
Να προωθήσει και να διευκολύνει 
την πρακτική της ιστιοπλοΐας από 
παιδιά και νέους με ∆ΑΦ

Ευαισθητοποίηση των γονέων/παιδα-
γωγών αυτών των παιδιών σχετικά με 
τα οφέλη και τη διαθέσιμη πρόσβαση 
σε αυτές τις ευκαιρίες

Βελτίωση των δεξιοτήτων των 
προπονητών και των ιστιοπλοϊκών 
συλλόγων για την αποτελεσματική 
συμμετοχή παιδιών και νέων με ∆ΑΦ 
στις δραστηριότητές τους και 
προγράμματα 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
∆ΑΦ και την ένταξη στον αθλητισμό 

Στόχοι

Βελτιωμένη σωματική και 
ψυχολογική ανάπτυξη

Ενισχύει την προσωπική, 
διαπροσωπική και 
συναισθηματική ανάπτυξη

Κοινωνική ένταξη και συμμετοχή 
σε ευρύτερη κοινότητα Αναπτύσσει την ικανότητα για 

την καλύτερη αντιμετώπιση 
της αβεβαιότητας

Βελτιωμένη ικανότητα να 
αντιμετωπίζει τις αλλαγές 
και να γίνει πιο 
προσαρμοστική και ευέλικτη

Βελτιωμένες δεξιότητες για 
αυτό-έκφραση, αυτορρύθμιση

Ανάληψη ευθύνης, βελτίωση 
της ικανότητας κριτικής 
σκέψης και λήψης αποφάσεων

Πιο προηγμένη ενσυναίσθηση, 
σεβασμός και κατανόηση της 
άποψης των άλλων

Παιδιά με ∆ΑΦ που κάνουν Ιστιοπλοΐα – ΟΦΕΛΗ Γιατί συγκεκριμένα η 
Ιστιοπλοΐα;

Η ιστιοπλοΐα προσφέρει διάφορες ευκαιρίες στα 
παιδιά με ∆ΑΦ να βελτιώσουν βασικές 
δεξιότητες όπως ευελιξία, αντοχή και 
ψυχραιμία, αυτορρύθμιση και περιορισμό της 
παρορμητικότητας και βελτίωση της 
συγκέντρωσης και της προσοχής.

Η ιστιοπλοΐα θα ωθήσει τα παιδιά με ∆ΑΦ να 
γίνουν μέρος μιας ομάδας με κοινές προκλήσεις 
σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, ενώ 
όλα τα παιδιά θα ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν 
εξίσου για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς 
κάθε δραστηριότητας.

Η ιστιοπλοΐα, ως ένα μοναδικό άθλημα, μπορεί 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής για όλους τους 
ανθρώπους που ασκούνται λόγω της σύνδεσης 
με τη θάλασσα και τη φύση, την αίσθηση της 
ελευθερίας και της γαλήνης, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την προσωπική 
επιτυχία.

Η ιστιοπλοΐα μπορεί να γίνει μια ακόμη ευκαιρία 
για τα παιδιά και τους εφήβους με ∆ΑΦ και τις 
οικογένειές τους να χρησιμοποιήσουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους σε μια πρακτική που του 
επιτρέπει να προσαρμόζεται στον χρήστη 
προκειμένου να συμβάλει στην κατασκευή ενός 
ολοένα και πιο συναρπαστικού έργου ζωής.
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