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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ένταξη των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο είναι ένα κοινωνικό ζήτημα 

που αναζητά λύση. Η στάση των μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία θεωρείται ένας από 

τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ένταξη και αποτελεί το 

"κλειδί" για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους απέναντι στα άτομα με αναπηρία. 

Στην παρούσα έρευνα σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση του προγράμματος 

"Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία" καθώς και του φύλου στη στάση των 

μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης ως προς την ένταξη 

παιδιών με κινητική αναπηρία στις τάξεις της φυσικής αγωγής του γενικού σχολείου. 

Επίσης να εξεταστεί η συσχέτιση της στάσης των μαθητών/τριών με το επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας και την προηγούμενη επαφή τους με άτομα με αναπηρία. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 20 μαθητές (12 κορίτσια και 8 αγόρια) της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού 

Σχολείου (Μ.Ο 13.50 Τ.Α.±0.50) και 10 μαθητές (8  αγόρια 10 κορίτσια) ανώτερης 

τάξης (10-14 χρονών) ειδικού δημοτικού σχολείου από την Χαλκιδική. Οι 

μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα παρέμβασης που συμμετείχε 

στο πρόγραμμα "Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία" και την ομάδα ελέγχου που 

συμμετείχε στο καθιερωμένο αναλυτικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής. Για την 

αξιολόγηση της στάσης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο βασισμένο στην Θεωρία 

της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theodorakis et al., 1995). Το πρόγραμμα 

"Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία" περιελάμβανε τις ακόλουθες δραστηριότητες 

και αθλήματα: Μπότσια, Πετοσφαίριση Καθιστών, Ζωγραφική, Προσβασιμότητα, 

Παραολυμπιακούς Αγώνες, Συνάντηση με Παραολυμπιονίκη και διήρκεσε έξι 

εβδομάδες με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα. Έγιναν τρεις μετρήσεις: η αρχική 

μέτρηση, η τελική μέτρηση και για να i εξεταστεί η διατήρηση της επίδρασης του 

προγράμματος ακολούθησε η μέτρηση διατήρησης. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης anova με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για την εκτίμηση της 

επίδρασης του προγράμματος και του φύλου στη στάση των μαθητών/τριών χωρίς 

αναπηρία και συσχετισμός pearson correlation για να εξεταστεί η συσχέτιση της 

στάσης των μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία με το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και 

την προηγούμενη επαφή τους με άτομα με αναπηρία (p < .05). Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι το πρόγραμμα βελτίωσε τη στάση των μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία. 

Τα κορίτσια είχαν πιο θετική στάση σε σχέση με τα αγόρια ενώ οι πιο ανταγωνιστικοί 
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μαθητές/τριες καθώς και εκείνοι που είχαν προηγούμενη επαφή με άτομα με 

αναπηρία έδειξαν μειωμένη επιθυμία και πρόθεση ως προς την ένταξη παιδιών με 

κινητική αναπηρία στις τάξεις της φυσικής αγωγής του γενικού σχολείου. Η βελτίωση 

της στάσης των μαθητών/τριών φάνηκε να διατηρήθηκε στη μέτρηση διατήρησης. 

Συμπεραίνεται, ότι η εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων φυσικής 

αγωγής όπως το πρόγραμμα: "Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία" θα μπορούσε να 

βελτιώσει τη στάση των μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης 

ως προς την ένταξη συνομηλίκων τους με κινητική αναπηρία στις τάξεις της φυσικής 

αγωγής του γενικού σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, αυτισμός, στάση, ένταξη, 

αναπηρία πρωτοβάθμια  εκπαίδευση, προγράμματα, φυσική αγωγή. 

Ο ιδρυτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και του ολυμπιακού 

κινήματος, ο παιδαγωγός ντε Κουμπερτέν πίστεψε στην αθλητική παιδεία, εργάστηκε 

σκληρά για να περιληφθεί το μάθημα της φυσικής αγωγής στα γαλλικά σχολεία και 

προώθησε την αναβίωση του ολυμπισμού ως επιστέγασμα της θεωρητικής 

εκπαιδευτικής του προσέγγισης. 

Ο Κουμπερτέν, ήταν ο μεγάλος πρωτεργάτης και «πρύτανης» του ολυμπιακού 

ιδεώδους. Το όνειρο του Γάλλου και των άλλων οραματιστών που προηγήθηκαν, 

όπως ο Δημήτριος Βικέλας για παράδειγμα, ήταν να ζωντανέψουν και πάλι τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες στο αδιαμφισβήτητο λίκνο τους, την Ελλάδα, έπειτα από 

διακοπή 1.500 ετών.. 

Είχε πει… 

 

<<ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ>> 

 

 
ΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ: <<ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
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1.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 1.1. Σκοπός, στόχοι ,περιεχόμενο και διδασκαλία της Ολυμπιακής 
Παιδείας  
Η Ολυμπιακή Παιδεία είναι ένα παιδαγωγικό Πρόγραμμα που αποτελείται από 

γνώσεις δεξιότητες, εμπειρίες και αξίες οι οποίες πηγάζουν από τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες και την αθλητική παράδοση και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της σύγχρονης 

πραγματικότητας στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών προς μια 

κοινωνικά επιθυμητή κατεύθυνση. Ο όρος Ολυμπιακή Παιδεία εμφανίστηκε πρώτη 

φορά τη δεκαετία του ‘ 70 από τον Mueller (2004). Η Ολυμπιακή Παιδεία 

εναρμονίζεται πλήρως με το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης καθώς στοχεύει στην 

ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων 

των μαθητών/τριών. Η Ολυμπιακή Παιδεία έχει ως σκοπό την αγωγή των νέων 

σύμφωνα με τις Ολυμπιακές αξίες, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σύγχρονου 

πολιτισμού. (Κιουμουρτζόγλου & συν., 2002). Μέσα από την καλλιέργεια γνώσεων, 

κοινωνικών δεξιοτήτων, αξιών, θετικών στάσεων και συμπεριφορών τα προγράμματα 

Ολυμπιακής Παιδείας αναδεικνύουν την μορφωτική και παιδευτική αξία του 

Ολυμπισμού.  

«Η Ολυμπιακή Παιδεία είναι μια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία 

αποτελεί μέρος μιας γενικής εκπαίδευσης με στόχο διαφορετικές πληθυσμιακές 

ομάδες, προκειμένου να διδάξει τις Ολυμπιακές αξίες μέσω του αθλητισμού και του 

πολιτισμού. Η Ολυμπιακή παιδεία είναι μια δυναμική διαδικασία που αποσκοπεί στην 

κοινωνική, πνευματική, πολιτισμική, ηθική και σωματική ανάπτυξη. Ο αθλητισμός 

είναι ο πυρήνας αυτής της εκπαίδευσης που έχει ως στόχο οι νέοι να γίνουν 

πνευματικά και σωματικά ισορροπημένοι, συνεργάσιμοι, ανεκτικοί και ειρηνικοί 

πολίτες που εφαρμόζουν τους κανόνες του ευ αγωνίζεσθαι στην καθημερινή τους 

ζωή.» (Γεωργιάδης, 2009) Ο Naul (2008) ορίζει τέσσερεις εξίσου σημαντικές 

θεματικές ενότητες της Ολυμπιακής Παιδείας αλληλοεξαρτώμενες και 

αλληλοσυμπληρούμενες: την αθλητική προσπάθεια, την κοινωνική συμπεριφορά, την 

ηθική συμπεριφορά και τη γνώση του Ολυμπισμού. Όσον αφορά την αθλητική 

προσπάθεια , ο στόχος είναι η συστηματική προώθηση βασικών κινητικών 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων και τεχνικών με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε 

αγώνες μέσα σε ένα πνεύμα ευγενούς άμιλλας και αμοιβαίου σεβασμού. Για τη 

θεματική ενότητα της κοινωνικής συμπεριφοράς ο Naul αναφέρεται στο ρόλο του 
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κοινωνικού προτύπου το οποίο ο καθένας υιοθετεί και με το οποίο συντονίζει τη δική 

του κοινωνική συμπεριφορά. Η ηθική συμπεριφορά στον αθλητισμό αναφέρεται στη 

σημασία των κανόνων (γραπτών και άγραφων) οι οποίο και συνεπάγονται την 

αποδοχή ή όχι συγκεκριμένων αξιών. Οι αξίες αυτές αποτελούν τη βάση για πράξεις 

που οδηγούν σε συμπεριφορές που σχετίζονται με το σεβασμό των άλλων. Τέλος η 

γνώση του Ολυμπισμού αναφέρεται στη δυνατότητα να γνωρίζει και να 

αντιλαμβάνεται ο μαθητής/τρια τη σημασία της Ολυμπιακής ιδέας και των ηθικών 

προτύπων και ανθρωπιστικών αξιών της για τη δική του ηθική συμπεριφορά, όταν 

έρχεται αντιμέτωπος με συγκρούσεις και διλήμματα. 

1.2. Οι Ολυμπιακές Αξίες 
 Ο Γερμανός αθλητικός παιδαγωγός Ommo Grupe (1997) τονίζει πως για τον Pierre 

de Coubertin, τον αναβιωτή των Ολυμπιακών αγώνων, η αναβίωση του Ολυμπισμού 

δεν είχε ως στόχο την επίτευξη επιδόσεων αλλά την ανάδειξη εκπαιδευτικών ιδεών 

και αξιών. Την παιδαγωγική αξία του Oλυμπισμού ο Coubertin προσπάθησε να 

προβάλλει μέσα από τα κείμενά του. Ο Coubertin αναφέρεται σε ένα σύνολο 

προτάσεων-αξιών, ή αλλιώς σε μια ανθρωπιστική ηθική. Είχε υπογραμμίσει τις αξίες 

της ισότητας, του σεβασμού για τους άλλους, του ορθολογισμού και της κατανόησης, 

της αυτονομίας και της υπεροχής (Parry, 1994). 

Οι μεταρρυθμίσεις στη διδασκαλία και τις μεθόδους εισαγωγής του Ολυμπισμού που 

επεδίωξε ο Coubertin βασίζονταν στην παράλληλη ανάπτυξη του σώματος και του 

πνεύματος του ατόμου καθώς και στην αυτοβελτίωση μέσω της συμμετοχής στα 

αθλήματα, τη δημιουργία φιλικών σχέσεων, την προσπάθεια για ειρήνη και τη διεθνή 

κατανόηση αξίες που και σήμερα αποτελούν τον κορμό του σύγχρονου Ολυμπισμού 

(Binder, 2002) 

Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό χάρτη (2010, σελ.11) τρεις από τις βασικές αρχές του 

Ολυμπισμού είναι οι παρακάτω: 

 1. « Ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής πού προωθεί και συνδυάζει σε αρμονικό 

σύνολο τις αρετές του σώματος και της ψυχής. Συνδέοντας τον αθλητισμό με τον 

πολιτισμό και την παιδεία, ο Ολυμπισμός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τρόπο 

ζωής που στηρίζεται στη χαρά της προσπάθειας, την εκπαιδευτική αξία του καλού 

παραδείγματος και το σεβασμό των οικουμενικών θεμελιωδών ηθικών αρχών». 

 2. «Ο σκοπός του Ολυμπισμού είναι να θέσει παντού τον Αθλητισμό στην υπηρεσία 

της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπου, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία μιας 
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ειρηνικής κοινωνίας, η οποία ενδιαφέρεται για την διατήρηση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας». 

 3. «Η άσκηση του αθλητισμού είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Κάθε πρόσωπο θα πρέπει 

να έχει τη δυνατότητα να αθλείται, χωρίς καμία διάκριση σύμφωνα με το Ολυμπιακό 

πνεύμα, που απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό, πνεύμα φιλίας, αλληλεγγύης και τίμιου 

παιχνιδιού». Στις παραπάνω τρεις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού στηρίζονται 

όλες οι δραστηριότητες των προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας. 

Σύμφωνα με το Μουντάκη (2000) «υπάρχουν έξι αξίες που συνδέονται άμεσα με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαίους και σύγχρονους, οι οποίες είναι γενικά αποδεκτές και 

τις οποίες πρέπει να επιζητεί να προάγει κάθε πρόγραμμα Ολυμπιακής και Αθλητικής 

Παιδείας. Αυτές είναι η προαγωγή της αριστείας, η ευγενής άμιλλα, η δικαιοσύνη, η 

ισότητα, η κατανόηση, ο σεβασμός και η συμμετοχή». Συμπληρώνει επίσης και τις 

αξίες της ειρήνης και της υγείας καθώς ο Μουντάκης θεωρεί πως αν και δεν 

πηγάζουν πλήρως από τους αγώνες έχουν όμως άμεση σχέση με αυτούς και μπορεί να 

δικαιολογηθεί η προαγωγή τους μέσα από ένα πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας. 

Ο Γεωργιάδης (2000) χώρισε τις αρχές του Ολυμπισμού σε: 

Ατομικές: 1.Αρμονική ανάπτυξη σώματος και πνεύματος 2.Σεβασμός στον εαυτό 

μας 3.Συμμετοχή 4.Εθελοντική προσπάθεια 5.Αυτοπειθαρχία 6.Αυτοεκτίμηση 

7.Επιμονή 8.Προσπάθεια να πετύχεις ότι καλύτερο μπορείς 9.Αναζήτηση της 

αριστείας 10.Ευεξία-Υγεία.  

Κοινωνικές: 1.Φιλία 2.Ισότητα 3.Σεβασμός των άλλων 4.Κατανόηση 5.Αλληλεγγύη 

6.Αδελφοσύνη 7.Ευ αγωνίζεσθε 8.Ισότητα ευκαιριών 9.Συντροφικότητα 

10.Δεοντολογία 11.Αμοιβαίος σεβασμός . 

Πολιτιστικές: 1.Σεβασμός πολιτιστικών αξιών 2.Διαπολιτιστικές σχέσεις και 

ανταλλαγές μεταξύ ατόμων, χωρών, ηπείρων 3.Ισότιμη συμμετοχή όλων 

ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, φύλου, πολιτισμού ή κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης. 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΙΟC, 2007b) εξέδωσε ένα διεθνές διδακτικό 

εγχειρίδιο Ολυμπιακής Παιδείας που εστιάζει στην καλλιέργεια πέντε Ολυμπιακών 

Αξιών: α)τη χαρά της προσπάθειας , β)το δίκαιο παιχνίδι, γ) το σεβασμό στους 

άλλους, δ) την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ σώματος και πνεύματος και ε) την 

αριστεία. 
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1.3. Ολυμπιακές Αξίες και Φυσική Αγωγή  
H φυσική αγωγή, όπως έχει αναφερθεί, δεν στοχεύει μόνο στην ανάπτυξη κινητικών 

δεξιοτήτων των μαθητών/τριών αλλά επιδιώκει να καλλιεργήσει αξίες όπως το τίμιο 

παιχνίδι, την ανοχή, το σεβασμό κ.α. 

Ο Parry (1994) επισημαίνει πως «ο Ολυμπισμός μέσα από την οικουμενική γλώσσα 

των αξιών που μεταφέρει, έτσι όπως εκφράζονται μέσα από την οργανωμένη φυσική 

δραστηριότητα, προσφέρει μία πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής 

για την υλοποίηση σημαντικών στόχων». Ο πρώτος στόχος, υποστηρίζει είναι η 

προώθηση της ολιστικής ανάπτυξης του ατόμου δουλεύοντας ταυτόχρονα στο 

επίπεδο της δραστηριότητας αλλά και στο επίπεδο των ιδεών. Ο δεύτερος είναι η 

συνέπεια μεταξύ θεωρίας και πράξης, δηλαδή η πρακτική εφαρμογή των ιδεών. Ο 

τρίτος στόχος αφορά στη διερεύνηση της εμπέδωσης από τους μαθητές των ιδεών 

που έχουν ήδη διδαχτεί προηγούμενα σε πρακτικό επίπεδο. 

Ο Gessman όπως μας πληροφορεί ο Naul (2007, σ.110) θεωρεί δύο διδακτικά 

αντικείμενα της φυσικής αγωγής ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 

Ολυμπιακής Παιδείας. Τις κινητικές δεξιότητες για την επίτευξη του στόχου της 

προσπάθειας και τις κοινωνικές δεξιότητες για την επίτευξη των στόχων του τίμιου 

παιχνιδιού και του αμοιβαίου σεβασμού. Για να επιτευχθεί αυτός ο διπλός στόχος ο 

Gessman προτείνει τρεις διδακτικές-μεθοδολογικές προσεγγίσεις: α) μεγάλης 

διάρκειας εξάσκηση σύμφωνα με τους κανόνες, β) σεβασμό στους αντιπάλους όπως 

στους συμπαίκτες και γ) διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και εκδηλώσεων και τα 

δύο ως παρουσιάσεις αλλά και ως πρακτικές δοκιμασίες. 

O Grupe, όπως μας πληροφορεί ο Naul (2008, σ.106) υποστηρίζει πως ο σχολικός 

αθλητισμός θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στην Ολυμπιακή  Παιδεία. Ο 

ίδιος ορίζει την Ολυμπιακή Παιδεία ως «μία αθλητική αγωγή ειδικά 

προσανατολισμένη προς την ικανότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 

ειρήνη» 

Ο Γεωργιάδης (2009) υποστηρίζει ότι οι αρχές και οι αξίες του Ολυμπισμού ως 

στάσεις ζωής και κοινωνικές συμπεριφορές μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

μπορούν να γίνονται κατανοητές, αποδεκτές και να αφομοιώνονται, κυρίως μέσα από 

αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις. 
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2.ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  
Η ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία σε γενικά σχολεία αντιπροσωπεύει ένα νέο 

σχετικά φαινόμενο στον Ελλαδικό χώρο. Μέχρι τον Μάρτιο του 2000 τα περισσότερα 

παιδιά με αναπηρία εκπαιδεύονταν σε ξεχωριστά σχολεία. Με την ψήφιση του Νόμου 

2817 ελληνική πολιτεία έδειξε έμπρακτα την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της 

"συνεκπαίδευσης". Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο «η εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρίες γενική, τεχνική- επαγγελματική παρέχεται στο σχολείο της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία, κατά περίπτωση, οργανώνονται, 

στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται  

η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων αυτών» (Ν. 

2817/2000 αρ. 1. παρ.1). Με τον τρόπο αυτό, αρχίζοντας από το σχολείο, 

υποστηρίζεται πλέον συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της 

ζωής τους με όρους και προϋποθέσεις ισότιμες. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους 

Buswell και Schaffner (1990) τα τυπικά σχολεία συνιστούν τον καλύτερο τρόπο 

καταπολέμησης των διακρίσεων καθώς και τον καταλληλότερο χώρο όχι μόνο για 

την επίτευξη των μαθησιακών στόχων αλλά και για την ικανοποίηση των παιδιών. 

Σήμερα ολοένα και περισσότερα παιδιά με αναπηρία έχουν ενσωματωθεί στο γενικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η κίνηση της ενσωμάτωσης στον ελληνικό χώρο αποτελεί 

αναμφισβήτητα ένα σημαντικό θέμα στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης και 

βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της πολιτείας. Σε 

αυτή τη νέα πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανταπεξέλθουν με τον 

καλύτερο δυνατόν τρόπο ιδιαίτερα όμως οι καθηγητές φυσικής αγωγής, δεδομένου 

ότι οι όποιες κινητικές, νοητικές και συναισθηματικές διαταραχές των παιδιών με 

αναπηρία εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα τη βελτίωση 

της κοινωνικότητας, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού του 

μαθητή με αναπηρίες βοηθώντας τον να ενταχθεί ομαλά στην τυπική τάξη και 

μετέπειτα στην κοινωνία. Δεδομένων των σημαντικών ωφελειών της η ενσωμάτωση 

πρέπει να εφαρμόζεται όποτε αυτό είναι δυνατό (Sherrill, 2004). Παρόλα αυτά, όμως, 

πολλοί ερευνητές γνωρίζοντας την αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να 

εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη ένταξη των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες στα κοινά σχολεία της γειτονιάς τους και φοβούμενοι ότι θα χαθούν 

οι ως τώρα κατακτήσεις και παροχές, έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους για το 

θεσμό αυτό (Cole & Meyer, 1991; Bunch, 1994; Moores, 1996). 
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 2.1.Η έννοια της  ενσωμάτωσης 
Η ενσωμάτωση των παιδιών με διαφορετικές ικανότητες  αποτελεί πρόκληση για να 

καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει ισότιμα τις ανάγκες 

(εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και φυσικές απαιτήσεις) κάθε μαθητή.(Cross & Walker-

Knight, 1997).Η ενσωμάτωση δεν σημαίνει απλά τοποθέτηση των παιδιών αυτών σε 

κανονικά σχολεία, αλλά περισσότερο αλλαγή της δομής της τάξης ώστε να 

γνωρίσουν τις μοναδικές ικανότητες όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών με αναπηρία (Stainback, Stainback, & Ayres 1996; Udvari-Solner & Thousand 

1996). 

Στον τομέα της ειδικής φυσικής αγωγής έχουν προταθεί πολλά μοντέλα για την 

εξέταση της σχέσης μεταξύ στάσης και συμπεριφοράς των ατόμων που έχουν 

καθημερινή επαφή με παιδιά με αναπηρία, όπως το μοντέλο σχεδιασμένης 

συμπεριφοράς των Ajzen και Madden (1986).Η φυσική αγωγή είναι από τα 

αντικείμενα του σχολικού προγράμματος στα οποία πραγματοποιείται συνεκπαίδευση 

γιατί έχει αρκετά περιθώρια συνδιδασκαλίας (Μπάτσιου, Αντωνίου & Χατζηκώστα, 

2003). Πολλές από τις κινητικές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν χωρίς οι 

ασκούμενοι να εμποδίζουν ο ένας τον άλλο (Μαγγουρίτσα και συν. 2005). Τα οφέλη 

για τους μαθητές-τριες ενός γενικού σχολείου από την ενεργή συμμετοχή στο μάθημα 

της φυσικής αγωγής είναι πολλά. Είναι όμως ακόμη περισσότερα για τα παιδιά με 

αναπηρία, γιατί ως ομάδα χαρακτηρίζονται από φτωχή εικόνα για το σώμα τους και 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, ως αποτέλεσμα της όχι καλής φυσικής και κινητικής 

κατάστασής τους (Rogers-Wallgren, French, Ben-Ezra, 1992).Η φυσική αγωγή δεν 

περιορίζεται ωστόσο μόνο στις έντονες δραστηριότητες. Περιέχει την διδασκαλία της 

αναψυχής και της χαλάρωσης, δίνει την δυνατότητα για δημιουργική έκφραση και 

κοινωνική αλληλεπίδραση και καθοδηγεί το άτομο στην εύρεση και ανάπτυξη 

ικανοτήτων με σκοπό την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του. 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της ενσωμάτωσης πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη 

προθέσεων, αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στη συμπεριφορά στην τάξη 

(Kowalski & Rizzo, 1996; Rizzo 1994; Rizzo, Broandhead & Kowalski, 1997; 

Sherrill, 1998). Παράλληλα οι κανόνες ενσωμάτωσης πρέπει να δώσουν έμφαση στην 

δόμηση μιας σχολικής κοινωνίας όπου καθένας ανήκει και είναι αποδεκτός και 

υποστηρίζεται από τον συνομήλικο του και τα άλλα μέλη αυτής της κοινωνίας και 

στην οποία οι εκπαιδευτικές του ανάγκες ικανοποιούνται (Sapon-Shevin, 1992).Η 

επιτυχημένη διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων (peer tutoring) με χρήση μαθητών- 
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εκπαιδευτών και η συνεργατική μάθηση πρέπει να πάρει μέρος σε μία γενική 

ατμόσφαιρα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Επιπλέον, οι καθηγητές πρέπει να 

επιδείξουν τρόπους συνεργατικής διδασκαλίας, και να μοιραστούν τις απόψεις τους 

με τους άλλους καθηγητές. Σημαντικό ρόλο παίζει και η στάση τους απέναντι στην 

ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία. Σύμφωνα τους καθηγητές προσαρμοσμένης 

φυσικής αγωγής του πανεπιστημίου του Connecticut Dunn και Fait (1989) «...αν οι 

δάσκαλοι φυσικής αγωγής δείχνουν φόβο και τρόμο στο ενδεχόμενο να συνυπάρχουν 

μαθητές-τριες με και χωρίς αναπηρία στο τμήμα τους, το πιο πιθανό είναι ότι θα 

επηρεαστεί αρνητικά στάση των μαθητών χωρίς αναπηρία». Το πιο σημαντικό όμως 

της παραπάνω διαδικασίας είναι ότι μία τέτοια παρέμβαση ανοίγει νέους ορίζοντες 

στον τρόπο σκέψης και εμπλέκει όλους τους μαθητές-τριες σε μια τέτοια διαδικασία 

(Cross et al., 1997). 

Η πρόοδος και επιτυχία της σχολικής ενσωμάτωσης εξαρτάται από τη στάση, τη 

γνώση, την εμπειρία καθώς και την κατανόηση όλων αυτών που έχουν καθημερινή 

επαφή με τα άτομα με αναπηρίες. Πολλοί παράγοντες παίζουν τον δικό τους 

ξεχωριστό ρόλο στην επιτυχία αυτή και πιο συγκεκριμένα :α) τα ίδια τα άτομα με 

αναπηρία ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα της αναπηρίας τους (La Master, 

Gall, Kinchin & Siedentop, 1998) β) το σχολείο με την οργάνωση των τμημάτων, τον 

τρόπο λειτουργίας, τον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή (Lienert, Sherrill & 

Myers, 2001; Κυπριωτάκης, Αγγελάκη, Γεωργιάδη, Στρατιδάκη & Χουρδάκης, 

2000), γ) οι εκπαιδευτικοί που με την στάση τους μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά 

της τάξης τους, τους συναδέλφους τους, τους γονείς (Dunn et al., 1989; Pumfrey, 

2000) και δ)η στάση των παιδιών χωρίς αναπηρία που παρουσιάζεται γενικά θετική 

Περισσότερο όμως είναι αποτέλεσμα έκφρασης κοινωνικού και συναισθηματικού 

ενδιαφέροντος, εγείροντας ερωτήματα ως προς την επίδραση των κοινωνικών και 

πολιτιστικών παραγόντων στην άποψη των μαθητών χωρίς αναπηρίες ως προς την 

ενσωμάτωση (Nikolaratzi & Reybekiel, 2001). 

Στον ελλαδικό χώρο δεν έχουν γίνει μελέτες πάνω στην ενσωμάτωση παιδιών με 

μέτρια νοητική υστέρηση στο δημοτικό σχολείο και στο κατά πόσο μπορούν τα 

άτομα αυτά να συνυπάρξουν και να συνεκπαιδευτούν στο μάθημα της φυσικής 

αγωγής. 

Οι μόνες έρευνες που σχετίζονται με τα παραπάνω είναι αυτές των Block και Malloy 

(1998) καθώς και της Μαγγουρίτσα και των συνεργατών της (2005). Συγκεκριμένα ο 

Block et al., (1998) μελέτησαν τη στάση μαθητών χωρίς αναπηρίες απέναντι στην 
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ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες σε μια ομάδα σόφτμπoλ καθώς και την άποψή 

τους ως προς τον βαθμό προσαρμογής άσκησης που χρειάζεται για να μπορέσουν οι 

μαθητές-τριες με αναπηρίες να ακολουθήσουν την τάξη σε απόδοση. Παρόμοια η 

Μαγγουρίτσα και συνεργάτες (2005) θέλησαν να εξετάσουν την άποψη των μαθητών 

και μαθητριών χωρίς αναπηρίες ως προς την ενσωμάτωση συνομήλικων μαθητών με 

οριακή νοητική υστέρηση στην τάξη τους κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 

αναψυχής. Τα συμπεράσματα και στις δύο έρευνες ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά 

δείχνοντας ότι οι μαθητές-τριες χωρίς αναπηρίες επιθυμούν τη συμμετοχή των 

παιδιών με αναπηρίες στην ομάδα τους με τις κατάλληλες προσαρμογές άσκησης και 

ότι η εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος επέδρασε στη βελτίωση της 

στάσης των μαθητών προς τα άτομα με αναπηρία. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια της ενσωμάτωσης χρειάζεται 

περαιτέρω και διεξοδικότερη μελέτη τόσο στα πλαίσια του εκάστοτε κοινωνικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος όσο και στα πλαίσια συγκεκριμένων αθλητικών 

δραστηριοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επιπλέον η πρόθεση των 

μαθητών χωρίς αναπηρίες πρέπει να διερευνηθεί καταγράφοντας όχι μόνο την 

γενικότερη συμπεριφορά και τη στάση τους αλλά και καθορίζοντας τους επιμέρους 

παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωσης της πρόθεσης αυτής. 

Σκοπός της πτυχιακής μου εργασίας είναι να αξιολογηθούν οι αλληλεπιδράσεις των 

μαθητών και μαθητριών χωρίς αναπηρία πριν και μετά από ένα κοινό πρόγραμμα 

φυσικής αγωγής με συνομήλικους μαθητές-τριες με αυτισμό. Συγκεκριμένα θα 

προσπαθήσει να διερευνήσει: α) γενική στάση, β) στάση, γ) πρόθεση, δ) 

αντιλαμβανόμενο έλεγχο συμπεριφοράς, ε) επιλογή συμπεριφοράς, στ) κοινωνικά 

πρότυπα ζ) πληροφόρηση και η) στάση μαθητών/τριών χωρίς αναπηρίες απέναντι 

στην προσαρμογή παιχνιδιών που προωθούν τη συνεκπαίδευση. Η καταγραφή αυτών 

των συμπεριφορών μπορεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την επιτυχή 

εφαρμογή της ενσωμάτωσης στο δημοτικό σχολείο στον ελληνικό χώρο καθώς 

επίσης και στη διαμόρφωση των συμπεριφορών αυτών ως προς την ενσωμάτωση των 

μαθητών με αυτισμό σε προγράμματα που σχετίζονται με την φυσική αγωγή. 

2.2 Λειτουργικοί ορισμοί 
Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική 

δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών 

συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων (Νόμος 2817/2000). Σύμφωνα με 
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τον ίδιο νόμο (άρθρο 1, παρ. 2) στην κατηγορία των ΑμΕΑ περιλαμβάνονται 

τουλάχιστον έξι υποκατηγορίες: α) άτομα που έχουν νοητική ανεπάρκεια 

ανωριμότητα, β) άτομα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα όρασης (τυφλοί, 

αμβλύωπες) ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), γ) άτομα που έχουν σοβαρά νευρολογικά 

ορθοπεδικά ελαττώματα προβλήματα υγείας, δ) άτομα που έχουν προβλήματα λόγου 

και ομιλίας, ε) άτομα που έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, 

δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, στ) άτομα που έχουν σύνθετες γνωστικές 

συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, καθώς και άτομα που παρουσιάζουν 

αυτισμό». Στην έρευνα αυτή όρος άτομα με αναπηρία αναφέρεται σε άτομα με 

νοητική αναπηρία μόνο. 

 

3. ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ  
Ο αυτισμός είναι μια πολύπλοκη αναπτυξιακή διαταραχή που τυπικά εμφανίζεται 

κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 χρόνων της ζωής. Το αποτέλεσμα μιας νευρολογικής 

δυσλειτουργίας που επιδρά στην λειτουργικότητα εγκεφάλου, ο αυτισμός και οι 

σχετιζόμενες συμπεριφορές υπολογίζεται ότι εμφανίζεται σε ποσοστό 1: 500 των 

ατόμων (Κέντρα Ελέγχου Διαταραχών και Πρόληψης 1997). Εμφανίζεται σε ποσοστό 

4/1 σε αγόρια από κορίτσια και δεν έχει επιλεκτικότητα σε φυλές, εθνικότητες και 

κοινωνικές ομάδες. Το οικογενειακό εισόδημα, ο τρόπος ζωής και το μορφωτικό 

επίπεδο δεν διαφοροποιούν την πιθανότητα της εμφάνισης του αυτισμού. 

Ο αυτισμός επιδρά στην φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου στις περιοχές της 

κοινωνικής αντίδρασης και της επικοινωνίας. Τα παιδιά και οι ενήλικες με αυτισμό 

έχουν τυπικές δυσκολίες στην λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, την κοινωνική 

συναναστροφή και τις δραστηριότητες παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου. Η 

διαταραχή τους δυσκολεύει να επικοινωνήσουν με τους άλλους και να σχετιστούν με 

τον έξω κόσμο. Σε μερικές περιπτώσεις, επιθετικότητα και αυτο-τραυματιστικές 

συμπεριφορές μπορεί να εμφανιστούν. Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να εμφανίσουν 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις κορμού (χτύπημα χεριών, περιστροφές κλπ) 

ασυνήθιστες αντιδράσεις σε ανθρώπους ή ελκυστικότητα σε αντικείμενα και 

αντίσταση στις αλλαγές στις ρουτίνες. Μπορεί επίσης να εμφανίζουν ευαισθησία στις 

5 αισθήσεις της όρασης, ακοής, αφής, όσφρησης και γεύσης. 
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Περισσότεροι από 500.000 άτομα στις Η.Π.Α σήμερα έχουν αυτισμό ή κάποιο είδος 

διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής. Αυτός ο αριθμός κάνει τον αυτισμό μια από τις 

πιο κοινές αναπτυξιακές διαταραχές. Μέχρι και τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι, 

συμπεριλαμβανομένων και πολλών επιστημόνων Υγείας και Εκπαίδευσης, δεν είναι 

ενήμεροι στο πώς ο αυτισμός επηρεάζει τους ανθρώπους και πώς μπορούν 

αποτελεσματικά να δουλέψουν με άτομα με αυτισμό 

Ο αυτισμός είναι μια φασματική διαταραχή. Με άλλα λόγια, τα συμπτώματα και 

χαρακτηριστικά του αυτισμού μπορεί να εμφανιστούν με μεγάλη ποικιλία 

συνδυασμών, από ελαφριά έως ποικίλα. Παρότι ο αυτισμός διασαφηνίζεται από 

συγκεκριμένο σετ συμπεριφορών, τα παιδιά και οι ενήλικες μπορεί να εμφανίσουν 

οποιοδήποτε συνδυασμό των συμπεριφορών σε οποιοδήποτε βαθμό ποικιλίας. Δύο 

παιδιά με την ίδια διάγνωση μπορεί να αντιδρούν πολύ διαφορετικά και να 

ποικίλλουν οι δράσεις τους. 

3.1 Πως είναι οι άνθρωποι με αυτισμό 
Συχνά τα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές εμφανίζουν μια σχετικά σωστή 

ανάπτυξη έως την ηλικία των 24-30 μ. όπου τότε οι γονείς μπορεί να παρατηρήσουν 

κάποια καθυστέρηση στην ομιλία, το παιχνίδι ή την κοινωνική αντίδραση. 

Οποιαδήποτε από τις παρακάτω καθυστερήσεις από μόνη της, δεν αποτελεί 

αποτέλεσμα διάγνωσης διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής. Ο αυτισμός είναι ένας 

συνδυασμός πολλών αναπτυξιακών δεδομένων. 

Οι παρακάτω περιοχές είναι ανάμεσα σε αυτές που μπορεί να πληγούν από τον 

αυτισμό : 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Η ομιλία αναπτύσσεται αργά ή καθόλου, χρησιμοποιεί λέξεις χωρίς 

να προσεγγίζει το ακριβές νόημά τους, επικοινωνεί με χειρονομίες και νοήματα αντί 

για λέξεις, έχει χαμηλή συγκέντρωση προσοχής. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ : Περνά χρόνο μόνο του παρά με τους άλλους, δείχνει 

χαμηλό ενδιαφέρον να κάνει φίλους, χαμηλή αντίδραση σε κοινωνικά δεδομένα όπως 

η βλεμματική επαφή ή τα χαμόγελα. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ : Μπορεί να έχει υπερευαισθησία στις περιοχές της 

όρασης, ακοής, αφής και γεύσης σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ : Απουσία του αυθόρμητου ή φανταστικού παιχνιδιού, απουσία μίμησης 

των δράσεων άλλων, απουσία προβολικού και συμβολικού παιχνιδιού. 



17 
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ : Μπορεί να είναι υπέρ-δραστήριο ή πολύ παθητικό, να κάνει 

εκρήξεις θυμού χωρίς εμφανή λόγο, να έχει εμμονές (να δείχνει ένα μόνιμο 

ενδιαφέρον σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ιδέα, δράση ή άτομο), εμφανής απουσία της 

απλής λογικής, πιθανή αυτοεπιθετικότητα ή επιθετικότητα, συχνές δυσκολίες και 

αρνητική αντίδραση στις αλλαγές των συνηθειών του και της ρουτίνας του. 

Πολλά άτομα με αυτισμό μπορεί επίσης να έχουν άλλες διαταραχές που επιδρούν 

στην λειτουργικότητα του εγκεφάλου όπως : Επιληψία, Νοητική Καθυστέρηση, 

Σύνδρομο Down, ή γενετικές ανωμαλίες όπως : Σύνδρομο εύθραυστου Χ, σύνδρομο 

Landau-Kleffner, σύνδρομο William’s ή σύνδρομο Tourette. Πολλοί από αυτούς που 

θα διαγνωστούν ως αυτιστικοί θα υποστούν τεστ Δείκτη Νοημοσύνης όταν θα 

μπορέσει αυτό να εφαρμοστεί. Παραπλήσια, το 25-30% μπορεί να εμφανίσει 

καταθλιπτική συμπεριφορά σε κάποια περίοδο της ζωής του. 

Κάθε άτομο με αυτισμό είναι ένα πρόσωπο και όπως όλα τα πρόσωπα έχουν μια 

μοναδική ατομικότητα και μια πολυπλοκότητα χαρακτηριστικών. Υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους με αυτισμό Κάποια άτομα με ελαφριά 

προσβολή, μπορεί να εμφανίσουν μόνο ελαφριές καθυστερήσεις στην ομιλία και 

καλύτερη απόδοση στις κοινωνικές αντιδράσεις. Το άτομο μπορεί να έχει δυσκολία 

να ξεκινήσει να κάνει ή να συντηρήσει μια συζήτηση. Η επικοινωνία συχνά 

περιγράφεται σαν να μιλά σε άλλους (πχ μονόλογος σε ένα αγαπημένο θέμα που 

συνεχίζει αγνοώντας την προσπάθεια των άλλων να ενσωματώσουν κάποια σχόλια). 

Οι άνθρωποι με αυτισμό προσλαμβάνουν και αντιδρούν στα ερεθίσματα με έναν 

μοναδικό τρόπο. Οι εκπαιδευτές και οι υπηρεσίες πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν το 

μοναδικό μοντέλο μάθησής του παιδιού και τις δυσκολίες του ατόμου με αυτισμό 

όταν αξιολογείται η μάθηση και η συμπεριφορά ώστε να εφαρμοστεί η πιο 

αποτελεσματική προσέγγιση. Τα άτομα με αυτισμό μπορούν να μάθουν όταν η 

μοναδικότητα του στυλ πρόσληψης και εκφοράς της πληροφορίας γίνονται σεβαστές 

από τους θεραπευτές και εφαρμόζονται στο πρόγραμμά τους. 

Οι ικανότητες του αυτιστικού μπορεί να ποικίλουν από μέρα σε μέρα σχετικά με τις 

δυσκολίες στην συγκέντρωση, προώθηση και ανησυχία. Το παιδί μπορεί να δίνει 

ένδειξη ικανότητας μάθησης την μια μέρα, αλλά όχι την επόμενη. Οι αλλαγές στο 

εξωτερικό ερέθισμα και την ανησυχία, μπορεί να επιδράσουν στην μάθηση. Μπορεί 

να έχουν οριακές ή κάτω του οριακού λεκτικές, μνημονικές ή χωρικές δεξιότητες 

αλλά να μην έχουν φαντασία ή να μην μπορούν να μπουν σε δραστηριότητες με 
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άλλους. Τα άτομα με πιο πολύπλοκη εικόνα μπορεί να απαιτούν εξειδικευμένη 

υποστήριξη για να διευθύνουν τα βασικά δεδομένα και ανάγκες της ζωής κάθε μέρα. 

Ενάντια στην κοινή κατανόηση, πολλά παιδιά και ενήλικες με αυτισμό μπορεί να 

έχουν βλεμματική επαφή, να δείχνουν αποτελεσματικότητα, χαμόγελο και γέλιο και 

να δείχνουν ποικιλία άλλων συναισθημάτων σε κάποιο βαθμό. Όπως άλλα παιδιά, 

αντιδρούν στο περιβάλλον τους και με αρνητικό και με θετικό τρόπο. Ο αυτισμός 

μπορεί να επιδράσει στις αντιδράσεις τους και να κάνει περισσότερο δύσκολο να 

ελέγξουν πως αντιδρά το σώμα και το μυαλό τους. Μερικές φορές τα οπτικά, 

κινητικά και πρόσληψης προβλήματα τους κάνουν δύσκολο να διατηρήσουν 

βλεμματική περιφερική όραση περισσότερο από το απευθείας κοίταγμα στους 

άλλους. Μερικές φορές το άγγιγμα ή το πλησίασμα των άλλων μπορεί να είναι 

επίπονο στον αυτιστικό, έχοντας ως αποτέλεσμα την αποδιοργάνωσή του όταν 

προσπαθεί να το κάνει, ακόμα και από τα μέλη της οικογένειάς του. Η ανησυχία, ο 

φόβος και το μπέρδεμα, συχνά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της δυσκολίας 

εκλογίκευσης του κόσμου με έναν συνήθη, λογικό τρόπο. Με την κατάλληλη 

θεραπεία, κάποιες συμπεριφορές αυτιστικές μπορεί να αλλάξουν ή να μειωθούν στο 

πέρασμα του χρόνου. Η επικοινωνία και οι κοινωνικές δυσκολίες συνεχίζουν σε 

μερικούς για όλη τη ζωή τους, αλλά οι δυσκολίες σε άλλες περιοχές μπορεί να 

μειωθούν ή να αλλάξουν με την ηλικία, την εκπαίδευση και το επίπεδο άγχους. Συχνά 

το άτομο αρχίζει να χρησιμοποιεί δεξιότητες σε φυσικές καταστάσεις και να 

συμμετάσχει σε ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Πολλά 

αυτιστικά άτομα απολαμβάνουν τη ζωή τους και συναναστρέφονται στην κοινότητά 

τους με λογικό τρόπο. Άνθρωποι με αυτισμό μπορεί να μάθουν να αντισταθμίζουν 

και να συνεργάζονται με την δυσκολία τους, συχνά πολύ καλά. 

Μέτρια νοητική υστέρηση: 

 Μέτρια νοητική υστέρηση υπάρχει όταν σύμφωνα με τον Δείκτη Νοημοσύνης το 

επίπεδο ανάπτυξης νοημοσύνης του ατόμου κυμαίνεται από 35 έως 51 (Κοκαρίδας, 

2004) 

 

Παρεμβατικό πρόγραμμα: 

 Ορίζονται οι εμπειρίες αναψυχής που μπορούν να προέλθουν από ανοιχτό αλλά και 

κλειστό περιβάλλον, προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων γυμναστηρίων, 

οργανωμένα αθλήματα μη οργανωμένες δραστηριότητες (Χρόνη, 2001). Σε αυτό το 

στάδιο πραγματοποιείται σχεδιασμός της παρέμβασης και η εφαρμογή των 
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παρεμβατικών ενεργειών που έχουν αποφασιστεί να γίνουν. Κατά τον σχεδιασμό της 

παρέμβασης γίνεται καθορισμός του μακροπρόθεσμου στόχου, η ανάλυσή του σε 

συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους στόχους και αποφασίζεται προκαταβολικά τι θα 

γίνει, πώς θα γίνει και ποιος θα το πραγματοποιήσει (Παπάνης, 2008). 

4.ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ-  (Inclusion)  
Η ένταξη του ατόμου με αναπηρία στο σχολείο γενικής τυπικής εκπαίδευσης και η 

ενσωμάτωσή του στην ομάδα των άλλων παιδιών. Νοηματικά βρίσκεται πολύ κοντά 

στον όρο κοινωνικοποίηση. (Χρηστάκης, 1985). Επίσης σύμφωνα με τον 

Κυπριωτάκη (2004) ενσωμάτωση σημαίνει αμοιβαίες διαδικασίες, 

αλληλοκατανόηση, αλληλεπίδραση και γίνεται αντιληπτή με την κοινωνικοποίηση. 

Πρόκειται για μια προοδευτική διαδικασία του ενός να έχει το δικαίωμα να είναι 

διαφορετικός και να γίνεται αποδεκτός παρά τη διαφορετικότητα και τις ανεπάρκειες 

του, του άλλου να τον "καταλαβαίνει" και να τον αποδέχεται όπως είναι και μαζί να 

μαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να συμβιούν. Είναι διαδικασία που πρέπει να 

ξεκινά και να στηρίζεται με τη γέννηση. 

Α)Σχολεία συνεκπαίδευσης 
Σχολεία συνεκπαίδευσης θεωρούνται τα σχολεία όπου «ο καθένας ανήκει, γίνεται 

δεκτός, υποστηρίζει και υποστηρίζεται από τους συνομηλίκους του και τα άλλα μέλη 

της σχολικής κοινότητας» (Stainback, & Stainback, 1990) 

Β) Θεωρία Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Planned Behavior Theory)   
Θεωρία η οποία εξετάζει τη σχέση μεταξύ στάσης και συμπεριφοράς ενός ατόμου, 

που σύμφωνα με το κύριο συστατικό που καθορίζει τη συμπεριφορά είναι η πρόθεση 

του ατόμου αλλά και έλεγχος που το άτομο ασκεί πάνω στη συμπεριφορά αυτή 

(Ajzen et al., 1986)  

Γ)Κλίμακα CAIPE-R (Scale of Children’s Attitudes Towards Integration in Physical 
Education - Revised):  
Κλίμακα η οποία μετρά την στάση των παιδιών απέναντι στην ενσωμάτωση παιδιών 

με αναπηρίες στην Φυσική Αγωγή (Block, 1995). 

4.1 Φυσική αγωγή και ενσωμάτωση 
H φυσική αγωγή αποτελεί συνήθως το κυρτότερο παράγοντα στην διαδικασία της 

ενσωμάτωσης και το πρώτο μάθημα του αναλυτικού προγράμματος με το οποίο 

πραγματοποιείται συνεκπαίδευση (Sherrill, 1993).Η μεγάλη συνεισφορά της φυσικής 
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αγωγής στη διαδικασία της εκπαίδευσης τονίζεται στο άρθρο 1 του Διεθνούς 

καταστατικού της Unesco (1994) όπου σαφέστατα δηλώνεται ότι: «Η συμμετοχή στη 

φυσική αγωγή και στον αθλητισμό είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων». Η συμμετοχή 

σε αθλητικές δραστηριότητες αναγνωρίστηκε επίσης από την παγκόσμια 

συνδιάσκεψη για τη φυσική αγωγή στο Βερολίνο το 1999 (DePaw & Doll-Tepper, 

2000), ως ισχυρός παράγοντας κοινωνικοποίησης και ταυτόχρονα ευκαιρία για κοινές 

εμπειρίες με τρόπο ευχάριστο και εποικοδομητικό 

Η αξία όμως της φυσικής αγωγής στην προσπάθεια της ενσωμάτωσης δεν 

περιορίζεται μόνο εκεί.. Η ωφέλεια που προκύπτει από τη συνεκπαίδευση παιδιών με 

και χωρίς αναπηρία, για τους μαθητές-τριες χωρίς αναπηρία είναι το γεγονός ότι 

ανακαλύπτουν πράγματα  του εαυτού τους που ενδεχομένως να μην είχαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν αν φοιτούσαν σε τμήματα χωρίς μαθητές-τριες με αναπηρία 

(Sherrill, 1985). Πολλοί μαθητές-τριες των τμημάτων συνεκπαίδευσης, όπου φοιτούν 

μαθητές-τριες με σοβαρές αναπηρίες είναι σε θέση να επιδείξουν προχωρημένες 

κρίσεις και προτάσεις στην αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων (Evans, Salisbury, 

Palorabaro & Goldberg, 1994). Επιπλέον η φυσική αγωγή αλλάζει την ψυχοκινητική 

συμπεριφορά του ατόμου διευκολύνοντας έτσι την δραστηριοποίηση των 

ψυχοκινητικών ικανοτήτων του καθώς αυτή σχετίζεται με την κατανόηση και την 

εκτίμηση του σώματος και του «εγώ» κατά την κίνηση και την ξεκούραση. 

Παράλληλα περιέχει την διδασκαλία της χαλάρωσης, δίνει τη δυνατότητα για 

δημιουργική έκφραση και κοινωνική αλληλεπίδραση και καθοδηγεί τον μαθητή στην 

εύρεση και ανάπτυξη ικανοτήτων, για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του 

(Μπάτσιου και συν., 2003). 

Η έρευνα των Archie και Sherrill (1989), δε βρήκε  καμία διαφορά μεταξύ των 

μαθητών που συνεκπαιδεύτηκαν με άτομα με αναπηρία και αυτών που δε 

συνεκπαιδεύτηκαν στα μαθήματα φυσικής αγωγής. Η στάση και των δύο ομάδων 

ήταν θετική προς τα άτομα με αναπηρία. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι 

Trip, French και Sherrill (1995), οι οποίοι βρήκαν διαφορές μόνο μεταξύ των δύο 

φύλων. Τα κορίτσια ήταν πιο θετικά από τα αγόρια. Οι μαθητές-τριες που 

εκπαιδεύτηκαν μαζί με μαθητές-τριες με αναπηρία ήταν λίγο πιο θετικοί προς τους 

συμμαθητές-τριες τους με προβλήματα συμπεριφοράς και λίγο πιο αρνητικοί προς 

αυτούς με κινητικά προβλήματα σε σχέση με τους μαθητές-τριες που δεν είχαν 

προηγούμενη εμπειρία με παιδιά με αναπηρία. Και οι δύο ομάδες είχαν στο ίδιο 

ποσοστό θετική στάση προς τα παιδιά με νοητική υστέρηση. 
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Οι Rarick και Beuter (1985) στην έρευνα που πραγματοποίησαν έδειξαν ότι τα παιδιά 

με μέτρια νοητική υστέρηση, που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα φυσικής αγωγής 

σε ένα τυπικό σχολείο σημείωσαν καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοση των 

κινήσεων τους όταν συγκρίθηκαν με παιδιά με μέτρια νοητική υστέρηση που 

φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο. Διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να 

δηλώνει ότι παρουσία των παιδιών με μέτρια νοητική υστέρηση επηρέασε αρνητικά 

τα άτομα με φυσιολογική νοημοσύνη. Οι Wiskochil, Lieberman, Houston-Wilson και 

Petersen (2007) θέλησαν να εξετάσουν την επίδραση της διδασκαλίας μεταξύ 

συνομηλίκων (peer tutoring) τεσσάρων παιδιών με τύφλωση σε περιβάλλον 

συνεκπαίδευσης σε ένα μάθημα φυσικής αγωγής. Η προ-παρεμβατική φάση 

περιλάμβανε πληροφορίες από τον πρώτο ερευνητή στους μαθητές-τριες 

(εκπαιδευτές) για τα άτομα με μικρή έλλειψη όρασης, τεχνικές επικοινωνίας και 

καθοδήγησης καθώς και πολλές τεχνικές διδασκαλίας και ανατροφοδότησης. Κατά 

την παρεμβατική φάση κάθε μαθητής- εκπαιδευτής βοηθούσε τον συνομήλικο του με 

τύφλωση όταν χρειαζόταν και του έδινε λεκτική ανατροφοδότηση.  Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά με τύφλωση αύξησαν τον ακαδημαϊκό χρόνο 

μάθησης στη φυσική αγωγή κατά 20,8 % και ότι οι μαθητές-τριες που είχαν 

εκπαιδευτεί για εκπαιδευτές ήταν περισσότερο αποτελεσματικοί από τους 

συμμαθητές-τριες τους που δεν είχαν εκπαιδευτεί.  

Πέρα από τα παραπάνω ενσωμάτωση με παιγνιώδους μορφής δραστηριότητες 

προσφέρουν την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρίες να μιμηθούν τα άτομα που 

παρουσιάζουν φυσιολογική κινητική και συναισθηματική ανάπτυξη (McGill, 1984)Η 

ιδέα της ενσωμάτωσης στηρίζεται στην άποψη ότι η κοινωνία ανήκει σε όλους τους 

ανθρώπους και ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτου επιπέδου και βαθμού δυσκολίας 

ανήκουν σε αυτή. Βασική αρχή του κινήματος «Άθληση για όλους» είναι ότι κάθε 

πολίτης έχει ίση ευκαιρία ενασχόλησης με τη φυσική δραστηριότητα που θα επιλέξει 

ανεξάρτητα από την ηλικία, το επίπεδο επιδεξιότητας και την ύπαρξη αναπηριών 

(Cousineau, 1998).  

Σύμφωνα με την έρευνα των Martin και Smith (2002) συμμετοχή των παιδιών με 

αναπηρίες σε δραστηριότητες αναψυχής αποτελεί σημαντικό μέσο για την ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων. Προσδίδουν κύρος και αξιοπιστία στην προσπάθεια των 

εκπαιδευτικών, γονέων και εθελοντών οι οποίοι αγωνίζονται να παρέχουν ίσες 

ευκαιρίες μάθησης. Ωστόσο η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες σε τέτοια 

προγράμματα πολλές φορές πραγματοποιείται κάτω από ελλείψεις σε οικονομικούς 
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πόρους, προγραμματισμό και προσωπικού (Me Avoy, 2001) Σύμφωνα με τον 

McCornick (2001). 

4.2 Αποτρεπτικοί παράγοντες ενσωμάτωσης 
Οι παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην απόφαση των 

ατόμων με αναπηρίες να συμμετάσχουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής είναι:  

α)Η μη προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα του περιβάλλοντος στο όποιο 

πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες  

β)Η ελλιπής κατάρτιση προσωπικού των προγραμμάτων, καθώς και 

υπερπροστατευτικότητα οίκτος που πολλές φορές επιδεικνύουν απέναντι στα άτομα 

αυτά. 

γ)Η  έλλειψη ενημέρωσης για την ύπαρξη προγραμμάτων φυσικής αγωγής και των 

ωφελειών αυτών.  

δ)Ο φόβος από την άγνοια για το πώς θα αντιδράσει το σώμα τους στο στρες των 

νέων εμπειριών.  

ε) Οι λόγοι μη συμμέτοχης που σχετίζονται με κοινωνικά και προσωπικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και την κατάσταση της υγείας τους.  

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Block και Zeman (1996) φάνηκε ότι η ύπαρξη 

μαθητών με σοβαρές αναπηρίες στα μαθήματα φυσικής αγωγής δεν επηρέασε 

αρνητικά τις επιδόσεις των παιδιών χωρίς αναπηρίες. Αντίθετα βελτιώθηκαν στον 

ίδιο βαθμό με τους μαθητές-τριες που δεν είχαν στην τάξη τους άτομα με αναπηρία, 

σε δεξιότητες στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης, (πάσα και βολές), μετά από ένα 

πρόγραμμα 3 ½ εβδομάδων. Στην ίδια έρευνα αποδείχθηκε ότι η 3μηνη 

συνεκπαίδευση ατόμων με και χωρίς αναπηρία είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή των 

στάσεων των παιδιών απέναντι στα άτομα με αναπηρία καθώς και την κατανόηση ότι 

απαιτούνται αλλαγές στους κανονισμούς της καλαθοσφαίρισης. 

Ένας τρόπος για να προσαρμοστούν οι μαθητές χωρίς αναπηρίες να αποδεχθούν με 

θετικό τρόπο ένα συμμαθητή τους με αναπηρία είναι η χρήση βιωματικών 

δραστηριοτήτων «μίμησης» αναπηρίας που θα συνοδεύεται με την παροχή 

πληροφοριών σχετικές με την αναπηρία. Σύμφωνα με τους Lieberman και Houston-

Wilson (2002) ένα τέτοιο πρόγραμμα προετοιμασίας θα πρέπει μα περιλαμβάνει τρία 

στάδια: 

4.3 Βιωματικές δραστηριότητες 
α) θεωρητική επαφή με τα άτομα με αναπηρία  
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β) βιωματική επαφή με τον τύπο της αναπηρίας  

γ) συνύπαρξη με την αναπηρία 

Κατά το πρώτο στάδιο εκπαιδευτικός μπορεί απλά να περιγράψει στους μαθητές του 

χωρίς αναπηρίες την αναπηρία του συμμαθητή τους που πρόκειται να ενσωματωθεί 

στην τάξη τους. Η περιγραφή αυτή πρέπει να γίνεται με αντικειμενικό τρόπο που να 

μην προκαλεί «λύπηση» ούτε αμηχανία αλλά να δίνει πληροφορίες και οπωσδήποτε 

να μην δίνει έμφαση στις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους μαθητές αλλά 

περισσότερο στις ομοιότητές τους. Άλλοι τρόποι για να ενημερωθούν οι μαθητές 

είναι να παρακολουθήσουν βίντεο με δημιουργικές δραστηριότητες ατόμων με 

αναπηρίες(Παραολυμπιακοί αγώνες) να πάρουν συνεντεύξεις από άτομα με αναπηρία 

που έχουν διακριθεί για κοινωνικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές τους δράσεις, να 

επισκεφτούν κοινωνικές αθλητικές εκδηλώσεις ατόμων με αναπηρία. 

 Κατά το δεύτερο στάδιο o εκπαιδευτικός σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες (π.χ. 

καθηγητή εικαστικών, μουσικό) μπορεί να οργανώσει βιωματικές δραστηριότητες 

μίμησης αναπηρίας για τους μαθητές τους. Είναι σημαντικό τέτοιες δραστηριότητες 

να οργανώνονται με παιγνιώδη τρόπο που να μην δημιουργούνται αρνητικές 

εμπειρίες και να ακολουθούνται από συζήτηση. Τέλος το τρίτο στάδιο οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργητικά δράσεις υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες 

τόσο μέσα στο σχολείο όσο και στην τοπική κοινωνία. Για παράδειγμα μπορούν να 

καταγράψουν τι ποσοστό από τα προσπελάσιμα πεζοδρόμια και διαβάσεις της 

περιοχής που ζουν είναι κατειλημμένες από οχήματα ατόμων χωρίς αναπηρία, τι 

ποσοστό από τα κτήρια του δημοσίου είναι προσπελάσιμα για τα άτομα με 

αναπηρίες. Μπορούν ίσως να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε ειδικά σχολεία της 

περιοχής τους και να οργανώσουν από κοινού με το σχολείο τους μια σχολική 

εκδήλωση.  

 

5.  ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Η τοποθέτηση ενός παιδιού με νοητική υστέρηση σε τυπικό σχολείο εξαρτάται τόσο 

από τον δείκτη νοημοσύνης του παιδιού όσο και από την ικανότητα προσαρμογής του 

στο περιβάλλον αυτό.  

Ο βαθμός νοητικής υστέρησης μετράται με τυποποιημένες αναπτυξιακές δοκιμασίες 

οι οποίες εξετάζουν επιμέρους νοητικές ικανότητες και καταλήγουν σε μία τιμή οποία 
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εκφράζει τον δείκτη νοημοσύνης του ατόμου. Σαν φυσιολογική τιμή θεωρείται 

δείκτης νοημοσύνης 100 ± 15. νοητική υστέρηση κατατάσσεται σε :α) οριακή με IQ 

68-83, β) ελαφριά με IQ 52-67, γ) μέτρια με IQ 36-51, δ) σοβαρή με IQ 35- 20 και ε) 

βαριά με IQ <20 (Κοκαρίδας, 2004). 

Τα παιδιά με μέτρια νοητική υστέρηση ασκούνται σε μικρότερο ποσοστό από τα 

άτομα με άλλες αναπηρίες, λόγω της μειωμένης ικανότητας που έχουν να 

ακολουθήσουν οδηγίες, η να χρησιμοποιήσουν με ευχέρεια τον λόγο, να αντιδράσουν 

σε εξωτερικά αίτια, να αντιληφθούν τη θέση του σώματός τους να προσανατολιστούν 

στο χώρο (Γκουτζιαμάνη-Σωτηριάδη, 1993). Παρουσιάζουν αργή πρόοδο και 

μειωμένη κινητική ανάπτυξη, χαμηλή φυσική κατάσταση λόγω του γεγονότος ότι δεν 

έχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες καθώς επίσης και 

χαμηλές επιδόσεις. Οι χαμηλές επιδόσεις αποδίδονται κυρίως στον αργό ρυθμό 

απόκτησης των βασικών δεξιοτήτων και στην ελλιπή εξάσκηση και λιγότερο σε 

βιολογικούς παράγοντες. Στον αντίποδα συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα 

παρεμβατικά προγράμματα άσκησης εξασφαλίζει τη βελτίωσή τους στους 

συγκεκριμένους τομείς.  

5.1 Κινητικά χαρακτηριστικά  
Γενικά όσον αφορά τα κινητικά χαρακτηριστικά τα άτομα αυτά παρουσιάζουν: 

α) ποσοτικές και ποιοτικές καθυστερήσεις στον κινητικό τομέα  

β) μειωμένες επιδόσεις στην αερόβια ικανότητα  

γ) υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας  

δ) προβλήματα προσοχής, μνήμης (βραχυπρόθεσμη) 

 ε) έλλειψη στην ικανότητα ισορροπίας 

 στ) έλλειψη στη μυϊκή δύναμη  

Για τους παραπάνω λόγους η φυσική δραστηριότητα αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα στην αυτό-δραστηριοποίηση των ατόμων με νοητική υστέρηση. Οι 

δραστηριότητες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, να 

είναι "σύμφωνες" με την "ηλικία" τους και ο χώρος και τα μέσα διδασκαλίας να 

παρέχουν ασφάλεια (Μπάτσιου και συν., 2003).Η ενεργής συμμετοχή βοηθά τα 

παιδιά με νοητική υστέρηση να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση, να 

βελτιώνουν το υπάρχον επίπεδο των κινητικών τους ικανοτήτων και συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίησή τους με αποτέλεσμα την αύξηση της αυτοπεποίθησης και του 

αισθήματος ανεξαρτησίας (Auxter, Pyfer & Hueting, 2001; Κουτσούκη, 1997; 
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Wyeth, 1989). Έτσι η φυσική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει τόσο μέσο 

θεραπευτικής και ψυχολογικής ωφέλειας όσο και μέσο να ανάπτυξης των παιδιά με 

νοητική υστέρηση μιας αίσθησης αυτοϊκανοποίησης, κοινωνικού σεβασμού, 

αποδοχής και κύρους (Sherrill, 1998) 

Η βελτίωση των ικανοτήτων μέσα από την φυσική αγωγή μπορεί να βοηθήσει τον 

μαθητή με μέτρια νοητική υστέρηση να αναπτύξει τις δυνατότητές του και να 

ενσωματωθεί ευκολότερα αρχικά στο τυπικό σχολικό περιβάλλον και στο κοινωνικό 

σύνολο μακροπρόθεσμα. Η φυσική δραστηριότητα για τα παιδιά με νοητική 

υστέρηση μακροπρόθεσμα αποβλέπει στην:  

α) υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής 

 β) εκμάθηση αθλητικών ικανοτήτων  

γ) ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη άσκηση και τα σπορ. 

Στο σχολικό περιβάλλον οι κινητικές νοητικές και συναισθηματικές διαταραχές του 

παιδιού εκδηλώνονται εντονότερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα περιβάλλον 

καλά σχεδιασμένο και με προσαρμογή της διδασκαλίας και του ίδιου του 

περιβάλλοντος στις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού μπορεί να αποτελέσει τον 

χώρο όπου οι ανάγκες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η πολυεπίπεδη 

διδασκαλία, κατά την οποία οι μαθητές-τριες εργάζονται ταυτόχρονα αλλά σε 

διαφορετικά επίπεδα, όπως αυτά καθορίζονται από τις σωματικές νοητικές και 

συναισθηματικές τους ικανότητες, διευκολύνει την οργάνωση του μαθήματος της 

φυσικής αγωγής με αυξητική σειρά δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την 

ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία (Block, Provis & Nelson, 1994). 

5.2 Προσαρμογές των παιδιών στην φυσική αγωγή  
Οι προσαρμογές που μπορούν να γίνουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής για την 

επιτυχή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς αναπηρίες είναι 

σύμφωνα με τους Κοκαρίδα (2004) και Αγγελοπούλου-Σακαντάμη (2004) οι 

ακόλουθες: 

α) Ενίσχυση των ερεθισμάτων διδασκαλίας με την κατάλληλη προσαρμογή υλικού. 

Το έντονο χρώμα σε συγκεκριμένο υλικό (πχ. μπάλα) μπορεί να τραβήξει την 

προσοχή του μαθητή. Η μειωμένη προσοχή μπορεί να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό 

με τη διατήρηση της οπτικής επαφής και το άγγιγμα. Επίσης, η χρήση μεγάλων 

αντικειμένων, του ήχου και οι καθρέπτες μπορούν να αυξήσουν τη συγκέντρωση των 

παιδιών με νοητική υστέρηση.  
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β) Κατάλληλη επιλογή δραστηριοτήτων   Οι απλές δραστηριότητες παιγνιώδους 

μορφής που προάγουν το στοιχείο της συμμετοχής και λιγότερο της απόδοσης, 

ταυτόχρονα όμως παράγουν διασκέδαση, ψυχαγωγία και αίσθημα επιτυχίας είναι 

σημαντικό να επιλέγονται. Ο μαθητής πρέπει να επιβραβεύεται συχνά με επαίνους 

και να αφήνεται να απολαμβάνει τις επιτυχίες του αρκετές φορές για να αυξάνεται η 

αυτοεκτίμηση του και να αντιμετωπίζεται η αργή μάθηση που τον χαρακτηρίζει.  Οι 

ασκήσεις που επιλέγονται πρέπει να βοηθούν το παιδί με αναπηρίες να κατανοήσει το 

σώμα του και να αναληφθεί την θέση του σώματος του στο χώρο, αποκτώντας μια 

αίσθηση κατεύθυνσης μέσα στο χώρο.  

γ) Ποικιλία ασκήσεων. Οι ασκήσεις που επιλέγονται είναι σημαντικό να είναι 

ποικίλες και διαφορετικές ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαθητών με μικρή διάρκεια 

προσοχής.  

δ) Ενθάρρυνση. Η ενθάρρυνση και επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών με 

αναπηρίες αυξάνει την αυτοπεποίθηση τους και είναι δυνατόν να αυξήσει και την 

διάρκεια της προσοχής του φτάνοντας έτσι σε ανώτερο επίπεδο απόδοσης. Η καλή 

συμπεριφορά πρέπει να επαινείται και η αρνητική να αγνοείται.  

ε) Καλά δομημένος και καθαρός χώρος άσκησης. Αυτό συνεπάγεται με σμίκρυνση 

του χώρου, όρια του παιχνιδιού και χρήσης του χώρου και απομάκρυνση 

αντικειμένων που δεν χρησιμοποιούνται Η επιτήρηση των μαθητών με νοητική 

υστέρηση είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα όταν οι μαθητές αυτοί εμφανίζουν 

προβλήματα συμπεριφοράς και μειωμένη αίσθηση προσοχής. 

στ) Προσαρμογή των δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες πρέπει να λειτουργούν 

μέσα στα όρια των ικανοτήτων των παιδιών με νοητική υστέρηση αυξάνοντας 

σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας και προχωρώντας σταδιακά από τις πιο απλές στις πιο 

σύνθετες δραστηριότητες με συνεχή ενθάρρυνση και αξιολόγηση προόδου του 

μαθητή. Οι κανονισμοί πρέπει να διατηρούνται απλοί και οι ασκήσεις να περιέχουν 

κοινά σημεία μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα κοινά σημεία μεταξύ των 

ασκήσεων διευκολύνουν τη μάθηση. 

ζ) Επίδειξη - επανάληψη. Η επίδειξη και η συχνή επανάληψη είναι αναγκαία για το 

μαθητή με νοητική υστέρηση που χαρακτηρίζεται από βραδύτητα ικανότητας 

μάθησης.  

η) Ενίσχυση συνεργασίας. Οι συνεργατικές ασκήσεις μεταξύ παιδιών με και χωρίς 

αναπηρία βοηθούν τα παιδιά με νοητική υστέρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

της φυσικής αγωγής. 
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θ) Ανατροφοδότηση Πέρα από τους επαίνους,  η ανατροφοδότηση που δίνεται μετά 

το τέλος μιας άσκησης πρέπει να περιλαμβάνει και ερωτήσεις προς τον μαθητή ως 

προς την διαδικασία (π.χ. λύγισες το πόδι σου; είχες τα μάτια σου στην μπάλα;) και 

ως προς το αποτέλεσμα (π.χ. πόσους πόντους κέρδισες;) για την ενίσχυση της 

βραχυχρόνιας μνήμης των μαθητών με νοητική υστέρηση.  

6.ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Σύμφωνα με το μοντέλο της σχεδιασμένης συμπεριφοράς, το κύριο συστατικό που 

καθορίζει τη συμπεριφορά είναι η πρόθεση του ατόμου να συμπεριφερθεί ανάλογα, 

στην προκειμένη περίπτωση η πρόθεση του εκπαιδευτικού να δεχθεί την παρουσία 

μαθητών με αναπηρίες στην κανονική τάξη. Η έρευνα του Theodorakis, Bagiatis και 

Goudas (1995) που εξέτασε τη συμπεριφορά και την πρόθεση φοιτητών φυσικής 

αγωγής να διδάξουν μαθητές με αναπηρίες, έδειξε ότι πρόθεση αυτή των 

εκπαιδευτικών εξαρτάται από την αναγνώριση του ρόλου τους στην κοινωνία και 

επηρεάζεται από την αυτοπεποίθηση που έχουν να διδάξουν μαθητές με αναπηρίες. 

Εάν η «πρόθεση συμπεριφοράς», όπως αποκαλείται η πιθανότητα εκτέλεσης μιας 

συγκεκριμένης πράξης, έχει σχηματιστεί, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να 

μεταφραστεί σε δράση (Papaioannou & Theodorakis, 1996), ενώ πιστεύεται πως όσο 

πιο ισχυρή είναι πρόθεση του ατόμου να εκτελέσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, 

τόσο πιθανότερο είναι να εκτελεστεί και η συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

 Στο μοντέλο της σχεδιασμένης συμπεριφοράς θεωρείται ότι η πρόθεση ενός ατόμου 

να υιοθετήσει μια συμπεριφορά είναι ο κύριος παράγοντας αυτής της συμπεριφοράς 

(Courneya & McAuley, 1995). Όμως δε θα μπορούσε να είναι μοναδικός παράγοντας 

πρόβλεψης της συμπεριφοράς σε καταστάσεις όπου έλεγχος του ατόμου πάνω σε μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι ατελής (Dzewaltowski, Noble, & Shaw, 1990). 

6.1 Παράγοντες παρακίνησης  
 Έρευνες έχουν δείξει ότι η πρόθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένους παράγοντες 

παρακίνησης όπως το πόσο σκληρά προσπαθεί κάποιος να υιοθετήσει μια 

συμπεριφορά (Papaioannou et al., 1996).Η πρόθεση από την άλλη, καθορίζεται από 

τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές: 

Η πρώτη από αυτές είναι η στάση η οποία αντανακλά τη συνολική εκτίμηση μιας 

συμπεριφοράς από το άτομο. Η στάση είναι μια σειρά από πεποιθήσεις που έχει το 

άτομο, που αφορούν στις αντιλαμβανόμενες συνέπειες μιας συμπεριφοράς βασισμένη 
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πάνω σε δύο στοιχεία: α) την πιθανότητα αυτού του αποτελέσματος να συμβαίνει σαν 

αποτέλεσμα υιοθέτησης της συμπεριφοράς και β) την αξιολόγηση αυτού του 

αποτελέσματος (Ajzen, 1985).  

Ο δεύτερος παράγοντας της πρόθεσης είναι το υποκειμενικό πρότυπο. Το 

υποκειμενικό πρότυπο συνίσταται από τα πιστεύω του ατόμου για το αν οι 

«σημαντικοί άλλοι» νομίζουν ότι το άτομο πρέπει να υιοθετήσει η όχι μια 

συμπεριφορά, δηλαδή, να αντανακλά στην αντιλαμβανόμενη κοινωνική πίεση την 

οποία το άτομο μπορεί να νοιώθει προκειμένου να υιοθετήσει η όχι μια συμπεριφορά. 

Αυτό παρουσιάζεται στο μοντέλο σαν την υποκειμενική πιθανότητα ότι «σημαντικοί 

άλλοι» νομίζουν πως το άτομο πρέπει να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά 

(Conner & Norman, 1995). 

Ο τρίτος παράγοντας είναι αντιλαμβανόμενος υποκειμενικός έλεγχος συμπεριφοράς, 

οποίος δείχνει πόσο εύκολο η δύσκολο είναι για το άτομο να υιοθετήσει μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά (Conner et al., 1995).Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος 

επηρεάζεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Οι εσωτερικοί 

παράγοντες περιλαμβάνουν μεταβλητές όπως οι δεξιότητες, οι ικανότητες και οι 

ατομικές διαφορές. Οι εξωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν το χρόνο, τις ευκαιρίες 

και την εξάρτηση από άλλα άτομα.  

Η  έρευνα αποσκοπεί να εξετάσει αν η συμμετοχή σε παρεμβατικά προγράμματα στη 

φυσική αγωγή συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης μαθητών του δημοτικού. 

Η θεωρία σχεδιασμένης συμπεριφοράς δείχνει ότι για κάποιες συμπεριφορές οι 

στάσεις θα κυριαρχήσουν στη διαμόρφωση μιας πρόθεσης σε σχέση με άλλες 

συμπεριφορές, όπου το υποκειμενικό πρότυπο θα είναι κυρίαρχη επιρροή. Θεωρείται 

ότι η επιρροή του υποκειμενικού προτύπου στην πρόθεση θα είναι μικρότερη για 

συμπεριφορές στις οποίες το ίδιο το άτομο θα παίρνει μέρος. Η  πρόθεση είναι πιο 

σημαντικός παράγοντας (Dzewaltowski et al., 1990), ενώ  η θεωρία σχεδιασμένης 

συμπεριφοράς έχει προηγουμένως αποδειχθεί κατάλληλη για την εξέταση των 

προθέσεων για συμμετοχή στη φυσική αγωγή παιδιών με αναπηρίες (Theodorakis et 

al., 1995).  

Η  σύνοψη της θεωρίας σχεδιασμένης συμπεριφοράς, είναι ότι το ένα άτομο τείνει να 

υιοθετήσει μια συμπεριφορά όταν την αξιολογεί θετικά, πιστεύει ότι «σημαντικοί 

άλλοι» θα εγκρίνουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και αντιλαμβάνεται ότι η 

συγκεκριμένη συμπεριφορά βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό του (Dzewaltowski et al., 

1990).Ο έλεγχος αντιμετωπίζεται σαν ένα σύνολο εύκολα πραγματοποιήσιμων 
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συμπεριφορών από τη μια και συμπεριφοριστικών στόχων που απαιτούν πηγές, 

ευκαιρίες και ειδικές δεξιότητες από την άλλη (Conner et al., 1995).  

6.2 Θεωρία Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς στη Φυσική Αγωγή 
O Papaioannou et al., (1996) σε σχετική έρευνα διαπίστωσε  πως ο αντιλαμβανόμενος 

έλεγχος συμπεριφοράς, οι στάσεις για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής 

και το ενδιαφέρον για το μάθημα είχαν μια ευθεία επίδραση στην πρόθεση των 

μαθητών για συμμετοχή στο μάθημα.  

Σε μια άλλη έρευνα για την εξέταση των στάσεων και των προθέσεων 99 

μελλοντικών γυμναστών όσον αφορά στη διδασκαλία ατόμων με αναπηρίες 

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς με την εισαγωγή δύο 

εξωγενών παραγόντων: α) της «δύναμης των στάσεων», και β) της «αυτο-

ταυτότητας». Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε αφενός 

επιτυχημένη μελλοντική πρόθεση των φοιτητών για τη διδασκαλία ατόμων με 

αναπηρίες, αφετέρου καταλληλότητα του προτεινόμενου μοντέλου για την εξέταση 

των παραγόντων της πρόθεσης για την αθλητική εκπαίδευση ειδικών πληθυσμών 

(Theodorakis et al., 1995) 

Η κατανόηση των προσδιοριστικών παραγόντων της συμπεριφοράς είναι το πρώτο 

ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη κατάλληλης εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη 

διαφοροποίηση της ήδη υπάρχουσας στάσης (Fishbein & Middlestadt, 1987). Σειρά 

ερευνών εφάρμοσαν τη Θεωρία Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς στην εκπαίδευση και 

στο μάθημα της φυσικής αγωγής, έτσι ώστε να ερμηνευθούν οι σχέσεις μεταξύ των 

στάσεων, των προθέσεων και της τελικής πράξης των ατόμων. 

Οι Conaster, Block και Gansneder (2002) σε παρόμοια έρευνα για την εξέταση των 

στάσεων 111 καθηγητών κολύμβησης σχετικά με την προπόνηση ατόμων με 

αναπηρίες αλλά και την εφαρμογή μοντέλου Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς έδειξαν 

πως οι παράγοντες της πρόθεσης,  η ίδια πρόθεση αλλά και η συμπεριφορά των 

καθηγητών ήταν σημαντικά υψηλότερη για τη διδασκαλία ατόμων με μέτρια παρά με 

σοβαρή αναπηρία. Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς και η στάση προς 

τη συμπεριφορά προέβλεπαν σημαντικά την πρόθεση και ίδια πρόθεση τη 

συμπεριφορά. 

Η Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς στοχεύει στην ερμηνεία της σχέσης 

μεταξύ στάσεων και συμπεριφορών.  
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7. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ  
 Η διαδικασία της ενσωμάτωσης  αποτελεί μια μακρόχρονη διαδικασία και 

επιτυγχάνεται με το συγχρωτισμό και την αλληλεπίδραση  Δεν αποτελεί μονομερή 

διαδικασία όπου τα άτομα με αναπηρία εντάσσονται σε μια ομάδα και σταδιακά 

ενσωματώνονται "αυτονόητα". Ενσωμάτωση δεν σημαίνει υποταγή επιμέρους 

ατόμων η ομάδων σε υπάρχουσες δομές. Ενσωμάτωση σημαίνει αμοιβαίες 

διαδικασίες, αλληλοκατανόηση, αλληλεπίδραση και γίνεται αντιληπτή με την 

κοινωνικοποίηση Πρόκειται για μια προοδευτική διαδικασία του ενός να έχει το 

δικαίωμα να είναι διαφορετικός και να γίνεται αποδεκτός παρά τη διαφορετικότητα 

και τις ανεπάρκειες του, του άλλου να τον "καταλαβαίνει" και να τον αποδέχεται 

όπως είναι και μαζί να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να συμβιώνουν. Είναι η 

διαδικασία που πρέπει να ξεκινά και να στηρίζεται με τη γέννηση. Για το λόγο αυτό 

μέσα στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης τοποθετείται και  η υποστηρικτική 

βοήθεια προς τους γονείς και το παιδί, ώστε να επιτευχθεί η καταρχήν ενσωμάτωση 

του στην οικογένεια.. Η αποδοχή του ειδικού παιδιού από τα μέλη της οικογένειάς 

του, ιδιαίτερα αποδοχή από τους γονείς, επηρεάζουν και συχνά καθορίζουν τις 

διαδικασίες ενσωμάτωσης. Η ενσωμάτωση συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με την 

κοινή ζωή στην ομάδα, στο σχολείο κοινό για όλα τα παιδιά. κοινή ζωή και ο 

καθημερινός συγχρωτισμός δεν αφήνει περιθώρια για την ανάπτυξη προκαταλήψεων 

και διακρίσεων. 

 Στο σχολείο, παράλληλα με τις σχολικές δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν να 

δέχονται το ένα το άλλο, όπως ακριβώς είναι. Συγκεκριμένα στη φυσική αγωγή 

επιτυχία της ενσωμάτωσης μαθητών με αναπηρίες στην τυπική τάξη εξαρτάται από 

τις κατάλληλες προσαρμογές της άσκησης που ο καθηγητής φυσικής αγωγής θα 

καθορίσει και θα εφαρμόσει ώστε οι μαθητές-τριες με αναπηρία να ενταχθούν ομαλά 

και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των παιδιών χωρίς αναπηρίες (Sherrill, 

1998; Winnick, 2000) 

 Η επιτυχία  της ενσωμάτωσης σύμφωνα με Greenwood και French, (2000) είναι 

αποτέλεσμα των παρακάτω παραγόντων: 

7.1 Η στάση των εκπαιδευτικών 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην προοπτική να διδάξουν μαθητές- τριες 

με αναπηρία στο τυπικό σχολείο είναι αντικρουόμενες και εντοπίζονται κυρίως στο 
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γεγονός ότι οι καθηγητές φυσικής αγωγής δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να 

το κάνουν. Σύμφωνα με τους  Τσιμάρας, Ευαγγελινού και Αγγελοπούλου (2002) οι 

δάσκαλοι φυσικής αγωγής έχουν ελλιπή κατάρτιση, ενημέρωση και ειδίκευση, 

στοιχεία απαραίτητα για τη θετική τους στάση στο ενδεχόμενο συνεκπαίδευσης 

παιδιών με και χωρίς νοητική υστέρηση. Ακόμα σύμφωνα με άλλες έρευνες 

αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ανέτοιμους να διδάξουν και δεν έχουν την 

κατάλληλη εξοικείωση με την προσαρμοσμένη φυσική αγωγή και τα αθλήματα των 

ατόμων με αναπηρία. (Βαπορίδη, Κοκαρίδας & Κρομμύδας, 2005; Vogler, Van der 

Mars, Cusimano & Darst, 1992; Heinikaro-Johnason & Vogler, 1996). Αποτέλεσμα 

των παραπάνω πολλοί εκπαιδευτικοί να έχουν αρνητική στάση απέναντι στους 

μαθητές-τριες με αναπηρία (Clark, French & Henderson, 1986) και να εμφανίζονται 

αρνητικοί αυτοί που έχουν ελλείψεις στις απαιτούμενες γνώσεις κυρίως όσον αφορά 

τις ιδιαιτερότητες των παιδιών με αναπηρία καθώς και των μεθόδων διδασκαλίας που 

απαιτούνται (Abosi, 2000; Kearney, 2000; Bayliss & Avramidis, 2000).Άλλες 

έρευνες που έχουν γίνει επεσήμαναν τον σημαντικό ρόλο του Κ.Φ.Α (Καθηγητής 

φυσικής αγωγής) ως προς την επιτυχία την αποτυχία του θεσμού της συνεκπαίδευσης 

των παιδιών με η και χωρίς αναπηρία γιατί αυτός είναι που μπορεί κατά ένα μεγάλο 

βαθμό να επηρεάσει τον κοινωνικό, οικογενειακό και σχολικό περίγυρο των ατόμων 

που εμπλέκονται με το ζήτημα αυτό (Pumfrey 2000; Tzokova 2000; Hegarthy, 1994).  

Οι Lienert et al., (2001) εξέτασαν τις ανησυχίες και τις απόψεις των δασκάλων 

φυσικής αγωγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερευνάς τους έδειξαν ότι οι 

ελλείψεις στην οργάνωση είναι αυτές που προβληματίζουν περισσότερο τους 

δασκάλους φυσικής αγωγής και στις δύο χώρες, οι οποίοι δήλωσαν ότι η ύπαρξη 

εξειδικευμένου προσωπικού θα βοηθούσε πολύ στην επιτυχία του θεσμού της 

συνεκπαίδευσης. Έρευνα των Weisel & Dror (2006) που μελέτησε τις επιδράσεις 

ενός οργανωτικού και εκπαιδευτικού κλίματος σε καθηγητές φυσικής αγωγής (ΚΦΑ) 

απέναντι στη ενσωμάτωση μαθητών με αναπηρία έδειξε ότι το κλίμα στην τάξη 

καθώς και συμμετοχή των ΚΦΑ στο πρόγραμμα της ειδικής εκπαίδευσης 

συσχετίστηκε θετικά με τις αντιλήψεις τους πάνω στην ενσωμάτωση. Επιπλέον 

παρατηρήθηκε ότι οι ΚΦΑ, που αντιλαμβάνονταν ότι το σχολείο τους είχε 

υποστήριξη από τους προϊσταμένους, ήταν θετικό σε καινοτόμες ιδέες σχετικά με τα 

άτομα με αναπηρία καθώς και κλίμα συνεργασίας που δεν απειλούσε την αυτονομία 

των ΚΦΑ, έτειναν να εκφράζουν περισσότερο θετικές αντιλήψεις απέναντι στην 

έννοια της ενσωμάτωσης.  
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Την άποψη Ιρλανδών καθηγητών φυσικής αγωγής θέλησαν να εξετάσουν οι Meegan 

και MacPhail (2006) ως προς την στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο να διδάξουν 

μαθητές-τριες με αναπηρίες. Οι στόχοι της έρευνας τους ήταν η σχέση 

συγκεκριμένων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με α) την συναισθηματική 

διαταραχή, β) συγκεκριμένο είδος μαθήματος μαθητών με αναπηρία, γ) μέτρια 

νοητική αναπηρία, δ) την σοβαρή νοητική υστέρηση και ε) επιλεγμένα 

χαρακτηριστικά του φύλου, της ακαδημαϊκής προετοιμασίας και την προηγούμενη 

εμπειρία των καθηγητών στο να διδάξουν άτομα με αναπηρία. Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι οι γυναίκες καθηγήτριες φυσικής αγωγής επέδειξαν περισσότερο θετική 

στάση απέναντι στα άτομα με μέτρια η σοβαρή νοητική υστέρηση. Επίσης βρέθηκε 

ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό ΚΦΑ είχε ολοκληρώσει κάποια αρχική εκπαίδευση σε 

συγκεκριμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετική με την φυσική αγωγή είτε σε 

προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Συμπέρασμα της παρούσας έρευνας είναι 

ότι υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν θετικές αντιλήψεις των Ιρλανδών ΚΦΑ απέναντι 

στο να διδάξουν άτομα με αναπηρία όπως επίσης και να γίνουν επιμορφωτικά 

σεμινάρια μεταπτυχιακές έρευνες για την βελτίωση των ΚΦΑ ως προς τα άτομα αυτά 

στον χώρο της φυσικής αγωγής (Μπάτσιου και συν. 2003). 

8. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ (Meek, 1991) 

Α)Πρωτογενείς   
Προσωπικότητα του παιδιού που εντάσσεται  

Το είδος της αναπηρίας  

 Σχολικές εγκαταστάσεις  

Νομοθετικό πλαίσιο  

Συμμετοχή των γονέων 

 Προετοιμασία του μαθητή που εντάσσεται  

Διδακτικά μοντέλα και τεχνικές παρουσίασης  

Δυνατότητα του σχολείου να επιτρέψει προσαρμογές  

Β)Δευτερογενείς  
Στάσεις των διδασκόντων  

Αίσθημα επιτυχίας της ένταξης από πλευράς των διδασκόντων  

 Οργάνωση της τάξης  

 Αναλυτικά προγράμματα  
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Επικοινωνία μεταξύ των διδασκόντων  

Ηλικία του μαθητή και σχολικό επίπεδο. 

 Συναναστροφή διδάσκοντα - μαθητή  

Οι αρτιμελείς μαθητές  

Άμιλλα μεταξύ του μαθητή με αναπηρία και των υπολοίπων μαθητών  

Ύπαρξη βοηθητικού διδακτικού προσωπικού  

Είδος και μέγεθος του σχολείου 

Γ) Τριτογενείς 
Επιμόρφωση διδασκόντων  

 Επίπεδο διοικητικής υποστήριξης των διδασκόντων αλλά και του σχολείου  

Εμπλοκή του μαθητή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και κοινά δρώμενα 

 

8.1 Στάση μαθητών χωρίς αναπηρία  
Ο Nikolaratzi et al., (2001) θέλησαν να εξετάσουν τη συμπεριφορά των μαθητών 

χωρίς αναπηρία απέναντι σε παιδιά με τύφλωση, κώφωση και παιδιά με αναπηρικό 

αμαξίδιο. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι μαθητές-τριες είχαν μια θετική 

συμπεριφορά απέναντι και στις τρεις αυτές κατηγορίες των παιδιών κυρίως όμως τα 

κορίτσια. Φάνηκε όμως ότι αυτή η θετική συμπεριφορά ήταν αποτέλεσμα έκφρασης 

κοινωνικού και συναισθηματικού ενδιαφέροντος και όχι τόσο της θέλησης των 

μαθητών να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά με αναπηρίες. Οι York, Vandrcook, 

Mcdonald, HeiseNeff και Caughey (1992) στην έρευνά τους έδειξαν ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις τα παιδιά είχαν θετική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευσή τους με 

μαθητές-τριες με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι μαθητές-

τριες αυτοί δεν γίνονταν δεκτοί (Ochoa & Olivarez, 1995). Διαφορετικές είναι και οι 

απόψεις των ερευνητών πάνω στην περίπτωση συνεκπαίδευσης μαθητών χωρίς 

αναπηρίες με μαθητές-τριες με υψηλό δείκτη μαθησιακών δυσκολιών. Σύμφωνα με 

τον Voeltz (1984) τα παιδιά με υψηλό δείκτη μαθησιακών δυσκολιών είχαν αρκετά 

χαμηλή αποδοχή από συνομήλικους μαθητές-τριες τους, ενώ σύμφωνα με τον Hall 

(1994) ιδιαίτερα υψηλή. 

Ένας άλλος παράγοντας που βρέθηκε να επηρεάζει τη στάση των μαθητών ήταν το 

φύλο τους και η προηγούμενη εμπειρία (Archie et al., 1989; Tripp et al., 1995). 

Παρατηρήθηκε ότι οι μαθήτριες χωρίς αναπηρίες είχαν θετικότερη στάση από τους 

συνομήλικους συμμαθητές τους. Ακόμη οι μαθητές-τριες που συνεκπαιδεύτηκαν με 
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μαθητές-τριες με αναπηρία ήταν πιο θετικοί προς τους συμμαθητές-τριες τους με 

προβλήματα συμπεριφοράς και λίγο πιο αρνητικοί προς αυτούς με κινητικά 

προβλήματα από τους μαθητές-τριες που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με παιδιά 

με αναπηρία. Και οι δύο ομάδες όμως είχαν στο ίδιο ποσοστό θετική στάση προς τα 

παιδιά με νοητική υστέρηση.  

Στην έρευνα τους οι La Master et al., (1998) χρησιμοποίησαν μαθητές-τριες χωρίς 

αναπηρίες σαν δασκάλους των συνομήλικων μαθητών τους (peer tutoring) με 

αναπτυξιακά προβλήματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι μαθητές-τριες χωρίς 

αναπηρία έχοντας ολοκληρώσει την απαραίτητη εκπαίδευση και έχοντας 

προετοιμαστεί κατάλληλα είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα σαν δάσκαλοι των 

μαθητών με αναπηρία κάτι που συμφωνεί με την προγενέστερη όμοια έρευνα των 

Wilson-Huston και Dunn (1997). Αποτελέσματα που σχετίζονται με την παραπάνω 

μέθοδο και το πώς μπορεί η στάση των μαθητών να αλλάξει αναφέρουν στις έρευνές 

τους οι Gash (1993), Esposito και Reed (1986) και Yuker (1998). Συγκεκριμένα 

υποστηρίζουν ότι τα παιδιά που έχουν αρνητική στάση απέναντι στα άτομα με 

αναπηρία νιώθουν άβολα απέναντι τους μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά 

τους όταν καθοδηγούμενα συναναστραφούν και αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά με 

αναπηρίες μέσω βιβλίων συζητήσεων και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, όπως 

βίντεο.  

Η Μαγγουρίτσα και οι συνεργάτες (2005) θέλησαν να συγκρίνουν τις απόψεις 79 

μαθητών και μαθητριών Α’ και Β ’ τάξης γυμνασίου χωρίς αναπηρίες ως προς την 

ενσωμάτωση συνομήλικων μαθητών με οριακή νοητική υστέρηση στην τάξη τους 

κατά τη διάρκεια δραστηριότητας αναψυχής και να καταγράψουν τις απόψεις των 

μαθητών σχετικά με τις προσαρμογές της δραστηριότητας στις ικανότητες των 

μαθητών με αναπηρίες. Για τη μέτρηση της συμπεριφοράς και της πρόθεσης 

φοιτητών φυσικής αγωγής να διδάξουν μαθητές-τριες με αναπηρίες χρησιμοποίησαν 

το ερωτηματολόγιο Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theodorakis et al., 1995) αφού 

προηγουμένως το τροποποίησαν ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της έρευνάς 

τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους το φύλο  και η εμπειρία ως 

προς την ηθική υποχρέωση, σημαντικούς άλλους παράγοντες και την ενημέρωση 

φάνηκε ότι συντελούν περισσότερο στη δημιουργία διαφορών στις επιμέρους 

συμπεριφορές των μαθητών. Επιπλέον σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το 

ερωτηματολόγιο Γενικής Συμπεριφοράς του Block et al.. (1998), ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό των μαθητών (92.9%) δήλωσε ότι θα τους άρεσε να βοηθήσουν τους 
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μαθητές-τριες με οριακή νοημοσύνη στη δραστηριότητα όπως επίσης και να 

συναναστραφούν μαζί τους (61.35%). Το γεγονός αυτό, σύμφωνα και με άλλες 

έρευνες στο παρελθόν (Eichstaedt & Lavay, 1992; Snell & Eichner, 1989; Stainback 

et al., 1990), έδειξε ότι ο σωστός σχεδιασμός και η προσεκτική εφαρμογή της 

δραστηριότητας αναψυχής οδήγησε στη δημιουργία μιας θετικής εμπειρίας 

ενσωμάτωσης για όλους τους μαθητές-τριες, με και χωρίς αναπηρίες. 

 

8.2 Παιδί με αναπηρία 
 Το ίδιο το παιδί ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα της αναπηρίας καθώς και 

τη στάση του ως προς το ενδεχόμενο συνεκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

στη διαδικασία της ενσωμάτωσης (La Master et al., 1998). O Rizzo (1984) 

καταγράφοντας τη στάση των δασκάλων φυσικής αγωγής προς τους μαθητές με 

αναπηρία διαπίστωσε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται πιο 

ευχάριστα από τους μαθητές με σοβαρότερες αναπηρίες. Αναφορικά με τα παιδιά με 

νοητική υστέρηση ο Hall (1994) διαπίστωσε ότι όσον αφορά την αποδοχή και 

κοινωνικοποίηση τα παιδιά αυτά άλλοτε γίνονται αποδεκτά ως μέλη της τάξης τους, 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις (Scheepstra, Nakken & Pijl, 1999) δεν υφίσταται 

κοινωνικοποίηση και δεν γίνονται αποδεκτά. 

8.3. Σχολείο 
 Το σχολείο παίζει και αυτό ένα ξεχωριστό ρόλο στη διαδικασία της ενσωμάτωσης. 

Είναι το περιβάλλον όπου αναπτύσσονται και λαμβάνουν μέρος όλες οι εμπειρίες, η 

αλληλεπίδραση και οι θετικές συμπεριφορές των παιδιών με και χωρίς αναπηρία. Ένα 

τέτοιο περιβάλλον είναι σημαντικό λοιπόν να είναι σωστά και προσεχτικά δομημένο 

(Horne, 1985).  

Στην έρευνα τους Lienert et al., (2001) θέλησαν να εξετάσουν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς την οργάνωση των τμημάτων που συνυπάρχουν παιδιά με και 

χωρίς αναπηρία, τον εξοπλισμό και της υλικοτεχνικής υποδομής που πρέπει να 

διαθέτει ένα σχολείο για να διασφαλίζεται ασφάλεια και η πρόοδος των μαθητών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους οι εκπαιδευτικοί θέτουν ως προϋπόθεση την 

εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και την ικανοποιητική 

υποστήριξή τους. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι ελλείψεις στην οργάνωση 

είναι που προβληματίζουν περισσότερο τους καθηγητές φυσικής αγωγής δεδομένου 
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ότι η ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού θα βοηθούσε στην επιτυχία του θεσμού της 

συνεκπαίδευσης. 

9.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 9.1Δείγμα 
Στην έρευνα συμμετείχαν  20 μαθητές-τριες της  ΣΤ’ τάξης (8 αγόρια και 12 

κορίτσια) του ολοήμερου  δημοτικού σχολείου Πορταριάς  του νομού Χαλκιδικής 

που συμμετείχαν ενεργά στα προγράμματα φυσικής αγωγής του σχολείου τους 

και  10 μαθητές- τριες (7 αγόρια και 3 κορίτσια), ηλικίας 11-13 ετών, δύο ανωτέρων 

τάξεων από το ειδικό σχολείο Νέας Προποντίδας της ίδιας περιοχής. Η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε έγινε κάτω από την έγκριση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 

καθώς και την έγκριση των διευθυντών και των συμβούλων  των σχολείων και της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού που εδρεύουν τα δύο σχολεία. 

9.2 Όργανα Μέτρησης 
 Πριν και μετά την εφαρμογή της δραστηριότητας αναψυχής, τα παιδιά του γενικού 

σχολείου συμπλήρωσαν τα εξής ερωτηματολόγια: 

 Α. Το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς από την 

Μαγγουρίτσα και συνεργάτες (2005) όπου οι ερωτήσεις του εξέταζαν τη 

συμπεριφορά και την πρόθεση των μαθητών χωρίς αναπηρίες του δείγματος αυτής 

της έρευνας να δεχθούν συνομήλικους με μέτρια νοημοσύνη στην τάξη τους.. Στο 

ερωτηματολόγιο αυτό προστέθηκε ακόμη ο παράγοντας της γενικής στάσης που 

αποτελείται από εννέα ερωτήσεις προερχόμενες από το ερωτηματολόγιο των 

Nikolaratzi et al., (2001) ώστε να διερευνηθεί όχι μόνο η στάση σχεδιασμένης 

συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη δραστηριότητα αναψυχής αλλά η γενικότερη 

στάση των μαθητών χωρίς αναπηρίες ως προς την διάθεσή τους να έρθουν πιο κοντά, 

να δημιουργήσουν μια σχέση και να αποδεχτούν τους μαθητές-τριες με αναπηρίες 

στο τμήμα  τους. Τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες στον 

ελληνικό πληθυσμό και έχουν αναφερθεί ικανοποιητικές τιμές αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας (Magouritsa et al., 2005) με δείκτες Cronbach alpha από 0.63 έως 0.84. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς 

τροποποιήθηκαν προκειμένου να εξετάσουν τη στάση και την πρόθεση των μαθητών 

χωρίς νοητική υστέρηση στο να δεχθούν στη τάξη τους συνομηλίκους μαθητές-τριες 

με μέτρια νοητική υστέρηση. Για παράδειγμα, ερώτηση «Τι θα κάνεις αν έχεις τη 
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δυνατότητα να επιλέξεις εάν θα δεχθείς το μαθητή με οριακή νοητική υστέρηση στην 

τάξη σου η όχι;» τροποποιήθηκε ως «Τι θα κάνεις αν έχεις τη δυνατότητα να 

επιλέξεις εάν θα δεχθείς το μαθητή με μέτρια νοητική υστέρηση στην τάξη σου  η 

όχι;»». 

Το ερωτηματολόγιο Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς εξετάζει τους παράγοντες της 

στάσης, της πρόθεσης, του αντιλαμβανόμενου ελέγχου συμπεριφοράς, της ηθικής 

υποχρέωσης, των σημαντικών άλλων, της ενημέρωσης και της επιλογής των μαθητών 

και μαθητριών για την ενσωμάτωση μαθητών με μέτρια νοητική υστέρηση στο 

τυπικό σχολείο. Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται ως εξής:  

9.3 Στάση 
Η στάση των μαθητών για την αποδοχή των μαθητών με μέτρια νοητική υστέρηση 

στην τάξη τους εκτιμήθηκε με 6 διαφορετικές ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν: «Το αν 

δεχτώ στην τάξη το συμμαθητή μου σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες, για μένα 

είναι...». Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλάμβανε τα επίθετα «καλό- κακό, χρήσιμο- 

άχρηστο, ηθικό- ανήθικο, όμορφο- άσχημο, έξυπνο- ανόητο, ευχάριστο- δυσάρεστο» 

για την αποδοχή στη τάξη ενός μαθητή με μέτρια νοητική υστέρηση. 

Χρησιμοποιήθηκαν 7βάθμιες κλίμακες με αρίθμηση από το 1 (αντιστοιχούσε στο 

αρνητικό μη θεμιτό) έως το 7 (αντιστοιχούσε στο θετικό θεμιτό), ενώ αριθμός 4 της 

κλίμακας αντιστοιχούσε στο ουδέτερο. 

9.4 Πρόθεση 
Η πρόθεση υπολογίστηκε από το συνολικό σκορ των απαντήσεων των μαθητών σε 3 

διαφορετικές αναφορές για την αποδοχή των μαθητών με μέτρια νοητική υστέρηση 

στην τάξη τους. Η πρώτη αναφορά ήταν: «Σκοπεύω να δεχθώ στη τάξη μου το 

συμμαθητή μου με μέτρια νοητική υστέρηση σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες». 

Οι απαντήσεις σε αυτήν την αναφορά αξιολογήθηκαν σε μια 7βάθμια κλίμακα 

(πιθανό- απίθανο). 

Η δεύτερη αναφορά ήταν: «Είμαι αποφασισμένος να δεχθώ στη τάξη μου το 

συμμαθητή μου σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες». Μια 7βάθμια κλίμακα με 

ακραία σημεία «απόλυτα ναι» έως «απόλυτα όχι» χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την 

αναφορά. 

 Η τρίτη αναφορά ήταν: «Θα προσπαθήσω να δεχτώ στη τάξη μου το συμμαθητή μου 

σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες». Επίσης, μια 7βάθμια κλίμακα με ακραία 

σημεία «απόλυτα σωστό» έως «απόλυτα λάθος χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθεί 
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η δυνατότητα των μαθητών να αποφασίσουν αν θα δεχθούν το μαθητή με αναπηρία 

στην τάξη τους.  

9.5 Αντιλαμβανόμενος έλεγχος συμπεριφοράς 
Ο  αντιλαμβανόμενος έλεγχος συμπεριφοράς, υπολογίστηκε με τέσσερις ερωτήσεις. 

Η πρώτη αναφορά ήταν: «Για μένα το να δεχτώ στη τάξη το συμμαθητή μου 

σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες είναι ...» και δίνονταν απαντήσεις σε μια 

7βάθμια κλίμακα σε μορφή από «εύκολο» σε «δύσκολο» ενώ η δεύτερη: «Αν το 

ήθελα θα δεχόμουνα στην τάξη μου το συμμαθητή μου σύμφωνα με τις παραπάνω 

συνθήκες» και οι απαντήσεις κυμαίνονταν σε μια 7βάθμια κλίμακα από το «σωστό» 

έως το «λάθος». 

Η τρίτη αναφορά ήταν: «Εξαρτάται απόλυτα από μένα να δεχθώ η όχι στην τάξη μου 

το συμμαθητή μου σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες» όπου οι απαντήσεις 

κυμαίνονταν σε μια 7βάθμια κλίμακα από το «συμφωνώ πολύ» έως «διαφωνώ πολύ». 

Και τέταρτη αναφορά ήταν: «Πόσο ελέγχεται από σένα να δεχθείς όχι στην τάξη το 

συμμαθητή σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες» και δίνονταν απαντήσεις σε μια 

7βάθμια κλίμακα σε μορφή από το «ελέγχεται απόλυτα» έως το «δεν ελέγχεται 

απόλυτα». 

9.6 Ηθική ικανοποίηση  
Η ηθική ικανοποίηση είναι μια εξωτερική μεταβλητή του μοντέλου Σχεδιασμένης 

Συμπεριφοράς και υπολογίστηκε με τρεις αναφορές. Η πρώτη αναφορά ήταν: «Δε θα 

ένοιωθα ένοχος αν δεν δεχόμουν στην τάξη το συμμαθητή μου σύμφωνα με τις 

παραπάνω συνθήκες» και δίνονταν απαντήσεις σε μια 7βάθμια κλίμακα σε μορφή 

από το «σωστό» έως το «λάθος». Η δεύτερη αναφορά ήταν: «Το να δεχθώ στην τάξη 

το συμμαθητή μου είναι ενάντια στις αρχές μου» και οι απαντήσεις κυμαίνονταν σε 

μια 7βάθμια κλίμακα από το «πιθανό» έως το «απίθανο». Η τρίτη αναφορά ήταν: 

«Θα ήταν ηθικά λάθος για μένα να μην δεχθώ στην τάξη μου το συμμαθητή μου 

σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες» όπου οι απαντήσεις δίνονταν σε μια 7βάθμια 

κλίμακα από το «συμφωνώ» έως «διαφωνώ». 

9.7 Κοινωνικά πρότυπα 
Ο παράγοντας των κοινωνικών προτύπων (σημαντικοί άλλοι) υπολογίστηκε από το 

συνολικό σκορ των απαντήσεων των μαθητών σε τέσσερις διαφορετικές αναφορές. Η 

πρώτη αναφορά ήταν: «Πολλά άτομα σπουδαία για μένα πιστεύουν ότι....» και 

δίνονταν απαντήσεις σε μια 7βάθμια κλίμακα σε μορφή από «θα πρέπει» έως «δεν θα 
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πρέπει» να δεχθώ στην τάξη το συμμαθητή με μέτρια νοητική υστέρηση. Η δεύτερη 

αναφορά ήταν: «Πολλά άτομα σπουδαία για μένα, θα δεχόταν στην τάξη το 

συμμαθητή μου σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες» και οι απαντήσεις 

κυμαίνονταν σε 7βάθμια κλίμακα από «σωστό» έως «λάθος». Η τρίτη αναφορά ήταν: 

«Πολλά άτομα των οποίων την άποψη εκτιμώ» και δίνονταν απαντήσεις σε μια 

7βάθμια κλίμακα «θα ενέκριναν» έως «θα απέρριπταν» την άποψη να δεχθώ στην 

τάξη μου το συμμαθητή μου με αναπηρία. Και η τέταρτη αναφορά ήταν: «Πολλά 

άτομα των οποίων την άποψη εκτιμώ, θα δεχόταν στην τάξη το συμμαθητή μου 

σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες» και οι απαντήσεις κυμαίνονταν σε 7βάθμια 

κλίμακα από «σωστό» έως «λάθος» 

9.8 Επιλογή συμπεριφοράς 
Ο παράγοντας της επιλογής συμπεριφοράς, οποίος είναι μια εξωτερική μεταβλητή 

του μοντέλου Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, υπολογίστηκε από το συνολικό σκορ των 

απαντήσεων σε δυο διαφορετικές αναφορές. Η πρώτη αναφορά ήταν: «Αν στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής σου λέγανε να δεχθείς συμμαθητή μου με ελαφρά 

νοητική υστέρηση, ποιά θα ήταν η τελική επιλογή σου» και οι απαντήσεις 

κυμαίνονταν σε μια 1βάθμια κλίμακα «να τον δεχθώ» έως «να μην τον δεχθώ». Η 

δεύτερη αναφορά ήταν: «Αν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής σου λέγανε να δεχθείς 

συμμαθητή μου με ελαφρά νοητική υστέρηση, πόσες πιθανότητες δίνεις να τον 

δεχθείς η όχι» όπου οι απαντήσεις κυμάνθηκαν σε μια 1βάθμια κλίμακα με ποσοστά 

επί τοις εκατό «να τον δεχθώ» έως «να μην τον δεχθώ». 

9.9 Πληροφόρηση 
Ο παράγοντας της πληροφόρησης οποίος είναι επίσης μια εξωτερική μεταβλητή του 

μοντέλου Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς και αναφέρεται στο θέμα της παρουσίας 

(ενσωμάτωσης), μαθητών με αναπηρία στην τάξη υπολογίστηκε από το συνολικό 

σκορ των απαντήσεων σε τέσσερις διαφορετικές αναφορές. Η πρώτη αναφορά ήταν: 

«Πόσο ενημερωμένος/η θεωρείται ότι είσαι σχετικά με το θέμα της ενσωμάτωσης» 

απάντησαν σε μια 7βάθμια κλίμακα «πολύ ενημερωμένος» έως «καθόλου 

ενημερωμένος» .Η δεύτερη αναφορά ήταν: «Αν σου έλεγαν να γράψεις οτιδήποτε 

γνωρίζεις για το θέμα της ενσωμάτωσης, πόσα θα έγραφες» οι 

απαντήσεις  κυμαίνονταν σε 7βάθμια κλίμακα από «πάρα πολλά» έως «ελάχιστα» .Η 

τρίτη αναφορά ήταν: «Σε σχέση με άλλα θέματα θεωρώ τον εαυτό μου πολύ 

ενημερωμένο σχετικά με το θέμα της ενσωμάτωσης» οι απαντήσεις αξιολογήθηκαν 
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από «συμφωνώ πολύ» έως «διαφωνώ πολύ». Τέλος, η τέταρτη αναφορά ήταν: 

«Πόσες γνώσεις νομίζεις ότι έχεις πάνω στο θέμα της ενσωμάτωσης» όπου οι 

απαντήσεις κυμαίνονταν σε 7βάθμια κλίμακα από «πολλές γνώσεις» έως «καθόλου 

γνώσεις». 

Στο ερωτηματολόγιο σχεδιασμένης συμπεριφοράς προστέθηκε ο παράγοντας της 

γενικής στάσης, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί όχι μόνο η στάση σχεδιασμένης 

συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη δραστηριότητα αναψυχής, αλλά η γενικότερη 

στάση των μαθητών χωρίς αναπηρίες ως προς τη διάθεσή τους να πλησιάσουν, να 

δημιουργήσουν μια σχέση και να αποδεχτούν τους μαθητές-τριες με αναπηρίες στο 

τμήμα τους. Ο παράγοντας της γενικής στάσης αποτελούνταν από εννέα ερωτήσεις 

προερχόμενες από το ερωτηματολόγιο των Nikolaratzi et al., (2001).Η απάντηση σε 

κάθε ερώτηση βαθμολογήθηκε σε 5βάθμια κλίμακα Likert από 1 (σίγουρα όχι) έως 5 

(σίγουρα ναι).Τέλος το ερωτηματολόγιο σχεδιασμένης συμπεριφοράς περιελάμβανε 

δημογραφικές ερωτήσεις όπως το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα και 

την  προηγούμενη εμπειρία σε θέματα αναπηριών (αν είχαν έρθει ποτέ σε επαφή με 

άτομα με αναπηρίες μέσα από το οικογενειακό φιλικό τους περιβάλλον). 

 

 

 

 

 

10.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
10.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α΄ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 

 ΚΥΚΛΩΣΕ ΕΝΑ 
 
 

ΑΓΟΡΙ                                                    ΚΟΡΙΤΣΙ 
 
 

ΚΎΚΛΩΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ  
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Θέλω να κερδίζω και με       Θέλω να κερδίζω, αλλά δεν με       Δεν με πειράζει αν   
πειράζει πολύ                       πειράζει και άμα χάνω                   χάνω, απλά παίζω για  
όταν χάνω                                   μερικές φορές.                         διασκέδαση 
.                                                 
                                                  

Αφού διαβάσεις τον ακόλουθο ορισμό: η κινητική αναπηρία επηρεάζει τη 
φυσιολογική κίνηση ενός ατόμου, δυσχεραίνοντας ανάλογα με τη σοβαρότητα, τις 
λειτουργικές δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής. Μπορεί να οφείλεται σε 

παθήσεις, τραυματισμούς του μυοσκελετικού ή του νευρικού συστήματος 
 
 

Κύκλωσε ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
 
Α. 1) Ένα άτομο στην οικογένειά μου                Β. 1) Ένας/Μια στενός/ή φίλος/η μου 
έχει   κάποια αναπηρία                                             έχει   κάποια αναπηρία                           
     ΝΑΙ         ΟΧΙ                                                               ΝΑΙ    ΟΧΙ 
 
 2)Το άτομο αυτό έχει κινητική αναπηρία            2) Ο/Η φίλος/η αυτός/ή έχει κινητική 
αναπηρία  
    ΝΑΙ ΟΧΙ                           ΝΑΙ ΟΧΙ            
 Γ. 1) Στις προηγούμενες τάξεις είχα έναν/μια    Δ. 1) Στις προηγούμενες τάξεις είχα 
     συμμαθητή/τρια με κάποια αναπηρία             έναν/μια συμμαθητή/τρια με  
                                                                                    στο μάθημα της Φυσικής αγωγής 
 
      ΝΑΙ        ΟΧΙ                                                                    ΝΑΙ    ΟΧΙ 
2) Ο/Η συμμαθητής/τρια είχε κινητική                       2) Ο/Η συμμαθητής/τρια είχε  
κινητική αναπηρία                                                                          κινητική αναπηρία 
 
     ΝΑΙ        ΟΧΙ                                                                     ΝΑΙ   ΟΧΙ 
          

 

 

10.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β΄ 
Στην έρευνα που ακολουθεί, δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, απλά μας 
ενδιαφέρουν οι απόψεις σου για το θέμα της συμμετοχής (ένταξης) στην τάξη σου 

ενός 
συνομήλικου/κης μαθητή/τριας με κινητική αναπηρία. Να απαντάς ειλικρινά, 

αυθόρμητα και ελεύθερα, χωρίς να προβληματίζεσαι ιδιαίτερα. Η άποψή σου είναι 
σημαντική καθώς θα βοηθήσει στο να βγουν συμπεράσματα για την ένταξη των 

μαθητών με κινητική αναπηρία στο σχολείο. 
Υπενθυμίζεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. 

 
<<Ας υποθέσουμε ότι ένας νέος συμμαθητής/τρια ο Γιάννης/η Μαρία με κινητική 
αναπηρία έρχεται στην τάξη σου αυτή την χρονιά. Ο/η μαθητής/τρια δεν μπορεί να 

περπατήσει και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινείται Του/της αρέσει 
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να παίζει τα ίδια αθλήματα που αρέσουν και σε σένα, αλλά δεν μπορεί να συμμετέχει 
με επιτυχία στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Ακόμα κι αν μπορεί να σπρώξει το 
αναπηρικό του/της αμαξίδιο, είναι πιο αργός/ή από σένα και κουράζεται εύκολα. 

Μπορεί να ρίξει μια μπάλα, αλλά όχι πολύ μακριά. Μπορεί να πιάσει τις μπαλιές που 
κατευθύνονται σ’ αυτόν/τήν, αλλά δεν μπορεί να ρίξει τη μπάλα τόσο ψηλά έτσι ώστε 
να βάλει καλάθι. Επειδή έχει πρόβλημα στα πόδια του/της, δεν μπορεί να κλωτσήσει 
μια μπάλα. Ο/Η μαθητής/τρια ωστόσο, δεν έχει κανένα πρόβλημα συμπεριφοράς Ο/Η 
καθηγητής/τρια σου σε διαβεβαιώνει ότι ο/η συμμαθητής/τρια σου είναι ευχάριστος/η 

και κοινωνικός/ή στην παρέα ωστόσο χρειάζεται τη δική σου υποστήριξη 
προκειμένου να νιώσει μέλος της τάξης. Σου τονίζει ότι η συμμετοχή (ένταξη), 

αυτού/τής του/της μαθητή/τριας με εσένα και τους/τις υπόλοιπους/πες 
συμμαθητές/τριες στην τάξη σου είναι πολύ σημαντική. Μερικές φορές όμως 

χρειάζεται οι ασκήσεις να αλλάξουν (τροποποιηθούν) για να μπορέσει ο/η 
μαθητής/τρια με κινητική αναπηρία να συμμετέχει ή ακόμη και να τα καταφέρει 

εξίσου καλά με σένα>>. 
 
Κυκλώνεις την επιλογή που επιθυμείς. Η επιλογή δεν απαντώ ή 0 σημαίνει ότι είσαι 
αναποφάσιστος/η.  
Το να δεχθώ στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις παραπάνω 
συνθήκες, για μένα είναι: 
 
καλό :------: -------: --------:-----------: -------: -------: -------: κακό  
          πολύ αρκετά  λίγο  δεν απαντώ λίγο   αρκετά   πολύ  
ανόητο : - --- : ------- : --------: ---------- : ------- : ------- : ------- : έξυπνο    
             πολύ  αρκετά  λίγο   δεν απαντώ λίγο     αρκετά  πολύ  
χρήσιμο :----- -: ------ : --------: ---------- : ------- : ------- : ------- : άχρηστο 
              πολύ αρκετά   λίγο    δεν απαντώ λίγο    αρκετά   πολύ  
ηθικό :- ---- -:------ :-------- : ----------:--------:--------:--------: ανήθικο  
             πολύ αρκετά λίγο    δεν απαντώ λίγο αρκετά    πολύ  
άσχημο :----- -:------ :-------- : ----------:--------:--------:--------: όμορφο 
               πολύ αρκετά λίγο   δεν απαντώ λίγο  αρκετά    πολύ       
    δυσάρεστο: --- --: ----- : -------- : ---------- : ------- : ------- : -----: ευχάριστο 
                        πολύ αρκετά λίγο    δεν απαντώ  λίγο  αρκετά   πολύ 
 
 
 
Τι θα κάνεις αν έχεις τη δυνατότητα να αποφασίσεις εάν θα δεχθείς τον/την 
συμμαθητή/τρια με κινητική αναπηρία στην τάξη   σου ή όχι; 
 
 
Σκοπεύω να δεχθώ στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις 
παραπάνω 
συνθήκες. 
πιθανό : ----- : ------- : --------: ---------- : ------- : ------- : ------- : απίθανο 
              πολύ αρκετά λίγο     δεν απαντώ  λίγο  αρκετά     πολύ 
Είμαι αποφασισμένος να δεχθώ στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με 
τις 
παραπάνω συνθήκες 
Ναι: ------: -------: ------- :-----------: -------: -------: -------: Όχι 
      απόλυτα αρκετά κάπως δεν απαντώ κάπως αρκετά απόλυτα 
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Θα προσπαθήσω να δεχθώ στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις 
παραπάνω συνθήκες 
Σωστό :----- : ------- : --------: ---------- : ------- : ------- : ------- : Λάθος 
       απόλυτα αρκετά κάπως δεν απαντώ κάπως αρκετά απόλυτα      
 
       Αν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής σου λέγανε να δεχτείς συμμαθητή/τρια 

με 
κινητική αναπηρία, ποια θα ήταν η τελική επιλογή σου; 

 Να τα τον                                        Να μην 
 δεχθώ        5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5     τον δεχθώ   

 
Για μένα το να δεχθώ στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις 
παραπάνω συνθήκες είναι: 
 Εύκολο :-----: -------: --------: ----------: -------: -------: -------: Δύσκολο  
                 πολύ αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά πολύ  
Αν το ήθελα θα δεχόμουνα στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις 
παραπάνω συνθήκες. 
 Σωστό : ----- : ------- : --------: ---------- : ------- : ------- : ------- : Λάθος 
                   πολύ αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά πολύ  
Εξαρτάται απόλυτα από μένα να δεχθώ ή όχι στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου 
σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες.  
Συμφωνώ : ---- :------- :-------- :---------- :------- :------- :------- : Διαφωνώ   
                 πολύ αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά πολύ  
Πόσο ελέγχεται από σένα να δεχθείς ή όχι στην τάξη τον/την μαθητή/τρια σύμφωνα 
με τις παραπάνω συνθήκες;  
                                                                                                                                          
    
 
Ελέγχεται: ----- :------- :-------- : ---------- :------- :------- :-------:Δεν ελέγχεται     
                  απόλυτα αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά απόλυτα  
Δεν θα ένοιωθα ένοχος/η αν δεν δεχόμουν στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου 
σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες. 
 Σωστό : ----- : ------- : --------: ---------- : ------- : ------- : ------- : Λάθος  
                     πολύ αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά πολύ  
Το να μη δεχθώ στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις παραπάνω 
συνθήκες, είναι ενάντια στις αρχές μου.  
πιθανό : ----- : ------- : --------: ---------- : ------- : ------- : ------- : απίθανο 
                    πολύ αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά πολύ 
 Θα ήταν ηθικά λάθος για μένα να μη δεχθώ στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου 
σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες.  
Συμφωνώ : ---- :------- :-------- :---------- :------- :------- :------- : Διαφωνώ  
                      πολύ αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά πολύ  
Πολλά άτομα σπουδαία για μένα πιστεύουν ότι:  

Θα πρέπει: 3 2 1 0 1 2 3 :Δεν θα πρέπει  
να δεχθώ στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις παραπάνω 
συνθήκες. Πολλά άτομα σπουδαία για μένα, θα δεχόταν στην τάξη τον/την 
συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες. 
 Σωστό : ----- : ------- : --------: ---------- : ------- : ------- : ----- : Λάθος  
                     πολύ αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά πολύ  
Πολλά άτομα των οποίων την άποψη εκτιμώ 
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 Θα εγκρίνανε: 3 2 1 0 1 2 3 :Θα απορρίπτανε  
την άποψη να δεχθώ στην τάξη τον/την συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις 

παραπάνω συνθήκες. 
 Πολλά άτομα των οποίων την άποψη εκτιμώ, θα δεχόταν στην τάξη τον/την 

συμμαθητή/τρια μου σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες.  
Σωστό : ----- : ------- : --------: ---------- : ------- : ------- : ----- : Λάθος 

 πολύ αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά πολύ 
 Αν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής σου λέγανε να δεχτείς συμμαθητή/τρια με 

κινητική αναπηρία, πόσες πιθανότητες δίνεις να τον/την δεχτείς ή όχι;  
100% 80% 60% 40% 20% αναποφάσιστος/η 20% 40% 60% 80% 100%  

                          Να το δεχτώ                                                        Να μην το δεχτώ 
 
Μερικοί/ες μας είπαν ότι είναι πολύ ενημερωμένοι για το θέμα της συμμετοχής 
(ένταξης), μαθητών με προβλήματα όρασης ή κινητική αναπηρία ή νοητική 
αναπηρία στην τάξη σου, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. 
Πόσο ενημερωμένος/η θεωρείς ότι είσαι σχετικά με το θέμα της ένταξης; 
 
πολύ ενημερωμένος/η 7 6 5 4 3 2 1 καθόλου ενημερωμένος/η 
 
Αν σου έλεγαν να γράψεις οτιδήποτε γνωρίζεις για το θέμα της ένταξης, πόσα θα 
έγραφες; 
 
 

ελάχιστα 1 2 3 4 5 6 7 πάρα πολλά 
 
 

Σε σχέση με άλλα θέματα θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ενημερωμένο/η σχετικά με το 
θέμα της ένταξης. 
 
Συμφωνώ : ---- :------- :-------- :---------- :------- :------- :----- : Διαφωνώ 
                      πολύ αρκετά λίγο δεν απαντώ λίγο αρκετά πολύ 

 
Πόσες γνώσεις νομίζεις ότι έχεις πάνω στο θέμα της ένταξης; 

 
καθόλου γνώσεις 1 2 3 4 5 6 7 πολλές γνώσεις 

 
 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που αφιέρωσες 
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11.ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ  
11.1.Γκόλμπολ  
Αξία: Σεβασμός στα αθλητικά επιτεύγματα. 

Θέμα: Παραολυμπιακά αθλήματα 

 Δραστηριότητα: Γκόλμπολ .  

Τάξεις  ΣΤ του γενικού σχολείου(20 μαθητές,12 κορίτσια και 8 αγόρια)  και τα δυο 

τμήματα των ανωτέρων τάξεων του ειδικού σχολείου (10 μαθητές 8 αγόρια 2 

κορίτσια) με αυτισμό. 

  

ΣΤΟΧΟΙ 

 Γενικοί στόχοι: Να αποκτήσουν την εμπειρία από τη συμμετοχή τους σε ένα τυπικό 

Παραολυμπιακό άθλημα για αθλητές/τριες με κινητική αναπηρία και συγκεκριμένα 

με εγκεφαλική παράλυση (Ε.Π.). 

 

 Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα της προσωπικότητας των ατόμων με 

εγκεφαλική παράλυση και να αποκτήσουν σεβασμό για τα αθλητικά τους 

επιτεύγματα.  

Συγκεκριμένοι στόχοι: 

 • Γνώση για το Παραολυμπιακό άθλημα του Γκόλμπολ (κανόνες, κανονισμοί, 

προσαρμογές). • Απόκτηση εμπειρίας για τις ατομικές διαφορές (μοναδικές ανάγκες) 

των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και συνειδητοποίηση των προσαρμογών που 

γίνονται.  

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Χώρος διεξαγωγής: Δραστηριότητα εσωτερικού χώρου – εξωτερικού χώρου: 

απαιτείται επίπεδη λεία και σκληρή επιφάνεια. 

 Εξοπλισμός που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα:  

 Γήπεδα Χάντμπολ  
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 Χαρτοταινία για διαγράμμιση του γηπέδου.  

 Σετ Γκολμπολ (ανάλογα με τα γήπεδα). 

 Μπάλες με κουδουνάκια.. 

 Μαντήλια για να δέσουμε τα μάτια  

 Κομπιούτερ σταθερό ή φορητό.  

 Dvd με την παρουσίαση του αθλήματος από το οπτικοακουστικό υλικό, 

Αθήνα 2004 με τίτλο: "Παραολυμπιακοί Αγώνες από το 1960 ως το 2004".  

 

Άτομα που συμμετέχουν στην δραστηριότητα: 

Οι μαθητές  της ΣΤ του γενικού σχολείου(20 μαθητές,12 κορίτσια και 8 αγόρια)  και 

τα δυο τμήματα των ανωτέρων τάξεων του ειδικού σχολείου (10 μαθητές 8 αγόρια ,2 

κορίτσια)  και οι δύο καθηγητές φυσικής αγωγής των σχολείων. 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας. 

Προτείνεται η μέθοδος διδασκαλίας της ανάθεσης έργου. 

 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Ενημέρωση: 

• Εξήγηση του όρου "κινητική αναπηρία" και πιο συγκεκριμένα "τύφλωση". 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας συστήνει τους/τις αθλητές/τριες του γκόλμπολ (εάν 

υπάρχουν) στους/στις μαθητές/τριες. 

 • Προβολή του αθλήματος γκόλμπολ (5/λεπτης διάρκειας) από το οπτικοακουστικό 

υλικό, Αθήνα 2004 με τίτλο: "Παραολυμπιακοί Αγώνες από το 1960 ως το 2004". 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες τι πρόκειται να 

ακολουθήσει, τους χωρίζει σε μικρότερες ομάδες (ανάλογα με τον αριθμό των 

γηπέδων που είναι διαθέσιμα) και τους τοποθετεί στα γήπεδα. Ένας/Μια 

βοηθός/αθλητής/τρια ή καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής απαιτείται για κάθε ομάδα. 

 

Επίδειξη – Εξάσκηση  

• Ο/Η αρχηγός της ομάδας χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε μικρότερες ομάδες (3 

εναντίον 3) σε κάθε γήπεδο. 

• Ο/Η αρχηγός της ομάδας κάνει επίδειξη του αθλήματος ή αν υπάρχουν 

αθλητές/τριες του γκόλμπολ ζητά να κάνουν επίδειξη του παιχνιδιού και να 
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περιγράψουν τους κανονισμούς κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του παιχνιδιού. Οι 

μαθητές/τριες κάνουν πρακτική εξάσκηση με διάφορες ασκήσεις και παίζουν υπό την 

επίβλεψη του/της καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής, των αθλητών/τριών, των βοηθών 

εάν υπάρχουν:   

•Οι μαθητές/τριες με το σφύριγμα  ρίχνουν τις μπάλες του γκόλμπολ σε συγκεκριμένα 

σημεία  εστίες με στόχο να βάλουν γκολ!.  

• Οι μαθητές/τριες ρίχνουν την μπάλα με τα κουδουνάκια  με το ένα χέρι! 

•Η απέναντι ομάδα μόλις ακούσει τα κουδουνάκια ξαπλώνει κάτω για να μην δεχθεί 

γκολ. 

•Παίζουνε τρεις με τρεις! 

 

Εναλλακτικές δραστηριότητες  

• Οι μαθητές/τριες παίρνουν τη θέση του διαιτητή.  

• Οι μαθητές/τριες παίρνουν τη θέση των βοηθών 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της δραστηριότητας και ενώ οι 

μαθητές/τριες είναι συγκεντρωμένοι: ο/καθηγητής φυσικής αγωγής κάνει μια 

αναφορά στην απόδοση των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα  

 

Οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν: 

 • Την εμπειρία τους. 

 • Την απόδοσή τους. 

 • Τις δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. • 

Τις δυσκολίες που πιστεύουν ότι οι αθλητές/τριες με μερική- ολική 

τύφλωση  αντιμετωπίζουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά και στην 

καθημερινή τους διαβίωση 

 

 

 

 

 



48 
 

Εναλλακτική δραστηριότητα 

 • Οι μαθητές/τριες καλούνται να γράψουν για τα συναισθήματα που προκύπτουν από 

τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα  

 

. Δομή της διδακτικής ενότητας (γκόλμπολ)  

Διδακτική μονάδα        Ενημέρωση              

 Διάρκεια                     10΄   

 Δεξιότητες: προβολή dvd για το άθλημα του γκόλμπολ.  

Οι μαθητές/τριες ανάλογα με τον αριθμό των γηπέδων που είναι διαθέσιμα 

χωρίζονται σε ομάδες. Προτείνονται δύο γήπεδα τουλάχιστον, έξι άτομα σε κάθε 

γήπεδο. Συνολικά δώδεκα μαθητές/τριες θα έχουν ενεργή συμμετοχή και οι υπόλοιποι 

θα παρακολουθούν. Τοποθέτηση των μαθητών/τριών στα γήπεδα. 

                                                   
 Επίδειξη- Εξάσκηση 30΄  

Γίνεται επίδειξη του αθλήματος από τον καθηγητή φυσικής αγωγής Οι μαθητές/τριες 

αφού χωριστούν σε ομάδες μέσα στο γήπεδο ξεκινούν την εξάσκηση και κατόπιν το 

παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο/η αρχηγός της ομάδας εξηγεί/δίνει 

οδηγίες/καθοδηγεί /λύνει απορίες. Μετά το πρώτο 15/λεπτο γίνεται αλλαγή ομάδων 

και μπαίνουν να παίξουν οι μαθητές/τριες που παρακολουθούσαν 

 Αξιολόγηση 5΄ 

 Συγκέντρωση των μαθητών/τριών. Ανακεφαλαίωση της δραστηριότητας από τον/την 

αρχηγό της δραστηριότητας  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

• Ένα αληθινό/ψεύτικο ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τους/τις μαθητές/τριες 

με στόχο να αξιολογηθούν οι γνώσεις για τους κανονισμούς του γκόλμπολ.  

• Παρακολούθηση ενός παιχνιδιού γκόλμπολ στο γήπεδο ή στο βίντεο και 

σχολιασμός των διαφόρων στρατηγικών προπονητικής/παιχνιδιού. 

 • Συνέντευξη από έναν/μια αθλητή/τρια του γκόλμπολ.  
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11.2. Πετοσφαίριση καθιστών  
 Aξία: Σεβασμός στα αθλητικά επιτεύγματα. 

 Θέμα: Παραολυμπιακά Αθλήματα. 

 Δραστηριότητα: Πετοσφαίριση Καθιστών. 

 Τάξεις: :Η ΣΤ του γενικού σχολείου(20 μαθητές,12 κορίτσια και 8 αγόρια)  και τα 

δυο τμήματα των ανωτέρων τάξεων του ειδικού σχολείου (10 μαθητές 8 αγόρια ,2 

κορίτσια) με αυτισμό  

 
ΣΤΟΧΟΙ  

Γενικοί στόχοι: Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα της προσωπικότητας των 

ατόμων με κινητική αναπηρία και να αποκτήσουν σεβασμό για τα αθλητικά τους 

επιτεύγματα. Να αποκτήσουν την εμπειρία της συμμετοχής σε ένα Παραολυμπιακό 

άθλημα για αθλητές/τριες με κινητική αναπηρία. 

 Συγκεκριμένοι στόχοι: 

 • Απόκτηση γνώσεων για το άθλημα της Πετοσφαίρισης Καθιστών (κανόνες, 

κανονισμοί, προσαρμογές) σαν ένα Παραολυμπιακό άθλημα μέσω βιωματικής 

προσέγγισης. 

 • Απόκτηση γνώσεων για τις διαφορές του Ολυμπιακού αθλήματος, Πετοσφαίριση 

και του Παραολυμπιακού αθλήματος, Πετοσφαίριση Καθιστών. 

 • Απόκτηση γνώσεων για τα άτομα με κινητική αναπηρία και απόκτηση εμπειρίας 

μέσω βιωματικής προσέγγισης των ατομικών διαφορών καθώς και κατανόηση των 

προσαρμογών του αθλήματος.   

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Χώρος διεξαγωγής: Δραστηριότητα εσωτερικού χώρου - εξωτερικού χώρου: 

απαιτείται επίπεδη, λεία και σκληρή επιφάνεια. 

 Εξοπλισμός που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα:  

• Γήπεδο Πετοσφαίρισης. 

 • Ταινία για τη διαγράμμιση του γηπέδου (οι διαστάσεις του γηπέδου 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο).  

• Νάιλον (για κάλυψη της επιφάνειας του γηπέδου προκειμένου να διευκολυνθεί η 

κίνηση των μαθητών/τριών στο γήπεδο) όχι απαραίτητα. 

 • Φιλέ. 
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 • Μπάλες βόλεϊ. 

 • Koμπιούτερ σταθερό ή φορητό.  

• Dvd για την παρουσίαση του αθλήματος από το οπτικοακουστικό υλικό, Αθήνα 

2004 με τίτλο: "Παραολυμπιακοί Αγώνες από το 1960 ως το 2004". 

 

Άτομα που συμμετέχουν στην δραστηριότητα : 

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής (απαραίτητα) αθλητές/τριες για την επίδειξη του 

αθλήματος (όχι απαραίτητα).  

 

Υπόβαθρο μαθητών-τριών 

 • Γνώση των δεξιοτήτων ρίψης (πάσα, μανσέτα, σέρβις από πάνω κ.λπ.).   

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Προτείνεται η μέθοδος διδασκαλίας της ανάθεσης έργου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ενημέρωση 

 • Εξήγηση του όρου "κινητική αναπηρία". 

 • ο/η αρχηγός της ομάδας τους συστήνει. αθλητές/τριες (εάν υπάρχουν) 

Πετοσφαίριση Καθιστών στους/στις μαθητές/τριες. 

 • Προβολή του αθλήματος Πετοσφαίριση Καθιστών (5/ λεπτής διάρκειας) από το 

οπτικοακουστικό υλικό, Αθήνα 2004 με τίτλο: "Παραολυμπιακοί Αγώνες από το 

1960 ως το 2004". 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες τι πρόκειται να 

ακολουθήσει, τους χωρίζει σε μικρότερες ομάδες (ανάλογα με τον αριθμό των 

γηπέδων που είναι διαθέσιμα) και τους τοποθετεί στα γήπεδα. Ένας/Μια 

βοηθός/αθλητής/τρια ή καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής απαιτείται για κάθε ομάδα.  

 

Επίδειξη - Εξάσκηση 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε μικρότερες ομάδες (6 

εναντίον 6) σε κάθε γήπεδο. 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας κάνει επίδειξη του αθλήματος ή αν υπάρχουν 

αθλητές/τριες του αθλήματος της Πετοσφαίρισης Καθιστών ζητά να κάνουν την 

επίδειξη του αθλήματος και να περιγράψουν τους κανονισμούς κατά τη διάρκεια 
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επίδειξης του παιχνιδιού. Οι μαθητές/τριες κάνουν πρακτική εξάσκηση με διάφορες 

ασκήσεις και παίζουν υπό την επίβλεψή του/της καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής 

των αθλητών/τριών, των βοηθών εάν υπάρχουν:   

Σε ζευγάρια παίζουν πάσες/μανσέτες καθισμένοι στο έδαφος.  

 Εκτελούν σέρβις.  

 Ορίζονται οι πόντοι για κάθε σετ. Αλλάζουν γήπεδα. 

  Οι μαθητές/τριες παίζουν παιχνίδι (με αντιπάλους τους/τις αθλητές/τριες εάν 

υπάρχουν αγωνιζόμενοι σε μεικτές ομάδες – αθλητές/τριες με μαθητές/τριες ή 

μαθητές/τριες μεταξύ τους 

 Στόχος της κάθε ομάδας είναι να περάσει την μπάλα πάνω από το φιλέ στο χώρο που 

ορίζεται από τις αντένες και να αγγίξει το γήπεδο της αντίπαλης ομάδας. 

Εναλλακτική δραστηριότητα 

  Οι μαθητές/τριες παίρνουν τη θέση του διαιτητή.  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της δραστηριότητας και ενώ οι 

μαθητές/τριες είναι συγκεντρωμένοι: ο/η αρχηγός της ομάδας, ή ένας/μια από τους 

βοηθούς ή από τους/τις αθλητές/τριες κάνει μια αναφορά στην απόδοση των 

μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 Οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν: 

o Την εμπειρία τους. 

o Την απόδοσή τους 

o Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  

o Τις δυσκολίες που πιστεύουν ότι οι αθλητές/τριες με κινητική 

αναπηρία αντιμετωπίζουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

αλλά και στην καθημερινή τους διαβίωση.  

 

Εναλλακτική δραστηριότητα  

• Καταγραφή των συναισθημάτων που προέκυψαν από τη συμμετοχή τους στην 

Πετοσφαίριση Καθιστών. 
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Δομή της διδακτικής ενότητας (Πετοσφαίριση καθιστών)  

 

Διδακτική μονάδα     Ενημέρωση 

 Διάρκεια                    10΄  

Περιεχόμενο              Προβολή dvd για το άθλημα Πετοσφαίριση Καθιστών. 

Τοποθέτηση των μαθητών/τριών στο γήπεδο. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες 

ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων γηπέδων. Συνολικά δώδεκα μαθητές/τριες 

(διαθέσιμο ένα γήπεδο) έχουν ενεργή συμμετοχή και οι υπόλοιποι παρακολουθούν 

Επίδειξη-Εξάσκηση 30΄  

Γίνεται επίδειξη του αθλήματος από τον/την αρχηγό της ομάδας ή εάν υπάρχουν από 

τους/τις αθλητές/τριες. Οι μαθητές/τριες αφού χωριστούν σε δυάδες ή τριάδες μέσα 

στο γήπεδό τους ξεκινούν την εξάσκηση και κατόπιν το παιχνίδι εναντίον της 

αντίπαλης ομάδας. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο/η αρχηγός της ομάδας 

εξηγεί/δίνει οδηγίες/καθοδηγεί /λύνει απορίες. Μετά το πρώτο 15/λεπτο γίνεται 

αλλαγή ομάδων και μπαίνουν να παίξουν οι μαθητές/τριες που παρακολουθούσαν.  

Αξιολόγηση 5΄  

Συγκέντρωση των μαθητών/τριών. Ανακεφαλαίωση της δραστηριότητας από τον/την 

αρχηγό της δραστηριότητας  

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αληθινό/ψεύτικο από τους/τις μαθητές/τριες 

με στόχο να εκτιμηθεί η γνώση τους για τους κανονισμούς του αθλήματος της 

Πετοσφαίρισης Καθιστών και των διαφορών που υπάρχουν με τους κανονισμούς του 

αθλήματος της Πετοσφαίρισης.  

• Συνέντευξη από έναν/μια αθλητή/τρια Πετοσφαίρισης Καθιστών. 

 • Παρακολούθηση ενός αγώνα του αθλήματος της Πετοσφαίρισης Καθιστών σε 

κλειστό γυμναστήριο ή σε βίντεο και σχολιασμός των στρατηγικών 

προπόνησης/παιχνιδιού.  

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Α. Προσαρμογές που μπορούν να γίνουν: 

 Το μέγεθος του γηπέδου.  

 Το μέγεθος και το βάρος της μπάλας 

 Χρησιμοποίηση μπαλονιών 
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 Χρήση περισσοτέρων από μια μπάλες. 

 Πέταγμα της μπάλας με ένα ή δύο χέρια αντί για πάσα. 

 Λήξη του παιχνιδιού στο ένα σετ. 

 

Β. Προσαρμογές που μπορούν να γίνουν:  

• Παιχνίδι 2 εναντίον 2 (νικήτρια η ομάδα που συγκεντρώνει π.χ. 8 πόντους). 

• Παιχνίδι 3 εναντίον 3 (νικήτρια η ομάδα που συγκεντρώνει π.χ. 8 πόντους). 

 • Παιχνίδι 4 εναντίον 4 (νικήτρια η ομάδα που συγκεντρώνει π.χ. 8 πόντους). 

 • Παιχνίδι 5 εναντίον 5 (νικήτρια η ομάδα που συγκεντρώνει π.χ. 8 πόντους). 

 • Παιχνίδι 6 εναντίον 6 (νικήτρια η ομάδα που συγκεντρώνει π.χ. 8 πόντους).  

 

11.3 Ζωγραφική  
Aξία: Ενδυνάμωση και κοινωνική υποστήριξη μέσω του αθλητισμού. 

 Θέμα: Παραολυμπιακά αθλήματα για άτομα με κινητική αναπηρία/ Παραολυμπιακοί 

αθλητές/τριες με κινητική αναπηρία.  

Δραστηριότητα: Ζωγραφική.  

Τάξεις: :Η ΣΤ του γενικού σχολείου(20 μαθητές,12 κορίτσια και 8 αγόρια)  και τα 

δυο τμήματα των ανωτέρων τάξεων του ειδικού σχολείου (10 μαθητές 8 αγόρια ,2 

κορίτσια) 

με αυτισμό. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 Γενικοί στόχοι: Οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι τα άτομα με κινητική 

αναπηρία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αθλητισμό και να γνωρίσουν την ύπαρξη 

του αθλητισμού για τα άτομα με κινητική αναπηρία, του Παραολυμπιακού 

αθλητισμού. 

 Συγκεκριμένοι στόχοι: • Να γνωρίσουν τα διάφορα Παραολυμπιακά αθλήματα για 

τα άτομα με κινητική αναπηρία μέσω της ζωγραφικής. 

 • Να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη προσαρμοσμένου εξοπλισμού που 

χρησιμοποιούνται στα Παραολυμπιακό αθλήματα και αγωνίσματα για τα άτομα με 

κινητική αναπηρία μέσω της ζωγραφικής.  
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ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Χώρος διεξαγωγής: Δραστηριότητα εσωτερικού χώρου (τάξη) - εξωτερικού χώρου 

(αυλή).  

Εξοπλισμός που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα: Έγχρωμες 

φωτογραφίες/εικόνες από τη συμμετοχή αθλητών/τριών με κινητική αναπηρία σε 

διαφορετικά Παραολυμπιακά αθλήματα/αγωνίσματα για άτομα με κινητική αναπηρία 

(για να αναρτηθούν στο χώρο). 

 • Τραπέζια & καρέκλες. 

 • Κηρομπογιές ή Μαρκαδόροι. 

 • Χαρτί Ακουαρέλας Α3/Α4 ένα για κάθε παιδί (Ντοσιέ Ακουαρέλας) 

• Χαρτοταινία ή πινέζες (αν αναρτηθούν οι ζωγραφιές πάνω σε επιφάνεια π.χ. τοίχο). 

 • Μολύβια 

. • Σβηστήρες 

Άτομα που συμμετέχουν στην δραστηριότητα : 

 Ο/η καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής (απαραίτητα), ένας/μια καθηγητής/τρια 

καλλιτεχνικών (όχι απαραίτητα). 

Υπόβαθρο μαθητών-τριών 

 • Δεν απαιτείται.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Προτείνεται η μέθοδος διδασκαλίας της ανάθεσης έργου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Ενημέρωση 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες για τη δραστηριότητα 

που θα ακολουθήσει και απαντά σε τυχόν ερωτήσεις τους.  

Πρακτική εφαρμογή  

• Ο/η αρχηγός της ομάδας ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να καθίσουν. 

 • Καθώς ο χρόνος της διδακτικής ώρας είναι περιορισμένος και όλοι οι μαθητές/τριες 

δεν έχουν αναπτυγμένες καλλιτεχνικές δεξιότητες μοιράζεται σε αυτούς ή επιλέγουν 

ένα έτοιμο σκίτσο με αθλητές/τριες με κινητική αναπηρία να εκτελούν διαφορετικά 

Παραολυμπιακά αθλήματα σε χαρτί ακουαρέλας Α3. 

 • Ανά ένα θρανίο διατίθεται ένα κουτί κηρομπογιές. 

 Ο/Η αρχηγός της ομάδας ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να παρατηρήσουν τις 

φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο χώρο. 
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 • Οι μαθητές/τριες βάφουν και ταυτόχρονα αυτοσχεδιάζουν πάνω στο σκίτσο που 

τους έχει δοθεί ή έχουν επιλέξει.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της δραστηριότητας ο/η αρχηγός της 

ομάδας κάνει μια αναφορά στην απόδοση των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της 

συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν: 

 • Τα έργα ζωγραφικής που έφτιαξαν. 

 • Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

 • Να επιλέξουν την καλύτερη ζωγραφιά με βάση τους κανόνες που ορίστηκαν 

αρχικά. Εναλλακτικές δραστηριότητες 

 • Καταγραφή των συναισθημάτων που προέκυψαν από τη συμμετοχή τους στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

• Βραβείο για το καλύτερο ή το πιο ρεαλιστικό έργο ζωγραφικής.  

 

Δομή της διδακτικής ενότητας (Ζωγραφική)  

Διδακτική μονάδα    Ενημέρωση 

 Διάρκεια                   5΄ 

 Περιεχόμενο Ενημέρωση των μαθητών/τριών ότι θα βάψουν σκίτσο με αθλητές/τριες 

με κινητική αναπηρία που συμμετέχουν σε Παραολυμπιακά αθλήματα. Δυνατότητα 

επιλογής σκίτσου από τους/τις μαθητές/τριες.  

 Πρακτική 35΄ Βάψιμο με κηρομπογιές σε χαρτί ακουαρέλας Α3 με δυνατότητα 

αυτοσχεδιασμού στο υπάρχον σκίτσο.  

Αξιολόγηση 5΄ Ανακεφαλαίωση της δραστηριότητας από τον/την αρχηγό της 

δραστηριότητας 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ •  

Οι μαθητές/τριες καλούνται να ζωγραφίσουν κρατώντας το πινέλο με το στόμα ή τα 

δάκτυλα των ποδιών τους από μια φωτογραφία ή έναν συνδυασμό φωτογραφιών ή να 

αυτοσχεδιάσουν. 

 • Χρήση τέμπερας αντί για κηρομπογιές ή μαρκαδόρους. 

 • Επίσκεψη σε μια έκθεση με θέμα που θα σχετίζεται με την κινητική αναπηρία ή τα 

Παραολυμπιακά αθλήματα/αγωνίσματα ή τον ειδικό εξοπλισμό για τη συμμετοχή των 

αθλητών/τριών με κινητική αναπηρία. 
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 • Ένα αληθινό/ψεύτικο ερωτηματολόγιο μοιράζεται στους/στις μαθητές/τριες με 

σκοπό να αξιολογηθεί η γνώση τους σχετικά με τα Παραολυμπιακά 

αθλήματα/αγωνίσματα ή τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι αθλητές/τριες 

με κινητική αναπηρία.  

 

 

11.4  Συνάντηση με παραολυμπιονίκη   
Aξία: Ενδυνάμωση και κοινωνική υποστήριξη μέσω του αθλητισμού. 

 Θέμα: Συνάντηση με έναν/μια Παραολυμπιονίκη με κινητική αναπηρία. 

 Δραστηριότητα: "Μια αληθινή ιστορία".  

 Τάξεις: :Η ΣΤ του γενικού σχολείου(20 μαθητές,12 κορίτσια και 8 αγόρια)  και τα 

δυο τμήματα των ανωτέρων τάξεων του ειδικού σχολείου (10 μαθητές 8 αγόρια ,2 

κορίτσια) με αυτισμό. 

ΣΤΟΧΟΙ 

 Γενικοί στόχοι: Να αποκτήσουν γνώση για τους/τις αθλητές/τριες, άτομα με 

κινητική αναπηρία. Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα της προσωπικότητας 

των ατόμων με κινητική αναπηρία και να αποκτήσουν σεβασμό για τα αθλητικά και 

προσωπικά τους επιτεύγματα. 

. Συγκεκριμένοι στόχοι: 

 • Να βιώσουν την εμπειρία της προσωπικής προηγούμενης επαφής με έναν/μια 

αθλητή/τρια υψηλού επιπέδου με αναπηρία – έναν/μια Παραολυμπιονίκη. 

 • Να γνωρίσουν την προσωπικότητά του, τα προβλήματα που συναντά στην 

καθημερινή του ζωή και τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει  

• Να ακούσουν για την καθημερινότητα ενός ατόμου με κινητική αναπηρία. 

 • Να εκτιμήσουν το γεγονός ότι η κινητική αναπηρία δεν ισοδυναμεί με περιορισμό ή 

ανικανότητα. 

 • Να μάθουν πράγματα όσον αφορά το άθλημα/αγώνισμα του/της αθλητή/τριας ( π.χ. 

κανονισμούς, προσαρμογές, εξοπλισμό κ.λ.π.). 

 • Να μάθουν για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του/της αθλητή/τριας κατά τη 

διάρκεια της καριέρας του/της. 

 • Να αποκτήσουν την εμπειρία από τη γνώση της διαφορετικότητας των ατόμων με 

αναπηρία (της μοναδικότητας των αναγκών τους) αλλά και να συνειδητοποιήσουν τις 
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τροποποιήσεις ή τις προσαρμογές που απαιτούνται να γίνουν για την ποιοτική 

διαβίωσή τους και τυχόν διευκολύνσεις στις προπονήσεις τους.  

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Χώρος διεξαγωγής: Δραστηριότητα εσωτερικού χώρου: αίθουσα/τάξη – εξωτερικού 

χώρου: αυλή. 

 Εξοπλισμός που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα: 

 • Κομπιούτερ σταθερό ή φορητό (όχι απαραίτητα).  

• Dvd (όχι απαραίτητα). 

 • Ειδικός εξοπλισμός για το άθλημα του/της προσκεκλημένου/ης αθλητή/τριας (ίσως 

ο/η αθλητής/τρια κάνει επίδειξη του εξοπλισμού).  

Άτομα που συμμετέχουν στην δραστηριότητα:  

Ο/Η καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής, ένας/μια Παραολυμπιονίκης (απαραίτητα) 

 Υπόβαθρο μαθητών-τριών 

 • Αναζήτηση στο ίντερνετ πληροφοριών όσον αφορά τη ζωή και το 

αγώνισμα/άθλημα του/της προσκεκλημένου/ης Παραολυμπιονίκη αθλητή/τριας. Οι 

μαθητές/τριες θα πρέπει να σκεφτούν και να προετοιμάσουν ερωτήσεις που 

επιθυμούν να θέσουν στον/στην αθλητή/τρια.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Προτείνεται η μέθοδος διδασκαλίας της καθοδηγούμενης ανακάλυψης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Ενημέρωση • Ο/Η αρχηγός της ομάδας ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να καθίσουν. 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας συστήνει τον/την προσκεκλημένο/η αθλητή/τρια 

στους/στις μαθητές/τριες και κατόπιν συστήνονται και οι μαθητές/τριες. 

 Πρακτική εφαρμογή 

 • Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν σε dvd την προσωπική και την αθλητική ζωή 

του/της αθλητή/τριας (εφόσον διατίθεται) διαφορετικά ή τους την εξιστορεί.  

• Ο/Η αθλητής/τρια παρουσιάζει τον εαυτό του/της και εξιστορεί την προσωπική 

του/της ιστορία και τις εμπειρίες του/της από τον αθλητισμό και την καθημερινή 

του/της ζωή. 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας ξεκινά και συντονίζει μια διαλογική συζήτηση μεταξύ 

του/της Παραολυμπιονίκη και των μαθητών/τριών όπου μπορούν να εκφράσουν 

τυχόν απορίες και ερωτήματα.  

• Ο/Η αρχηγός της δραστηριότητας θέτει συγκεκριμένες ερωτήσεις προκειμένου να 

καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη περίληψη των θεμάτων που πρόκειται να 
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συζητηθούν και να καλύψει όλο το εύρος των επιδράσεων που δέχθηκαν οι 

μαθητές/τριες καθ' όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα 

Πιθανά θέματα για συζήτηση 

 Πιθανά θέματα για συζήτηση: αθλητισμός (άθλημα/αγώνισμαα, προπόνηση, αγώνες, 

αθλητικά επιτεύγματα, ειδικός εξοπλισμός, ενδυνάμωση κ.λ.π.), προσωπική ζωή 

(εμπόδια μετακίνησης, στάση της κοινωνίας, ταξίδια, ελεύθερος χρόνος κ.λ.π.), 

διατροφικές συνήθειες, φιλίες, συναισθήματα, σχέσεις και οποιοδήποτε άλλο σχετικό 

θέμα μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον των παιδιών.  

Δείγματα ερωτήσεων 

 • Πως μπορεί ο αθλητισμός να βοηθήσει τα άτομα με κινητική αναπηρία;  

• Τι σημαίνει ένα άτομο με κινητική αναπηρία να είναι πρωταθλητής/τρια; 

 • Τι χρειάζεται για να γίνει ένα άτομο με κινητική αναπηρία αθλητής/τρια ή 

πρωταθλητής/τρια;  

• Ενθαρρύνει η κοινωνία τα άτομα με κινητική αναπηρία να συμμετέχουν στον 

αθλητισμό; Εναλλακτικές δραστηριότητες 

 • Οι μαθητές/τριες λαμβάνουν το ρόλο του/της αρχηγού της ομάδας κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της δραστηριότητας και ενώ οι 

μαθητές/τριες είναι συγκεντρωμένοι: ο/η Καθηγητής φυσικής αγωγής, ένας/μια 

βοηθός, ο/η Παραολυμπιονίκης κάνει μια αναφορά στην απόδοση των 

μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα.  

Οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν:  

• τις σκηνές που παρακολούθησαν 

 • τις ερωτήσεις που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

 • τις δυσκολίες που πιστεύουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές/τριες των 

Παραολυμπιακών Αγώνων με κινητική αναπηρία όχι μόνο κατά τη διάρκεια της 

προπόνησης τους αλλά και στην καθημερινή τους διαβίωση Εναλλακτικές 

δραστηριότητες 

 • Οι μαθητές/τριες καλούνται να γράψουν για τα συναισθήματα που προκύπτουν από 

τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 • Αλληλογραφία των παιδιών με έναν/μια Παραολυμπιονίκη με κινητική αναπηρία 
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 Δομή της διδακτικής ενότητας (Συνάντηση με Παραολυμπιονίκη) 

Διδακτική μονάδα      Ενημέρωση -Γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις μεταξύ των 

μαθητών/τριών και του/της Παραολυμπιονίκη αθλητή/τριας 

 Διάρκεια                    10΄ 

 Περιεχόμενο Πρακτική 25΄ Προβολή dvd εάν διατίθεται διαφορετικά ο/η 

αθλητής/τρια εξιστορεί τη ζωή του, τα αθλητικά του επιτεύγματα κ.λπ. Ακολουθεί 

διαλογική συζήτηση μεταξύ των μαθητών/τριών και του/της Παραολυμπιονίκη 

αθλητή/τριας 

 Αξιολόγηση 10΄ Ανακεφαλαίωση της δραστηριότητας από τον/την αρχηγό της 

δραστηριότητας. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αποκτήσουν μια ρεαλιστική εικόνα 

του τι σημαίνει να έχει ένα άτομο κινητική αναπηρία στην καθημερινή ζωή και στον 

αθλητισμό.  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

• Οι μαθητές/τριες θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα άλμπουμ με εικόνες ή 

φωτογραφίες για το άθλημα/αγώνισμα του/της φιλοξενούμενου/νης 

Παραολυμπιονίκη αθλητή/τριας 

. • Συνέντευξη από έναν/μια Παραολυμπιονίκη αθλητή/τρια με κινητική αναπηρία 

 • Επίσκεψη στο χώρο προπόνησης ενός/μιας Παραολυμπιονίκη με κινητική 

αναπηρία.  

• Ένα αληθινό/ψεύτικο ερωτηματολόγιο μοιράζεται στους/στις μαθητές/τριες με 

στόχο την αξιολόγηση των γνώσεων τους για την κινητική αναπηρία, τα 

Παραολυμπιακά αθλήματα και αγωνίσματα και τους Παραολυμπιονίκες με κινητική 

αναπηρία.  

 

12. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ-ΑΞΙΕΣ 

12.1Αξία: Ο αθλητισμός ως ανθρώπινο δικαίωμα 
 Θέμα: Παραολυμπιακά αθλήματα για άτομα με κινητική αναπηρία 

 Δραστηριότητα: Παραολυμπιακούς Αγώνες  

 Τάξεις: :Η ΣΤ του γενικού σχολείου(20 μαθητές,12 κορίτσια και 8 αγόρια)  και τα 

δυο τμήματα των ανωτέρων τάξεων του ειδικού σχολείου (10 μαθητές 8 αγόρια ,2 

κορίτσια) με αυτισμό 
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ΣΤΟΧΟΙ 

Γενικός στόχος: Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να 

συμμετέχουν στον αθλητισμό χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό ή 

προσαρμοσμένους κανονισμούς.  

Συγκεκριμένοι στόχοι: • Να αποκτήσουν γνώσεις για τους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες και τα Παραολυμπιακά αθλήματα/αγωνίσματα για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία. 

 • Να αποκτήσουν γνώσεις για τις προσαρμογές και τον προσαρμοσμένο/ειδικό 

εξοπλισμό. 

 • Να βιώσουν τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό για τους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες.  

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Χώρος διεξαγωγής: Δραστηριότητα εσωτερικού χώρου: αίθουσα/τάξη.  

Εξοπλισμός που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα:  

• Κομπιούτερ σταθερό ή φορητό.  

• Dvd ή βίντεο.  

• Προτζέκτορας και μεγάλη οθόνη 

. • Βίντεο από το οπτικοακουστικό υλικό, Αθήνα 2004 με τίτλο: "Παραολυμπιακοί 

Αγώνες από το 1960 ως το 2004" (επιλογή αθλημάτων/αγωνισμάτων για τα άτομα με 

κινητική αναπηρία). 

 • Φύλλο εργασίας Παραολυμπιακών αθλημάτων.  

• Φύλλο εργασίας με τις μασκότ των Παραολυμπιακών Αγώνων 

Άτομα που συμμετέχουν στην δραστηριότητα 

: Ο/Η/καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής,. 

 Υπόβαθρο μαθητών-τριών  

• Αναζήτηση στο ίντερνετ πληροφοριών όσον αφορά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 

(όχι απαραίτητα). 

 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Προτείνεται η μέθοδος διδασκαλίας της καθοδηγούμενης ανακάλυψης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ενημέρωση • Ο/Καθηγητής φυσικής αγωγής ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να 

καθίσουν. 

 • Εξηγεί στους/στις μαθητές/τριες την δραστηριότητα. 
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 Κατόπιν ακολουθεί προβολή βίντεο από το οπτικοακουστικό υλικό, Αθήνα 2004 με 

τίτλο: "Παραολυμπιακοί Αγώνες από το 1960 ως το 2004" (επιλεκτικά 

αθλήματα/αγωνίσματα για τους/τις αθλητές/τριες με κινητική αναπηρία). Οι 

μαθητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν με προσοχή την προβολή του βίντεο. Στη 

συγκεκριμένη διδακτική ενότητα η προβολή βίντεο ήταν 15/λεπτης διάρκειας 

συνολικά και προβλήθηκαν τα ακόλουθα αθλήματα: Μπάσκετ με αμαξίδιο, 

γκόλμπολ, Στίβος, Ράγκμπυ με αμαξίδιο, Κολύμβηση, Ιστιοπλοΐα και Ξιφασκία με 

αμαξίδιο. 

Πρακτική εφαρμογή • Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το βίντεο. Ακολουθεί 

συζήτηση με τον/την γυμναστή τ όσον αφορά τα αθλήματα που προβλήθηκαν, 

τους/τις αθλητές/τριες που μπορούν να συμμετέχουν και λύνονται τυχόν απορίες και 

ερωτήματα των παιδιών. 

 • Ένα φύλλο εργασίας με ερωτήματα σχετικά με τα αθλήματα που παρακολούθησαν 

μοιράζεται στους/στις μαθητές/τριες.  

• Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι τα άτομα με κινητική αναπηρία 

μπορούν να συμμετέχουν στα αθλήματα σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται μόνο να 

γίνουν κάποιες προσαρμογές, όπως προσαρμοσμένος /ειδικός εξοπλισμός ή βοήθεια.  

Πιθανά θέματα για το φύλλο εργασίας:  

Για το άθλημα της Ιστιοπλοΐας Μπορεί τα μέλη ενός πληρώματος να αποτελούνται 

από αθλητές/τριες με διαφορετικού τύπου αναπηρίες;  

Από πόσες ιστιοδρομίες αποτελείται ο αγώνας; 

 Ποιο πλήρωμα αναδεικνύεται νικητής; 

 Για το άθλημα της Κολύμβησης Μπορεί αθλητές/τριες με διαφορετικού τύπου 

αναπηρίες να εντάσσονται στην ίδια κατηγορία; 

 Επιτρέπεται η χρήση προσθετικών μελών στους/στις αθλητές/τριες; 

 Ποιες κατηγορίες αναπηρίας μπορούν να συμμετέχουν;   

Δείγματα ερωτήσεων 

 • Πως θα περιγράφατε τους Παραολυμπιακούς Αγώνες;  

• Ποιο Παραολυμπιακό άθλημα σας άρεσε περισσότερο;  

• Σε ποιο Παραολυμπιακό άθλημα θα θέλατε να συμμετέχετε; 

 • Σε ποια αθλήματα/αγωνίσματα συμμετέχουν αθλητές/τριες με κινητική αναπηρία; 

 • Συναντήσατε ποτέ έναν/μια Παραολυμπιονίκη;  

• Τι χρειάζεται να κάνει κάποιος/α για να γίνει Παραολυμπιονίκης; 
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 • Ποιους Έλληνες/νίδες Παραολυμπιονίκες αθλητές/τριες με κινητική αναπηρία 

γνωρίζετε;  

Εναλλακτικές δραστηριότητες  

• Οι μαθητές/τριες λαμβάνουν το ρόλο του/της αρχηγού της ομάδας κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης.  

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της δραστηριότητας και ενώ οι 

μαθητές/τριες είναι συγκεντρωμένοι: ο/η αρχηγός της ομάδας, ένας/μια βοηθός κάνει 

μια περίληψη όλων όσων προβλήθηκαν.  

Οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν: 

 • Τα αθλήματα που παρακολούθησαν στο βίντεο. 

 • Τις ερωτήσεις που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

 • Τις δυσκολίες που πιστεύουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν οι αθλητές/τριες των 

Παραολυμπιακών Αγώνων με κινητική αναπηρία όχι μόνο κατά τη διάρκεια της 

προπόνησής τους αλλά και στην καθημερινή τους διαβίωση.   

 

Δομή της διδακτικής ενότητας (Παραολυμπιακοί Αγώνες)  

Διδακτική μονάδα  Ενημέρωση 

 Διάρκεια                5΄ 

 Περιεχόμενο         Ενημέρωση ότι θα γίνει προβολή των Παραολυμπιακών 

αθλημάτων στα οποία μπορούν να συμμετέχουν αθλητές/τριες με κινητική αναπηρία. 

Πρακτική  20΄ Προβολή 

 Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα προβλήθηκαν τα αθλήματα: Μπάσκετ με 

αμαξίδιο, Στίβος, Ράγκμπυ με αμαξίδιο, Κολύμβηση, Ιστιοπλοΐα και Ξιφασκία με 

αμαξίδιο. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μαθητών/τριών και του/της αρχηγού 

της ομάδας με σκοπό την επίλυση τυχόν αποριών και προβληματισμών τους. 

15΄ Συμπλήρωση φύλλου εργασίας από τους/τις μαθητές/τριες με ερωτήματα σχετικά 

με τα αθλήματα που προβλήθηκαν.  

Αξιολόγηση 5΄ Ανακεφαλαίωση της δραστηριότητας από τον/την αρχηγό της 

δραστηριότητας.  
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Προβολή άλλων Παραολυμπιακών αθλημάτων όπου μπορούν να συμμετέχουν 

άτομα με κινητική αναπηρία.  

 

Προσβασιμότητα  

12.2Aξία: Σεβασμός και αποδοχή των ατομικών διαφορών 
 Θέμα: Ανακαλύπτοντας την προσβασιμότητα του σχολείου  

Δραστηριότητα: Προσβασιμότητα 

 Τάξεις: :Η ΣΤ του γενικού σχολείου(20 μαθητές,12 κορίτσια και 8 αγόρια)  και τα 

δυο τμήματα των ανωτέρων τάξεων του ειδικού σχολείου (10 μαθητές 8 αγόρια ,2 

κορίτσια) 

με αυτισμό 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Γενικοί σκοποί: Κατανόηση της έννοιας "προσβασιμότητα". Να αποκτήσουν 

προσωπική εμπειρία ανεξαρτησίας στις μετακινήσεις με τη χρήση του κατάλληλου 

εξοπλισμού ξεπερνώντας τυχόν εμπόδια στον περιβάλλοντα χώρο.  

Συγκεκριμένοι στόχοι: • Κατανόηση της έννοιας "προσβασιμότητα", στο χώρο του 

σχολείου 

. • Ενημέρωση για τον εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιήσουν όπως διαφορετικά 

υποστηρίγματα/προσαρμογές, αναπηρικά αμαξίδια ή προσθετικά μέλη κ.λ.π.). 

 • Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές για το χειρισμό του αμαξιδίου και άλλων 

υποστηρικτικών βοηθημάτων, όπως πατερίτσες και περπατούρα. 

 • Να βιώσουν και να κατανοήσουν την προσβασιμότητα και την απουσία της. 

 • Να μάθουν να βοηθούν ο ένας τον άλλο παρέχοντας το σωστό είδος βοήθειας. 

 • Να βιώσουν τη διαφορετικότητα και την ικανότητα ή την αδυναμία να 

μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο.  

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Χώρος διεξαγωγής: Δραστηριότητα εξωτερικού/εσωτερικού χώρου: αυλή του 

σχολείου/ εσωτερικοί χώροι του σχολείου. 

 Εξοπλισμός που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα:  

o Κάρτες επίτευξης διαφορετικών στόχων ή διαφορετικών διαδρομών. 

o Πατερίτσες. 

o Περπατούρα. 
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o Στεφάνια. 

o Στρώματα.   

o Κώνοι.  

o Ράβδοι. 

o Δοκός ισορροπίας 

o Αναπηρικά αμαξίδια. 

o Σκέιμπορ.  

o Χρωματιστά μολύβια 

Άτομα που συμμετέχουν στην δραστηριότητα: 

 Ο/Η, καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής. 

Υπόβαθρο μαθητών-τριών 

 • Γνώση του όρου αναπηρία και ειδικότερα της κινητικής αναπηρίας.  

• Γνώση του διαφορετικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στον αθλητισμό έναντι 

του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις καθημερινές δραστηριότητες.  

• Γνώση της γενικής νομοθεσίας σχετικά με την προσβασιμότητα για όλα τα άτομα 

με κινητική αναπηρία στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Προτείνεται η μέθοδος διδασκαλίας της αμοιβαίας συνεργασίας σε συνδυασμό με 

της ανάθεσης έργου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ενημέρωση • Ο/Η καθηγητής φυσικής αγωγής ενημερώνει /τους μαθητές/τριες για 

τη δραστηριότητα που πρόκειται να ακολουθήσει και λύνει τυχόν ερωτήσεις και 

προβληματισμούς τους. 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε μικρότερες ομάδες 

ανάλογα με τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί (εξαρτάται από το διαθέσιμο 

εξοπλισμό και τους/τις βοηθούς). Μέσα στις ομάδες οι μαθητές και οι μαθήτριες θα 

δουλέψουν σε ζευγάρια.  

• Ορίζεται ένα σημείο ως αφετηρία για κάθε ομάδα (δύο μαθητές ή μαθήτριες) και 

κατόπιν δίνεται σ’ αυτήν μια κάρτα επίτευξης στόχου ή μια κάρτα διαδρομής καθώς 

και οδηγίες για το πως πρέπει να παρέχει βοήθεια, όταν απαιτείται ή ζητηθεί, ο/η 

μαθητής/τρια στο ζευγάρι του/της που προσποιείται ότι έχει αναπηρία. Επίσης 

παραχωρείται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την πραγματοποίησή της 

δραστηριότητας 

Προτεινόμενες κάρτες επίτευξης στόχου  
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• Πάτε στην τουαλέτα και επιστρέψτε στην αφετηρία (ορίζεται συγκεκριμένο σημείο) 

χρησιμοποιώντας δύο πατερίτσες ή περπατούρα ( δεξί ή αριστερό). Προσποιούνται 

ότι έχουν ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο 

. • Πάτε στη βρύση να πιείτε νερό και επιστρέψτε στην αφετηρία χρησιμοποιώντας 

αναπηρικό αμαξίδιο. Προσποιούνται ότι έχουν ακρωτηριασμό στα κάτω άκρα. 

 • Πάτε στο κυλικείο να ψωνίσετε ένα προϊόν κι επιστρέψτε χωρίς να 

χρησιμοποιήσετε καθόλου τα χέρια (μετακινούνται με δεμένα χέρια). Προσποιούνται 

ότι έχουν ακρωτηριασμό στα άνω άκρα. 

 • Πάτε στην τάξη και γράψτε στον πίνακα τη λέξη προσβασιμότητα 

χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι (δεξί ή αριστερό). Προσποιούνται ότι έχουν 

ακρωτηριασμό στο άνω άκρο. 

Εναλλακτικές δραστηριότητες  

• Να ανεβούν και να κατεβούν πεζοδρόμια, σκαλοπάτια.  

• Να φτάσουν αντικείμενα που βρίσκονται ψηλά. 

 • Να κάνουν ελιγμούς σε στενό πέρασμα. 

 • Να μετακινηθούν σε διαφορετικούς διαδρόμους 

Πρακτική 

 • Ο/Η αρχηγός της ομάδας ή/και οι βοηθοί κάνουν επίδειξη της δραστηριότητας και 

ορίζουν τους κανονισμούς. 

• Ο/Η αρχηγός της ομάδας τοποθετεί τους/τις μαθητές/τριες σε ζευγάρια σε μια σειρά 

(όπου εκτελούν εναλλάξ).  

• Οι μαθητές/τριες εκτελούν υπό την επίβλεψη του/της αρχηγού, του/της 

καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής, των φοιτητών/τριών, του/της βοηθού της ομάδας:  

• Οι μαθητές/τριες προσποιούνται ότι έχουν κινητική αναπηρία. Μια ομάδα 

προσποιείται ότι έχει κομμένο πόδι, μια άλλη ομάδα ότι έχει κομμένα και τα δύο 

πόδια και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο ή σκέιμπορ για να μετακινείται Μια 

άλλη ομάδα ότι έχει κομμένο χέρι και μια άλλη ότι έχει κομμένα και τα δύο χέρια. 

Μετά τη συμμετοχή και του/της τελευταίου/ας παίκτη/κτριας της κάθε ομάδας οι 

ομάδες αλλάζουν μεταξύ τους μέχρι όλοι να υποδυθούν όλους τους ρόλους της κάθε 

ομάδας. 

 Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να υπερνικήσουν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν 

στη διαδρομή, προκειμένου να φθάσουν ακίνδυνα στον προορισμό τους.  
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• Οι μαθητές/τριες μετακινούνται σε ένα μέρος το οποίο δεν είναι προσβάσιμο 

έχοντας τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την προσβασιμότητα του (πχ προαύλιο 

σχολείου κ.λπ.).  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών της δραστηριότητας κι ενώ οι 

μαθητές/τριες είναι συγκεντρωμένοι: ο/η αρχηγός της ομάδας κάνει μια αναφορά 

στην απόδοση των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα 

 Οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν:  

• Την εμπειρία τους. 

 • Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκειά της. 

 • Τις δυσκολίες που πιστεύουν ότι οι αθλητές/τριες με διαφορετικές αναπηρίες 

πρέπει να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή τους ζωή.  

Δείγματα ερωτήσεων 

Ποια ήταν τα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσετε; 

 Υπάρχουν παρόμοια εμπόδια στην καθημερινή ζωή που πρέπει να ξεπεράσουν τα 

άτομα με κινητική αναπηρία και που; 

 Υπάρχουν εμπόδια που ήταν αδύνατο να ξεπεράσετε χωρίς βοήθεια;  

Μπορείτε να σκεφτείτε άλλου είδους εξοπλισμό που χρησιμοποιούν τα άτομα με 

κινητική αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή ή/και στον αθλητισμό; 

 Είναι προσβάσιμο το σχολείο; 

 Τι προτείνεται για να γίνει το σχολείο προσβάσιμο για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία; Θεωρείται τον εαυτό σου ικανό/ή να παρέχει βοήθεια σε ένα άτομο με 

κινητική αναπηρία;  

Εναλλακτικές δραστηριότητες  

• Οι μαθητές/τριες καλούνται να γράψουν τα συναισθήματα που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 • Ένα αληθινό/ψεύτικο ερωτηματολόγιο με στόχο να αξιολογηθεί η γνώση τους για 

την προσβασιμότητα. 

 • Χρήση εικόνων με τα αγαπημένα κινούμενα σχέδια των μαθητών/τριών που να τα 

απεικονίζει να κάθονται σε αναπηρικά αμαξίδια μπροστά σε μια μεγάλη και 

απόκρημνη σκάλα. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να σχολιάσουν. 

 • Πλάνο δράσης για να γίνει το σχολείο πιο προσβάσιμο. 
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 • Οι μαθητές/τριες μπορούν να εξερευνήσουν όλο το προαύλιο ή τμήμα αυτού καθώς 

και όλο τον εσωτερικό χώρο ή τμήμα αυτού και να αξιολογήσουν την 

προσβασιμότητα κάνοντας ανάλογες προτάσεις για βελτίωση των χώρων.  

 

Δομή της διδακτικής ενότητας (Προσβασιμότητα)  

Διδακτική μονάδα  Ενημέρωση  

 Διάρκεια                5΄ 

 Περιεχόμενο Ενημέρωση για τι θα ακολουθήσει. Χωρισμός ομάδων (τέσσερις). 

Επίδοση της κάρτας επίτευξης στόχου σε κάθε ομάδα.  

Πρακτική 35΄ Γίνεται επίδειξη. Ορίζονται οι κανονισμοί. Οι μαθητές/τριες 

δουλεύουν στις ομάδες τους εναλλάξ (ανα δύο). Διάρκεια δράσης κάθε ομάδας 

περίπου 8΄ λεπτά. Αλλαγή δράσης μέχρι όλες οι ομάδες να περάσουν από όλες τις 

δράσεις και όλοι οι μαθητές/τριες από όλους τους ρόλους. 

 Αξιολόγηση 5΄ Ανακεφαλαίωση της δραστηριότητας από τον/την αρχηγό της 

δραστηριότητας.   

13.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

• Οι μαθητές/τριες πρότειναν να τοποθετηθούν ανελκυστήρες και ράμπες όπου 

απαιτείται 

. • Τυχόν υπάρχουσες ράμπες να ανακατασκευαστούν για να μην είναι απότομες 

. • Λιγότερες σκάλες, περισσότερες ράμπες. 

 • Κατασκευή τάξεων στο ισόγειο για να μην χρειάζεται τα άτομα με κινητική 

αναπηρία να ανεβαίνουν στους επάνω ορόφους. 

 • Να γίνουν οι τουαλέτες και οι βρύσες πιο προσβάσιμες για τα άτομα με κινητική 

αναπηρία.  

• Να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες πότε και πως μπορούν να βοηθήσουν κάποιο 

άτομο είτε συμμαθητή/τρια τους με κινητική αναπηρία.  

• Να προσληφθούν καθηγητές/τριες Προσαρμοσμένης/Ειδικής Αγωγής για να 

διδάξουν σε μαθητές/τριες πώς να συμπεριφέρονται στα άτομα με αναπηρίες και με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 • Κατασκευή ευρύχωρων χώρων (διαδρόμων – εισόδων) για να είναι εύκολη η 

πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. 
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 • Να φοιτήσουν μαθητές/τριες με αναπηρία στο σχολείο ώστε να δούνε τις δυσκολίες 

που συναντούν εντός του σχολικού χώρου. 

 • Να υπάρχει βοηθός στη βιβλιοθήκη για τα άτομα με αναπηρία που δεν φτάνουν τα 

βιβλία ή να τοποθετηθούν ράφια στα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. 

 Οι μαθητές/τριες ευχήθηκαν να κατασκευαστούν προσβάσιμες σχολικές μονάδες για 

όλους τους/τις μαθητές/τριες στο μέλλον.  

 

13.1Ενναλακτικές διδακτικές ενότητες  
 • Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι 

προσανατολισμού στην πόλη τους. Σε κάθε ομάδα μπορούν να συμμετέχουν και δύο 

ή τρία άτομα με κινητική αναπηρία 

. • Οι μαθητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν μια ταινία στον κινηματογράφο ή 

στο βίντεο σχετικά με την καθημερινή ζωή ατόμων με κινητική αναπηρία και να 

σχολιάσουν τις δυνατότητες προσβασιμότητας. 

 • Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να καθίσουν σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο ή να 

μετακινηθούν με τη χρήση περπατούρας ή πατερίτσας και να αξιολογήσουν την 

προσβασιμότητα στους αθλητικούς χώρους της πόλης τους. 

 • Οι μαθητές/τριες πρέπει να κινηθούν ή να διασχίσουν έναν χώρο που δεν είναι 

προσβάσιμος. Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να καταγράψουν τα συναισθήματά 

τους και να κάνουν προτάσεις για την βελτίωση/επίλυση του προβλήματος (π.χ. 

δημόσιο κτίριο). 

 • Παίξτε ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες/ριες θα πρέπει να ξεπεράσουν πολλές και 

διαφορετικές δυσκολίες για να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής και να νικήσουν. 

 Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να σχολιάσουν.  

 

14. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην παρούσα έρευνα σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση του προγράμματος 

"Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία" στη στάση των μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ως προς την ένταξη συνομηλίκων τους με κινητική αναπηρία στις τάξεις 

της Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου καθώς και αν αυτή η επίδραση 

διατηρήθηκε μετά την εφαρμογή του προγράμματος. 
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Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το πρόγραμμα: "Παραολυμπιακή Ημέρα στα 

Σχολεία" επηρέασε θετικά τη στάση των μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία .Επίσης ότι 

έχουν την επιθυμία, την προθυμία, τη σκοπιμότητα, και ότι αισθάνονται ικανοί και 

αποφασισμένοι να συνεκπαιδευτούν με συνομηλίκους τους με κινητική αναπηρία στις 

τάξεις της Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου. Φάνηκε επίσης ότι οι 

μαθητές/τριες μπορούν να επηρεαστούν θετικά από τον κοντινό ή/και ευρύτερο 

κοινωνικό τους περιβάλλον (γονείς, φίλους/λες, συμμαθητές/τριες κ.ά.). Το 

αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στη δομή και στο περιεχόμενο του 

προγράμματος: "Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία".  

Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίστηκε στη Θεωρία των 

Κινήτρων (Keller 1983, 1984, 1987). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα όπου οι 

μαθητές/τριες μέσω βιωματικής και θεωρητικής προσέγγισης συμμετείχαν με πολύ 

προθυμία στις ακόλουθες δράσεις: α) προσομοίωση της κινητικής αναπηρίας μέσω 

αντίστοιχων δραστηριοτήτων, β)Παραολυμπιακά αθλήματα για άτομα με κινητική 

αναπηρία, γ) παρακολούθηση προβολής βίντεο προκειμένου να ενημερωθούν για την 

κινητική αναπηρία και τον Παραολυμπιακό αθλητισμό για άτομα με κινητική 

αναπηρία, δ) ομαδική συζήτηση για θέματα σχετικά με την αναπηρία και ειδικότερα 

την κινητική αναπηρία με αθλητή/τρια των Παραολυμπιακών Αγώνων και ε) 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες όσον αφορά στα Παρολυμπιακά 

αθλήματα/αγωνίσματα για τα άτομα με κινητική αναπηρία.  Έμφαση δόθηκε στις 

ομοιότητες μεταξύ των μαθητών/τριών με και χωρίς αναπηρία παρά στις διαφορές 

τους για να πάψουν οι μαθητές/τριες χωρίς αναπηρία να αντιμετωπίζουν τους/τις 

συνομηλίκους τους με αναπηρία "διαφορετικά" και να τους δεχθούν ως ισότιμα μέλη 

στις ομάδες τους. 

 Η "Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία" είναι ένα δομημένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο βασίστηκε σε συγκεκριμένες αξίες όσον αφορά στα 

άτομα με αναπηρία. Οι αξίες αυτές είναι: α) Σεβασμός και αποδοχή των ατομικών 

διαφορών, β) Σεβασμός για τα αθλητικά επιτεύγματα, γ) O αθλητισμός ως ανθρώπινο 

δικαίωμα και δ) Ενδυνάμωση και κοινωνική υποστήριξη μέσω του αθλητισμού. Για 

την εφαρμογή του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι μέθοδοι και 

στρατηγικές διδασκαλίας ή/και συνδυασμός αυτών. Οι μαθητές/τριες, μέσα από τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενημερώθηκαν για το πως πρέπει να 

συμπεριφέρονται, να αντιμετωπίζουν και να επικοινωνούν με τους/τις συνομηλίκους 

τους με αναπηρία, πως θα τους εντάξουν στις αθλητικές δραστηριότητες και θα τους 
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ενθαρρύνουν να γίνουν μέλη των ομάδων τους για να συμμετέχουν με επιτυχία όλοι 

μαζί στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Οι μαθητές/τριες χωρίς αναπηρία κατανόησαν 

πόσο σημαντικό είναι τα άτομα με αναπηρία να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον 

και περαιτέρω στην κοινωνία. Επισημάνθηκε δε ότι η αναπηρία μπορεί να είναι 

κληρονομική ή επίκτητη (ατύχημα-ασθένεια). Η θεωρητική και βιωματική 

προσέγγιση για θέματα αναπηρίας και αθλητισμού ενίσχυσε τον αντιλαμβανόμενο 

έλεγχο της συμπεριφοράς αυξάνοντας την πεποίθηση των μαθητών/τριών ότι είναι 

ικανοί να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν με συνομηλίκους τους με κινητική 

αναπηρία στην τάξη της Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου. Η συνάντηση με 

τον/την προσκεκλημένο/η αθλητή/τρια Παραολυμπιονίκη έδωσε την ευκαιρία 

στους/στις μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή, να συζητήσουν και να εξοικειωθούν με 

άτομα με αναπηρία και περαιτέρω να αποκτήσουν μια μοναδική εμπειρία. Οι 

σημαντικοί άλλοι (γονείς, συμμαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί κ.ά.) φάνηκε να 

ενίσχυσαν την άποψή τους θετικά να συνεκπαιδευτούν με συνομηλίκους τους με 

κινητική αναπηρία στις τάξεις Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου. 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φάνηκε ότι δεν αρκεί μόνο η 

τοποθέτηση των μαθητών/τριών με αναπηρία στις τάξεις του γενικού σχολείου, αλλά 

πρέπει πρώτα να γίνει κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών/τριών που θα 

υποδεχθούν στις τάξεις τους συνομηλίκους τους με αναπηρία. Όπως προκύπτει από 

τα παραπάνω αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή κατάλληλων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο γενικό σχολείο. 

 Συμπερασματικά, φαίνεται ότι δομημένα προγράμματα Φυσικής Αγωγής με 

προσαρμοσμένες δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη στάση των 

μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία ως προς την ένταξη συνομηλίκων τους με αναπηρία 

στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται 

όσον αφορά στη διάρκεια των προγραμμάτων παρέμβασης αλλά και στο περιεχόμενο 

και στη δομή τους για να μπορούν να γίνουν γενικεύσεις. Επίσης, περαιτέρω έρευνα 

είναι αναγκαία όσον αφορά στην επαναξιολόγηση της στάσης των μαθητών/τριών 

χωρίς αναπηρία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης. Αυτό γιατί στόχος της εφαρμογής προγραμμάτων δεν 

είναι μόνο η βελτίωση της στάσης αλλά κυρίως η διαμόρφωση μιας θετικής στάσης 

των ατόμων χωρίς αναπηρία απέναντι στα άτομα με αναπηρία εφ’ όρου ζωής.  
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15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

15.1 Συμπεράσματα 
 Η σχολική ένταξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής κατάλληλων 

προγραμμάτων σε ένα προσβάσιμο περιβάλλον για όλους/λες τους/τις μαθητές/τριες. 

Το πρόγραμμα "Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία" δρα σαν ένα ακλόνητο πλαίσιο 

εργασίας για την επιτυχημένη ένταξη όλων των μαθητών/τριών στις τάξεις της 

Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου. Αυτό το μοντέλο προγράμματος δίνει 

στους/στις καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής τη δυνατότητα ευελιξίας στην 

εφαρμογή του, επιτρέποντας προσαρμογές στο περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων, 

του υλικοτεχνικού εξοπλισμού με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών/τριών. Επίσης, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα μαθημάτων Φυσικής Αγωγής 

παρέχοντας τη δυνατότητα αφενός στους/στις καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής να 

εντάξουν όλους/λες τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις διδακτικές ενότητες και 

αφετέρου στους/στις μαθητές/τριες με διαφορετικές ικανότητες να συμμετέχουν 

ενεργά στην ίδια ομάδα.  

  Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι το πρόγραμμα 

"Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία" μπορεί να βελτιώσει τη στάση των 

μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία της πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης απέναντι στην 

ένταξη μαθητών/τριών με κινητική αναπηρία στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής του 

γενικού σχολείου. Παρόλα αυτά επειδή στο καθιερωμένο αναλυτικό πρόγραμμα 

Φυσικής Αγωγής του ελληνικού σχολείου δεν περιλαμβάνονται τέτοιου είδους 

θεματικές ενότητες προτείνεται η αναπροσαρμογή του με αντίστοιχες τροποποιήσεις 

ή ο σχεδιασμός ενός νέου προγράμματος που θα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

όλων των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου. Το 

περιεχόμενο του προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις παράγοντες: α) στις 

ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος, β) στην ιδεολογία των καθηγητών/τριών 

Φυσικής Αγωγής και γ) στις διαθέσιμες πηγές. Σήμερα, το ισχύον αναλυτικό 

πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και 

παρέχει περιορισμένες δυνατότητες για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών με 

αναπηρία σε όλες τις θεματικές ενότητες και τις αθλητικές δραστηριότητες. Η 
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ιδεολογία των εκπαιδευτικών όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το πώς θα δομηθεί ένα πρόγραμμα καθώς με 

βάση τα πιστεύω των καθηγητών/τριών αποφασίζεται το εύρος και η κατανομή του 

χρόνου διδασκαλίας. Η δυνατότητα ευελιξίας στην εφαρμογή του περιεχομένου του 

αναλυτικού προγράμματος επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό την ελευθερία επιλογής 

μόλις το ελάχιστο των απαιτήσεων εκπληρωθεί και αυτό μπορεί να αποτελέσει μια 

ευκαιρία για την ανάπτυξη πρακτικών ένταξης. Επίσης, οι διαθέσιμες πηγές 

(εσωτερικοί-εξωτερικοί χώροι, το διδακτικό προσωπικό, οι οικονομικοί πόροι κ.ά.) 

μπορούν να επηρεάσουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος μέχρι 

του σημείου όπου η εφαρμογή του μπορεί να υποστηριχθεί από αυτές. Εάν οι παροχές 

στα σχολεία ήταν περισσότερες, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να κάνουν το 

πρόγραμμα πιο προσβάσιμο για όλους/λες τους/τις μαθητές/τριες. Ωστόσο, αυτό δεν 

μπορεί να το εγγυηθεί κανείς καθώς η εφαρμογή του βασίζεται και στην ιδεολογία 

των εκπαιδευτικών. Ένα προσβάσιμο πρόγραμμα δεν πρέπει απλώς να σχεδιαστεί 

αλλά να σχεδιαστεί με την προϋπόθεση ότι θα παρέχει σε όλους/λες τους/τις 

μαθητές/τριες ισότιμες ευκαιρίες και δικαιώματα για ενεργή συμμετοχή (Ηayes & 

Stidder, 2003).  

 Η διδασκαλία για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία αποτελεί στην ουσία μια καλά 

οργανωμένη διδασκαλία για οποιοδήποτε μαθητή/τρια. Μια τάξη αποτελείται από 

μαθητές/τριες με διαφορετικές ατομικές διαφορές και χρειάζεται να γίνουν ανάλογες 

προσαρμογές, τροποποιήσεις και εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και 

στρατηγικών για να είναι επιτυχημένη η διδασκαλία. Επομένως, δεν είναι η 

συνεκπαίδευση που ορίζει τις προσαρμογές αλλά το ότι η διδασκαλία που 

εφαρμόζεται δεν είναι προσανατολισμένη προς αυτή την κατεύθυνση (Αγαλιώτης, 

2002). Τα αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα διδασκαλίας πρέπει να 

προσαρμοστούν ή να τροποποιηθούν δίνοντας τη δυνατότητα για μια επιτυχημένη 

συνεκπαίδευση των μαθητών/τριών με και χωρίς αναπηρία δεδομένου ότι υπάρχει 

αλληλοαποδοχή μεταξύ τους. 

 Σχολεία, που δίνουν τη δυνατότητα της ένταξης των μαθητών/τριών με αναπηρία 

ταυτόχρονα στο ακαδημαϊκό και στο κοινωνικό πλαίσιο, θεωρούνται πιο 

αποτελεσματικά (Τοwnsend, Wilton & Vakilirad, 2003). Η σχολική κοινότητα είναι 

ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μάθουν να είναι μαζί. 

Ως αρχικό βήμα για να αποτελέσει η συνεκπαίδευση των μαθητών/τριών με και χωρίς 

αναπηρία μια θετική εμπειρία για όλους προτείνεται η ενημέρωση των 
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μαθητών/τριών χωρίς αναπηρία για θέματα αναπηρίας έτσι ώστε να κατανοήσουν τι 

σημαίνει ένα άτομο να έχει αναπηρία. Κατόπιν, η συμμετοχή τους σε βιωματικές 

δράσεις μέσα από τις οποίες θα γνωρίσουν την αναπηρία και θα μάθουν να 

αποδέχονται τα άτομα με αναπηρία. Γενικότερα, το περιβάλλον του μαθήματος της 

Φυσικής Αγωγής πρέπει να προϋποθέτει ότι μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 

όλων των μαθητών/τριών: κινητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να προϋπάρχουν οι ακόλουθες συνθήκες: το επίπεδο 

διδασκαλίας των δραστηριοτήτων να είναι ανάλογο με το επίπεδο των ικανοτήτων 

των μαθητών/τριών, να μπορούν να δοθούν κάποιες εξατομικευμένες οδηγίες, το 

κοινωνικό περιβάλλον να παρέχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης, οι δραστηριότητες να 

τροποποιηθούν έτσι ώστε να καλύπτονται οι ατομικές διαφορές των ομάδων και να 

παρέχεται η δυνατότητα της συμμετοχής παρά της παρακολούθησης. 

Συμπερασματικά, το περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας είναι πολύ 

σημαντικό για να γίνει η ένταξη πραγματικότητα 

 Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή του 

καθιερωμένου αναλυτικού προγράμματος Φυσικής Αγωγής το οποίο θα συνοδεύεται 

από τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της ένταξης στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής 

του γενικού σχολείου να γίνει πραγματικότητα Πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην 

πρόσληψη καθηγητών/τριών και στελεχών εξειδικευμένων στην 

Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική Αγωγή οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στην 

εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα σε ολόκληρη την κοινότητα (Hoey, 2001). 

Επίσης, πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη συστηματική, συνεχής επαρκή εξειδίκευση και 

επιμόρφωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής οι οποίοι διδάσκουν ή πρόκειται να 

διδάξουν στους/στις μαθητές/τριες με αναπηρία.  

 Απαιτείται ομαδική δουλειά και συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται 

στην εκπαιδευτική κοινότητα για να επιτευχθεί η παροχή υψηλής ποιότητας Φυσικής 

Αγωγής στο γενικό σχολείο για όλες τις ηλικίες ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, 

θρησκεύματος, εθνικού υπόβαθρου ή ικανότητας έτσι ώστε να προωθηθεί η υγεία και 

η ποιότητα ζωής και να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός για τα άτομα με 

αναπηρία.  
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