
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SailAway Οδηγός 
Υποστήριξη Ιστιοπλοϊκών Ομίλων για 
να συμπεριλάβουν παιδιά και νέους με 
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος στην 
Ιστιοπλοΐα 

 
 
 
 

Αυτός ο Οδηγός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

Αποτελέσματος 2 του έργου SailAway 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 



 

športski savez osoba s invaliditetom grada rijeke 

 
 
 
 

SailAway Οδηγός 
Υποστήριξη Ιστιοπλοϊκών Ομίλων για 
να συμπεριλάβουν παιδιά και νέους με 
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος στην 
Ιστιοπλοΐα 

 

 
Αυτός ο Οδηγός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

Αποτελέσματος 2 του έργου SailAway 

 
 
 
 
 

 
Project Partners: 

 
 

 

 
 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 

 
European Commission’s support for the production of this content does not constitute an 

endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 



 

 
 

 
 

Περιεχόμενα 

Εισαγωγή…………………………………………………………………………………4 

ΜΕΡΟΣI……………………………………………………………………………….5 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΔΑΦ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΟΦΕΛΗ………….5 

ΜΕΡΟΣ II……………………………………………………………………………..12 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΕ ΔΑΦ……………………………….12 

ΜΕΡΟΣ III…………………………………………………………………………….17 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ…………………...17 



Εισαγωγή 
 

«Η ιστιοπλοΐα μπορεί να είναι ένα πολύ 
αισθητηριακό περιβάλλον. Το να αγγίξεις 
το νερό μπορεί να είναι μια πρόκληση για 
ένα αυτιστικό άτομο, αλλά υπάρχουν 
τόσα πολλά οφέλη, από τις δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων έως την 
εκμάθηση της αποδοχής διαβεβαίωσης 
από τους άλλους. Οι άνθρωποι πιστεύουν 
ότι οι αυτιστικοί άνθρωποι δεν είναι 
καλοί σε μια ομάδα, αλλά η ιστιοπλοΐα 
μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να είμαι 
μέλος της ομάδας εντός και εκτός νερού 
». 

 
Murry MacDonald, ιδρυτής του ‘’Αυτισμός 

στο νερό’’ 

 
Ο Οδηγός SailAway λειτορυγεί ως 
παράγοντας διευκόλυνσης για 
ιστιοπλοϊκούς συλλόγους, 
ομοσπονδίες, ενδιαφερόμενους 
φορείς και ενδιαφερόμενα άτομα ή 
λάτρεις της ιστιοπλοΐας για να 
επεκτείνουν τις ευκαιρίες 
ιστιοπλοΐας τους στον πληθυσμό 
των παιδιών και νεολαίας με ΔΑΦ. 
Ο Οδηγός περιλαμβάνει συστάσεις και 
στρατηγικές που βασίζονται σε τεκμήρια 
για τους ιστιοπλοϊκούς συλλόγους 
σχετικά με το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή περιεκτικών και κατάλληλων 
δραστηριοτήτων ιστιοπλοΐας για παιδιά και 
νέους με ΔΑΦ. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται επίσης στα οφέλη που θα έχουν οι 
ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι ενισχύοντας τη 
συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες 
Επομένως, τι μας εμποδίζει να 
παρέχουμε την ευκαιρία σε άτομα με ΔΑΦ 
να έρθουν σε επαφή με το άθλημα της 
ιστιοπλοΐας και να το εξερευνήσουν, να 
παίξουν και να μάθουν μέσω αυτού; 

 
Ο Οδηγός αναπτύσσεται στο πλαίσιο του 
Έργου SailAway ένα έργο Erasmus+ που 
συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το οποίο 
συντονίζεται από τo KMOP (Ελλάδα) και 
υλοποιείται από 6 οργανώσεις στην 
Ελλάδα (NOPF), την Κύπρο (IoD), την 
Κροατία (SSOI Rijeka), την Πορτογαλία 
(Aproximar), την Ισπανία (Fundacio 
Mira'm) και την Ιταλία (Montetauro). Οι 
προτάσεις που γίνονται στον οδηγό 
βασίζονται στην έρευνα που διεξήχθη στις 
χώρες εταίρους. Μια διεξοδική 
διερεύνηση και ανάλυση της κατάστασης 
του αυτισμού, της ιστιοπλοΐας και των 
ευκαιριών συμμετοχής 
πραγματοποιήθηκε μέσω της έρευνας 
δευτερογενών στοιχείων και της 
συνέντευξης οικογενειών ατόμων με ΔΑΦ 
και επαγγελματιών για να μπορέσει η 
κοινοπραξία να αποκτήσει μια σαφή 
εικόνα της πραγματικότητας και των 
προκλήσεων της ζωής τους. 

 
Οι κεντρικοί στόχοι του Οδηγού είναι, 
πρώτα απ 'όλα, η ευαισθητοποίηση των 
ιστιοπλοϊκών συλλόγων και των 
σχετικών ενδιαφερομένων μερών ώστε να 
ανοίξουν τις ιστιοπλοϊκές τους 
δραστηριότητες σε πληθυσμούς με 
αναπτυξιακές δυσκολίες, όπως τα παιδιά 
και οι νέοι με ΔΑΦ. Δεύτερον, για να 
τους δοθεί η δυνατότητα να σχεδιάσουν 
και να εφαρμόσουν αποκλειστικά 
προγράμματα ιστιοπλοΐας για αυτιστικά 
παιδιά/νέους ή να δημιουργήσουν 
προγράμματα περιεκτικής και μικτής 
ιστιοπλοΐας με νευροτυπικά παιδιά και 
παιδιά με ΔΑΦ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ I 
ΠΩΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΔΑΦ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΟΦΕΛΗ 



 

Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που μπορεί να 
σκεφτείτε όταν ξεκινήσατε να διαβάζετε αυτόν 
τον οδηγό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι 
κατανοητό να υπάρχουν αμφιβολίες ή/και 
ανησυχίες όταν εφαρμόζετε κάτι που δεν 
μεταδίδεται και αναπτύσσεται ευρέως. 

1. You Θα είστε ένας από τους οργανισμούς που 
θα αυξήσουν την προβολή και θα δώσουν νέες 
ευκαιρίες σε άτομα με αυτισμό. Η 
ενσωμάτωση και οι ίσες ευκαιρίες για όλους 
είναι σήμερα κοινωνικές αναζητήσεις. Όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι/οργανισμοί 
ζητούν από τους αθλητικούς οργανισμούς να 
έχουν κοινωνική ευθύνη και να ανοίξουν τις 
δραστηριότητές τους σε όλους. Έτσι, με 
αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να είστε ένα βήμα 
μπροστά και να είστε καινοτόμοι και με 
επιρροή σε άλλους συλλόγους. 

2. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε 
κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Μπορείτε να υποστηρίξετε τα δικαιώματά 
τους κάνοντας τον σύλλογο φιλικό για άτομα με 
ειδικές ανάγκες και παρέχοντας μαθήματα 
ιστιοπλοΐας σε άτομα με σωματικές ή 
αναπτυξιακές δυσκολίες. 

3. Ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ του 
αθλητικού σας οργανισμού. Η εικόνα και το 
‘’εμπορικό’’ όνομα του ιστιοπλοϊκού σας 
συλλόγου θα βελτιωθούν τόσο στην τοπική 
κοινότητα όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο 
ιστιοπλοΐας και αθλητισμού στη χώρα σας. 

4. Πιθανές προκαταβολές στα κέρδη. Με την 
εφαρμογή και τη διάδοση νέων καινοτόμων 
πρακτικών, όπως μαθήματα ιστιοπλοΐας για 
άτομα με ΔΑΦ, ο ιστιοπλοϊκός σύλλογος θα 
έχει θετική προοπτική απέναντι στην 
κοινωνία. Περισσότεροι άνθρωποι θα 
γνωρίζουν τον σύλλογο και μπορεί να 
ενδιαφέρονται να μάθουν ιστιοπλοΐα. 

5. Το άθλημα της ιστιοπλοΐας έχει πτυχές 
που θα είναι πολύ επωφελείς για την 
ανάπτυξη παιδιών και νέων με ΔΑΦ. Η 
ιστιοπλοΐα προάγει την κοινωνικοποίηση και 
τις κοινωνικές δεξιότητες. την ομαδική 
εργασία και συνεργασία · την πειθαρχία; 
θέτοντας στόχους; Την επίλυση προβλήματος; 
Τον σεβασμό στους άλλους και τον σεβασμός 
στον εξοπλισμό σας. διδάσκει κανόνες και 
όρια. χτίζει την αυτοπεποίθηση. και κυρίως 
είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα στη 
φύση. 

 

 
1. Οφέλη για τους ιστιοπλοϊκoύς συλλόγους 

Αυτοκριτική: Από τη γνώση που μπορεί να έχετε για τον αυτισμό, ποια άλλα οφέλη για 
το σύλλογό σας και τα παιδιά με ΔΑΦ, θα μπορούσατε να σκεφτείτε; 



 
 

Οι ακόλουθες συστάσεις διατυπώθηκαν από 
την έρευνα δευτερογενών στοιχείων και την 
έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στις 6 
χώρες εταίρους. Η δευτερογενής έρευνα 
έδωσε στην κοινοπραξία γόνιμες γνώσεις 
σχετικά με τη νομοθεσία σχετικά με τις 
μαθησιακές δυσκολίες και τον αυτισμό, ενώ 
ταυτόχρονα αποκάλυψε τα κενά, τα εμπόδια 
και τους περιορισμούς στην κοινωνική 
πολιτική και την προστασία του πληθυσμού. 
Για την έρευνα πεδίου, 106 έμπειροι 
επαγγελματίες που εργάζονται με γονείς με 
ΔΑΦ και γονείς παιδιών με ΔΑΦ πήραν 
συνέντευξη από τους ερευνητές συνολικά. 
Καλύφθηκαν σημαντικά θέματα για να 
αποκαλυφθεί η πραγματικότητα των 
ανθρώπων σχετικά με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο αυτιστικός πληθυσμός και οι 
οικογένειές τους. τις αθλητικές ευκαιρίες που 
έχουν · το επίπεδο στήριξης από το κράτος 
· τις εμπειρίες των διακρίσεων · και τις 
προτάσεις τους για την εφαρμογή 
μαθημάτων ιστιοπλοΐας για παιδιά στο φάσμα. 

 

 
1. Πολιτικές: Καθιέρωση κοινωνικών, 
εκπαιδευτικών και υγειονομικών πολιτικών 
που στοχεύουν άτομα με αναπτυξιακές 
δυσκολίες από τα κράτη για την προώθηση 
της κοινωνικής προστασίας, της ένταξης και 
της προβολής τους. Λόγω της μοναδικής 
φύσης και των χαρακτηριστικών των ατόμων με 
ΔΑΦ, είναι προτιμότερο οι πολιτικές να είναι 
ειδικά σχεδιασμένες γι 'αυτούς και να μην 
τους κρατούν κάτω από το πολύ γενικό και 
αόριστο πεδίο της ομπρέλας "άτομα με 
ειδικές ανάγκες". Με αυτόν τον τρόπο, οι 
οικογένειες θα αισθάνονταν περισσότερο 
υποστηριζόμενες από τα κράτη και 
συμπεριλαμβανόμενες στις κοινότητές τους, 
ενώ η ποιότητα ζωής τους θα βελτιωνόταν. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
επαρχιακές περιοχές των χωρών για 
μεγαλύτερη εφαρμογή των πολιτικών σε 
εθνικό επίπεδο, καθώς υπάρχουν πολλαπλές 
ελλείψεις στα κέντρα κοινωνικής 
εξυπηρέτησης και το επίπεδο 
ευαισθητοποίησης σε σύγκριση με το αστικό 
περιβάλλον 

 

2. Χρηματοδότηση/Οικονομική υποστήριξη: 
Θα πρέπει να παρέχεται μια μορφή 
οικονομικής υποστήριξης ή/και 
χρηματοδότησης τόσο για τους 
συμμετέχοντες (παιδιά με ΔΑΦ) όσο και για 
τους αντίστοιχους παρόχους (προπονητές, 
εκπαιδευτές, οργανωμένες ομάδες 
επαγγελματιών κ.λπ.). Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με την εύρεση χορηγιών από 
ιδρύματα, εταιρείες κ.λπ. 

 

3. Δικτύωση & Συνεργασίες: Ένα κρίσιμο 
βήμα είναι η δημιουργία δικτύων και 
συνεργασιών με άλλες τοπικές ενώσεις και 
οντότητες που εργάζονται με τον αυτισμό. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να συνδυάσετε 
τεχνογνωσίες και να υλοποιήσετε έργα που 
στοχεύουν στην αύξηση της ένταξης των 
ατόμων με αναπτυξιακές δυσκολίες στον 
αθλητισμό. 

 

4. Διεπιστημονικές ομάδες: Σε σχέση με την 
προηγούμενη σύσταση, μια διεπιστημονική 
ομάδα ειδικών στην ιστιοπλοΐα και τον 
αυτισμό είναι ο καλύτερος συνδυασμός. 

 
 

2. Συστάσεις για ιστιοπλοϊκούς συλλόγους, ομοσπονδίες 
και ενδιαφερόμενα μέρη 



 
 
 

 

5. Μαθήματα μεικτής ιστιοπλοΐας χωρίς 
αποκλεισμούς: Ποιος είπε ότι μπορείτε να 

κάνετε μαθήματα αποκλειστικά για παιδιά με 
ΔΑΦ; Μεικτά μαθήματα μεταξύ παιδιών με 
ΔΑΦ και νευροτυπικά παιδιά μπορούν να 
προωθηθούν με τη διαβούλευση των 
επαγγελματιών. Αυτό μπορεί να έχει θετικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στα παιδιά με ΔΑΦ, αλλά 
κυρίως στα νευροτυπικά, αφού θα 
εξοικειωθούν με αυτιστικά άτομα, θα τα 
γνωρίσουν, ο οποίος είναι ο καλύτερος 
τρόπος ευαισθητοποίησης. 

 

6. Μοναδικότητα: Εάν έχετε δει ένα 

άτομο με αυτισμό, μόλις έχετε δει ένα μόνο 
άτομο με αυτισμό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
ένας που είναι στο φάσμα είναι διαφορετικός 
από τους άλλους και γι 'αυτό ονομάζεται 
"φάσμα". Δεν υπάρχει κανένας κανόνας 
που να περιλαμβάνει το αυτιστικό άτομο. 
Έτσι, για την οργάνωση των μαθημάτων 
ιστιοπλοΐας, χρειάζεται να υπάρχει ιστορικό για 
κάθε παιδί από τους γονείς του. ψυχολόγοι ή 
ειδικός παιδαγωγός για να ακολουθήσετε τον 
ίδιο δρόμο στην προσέγγισή σας στην 
ιστιοπλοΐα. 

 

 
Με τα δικά τους λόγια 

7. Εκπαίδευση και κατάρτιση: Τα 

Υπουργεία Παιδείας και Αθλητισμού σε 
συνεργασία με τις ομοσπονδίες ιστιοπλοΐας 
θα μπορούσαν να οργανώσουν μια 
συντονισμένη απάντηση στην παροχή 
μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για 
ιστιοπλοϊκούς συλλόγους και εκπαιδευτές. Με 
αυτόν τον τρόπο, περισσότεροι αθλητικοί 
επαγγελματίες θα συνηθίσουν και θα 
εκπαιδευτούν στον αυτισμό για να 
αισθάνονται άνετα όταν ασχολούνται με την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων ιστιοπλοΐας χωρίς 
αποκλεισμούς. Θα μπορούσαν είτε να 
δημιουργήσουν ομάδες για άτομα με ΔΑΦ είτε 
να συμπεριλάβουν παιδιά με ΔΑΦ στις 
υπάρχουσες ομάδες τους. 

 

8. Καμπάνιες 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης: 
Ενίσχυση των δραστηριοτήτων διάδοσης του 
συλλόγου για την εμπλοκή περισσότερων 
ατόμων στην  ιστιοπλοΐα,  την 
ευαισθητοποίηση του κοινού και τη μείωση 
του στίγματος γύρω από τον αυτισμό. Η 
συμμετοχή των συνηθισμένων μέσων 
ενημέρωσης θα είναι ένα χρήσιμο μέσο για 
την ενημέρωση του κοινού, των γονέων και 
των εκπαιδευτικών αρχών σχετικά με τα 
οφέλη της ένταξης ατόμων με ΔΑΦ στον 
αθλητισμό. 

 

Αυτός ο χώρος είναι αφιερωμένος στους γονείς και τους επαγγελματίες που ζουν, εργάζονται, 
φροντίζουν, διδάσκουν, εκπαιδεύουν και αγαπούν παιδιά και νέους που βρίσκονται στο φάσμα  
του αυτισμού. Αυτές είναι οι δικές τους προτάσεις και συμβουλές προς τους εκπαιδευτές 
ιστιοπλοΐας και τους διευθυντές των ιστιοπλοϊκών συλλόγων σχετικά με το τι να περιμένουν και πώς 
να δουν τις αλληλεπιδράσεις τους με τα άτομα με ΔΑΦ: 

 
«Θα τους πρότεινα να είναι ανοιχτοί στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και να 
έχουν ανοιχτούς ορίζοντες. Μην τρομάζετε από κανέναν μύθο που επικρατεί και 
δυστυχώς, διαδίδονται και αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από το να 
προσπαθήσουν ». 

«Να το δούμε ως πρόκληση γιατί είναι απαιτητικό. Θα μάθουν πολλά για τον εαυτό τους 
και την κοινωνία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι (με ΔΑΦ) μας διδάσκουν πολλά και πρέπει να 
τους δώσουμε ευκαιρίες ». 



"Η αγάπη είναι ζωτικής σημασίας. Ένας δάσκαλος, εκπαιδευτής, θεραπευτής, 
κάθε επαγγελματίας που συνεργάζεται με ένα παιδί στο φάσμα, πρέπει να 
αγαπάει αυτό που κάνει και στη συνέχεια το παιδί. Η ευθύνη είναι μεγάλη και 
χρειάζεστε τεράστια υπομονή, επομένως η αγάπη πρέπει να είναι το κύριο 
συστατικό όταν το κάνετε αυτό ». 

«Η δημιουργικότητα, η διασκέδαση και το χιούμορ είναι σημαντικοί πυλώνες 
μάθησης για παιδιά με αυτισμό. Ίσως το χιούμορ τους να είναι διαφορετικό από 
το συμβατικό, αλλά αν είστε αρκετά παρατηρητικοί θα βρείτε τρόπους να 
αλληλεπιδράσετε μαζί τους χρησιμοποιώντας χιούμορ και δραστηριότητες που 
μοιάζουν με παιχνίδια ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Αν τους δείξουν αγάπη και κατανόηση με τα μάτια τους, θα τα καταφέρουν». 
«Το Πρόγραμμα TEACCH Autism είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα παρέμβασης 
που βοηθά τους εφήβους στο φάσμα να γίνουν πιο αυτόνομοι. Ίσως κάποιες 
πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν και στην αθλητική προπόνηση! » 

 

 

«Τα παιδιά με αυτισμό έχουν μεγάλα ταλέντα και ικανότητα μάθησης. Όπως κάθε 
άτομο, εάν του δοθεί η σωστή υποστήριξη και ευκαιρίες, μπορεί να συμβάλει 
στην κοινωνία, τον αθλητισμό και τις τέχνες. Δυστυχώς, δεν τους δίνονται 
αρκετές ευκαιρίες να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και 
συχνά περιθωριοποιούνται ειδικά από τις εκπαιδευτικές αρχές ». 

 

 
«Το Άλφα και το Ωμέγα στον αυτισμό είναι προετοιμασία. Εάν έχετε 
προετοιμάσει σωστά το παιδί εκ των προτέρων, πού θα πάει, τι θα ακούσει, τι 
θα κάνει, θα το κάνει πολύ καλά. Έτσι, είναι καλό να αφήνουμε πίσω ό, τι έχει 
ακουστεί, να κοιτάμε κάθε παιδί ξεχωριστά, να μπορούμε να χτίσουμε μια σχέση 
μαζί τους και αργότερα, οι στόχοι τους θα επιτευχθούν ». 

 
 
 
 
 
 
 

«Πρέπει να το απολαύσουν, να μην το φοβούνται, να μπορούν να αφιερώσουν 
λίγο χρόνο και πέρα από αυτό δεν υπάρχει λόγος φόβου. Μπορούν να 
συνεργαστούν με τοπικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς. μπορούν να 
δημιουργήσουν μερικές ομάδες που δεν χρειάζεται να είναι ανταγωνιστικές, ο 
ανταγωνισμός δεν υπάρχει εδώ. Το κάνουμε για τα παιδιά, να περάσουν καλά, 
να μάθουν λίγα πράγματα που θα τα βοηθήσουν στη ζωή τους, να κάνουν ωραία 
ιστιοπλοΐα και να περάσουν καλά ». 



3. Πώς να το κάνετε - Στρατηγικές για ιστιοπλοϊκούς 
συλλόγους 

 
 
 

Αυτή η ενότητα θα σας καθοδηγήσει σε 

στρατηγικές για το πώς να εφαρμόσετε 

δραστηριότητες ιστιοπλοΐας χωρίς αποκλεισμούς 

για τα παιδιά και τους νέους με ΔΑΦ ή τις 

προηγούμενες συστάσεις. 

 
Πώς να δημιουργήσετε τη διεπιστημονική 
ομάδα: 
1ο βήμα: Βρείτε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές 

ιστιοπλοΐας που θα ήθελαν να δοκιμάσουν κάτι νέο. 2ο 

βήμα: Συνδεθείτε με εξειδικευμένους 

επαγγελματίες στον αυτισμό, όπως ειδικούς 

παιδαγωγούς, ψυχολόγους, προσαρμοσμένους 

αθλητές κ.λπ. και ρωτήστε τους εάν είναι πρόθυμοι να 

σας βοηθήσουν στην υλοποίηση του 

προγράμματος. 

3ο βήμα: Βρείτε οικογένειες και παιδιά ή νέους με 

ΔΑΦ που ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν την 

ιστιοπλοΐα. 

Πώς να χρηματοδοτήσετε ένα τέτοιο 
πρόγραμμα: 
Θα χρειαστεί να βρείτε χορηγίες. Επικοινωνήστε με 

την ομοσπονδία, τα κοινωνικά ιδρύματα, τις 

εταιρείες και άλλους οργανισμούς που θα ήταν 

πρόθυμοι να καλύψουν το κόστος του 

προγράμματος 

Πώς να προσελκύσετε νέους και παιδιά με 
ΔΑΦ και τις οικογένειές τους: 

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές που μπορείτε να 

ακολουθήσετε. Πρώτα απ 'όλα, μπορείτε να έρθετε 

σε επαφή με σχολεία ειδικής αγωγής, οργανισμούς 

ή παιδικούς σταθμούς που εργάζονται με παιδιά και 

νέους με ΔΑΦ και βρίσκονται κοντά στις 

ιστιοπλοϊκές σας εγκαταστάσεις. 

δικτύων επικοινωνίας σας. Επιπλέον, στο έργο 

SailAway, στο πλαίσιο του Διανοητικού 

Αποτελέσματος 4, αναπτύχθηκε μια εργαλειοθήκη 

ευαισθητοποίησης για συλλόγους ιστιοπλοΐας και 

γονείς με παιδιά και νέους με ή χωρίς ΔΑΦ. Η 

Εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες 

γραμμές για τον καθορισμό στόχων και σκοπών, τη 

διάρθρωση μηνυμάτων, την επιλογή κατάλληλων 

μέσων και/ή μέσων/εργαλείων, τη σύνταξη σχεδίων 

δράσης, καθώς και πληροφορίες, πόρους, υλικό και 

παραδείγματα δραστηριοτήτων, όπως ενημερωτικά 

φυλλάδια, ενημερωτικά γεγονότα, ενημερωτικά 

δελτία, μελέτες περιπτώσεων, οπτικά. Κάντε κλικ 

εδώ για να δείτε και να κατεβάσετε την 

Εργαλειοθήκη SailAway. 

 
Ποια δομή πρέπει να ακολουθήσετε για να 
συμπεριλάβετε παιδιά και νέους με ΔΑΦ: 
Η δομή που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε δεν είναι 

σταθερή και αμετάβλητη. Η ευελιξία, η 

εξατομίκευση και η προσαρμοστικότητα είναι 

κρίσιμα στοιχεία για τη συμπερίληψη ατόμων με 

διαφορετικές ικανότητες. Έχοντας μια καλά 

προετοιμασμένη διεπιστημονική ομάδα 

εμπειρογνωμόνων, πραγματοποιώντας ανοιχτές 

προσκλήσεις για παιδιά με ΔΑΦ και προσπαθώντας 

να έχουμε μεικτές ομάδες με τυπικά αναπτυγμένα 

παιδιά, αν είναι δυνατόν, είναι εξαιρετικές επιλογές 

για να συμπεριλάβετε επιτυχώς άτομα με ΔΑΦ. 



Υλικοτεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς: 
Όταν σχεδιάζετε δραστηριότητες ιστιοπλοΐας χωρίς 

αποκλεισμούς, θα χρειαστεί επίσης να 

διαχειριστείτε την υλικοτεχνική υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων. Η προσβασιμότητα στις 

εγκαταστάσεις και τα σκάφη είναι μια σημαντική 

πτυχή που θα χρειαστεί να παρακολουθήσετε, να 

αξιολογήσετε και να προσαρμόσετε ανάλογα. Το να 

έχετε ένα πρόγραμμα ιστιοπλοΐας και ένα 

καθημερινό πρόγραμμα, παρόμοιο με αυτό που 

κάνετε με τα άλλα παιδιά, έχει μεγάλη σημασία για 

παιδιά και νέους με ΔΑΦ. Η χρήση 

εικονογραμμάτων και κοινωνικών ιστοριών μπορεί 

επίσης να είναι ένας ωφέλιμος ή ακόμη και 

απαραίτητος τρόπος επικοινωνίας μαζί τους. 

 
Πώς να φτιάξετε εξατομικευμένα 
προγράμματα: 

Πριν συναντήσετε το παιδί, μιλήστε με τους γονείς 

και τους θεραπευτές για να μάθετε το ιστορικό του. 

Μάθετε για τη συμπεριφορά, τα γούστα και τη 

δυναμική της οικογένειας του παιδιού. Η 

επικοινωνία είναι το κλειδί για τον 

προγραμματισμό της παρέμβασης, με τον καλύτερο 

τρόπο. Ή ως εκπαιδευτής ιστιοπλοΐας που διδάσκει 

ιστιοπλοΐα σε αυτιστικά παιδιά που συμμετείχαν στη 

συνέντευξη: «Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να 

καταλάβω τι θέλει το κάθε παιδί, το καθένα έχει άλλες 

ανάγκες, άλλες ανησυχίες. Προσπαθώ να δω την 

οικογένεια και τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε 

αυτήν και προσπαθώ να την προσεγγίσω από την 

ίδια πλευρά. Το να τους κεντρίσεις το ενδιαφέρον 

στην αρχή είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν σε 

γνωρίζουν και δεν σε εμπιστεύονται. Η 

εμπιστοσύνη είναι το επόμενο βήμα και στη 

συνέχεια, ο σεβασμός στη σχέση αθλητή και 

προπονητή για να έχουμε μια καλή συνεργασία στη 

θάλασσα. Το παιδί βρίσκεται σε ένα περιβάλλον 

που έχει δυσκολίες και είναι πολύ σημαντικό να 

καταλάβει τι λέω και να συνειδητοποιήσει ότι 

πρέπει να με ακούσει. 

Το πιο σημαντικό είναι να σε βλέπουν ως φίλο, να 

σε εμπιστεύονται» 
 

Τι πρέπει να κάνετε για να αποφύγετε τυχόν 

προκλητικές συμπεριφορές: 1ο βήμα: 

Δημιουργήστε μια σταθερή ρουτίνα και 

προσπαθήστε να τηρήσετε όσο το δυνατόν 

περισσότερο. 
 

2ο βήμα: Προσαρμόστε την προσέγγιση και το 

τρόπο επικοινωνίας σας με βάση τα 

χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού. 

Παρατηρήστε το άτομο και να είστε προληπτικοί για 

να αποφύγετε ορισμένες καταστάσεις που μπορεί 

να το διαταράξουν. 
 

3ο βήμα: Να είστε συνεχώς σε εγρήγορση και καλά 

προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Ο αυτισμός 

είναι συχνά απρόβλεπτος και πρέπει να είστε 

έτοιμοι να βρείτε εναλλακτικές λύσεις σε 

περίπτωση απροσδόκητων γεγονότων. 

Πως να αντιδράσετε σε μια προκλητική 
συμπεριφορά: 

1ο βήμα: Προσπαθήστε να απομονώσετε το παιδί 

από το σημείο που προέκυψε η αντίδρασή του, από 

την πηγή του άγχους, για να πάτε σε ένα ήρεμο 

μέρος και να καταλάβετε τι ενοχλεί το άτομο. 

2ο βήμα: Μείνετε ήρεμοι. Μιλήστε με χαλαρό 

τρόπο. Μην πανικοβάλλεστε και μην δείχνετε στο 

παιδί ή στον ενήλικα ότι το φοβάστε. Πρέπει να 

νιώσουν από εσάς ότι είναι ασφαλείς και ότι έχουν 

κάποιον που είναι εκεί για αυτούς και τους 

περιμένει να χαλαρώσουν. 

3ο βήμα: Μετά το περιστατικό, σκεφτείτε τι μπορεί να 

έχει προκαλέσει δυσφορία στο άτομο για να 

αποτρέψετε παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον. 

Ίσως το άτομο ήταν κουρασμένο από τις οδηγίες 

και χρειαζόταν ένα διάλειμμα, αλλά εσείς δεν το 

καταλάβατε. Λάβετε υπόψη ότι συνήθως, μια 

διεγερτική συμπεριφορά ή μια «κρίση» είναι μια 

έκρηξη ή υπερφόρτωση ερεθισμάτων που πρέπει 

να εκφραστούν. Συχνά, το άτομο είναι κουρασμένο ή 

αισθάνεται ανασφαλές και προσπαθεί να 

προστατεύσει τον εαυτό του. Συζητήστε το με την 

ομάδα σας και τους γονείς. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ II 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΕ ΔΑΦ 



4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες και 

προτάσεις σχετικά με τα άτομα με ΔΑΦ 

φαίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτές να είναι 

ενημερωμένοι από πριν για τα ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά κάθε ατόμου και ομάδας. 

Με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και χωρίς 

αποκλεισμούς προπονητικού περιβάλλοντος, 

τα άτομα με ΔΑΦ μπορούν να έχουν τη 

δυνατότητα να απολαμβάνουν την ιστιοπλοΐα 

ως άθλημα, ως ψυχαγωγική δραστηριότητα ή 

ακόμη και ως δια βίου δραστηριότητα. 



 
 

 

4.1. Συστάσεις προς τους ιστιοπλοϊκούς συλλόγους σχετικά με 
τον τρόπο δημιουργίας ενός ασφαλούς και χωρίς 
αποκλεισμούς προπονητικού 
περιβάλλοντος 

 

Ακολουθεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος συστάσεων 
προκειμένου να συμπεριληφθούν τα παιδιά και οι νέοι με 
ΔΑΦ στις ιστιοπλοϊκές δραστηριότητες με ασφάλεια. 
Καθώς κάθε άτομο με ΔΑΦ είναι διαφορετικό, πρέπει να 
προσαρμόσετε την εργασία, το πρόγραμμα και τις 
προσδοκίες σας σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών 
σας. 

Παρέχετε στους προπονητές σας επαρκή εκπαίδευση για 
το πώς να εκπαιδεύσετε παιδιά και νέους με ΔΑΦ. Το 
πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων SailAway θα 
μπορούσε να είναι αυτό που χρειάζεστε. 

Μάθετε περισσότερα εδώ: 
https://www.sailawayproject.eu/e-learning-2/ 

• Παρέχετε εικόνες και σύμβολα στους προπονητές 
για την επικοινωνία τους με παιδιά και νέους με 
ΔΑΦ.If possible, provide more than one coach to the 
group of children and youth with ASD; 

• Παρακολουθήστε και αξιολογήστε τις καταστάσεις 
για την βελτίωση την επόμενη φορά. 

• Δώστε στους προπονητές σημειωματάρια ή 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης για να παρέχουν 
σημειώσεις και σημαντικές παρατηρήσεις. 

 
• Πρέπει να αναγνωρίσετε πώς να τροποποιήσετε το 

σκάφος για άτομα με ΔΑΦ και επίσης, να εκτιμήσετε 
την πιθανή επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων, 
όπως οι δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

• Δείξτε ενσυναίσθηση στους αθλητές σας και δώστε 
προσοχή στις μη λεκτικές νύξεις. Θυμηθείτε ότι η 
συμπεριφορά είναι επικοινωνία. 

• Αντιμετωπίστε τους όπως θα κάνατε με τους 
άλλους αθλητές σας. Δείξτε τους σεβασμό και μην 
τους μιλάτε. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συλλέξει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και το ιατρικό ιστορικό 
των παιδιών και των νέων με ΔΑΦ πριν ξεκινήσουν  
τα μαθήματα ιστιοπλοΐας. 

• Πρέπει να έχετε βοήθεια εάν συμβεί κάτι σε ένα  
άτομο. 

• Δημιουργήστε μια τακτική και προβλέψιμη ρουτίνα γι 
'αυτούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα οπτικό 
πρόγραμμα. 

• Εξετάστε επίσης τη συμμετοχή άλλων τυπικά 
αναπτυγμένων παιδιών (αυτή η πρακτική ονομάζεται 
υποστήριξη από συνομηλίκους) για να επικοινωνούν 
με παιδιά με ΔΑΦ. Ίσως κάποιος αθλητής σας να έχει 
αδερφάκι με ΔΑΦ και δεν το ξέρατε. 

https://www.sailawayproject.eu/e-learning-2/


 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΠΛΟΙΑ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

 

 
Τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να καθορίσετε 

πριν ξεκινήσετε ένα μάθημα με ένα παιδί ή έναν νέο με 

ΔΑΦ είναι εάν το άτομο έχει άλλα θέματα που σχετίζονται 

με την υγεία και τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι 

υπόλοιποι άνθρωποι στο σκάφος και εάν χρειάζονται έναν 

γνωστό ενήλικα για να νιώσουν ασφάλεια στο σκάφος. Με 

άτομα με ΔΑΦ που δεν καταλαβαίνουν τις προφορικές 

οδηγίες, είναι σημαντικό πρώτα να εντοπίσουμε πώς 

επικοινωνούν με άλλους (AACS, πραγματική εικόνα, 

σημάδια κ.λπ.) για να γνωρίζουν όταν προσπαθούν να 

επικοινωνήσουν με άλλους, οποιονδήποτε στο σκάφος. 

Τα άτομα με ΔΑΦ δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις 

λεκτικές οδηγίες, επομένως είναι απαραίτητο να 

συνδυάσουν τη λεκτική διδασκαλία με προσομοίωση 

δράσης, φυσική βοήθεια και οπτική υποστήριξη. 

 
Συνιστάται ιδιαίτερα να τοποθετήσετε μια αφίσα 

(πλαστικοποιημένη) στο ιστιοφόρο και στο χώρο όπου θα 

μείνουν με μια εικονογραφική αναπαράσταση (επίδειξη) της 

δραστηριότητας. Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο να 

υπάρχει ένα άλλο μέσο επικοινωνίας με λεξιλόγιο 

ιστιοπλοΐας, το οποίο το άτομο με ΔΑΦ θα χρησιμοποιήσει 

για να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε στο σκάφος όταν είναι 

απαραίτητο. 

 
Είναι επίσης σημαντικό να έχετε κατά νου ότι τα άτομα με 

ΔΑΦ ανταποκρίνονται καλύτερα εάν αντιμετωπίζονται 

από το ίδιο άτομο, επειδή αυτό δημιουργεί 

προβλεψιμότητα και ρουτίνα (Martinez, 2006.). 

 
Ο υπεύθυνος δραστηριοτήτων πρέπει να είναι 

προετοιμασμένος για τυχόν παράγοντες που αποσπούν την 

προσοχή και να βοηθά και να καθοδηγεί το άτομο με ΔΑΦ 

να εστιάσει την προσοχή του στη διαδικασία εκπαίδευσης 

και/ή ιστιοπλοΐας. Εάν ένα άτομο εμφανίσει τυχόν 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές, η εκτίμηση κινδύνου και η 

πορεία δράσης σε περίπτωση ανεπιθύμητων 

συμπεριφορών θα πρέπει να καθοριστούν εκ των 

προτέρων, σε συνεργασία με τους κηδεμόνες ή/και 

δασκάλους και βοηθούς του παιδιού. 

 



 

 
 
 

 
5.1. Οι προϋποθέσεις για να εξασκήσει την ιστιοπλοΐα ένα άτομο με ΔΑΦ 
είναι: 

• Πρέπει να μπορεί να κολυμπήσει ανεξάρτητα (τουλάχιστον αρχάριος κολυμβητής). 

• Θα πρέπει να είναι σε θέση να τραβήξει με ένα σχοινί κάποιο ελαφρύ αντικείμενο σε  
απόσταση 5 μέτρων, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση ιστιοπλοϊκής 
δραστηριότητας. 

• Το άτομο πρέπει να είναι σε θέση να τραβήξει τον εαυτό του από τη μία πλευρά στην άλλη 
του σκάφους. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ III 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 



 
 
 
 

6. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
 

Η προετοιμασία ατόμων με ΔΑΦ 

χρησιμοποιώντας μια κοινωνική ιστορία 

μπορεί να τα βοηθήσει να γνωρίζουν εκ των 

προτέρων τη διαδικασία κάθε μαθήματος 

βήμα προς βήμα. Αυτή η μέθοδος μπορεί να 

βοηθήσει τόσο τα άτομα με ΔΑΦ όσο και τους 

εκπαιδευτές να είναι πλήρως 

προετοιμασμένοι πριν πάνε πραγματικά στο 

σκάφος για να γίνουν πιο απαιτητικοί. 

Όταν βρίσκεστε στο σκάφος και ειδικά σε 

λέμβο, η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και 

μαθητών είναι συνήθως μη λεκτική / 

σωματική όταν προσπαθείτε να δώσετε 

καθοδήγηση και οδηγίες. Η φυσική 

καθοδήγηση και η παροχή βοήθειας στα 

άτομα με ΔΑΦ θα έχουν τη μορφή να τους 

παρέχουν αισθητικοκινητική 

ανατροφοδότηση, ώστε να μπορούν να μάθουν 

όλες τις εργασίες. 

Δάσκαλοι/πλοίαρχοι/προπονητές και άτομα ή 

ομάδες με ΔΑΦ μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν εικόνες για να 

αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. 

Έχουμε δημιουργήσει διαφορετικά 

εικονογράμματα σχετικά με την ιστιοπλοΐα, με τα 

οποία μπορείτε να εκτυπώσετε, να 

πλαστικοποιήσετε και να εξοπλίσετε τα 

σκάφη του συλλόγου σας. Αυτό θα βοηθήσει 

πολύ τους προπονητές. 

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αραγονίας για 

την Επαυξητική και Εναλλακτική επικοινωνία 

(http://www.arasaac.org/index.php ) οι 

δάσκαλοι/πλοίαρχοι/προπονητές μπορούν 

επίσης να δημιουργήσουν τα δικά τους 

εικονογράμματα. 

http://www.arasaac.org/index.php


 

• εκμάθηση και εξάσκηση στην ιστιοπλοϊκή επικοινωνία. 
• βασικά μέρη του σκάφους. 
• εξοπλισμός του σκάφους. 
• Κόμβοι. 
• κατευθύνσεις (πορεία ιστιοπλοΐας): στον άνεμο, αντίθετος άνεμος, 

κάτω άνεμος. 
• ελιγμός (φορτηγίδα): στον άνεμο, αντίθετος άνεμος, αντίθετος άνεμος. 
• Τη θέση του πανιού σε σχέση με τον άνεμο και την κατεύθυνση της πλοήγησης. 
• Δείκτες ροής ανέμου. 
• Αγκυροβόληση του ιστιοφόρου: δίπλα δίπλα, πλώρη - καλώδιο, 

με άγκυρα. 
• Μέτρα ασφαλείας και "Ποιος είναι ο μη κολυμβητής;" 

που απαιτούν ρούχα και υποδήματα του πληρώματος. 
• κανόνες συμπεριφοράς σε σκάφος, σε μαρίνες και λιμάνια. 
• Καθαρισμός και συντήρηση του σκάφους. 

 
 

Τα σχέδια και το πρόγραμμα ιστιοπλοΐας είναι βασικά τα ίδια με το πρόγραμμα για αρχάριους,  

αλλά στην περίπτωση των ατόμων με ΔΑΦ, το συνοδευτικό άτομο και όλα τα άλλα μέλη του 

πληρώματος πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τα μέσα επικοινωνίας του μαθητή, το επίπεδο  

ικανότητας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας, πρόσθετα θέματα υγείας, ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές και άλλες ιδιαιτερότητες. Κατά συνέπεια, το σχέδιο και το πρόγραμμα 

προσαρμόζονται. 

 

 
Εισαγωγή στα ιστία (θεωρητικό μέρος): 

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι τα 
ακόλουθα: 

 

 
 

Σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, ο δάσκαλος/ο πλοίαρχος/προπονητής θα πρέπει να 

έχει οδηγίες και πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να συμπεριφέρονται όλοι οι  

επιβάτες. Η προσθήκη αυτού του τμήματος στη θεωρητική κατάρτιση είναι κάτι απαραίτητο για τον

 πληθυσμό

 ΔΑΦ. 

 
 

7. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΕ ΔΑΦ 



 
• πριν πάει ο δάσκαλος/ο κυβερνήτης/προπονητής ιστιοπλοΐας πρέπει να γνωρίζει 

όλες τις πληροφορίες σχετικά με το άτομο ή την ομάδα με ΔΑΦ με απρόβλεπτες 
αντιδράσεις. 

• Να φοράτε πάντα σωσίβιο. 
• Ποια είναι τα σημεία ενεργοποίησης για το άτομο ή την ομάδα με ΔΑΦ, ώστε ο δάσκαλος/ο 

κυβερνήτης/προπονητής να μπορεί να αποφύγει αυτές τις καταστάσεις. 
• Να πλέουν πάντα σε μια ομάδα άλλων σκαφών, να τους ενημερώνουν για την κατάσταση και 

να τους διατηρούν έτοιμους για πιθανή δράση. 
• Ο δάσκαλος/ο κυβερνήτης/προπονητής μπορεί να έχει έναν βοηθό επί του σκάφους. 
• Ασφαλίστε το υπόλοιπο πλήρωμα στο πλοίο. 
• Να είστε υπομονετικοί και συγκεντρωμένοι. 
• Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε πώς να αντιδράσετε, φτάστε το συντομότερο δυνατό στην 

ηπειρωτική χώρα. 

 
 

Μια από αυτές τις απρόβλεπτες καταστάσεις μπορεί να είναι ότι ένα παιδί φοβάται ενώ βρίσκεται στη 

θάλασσα. Οδηγίες για αυτήν την κατάσταση θα ήταν: 

 

Πρώτη ιστιοπλοΐα 

Τα ακόλουθα θέματα καλύπτονται κατά την 
πρώτη ιστιοπλοΐα: 

 

• επιβίβαση και αποβίβαση σε σκάφος 

• οδηγίες προς το πλήρωμα για την πρώτη 
αναχώρηση και προετοιμασία για την 
αναχώρηση. 

 

• τη θέση και τα καθήκοντα του πληρώματος για 
την ανύψωση και το ανέβασμα των πανιών. 

 

• πλεύση προς τον στόχο που βρίσκεται στην 
κατεύθυνση του ανέμου, ελιγμός εξάσκησης 
(θέση πληρώματος και εργασίες). 

 

• πλεύση με τον άνεμο στο πλάι (θέση 
πληρώματος και εργασίες). 

 

• πλέοντας με τον άνεμο στην πρύμνη, 
εξασκηθείτε στον ελιγμό της κυκλοφορίας 
(θέση πληρώματος και εργασίες). 

 

• επιστροφή στην ηπειρωτική χώρα, στοίβαγμα 
ιστιοφόρου και επισκευή εξοπλισμού 
ιστιοφόρων. 

 
 
 

Εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων 

Πρέπει να καλυφθούν τα ακόλουθα θέματα: 

 

 
• Αναχώρηση από το λιμάνι. 

• Εξάσκηση ελιγμών. 

• Ιστιοπλοΐα για συγκεκριμένη πορεία 
κοντινό μέρος ή νησί ανεξάρτητα από 
κατεύθυνση του ανέμου). 

• Επιστροφή στην ηπειρωτική χώρα 
εκκαθάριση εξοπλισμού ιστιοφόρων. 
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