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Περίληψη

Στην  παρούσα  εργασία  θα  παρουσιαστούν  μερικά  βασικά  στοιχεία  του
προσανατολισμού (orienteering) και θα γίνει ξεχωριστή αναφορά για την εφαρμογή
του  σχολικού  αγωνιστικού  προσανατολισμού.  Σκοπός  της  εργασίας  είναι:  α)  να
αναλυθούν  μερικά  από  τα  οφέλη  που  θα  έχουν  τα  παιδιά  που  συμμετέχουν
συστηματικά σε δραστηριότητες προσανατολισμού,  β) το πώς θα καμφθούν τυχόν
δυσκολίες  υλοποίησης  του  προσανατολισμού  σε  σχολικό  περιβάλλον  και  γ)  θα
παρουσιαστεί  ως  μια  καλή  πρακτική  η  διοργάνωση  της  Παγκόσμιας  ημέρας
προσανατολισμού στην Ελλάδα. Η εργασία πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο. Η
ανάλυση της δραστηριότητας ώστε να προκύψουν τα οφέλη της, υποστηρίζεται από
βιβλιογραφική  ανασκόπηση.  Έπειτα  παρουσιάζεται,  ως  μια  καλή  πρακτική
εφαρμογής,  προώθησης  και  διάδοσης  του  αθλήματος,  η  διοργάνωση  μαθητικών
αθλητικών  εκδηλώσεων  στο  πλαίσιο  της  Παγκόσμια  ημέρας  προσανατολισμού
(WOD) στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον νομό Σερρών από το 2016 έως το 2019. Αν
και παρά την προσαρμοστικότητά του φαντάζει για τον μέσο εκπαιδευτικό δύσκολο ή
εύκολο, αυτό που θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα τυχόν προβλήματα – εμπόδια
είναι η συστηματική και διαρκής ενασχόληση με το άθλημα. Η υλοποίηση της WOD
στην Ελλάδα σκιαγραφεί με έμμεσο τρόπο το πώς οι τυχόν δυσκολίες εφαρμογής της
δραστηριότητας στην σχολική αυλή μπορούν να ξεπεραστούν ή να απογοητεύσουν
τους  εμπλεκόμενους.  Τέλος  θα  ακολουθήσει  μια  συζήτηση με  συμπεράσματα και
προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο αγωνιστικός προσανατολισμός
στο  σχολικό  περιβάλλον  αλλά  και  γενικότερα  σαν  δραστηριότητα  με  πολλαπλά
οφέλη για την εκπαίδευση των μαθητών, την κοινωνία, την οικονομία και το ευ ζην
των πολιτών αυτής της χώρας.

Λέξεις  -  κλειδιά: Αγωνιστικός  Προσανατολισμός,  foot orienteering,  WOD (world
orienteering day), Παγκόσμια ημέρα προσανατολισμού.

Εισαγωγή

Ο  αγωνιστικός  προσανατολισμός  είναι  το  άθλημα  –  δραστηριότητα  που
συνδυάζει την σωματική άσκηση, όπως το τρέξιμο ή το περπάτημα, την ποδηλασία
βουνού  ή  την  χιονοδρομία  αντοχής,  με  την  γνωστική  λειτουργία,  δηλαδή  την
ικανότητα πλοήγησης σε συγκεκριμένη διαδρομή με την χρήση χάρτη και πυξίδας.
Πρωτοεμφανίστηκε το 1900 και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην βόρεια Ευρώπη. Στη
χώρα  μας  οι  δραστηριότητες  προσανατολισμού  ξεκίνησαν  το  1986  περίπου
(Μασμανίδης,  1986),  μέσω  του  μαθήματος  “μαζικός  λαϊκός  αθλητισμός”  στο
ΤΕΦΑΑ  του  ΑΠΘ  (καθηγητής  Θεόφιλος  Μασμανίδης).  Είναι  φιλοδασικό,  δεν
επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον (Parker, 2010) και αναπτύσσει την περιβαλλοντική
συνείδηση  των  παιδιών.  Το  άθλημα  εξελίσσεται  και  τα  τελευταία  30  χρόνια
διεξάγεται όχι μόνο στο δάσος αλλά και σε αστικό περιβάλλον (parkworldtour.org). 



Ο  σκοπός  του  αθλήματος  είναι  η  εύρεση,  με  προκαθορισμένη  σειρά,  των
σημείων  ελέγχου  της  διαδρομής  και  η  επιστροφή  στο  σημείο  τερματισμού.  Ο
προσανατολισμός  είναι  το  ιδανικό  άθλημα  που  βελτιώνει  την  υγεία,  την  φυσική
κατάσταση  και  διεγείρει  τις  νοητικές  ικανότητες  εξίσου  των  παιδιών  και  των
ενηλίκων.  Επιπλέον  οι  συμμετέχοντες  ωφελούνται  με  ποικίλους  τρόπους
αναπτύσσοντας  ποικίλες  δεξιότητες  όπως:  ανεξαρτησία,  λήψη  αποφάσεων,
παρατηρητικότητα και αυτοεκτίμηση στο φυσικό περιβάλλον (Lowry & Sidney 1985;
Κεχλιμπάρης, 2019).

Ο σχολικός προσανατολισμός (Σ.Π.) ως εργαλείο βοηθάει τον εκπαιδευτικό να
επιτύχει τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς του στόχους. Άλλωστε εμπεριέχεται
στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 2010 (από
την τάξη Γ’) (ΦΕΚ 1139 Β’ 2010). Επιπρόσθετα, ο Σ.Π. είναι υποχρεωτικό στοιχείο
στη βασική εκπαίδευση σε πολλές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία) ενώ
σε  άλλες  προβλέπεται  η  διδασκαλία  του  χωρίς  όμως  να  είναι  υποχρεωτική
(IOFRYDC,  2019).  Στην  Ελλάδα  πολλά  ΚΠΕ  υλοποιούν  δραστηριότητες
προσανατολισμού  από  το  2000  περίπου  (orienteering-greece.org).  Ωστόσο  δεν
αρκούν  οι  περιστασιακές  δράσεις  orienteering,  ώστε  οι  μαθητές  να  αποκομίσουν
οφέλη (Orienteering Canada, 2012). 

Σκοπός  της  εργασίας  είναι  :  α)  μέσα  από  την  βιβλιογραφία  να  αναλυθούν
μερικά  από τα  οφέλη που θα  έχουν  τα  παιδιά  που συμμετέχουν  συστηματικά  σε
δραστηριότητες  προσανατολισμού,  β)  το  πώς  θα  καμφθούν  τυχόν  δυσκολίες
υλοποίησης του προσανατολισμού σε σχολικό περιβάλλον και γ) θα παρουσιαστεί ως
μια καλή πρακτική η διοργάνωση της Παγκόσμιας ημέρας προσανατολισμού στην
Ελλάδα.

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Ο  αγωνιστικός  προσανατολισμός  είναι  ένα  ιδιαίτερο  άθλημα  –
δραστηριότητα. Αρχικά διεξαγόταν στο δάσος αλλά εδώ και 30 χρόνια περίπου με
σκοπό  την  διάδοση  του,  πραγματοποιούνται  αγώνες  και  σε  αστικό  περιβάλλον
(parkworldtour.org).  Συνεπώς  η  σχολική  αυλή,  πλην  περιπτώσεων,  είναι  μια
κατάλληλο περιοχή. Είναι μια υπαίθρια αθλητική δραστηριότητα που κομίζει όλα τα
θετικά  στοιχεία  της επαφής των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον (Κεχλιμπάρης,
2019). 

Για  να  γίνει  κατανοητό  πώς  το  orienteering  θα  ωφελήσει  τους  μαθητές  -
αθλητές,  αρκεί  μια  ανάλυση  της  διεξαγωγής  του  αγωνίσματος.  Η  μελέτη  της
διαδικασίας  λίγο  πριν  από  την  εκκίνηση  μέχρι  και  αρκετά  λεπτά  μετά  την
ολοκλήρωση της  διαδρομής θα  αναδείξει  με  κατανοητό τρόπο τις  δεξιότητες  που
καλλιεργεί  συστηματικά  ο  συμμετέχοντας  μέσω  του  αθλήματος.  Οι  παραπάνω
διεργασίες  διαιρούνται  ως  εξής:  ανάγνωση  χάρτη,  ανάλυση  επιλογών  σκέλους,
σχεδιασμός και λήψη απόφασης επιλογής σκέλους, εκτέλεση σκέλους, σε περίπτωση
λάθους  εκτέλεσης  γίνεται  επαναπροσδιορισμός  της  θέσης  και  υπάρχει  συνέχεια
σύμφωνα με τα ανωτέρω στάδια,  ολοκλήρωση διαδρομής,  τερματισμός (Lowry &
Sidney, 1985).

Η πρώτη δεξιότητα που αναπτύσσεται είναι η ανάγνωση και η κατανόηση του
χάρτη. Παραδείγματα από φυσικές καταστροφές είναι η τραγωδία στο Μάτι Αττικής
(καλοκαίρι  2018) αλλά και οι πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής (Νοέμβρης 2017),
όπου οι  πολίτες  δυσκολεύτηκαν να απομακρυνθούν από τις  επίμαχες  περιοχές.  Ο
Κobayashi (2019) καταδεικνύει στην έρευνα του την σημαντικότητα της παραπάνω



δεξιότητας και τονίζει  το πώς ο προσανατολισμός βοηθάει στο να συσχετίσουν οι
μαθητές με εύκολο και κατανοητό τρόπο τον χάρτη με το φυσικό περιβάλλον.

Κατόπιν  η  λήψη  αποφάσεων  και  η  ανάληψη  ευθύνης  της  επιλογής  είναι
στοιχεία που θα αναπτύξουν την αυτενέργεια, ανεξαρτησία και κριτική σκέψη των
παιδιών. Βέβαια όπως αναφέρει και η Almeida (1997) η λήψη απόφασης εξαρτάται
από τον τύπο του προβλήματος, το περιβάλλον και την κατάσταση του ατόμου που
θα λάβει την απόφαση. Η επιλογή διαδρομής σκέλους στον προσανατολισμό είναι
ένα σύνθετο πρόβλημα, που απαιτεί μαθηματική, φυσική και στρατηγική σκέψη, που
πρέπει να λυθεί σε περιορισμένο χρόνο. Έτσι, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας η
συγκέντρωση βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, καθώς τα πολλαπλά ερεθίσματα έρχονται
ταυτόχρονα από πολλές κατευθύνσεις (χάρτης, έδαφος, συμμαθητές, περιβαλλοντικές
συνθήκες, κτλ). Όπως υποστηρίζουν οι Seiler & Wetzel (1997) στην μελέτη τους, η
υψηλή  συγκέντρωση  είναι  χαρακτηριστικό  των  αθλητών  που  αγωνίζονται  στον
προσανατολισμό ενώ αντίστοιχα  ευρήματα με  τιμές  πάνω από τον  μέσο όρο των
φυσιολογικών  ανθρώπων  βρήκε  η  Almeida  (1997)  για  την  προσοχή  και  την
αντίληψη. 

Αφού  ολοκληρωθεί  η  άγνωστη  διαδρομή,  ακολουθεί  η  διαδικασία  της
αξιολόγησης και η ανασκόπηση των επιλογών πάνω στον χάρτη αβίαστα. Αυτή η
νοητική επαναληπτική διαδικασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών
στις  επιλογές  των  σκελών  που  υποστηρίζονται  συνήθως  με  επιχειρήματα,  δρα
ευεργετικά σε όλες τις ανωτέρω έννοιες και διαδικασίες που παρουσιάστηκαν. Είναι
κοινώς αποδεκτό (Andersson, 2015-2017; Orienteering Canada, 2012; Orienteering
Western Australia, 2010) πως η ολοκλήρωση διαδρομής σε σχολικό περιβάλλον είναι
μια εφικτή πρόκληση για όλους τους μαθητές όπου μετά το πέρας της, προσφέρει
συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης. Μάλιστα αξίζει να σημειωθούν οι επιπλέον
κινητικές δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά, διότι ο προσανατολισμός δεν είναι
ένα απλό δρομικό αγώνισμα αλλά καλλιεργεί και την ιδιοδεκτικότητα (Galan et al,
2019).

Τέλος  με  βάση  την  παραπάνω  βιβλιογραφία  αποδεικνύεται  πως  τα  οφέλη
αναπτύσσονται με συστηματική και συνεχή ενασχόληση με το άθλημα, διότι όλες οι
μελέτες αναφέρονται σε αθλητές ή μαθητές που συμμετέχουν επαναλαμβανόμενα σε
δραστηριότητες orienteering και όχι περιστασιακά.

Δυσκολίες στην υλοποίηση της δραστηριότητας στο σχολικό περιβάλλον

Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές του αγωνιστικού προσανατολισμού, ο Zentai
(2014) αναφέρει πως ο χάρτης ως βασικό λειτουργικό συστατικό της δραστηριότητας
πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις (ακρίβεια, προδιαγραφές, καλαισθησία, κτλ).
Συνεπώς η πρώτη δυσκολία που εμφανίζεται  είναι  η χαρτογράφηση της  σχολικής
αυλής. Ο Koukouris (2005) υπογραμμίζει ότι και οι αρχάριοι στον προσανατολισμό
δηλώνουν  πως  οι  ανακριβείς  χάρτες  είναι  ανασταλτικός  παράγοντας  συμμετοχής.
Όμως  στη  βάση  δεδομένων  της  παγκόσμιας  ημέρας  προσανατολισμού
(worldorienteeringday.com) υπάρχουν απλοί χάρτες και σύμφωνα με τους σχολικούς
οδηγούς  (Andersson,  2015-2017;  Orienteering  Western  Australia,  2010)  δεν
απαιτείται  κάτι  τόσο  εξειδικευμένο  για  να  υλοποιήσουν  οι  εκπαιδευτικοί
δραστηριότητες Σ.Π.. Μια προσιτή εναλλακτική είναι ένας ζωγραφιστός χάρτης στο
χέρι (Arn, 2014).

Το  orienteering  αν  και  βασίζεται  σε  πολλές  λεπτομέρειες  (χάρτης,  χάραξη
διαδρομών, χρονομέτρηση, εξοπλισμός, κτλ), προσαρμόζεται εύκολα και πρέπει να
τροποποιείται  σύμφωνα με  την ηλικία  και  την  εμπειρία  των μαθητών.  Η έλλειψη



όμως  εκπαιδευμένου  προσωπικού  ή  αθλητικών  σωματείων  που  καλλιεργούν  το
άθλημα  είναι  αρνητικός  παράγοντας  στην  υποστήριξη  δράσεων  στο  σχολικό
περιβάλλον. Από την άλλη αν και υπάρχει η διάθεση από την εκπαιδευτική κοινότητα
στην  επιμόρφωση  σχετικά  με  νέες  και  εναλλακτικές  αθλητικές  δραστηριότητες,
υπάρχει δυσκολία στο να υλοποιήσουν τον Σ.Π. (Χορτομάρης, 2016; orienteering-
greece.org).  Επίσης,  συνηθίζεται  τα  σχολεία  να  συμμετέχουν  σε  μεμονωμένες
υποτυπώδεις δράσεις προσανατολισμού (π.χ. σε ΚΠΕ) άρα και οι μαθητές να μην
αποκομίζουν  τα  πολλαπλά οφέλη από την συστηματική  ενασχόληση τους  με  την
δραστηριότητα.
Η παγκόσμια ημέρα προσανατολισμού (WOD, world orienteering day) ως μια καλή 
πρακτική 

Η παγκόσμια ομοσπονδία προσανατολισμού (IOF), με σκοπό τη διάδοση και
προώθηση  του  αθλήματος  θέσπισε  το  2016  τη  δράση  “Παγκόσμια  ημέρα
προσανατολισμού”  (WOD),  (http://worldorienteeringday.com)  στοχεύοντας  κυρίως
στην  εκπαιδευτική  κοινότητα.  Κάθε  τέλος  Μαΐου,  λαμβάνουν  χώρα  σε  όλον  τον
κόσμο,  σχεδόν  ταυτόχρονες,  ποικίλες  δράσεις  προσανατολισμού.  Παρατηρείται  οι
συμμετοχές κάθε χρόνο να αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο με αντίστοιχη τάση και
στη χώρα μας.  Σημαντική βοήθεια για την υλοποίηση των δράσεων αποτελούν οι
τεχνικές  οδηγίες  και  το  συνοδευτικό  υλικό  που  παρέχει  η  IOF  με  σκοπό  την
εκπαίδευση των ενδιαφερομένων και τα οποία βελτιώνονται κάθε χρόνο. (Andersson,
2015 et al).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται  πως  ο  ενθουσιασμός  της  πρώτης  χρονιάς
ήταν αρκετός, ώστε να πραγματοποιηθούν αρκετά γεγονότα διάσπαρτα σε όλη την
επικράτεια,  όμως  δε  συνέβη  το  ίδιο  στη  συνέχεια.  Επιπλέον,  οι  παράγοντες
παρακίνηση, κίνητρα, προσήλωση στον στόχο, πρέπει να ληφθούν υπόψη και μια πιο
εκτεταμένη έρευνα θα απαντήσει με σαφήνεια γιατί εξελίσσεται έτσι. Οι χάρτες ίσως
θα μπορούσε να είναι  ένας παράγοντας στρατηγικής,  που μεταφράζεται  πως όπου
υπάρχουν  οι  κατάλληλοι  ή  σχεδιάζονται  καινούργιοι,  η  δράση  πραγματοποιείται
συνεχώς, ενώ εκεί που δεν υπάρχουν ή δεν σχεδιάζονται νέοι, γίνεται περιστασιακά.

Ο  προσανατολισμός  γενικώς  παρουσιάζεται  ως  μια  δραστηριότητα  που
εύκολα  μπορεί  να υλοποιηθεί  σε  αύλειο  χώρο σχολείου,  συνεπώς  παρακινεί  τους
εκπαιδευτικούς  να  το  υλοποιήσουν.  Όμως,  η  δυσκολία  στο  να  αντιληφθούν,  να
κατανοήσουν  το  παιχνίδι,  αλλά  και  να  το  αξιολογήσουν,  ίσως  είναι  μια  πιθανή
εξήγηση γιατί δεν υπάρχει συνέχεια των δράσεων.



Συμπεράσματα – Προτάσεις

Σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  και  την  ανάλυση  της
δραστηριότητας  παρουσιάζονται  μερικά  από  τα  οφέλη  που  θα  αποκομίσουν  όσοι
συμμετέχουν συστηματικά σε δραστηριότητες προσανατολισμού όπως: η ανάγνωση
και η κατανόηση του χάρτη σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, η αυτενέργεια και η
κριτική  σκέψη,  η  συγκέντρωση,  η  αντίληψη  αλλά  και  η  βελτίωση  της
ιδιοδεκτικότητας.

Η παγκόσμια ημέρα προσανατολισμού (WOD) θεωρείται πλέον καταξιωμένη
διοργάνωση και  είναι  ένα κίνητρο – εργαλείο  για την εκπαιδευτική  κοινότητα να
εφαρμόσει  τον  αγωνιστικό  προσανατολισμό  στο σχολικό  περιβάλλον.  Παράλληλα
δίνονται λύσεις για το πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι τυχόν δυσκολίες υλοποίησης
του Σ.Π. όπως είναι η δημιουργία του χάρτη, ο εξοπλισμός και η επιμόρφωση.

Τέλος ο προσανατολισμός ως μια δραστηριότητα που εμπεριέχει κίνηση σε
συνδυασμό με γνωστική λειτουργεία προσφέρει ένα τεράστιο εύρος επιστημονικών
ερευνών.  Η περαιτέρω μελέτη των παιδαγωγικών ωφελειών από την συστηματική
καλλιέργεια της δραστηριότητας σε συνδυασμό με την επαφή στο φυσικό περιβάλλον
είναι πεδίο με ιδιαίτερο βάθος που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Επίσης δεν πρέπει να
περιορίζουμε το εύρος της δραστηριότητας στον Σ.Π. αλλά να λάβουμε υπόψη πως το
orienteering  προσφέρει  οφέλη  και  ευκαιρίες  σε  πολλά  επίπεδα.  (άθλημα  –
δραστηριότητα για όλες τις ηλικίες, οικονομία, ευ ζην, κτλ)
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