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∆ιοίκησης Αθλητισµού
________________________________________________________________
2ο Ειδικό Τεύχος «Μάνατζµεντ Υπηρεσιών Υπαίθριας Αναψυχής»
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το δεύτερο ειδικό τεύχος «Μάνατζµεντ Υπηρεσιών Υπαίθριας Αναψυχής»
περιλαµβάνει τρεις εργασίες: Η πρώτη εργασία είναι ερευνητική µε συγγραφέα τον
κ. Χρήστο Μπελογιάννη και τους συνεργάτες του και αφορά στον τοµέα υπαίθριας
αναψυχής των δράσεων περιπέτειας και συγκεκριµένα την περιοχή των ακραίων
αθληµάτων και των υπαίθριων δραστηριοτήτων µε υψηλό ρίσκο. Ως ακραίο
άθληµα στην παρούσα έρευνα ελήφθη η Ορειβασία και η σχέση µεταξύ ρίσκου και
συµµετοχής στην ορειβασία, αναλύθηκε µε κέντρο την κλίµακα της «Αναζήτησης
∆ιέγερσης Συναισθηµάτων». Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστήριξαν ότι η
κλίµακα ‘Αναζήτηση ∆ιέγερσης-Συναισθήµατος’ µπορεί να βοηθήσει στην
διαπίστωση προδιάθεσης από τους συµµετέχοντες για την ανάληψη νέου ρίσκου σε
ένα άτοµο και τη σύνδεσή της µε συµµετοχή σε αντίστοιχα ακραία αθλήµατα και
συµπεριφορές.
Η δεύτερη εργασία είναι ερευνητική µε συγγραφέα την κα. Ευαγγελία Κοντογιάννη
και τους συνεργάτες της και αφορά τα Υπαίθρια προγράµµατα αναψυχής στα
πλαίσια του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού. Η έρευνα έγινε αναφορικά µε την
πιθανή συµµετοχή φοιτητών/τριών στην χιονοδροµία αναψυχής ως ένα δοµηµένο
πρόγραµµα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού. Ανάλογες εκδηλώσεις Πανεπιστηµιακού
Αθλητισµού που υλοποιούνται µακριά από τον Πανεπιστηµιακό χώρο, σε φυσικό
περιβάλλον, όπως τα χιονοδροµικά κέντρα, έχουν στόχο την δια βίου άσκηση σε
φυσικό περιβάλλον και την απόκτηση υγιεινών συνηθειών από τους φοιτητές/τριες.
∆ιερευνήθηκαν ακόµη οι λόγοι που αναστέλλουν ή αποτρέπουν τους φοιτητές να
συµµετέχουν σε παρόµοια υπαίθρια πανεπιστηµιακά προγράµµατα. Τα αποτελέσµατα
της έρευνας, προτείνουν ως εφαρµογές την αύξηση των υπαίθριων Πανεπιστηµιακών
προγραµµάτων και προτάσεις για ελαχιστοποίηση των εµποδίων προς τη συµµετοχή.
Τέλος, η κα. Λιάπη και οι συνεργάτες της µελέτησαν την αξιολόγηση της
παρέµβασης ενός κατασκηνωτικού προγράµµατος ένταξης παιδιών που απειλούνται
µε κοινωνικό αποκλεισµό. Συγκεκριµένα, διερεύνησαν: α) την αποτελεσµατικότητα
του προγράµµατος παρέµβασης, β) τις ευκαιρίες του προγράµµατος για τους
αλλοδαπούς ανά φύλο και ηλικία και γ) τις στάσεις των Ελλήνων παιδιών για τους
αλλοδαπούς πριν και µετά το πρόγραµµα ανά φύλο και ηλικία. Στην έρευνα τους
συµµετείχαν 250 παιδιά από την Ελλάδα από µία κατασκήνωση της Βόρειας
Ελλάδας.
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