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1. Εισαγωγή 

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

επικεντρώνεται στην εφαρμογή της μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης Μέσω του 

Αθλητισμού (ΕΜΑ) ως μέσο αναβάθμισης και ενίσχυσης των Προπονητών και 

Εκπαιδευτών που εργάζονται στον τομέ του Αθλητισμού με μειονεκτούσες ομάδες 

με μεταναστευτικό ιστορικό για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ίσων 

ευκαιριών, καθώς και μέσω του αθλητισμού για τους μετανάστες. 

Το Έργο καθοδηγείται από τις προτεραιότητες της Σύμπραξης Συνεργασίας Erasmus 

Plus που σχετίζονται με την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων 

ευκαιριών στον Αθλητισμό. Το CPMES στοχεύει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης 

του κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση 

στο επιτακτικό ζήτημα της συστηματικής υπο-εκπροσώπησης των μεταναστών σε 

αθλητικά σωματεία και οργανισμούς πέραν από το ρόλο αθλητή/αθλήτριας. Ένα 

βασικό ενδιάμεσο βήμα για την επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής μεταναστών σε 

θέσεις ευθύνης εντός των αθλητικών ομίλων και οργανισμών είναι η ανάπτυξη των 

απαραίτητων μεθοδολογικών δυνατοτήτων για τον μεγάλο αριθμό λειτουργών 

(Αθλητικών Προπονητών και Εκπαιδευτών) που εργάζονται με τους τελικούς 

αποδέκτες του σχεδίου, τους μετανάστες, μέσω αθλητικών μεθόδων προκειμένου να 

είναι σε θέση να μεταφέρουν το ευρύ σύνολο επιχειρηματικών νοοτροπιών, 

δεξιοτήτων και οργάνων που συνθέτουν το προφίλ ενός Αθλητικού Διοικητή (Sport 

Manager). 

Η ΕΜΑ είναι ένας ουσιώδης συνδυασμός μεθόδων Αθλητισμού και Μη Τυπικής 

Εκπαίδευσης (ΜΤΕ), που παρέχει και προσαρμόζει τόσο σωματικές όσο και ειδικές 

αθλητικές ασκήσεις, προκειμένου να προσφέρει ένα δραστικό αποτέλεσμα δια βίου 

μάθησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και στους συγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς στόχους που επιδιώκονται. 

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

1.  Διακρατική έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των υπαρκτών αναγκών αναβάθμισης 

των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μεταναστών στον τομέα του αθλητισμού. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα ενσωματωθούν σε μια Έκθεση για τις Ανάγκες 

Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων των Μεταναστών στον Αθλητισμό. 

2. Διακρατική έρευνα για την αναγνώριση του υφιστάμενου τοπίου των 
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επαγγελματικών προφίλ των εκπαιδευτών της ΕΜΑ που εργάζονται στον τομέα της 

ανάπτυξης προφίλ Αθλητικού Διοικητή. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενταχθούν 

σε μια Έκθεση για τα Προφίλ ΕΜΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας στοχαστικής 

αξιολόγησης σχετικά με τις ενδεχόμενες βελτιώσεις και τροποποιήσεις, όπως και 

ενσωμάτωση προς τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις μεθόδους λαμβάνοντας υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε μετανάστη (όπως προσδιορίζεται στο 1). 

3. Η εκπόνηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων που συνθέτουν μια 

ολοκληρωμένη Μορφή Εκπαίδευσης ΕΜΑ για Εκπαιδευτές Αθλητικών Διοικητών 

που απευθύνεται σε λειτουργούς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη προφίλ 

Αθλητικού Διοικητή σε μετανάστες μέσω της ΕΜΑ. Η μορφή θα δοκιμαστεί στο 

πλαίσιο ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει πέντε 

αθλητικούς λειτουργούς 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 ΕΜΑ που θα 

χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογική πηγή για ΜΚΟ, λειτουργούς και άλλους άμεσα ή 

έμμεσα εμπλεκόμενους που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των εν λόγω προφίλ. 

4. Η εφαρμογή μιας σειράς Τοπικών Δραστηριοτήτων σε κάθε χώρα-συνεργάτη όπου 

οι λειτουργοί που εκπαιδεύονται στο Εκπαιδευτικό  θα εφαρμόσουν ένα 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αθλητικής Διοίκησης βασισμένο στην ΕΜΑ με ένα κοινό 

20 μεταναστών που φιλοξενούνται τοπικά. Οι οργανισμοί-εταίροι θα συνθέσουν τις 

μεθόδους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της διαδικασίας σε μια ψηφιακή 

οδό αυτοεκπαίδευσης για μετανάστες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ένα προφίλ 

ως Αθλητικός Διοικητής. Αυτό θα διατυπωθεί σε διάφορες γλώσσες (Αγγλικά και τις 

γλώσσες όλων των συνεργατών) και θα ενσωματωθεί στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα 

του προγράμματος ως ΑΕΠ (Άνοιγμα Εκπαιδευτικών Πόρων). 

5. Η καθιέρωση ενός προγράμματος ανοικτής πρόσβασης στην Διαδικτυακή 

Πλατφόρμα που θα ενσωματώνει συντομεύσεις στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα 

παραχθεί (Εγχειρίδιο για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προφίλ της ΕΜΑ). Η 

διαδικτυακή πλατφόρμα θα εντάξει επίσης μια πολύγλωσση οδό αυτοεκπαίδευσης για 

μετανάστες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη διαχειριστικών δεξιοτήτων στον 

αθλητισμό. Η ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και συγκεκριμένα μια ολοκληρωμένη 

μορφή κατάρτισης ΕΜΑ για Εκπαιδευτικούς Αθλητικούς Διοικητές βασίζεται σε έρευνες 

για τις ανάγκες των μεταναστών και τα προφίλ εκπαιδευτικών που διεξαχθήκαν από 

οργανισμούς-εταίρους στις αρχικές φάσεις του σχεδίου. Αυτή η ερευνητική προσπάθεια 

που είχε προηγουμένως αναλυθεί κατά τη διάρκεια των φάσεων IO1 και IO2, και παρέχει 

μια σαφή κατεύθυνση για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, ιδίως για μια 
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σκιαγράφηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων που θα υποστήριζαν 

έναν εκπαιδευτή Αθλητικής Διοίκησης που συνεργάζεται με μεταναστευτικούς 

πληθυσμούς στις αντίστοιχες χώρες τους. 

Η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών μπορεί να θεωρηθεί συνηθισμένη αν θεωρηθεί 

ότι αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, και που 

προέκυψαν από την αρχική έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Παρόλο που αυτή η γενική 

προσέγγιση στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών είναι σημαντική για την 

ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης του τελικού προϊόντος, είναι επίσης σαφές από την 

έρευνα ότι κάποια ευελιξία στην υποστήριξη εθνικών προσαρμογών και παραλλαγών θα 

ήταν επωφελής. 

Από την έρευνα στο IO2 σχετικά με τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών 

συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη τόσο γενικής όσο και προσαρμόσιμης ανάπτυξης 

προγραμμάτων σπουδών, και μερικά παραδείγματα αναφέρονται παρακάτω:  

·      Σχεδόν το 60% των αθλητικών και εκπαιδευτικών φορέων πιστεύουν ότι οι 

δεξιότητες και οι ικανότητες των διαχειριστών αθλητισμού μπορούν να 

ενοποιηθούν και να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον μέσα στην ΕΕ. 

·       Διάφοροι ερωτηθέντες τόνισαν ότι πρέπει να υιοθετηθεί συγκεκριμένη 

μεταφορά γνώσεων στον τομέα της διαχείρισης των νεοεισερχόμενων ή / και των 

μεταναστών καθώς η υπάρχουσα δεν είναι επαρκής, και αυτή η απάντηση 

παρέχει ένα εξαιρετικό επιχείρημα για τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και 

των υλοποιήσεων του σχεδίου CPMES. 

·    Οι ερωτηθέντες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη συμπερίληψης 

θεμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων, ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, ηθικής και 

αξιών, διαπροσωπικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητας, κινήτρου και καινοτομίας 

που μπορούν εύκολα να επιτευχθούν με τη μεθοδολογία που προτείνει το Έργο 

CPMES. 

 

2. Συζήτηση της Έρευνας ECSMOM 

Η έρευνα του Έργου πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια αναλύθηκε 

από τους οργανισμούς-εταίρους που ήταν υπεύθυνοι για αυτόν τον τομέα εργασίας. 

• Έκθεση IO1 για τις ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων των μεταναστών στον 

αθλητισμό, Πανεπιστήμιο της Extremadura, Ισπανία 
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• Έκθεση IO2 σχετικά με τις ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων των 

Εκπαιδευτικών Αθλητικής Διοίκησης, Βουλγαρικός Σύνδεσμος Αθλητικής 

Ανάπτυξης, Βουλγαρία 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν περιθώρια για συγκριτική ανάλυση τόσο σε 

επίπεδο σχεδίου όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η πρόφαση αυτής της ανάλυσης ήταν να 

εντοπίσει κοινούς τομείς ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και τομείς όπου μπορεί να 

υπάρχει κάποια ανάγκη τοπικής προσαρμογής. 

Σε σχέση με τις ανάγκες και των δύο συνόλων, το ερευνητικό πρόγραμμα εντόπισε 

ορισμένους κοινούς τομείς ανάπτυξης που ήταν ξεκάθαρες προτεραιότητες για τα 

άτομα, τους ενδιαφερόμενους φορείς και για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών στην 

Αθλητική Διοίκηση. 

Εντός του IO1 οι οργανωτικές ανάγκες επισημάνθηκαν ως: 

• Γλώσσα 32% 

• Επικοινωνία 18% 

• Επιχειρηματική Ικανότητα 12% 

• Διαχείριση 11% 

Εντός τον ίδιο τομέα έρευνας, οι τομείς στους οποίους τα άτομα εντόπισαν ανάγκη 

κατάρτισης ήταν: 

• Γλώσσα 19,4% 

• Επιχειρηματική Ικανότητα 13,9% 

• Ψηφιακές Δεξιότητες 13,4% 

• Διαχείριση 12,3% 

• Επικοινωνία 12,2% 

Παρόλο που υπάρχει ένας αριθμός κοινών πεδίων για ανάπτυξη από τη διασταυρούμενη 

ανάλυση, ορισμένα άλλα θέματα έχουν αξιολογηθεί κατά την διάρκεια επεξεργασίας 

αυτών των πληροφοριών και οι συνεργάτες ενθαρρύνονται να εντοπίσουν τυχόν εθνικές 

προσαρμογές που απαιτούνται. 

Ένα ζήτημα όσον αφορά αυτές τις ανάγκες είναι ότι οι ατομικές ανάγκες επέδειξαν ένα 

μικρότερο εύρος απαντήσεων, από 12,2% έως 19,4%, με κάποιες άλλες ανάγκες όπως 

«Οικονομικές» 10,4% και «Μάρκετινγκ» 9,6% σχετικά κοντά σε αυτές που έχουν 

αναφερθεί. Οι ανάγκες των ενδιαφερόμενων φορέων παρουσίασαν ένα ευρύτερο 

φάσμα απαντήσεων, από τη Γλώσσα στο 32% έως το Οικονομικό στο 4%, 
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υπογραμμίζοντας πιθανώς ότι είχαν πιο συγκεκριμένες ανάγκες, παρόλο που 

εξακολουθούν να συγκεντρώνονται σε αρκετά κοινούς τομείς γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων. 

Η βασική έννοια της Εκπαίδευσης Μέσω του Αθλητισμού (ΕΜΑ) προσφέρει περιθώρια 

για μια προσέγγιση στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που είναι «επαγγελματικά» 

εκ φύσεως, προωθώντας την έννοια της βιομηχανικής κατάρτισης ή της επαγγελματικής 

εμπειρίας που χρησιμοποιείται. Η υποκείμενη αρχή της ΕΜΑ είναι ότι το πρόγραμμα 

σπουδών μπορεί να ενσωματωθεί σε μια αθλητική δραστηριότητα ή σχεδιασμό  

γενικότερα. 

Το όφελος της δραστηριότητας σε αυτόν τον χώρο θα ήταν εκπαίδευση προς την 

επίτευξη πολλαπλών αποτελεσμάτων μάθησης σε μια σειρά θεματικών τομέων όπου τα 

μαθησιακά αποτελέσματα συμπίπτουν. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

θεμάτων, ενώ θα ενθαρρύνει ορισμένες από τις πιο ‘’ήπιες’’ δεξιότητες που συνδέονται 

με τη μεταφορά γνώσεων, που επίσης εντοπίστηκαν μέσω των ερευνών. 

Η υπάρχουσα εκπαίδευση Αθλητικής Διοίκησης αναγνωρίστηκε στο IO2 από γραφειακή 

και δημοσιογραφική έρευνα ως κυρίως τυπική : 

• Η εκπαίδευση για τη αθλητική διοίκηση σε όλες τις χώρες που έχουν 

διερευνηθεί είναι κατά κύριο λόγο τυπική και δεν υπάρχουν τόσες πολλές 

άτυπες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους αθλητικούς διαχειριστής έτσι ως 

ώστε να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις γνώσεις 

τους. 

 
Αναγνωρίστηκε ότι η Αθλητική Διοίκηση ως αντικείμενο βρίσκεται σε αναπτυξιακό 

στάδιο σε πολλές χώρες και επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων 

νομοθεσιών, υποστηρικτικής βιβλιογραφίας και μελετών. Οι έρευνες των χωρών-

εταίρων έδειξαν ότι το χρονικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτού του έργου είναι 

κατάλληλο. 

·      Σε όλες τις χώρες που έχουν εξεταστεί, η Αθλητική Διοίκηση βρίσκεται ακόμη υπό 

ανάπτυξη ή εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλιπείς παράμετροι για τη 

σωστή παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας των Αθλητικών 

Διοικητών, επομένως η παρούσα έκθεση είναι έγκαιρη και απαραίτητη για τον 

αθλητικό τομέα στην Ευρώπη. 

·   Υπάρχει έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας στον τομέα της Αθλητικής Διοίκησης, και 

η εθνική βιβλιογραφία και οι μελέτες σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη 
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Διαχείριση Αθλητισμού εξακολουθούν να μην είναι επαρκείς και ικανοποιητικά 

διαθέσιμες. 

·    Η εκπαίδευση Αθλητικής Διοίκησης, χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις μη τυπικής 

εκπαίδευσης και με ξεκάθαρη εστίαση σε μία (ή περισσότερες) μειονεκτούσες 

κοινωνικές ομάδες σε καινοτόμες και χρήσιμες προσεγγίσεις, θα αξιοποιηθεί σε 

όλες τις χώρες-εταίρους. 

Κατά την εξέταση των ευρημάτων της έρευνας και των αναγνωρισμένων αναγκών που 

επισημάνθηκαν προηγουμένως, φαίνεται να εμφανίζονται και κάποια άλλα κοινά 

θέματα, και ορισμένοι από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς για ανάλυση προέρχονται από 

συγκεκριμένες απαντήσεις κατά τη διάρκεια του IO1. 

·      Οι απαντήσεις της έρευνας προήλθαν από ένα σχετικά νεαρό δείγμα, άνω του 50% 

ήταν <25 ετών και άνω του 80% <35 ετών. 

·      Φαίνεται επίσης ότι οι γλωσσικές ικανότητες ήταν καλές, με μόνο το 19,5% να μην 

γνωρίζει αγγλικά και μόνο το 8% να μην γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

τους. 

Η έρευνα υπογράμμισε ότι ένα υψηλό ποσοστό μεταναστών θα επωφεληθεί από αυτόν 

τον τύπο κατάρτισης, με στόχο την υποστήριξη μελλοντικής επαγγελματικής 

απασχόλησής τους:  

·       Το 47% ήταν άνεργοι και το 44% δεν λάμβανε οποιαδήποτε επίσημη κατάρτιση ή 

εκπαίδευση. 

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι το μορφωτικό επίπεδο των πρόσφατα εκτοπισμένων 

πληθυσμών ήταν χαμηλότερο από εκείνο των μεταναστευτικών πληθυσμών δεύτερης ή 

τρίτης γενιάς. 

Σε σχέση με αυτό το στάδιο της ανάλυσης, έχουν παρουσιαστεί οι ακόλουθες 

αξιολογήσεις στις χώρες-εταίρους για να διασφαλιστεί ότι τυχόν γενικά μοτίβα που 

προκύψουν από την έρευνα δεν αποξενώνουν περαιτέρω εκείνους που ενδέχεται να 

έχουν μεγαλύτερα εμπόδια στην εύρεση εργασίας λόγω κοινωνικών συνθηκών. Για 

παράδειγμα: 

·   Το 20% των ερωτηθέντων δεν έχουν γνώση της Αγγλικής, αυτό αντιπροσωπεύει την 

κατάσταση σε όλες τις χώρες ή είναι πιο διαδεδομένο σε περιοχές όπου οι 

‘’μετανάστες’’ έχουν φτάσει πιο πρόσφατα; 
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·    Όπου τα επίπεδα εκπαίδευσης φαίνονται σχετικά υψηλά, αυτά τα επίπεδα είναι 

αντιπροσωπευτικά της κατάστασης στους εταίρους ή υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

αυτό δεν ισχύει σε περιφερειακό επίπεδο; 

·    Είναι ο ‘’μεταναστευτικός’’ πληθυσμός και οι ομάδες-στόχοι σε συγκεκριμένες 

χώρες κυρίως άτομα δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, ή η πλειοψηφία  

απαρτίζεται απ’αυτούς που έχουν εκτοπιστεί ή φτάσει στη χώρα υποδοχής 

πρόσφατα. 

Η διασταυρούμενη ανάλυση σε αυτή την θεματική έδωσε την ευκαιρία στις χώρες-

εταίρους να παρουσιάσουν αλλαγές σε εθνικό επίπεδο που θα ενισχύουν την ανάπτυξη 

προγραμμάτων σπουδών στις χώρες τους. Στόχος αυτού είναι να δημιουργηθεί ένα 

δυναμικό πρόγραμμα σπουδών που θα έχει σαφείς τομείς ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ, 

αλλά θα προτρέψει επίσης κάποια εθνική ευελιξία για να εξασφαλιστεί η καλύτερη 

δυνατή εφαρμογή σε κάθε χώρα-εταίρο. Η διασταυρούμενη ανάλυση έχει ληφθεί 

υπόψη στο ECSMOM τόσο σε εθνικό όσο και στο γενικότερο Έργο όσον αφορά τις 

προσαρμογές που έχουν προσδιοριστεί από τις χώρες-εταίρους. 

Η πλειοψηφία των εθνικών προσαρμογών που υποδεικνύονται από τους εταίρους έχουν 

να κάνουν με  νομική συμμόρφωση, πολιτιστικές ευαισθησίες και γλωσσικές διαφορές. 

Η πιθανότητα προσαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μαθησιακών 

αποτελεσμάτων σε πιο τοπικό επίπεδο επίσης επισημάνθηκε όπου υπήρχαν και 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ χωρών. 

Οι εθνικές προσαρμογές υποδείχθηκαν από την Ουαλία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και 

την Ιταλία. 

Croatia indicated no national adaptations required. 

Η Κροατία δεν ανέφερε οποιαδήποτε αναγκαία εθνική προσαρμογή. 

3. ECSMOM 

Αυτό το κεφάλαιο θα διατυπώσει τα γενικά χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών 

ECSMOM. Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάζεται ως ένα σύνολο μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (διαχωρισμένο σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) που θεωρούνται 

απαραίτητα για το αποδεχτό προφίλ ενός εκπαιδευτή Διοίκησης Αθλητισμού που 

εργάζεται με μετανάστες. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΕΠ) ορίζονται 

ως κριτήρια για το τι ξέρει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ένας μαθητευόμενος μετά την 
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ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται 

με βάση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τα οποία κατανοούνται ως εξής: 

“Γνώσεις αποτελούν την έκβαση της αφομοίωσης των πληροφοριών μέσω της μάθησης. 

Η γνώση είναι το σύνολο των γεγονότων, των αρχών, των θεωριών και των πρακτικών 

που σχετίζονται με έναν τομέα εργασίας ή μελέτης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Προσόντων, η γνώση περιγράφεται ως θεωρητική ή/και πραγματολογική.” 

"Δεξιότητες είναι ή ικανότητα εφαρμογής γνώσης και χρήσης σχετικής τεχνογνωσίας για 

την περάτωση καθηκόντων και επίλυση προβλημάτων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές ή πρακτικές 

δεξιότητες." 

"Ικανότητες είναι η αποδεδειγμένη δυνατότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και 

προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων σε περιβάλλον εργασίας ή 

μελέτης και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του ΕΠΕΠ, η 

ικανότητα περιγράφεται με όρους υπευθυνότητας και αυτονομίας" 

Το πρόγραμμα σπουδών ECSMOM έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράδοση 

θα συμπεριλαμβάνει τις αρχές της ΕΜΑ, με βασικό κριτήριο να είναι εύκολα 

προσαρμόσιμο και να υπάρχουν ξεκάθαρα αναγνωρίσιμα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Αναμένεται ότι με τον σωστό σχεδιασμό, η ΕΜΑ θα παρέχει εμπειρίες που επιτρέπουν 

την επίτευξη πολλαπλών μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω γνωστικών εμπειριών σε 

αθλητικά και κοινοτικά περιβάλλοντα. 

Αυτή η προσέγγιση για την επίτευξη πολλαπλών μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω 

εμπειριών τύπου ΕΜΑ έχει την προοπτική να επιτρέψει στους λειτουργούς αθλητικής 

διαχείρισης να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα σπουδών που μπορεί να εξατομικευτεί γύρω 

από υπάρχοντες αθλητικούς οργανισμούς και ομίλους, παρέχοντας εμπειρίες σε τοπικό 

επίπεδο στα σύνολα με τα οποία συνεργάζονται. Αναμένεται ότι το πρόγραμμα σπουδών 

θα παρέχει λύσεις κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο, ενώ θα ανταποκρίνεται στους εθνικούς 

και πανευρωπαϊκούς στόχους. 

Γενικώς, οι τοπικοί αθλητικοί όμιλοι και οι οργανισμοί που συνδέονται με τον αθλητισμό 

βάσης και την παροχή κοινωνικών δραστηριοτήτων θα έχουν την δυνατότητα να 

επωφεληθούν από την επιπρόσθετη υποστήριξη που παρέχεται μέσω των θεματικών 

του προγράμματος σπουδών που συνδέονται με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και 

άλλα παρόμοια αντικείμενα. Το πρόγραμμα σπουδών θα επιτρέψει στους 

εκπαιδευτικούς της Διοίκησης Αθλητισμού να εντοπίσουν κοινά στοιχεία που ωφελούν 
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την προσωπική τους ανάπτυξη ενώ εργάζονται για την επίτευξη των πρωταρχικών 

στόχων του σχεδίου CPMES. 

Οι αθλητικοί λειτουργοί που εργάζονται με κοινότητες όπου υπάρχουν μεγάλες ομάδες 

εθνοτικών μειονοτήτων ή πληθυσμοί μεταναστών θα προέβλεπαν ότι οι πόροι και η 

υποστήριξη για την Αθλητική Διοίκηση θα είναι περιορισμένοι, ή στην καλύτερη 

περίπτωση παρόμοιοι με άλλες περιοχές χαμηλού εισοδήματος ή κοινωνικού 

αποκλεισμού. Αντιθέτως, ένας από τους ευρύτερους αντίκτυπους της παράδοσης ΕΜΑ 

στην περιοχή θα ήταν η αλληλοδιδασκαλία των Λειτουργών Αθλητικής Διαχείρισης και 

των συμμετεχόντων που εμπλέκονται στις αθλητικές δραστηριότητες. 

4. Θεματικοί Τομείς 

Σε αυτό το μέρος, το πρόγραμμα σπουδών θέτει και ορίζει τις θεματικές που 

χαρακτηρίζουν ανεξάρτητους και εγγενώς συναφείς πυλώνες ενός Εκπαιδευτικού 

Αθλητικής Διοίκησης που εργάζεται με άτομα με μεταναστευτικό ιστορικό. Ο κάθε 

πυλώνας περιλαμβάνει αλληλένδετα στοιχεία γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

σχετίζονται με ένα κύριο τομέα εμπειρογνωμοσύνης για έναν εκπαιδευτή με τέτοιο 

προφίλ. Έχουν εντοπιστεί αρκετοί από αυτούς τους τομείς, και συνδέονται με τις 

ενότητες που θα διατελέσουν την Εκπαιδευτική Μορφή (που θα δημιουργηθεί βάσει του 

ECSMOM). Έχουν ως εξής: 

1) Διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον αθλητισμό · 

2) Προπόνηση και μέντοριγνκ (mentoring) 

3) Ψηφιακές δεξιότητες για διαχειριστές αθλητισμού 

4) Διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων. 

5) Μάρκετινγκ και επικοινωνία στον τομέα του αθλητισμού · 

6) Στρατηγικές και μηχανισμοί οικονομικής βιωσιμότητας για αθλητικούς οργανισμούς  

7) Καλή διακυβέρνηση. 

 

5. Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Αθλητισμό  

Η διοίκηση αθλητισμού και η διαχείριση ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο του έργου 

CPMES θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων που 

προετοιμάζουν τον λειτουργό και τον συμμετέχοντα για εργασία σε περιβάλλοντα που 
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επικεντρώνονται στην κοινότητά τους. Ο διαχειριστής μπορεί να εντοπίσει με σαφήνεια 

τυχόν ελλείψεις στην υπάρχουσα παροχή εκπαίδευσης και να υποστηρίξει τον 

συμμετέχοντα στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων για να βελτιώσει τις 

μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης στη διαχείριση αθλητισμού. 

Όπως και σε άλλους τομείς του προγράμματος σπουδών, αναμένεται ότι ορισμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα θα παραδοθούν/επιτευχθούν σε περισσότερους από έναν 

θεματικούς τομείς μέσω προσεκτικού προγραμματισμού κατάλληλων δραστηριοτήτων. 

5.1 Γνώση 

Τομέας Γνώσης Περιγραφή του μαθησιακού αποτελέσματος 

Απαιτήσεις διασφάλισης Κατανόηση των κανονισμών προστασίας που 
απαιτούνται για την παράδοση του ΕΜΑ σε 
κοινοτικές ομάδες 

Νομοθεσία για την υγεία και την 
ασφάλεια 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νομοθεσία για 
την υγεία και την ασφάλεια, ειδικά για την 
παράδοση του ΕΜΑ στη συγκεκριμένη χώρα 

Κανονισμοί απασχόλησης - ισότητα 
και πολυμορφία 

Κατανόηση των κανονισμών για την 
απασχόληση σε σχέση με την ισότητα και την 
ποικιλομορφία στον αθλητισμό 

 

5.2.1 Εθνικές αναπροσαρμογές 

Βουλγαρία Κατανόηση της κατάστασης της υγείας των μεταναστευτικών πληθυσμών 
σχετικά με την ιατρική κάλυψη και τα ατυχήματα 

Βουλγαρία Κατανόηση του εργατικού δικαίου σχετικά με τους μετανάστες 
εργαζομένους και το καθεστώς τους στη χώρα υποδοχής 

Ισπανία  Γνώση του αθλητικού δικαίου 

Ιταλία Διασφάλιση των νομικών απαιτήσεων 

Ιταλία Κατανόηση των γραφειοκρατικών συστημάτων 

Ιταλία Κατανόηση των εθίμων της κοινωνίας στην οποία λαμβάνει χώρα η 
δραστηριότητα 

 

3.2 Δεξιότητες 

Γλώσσες χώρας υποδοχής - γραπτή και 
προφορική δεξιότητα 

Δυνατότητα επικοινωνίας στη γλώσσα της 
χώρας υποδοχής, χρησιμοποιώντας 
γραπτές και λεκτικές δεξιότητες 

Πρόσληψη και Συνέντευξη Μπορεί να επιδείξει τεχνικές πρόσληψης 
και συνέντευξης που σχετίζονται με το ρόλο 
ενός αθλητικού διαχειριστή 
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Παρουσίαση Μπορεί να παρουσιάσει χρησιμοποιώντας 
μια ποικιλία τεχνικών σε διαφορετικά κοινά 
σε τυπικές και μη τυπικές ρυθμίσεις 

 

5.2.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Ουαλία Ζύμωση με την ουαλική γλώσσα 

Ιταλία Σημασία της χρήσης μη λεκτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας 

Ιταλία Σημασία της συμμετοχής όλων των κοινοτικών φορέων 

Βουλγαρία Απαιτείται επιπλέον υποστήριξη στην εκμάθηση της βουλγαρικής 
γλώσσας στις ομάδες στόχους 

 

5.3 Ικανότητες 

Ικανότητα να οδηγεί και να 
ενθαρρύνει άλλους 

Εμπειρία σε ηγετικό ρόλο και ενθάρρυνση του 
προσωπικού ή/και των εθελοντών 

Διαχείριση και αυτό-οργάνωση Επίδειξη καλών δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 
και ικανότητα οργάνωσης του φόρτου εργασίας 
κατάλληλα 

Επικοινωνία με ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων 

Ικανότητα επικοινωνίας με διάφορες βαθμίδες 
συναδέλφων και ενδιαφερομένων με τη χρήση 
κατάλληλων τεχνικών στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον. 

 

 

6. Προπόνηση και Μέντορινγκ 

Η προπόνηση και η μέντοριγνκ (mentoring) δίνουν την ευκαιρία, λόγω παρεμφερών 

υπερκείμενων στόχων, να συνδυαστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Συνήθως η 

προπόνηση θεωρείται η παράδοση εξάσκησης σε άτομα, μικρές ομάδες ατόμων ή 

αθλητικές ομάδες, ενώ η μέντοριγνκ (mentoring) μπορεί να περιλαμβάνει στενότερη 

επικοινωνία για την υποστήριξη της ατομικής προσωπικής ανάπτυξης σε παρόμοιο 

περιβάλλοντα. 

Ορισμός της Προπόνησης: η πράξη της εξάσκησης ενός ατόμου ή μιας ομάδας 

ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο άθλημα 

Ορισμός μέντοριγνκ (mentoring)ς: να συμβουλεύεται ή να εκπαιδεύεται ένα άτομο 

(ειδικότερα ένας νεότερος συνάδελφος) 
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Ένα παράδειγμα στον τομέα του αθλητισμού σε κοινοτικό επίπεδο θα μπορούσε να είναι 

ένας λειτουργός αθλητισμού υψηλότερου επιπέδου που καθοδηγεί έναν νεότερο 

προπονητή που εργάζεται ως εθελοντής. Αρχικά, το πιο έμπειρο άτομο θα αναλάβει την 

ευθύνη για τα μαθήματα, ενώ καθώς αναπτύσσονται οι γνώσεις και η εμπειρία του 

εθελοντή θα του αναθέτει σταδιακά περισσότερες ευθύνες . 

6.1 Γνώση 

Βασικές αρχές του αθλητισμού 
(συμμετοχικότητα) 

Προπονητικές και καθοδηγητικές γνώσεις 
στον αθλητισμό και την ανάπτυξη 
αθλητικών μαθημάτων χωρίς αποκλεισμούς 

Εκπαίδευση Αθλημάτων Βάσης Κατανόηση προπόνησης αθλητισμού βάσης 
και των σχετικών δομών ανάπτυξης 

Ηγεσία και εθελοντισμός Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις οδούς 
ηγεσίας και εθελοντισμού που διατίθενται 
σε άτομα και ομάδες στον αθλητικό τομέα 

 

6.1.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Ουαλία Καλή κατανόηση των διαδρομών ηγεσίας NGB 

Βουλγαρία Κατανόηση των απαιτούμενων προσόντων για την προπόνηση 
αθλητισμού βάσης 

 

3.3 Δεξιότητες 

Επικοινωνία σε περιβάλλον 
προπόνησης και μέντοριγνκ 
(mentoring)ς 

Δυνατότητα επικοινωνίας με μια ποικιλία 
συμμετεχόντων στο αθλητικό περιβάλλον 
χρησιμοποιώντας αξιόπιστες τεχνικές 
προπόνησης και μέντοριγνκ (mentoring)ς 

Ηγεσία ομάδων από 
πολύμορφους πληθυσμούς 

Μπορεί να αποδείξει την ικανότητα να οδηγεί 
πολύμορφες ομάδες συμμετεχόντων 
κατανοώντας τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε 
ατόμου και της κάθε ομάδας. 

Ψηφιακή επικοινωνία Ικανότητα στη χρήση της τεχνολογίας και  
πλατφορμών ψηφιακής επικοινωνίας - email, 
κινητή τηλεφωνία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

6.2.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Ουαλία Διαφοροποίηση της εκμάθησης σε ομάδες μικτής ικανότητας 
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Βουλγαρία Επίγνωση των ειδικών αναγκών των συμμετεχόντων 
(θρησκεία, κουλτούρα, φύλο) 

 

6.3 Ικανότητες 

Επικεφαλής προπονήσεων Ηγεσία αθλητικών προπονήσεων με 
αυτοπεποίθηση σε διάφορα περιβάλλοντα 
αθλητισμού βάσης 

Μέντοριγνκ (mentoring) 
επίδοξων προπονητών και 
διαχειριστών 

Παρουσίαση επιτυχημένης μέντοριγνκ 
(mentoring)ς επίδοξων προπονητών και 
διαχειριστών σε αθλητικούς χώρους 

Ανάπτυξη και μέντοριγνκ 
(mentoring) αθλητικών 
μαθημάτων χωρίς διακρίσεις  

Εμπειρία προσαρμογής της παράδοσης σε 
αθλητικές προπονήσεις για τη δημιουργία 
περισσότερων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς 

 

6.3.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Ιταλία Ανάπτυξη καινοτομίας από άλλους αθλητικούς κλάδους 

 

 

7. Ψηφιακές δεξιότητες για Αθλητικούς Διοικητές. 

Η χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα του αθλητισμού είναι ένα ταχέως 

αναδυόμενο θέμα, το οποίο ενισχύει την επικοινωνία σε ένα ευρύ φάσμα επιπέδων. Για 

τον λειτουργό αθλητισμού, θα παρέχει μια σειρά ευκαιριών για να αναπτύξει την 

δυνατότητα εύρεσης εργασίας των συμμετεχόντων σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με 

τον αθλητισμό σε θέματα με τα οποία ενδέχεται κανονικά να μην ασχοληθούν σε 

περιβάλλον επίσημης/τυπικής εκπαίδευσης. 

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ένας ευρύτερος όρος που ορίζεται ως: οι ψηφιακές 

δεξιότητες είναι όλες οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή μόρφωση. 

Οποιαδήποτε ψηφιακή ικανότητα μπορεί να θεωρηθεί ψηφιακή δεξιότητα, από την 

ικανότητα επίτευξης υψηλής βαθμολογίας στο Minesweeper έως τον προγραμματισμό 

του κώδικα μιας ιστοσελίδας. 

Within the ECSMOM the learning outcomes focus on generic digital activity that could be 

seen as adaptable and useful to both sports operators and participants. 
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Μέσω του ECSMOM, τα μαθησιακά αποτελέσματα επικεντρώνονται σε μια πιο γενική 

ψηφιακή δραστηριότητα που θα μπορούσε να θεωρηθεί προσαρμόσιμη και χρήσιμη 

τόσο στους αθλητικούς λειτουργούς όσο και στους συμμετέχοντες. 

 

7.1 Γνώση 

Πληροφορική - 
Word/Excel/Outlook 

Γνώση της πληροφορικής και πώς εφαρμόζεται 
στο χώρο εργασίας 

PowerPoint/Παρουσιάσεις μέσω 
διαδικτυακών πλατφρμών 

Κατανόηση της χρήσης της πληροφορικής στην 
προσφορά διαδικτυακών παρουσιάσεων, 
σεμιναρίων, συνεδριών και προπονήσεων 

Διαχείριση δεδομένων Βασική κατανόηση των συστημάτων 
διαχείρισης δεδομένων που υποστηρίζουν την 
παράδοση στους χώρους 
αθλητισμού/δραστηριοτήτων της κοινότητας 

 

7.2 Δεξιότητες 

Γνώστης χειρισμού υπολογιστών Ικανότητα χρήσης υπολογιστών, tablet 
και κινητής τεχνολογίας 

Έμπειρος στην χρήση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

Αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση 
διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
με σχετικά το αθλητικό περιβάλλον 

Χρήση συστημάτων διαχείρισης 
δεδομένων 

Δυνατότητα χρήσης συστημάτων 
διαχείρισης δεδομένων για την 
παρακολούθηση των επιπέδων 
δραστηριότητας και τη δημιουργία 
βασικών εκθέσεων διαχείρισης. 

 

7.3 Ικανότητες 

Χρήση πληροφορικής στο πλαίσιο κοινοτικών 
αθλημάτων και του σχεδίου γενικότερα 

Επιτυχής χρήση της πληροφορικής 
για την προετοιμασία, την 
προώθηση και την παράδοση 
προπονήσεων και άλλων 
δραστηριοτήτων 

Δυνατότητα παρουσίασης και κοινοποίησης 
χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Επίδειξη χρήσης μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για κοινοποίηση 
δραστηριοτήτων και πληροφοριών 



  

 

17 

Curricular Pathways for Migrants’ Empowerment through Sport (CPMES)  
602975-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP 

 

για προπονήσεις προς τους 
followers των σελίδων 

Καλές δεξιότητες ψηφιακής επικοινωνίας σε 
όλες τις πλατφόρμες 

Επίδειξη ενσωματωμένης χρήσης 
πολλαπλών ψηφιακών 
πλατφόρμων για τη διεύρυνση της 
διάδοσης των δραστηριοτήτων 

 

7.3.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Ιταλία Γνώση των ιταλικών τάσεων στη χρήση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

Ιταλία Γνώση εργαλείων για την δημιουργία ερωτηματολογίου 

Ιταλία Ειδικά εργαλεία διαχείρισης σχεδίου 

 

8. Διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων 

Η συμμετοχή στη διαχείριση ή τον συντονισμό αθλητικών εκδηλώσεων μπορεί να είναι 

μια από τις πρώτες εμπειρίες ενός εθελοντή και επίδοξου αθλητικού διαχειριστή. Αυτή 

η εμπειρία συμπεριλαμβάνει κάποιες ευθύνες όσον αφορά την ασφαλή λειτουργία της 

διοργάνωσης, προσφέρει μια θετική εμπειρία, λειτουργεί με βάση του 

χρονοδιαγράμματος και ενθαρρύνει την διεύρυνση της συμμετοχής. 

Το ECSMOM σε αυτό το πλαίσιο έχει εντοπίσει μαθησιακά αποτελέσματα που είναι 

εξειδικευμένα για τη διαχείριση εκδηλώσεων, αλλά περιλαμβάνει και άλλα που έχουν 

γενικότερους στόχους, όπως η χρήση συστημάτων πληροφορικής και η δημιουργία 

σχέσεων με τους οργανισμούς-εταίρους. 

8.1 Γνώση 

Μια λίστα σχετικών γνωστικών  θεμάτων χωρισμένη σε σημεία, με το κάθε γνωστικό 

θέμα να συνοδεύεται από επεξηγηματική περιγραφή. 

Ανάγκες διασφάλισης της 
υγείας και της ασφάλειας σε 
αθλητικές εκδηλώσεις 

Κατανόηση των απαιτήσεων για την παροχή 
ασφαλών προπονήσεων και της σχετικής κρατικής 
νομοθεσίας 

Διαφύλαξη αθλητικών 
εκδηλώσεων 

Γνώσεις για την διασφάλιση όλων των 
συμμετέχοντων στις προπονήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ευάλωτων 
ενηλίκων, νέων, εθελοντών, προπονητών και 
θεατών 
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Διοίκηση αθλητικών 
εκδηλώσεων 

Συνείδηση των διαδικασιών διοίκησης αθλημάτων 
που απαιτούνται για τη διοργάνωση επιτυχημένων 
αθλητικών εκδηλώσεων 

 

8.1.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Ισπανία Γνώση των νομικού πλαισίου που ρυθμίζει τα αθλητικά 
επαγγέλματα 

Ιταλία Γνώση των περιφερειακών διαφορών στους κανονισμούς 

Ιταλία Γνώση των μέσων μαζικής μεταφοράς και περιφερειακές 
διαφοροποιήσεις αυτών 

 

8.2 Δεξιότητες 

Σχεδιασμός και διαχείριση 
εκδηλώσεων 

Επίδειξη ορθών πρακτικών σχεδιασμού και 
διαχείρισης εκδηλώσεων 

Εξάσκηση του προσωπικού και 
των εθελοντών των εκδηλώσεων 

Δυνατότητα εξάσκησης προσωπικού και 
εθελοντών εκδηλώσεων σε προετοιμασία για την 
εκδήλωση στους προκαθορισμένους ρόλους τους 

Δυνατότητα χρήσης 
προγραμμάτων εγγραφής και 
διαχείρισης εκδηλώσεων 

Εξειδίκευση στη χρήση σχετικών συστημάτων 
εγγραφής και προγραμμάτων διαχείρισης 
εκδηλώσεων. 

 

8.3 Ικανότητες 

Παράδοση ασφαλών αθλητικών 
εκδηλώσεων χωρίς 
αποκλεισμούς  

Εμπειρία στην υποστήριξη παράδοσης ασφαλών 
αθλητικών εκδηλώσεων χωρίς αποκλεισμούς 

Ηγετικό και ενθαρρυντικό ρόλο 
προς το προσωπικό και τους 
υπαλλήλους εκδηλώσεων 

Αποδεδειγμένη ικανότητα να οδηγεί και να 
ενθαρρύνει το προσωπικό και τους υπαλλήλους 
της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένου των 
εθελοντών 

Οικοδόμηση σχέσεων με 
συνεργάτες/ ενδιαφερόμενους 

Αποδεδειγμένη ικανότητα για καλή συνεργασία 
και επιτυχημένη συμμετοχή στη δημιουργία 
σχέσεων στη διαχείριση εκδηλώσεων 

 

9. Μάρκετινγκ και επικοινωνία στον τομέα του αθλητισμού. 

Ορισμός των Επικοινωνιών Μάρκετινγκ: 
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Οι επικοινωνίες μάρκετινγκ χρησιμοποιούν διαφορετικούς διαύλους και εργαλεία 

μάρκετινγκ ταυτόχρονα: Τα κανάλια επικοινωνίας μάρκετινγκ επιδιώκουν να 

μεταδώσουν ειδοποιήσεις από μια επιχείρηση στην επιθυμητή αγορά της, ή στην 

αγορά γενικά, με οποιονδήποτε τρόπο. Ένα εργαλείο επικοινωνίας μάρκετινγκ μπορεί 

να είναι οτιδήποτε, από διαφημίσεις, προσωπική πώληση, το άμεσο μάρκετινγκ, 

χορηγίες, επικοινωνία και προώθηση έως τις δημόσιες σχέσεις.  

Στον τομέα του αθλητισμού, οι ενέργειες προβολής  που περιστρέφονται γύρω από το 

μάρκετινγκ και την επικοινωνία είναι ένα ζωτικό εργαλείο για την ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση των δραστηριοτήτων σε ένα 

ευρύτερο κοινό. Πολλές από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις για το μάρκετινγκ και τις 

επικοινωνίες, όπως η φωτογραφία και το βίντεο, καθίστανται προσιτές στο ευρύτερο 

κοινό μέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και ιδίως των μέσων κοινωνικών 

δικτύωσης. 

Αυτή η ενότητα του προγράμματος σπουδών αναγνωρίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει 

μεγάλη ανάγκη για την αρμόζουσα χρήση της γλώσσας, τόσο γραπτή όσο και λεκτική, και 

την χρήση των δομών που περιβάλλουν το επιτυχημένο μάρκετινγκ και την επικοινωνία. 

Πέραν από αυτή την αναγκαιότητα, αναγνωρίζεται επίσης η χρήση ψηφιακών 

πλατφόρμων και η ανάγκη συνεργασίας με άλλους σημαντικούς οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. 

9.1 Γνώση 

Γραπτή και λεκτική χρήση της γλώσσας Κατανόηση των γραπτών και λεκτικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
προώθηση της δραστηριότητας στον 
τομέα του αθλητισμού 

Γνώση πληροφορικής Γνώση σχετικών εργαλείων για την 
υποστήριξη του μάρκετινγκ και της 
επικοινωνίας στον τομέα του 
αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης, της ανάλυσης και της 
ανατροφοδότησης από τους 
συμμετέχοντες 

Κοινοτική αθλητική ανάπτυξη/ηγεσία Ευαισθητοποίηση των καναλιών 
μάρκετινγκ και επικοινωνίας που 
συνδέονται με την ανάπτυξη του 
κοινοτικού αθλητισμού και την ηγεσία 
στον αθλητισμό 
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9.1.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Βουλγαρία Πρόσθετη υποστήριξη για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες για 
αθλητικούς λειτουργούς 

 

9.2 Δεξιότητες 

Δημιουργία γραπτού υλικού Δυνατότητα σύνταξης άρθρων και αναφορών για την 
υποστήριξη του μάρκετινγκ και της προώθησης 
αθλητικών δραστηριοτήτων 

Παραγωγή ψηφιακού υλικού  Εξειδίκευση στη χρήση ψηφιακής φωτογραφίας και 
βίντεο χρησιμοποιώντας ένα φάσμα εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένου κινητών τηλεφώνων και 
tablet, για την οπτική καταγραφή των 
δραστηριοτήτων 

Προώθηση της ισότητας και 
της διαφορετικότητας στον 
αθλητισμό 

Χρήση επικοινωνιακών δεξιοτήτων για να 
επισημανθεί η ισότητα και η ποικιλομορφία στις 
αθλητικές δραστηριότητες  

 

9.3 Ικανότητες 

Σύνταξη γραπτού υλικού για 
τον αθλητισμό και τη 
δραστηριότητα 

Εμπειρία συγγραφής άρθρων και αναφορών στον 
τομέα του αθλητισμού βασισμένη  εμπειρικά σε 
δραστηριότητες  

Προώθηση του αθλητισμού 
μέσω ψηφιακών 
πλατφορμών 

Δημιουργία ψηφιακού υλικού από πραγματικές 
δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού 

Ικανότητα δημιουργίας 
σχέσεων και διάδοσης 
πληροφοριών από αθλητικές 
δραστηριότητες 

Εμπειρία συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού με 
εξωτερικές ομάδες μάρκετινγκ και επικοινωνιών για 
την προώθηση της παράδοσης  

 

10. Στρατηγικές και μηχανισμοί οικονομικής βιωσιμότητας για αθλητικούς 

οργανισμούς. 

Ορισμός της οικονομικής βιωσιμότητας: Η εκτίμηση ότι ένα έργο θα έχει επαρκή 

κεφαλαιοποίηση για την κάλυψη όλων των αναγκαίων πόρων και των οικονομικών 

του υποχρεώσεων, είτε η χρηματοδότηση συνεχίζεται είτε όχι. 
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Οι στρατηγικές για την οικονομική βιωσιμότητα στον αθλητικό τομέα περιστρέφονται 

γύρω από την ικανότητα του αθλητικού οργανισμού ή του συλλόγου που συμμετέχει να 

παράγει το δικό του εισόδημα ή να συσσωρεύσει επιπλέον πόρους από εσωτερικές και 

εξωτερικές πηγές. Για να μπορεί ένας Αθλητικός Διοικητής να έχει ένα ευρύ φάσμα 

μεθόδων στη διάθεσή του όπως και κατανόηση καλής οικονομικής διαχείρισης, αυτός ο 

τομέας του προγράμματος σπουδών επικεντρώνεται στις ακόλουθες θεματικές: 

• Ανάπτυξη νέων ροών εσόδων 

• Βελτίωση της διαχείρισης των υπαρχόντων πόρων 

• Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων για ανάπτυξη συνεργασιών που 

παρέχουν υποστήριξη με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα 

 

10.1 Γνώση 

Επιχειρηματικότητα Κατανόηση των αρχών της επιχειρηματικότητας και 
πως μπορεί να βοηθήσει τους αθλητικούς 
οργανισμούς στην συσσώρευση εισοδήματος 

Διαχείριση Προϋπολογισμού Γνώση βασικών μεθόδων διαχείρισης 
προϋπολογισμού 

Χορηγίες Συνειδητοποίηση της προοπτικής των χορηγιών για 
την ανάπτυξη νέων ροών εσόδων για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό 

 

10.1.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Ιταλία Γνώση των οικονομικών διαφορών μεταξύ της Βόρειας και της 
Νότιας Ιταλίας 

 

10.2 Δεξιότητες 

Αιτήσεις επιχορήγησης Δυνατότητα συγκέντρωσης υποστηρικτικών 
πληροφοριών για αιτήσεις επιχορήγησης και την 
καταχώρησή τους στις σχετικές αιτήσεις/συστήματα 

Έλεγχος και 
προγραμματισμός του 
προϋπολογισμού 

Δυνατότητα σχεδιασμού και ελέγχου 
προϋπολογισμού για εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες και χρήση των απαιτούμενων 
διαδικασιών παρακολούθησης 

Ανάπτυξη νέας εμπορικής 
δραστηριότητας 

Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες και κατανόηση 
βασικών τεχνικών ανάπτυξης επιχειρήσεων 
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10.2.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Ιταλία Γνώση διαφορετικών τύπων εταιρειών και φορολογικών 
ρυθμίσεων 

 

10.3 Ικανότητες 

Δημιουργία σχέσεων - κύριοι 
ενδιαφερόμενοι/φορείς 

Εμπειρία ανάπτυξης σχέσεων με χρηματοδοτικούς 
φορείς και σημαντικούς ενδιαφερόμενους 

Ολοκλήρωση αιτήσεων 
επιχορήγησης/διαχείρισης 
έργου 

Απόδειξη συμμετοχής σε αιτήσεις χρηματοδότησης 
επιχορηγήσεων και επακόλουθη εμπειρία 
διαχείρισης έργου 

Ανάπτυξη συμπληρωματικών 
ροών εισοδήματος 

Εκτίμηση των συμπληρωματικών ροών εισοδήματος 
που συνδέονται με την παράδοση του αθλητισμού 

 

10.3.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις Αναπροσαρμογές των δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν 

με εθνικές ιδιαιτερότητες ή/και συνθήκες. 

 

11. Καλή Διακυβέρνηση 

Η πρώτη ενότητα κάθε θεματικού κεφαλαίου θα περιέχει μια γενική περιγραφή του 

θέματος με το οποίο ασχολείται, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ορισμών και 

παραδειγμάτων. 

The ECSMOM in this space has been developed to encourage an understanding of all 

aspects of good governance and its impact on developing community sport. 

Η καλή διακυβέρνηση εξ ορισμού διαχωρίζεται από τη λειτουργική διαχείριση ως εξής: 

Η διακυβέρνηση δεν είναι η διαχείριση των καθημερινών επιχειρήσεων - είναι το 

πλαίσιο στρατηγικής, διαχείρισης ρίσκου, ελέγχων και διαδικασιών. Αφορά επίσης την 

ηγεσία του οργανισμού όσον αφορά την κουλτούρα, τις αξίες και την ακεραιότητα της 

ηγεσίας. Σε έναν καλά διοικούμενο οργανισμό, αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν όλα όσα 

κάνει ο οργανισμός και πώς ενεργεί. 
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Στον αθλητισμό βάσης, η ανάπτυξη πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης και καλύτερης 

εξάσκησης και εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως όταν υπάρχει επαφή με 

εθνικές μειονότητες και ομάδες μεταναστών. Αυτό θα περιλαμβάνει την 

ευαισθητοποίηση για ευρύτερες δομές διακυβέρνησης, την κατανόηση των λόγων για 

τους οποίους η καλή διακυβέρνηση είναι σημαντική, όπως και η απόκτηση εμπειρίας σε 

διάφορους ρόλους σε αυτόν τον τομέα.  

Το ECSMOM σε αυτόν τον χώρο αναπτύχθηκε για να ενθαρρύνει την κατανόηση όλων 

των πτυχών της χρηστής διακυβέρνησης και των επιπτώσεών της στην ανάπτυξη του 

κοινοτικού αθλητισμού. 

11.1 Γνώση 

Μια λίστα σχετικών γνωστικών  θεμάτων χωρισμένη σε σημεία, με το κάθε γνωστικό 

θέμα να συνοδεύεται από επεξηγηματική περιγραφή. 

Ανάγκες εθνικής διακυβέρνησης στον 
αθλητισμό 

Κατανόηση των εθνικών αρχών και των 
αρχών της ΕΕ όσον αφορούν τη καλή 
διακυβέρνηση στον αθλητισμό 

Διασφάλιση και διαχείριση κινδύνων Αναγνώριση/Γνώση του αντίκτυπου σε 
οργανισμούς και άτομα σχετικά με την 
προστασία και τον τρόπο αξιολόγησης 
και παρακολούθησης του κινδύνου 

Ανάπτυξη στρατηγικής Ικανότητα να προσδιορίσει τις βασικές 
πτυχές της στρατηγικής ανάπτυξης στον 
τομέα του αθλητισμού και τη σύνδεσή 
του με την τοπική/κοινοτική παράδοση 

 

11.1.1 Εθνικές Αναπροσαρμογές 

11.2 Δεξιότητες 

Ανάπτυξη χρηστής διακυβέρνησης στον 
κοινοτικό αθλητισμό 

Επίδειξη ικανότητας υποστήριξης 
της χρηστής διακυβέρνησης σε 
τοπικές κοινοτικές αθλητικές 
ομάδες 

Επικοινωνία εντός δομών διακυβέρνησης Χρήση κατάλληλων δεξιοτήτων 
επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο 
διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων επιτροπών, 
κοινοτικών συναντήσεων και 
παρόμοιων αθλητικών χώρων 
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Διαχείριση χρόνου και ανάθεση ευθυνών Ικανότητα προγραμματισμού 
συναντήσεων, πρόγραμματος 
δράσεων και χρονοδιαγραμμάτων 
που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση 
στον κοινοτικό αθλητισμό 

 

11.3 Ικανότητες 

Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και της ισότητας 

Συμμετοχή στην προώθηση της χρηστής 
διακυβέρνησης και της ισότητας σε 
τοπικό επίπεδο αθλητικών παραδόσεων 

Ανάπτυξη κατάλληλων δομών 
διακυβέρνησης 

Συμμετοχή στην υποστήριξη της 
ανάπτυξης τοπικής και κοινοτικής 
αθλητικής διακυβέρνησης 

Επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη 
διακυβέρνηση με σχετικούς 
ενδιαφερόμενους για λογαριασμό 
τοπικών και κοινοτικών αθλητικών 
οργανώσεων 

 

12. Συμπεράσματα 

Αυτή η ενότητα θα συντάξει ένα σύνολο συμπερασμάτων σχετικά με την ανάλυση 

(συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας του IO2 και IO3) και του προγράμματος 

σπουδών (τόσο όσον αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης όσο και το τελικό αποτέλεσμα). 

Κατά την ανάπτυξη του ECSMOM, οι μελέτες από το IO1 και το IO2 παρείχαν μια ισχυρή 

βάση για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, και ο υγιής/ποικιλόμορφος 

συνδυασμός δεδομένων στο ατομικό, οργανωτικό και εθνικό επίπεδο χώρας είχε 

ευνοϊκή απήχηση. 

Η έρευνα φαίνεται επίσης ότι αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για 

κάθε χώρα-εταίρο, καθώς υπήρξαν πολύ λίγες εθνικές προσαρμογές που προέκυψαν 

από τη διασταυρούμενη ανάλυση, που θα μπορούσε να έχει υποδείξει σοβαρά κενά στα 

αποτελέσματα της έρευνας. Κάθε χώρα-εταίρος θα έχει την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσει προσαρμογές σε τοπικό επίπεδο με βάση τα σχόλια των 

ενδιαφερομένων στην αντίστοιχη χώρα. 

Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος σπουδών όπου οι προτεραιότητες θα μπορούσαν να 

μεταφραστούν σε μαθησιακά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν από μια σειρά 
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θεματικών τομέων ήταν ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας. Από αυτή την άποψη, το 

πρόγραμμα σπουδών ECSMOM μπορεί να θεωρηθεί προσαρμόσιμο και ευέλικτο, αλλά 

εξακολουθεί να απαιτεί από τον λειτουργό ή τον συμμετέχοντα να θέτει τα απαραίτητα 

ψηλά πρότυπα για την υποστήριξη της προσωπικής του ανάπτυξης. 

Αναμένεται ότι το επόμενο στάδιο ανάπτυξης στη δημιουργία μιας μορφής κατάρτισης 

βάσει του ECSMOM θα περιλαμβάνει στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης για την 

υποστήριξη της παράδοσης μέσω της ΕΜΑ. Αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης θα βοηθήσει 

στους αθλητικούς λειτουργούς να μεγιστοποιήσουν την ικανότητά τους να αναπτύξουν 

μεθοδολογία εκπαίδευσης ΕΜΑ, δημιουργώντας μαθησιακά περιβάλλοντα που 

μπορούν να λειτουργήσουν σε μια σειρά από θέματα προς την επίτευξη πολλαπλών 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
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Αποποίηση ευθυνών 

 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποτελούν ένα από τα παραδοτέα κομμάτια του 

έργου ‘’Έργο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την Ενδυνάμωση των Μεταναστών 

μέσω του Αθλητισμού (CPMES)’’ υπό την ηγεσία της ΜΚΟ MINE VAGANTI, το οποίο 

συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν υπονοεί 

την υποστήριξη του περιεχομένου του από την Επιτροπή, και αντικατοπτρίζει μόνο τις 

απόψεις των συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Για οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με αυτήν την έκθεση, επικοινωνήστε με την ΜΚΟ Mine 

Vaganti: president@minevaganti.org 

Σε αυτήν την έκθεση έχουν χρησιμοποιηθεί πηγές και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες 

δημόσια. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι η πηγή αναγνωρίζεται. 

© CPMES, MINE VAGANTI NGO, 2019 

 

 

 


