Άνδρες 
69% 



This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication [communication] reflects only the views 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information contained herein. 

6 

 

 

Κατά μέσο όρο, οι δραστηριότητες πραγματοποιούνταν δύο φορές την εβδομάδα, αλλά σε 
ορισμένες περιπτώσεις η συχνότητα μειώθηκε σε μία φορά, ή αυξήθηκε στις τρεις φορές την 
εβδομάδα. Όσον αφορά τη διάρκεια κάθε συνάντησης, αυτή διαφοροποιήθηκε στην κάθε χώρα, 
με την Ελλάδα για παράδειγμα να προτείνει δραστηριότητες διάρκειας μικρότερης της μιας ώρας, 
ενώ κάποιες άλλες χώρες πρότειναν δραστηριότητες με διάρκεια μεγαλύτερη της μιας ώρας. 

Οι δραστηριότητες ήταν κυρίως ομαδικές. Οι ομάδες διαμορφώθηκαν αναλόγως της ηλικίας, του 
φύλου και της δυνατότητας των ληπτών να κατανοήσουν και να πραγματοποιήσουν την άσκηση.  

Τα αθλήματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση ήταν το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ, το πόλο και το 
πινγκ πονγκ. Όσο για τις ατομικές δραστηριότητες, οι πιο δημοφιλείς ήταν το κολύμπι, το 

περπάτημα και τζόκινγκ, μαζί με τον χορό, την προπόνηση, την αεροβική, την ποδηλασία, το 
μπόουλινγκ, την μυϊκή ενδυνάμωση και το στρέτσινγκ. 

 

Ποιοτικά αποτελέσματα 

Το κομμάτι αυτό συγκεντρώνει τα σημαντικότερα σχόλια των συμμετεχόντων, όσον αφορά την 
εκτίμησή τους, το επίπεδο ικανοποίησης και το κατά πόσο θεωρούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
χρήσιμο για μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.  

Οι εκθέσεις των εκπαιδευόμενων ξεκίνησαν με ένα ερώτημα σχετικά με την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, με στόχο οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν τις προτεινόμενες 
ενότητες. Συγκεκριμένα, το ερώτημα ήταν το εξής: «Ποιο κομμάτι των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποκομίσατε ήταν το πιο χρήσιμο ως προς την εφαρμογή του στη διάρκεια της πρακτικής». Τα 
σχόλια των εκπαιδευόμενων αφορούν τις 4 προτεινόμενες ενότητες που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΧΟΥΝ 

Η Ενότητα 1 αναγνωρίστηκε ως πολύ σχετική με την εκπαίδευση, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό 
την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι συνεργάστηκαν με 
διαφορετικούς λήπτες κι είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να ερμηνεύσουν με τον κατάλληλο 
τρόπο συγκεκριμένα συμπτώματα, αλλά και να προτείνουν τις πιο κατάλληλες δραστηριότητες. 
Γνωρίζοντας τα συμπτώματα και την κατάσταση της υγείας των ληπτών, αλλά και λαμβάνοντας 
υπόψιν τις επιπτώσεις των φαρμάκων στις αθλητικές δραστηριότητες, σου δίνεται η ευκαιρία να 
δημιουργήσεις μία σχέση με τους λήπτες, να επιλέξεις τα κατάλληλα επικοινωνιακά μέσα για να τους 
κινητοποιήσεις, ώστε να μη θελήσουν να τα παρατήσουν. 

Η ενότητα προσέφερε ένα γενικό αλλά ουσιαστικό πλαίσιο για το χτίσιμο προσεγγίσεων που θα 
επιτρέψουν τη δημιουργία μιας ήρεμης σύμπραξης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του κάθε 
συμμετέχοντα και κατανοώντας τη μοναδικότητα του καθενός, ανεξαρτήτως διάγνωσης.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΠΟΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι εκτίμησαν ιδιαιτέρως αυτήν την ενότητα, καθώς μπόρεσαν να προτείνουν 
ασκήσεις προσαρμοσμένες στο εκάστοτε νόσημα, είτε μιλάμε για άνοια, είτε σχιζοφρένεια, είτε 
κατάθλιψη. Αντιλήφθηκαν τη σημασία της προσαρμογής του πλάνου των ασκήσεων στις ανάγκες του 
κάθε ατόμου: η κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών του λήπτη είναι το πρώτο βήμα, ώστε να 
εγγυηθούμε ότι η φυσική δραστηριότητα δε θα καταλήξει να έχει αρνητική επίδραση σε κάποιο 
στάδιο της ασθένειας. Στην πραγματικότητα, όταν προτείνεται μία φυσική δραστηριότητα, τα όρια 
μεταξύ του να αποτελέσει ασπίδα προστασίας ενάντια στα συμπτώματα και στο να επιδεινώσει το 
άγχος είναι πολύ λεπτά. Η εν λόγω ενότητα συνέβαλε επίσης ως προς το να κατανοήσουν οι 
εκπαιδευόμενοι ότι, άνθρωποι με ορισμένα νοσήματα ενδεχομένως να μην μπορούν να 
λειτουργήσουν σε αθλήματα που απαιτείται σωματική επαφή ή με πολυάριθμες ομάδες και να 
προτιμούν ατομικές ή δραστηριότητες που γίνονται σε ζεύγη. 

Η ενότητα αυτή εκτιμήθηκε επίσης λόγω του ότι ανέδειξε τη σπουδαιότητα του να προτείνει κανείς 
τις κατάλληλες ασκήσεις, είτε ατομικές, είτε συλλογικές, βάσει του ποιοι είναι οι λήπτες και ποια η 
συναισθηματική τους κατάσταση, συνδέοντας έτσι το τεχνικό κομμάτι με τις εκάστοτε 
επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, ήταν σαφές ότι η επιλογή μιας 
συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας αντί κάποιας άλλης, εξαρτάται από τα προσωπικά και 
παθολογικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ, ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΛΗΠΤΩΝ  

Οι εκπαιδευόμενοι αντιλήφθηκαν ότι το φύλο, η ηλικία και η κοινωνική θέση παίζουν κάποιον ρόλο στην 
αποδοχή της φυσικής δραστηριότητας, καθώς και ότι συγκεκριμένες δραστηριότητες χρειάζεται να 
προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ληπτών.  

Η πρακτική ανέδειξε ξεκάθαρα ότι είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί το άθλημα στις ανάγκες του 
ατόμου: κάποιοι ασθενείς χρειάζονταν διαρκή κι αργή καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια της άσκησης, 
ενώ κάποιοι άλλοι χρειαζόταν να ενταχθούν σταδιακά στις ομαδικές δραστηριότητες. Όταν τα 
ομαδικά αθλήματα προτείνονταν, κάποιες προσεγγίσεις βασισμένες στο φύλο και την ηλικία ήταν 
απαραίτητες, ώστε να αποφευχθεί η αμηχανία και η ντροπή που θα μπορούσε να προκληθεί λόγω 
αδυναμίας εκτέλεσης της άσκησης. Επομένως, η ένταση και η ποσότητα των προτεινόμενων 
ασκήσεων ήταν συνδεδεμένη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, προερχόμενα από το φύλο και την 
ηλικία.  

Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι αντιμετώπισαν κάποια θέματα που σχετίζονται με το φύλο των ληπτών. 
Για παράδειγμα, ορισμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο νερό, παρόλο που είχαν 
μεγάλη απήχηση, εντούτοις κάποιες γυναίκες δεν αισθάνονταν άνετα λόγω του ότι έπρεπε να 
φορέσουν μαγιώ, ιδιαίτερα όταν ήταν υπέρβαρες (κάτι το οποίο πολλές φορές προκαλείται από τη 
φαρμακευτική αγωγή). Κάτι τέτοιο έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και να επιλυθεί.  
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Για λήπτες μεγαλύτερης ηλικίας, η σωματική δραστηριότητα αποδείχτηκε πολύ σημαντική, ιδιαίτερα 
όσον αφορά το κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Παρόλα αυτά, οι ασκήσεις έπρεπε να επιλεγούν με 
προσοχή, λαμβάνοντας υπόψιν τη σωματική κατάσταση και πιθανή συννοσηρότητα. 

Για τους νεότερους, έγινε φανερό ότι το νεαρό της ηλικίας δε σήμαινε απαραίτητα ότι όλοι μπορούσαν 
να πραγματοποιήσουν ασκήσεις μεγάλης έντασης. 

Για την επιτυχή συμμετοχή ανθρώπων από τρίτες χώρες στις αθλητικές δραστηριότητες, ήταν 
απαραίτητο να ληφθεί υπόψιν το πολιτιστικό τους πλαίσιο. Για παράδειγμα, υπήρξε περίπτωση όπου 
χρειάστηκε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας γύρω από τη θετική 
επίδραση της άθλησης στην ψυχική υγεία, προκειμένου οι γονείς να επιτρέψουν στους γιους τους να 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες. 

Σε κάθε περίπτωση, ένα σημαντικό μήνυμα που προήλθε από αυτήν την ενότητα, ήταν ότι 
ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν η επιθυμία του λήπτη αναφορικά με το 
είδος και τον τρόπο εκτέλεσης της εκάστοτε αθλητικής δραστηριότητας, ώστε να νιώθει ότι 
διασκεδάζει.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ  

Η ενότητα 4 κρίθηκε πολύ χρήσιμη, καθότι ξεκαθάρισε τη σπουδαιότητα του παράγοντα της 
κοινωνικοποίησης, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για αθλητικές δραστηριότητες. Έγινε αναφορά στα 
προβλήματα που μπορεί οι συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν, λόγω αταίριαστων κι απρόσωπων 
σχέσεων, μειωμένο κίνητρο, επίμονο στιγματισμό και δύσκολη ενσωμάτωση. Οι εκπαιδευόμενοι 
αντιλήφθηκαν ότι κατά τη διάρκεια σχεδιασμού των ασκήσεων, ήταν απαραίτητο το να μπορούν να 
ενταχθούν στην καθημερινότητα του λήπτη, έτσι ώστε να του δίνουν κίνητρο, στήριξη και να τον 
βοηθούν στην επίτευξη του στόχου του. Αναφορικά με το κίνητρο, αυτό σήμαινε να σχεδιαστεί μία 
εξατομικευμένη προσέγγιση για τον καθένα, και να υπάρχει θετική διάθεση. Είναι σημαντικό να 
αναγνωρίζεται το πώς επηρεάζει η φυσική άσκηση σε ψυχο-κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή το κατά 

πόσο συμβάλλει στη σταδιακή αντιμετώπιση των φόβων, στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και στην 
απόκτηση αυτοπεποίθησης. Πιθανά εμπόδια ως προς τη συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες 
μπορεί να παρατηρηθούν όταν ο τρόπος προσέγγισης δε λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές ανάγκες 
του λήπτη και τα χαρακτηριστικά του. 

Ένας από τους εκπαιδευόμενους ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της πρακτικής έπρεπε να 
αντιμετωπίσει δυσκολίες που σχετίζονται με ψυχολογικά μπλοκαρίσματα, τα οποία μπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση μίας άσκησης, ή ολόκληρης της προπόνησης. Το μάθημα αυτό του 
έδωσε την ευκαιρία να μάθει ότι προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα, καλό θα είναι να 
σταματά κανείς την άσκηση και να προτείνει μια εναλλακτική προς όλη την ομάδα και να επιστρέφει 

στην προηγούμενη άσκηση που προκάλεσε το μπλοκάρισμα όταν η ένταση θα έχει εξαλειφθεί, 
παρουσιάζοντάς την αυτήν την φορά με διαφορετικές λέξεις και εμψυχώνοντας το άτομο, τονίζοντας 
τις δυνατότητές του. 

Το τελευταίο κομμάτι της έκθεσης των εκπαιδευόμενων είχε ως κύριο σημείο την αξιολόγηση της 
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εμπειρίας που βίωσαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής, σε μια προσπάθεια να γίνει κατανοητή πώς 
ήταν η σχέση μεταξύ ληπτών και επιτηρητών, πιθανές δυσκολίες που προέκυψαν και αν κατά τη 
γνώμη τους το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε παραλείψει συγκεκριμένες θεματικές που θα 
μπορούσαν να αποβούν πολύ χρήσιμες.  

Tα σχόλια των ληπτών ήταν πολύ θετικά, καθότι εκτίμησαν σε μεγάλο βαθμό τις προτεινόμενες 
ασκήσεις και τις δέχτηκαν με ενθουσιασμό. Η αλλαγή στη διάθεσή τους στο τέλος της 
δραστηριότητας και τα χαμόγελά τους ήταν φανερή ένδειξη της επιδοκιμασίας τους, η οποία 
εκφράστηκε τόσο λεκτικά όσο και πρακτικά, μέσω της επιθυμίας τους να συμμετέχουν στις 
προτεινόμενες δραστηριότητες.  

Τα σχόλια των επιτηρητών ήταν επίσης θετικά: ο ρόλος τους ήταν κυρίως καθοδηγητικός, 
προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές και σχόλια στις προτεινόμενες ασκήσεις, ενώ επιδοκίμασαν τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες. Πολλοί από τους επιτηρητές, ιδιαίτερα οι επαγγελματίες υγείας 
που συμμετείχαν στην πρακτική, ήταν υποστηρικτικοί και ευγνώμονες σε μεγάλο βαθμό για τη δουλειά 
των εκπαιδευόμενων. Επομένως, τα σχόλια ήταν μόνο θετικά.  

Όσον αφορά στις δυσκολίες που υπήρχαν στις δραστηριότητες με τους λήπτες, όπως αναφέρθηκε 
ήταν μικρές και διαχειρίσιμες. Τα πιο συχνά εμπόδια αφορούσαν τη δυσκολία των ασθενών να 
ακολουθήσουν με ακρίβεια τους κανόνες των αθλημάτων, τη μειωμένη διάθεση και τις διαφωνίες 
μεταξύ των συμμετεχόντων. Παρόλα αυτά, το θεωρητικό υπόβαθρο που προηγήθηκε, καθώς και η 
στήριξη των επαγγελματιών υγείας, έκαναν την όλη διαδικασία πιο εύκολη. Η αρχική φάση, όπου οι 
λήπτες γνωρίζονταν μεταξύ τους και γινόταν παρουσίαση της δραστηριότητας, ήταν μερικές φορές 
δύσκολη λόγω του ότι οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονταν αμέσως στις οδηγίες σχετικά με την 
πραγματοποίηση της δραστηριότητας.   

Στην ερώτηση σχετικά με το αν συγκεκριμένες θεματικές απουσίαζαν από την εκπαίδευση που θα 
μπορούσαν να αποβούν χρήσιμες, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ότι συνδυάστηκε ικανοποιητικά το 
θεωρητικό με το πρακτικό κομμάτι.  

Αναφέρθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει περισσότερος χρόνος για  τις συναντήσεις, όμως αυτό 
εκφράστηκε μόνο σε ό,τι αφορά την ελληνική συμμετοχή, λόγω του ότι η πρακτική έγινε εξ 
αποστάσεως.  

Επίσης, εκφράστηκε η σκέψη να δημιουργηθεί  μία ελεύθερη συμβουλευτική βάση, έτσι ώστε να 
μπορεί να γίνει καθαρότερη διάκριση   μεταξύ των αθλημάτων και των φυσικών δραστηριοτήτων, με 
στόχο να διερευνηθούν περαιτέρω ορισμένες ανεξερεύνητες θεματικές, όπως για παράδειγμα  το 
κομμάτι των αθλημάτων και των σοβαρών μορφών αυτισμού.  

Τέλος, όταν διερωτήθηκαν σχετικά με το τι σήμαινε η εμπειρία γι’ αυτούς, οι εκπαιδευόμενοι τόνισαν 
ιδιαιτέρως την αποτελεσματική οργάνωση του προγράμματος,  τη γνώση που έλαβαν,  την ευκαιρία 

να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, την ενημέρωση που έλαβαν 
σχετικά με τις προκλήσεις της Ψυχικής Υγείας, αλλά και το ότι απέκτησαν διαφορετική οπτικής ως 
προς τον τρόπο συνεργασίας με ανθρώπους που ζουν με ψυχικά νοσήματα. Αντιλήφθηκαν την 
επίδραση που μπορεί να έχει  ο αθλητισμός και η φυσική δραστηριότητα  στη διαχείριση της 
ποιότητας ζωής του εκάστοτε ασθενούς,  πόσο μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση  και 
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θεραπεία των ψυχικών προκλήσεων  και πόσο πολύτιμο είναι να νιώθουν οι λήπτες χαρούμενοι και να 
χαμογελούν. 

Από επαγγελματική σκοπιά, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ότι το πρόγραμμα διεύρυνε τις επιλογές 
τους, πέραν της προσωπικής τους ανάπτυξης.  Ανέφεραν επίσης ότι ανέπτυξαν επαφές,  εμπνεύστηκαν  
και απέκτησαν μεγαλύτερο κίνητρο για μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες κι έμαθαν να 
επικοινωνούν  με τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεσματικά κι ουσιαστικά. 

Όλοι σχεδόν οι εκπαιδευόμενοι επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν την εφαρμογή 
αθλητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, εάν τους δοθεί η ευκαιρία. 
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Συμπεράσματα 

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στο παρόν έγγραφο δείχνουν ότι η ποιότητα και το περιεχόμενο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος είχαν μεγάλη απήχηση και συνέβαλαν στη διεύρυνση των δεξιοτήτων 
των εκπαιδευόμενων. Αναγνωρίστηκε ως ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων λόγω της διάρκειάς 
του και της ακαδημαϊκής του προσέγγισης. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτές με την αφοσίωσή τους 
κατάφεραν να διευκολύνουν την κατανόηση των πιο απαιτητικών σημείων, μέσω πρακτικών 
παραδειγμάτων και παρουσίασης εφαρμοσμένων περιπτώσεων. 

Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε σημαντικά την εκπαίδευση, αναγκάζοντας τους εταίρους να 

προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα για τις υπόλοιπες ενότητες, μεταβάλλοντας έτσι τον αρχικό 
προγραμματισμό. Το διαδικτυακό περιβάλλον δεν επιδοκιμάστηκε ιδιαίτερα, καθότι η προσωπική 
επαφή και η ανταλλαγή ιδεών, η οποία διανθεί μέσω των δια ζώσης συναντήσεων, είναι 
αναντικατάστατη. 

Σε κάθε περίπτωση, παρά τις δυσκολίες το πρόγραμμα κατάφερε να ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση 
ήταν ιδιαιτέρως θετική. Η σύμπραξη του ASAL παραμένει αισιόδοξη στην πιθανότητα επανάληψης του 
εκπαιδευτικού προγράμματος στο μέλλον, σε ιδανικότερες συνθήκες, με στόχο την προώθηση 

αθλητικών δραστηριοτήτων ως σταθερή πρακτική στο πλαίσιο των εγκαταστάσεων κι υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας. 

 


