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Γενικές πληροφορίες 

 Έναρξη: 1 Ιανουαρίου 2020 

 Διάρκεια: 36 μήνες 

 

 Χρηματοδοτείται από: EACEA-Εκτελεστικός οργανισμός 
εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού 
(κεντρικός), Πρόγραμμα Erasmus+,  

 Μέτρο: Αθλητισμός, Συλλογική σύμπραξη – Ομάδα 
προτεραιοτήτων 2 (Προώθηση της εκπαίδευσης μέσα και 
μέσω του αθλητισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων)  



Εταιρική σχέση 

 Συντονιστής: 

 Πανεπιστήμιο Gazi, Τουρκία 

 Εταίροι: 

Marie Curie Association – MCA, Βουλγαρία 

Zavod Antona Martina Slomska Μάριμπορ, Σλοβενία 

Austrian Association of Inclusive Society, Αυστρία 

Υπουργείο Παιδείας (παράρτημα Άγκυρας) , Τουρκία 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ελλάδα 

 Εξωτερικός αξιολογητής: 

AIP ΕΠΕ Βουλγαρία 



Ομάδες στόχοι 

Επικεφαλής και εργαζόμενοι στο χώρο του 

αθλητισμού που διοργανώνουν αθλητικές 

δραστηριότητες  

Καθηγητές φυσικής αγωγής/προπονητές 

μαθητές/νέοι (ηλικίας μεταξύ 7 και 16 ετών)  

Όλοι οι πολίτες της κοινότητας 



Σκοπός 

 Το έργο έχει ως στόχο να παρέχει ένα πλαίσιο και εκπαιδευτικό υλικό για 

καθηγητές φυσικής αγωγής και προπονητές οι οποίοι θα είναι σε θέση 

να παροτρύνουν μαθητές (ηλικίας 7-16 ετών)αλλά και νέους/ες σε 

αθλητικούς συλλόγους να υιοθετήσουν  αθλητικές δραστηριότητες που 

αγκαλιάζουν τη φύση ως οντότητα στην οποία πρέπει να αποτίνουμε 

σεβασμό από οικολογικής άποψης, μειώνοντας και αποφεύγοντας 

οποιαδήποτε επίπτωση στη φύση από την εκτέλεση αθλητικών 

δραστηριοτήτων (καταστροφή δασικών περιοχών, πρόκληση ζημιών σε 

φυτά και άγρια πανίδα, κλπ.).  



Σκοπός 

 Η διάδοση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον 

αθλημάτων και σωματικών δραστηριοτήτων που 

βελτιώνουν την υγεία.   

 Η καλλιέργεια της αειφορικής εκπαίδευσης 

 Η ενθάρρυνση της ενασχόλησης με το μαζικό αθλητισμό  

 Η δημιουργία ενός «αθλητικού οικοσυστήματος» με 

άμεσα αποτελέσματα.  



Στόχοι 

 η αύξηση του αριθμού των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με αθλητικές 
δραστηριότητες στο ύπαιθρο (όπως τοξοβολία, στίβος, αντιπτέριση, 
καλαθοσφαίριση, κωπηλασία με κανό/καγιάκ, κέρλινγκ, ποδηλασία, 
ποδόσφαιρο, γκολφ, χειροσφαίριση, σκοποβολή, πατινάζ, σκι, επιτραπέζια 
αντισφαίριση, πετοσφαίριση, αγώνες ταχύτητας με μοτοσυκλέτες, ορειβασία και 
αναρρίχηση, άθλημα αγωνιστικού προσανατολισμού, αθλήματα 
τροχοπεδιλοδρόμησης, αθλητική αναρρίχηση, τοιχοσφαίριση κλπ.) με ένα τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον. 

 η  ενίσχυση της γνώσης όσον αφορά τη διαφοροποίηση μεταξύ των ειδών των 
αθλημάτων και του αθλητικού εξοπλισμού καθώς και τα κίνητρα και τους 
λόγους για τη χρήση περιοχών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής ή 
που χρησιμοποιούνται σπάνια και περιοχών που ήδη χρησιμοποιούνται και 
ανοίγονται για νέους οικολογικούς σκοπούς.    

 η αύξηση των ατομικών και αυθόρμητων δραστηριοτήτων χωρίς συστηματική 
προπόνηση μέσω της ανάπτυξης ανεπίσημων κοινοτήτων με στόχο την  
ενασχόληση με τα αθλήματα με έναν οικολογικό τρόπο, και την αποτροπή 
συσσώρευσης απορριμάτων και πρόκλησης ζημιών στο περιβάλλον. 



Στόχοι 

 Η προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη μορφών 

αθλητισμού φιλικών προς τη φύση και το περιβάλλον. 

 Η κατασκευή υποδομών σχετικών με τον αθλητισμό έτσι 

ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον . 

 Η μείωση της καταστροφής σε ήδη επιβαρυμένες  

περιοχές. 

 Η εξασφάλιση και η βελτίωση ευκαιριών για αθλητισμό 

και σωματική δραστηριότητα εκτός επιβαρυμένων  

περιοχών. 



Παραδείγματα οικολογικών πρακτικών  

 Εγκαταλείψτε τα μιας χρήσης και φέρτε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο μπουκάλι 

νερού στην προπόνηση.  Πολύ λίγοι άνθρωποι χρειάζονται ποτά που 

αποκαθιστούν τους ηλεκτρολύτες όπως το Gatorade.  Μάθετε να πίνετε 

νερό…είναι πολύ καλύτερο  μακροπρόθεσμα!  

 Βρείτε κάποιο μέρος να ανακυκλώσετε τον φθαρμένο εξοπλισμό σας.   

 Μοιραστείτε το ίδιο αυτοκίνητο για την προπόνηση. Ένα αυτοκίνητο χρειάζεται 

πολύ λιγότερη βενζίνη και οι μετακινούμενοι εξοικονομούν  χρήματα αλλά και 

χρόνο χρησιμοποιώντας το ίδιο αυτοκίνητο για τη μετακίνηση.  

 Αγοράστε αθλητικό εξοπλισμό φιλικό προς το περιβάλλον! Όποτε είναι εφικτό, 

αγοράστε αθλητικά είδη φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα ή βιοδιασπώμενα 

υλικά όπως οικολογικές αθλητικές μπάλες, αθλητικά ρούχα από φυσικά υλικά 

όπως  επεξεργασμένο μπαμπού κλπ. 



Καινοτόμες πτυχές 

 Η  ‘φιλική προς το περιβάλλον’ προσέγγιση σπάνια σχετίζεται με τον 
αθλητισμό .  

 Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης  
(18 Νοεμβρίου 2010), η οικολογία διαδραματίζει έναν ισχυρό κοινωνικό 
ρόλο και έχει μια εξίσου ισχυρή προοπτική για κοινωνική ενσωμάτωση. 

  Πολλοί άνθρωποι (ιδιαίτερα η νέα γενιά) αγνοεί τους πόρους που 
απαιτούνται για την ανέγερση και τη συντήρηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων.  

 Αυτό το θέμα, αν και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο τώρα,  δεν έχει 
διερευνηθεί/αναπτυχθεί διεξοδικά στο παρελθόν, κι ούτε είναι η 
εκπαίδευση σ’αυτό ακριβώς το θέμα διαθέσιμη σε Εθνικό επίπεδο στις 
χώρες εταίρους, ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εμφανές κατά την αναζήτηση 
στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων του Erasmus+ και παρεμφερών όπως 
των ADAM Europe, EVE, ENEVA κλπ.). 

 



Προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 Τα αποτελέσματα του ECOCOM είναι εφαρμόσιμα σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο.  

 Η μεγαλύτερη καινοτομία ως προστιθέμενη αξία της ΕΕ είναι η παροχή 
απτού υλικού κατάρτισης στον οικολογικό αθλητισμό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε επίσημο και σε ανεπίσημο πλαίσιο.  

 Οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου βοηθούν τους μαθητές να 
κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις και οι 
δραστηριότητές τους επηρεάζουν το περιβάλλον, και να οικοδομήσουν 
την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν τα 
πολύπλοκα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να αναλάβουμε δράση για να διατηρήσουμε το 
περιβάλλον μας υγιές και βιώσιμο για το μέλλον. 



Προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 Αυτό το έργο προωθεί και θα έχει αντίκτυπο μέσα από την κοινοτική 
συμμετοχή.  

 Όταν οι μαθητές αποφασίσουν να μάθουν περισσότερα ή να 
αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν το περιβάλλον τους, θα 
απευθυνθούν σε ειδήμονες, χορηγούς, εθελοντές, και τοπικές υποδομές 
της κοινότητας ώστε να συμβάλλουν στο να ενωθεί η κοινότητα για να 
κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
επηρεάζουν τη γειτονιά τους. 

 Οι δράσεις του έργου θα βγάλουν τους μαθητές έξω και θα τους 
κινητοποιήσουν, και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ορισμένων από 
τα θέματα υγείας που παρατηρούμε στα παιδιά σήμερα, όπως η 
παχυσαρκία, η διαταραχές ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητας, 
και η κατάθλιψη.  

 Με την έκθεση των μαθητών στη φύση και επιτρέποντάς τους να 
μάθουν και να παίξουν έξω, το έργο προάγει την ευαισθησία, την 
αναγνώριση της αξίας του περιβάλλοντος και το σεβασμό προς αυτό.   



Ποια είναι η λύση που προτείνει αυτή η 

κοινοπραξία; 

 ΠΠΕ1: Ένας οδηγός “Εκπαιδεύω τον εκπαιδευτή” για καθηγητές φυσικής 
αγωγής και προπονητές που εστιάζει στον τρόπο οργάνωσης και 
διεξαγωγής δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού μαζικού αθλητισμού σε 
σχολεία, αθλητικούς συλλόγους και λέσχες. 

 ΠΠΕ2: Ένα εγχειρίδιο “Πώς να ασχοληθούμε με αθλητικές 
δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους με έναν οικολογικό τρόπο” για 
τη διεξαγωγή αθλητικής δραστηριότητας από τα ίδια τα παιδιά 
λαμβάνοντας υπόψη συμβουλές  που θα μπορούσαν να 
ακολουθήσουν κατά την προετοιμασία ή την εκτέλεση σχετικών 
αθλητικών δραστηριοτήτων με ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 

 ΠΠΕ3: Μια πολύγλωσση εφαρμογή κινητού με ενσωματωμένη μια 
διαδικτυακή πύλη πληροφοριών με διδακτικά  βίντεο εκπαιδευτικής 
κατάρτισης. 



Βασικά θέματα: 

 Εισαγωγική ενότητα: Ο Μαζικός αθλητισμός και ο αντίκτυπός του 

 Ενότητα 1: Πως να συστήσετε μια οικολογική επιτροπή στο σχολείο/ ίδρυμα και 
πώς να υπολογίσετε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο  

 Ενότητα 2: Πώς να διενεργήσετε μια περιβαλλοντική αξιολόγηση του αθλητικού 
κέντρου σας 

 Ενότητα 3: Πώς να ενημερώσετε και να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή όλων των 
μερών – διευθυντών, εκπαιδευτικών, προπονητών, μαθητών, γονέων κλπ. 

 Ενότητα 4: Αθλητικές δραστηριότητες στη φύση (προπόνηση σε εξωτερικούς 

χώρους) και στην ύπαιθρο 

 Ενότητα 5: Αθλητικές εγκαταστάσεις και ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον 

 Ενότητα 6: Αθλητικός εξοπλισμός και ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον 



Ερωτηματολόγια προ- και μετά την εκπαίδευση 
Κατάλογοι ελέγχου 
Μαθησιακό περιεχόμενο με οδηγό καθοδηγούμενης 
βοήθειας (Wizard) 


