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ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
(ETS-EDUCATION THROUGH SPORT) 

 
ΣΥΝΟΨΗ 

 
Το Έργο “Curricular Pathways for Migrants’ Empowerment through Sport” (CPMES) 

επικεντρώνεται στη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης μέσω Αθλητισμού (Education 

Through Sport) ως μέσο αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών Αθλητικών 

Προπονητών και Εκπαιδευτών που εργάζονται στον τομέα με ομάδες-στόχους με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο, με προοπτική την προώθηση της ένταξης τους στην 

κοινωνία και προσφοράς ίσων ευκαιριών, μέσω του αθλητισμού για τους 

μετανάστες. 

Το Έργο επιδιώκει τις ειδικές προτεραιότητες της σύμπραξης συνεργασίας Erasmus 

Plus που ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφέρει ίσες 

ευκαιρίες στον αθλητισμό Η CPMES στοχεύει να απαντήσει στην πρόκληση του 

κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στην  

αντιμετώπιση του επιτακτικού ζητήματος της συστηματικής υπο-εκπροσώπησης 

των μεταναστών σε μη-καίριους ρόλους σε αθλητικούς συλλόγους και οργανισμούς. 

Ένα βασικό ενδιάμεσο βήμα για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μεταναστών σε 

υπεύθυνη θέση σε αθλητικές οργανώσεις είναι η ανάπτυξη των αναγκαίων 

μεθοδολογιών για το τεράστιο κοινό των χειριστών (αθλητικοί προπονητές και 

εκπαιδευτές) που συνεργάζονται με τους μετανάστες μέσω των μεθόδων 

αθλητισμού, προκειμένου να μπορούν να εκφράσουν επιχειρηματικές στάσεις, 

δεξιότητες και μέσα που συνθέτουν το προφίλ ενός Αθλητικού Διοικητή. 

Το ETS είναι ένας ουσιαστικός συνδυασμός μεταξύ μεθόδων αθλητισμού και μη τυπικής 

εκπαίδευσης (NFE), οι οποίοι εξειδικεύουν και προσαρμόζουν τόσο τις σωματικές όσο και 

τις ειδικές ασκήσεις αθλητισμού, προκειμένου να παρέχουν ένα ισχυρό αποτέλεσμα δια 

βίου μάθησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και στους συγκεκριμένους 

επιδιωκόμενους εκπαιδευτικούς στόχους. 

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του CPMES είναι οι ακόλουθες: 
 

1- Διακρατική έρευνα με στόχο τον προσδιορισμό των υφιστάμενων επιχειρηματικών 

αναβαθμιστικών αναγκών των μεταναστών στον τομέα του αθλητισμού. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας θα ενσωματωθούν σε μια έκθεση για τις αναβαθμισμένες ανάγκες 

μεταναστών στον αθλητισμό. 

2- Διακρατική έρευνα για τον εντοπισμό της υφιστάμενης εικόνας των 

επαγγελματικών προφίλ εκπαιδευτών του ETS που εργάζονται στον τομέα της 

ανάπτυξης Προφίλ του Διοικητή Αθλητισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα 

ενσωματωθούν σε μια έκθεση σε προφίλ ETS, συμπεριλαμβανομένης μίας 

εκτιμηθείσας αξιολόγησης σχετικά με την πιθανή ενσωμάτωση, βελτίωση και 
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τροποποίηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των μεθόδων υπό το πρίσμα των  

ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του μεταναστευτικού στόχου (όπως διαφαίνεται 

στο 1). 

3- Η εκπόνηση ξεχωριστών εκπαιδευτικών ενοτήτων που συνθέτουν ένα 

ολοκληρωμένο ETS Πρότυπο Κατάρτησης για τους Εκπαιδευτές Διοίκησης 

Αθλητισμού, που απευθύνεται σε φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη 

προφίλ μεταναστών. Το Πρότυπο θα δοκιμαστεί στο πλαίσιο ενός Πιλοτικού 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει 5 Αθλητές που εργάζονται με 

μετανάστες ανά οργανισμό εταίρο. Οι μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα της 

Εκπαίδευσης θα αποτελέσουν μέρος ενός Εγχειριδίου για την Ανάπτυξη των 

Εκπαιδευτικών Προφίλ του ETS, το οποίο θα χρησιμεύσει ως μεθοδολογική πηγή για 

ΜΚΟ, και φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των εν λόγω προφίλ. 

4- Η υλοποίηση δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο σε κάθε χώρας-εταίρου, όπου 

οι φορείς που θα εκπαιδευτούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα εφαρμόσουν ένα  

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διοίκηση αθλητισμού με βάση το ETS με ένα κοινό 

20 μεταναστών που φιλοξενούνται σε τοπικό επίπεδο. Οι οργανισμοί-εταίροι θα 

συνθέσουν τις μεθόδους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

σε ένα ψηφιακό μονοπάτι αυτοδιδασκαλίας για μετανάστες που ενδιαφέρονται να 

αναπτύξουν προφίλ στη Διοίκηση Αθλητισμού, το οποίο θα εκδοθεί σε πολλές 

γλώσσες (στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες συνεργατών) πλατφόρμα ιστού του  

έργου ως OER. 

5- Η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με ανοικτή πρόσβαση που 

ενσωματώνει συντομεύσεις στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παράγεται 

(Εγχειρίδιο για την Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών Προφίλ του ETS). Η Πλατφόρμα 

Web θα ενσωματώσει επίσης μια πολυγλωσσική πορεία αυτοδιδασκαλίας για τους 

μετανάστες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των διαχειριστικών δεξιοτήτων 

στον αθλητισμό. 

Έκθεση για τα Προφίλ ETS (WP2) 

Η παρούσα έκθεση για τα Προφίλ ETS (WP2) περιλαμβάνει μια αναλυτική 

αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται στον τομέα της ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης του αθλητισμού 

μεταξύ χωρών και τομέων (ΜΚΟ, Αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία, πανεπιστήμια, 

παροχείς ΕΕΚ). Η ιδέα είναι να εντοπίσουν τις ανάγκες ενσωμάτωσης / βελτίωσης 

και προσαρμογής στο υπάρχον φάσμα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε  

να προσαρμόσουν την πραγματική εκπαιδευτική πρακτική στους περιορισμούς και 

τις ειδικές ανάγκες αναβάθμισης των μεταναστών. 

Η παρούσα έρευνα, που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο από κάθε εταίρο υπό τον 

συντονισμό και την εποπτεία του διαχειριστή οργανισμού, συνεπάγεται στην 
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εκπόνηση της παρούσας έρευνας που διενεργήθηκε μεταξύ υφιστάμενων 

οντοτήτων (ΜΚΟ, Αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία, Πανεπιστήμια) των οποίων η 

εκπαιδευτική προσφορά εκτείνεται στην ανάπτυξη των προφίλ των εκπαιδευτικών 

του αθλητισμού σε κάθε χώρα εταίρο. 

Ως συμπληρωματική διάσταση της διαδικασίας, κάθε εταίρος έχει πραγματοποιήσει 

δευτερογενή έρευνα με στόχο τον προσδιορισμό του υπάρχοντος τοπίου 

τωνπρογραμμάτων σπουδών των εκπαιδευτικών καθώς και του ευρύτερου τοπίου των 

δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν τα προφίλ τους. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έχει οδηγήσει στην εκπόνηση Έκθεσης 

σχετικά με τα Προφίλ ETS, η οποία περιέχει περιγραφική εκτίμηση και 

τεκμηριωμένα στοιχεία όσον αφορά: 

- Το υφιστάμενο πεδίο των προγραμμάτων σπουδών των Eκπαιδευτικών Αθλητισμού 

στον τομέα της ανάπτυξης των προφίλ των αθλητικών διοικητικών, σε εθνικό επίπεδο (σε 

κάθε χώρα εταίρο) καθώς και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο (πτυχές ομοιότητας, 

διαφορές και κοινές προκλήσεις μεταξύ των εθνικών περιβάλλοντα). 

- Τα κενά στα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών σε σύγκριση με τις ανάγκες 

αναβάθμισης και τους εκπαιδευτικούς περιορισμούς των μεταναστών, όπως 

προσδιορίζονται στην O1. Αυτός ο κλάδος της περιγραφικής / κανονιστικής 

ανάλυσης της έκθεσης θα αφορά την εθνική και την ευρωπαϊκή διάσταση. 

- Οι πιθανές πορείες βελτίωσης / ενσωμάτωσης / προσαρμογής στα υπάρχοντα  

προγράμματα σπουδών σε λογική προσαρμογής στις ανάγκες και τους 

περιορισμούς ενός ακροατηρίου μεταναστών. Η αναθεωρητική ανάλυση θα 

αφορά και θα βασίζεται στη βάση δεδομένων που συλλέγονται σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο αντίκτυπος της Έκθεσης θα είναι ορατός στην ενίσχυση της βάσης αποδεικτικών 

στοιχείων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους διευθυντές αθλητισμού και 

τους φορείς εκμετάλλευσης για την ενσωμάτωση των αναγκών των μεταναστών και  

των μεταναστών σε όλα τα επίπεδα των αθλητικών πολιτικών. 

Για την πλήρη έκδοση των Εθνικών Εκθέσεων βάση της πρωτογενούς και δευτερογενούς 

έρευνας, για τις ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων εκπαιδευτών διαχείρισης 

αθλητισμού - Έκθεση IO2 για το Σύστημα ETS παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο 

www.mvngosportbranch.com/cpmes-research 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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