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Περίληψη 
 
Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές συνδέουν την ακαδημαϊκή θεωρία 
με την πράξη. Αναλύοντας και αποτιμώντας την όλη διαδικασία αναγνωρίζουν τα οφέλη που 
προκύπτουν, καθώς τούς δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν επαγγελματικές δεξιότητες, 
ικανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας, 
ενώ αποκτούν περαιτέρω γνώσεις και εμπειρία ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους και την 
εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή και η 
παρουσίαση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την πρακτική άσκηση και πραγματοποιήθηκε 
στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης), καθώς και η 
ανάδειξη των καλών πρακτικών στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας. Η παρουσίαση 
διακρίνεται σε τρείς φάσεις: α. έναρξη της πρακτικής άσκησης, β. κυρίως μέρος, και γ. 
ολοκλήρωση του προγράμματος. Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης, καταγράφονται τα οφέλη 
που προκύπτουν ανά στάδιο, ενώ μετά το πέρας του προγράμματος ακολουθεί η συνολική 
αποτίμησή του. 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» ΣΕ ΚΕΝΤΡA 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) 
 

Εισαγωγή 
Τα Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελούν κεντρικό διαγνωστικό φορέα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης 
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας εκπαιδευτικών 
αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών 
παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης 
του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και 
επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου. Σύμφωνα δε με το 
πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., κατά την αξιολογική και διαγνωστική διαδικασία 
προβλέπεται η διεπιστημονική συνεργασία (ΦΕΚ 4299/2018, ΦΕΚ 5614/2018, Ν. 
4547/2018).  

Όπως γίνεται φανερό, με βάση τα προαναφερόμενα, τα καθήκοντα των μελών 
διεπιστημονικών ομάδων των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ευρέα και οι αρμοδιότητές τους 
πολυδιάστατες, καθώς αναλαμβάνουν την αξιολόγηση, τη διάγνωση και υποστήριξη των 
μαθητών, αλλά και την υποστήριξη, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, 
γονέων και κοινωνίας υπό το πρίσμα της διεπιστημονικής συνεργασίας. 

Η διεπιστημονική συνεργασία αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο πιο επωφελής τρόπος 
για την εκπαίδευση και την ολόπλευρη φροντίδα των παιδιών, ενώ η ανάγκη της 
συνεπάγεται από τη διεθνή νομοθεσία, η οποία ενθαρρύνει και υπαγορεύει τη 
συνεργασία ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων (DfEE, 2000/Αγγλία, DfES 
2004/Αγγλία). Επιπρόσθετα, πλήθος ερευνητικών δεδομένων αναδεικνύουν ότι η 
απομονωμένη ατομική εργασία δε συμβάλλει στην ολόπλευρη αξιολόγηση των αναγκών 
των μαθητών, γεγονός που επιτυγχάνεται μόνο με τη συνεργασία διαφόρων 
επιστημόνων προκειμένου να διαμορφωθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την 
αντιμετώπισή τους με τον πιο προσοδοφόρο τρόπο (Rainforth & York-Barr, 1997). 
Αφετέρου, μέσω της συνεργασίας περισσότερων επαγγελματιών παρέχονται οι 
κατάλληλες ευκαιρίες για έκφραση και αντίληψη πολυδιάστατων σχέσεων, για 
αλληλεπίδραση στοιχείων, ενώ παράλληλα έμφαση δίνεται στις ανάγκες των 
εξυπηρετούμενων και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για την κατανόηση των ρόλων 
των μελών της ομάδας και την ισότιμη συμμετοχή (Wilson & Pirrie, 1999). 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις διεπιστημονικές ομάδες των Κ.Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικοί 
και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορούν να επιτύχουν με τη συνεργασία τους 
καλύτερα αποτελέσματα, σε σχέση με τι μπορεί να πετύχει το κάθε μέλος της ομάδας 
από μόνο του (Lacey, 2001). Κατά συνέπεια, η διεπιστημονική συνεργασία οδηγεί σε 
σφαιρική θεώρηση των αναγκών του παιδιού, και κατά αυτόν τον τρόπο, σε έγκαιρα, 
έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα και από κοινού συντονισμένη δράση αντιμετώπισης 
τυχόν δυσκολιών (Rainforth & York-Barr, 1997). 

Σκοπός της παρούσας πρακτικής άσκησης αποτέλεσε η εξοικείωση με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες των Κ.Ε.Σ.Υ. αναφορικά με τις πρακτικές αξιολόγησης, 
διάγνωσης, υποστήριξης και συνεργασίας, όπως, επίσης, και η ανάδειξη των καλών 
πρακτικών στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας. 
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Έναρξη της πρακτικής άσκησης 
Με την έναρξη του προγράμματος πρακτικής άσκησης σε Κ.Ε.Σ.Υ., σε πρώτο 

χρόνο ορίζεται επόπτης, ο οποίος και αναλαμβάνει να στηρίζει τον ασκούμενο σε όλα τα 

βήματα της πρακτικής άσκησης. Αρχική μέριμνα του επόπτη αποτελεί η ενημέρωση του 

ασκούμενου σχετικά με τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις δράσεις των φορέων των 

Κ.Ε.Σ.Υ. που προκύπτουν από τη νομοθεσία, η οποία τα διέπει, ώστε να αποκτήσει ο 

ασκούμενος μια συνολική εικόνα της λειτουργίας του φορέα. 

Ταυτόχρονα, ο ασκούμενος εξοικειώνεται με έντυπα τα οποία διαχειρίζεται το 

Κ.Ε.Σ.Υ., και σχετίζονται είτε με φόρμα αιτήματος, είτε με πρότυπο γνωμάτευσης, είτε με 

εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθητή, είτε με βραχύχρονο πρόγραμμα 

υποστήριξης μαθητή και με περιγραφική παιδαγωγική έκθεση ανά βαθμίδα. 

Σε αμέσως επόμενη χρονική περίοδο, επιχειρείται η ενδελεχής ενημέρωση 
αναφορικά με τις ενέργειες οι οποίες διενεργούνται από την ώρα που πραγματοποιείται 
ένα αίτημα στην υπηρεσία και το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες χρειάζεται να 
υλοποιηθούν για την έκβασή του. Οπωσδήποτε, σημαντικό κριτήριο για την ακολουθία 
των ανάλογων διαδικασιών αποτελεί το περιεχόμενο του αιτήματος.  

Κάθε αίτημα αναλαμβάνει και διαχειρίζεται μία διεπιστημονική ομάδα. Κάθε 
διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από τρεις ειδικότητες, τουλάχιστον στην αρχική 
ανάθεση του αιτήματος (κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, εκπαιδευτικός), και έχει εξ 
ολοκλήρου την ευθύνη του μέχρι την ολοκλήρωσή του είτε με την έκδοση γνωμάτευσης 
είτε με την ακολουθία των απαιτούμενων διεργασιών αναλόγως του αιτήματος 
(υποστήριξη, παρέμβαση, ενημέρωση, συγκεκριμένη δράση κ.ο.κ.). 

Σε αυτό το στάδιο της άσκησης καταρχάς αποκτώνται γνώσεις σχετικά με θέματα 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων που έχουν αξιολογικές δομές της εκπαίδευσης, ενώ 
καθίσταται δυνατή η κατανόηση και η αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν 
γενικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι διαδικασίες που ακολουθούνται 
από την υπηρεσία μετά τη λήψη κάποιου αιτήματος και οι ενέργειες που υλοποιούνται 
εν συνεχεία, αποβαίνουν ιδιαίτερα χρήσιμες για τον ασκούμενο, καθώς συμβάλλουν 
στην επικέντρωση της προσοχής στο ανάλογο αίτημα, στην εξέταση πολλών 
παραμέτρων, στην κριτική ανάλυση και στον σχεδιασμό στρατηγικών έως την έκβασή 
του. 

 
Κυρίως μέρος 
Σε δεύτερο χρόνο, παρέχεται εκπαίδευση ως προς τη διαδικασία λήψης ενός 

αιτήματος προς την υπηρεσία του Κ.Ε.Σ.Υ. για αξιολόγηση μαθητή από τον 
γονέα/κηδεμόνα. Η λήψη αιτήματος απαιτεί ιδιαίτερη επιμέλεια και είναι απαραίτητο 
κάθε αίτημα να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και συνοπτικότητα. Ένα σαφές αίτημα 
συνεισφέρει σημαντική βοήθεια ως προς τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί σχετικά 
με αυτό, ώστε να προληφθούν όσο το δυνατό περισσότερες πτυχές, οι οποίες θα 
συνεισφέρουν στη διαδικασία της αξιολόγησης, προκειμένου να υποστηριχθούν 
πολύπλευρα οι ανάγκες κάθε μαθητή. 

Επόμενο βήμα της εκπαίδευσης αποτελεί η επικέντρωση στην καθαυτή 
διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και στα ανάλογα αξιολογικά εργαλεία τα οποία 
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση από τις εκάστοτε ειδικότητες. Για την επίτευξη αυτού 
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του στόχου, ο ασκούμενος είναι σε στενή επαφή και συνεργασία με μέλη του 
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
φυσικοθεραπευτές, και κατατοπίζεται σχετικά με το καθηκοντολόγιό τους και τη 
συμβολή τους στην αξιολογική διαδικασία. Επιπλέον, γίνεται ενημέρωση σε αδρές 
γραμμές γύρω από τα εργαλεία που χορηγεί κάθε ειδικότητα κατά την αξιολόγηση.  

Μέσω της επαφής και της συνεργασίας με κάθε ειδικότητα που συμμετέχει στην 
αξιολογική διαδικασία, προκύπτουν οφέλη όσον αφορά στα στοιχεία που είναι χρήσιμο 
και απαραίτητο να παρατηρούμε και να εστιάζουμε κατά την επαφή και κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης ενός μαθητή, τα οποία πιθανώς να χρήζουν περαιτέρω 
διερεύνησης, και τα οποία ενδεχομένως να μην άπτονται του επιστημονικού μας 
αντικειμένου. Σε μια ανάλογη περίπτωση, τυχόν προβληματισμοί μεταφέρονται και 
συζητιούνται με τη διεπιστημονική  ομάδα, και εφόσον κριθεί σκόπιμο αποφασίζεται 
εάν θα παραπεμφθεί για περαιτέρω αξιολόγηση από τις αντίστοιχες ειδικότητες.  

Με το τέλος αυτού του σταδίου, γίνεται συνείδηση ότι η αξιολόγηση αποτελεί 
πολυπαραγοντικό φαινόμενο και ως εκ τούτου η αξιολόγηση από πολλαπλές 
επιστημονικές οπτικές και αντίστοιχους ειδικούς επιστήμονες οδηγεί σε μια έγκυρη 
διάγνωση για τον μαθητή, ώστε να καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών του στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

 
Ολοκλήρωση του προγράμματος 

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο επόπτης αναλαμβάνει τη διεξοδική ενημέρωση 
του ασκούμενου γύρω από τον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, 
γίνεται κατάρτιση σε σημαντικούς προς εξέταση τομείς και σε τρόπους και μεθόδους με 
τους οποίους θα επιτευχθεί η συγκέντρωση πληροφοριών από ποικίλες πηγές για το 
μαθησιακό προφίλ των μαθητών που αξιολογούνται. 

Κατά την αξιολόγηση δύναται να γίνει χρήση άτυπου υλικού ή σταθμισμένων 
εργαλείων ύστερα από την ανάλογη εκπαίδευση σε αυτά. Ωστόσο, προτεραιότητα 
καταρχάς δίνεται στους τομείς οι οποίοι είναι απαραίτητο να εστιάσει ο εκπαιδευτικός 
κατά την αξιολόγησή του, ώστε να προβεί σε μια όσο το δυνατό πιο έγκυρη και 
εμπεριστατωμένη εκτίμηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του μαθητή. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης σε αυτόν τον τομέα, ο ασκούμενος μελετά το υπάρχον υλικό 
(άτυπες και μη δοκιμασίες), ενώ εκπαιδεύεται ως προς τη χορήγηση σταθμισμένων 
εργαλείων. Επίσης, ιδιαίτερα επωφελής είναι η συμμετοχή του ασκούμενου σε 
προσομοιώσεις εκπαιδευτικών αξιολογήσεων, ενώ η παρακολούθηση αξιολογήσεων 
μαθητών σε πραγματικές συνθήκες -κατόπιν συναινέσεως των γονέων/κηδεμόνων-, 
αποτελεί εξαιρετικά αποδοτική εμπειρία για τον ασκούμενο, καθώς οι γνώσεις που έχει 
αποκομίσει έως τότε εμπεδώνονται πληρέστερα παρατηρώντας τες στην εφαρμογή τους 
στην πράξη.  

Ωστόσο, η υποστήριξη και ανάπτυξη των γνώσεων του ασκούμενου προωθούνται 
μέσω της παρακολούθησης τακτικών συναντήσεων των διεπιστημονικών ομάδων που 
έχουν συμμετάσχει στην αξιολογική διαδικασία μαθητών. Με το πέρας κάθε 
αξιολόγησης συνεδριάζει η διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τις ειδικότητες 
που συμμετείχαν σε αυτήν προκειμένου να αποφανθεί λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
πληροφορία που έχει περισυλλεγεί για τον μαθητή κατά τη φάση της αξιολόγησης. Η 
διεξαγωγή της αξιολόγησης από πολλαπλές επιστημονικές οπτικές και αντίστοιχους 
ειδικούς επιστήμονες, η συνεργασία τους, η συζήτηση και ανταλλαγή γνώσεων και 
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εμπειριών, η γόνιμη αλληλεπίδρασή τους, καθώς και η συνεκτίμηση στοιχείων, 
διευκολύνουν τη σφαιρική και ολιστική κατανόηση των αναγκών των μαθητών, ενώ 
οδηγούν σε μια έγκυρη διάγνωση, η οποία διέπεται από την αρχή της 
διεπιστημονικότητας θέτοντας τους κατάλληλους στόχους για την ανάπτυξη και την 
πρόοδο κάθε μαθητή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Η εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα κρίνεται ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς 
συντελεί στο να αποκτηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις γύρω από την εκπαιδευτική 
αξιολόγηση, αλλά και να αξιοποιείται και να λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο το οποίο 
ενδεχομένως να είναι υποστηρικτικό ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επίσης, 
μέσω της  διεπιστημονικής αξιολόγησης γίνεται εφικτό να αναγνωριστεί η αξία της 
διεπιστημονικότητας, να αναπτυχθούν δεξιότητες σχετικές με το σύνολο της αξιολογικής 
διαδικασίας, όπως και να αποκτηθεί ευρεία αντίληψη των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών των μαθητών και ικανότητες εντοπισμού τους.  

 
Συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση του κύκλου της πρακτικής άσκησης, γίνεται συνείδηση ότι η 
αξιολόγηση είναι ένα απαιτητικό και σύνθετο έργο, και ως εκ τούτου, ο ρόλος της 
διεπιστημονικότητας κρίνεται εξαιρετικά βοηθητικός κατά την αξιολογική και 
διαγνωστική διαδικασία. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι κατά τη διεπιστημονική 
αξιολόγηση αξιοποιούνται στοιχεία από διάφορα γνωστικά πεδία, ενοποιούνται οι 
γνώσεις, δομούνται εκ νέου συγκροτημένες γνώσεις με τη μεταφορά γνώσεων, 
τεχνογνωσίας, εννοιών, εργαλείων, μοντέλων, μεθόδων, δεξιοτήτων από άλλα 
επιστημονικό πεδία, επιτυγχάνεται η δυναμική αλληλεπίδραση των στοιχείων των 
επιμέρους αξιολογήσεων και εν τέλει δημιουργούνται συνθέσεις (Αλαχιώτης & 
Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009; Choi & Pak, 2006, 2007, 2008).  

Ειδικότερα, η διεπιστημονική ομάδα των Κ.Ε.Σ.Υ. λειτουργεί με γνώμονα την 
επιστημονική δεοντολογία και την πίστη στη συμπληρωματικότητα των ρόλων, ενώ η 
διεπιστημονικότητα διασφαλίζεται με τη χρήση καλών πρακτικών από τα μέλη της 
ομάδας. Κατά συνέπεια, στις τακτικές συνεδριάσεις των διεπιστημονικών ομάδων 
ενθαρρύνονται δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, η ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειριών, η πίστη στην ισότιμη συμβολή επιστημονικών ρόλων και στον αμοιβαίο 
σεβασμό, η δέσμευση στο κοινό έργο και η συνυπευθυνότητα. Υπό τέτοιες συνθήκες, το 
επιστημονικό πλαίσιο αναφοράς κάθε ειδικότητας, ανατροφοδοτείται και 
επανακαθορίζεται από το πλαίσιο αναφοράς των συναδέλφων της διεπιστημονικής 
ομάδας και επιτυγχάνεται ο κοινά οριζόμενος σκοπός που αφορά στην έγκυρη διάγνωση 
και την κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση.  

Μεταξύ των άλλων, εκτιμάται ότι η εκπαίδευση συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
αναγνώριση της σημασίας που συνεπάγεται η διεπιστημονική αξιολογική διαδικασία 
ενός μαθητή προκειμένου να εντοπιστούν οι δυσκολίες του σε γνωστικό-μαθησιακό, 
καθώς και σε κοινωνικο-συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο, ώστε να δοθούν οι 
κατάλληλες κατευθύνσεις και να υποστηριχτεί ευδόκιμα με βάση τις ανάγκες του. 
Ακολούθως, η παρούσα εκπαίδευση προετοιμάζει τον ασκούμενο ως προς την απόκτηση 
ικανοτήτων αναγνώρισης και εντοπισμού των προαναφερθεισών δυσκολιών μέσω 
αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και ως προς 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησής τους. 

Συμπληρωματικά, το συνολικά θετικό κλίμα, οι συνθήκες αμοιβαίας υποστήριξης, 
η συνεχής ανατροφοδότηση και ο διάλογος ευνοούν ως προς την απόκτηση πρόσφορων 
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εμπειριών υποστήριξης και ενθάρρυνσης, ενώ επιδρούν ευεργετικά στην ενίσχυση 
δεξιοτήτων συνεργασίας και την απόκτηση κινήτρων για προσφορά σε επίπεδο 
συλλογικού έργου, όπως συνιστά το έργο μιας διεπιστημονικής ομάδας.  

Τέλος, οι γνώσεις και η εμπειρία που αποκτώνται στον συγκεκριμένο εργασιακό 
χώρο, η εκτεταμένη δραστηριοποίηση σε ποικίλους τομείς του φορέα, καθώς και η 
εφαρμογή της κατάρτισης στην πράξη, συμβάλλουν στην καλλιέργεια αισθήματος 
αυτοπεποίθησης, ενώ συνιστούν θεμελιώδη εφόδια για την επαγγελματική ανάπτυξη 
του ασκούμενου, προσφέροντας συνάμα τη δυνατότητα αξιοποίησής τους κυρίως στη 
διαδικασία αξιολόγησης μαθητών είτε ως εκπαιδευτικός στο σχολείο είτε ως μέλος 
διεπιστημονικής διαγνωστικής ομάδας.  
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RECORDING AND PRESENTATION OF EXPERIENCES UNDER INTERNSHIP PROGRAM: 
RESULTS OF "GOOD PRACTICES" IN EDUCATIONAL AND COUNSELING SUPPORT CENTER 

(K.E.S.Y.) 
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Democritus University of Thrace School of Physical Education & Sports Science, 
Komotini 69100 

 
Abstract 
 
In the context of the internship, the trainee students connect the academic theory with 
the practice. By analyzing and evaluating the whole process, they recognize the benefits 
that arise, as they are given the opportunity to develop professional skills, skills to adapt 
to new situations and effective cooperation skills, while gaining further knowledge and 
experience by strengthening their self-esteem and confidence in their abilities. The 
purpose of the present study is to record and present the experience gained from 
internship program undertaken within the 1st K.E.S.Y. D’ Athens (Educational and 
Counseling Support Center), as well as the promotion of good practices in the context of 
interdisciplinary cooperation. The presentation is divided into three phases: a. the start of 
the internship, b. main part, and c. completion of the program. With the completion of 
each phase, the benefits that arise per stage are recorded, while after the end of the 
program follows the overall evaluation. 

 
Key words: K.E.S.Y. interdisciplinary, cooperation, evaluation, diagnostic assessment, 
reflection, feedback 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΆΖΕΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ ΤΗΣ 

ΓΙΌΓΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΈΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ ΣΕ ΈΝΑΝ ΝΈΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ ΣΤΟ 

ΦΆΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΎ: ΜΊΑ ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ 
 

Πέγιος Χρ., Κούλη Ο. 
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

Κομοτηνή 69100 
 
Περίληψη 
 
Τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
υιοθετήσουν αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στην άσκηση λόγω των εγγενών 
δυσκολιών στις ψυχοκοινωνικές και αντιληπτικές δεξιότητες αλλά και της 
καθυστερημένης κατάκτησης κινητικών οροσήμων, γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα 
ζωής τους κατά την ενηλικίωση. Κρίνεται, επομένως, αναγκαία η διερεύνηση 
προγραμμάτων που ενισχύουν την σωματική άσκηση των ατόμων με ΔΑΦ. Η παρούσα 
παρέμβαση, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα φυσικής 
δραστηριότητας που διδάσκει σε έναν νέο με ΔΑΦ ασκήσεις yoga μέσω της εφαρμογής 
“Exercise Buddy”, η οποία παρέχει τη δυνατότητα της μοντελοποίησης των ασκήσεων. Η 
παρέμβαση δομήθηκε πάνω στις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς και 
έχει ως σκοπό να διερευνήσει την επίδρασή του προγράμματος στη βελτίωση βασικών 
δεξιοτήτων του συμμετέχοντος και στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του κατά την 
εκτέλεση των ασκήσεων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο άτυπα 
εργαλεία παρατήρησης στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της παρατήρησης, ο συμμετέχων σημείωσε βελτίωση και στις τέσσερις 
περιοχές συμπεριφοράς (ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, γνωστικές/αντιληπτικές 
δεξιότητες, επεξεργασία ερεθισμάτων και κινητικές δεξιότητες) και εκτέλεσε ανεξάρτητα 
τις ασκήσεις στο τέλος του προγράμματος. 

 
Λέξεις κλειδιά: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος, εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, 
ασκήσεις γιόγκα, μοντελοποίηση ασκήσεων 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΆΖΕΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ ΤΗΣ 

ΓΙΌΓΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΈΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ ΣΕ ΈΝΑΝ ΝΈΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ ΣΤΟ 

ΦΆΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΎ: ΜΊΑ ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ 
 

Εισαγωγή 
Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μία νευροαναπτυξιακή 

διαταραχή που επηρεάζει κατά μέσο όρο 1:59 παιδιά και εμφανίζεται περίπου 4,5 φορές 
συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια (Σερετόπουλος, Λάμνισος & Γιαννακού, 
2020). Τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με ΔΑΦ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
υιοθετήσουν αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στην άσκηση (Lee, Harrington, Louie & 
Newschaffer, 2008). Για το λόγο αυτό έχουν κατά καιρούς εφαρμοστεί διάφορα 
προγράμματα παρέμβασης, κυρίως με αερόβιες ασκήσεις ή ασκήσεις μυϊκής 
ενδυνάμωσης και κινητικότητας. Τελευταία, ωστόσο, παρατηρείται ένα αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για την εφαρμογή προγραμμάτων γιόγκα (Butzer, Ebert, Telles & Khalsa, 
2015). Η γιόγκα είναι οικονομικά συμφέρουσα καθώς απαιτείται ελάχιστος εξοπλισμός 
για την εκτέλεση των ασκήσεων. Επιπλέον, επιτρέπει τη δημιουργία ολιστικών 
παρεμβάσεων με πολλαπλούς στόχους, καθώς περιλαμβάνει ασκήσεις που στοχεύουν 
διαφορετικές δεξιότητες (κινητικές, αντιληπτικές, καρδιοαναπνευστικές, επικοινωνιακές) 
(Kaur & Bhat, 2019). Αν και η τρέχουσα βιβλιογραφία είναι περιορισμένη, έχει 
διαπιστωθεί θετική επίδραση στις μιμητικές, γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, 
περιορισμός των δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών και βελτίωση της συγκέντρωσης 
αλλά και της στάσης του σώματος (Radhakrishna, Nagarathna & Nagendra, 2010; Butzer 
et al., 2015; Artchoudane, Bhavanani, Ramanathan & Mariangela, 2019; Kaur & Bhat, 
2019).  

Ωστόσο, οι ασκήσεις γιόγκα μπορεί να είναι δύσκολες για τα άτομα με ΔΑΦ ως 
προς την κατανόηση και εκτέλεσή τους (Semple, 2019). Είναι απαραίτητος, επομένως, ο 
εντοπισμός των κατάλληλων στρατηγικών που θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση ενός 
αποτελεσματικού προγράμματος παρέμβασης. Στρατηγικές βασισμένες στις αρχές της  
Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΕΑΣ) υπόσχονται τη μείωση αρνητικών 
συμπεριφορών και τη διδασκαλία νέων δεξιοτήτων (Colombo-Dougovito, 2015). Η 
αξιοποίηση της προτροπής, της καθοδήγησης και της επιβράβευσης καθώς και ενός 
αυστηρά δομημένου προγράμματος βρέθηκε ότι βοηθά στις δεξιότητες της μνήμης και 
μίμησης και ενισχύει την κινητοποίηση και συμμετοχή στην άσκηση (Colombo-
Dougovito, 2015; Bassette, Kulwicki, Dieringer, Zoder-Martell & Heneisen, 2018).  

Παράλληλα, η αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών έχει αποδειχθεί πολύ 
χρήσιμη σε παρεμβάσεις που στηρίζονται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς. 
Λόγω της αυξανόμενης τεχνολογικής εξέλιξης, οι εφαρμογές αυτές είναι σχετικά 
οικονομικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές που διαθέτουν οι 
περισσότεροι (υπολογιστής, tablet, κινητό). Επιτρέπουν την μοντελοποίηση 
δραστηριοτήτων μέσω video διευκολύνοντας τη δημιουργία ενός δομημένου, 
εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας που έχει τη δύναμη να κινητοποιήσει τον 
μαθητή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή προτροπής (Colombo-Dougovito, 
2015; Bassette, Weissmann, Pesci & Seaman, 2020). Μια μελέτη των Mechling και 
Swindle (2013), έδειξε βελτίωση της αδρής και λεπτής κινητικότητας σε παιδιά με 
αυτισμό και μέτρια νοητική αναπηρία, που αξιοποίησαν εφαρμογές μοντελοποίησης, σε 
αντίθεση με παιδιά που ακολούθησαν μία παραδοσιακή διδασκαλία. Επιπλέον, οι αδρές 
κινητικές δεξιότητες εκτελέστηκαν πιο ανεξάρτητα μετά τη σταδιακή απόσυρση των 
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video. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται, επίσης, ότι παιδιά με νοητική υστέρηση, ηλικίας 
11-14 ετών, βελτίωσαν την ικανότητά τους να ολοκληρώνουν φυσικές δραστηριότητες 
μετά την παρακολούθηση προσαρμοσμένων video μέσω iPod touch ενώ νέοι με νοητική 
υστέρηση, ηλικίας 19-20 ετών, βελτίωσαν τη δεξιότητα του σουτ στην καλαθοσφαίριση 
με τη βοήθεια video σε έναν φορητό Macbook υπολογιστή (Bassette et al., 2020). 

Σκοπός της παρούσας πρακτικής ήταν να εφαρμόσει μία παρέμβαση που 
στηρίζεται στις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς και αξιοποιεί μία 
σειρά στρατηγικών της, με κυριότερη τη μοντελοποίηση των δραστηριοτήτων μέσω μιας 
τεχνολογικής εφαρμογής, καθώς και να διερευνήσει την επίδραση της παρέμβασης στη 
βελτίωση βασικών συμπεριφορών ενός νέου με ΔΑΦ.  

 
Μεθοδολογία 

Πλαίσιο  
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης πληρούσε τις προϋποθέσεις της εγγύτητας 

και της διαθεσιμότητας. Συγκεκριμένα, η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
γυμναστικής, σε έναν οριοθετημένο με χρωματιστούς κώνους χώρο. Την ώρα της 
παρέμβασης οι υπόλοιποι μαθητές απασχολούνταν σε ένα διαφορετικό χώρο του 
κέντρου, προκειμένου να αποφευχθεί η «αισθητηριακή υπερφόρτιση» του 
συμμετέχοντα και να διασφαλιστεί η συγκέντρωση του. 

 
Δείγμα 

Το άτομο που αποτέλεσε το δείγμα της παρούσας πρακτικής ήταν αγόρι, 20 ετών, 
με ΔΑΦ, το οποίο παρακολουθεί καθημερινά το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Για 
την επιλογή του χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία κριτηρίου. Ο συμμετέχων έπρεπε: α) 
να έχει επίσημη διάγνωση ΔΑΦ, β) να έχει Δείκτη Νοημοσύνης τουλάχιστον 50-55, ώστε 
να είναι σε θέση να ακολουθεί οδηγίες, να παρακολουθεί και να μιμείται το μοντέλο του 
βίντεο και γ) να μην έχει σοβαρά προβλήματα υγείας ή συμπεριφοράς. 
 
Εξοπλισμός 

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν α) στρώμα για την εκτέλεση των ασκήσεων, β) 
υπολογιστής για να ακούγεται χαλαρωτική μουσική και να προβάλλονται καρτέλες με 
εικόνες και οδηγίες για κάθε άσκηση καθώς και το χρονοδιάγραμμα του καθημερινού 
προγράμματος, γ) ipad και η εφαρμογή “Exercise Buddy”: Διαθέσιμη σε φορητές 
συσκευές Apple και Android, η εφαρμογή “Exercise Buddy” βασίζεται στη μοντελοποίηση 
των ασκήσεων για παιδιά με ΔΑΦ. Η εφαρμογή ενσωματώνει εμπειρικά τεκμηριωμένες 
πρακτικές και περιέχει πάνω από 180 βίντεο ασκήσεων διαφορετικής διάρκειας 
(https://www.exercisebuddy.com/).  
 
Παρεμβατικό Πρόγραμμα 
Επιλογή Ασκήσεων  

Στην παρούσα παρέμβαση επελέγησαν 14 ασκήσεις γιόγκα της εφαρμογής 
(στάσεις χαλάρωσης, ισορροπίας, ενδυνάμωσης και συντονισμού), που απευθύνονται σε 
αρχάριους. Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγεται η σύνδεση της διδασκαλίας των 
ασκήσεων με την ενεργοποίηση της φαντασίας, την ενθάρρυνση της έκφρασης, τη χαρά 
και τη διασκέδαση.  

https://www.exercisebuddy.com/
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Διαδικασία 
Το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων και 

οργανώνεται σε τέσσερις φάσεις.  
 

 
 
 

1η εβδομάδα-Εκμάθηση: Την πρώτη εβδομάδα παρουσιάστηκε στον συμμετέχοντα το 
χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι της παρέμβασης καθώς και το περιεχόμενο και η δομή 
των καθημερινών μαθημάτων. Συμφωνήθηκε, επίσης, ένα πρωτόκολλο έναρξης και 
λήξης των ασκήσεων και μετάβασης από την μία δραστηριότητα στην επόμενη (με την 
έναρξη και λήξη της μουσικής). Όλα αυτά στόχευαν στη δημιουργία μίας ρουτίνας που 
θα βοηθούσε τον συμμετέχοντα να αισθανθεί ασφαλής. Κάθε μάθημα περιελάμβανε 
προθέρμανση, ασκήσεις χαλάρωσης, ενδυνάμωσης, ισορροπίας και συντονισμού και 
αποθεραπεία. Μεταξύ των ασκήσεων παρεμβάλλονταν τεχνικές αναπνοής με στόχο να 
τις χρησιμοποιήσει ο μαθητής σε φάσεις υπερδιέγερσης για να χαλαρώσει και να 
ηρεμήσει. Ο συμμετέχων δεν ήρθε σε επαφή με όλες τις ασκήσεις την πρώτη μέρα του 
προγράμματος. Ξεκίνησε με τέσσερις ασκήσεις, την επόμενη μέρα επανέλαβε τις 
προηγούμενες ασκήσεις και έμαθε τρεις καινούριες και συνέχισε με αυτό τον ρυθμό 
μέχρι την τελευταία ημέρα της πρώτης εβδομάδας, όταν εκτέλεσε και τις 14 ασκήσεις 
του προγράμματος. Η διαδικασία διδασκαλίας των ασκήσεων στηρίχθηκε στο σχήμα: 
εντολή – ανταπόκριση – συνέπεια – παύση. Την πρώτη εβδομάδα δόθηκε πλήρης 
υποστήριξη στον συμμετέχοντα με ένα συνδυασμό οπτικών ερεθισμάτων και λεκτικών 
οδηγιών. Τα οπτικά ερεθίσματα περιελάμβαναν μία κάρτα με την εικόνα κάθε άσκησης 
και με τις οδηγίες εκτέλεσής της βήμα-βήμα και το βίντεο μοντελοποίησης. Στις οδηγίες 
δινόταν έμφαση στην βλεμματική επαφή και την κινητικότητα του βλέμματος. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν σταθερές προτάσεις όπως «κοίταξε τι κάνω τώρα». 
Ακολούθησε η ανταπόκριση του συμμετέχοντα, που συνοδεύτηκε από ανατροφοδότηση 
και θετική ενίσχυση.  Κάθε άσκηση είχε διάρκεια 10 δευτερόλεπτα. Η όλη διαδικασία 
επαναλήφθηκε τρεις φορές. Αν ο συμμετέχων ολοκλήρωνε το ημερήσιο πρόγραμμα, 
τότε λάμβανε για τη συμμετοχή του τη συμφωνημένη επιβράβευση (δυνατότητα να 
παίξει με το αγαπημένο του ηλεκτρονικό παιχνίδι).  
2η εβδομάδα-Εξάσκηση: Επαναλήφθηκε η διαδικασία της πρώτης εβδομάδας. Δόθηκε ο 
ίδιος βαθμός υποστήριξης. Η διάρκεια των ασκήσεων αυξήθηκε κατά 5 δευτερόλεπτα.  
3η εβδομάδα-Μείωση στηριγμάτων: Την τρίτη εβδομάδα μειώθηκε η υποστήριξη και 
δόθηκε μόνο στα σημεία στα οποία ο συμμετέχων δυσκολευόταν. Η διάρκεια των 
ασκήσεων αυξήθηκε κατά 5 δευτερόλεπτα.   
4η εβδομάδα-Αυτονομία: Την τέταρτη εβδομάδα στόχος ήταν η ανεξάρτητη εκτέλεση 
τουλάχιστον του 80% των βημάτων κάθε άσκησης. 
 

Συζήτηση 
Ο ερευνητής παρατήρησε ότι κατά την έναρξη της παρέμβασης όλες οι 

παρατηρούμενες συμπεριφορές είχαν είτε ανεπαρκή είτε περιορισμένη εμφάνιση. 
Ειδικότερα, ο συμμετέχων απέφευγε την βλεμματική επαφή μαζί του ενώ δυσκολευόταν 
να παρακουληθήσει τις λεκτικές οδηγίες. Σημαντικά ελλείμματα παρατηρήθηκαν στη 
συγκέντρωση, την προσαρμογή και τη μίμηση. Οι γνωστικές/αντιληπτικές δεξιότητες, 
άλλωστε, είναι η περιοχή στην οποία ο συμμετέχων συγκέντρωσε τη χαμηλότερη 
βαθμολογία. Η δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία εντοπίστηκε στην περιοχή της 

1η εβδομάδα 

Εκμάθηση 

2η εβδομάδα 

Εξάσκηση 

3η εβδομάδα 

Μείωση 
στηριγμάτων 

4η εβδομάδα 

Αυτονομία 
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επεξεργασίας ερεθισμάτων. Παρόλο που διέθετε στοιχειώδη χωρικό προσανατολισμό 
και αυτογνωσία του σώματος, δεν μπορούσε να γενικεύσει τις γνώσεις του σε νέες 
καταστάσεις. Αναφορικά με τις κινητικές δεξιότητες, ο συμμετέχων παρουσίαζε φτωχό 
συντονισμό, ανεπαρκή ισορροπία και ελάχιστη δύναμη στα άκρα. 

Η παρατήρηση στο τέλος της παρέμβασης έδειξε ότι ο συμμετέχων βελτίωσε και 
τις τέσσερις περιοχές συμπεριφοράς, έστω και σε μικρό βαθμό. Στην περιοχή των 
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, επιτεύχθη περιορισμένη βλεμματική επαφή. Επιπλέον, 
μπορούσε να παρακολουθεί σε ικανοποιητικό βαθμό οδηγίες που συνοδεύονταν από 
οπτικά ερεθίσματα αλλά εξακολουθούσε να «παλεύει» με τις λεκτικές οδηγίες. Η 
περιοχή αυτή παρουσίασε την μικρότερη βελτίωση σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 
τομείς. Ως προς τις γνωστικές/αντιληπτικές δεξιότητες, μικρές αλλαγές σημειώθηκαν στη 
συγκέντρωση και την προσαρμογή. Ο συμμετέχων, που στην αρχή της παρέμβασης, δεν 
είχε επίγνωση της αναπνευστικής διαδικασίας, έμαθε σταδιακά να αναπνέει μέσα και 
έξω, αργά και ήρεμα. Αντίθετα καμία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στη μίμηση των 
εκφράσεων. Η επεξεργασία των ερεθισμάτων αποτέλεσε την περιοχή με την μεγαλύτερη 
βελτίωση. Ο συμμετέχων απέκτησε ικανοποιητική αντίληψη του χώρου, της θέσης του 
μέσα στον χώρο και του σώματος. Δεν βελτίωσε,ωστόσο, καθόλου τη δεξιότητα 
γενίκευσης της γνώσης σε νέες καταστάσεις καθώς σε καμία περίπτωση υπερδιέγερσης 
δεν εφάρμοσε τις τεχικές αναπνοής. Στις κινητικές δεξιότητες, τέλος, σημειώθηκε μικρή 
πρόοδος στον συντονισμό, την ισορροπία και τη στάση του σώματος αλλά δεν 
παρατηρήθηκε καμία αύξηση στη δύναμη των άνω και κάτω άκρων. Στο τέλος του 
προγράμματος, ο συμμετέχων κατάφερε να ταυτίσει τις ονομασίες με τις ασκήσεις, να 
τις ανακαλεί στην μνήμη του και να εκτελεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (περίπου το 80%) 
των βημάτων. Μέχρι το τέλος της παρέμβασης διατηρήθηκε η αστάθεια στις ασκήσεις 
ισορροπίας και ο μικρότερος χρόνος διάρκειας τους. Ως προς τις ασκήσεις που 
απαιτούσαν δύναμη στα άνω και κάτω άκρα, ο συμμετέχων κατόρθωσε οριακά να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους. 

 
Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η παρέμβαση εφάρμοσε ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας που δίδαξε σε 
έναν νέο με ΔΑΦ ασκήσεις yoga μέσω της εφαρμογής “Exercise Buddy” και το οποίο 
δομήθηκε πάνω στις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. Οι 
παρατηρήσεις του ερευνητή επιβεβαιώνουν προηγούμενες αναφορές αλλαγών 
ποιοτικής συμπεριφοράς σε άτομα με ΔΑΦ μετά από αξιοποίηση στρατηγικών της 
Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Colombo-Dougovito, 2015). Σε συμφωνία με 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία διαπιστώθηκε ενίσχυση της κινητοποίησης και επίτευξη 
της σωστής και ανεξάρτητης εκτέλεσης των ασκήσεων (Colombo-Dougovito, 2015). Από 
την παρέμβαση αυτή έχει, επίσης, καταστεί σαφές ότι καθοριστική επίδραση για τη 
βελτίωση των υπαρχουσών δεξιοτήτων ή την κατάκτηση νέων έχει ο τρόπος 
παρουσίασης των πληροφοριών. Υποστηρίζεται ότι τα άτομα με ΔΑΦ επωφελούνται από 
τα οπτικά ερεθίσματα. Πράγματι, η παρέμβαση έδειξε ότι ο συμμετέχων μπορούσε να 
ανακαλέσει τα διαφορετικά μοτίβα κίνησης και τη σωστή τοποθέτηση του σώματος. Το 
αποτέλεσμα αυτό υποστηρίζει προηγούμενες έρευνες που έδειξαν ότι η αξιοποίηση 
εικόνων ή η μοντελοποίηση ασκήσεων αυξάνουν την ικανότητα ανάκλησης των 
πληροφοριών αλλά και τις αντιληπτικές και μιμητικές δεξιότητες (Colombo-Dougovito, 
2015; Bassette et al., 2018). Τέλος, παρατηρείται συμφωνία με τα ευρήματα εκείνα που 
υποστηρίζουν την ευεργετική επίδραση των προγραμμάτων γιόγκα, ακόμα και των 
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βραχυπρόθεσμων, στα συμπτώματα του αυτισμού λόγω του συνδυασμού τεχνικών 
χαλάρωσης και αναπνοής με ασκήσεις ισορροπίας, συντονισμού και ενδυνάμωσης 
(Radhakrishna et al., 2010; Butzer et al., 2015; Artchoudane et al., 2019; Kaur & Bhat, 
2019). Ο συμμετέχων παρουσίασε βελτίωση σε όλες τις παρατηρούμενες περιοχές 
συμπεριφοράς και κυρίως στην επικοινωνία και την επεξεργασία των ερεθισμάτων. 
Οφέλη, αν και μικρότερα, παρατηρήθηκαν και στις κινητικές δεξιότητες, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την άποψη ότι η γιόγκα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εναλλακτικό ή 
συμπληρωματικό πρόγραμμα (Radhakrishna et al., 2010; Butzer et al., 2015; 
Artchoudane et al., 2019; Kaur & Bhat, 2019). 

Θα ήταν ενδιαφέρον για τη μελλοντική έρευνα να εφαρμοστεί μία ανάλογη 
παρέμβαση, με μεγαλύτερη, όμως, διάρκεια ώστε να καθοριστεί αν μπορεί να επιφέρει 
στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στις δεξιότητες των ατόμων με ΔΑΦ αλλά και κατά 
πόσο μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις ασκήσεις, σε 
μεταγενέστερο χρόνο, στο δικό τους χώρο, έτσι ώστε η άσκηση να γίνει αναπόσπαστο 
κομμάτι της ζωής τους. Επίσης, η εφαρμογή του προγράμματος σε ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων με ΔΑΦ αλλά και σε πληθυσμούς με διαφορετικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. ηλικία, σοβαρότητα διαταραχής) θα βοηθούσε στην 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. 
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IMPLEMENTING A PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM THAT COMBINES THE PHILOSOPHY OF YOGA AND THE 

PRINCIPLES OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS IN A YOUNG MAN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: A 

CASE STUDY 
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Abstract 

 
People with Autism Spectrum Disorder (ASD) are at greater risk of adopting negative 
exercise-related attitudes due to inherent difficulties in psychosocial and perceptual skills 
and delayed acquisition of motor landmarks, which affects their quality of life in 
adulthood. It is therefore necessary to investigate programs that enhance the physical 
exercise of people with ASD. This four-week intervention implements a physical activity 
program that teaches a young person with ASD yoga exercises through the "Exercise 
Buddy" application, which enables their modeling. The intervention was built on the 
principles of Applied Behavior Analysis. It aims to investigate the effect of the program on 
improving the basic skills of the participant and strengthening his independence in 
performing the exercises. Two informal observation tools were used for data collection at 
the beginning and end of the intervention. According to the results of the observation, 
the participant improved in all four behavioral areas (psychosocial skills, cognitive / 
perceptual skills, stimulus processing and motor skills) and performed the exercises 
independently at the end of the program. 
 
Key words: Autism spectrum disorder, applied behavior analysis, yoga exercises, modeling 
exercises 
 
 
 
Address of correspondence 
 
Pegios Christos 
Address:6 I. Vissaraki str., 13671 Achatrnes 
Tel: 6945724807 
E-mail: chripegi@phyed.duth.gr 
 
 
 

mailto:chripegi@phyed.duth.gr


Καλές πρακτικές στην Ειδική Φυσική Αγωγή   
 

 

* Η υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση του άρθρου πιστοποιείται από το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο 
* The submission, review and acceptance of the paper is certified through this electronic file 

21 

 

 

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΙΑΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 
Παπαδημητρίου Α., Κούλη Ο. 

 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
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Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρατήρηση μιας προσαρμοσμένης διδασκαλίας 
για την αποτελεσματική εκμάθηση του μπασίματος στην Καλαθοσφαίριση σε άτομο με 
Νοητική Υστέρηση. Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε σε έφηβο ηλικίας 15 ετών με 
Νοητική Υστέρηση σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για άτομα με 
αναπηρία, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του Π.Μ.Σ «Δημιουργική και 
Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή». Το μπάσιμο είναι μια συντονισμένη ενέργεια με στόχο 
την εκμάθηση του σωστού βηματισμού και εντάσσεται στο πλαίσιο των κανονισμών που 
διέπουν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Ως μέσο διδασκαλίας για την εκμάθηση του 
μπασίματος χρησιμοποιήθηκε η αντιστοιχία των χρωμάτων και ο οπτικοκινητικός 
συντονισμός εξαιτίας της εξοικείωσης του εφήβου με διάφορες ψυχοκινητικές 
δραστηριότητες για τη βελτίωση της ισορροπίας, της σωματογνωσίας και της 
πλευρικότητας. Με την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών κατά την 
εφαρμογή της συγκριμένης διδασκαλίας, ο ασκούμενος κατάφερε να βρει το σωστό 
βηματισμό για το μπάσιμο, να βελτιώσει τις επιδόσεις του στα σουτ, να ενσωματωθεί 
στην ομάδα και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε πως η 
συγκεκριμένη προσέγγιση είχε πολλαπλά οφέλη σε κινητικό, συναισθηματικό και 
κοινωνικό επίπεδο για τον ασκούμενο, γεγονός προτρεπτικό στην υιοθέτηση και 
εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας από τους Καθηγητές Προσαρμοσμένης 
Φυσικής Αγωγής για την αποφυγή αποκλεισμού από οποιαδήποτε δραστηριότητα των 
ατόμων με Νοητική Υστέρηση. 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 
Εισαγωγή 

 Στο πλαίσιο φοίτησης στο Π.Μ.Σ «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική 
Αγωγή» και κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε πολλές 
και διαφορετικές δεξιότητες. Η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση, στηρίχθηκε στην 
παρατήρηση και την εφαρμογή μιας προσαρμοσμένης διδασκαλίας που στόχο είχε την 
εκμάθηση του βηματισμού στο μπάσιμο σε έφηβο με Νοητική Υστέρηση. 

Η νοημοσύνη ως αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών λειτουργιών του 
εγκεφάλου φαίνεται να επηρεάζει την περιέργεια και το ενδιαφέρον που δείχνει το 
άτομο στα διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων 
καθώς και την ταχύτητα μάθησης (Eichstaedt & Lavay, 1992). Η φυσική περιέργεια που 
χαρακτηρίζει τον τυπικό πληθυσμό και που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 
εξερεύνηση και μάθηση απουσιάζει από τα άτομα με νοητική υστέρηση (Eichstaedt & 
Lavay, 1992). Η νοημοσύνη είναι μια διαδικασία που το άτομο κάθε φορά και για κάθε 
πράξη του είναι σε θέση να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη σκέψη, 
στρατηγική για να γνωρίσει το περιβάλλον και να προσαρμοστεί σε αυτό (Γκουτζιαμάνη-
Σωτηριάδη, 1993). 

Στα παραπάνω χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα άτομα με Νοητική Υστέρηση 
έρχεται να προστεθεί και η φτωχή κινητικότητα η οποία ευθύνεται για το χαμηλό 
επίπεδο φυσικής κατάστασης αλλά και το υψηλό επίπεδο παχυσαρκίας (Καστανιάς 
&Τοκμακίδης, 2010; Must et al., 2014). Η κινητική αδεξιότητα, η έλλειψη συντονισμού, η 
ανεπαρκής ισορροπία και η δυσκολία εκτίμησης της ταχύτητας κίνησης άλλων σωμάτων 
στο χώρο αποτελούν κάποια από τα χαρακτηριστικά που συχνά συναντάται στο 
συγκεκριμένο πληθυσμό (Eichstaedt & Lavay, 1992; Κουτσούκη, 2001). 

Η καθημερινότητα των ατόμων με Νοητική Υστέρηση χαρακτηρίζεται κυρίως από 
υποκινητικότητα, έλλειψη κινήτρων και κακές διατροφικές συνήθειες, γεγονός που 
συνδέεται με ξεπερασμένες απόψεις που επικρατούσαν πως τα άτομα με Νοητική 
Υστέρηση καλό είναι να μην γυμνάζονται για να μην επιβαρύνουν επιπλέον την υγεία 
τους, με αποτέλεσμα την αύξηση της παχυσαρκίας τους. Αυτή η άποψη έχει 
επιστημονικά καταρριφθεί, χαρακτηρίζοντας τη φυσική δραστηριότητα ως επιβεβλημένη 
καθώς μέσω αυτής θα επιτευχθεί η βελτίωση και η καλή λειτουργία της 
καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, ο έλεγχος του βάρους, η αύξηση της ευκινησίας, η 
ισορροπία, η μυϊκή δύναμη και γενικά μια καλή φυσική κατάσταση με απώτερο στόχο 
την υγεία και την καλή ποιότητα ζωής (Καστανιάς & Τοκμακίδης, 2010; Kubilay et al., 
2011; Lotan, 2007; Moschovi, 2019; Ortiz et al., 2019; Peterson, 2015; Seron et al., 2017). 
Επιπροσθέτως, η άσκηση φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση του άγχους, στην 
κοινωνικοποίηση των ατόμων, στην ανάπτυξη συνεργασίας και υπευθυνότητας 
ενισχύοντας τη δημιουργία θετικών συναισθημάτων ειδικά μετά από εμπειρίες επιτυχίας 
(McIntyre, Kraemer, Blacher & Simmerman, 2004).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η δυνατότητα ενός ασκούμενου με Νοητική 
Υστέρηση να χτίσει, να βελτιώσει και να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, 
οφείλει να αποτελεί κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών Προσαρμοσμένης Φυσικής 
Αγωγής η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική στην αξιολόγηση της διαδικασίας και 
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στην παροχή κάθε παρεμβατικού μέσου για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν 
τεθεί. 

Σκοπός της προσαρμοσμένης διδασκαλίας που εφαρμόστηκε στην παρούσα 
πρακτική άσκηση, ήταν η αποτελεσματική εκμάθηση μιας δεξιότητας αθλοπαιδιάς και 
συγκεκριμένα του μπασίματος στην καλαθοσφαίριση, χρησιμοποιώντας ως μέσο 
διδασκαλίας την αντιστοιχία χρωμάτων και τον οπτικοκινητικό συντονισμό. 

 
Μεθοδολογία 

Η δομή που διεξήχθη η Πρακτική Άσκηση βρίσκεται στην Αθήνα. Πρόκειται για 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για άτομα με αναπηρία και οι ωφελούμενοι 
είναι κυρίως παιδιά μικρής ηλικίας 4-10 ετών, εφηβικής ηλικίας 14-18 ετών και ενήλικες 
νεαρής ηλικίας 20-24 ετών. Το μέσο διδασκαλίας για το οποίο θα γίνει αναφορά 
εφαρμόστηκε σε έναν ασκούμενο εφηβικής ηλικίας (15 ετών) με Νοητική Υστέρηση. Ο 
χώρος διεξαγωγής των προγραμμάτων ήταν κατά κύριο λόγο η αίθουσα του 
γυμναστηρίου καθώς επίσης και τα εξωτερικά γήπεδα. Η αίθουσα διέθετε όλο τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό. Χρησιμοποιήθηκαν στεφάνια σε διάφορα χρώματα, μπάλες σε 
διάφορα μεγέθη, πολύχρωμα τουβλάκια, χαρτοταινίες σε 2 διαφορετικά χρώματα, 
εμπόδια, κώνοι και οτιδήποτε θα χρησίμευε για την επίτευξη της προγραμματισμένης 
διδασκαλίας. 

 
Πρόγραμμα διδασκαλίας  

Ο συμμετέχων έλαβε μέρος σε προσαρμοσμένες δραστηριότητες Φυσικής 
Αγωγής που στόχο είχαν την εκμάθηση, τη βελτίωση και τη διατήρηση βασικών 
κινητικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού αποτέλεσε βασική 
προϋπόθεση για οποιαδήποτε δεξιότητα και βασική μορφή εξάσκησης. Ο ασκούμενος 
δυσκολευόταν να βρει το σωστό βηματισμό και να ολοκληρώσει το μπάσιμο. Το μέσο 
διδασκαλίας που εφαρμόστηκε είχε βάση τα χρώματα και την εξάσκηση που είχε ήδη 
πραγματοποιηθεί σε αυτά. 
 Οι παρακάτω δραστηριότητες εκτελούνταν 2-3 φορές μέσα στην εβδομάδα και 
όταν χρειάστηκε να γίνει η διδασκαλία για το μπάσιμο, χρησιμοποιήθηκε ο 
οπτικοκινητικός συντονισμός και ο συνδυασμός των χρωμάτων με τα οποία είχε ήδη 
αποκτήσει εξοικείωση ο ασκούμενος. Πιο συγκεκριμένα: 

 Είχαν τοποθετηθεί στεφάνια με διάφορα χρώματα στο πάτωμα και ζητήθηκε από τον 
ασκούμενο να διανύσει μια διαδρομή πατώντας μόνο μέσα σε κόκκινα στεφάνια. Την 
ίδια διαδρομή διέσχισε πατώντας μόνο στα κίτρινα στεφάνια, στη συνέχεια μόνο στα 
μπλε, και τέλος μόνο στα πράσινα. 

 Στη συνέχεια του ζητήθηκε να συλλέξει από το πάτωμα διάφορα αντικείμενα όπως 
τουβλάκια, σακουλοφάσουλα, μπαλάκια, στεφάνια που είχαν ίδιο χρώμα και να τα 
μεταφέρει ένα- ένα σε συγκεκριμένο χώρο που είχε οριστεί εξ αρχής. Ο λόγος που 
ζητήθηκε να μεταφέρονται ένα - ένα τα αντικείμενα ήταν για να εξασκηθεί και η 
λειτουργική μνήμη ως προς την εργασία και το χρώμα που του είχε ανατεθεί.  

 Στην αίθουσα είχαν τοποθετηθεί κώνοι, κάτω από τους οποίους υπήρχαν χρωματιστά 
μπαλάκια. Ο συμμετέχων αφού διέσχιζε μια διαδρομή με εμπόδια και πέρασμα με 
ζιγκ-ζαγκ στην συνέχεια έπρεπε να ψάξει, να σηκώσει τους κώνους και να βρει τα 
μπαλάκια με το χρώμα που του είχε ζητηθεί. Στη συνέχεια διέσχιζε την ίδια διαδρομή 
για να τοποθετήσει το μπαλάκι που έβρισκε στο καλάθι του.  
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 Είναι σημαντικό ότι διατηρήθηκε η γνώριμη ρουτίνα επιστροφής του εξοπλισμού στη 
θέση του και πάλι αναθέτοντας ένα χρώμα τη φορά. 

 Σε ότι αφορά στην εκμάθηση της δεξιότητας του μπασίματος, τοποθετήθηκαν στο 
πάτωμα διαγώνια δεξιά δύο στεφάνια, ένα κόκκινο και ένα κίτρινο και πάνω στα 
παπούτσια του ασκούμενου ένα κομμάτι χαρτοταινίας κόκκινου χρώματος στο δεξί 
παπούτσι και κίτρινου χρώματος στο αριστερό παπούτσι. Ο ασκούμενος ξεκινούσε με 
τα πόδια παράλληλα και κρατώντας τη μπάλα στα χέρια: 
i) επαναλάμβανε άρση του δεξιού γονάτου (κόκκινη ταινία) και απελευθέρωση 

της μπάλας στο ψηλότερο σημείο από όρθια θέση 
ii) επιδίωκε την αντιστοίχιση του χρώματος της χαρτοταινίας με το χρώμα του 

στεφανιού και το πάτημα εντός στεφανιού με το σωστό πόδι 
iii) εκτελούσε διαδοχικό βηματισμό με δεξί - αριστερό πόδι μέσα στα στεφάνια 

διατηρώντας την αντιστοιχία χρωμάτων 
iv) εκτελούσε βηματισμό με δεξί - αριστερό πόδι και άρση του δεξιού γονάτου 

και απελευθέρωση της μπάλας στο ψηλότερο σημείο 
v) εκτελούσε ντρίπλα πριν τα στεφάνια 

 
Οι οδηγίες «Κόκκινο πόδι – Κίτρινο πόδι - Γόνατο ψηλά – Ανεβαίνω ψηλά - Το χέρι κάτω 
από τη μπάλα» δόθηκαν για ανατροφοδότηση και αποτέλεσαν τη βασική μεθοδολογία 
για την εκμάθηση της τεχνικής του μπασίματος.  
 Η ίδια ακριβώς εξάσκηση έγινε και για το αριστερό πόδι. Μεταφέρθηκαν τα 
στεφάνια αριστερά και έγινε αλλαγή στις ταινίες των παπουτσιών για να υπάρξει η 
σωστή αντιστοιχία. Το μπάσιμο εκτελέστηκε με το αριστερό πόδι. Οι αντίστοιχες οδηγίες 
δόθηκαν και για την εκτέλεση με το αριστερό πόδι «Κόκκινο πόδι – Κίτρινο πόδι -Γόνατο 
ψηλά – Ανεβαίνω ψηλά - Το χέρι κάτω από την μπάλα». 
 

Συζήτηση 
Ύστερα από τη συγκεκριμένη διαδικασία για την εκμάθηση του βηματισμού, 

παρατηρήθηκε ότι ο ασκούμενος κατάφερε να αποκτήσει το σωστό βήμα το οποίο 
διατήρησε στη συνέχεια χωρίς τη χρήση στεφανιών και ταινίας. Αυτό επιβεβαιώθηκε 
όταν εντάχθηκε στο παιχνίδι και κατάφερε να εκτελεί εξίσου άρτια τη συγκεκριμένη 
δεξιότητα με τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είχαν την ίδια δυσκολία στο συντονισμό. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου διδασκαλίας ήταν εύστοχη και 
αποτελεσματική επιτυγχάνοντας την εκμάθηση του βηματισμoύ στο μπάσιμο. 
Επιπροσθέτως, ο ασκούμενος κατάφερε να εκτελεί όσα και τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας του οπότε επιτεύχθηκε και η ενσωμάτωσή του σε αυτή. Η άρτια τεχνική τον 
βοήθησε να συγκεντρώσει περισσότερους πόντους και κατά συνέπεια οδήγησε στην 
αύξηση της αυτοπεποίθησής του.  

 
Συμπεράσματα -Προτάσεις 

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρατηρήθηκε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
προσαρμοσμένης δραστηριότητας με ορατά αποτελέσματα καλύπτοντας κατά μεγάλο 
ποσοστό τη δύναμη και τα οφέλη της άσκησης. Ο συγκεκριμένος ασκούμενος κατάφερε, 
μέσω της συγκεκριμένης διδασκαλίας, να μάθει, να έχει εμπειρίες επιτυχίας, να ενταχθεί 
πλήρως στην ομάδα της καλαθοσφαίρισης, να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του, να μην 
μένει εκτός παιχνιδιού λόγω φόβου οπότε να έχει και περισσότερο ενεργό χρόνο 
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άσκησης. Συνεπώς, γίνονται ορατά τα οφέλη της συγκεκριμένης προσέγγισης σε 
κινητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Η επιλογή προσαρμοσμένων ασκήσεων, το μέσο διδασκαλίας αλλά και η 
εξατομίκευση των προγραμμάτων άσκησης είναι στοιχεία που συνιστούν την άρτια 
επαγγελματική κατάρτιση ενός Καθηγητή Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής. Ειδικότερα 
το ενδιαφέρον και ο σεβασμός για τα άτομα με αναπηρία καθώς και η επιδίωξη 
βελτιώσεων στις συνθήκες άσκησης θα επιφέρουν την ισότητα, την συμμετοχή, την 
εμψύχωση και την αποφυγή του αποκλεισμού κάθε ατόμου με Νοητική Υστέρηση, από 
τη δραστηριότητα που επιθυμεί να συμμετάσχει. 
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THE OBSERVATION OF AN ADAPTED TEACHING FOR LEARNING A BASKETBALL SKILL TO 
A PERSON WITH INTELLECTUAL DISABILITY  
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Abstract 
 
The purpose of the present study was the observation of an adapted teaching for the 
effective learning of layup at basketball to a person with mental retardation. The 
observation carried out to a 15-year-old adolescent with mental retardation at a Center 
for the Creative Employment for people with disabilities, as a part of internship for 
postgraduate programme “Creative and Adapted Physical Education’’. Lay up is a 
coordinated action that aimed at learning of the correct pace as a part of the regulations 
govering the sport of basketball. Colour matching and visual-motor coordination were 
used as a teaching method for learning the layup due to adolescent was familiar with 
various psychomotor development activities which helped him for the improvement of 
balance, body- knowledge and laterality. After the implementation of this teaching 
method and with the appropriate adjustments, adolescent managed to find the right step 
for the layup, to improve his performance in the shots, to integrate in the team and to 
gain self-confidence. In conclusion, it was observed that this approach had multiple 
benefits on motor, emotional and social level for the person, a fact that is incentive in 
adoption and implementation of individualized teaching from teachers of Adapted 
Physical Education in order to avoid the exclusion of people with intellectual disability 
from any activity. 
 
Key words: intellectual disability, motor skill, adapted teaching 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ   ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Μιχαλούδη Α., Δέρρη Β. 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
Κομοτηνή 69100 

 
Περίληψη 
 
Η συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες σε κινητικές δραστηριότητες λειτουργεί 
ολιστικά στοχεύοντας στην ανεξαρτησία, στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και 
στην κοινωνικοποίηση. Σκοπός της παρούσας πρακτικής άσκησης ήταν η 
παρατήρηση της επίδρασης των προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στις κινητικές 
δεξιότητες, την αυτονομία και την κοινωνικοποίηση των μαθητών καθώς και στην 
κατανόηση ή/και την εφαρμογή της ρουτίνας του μαθήματος, της αναμονής και 
της αλληλουχίας μεταξύ των δραστηριοτήτων. Στην έρευνα/μελέτη συμμετείχαν 24 
παιδιά (19 αγόρια και 5 κορίτσια) ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ), ηλικίας 8 έως 14 και με αναπηρίες όπως αυτισμό, 
νοητική υστέρηση, εύθραυστο Χ και Wolf-Hirschhorn. Δημιουργήθηκαν και 
εφαρμόστηκαν 70 συνολικά μαθήματα, διάρκειας 40’-45’ έκαστο, που 
περιλάμβαναν συνδυαστικές δεξιότητες (στηρίξεις, άλματα, ρίψεις σε στόχο) και 
δραστηριότητες μυϊκής ενδυνάμωσης παιδιών με αναπηρία, με παράλληλη 
εστίαση στην αυτονομία και την κοινωνικοποίησή τους. Από την παρατήρηση των 
μαθημάτων φάνηκε πως στα παιδιά με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Wolf-
Hirschhorn σημειώθηκαν βελτιώσεις σε όλες τις παραμέτρους σε αντίθεση με τα 
υπόλοιπα παιδιά που είχαν μικρότερη βελτίωση στη κοινωνικοποίηση, στην 
αυτονομία και στη συμμετοχή στη ρουτίνα του μαθήματος. Επομένως, ένα 
στοχευμένο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής σε παιδιά με αναπηρίες μπορεί να 
συμβάλλει στη βελτίωση κινητικών αλλά και κοινωνικών παραμέτρων. 

 
Λέξεις κλειδιά: αναπηρία, κινητικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, 
αυτονομία 
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ΤΗΣ    ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Εισαγωγή 
Τα παιδιά με αναπηρία συμμετέχουν σε λιγότερες κινητικές δραστηριότητες και 

αντίθετα σε περισσότερες πιο καθιστικές δραστηριότητες έναντι των παιδιών χωρίς 
αναπηρία (Carlon, Taylor, Dodd & Shields, 2013). Ωστόσο, τα οφέλη της άσκησης είναι 
πολλαπλά. Μέσω της κίνησης βελτιώνονται όλες οι αναπτυξιακές περιοχές και 
κατ’επέκταση η κινητική απόδοση, η γνωστική απόδοση και η συναισθηματική έκφραση 
(Ishikawa, limura & Kobayashi, 2007). Γενικά, η αθλητική συμμετοχή των παιδιών με 
αναπηρίες ενισχύει τη ψυχολογική τους ευημερία, μέσω της παροχής ευκαιριών για να 
δημιουργήσουν φιλίες, να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να αναπτύξουν αυτό- 
ταυτότητά τους (Dykens, Rosner & Butterbaugh, 1997). Η ήπιας έντασης άσκηση σε παιδιά 
με αυτισμό ή με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις 
στερεοτυπικές κινήσεις, την προσαρμοστική συμπεριφορά και την κόπωση (Fragala- 
Pinkham, Haley, Rabin & Kharasch, 2005). Τέλος, η συμμετοχή των παιδιών σε συχνή 
σωματική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει την ανεξαρτησία, τις κινητικές ικανότητες, 
την κοινωνικοποίηση και την ομαδική εργασία μεταξύ παιδιών (Murphy & Carbone, 2008). 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης ήταν η παρατήρηση της επίδρασης των 
προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στις κινητικές δεξιότητες, την αυτονομία και την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών καθώς και στην κατανόηση ή/και την εφαρμογή της 
ρουτίνας του μαθήματος, της αναμονής και της αλληλουχίας μεταξύ των δραστηριοτήτων. 

 

Μέθοδος 
Πλαίσιο-δείγμα 

Η δομή ήταν ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ) 
το οποίο βρισκόταν στη πόλη του Πειραιά. Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής εργαζόταν 
στη δομή τον τελευταίο χρόνο. Το δείγμα αποτέλεσαν 24 παιδιά με αναπηρία, 8 έως 14 
ετών, εκ των οποίων τα 19 ήταν αγόρια και τα 5 κορίτσια. Τα παιδιά είχαν διαταραχές 
αυτιστικού φάσματος, νοητική υστέρηση, σύνδρομο εύθραυστο Χ και σύνδρομο Wolf 
Hirschhorn και τις απογευματινές ώρες παρακολουθούσαν προγράμματα σε ένα Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ). 

 
Επιλογή ασκήσεων/Εξοπλισμός 

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 70 προγράμματα/μαθήματα, διάρκειας 40΄-45΄, 
στο κλειστό γυμναστήριο του ΚΔΑΠ το οποίο χωρίστηκε και οργανώθηκε σε τέσσερα μέρη: 
χώρος αναμονής, χώρος άσκησης, χώρος χαλάρωσης και χώρος εξοπλισμού/υλικού. Κάθε 
πρόγραμμα/μάθημα περιλάμβανε προθέρμανση (5΄-10΄), κύριο μέρος (30΄-35΄) και 
αποθεραπεία (5΄). Το κύριο μέρος αποτελούνταν από περίπου 5-6 δραστηριότητες, με 
συνδυαστικές δεξιότητες - στηρίξεις, άλματα, ρίψεις σε στόχο- και δραστηριότητες μυϊκής 
ενδυνάμωσης παιδιών με αναπηρία, από τις οποίες κάποιες επαναλαμβανόταν κάθε 
εβδομάδα, για εξάσκηση και κατανόηση από τους μαθητές. Το υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των μαθημάτων ήταν τραμπολίνο, τουβλάκια, 
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στεφάνια, εμπόδια, κώνους, μπάλες,   τούνελ   ψυχοκινητικής, κορδέλες,  μπάλες   και   
σκάλα.   

 
Διαδικασία 

Σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος, κατά την άφιξη οι μαθητές καθόντουσαν 
στις καρέκλες (χώρος αναμονής). Ακολουθούσε ομαδική προθέρμανση, παρουσίαση 
υλικού και ασκήσεων, πραγματοποίηση ασκήσεων από τα παιδιά και ομαδική 
αποθεραπεία.  
 

Αποτελέσματα 
Μέσω της παρατήρησης των ημερήσιων καταγραφών και της ημερήσιας 

καταγραφής των προγραμμάτων  παρατηρήθηκε βελτίωση στα παιδιά με αναπηρίες 
στους περισσότερους τομείς. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την επίδραση των προγραμμάτων 
φυσικής αγωγής στα παιδιά με αναπηρίες που συμμετείχαν σττην έρευνα. Πιο    
συγκεκριμένα, από την παρατήρηση των μαθημάτων φάνηκε ότι βελτιώθηκαν οι κινητικές 
δεξιότητες όλων των παιδιών με αναπηρίες. Ωστόσο, τα παιδιά με νοητική υστέρηση 
και τα παιδιά με σύνδρομο Wolf-Ηirschhorn προσαρμόστηκαν πιο εύκολα στη ρουτίνα 
του προγράμματος που περιλάμβανε: την κατανόηση ή/και εφαρμογή της αναμονής, την 
άσκηση και τη τακτοποίηση του εξοπλισμού έναντι των   παιδιών με αυτισμό και των 
παιδιών με σύνδρομο εύθραυστο Χ. 

Επίσης, για τα παιδιά με νοητική υστέρηση, με σύνδρομο Wolf-Ηirschhorn και 
εύθραυστο Χ ήταν ευκολότερη η κατανόηση ή/και εφαρμογή της αλληλουχίας των 
δραστηριοτήτων, σε αντίθεση με τα παιδιά με αυτισμό. Αναφορικά με τη βελτίωση της 
αυτονομίας, μέσω της παρατήρησης φάνηκε πως τα παιδιά με αυτισμό χρειάστηκαν 
περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούν σε αυτόν τον τομέα, εν αντιθέσει με τα παιδιά με 
νοητική υστέρηση και με σύνδρομο Wolf-Hirschhorn, ενώ τα παιδιά με εύθραυστο Χ δεν 
έδειξαν κάποια βελτίωση. Όσον αφορά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, τα παιδιά με 
αυτισμό δεν είχαν αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα παιδιά και τα παιδιά με εύθραυστο Χ 
βελτιώθηκαν ελάχιστα σε αυτό τον τομέα. Αντίθετα, τα παιδιά με νοητική υστέρηση και 
Wolf-Hirschhorn έδειξαν μεγάλη βελτίωση στον τομέα της κοινωνικοποίησης και μεταξύ 
των παιδιών υπήρχε ενθάρρυνση (χειροκρότημα, λεκτική ενθάρρυνση «μπράβο», 
«συνέχισε» κ.α.). 

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής υπήρξαν και 
έμμεσα οφέλη. Όλα τα παιδιά αύξησαν το χρόνο συμμετοχής τους στις δραστηριότητες και 
τα παιδιά με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Wolf-Hirschhorn δημιουργούσαν/πρότειναν 
δικές τους ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
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Πίνακας 1. Η επίδραση των προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στα παιδιά με αναπηρίες 
 

 
Παιδιά με: 

 
Ν.Υ. 

 
Wolf- 

Hirschhorn 

 
Εύθραυστο 

Χ 

 
Αυτισμό

ς 

 
Κατανόηση ή/και εφαρμογή 
της αναμονής (καρέκλες) 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

 
ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

 
Κατανόηση ή/ και εφαρμογή 
της αλληλουχίας 
δραστηριοτήτων 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΕΝ 
ΜΕΡΕΙ 

 
Συμμετοχή στη ρουτίνα του 
μαθήματος 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

 
 

ΕΝ 
ΜΕΡΕΙ 

 
Αλληλεπίδραση μεταξύ 
των παιδιών 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

 
ΟΧΙ 

 
Βελτίωση των 
κινητικών δεξιοτήτων 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
Βελτίωση της αυτονομίας τους 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

     

 
Έμμεσα οφέλη 

 
Δημιουγία 
καινούργιων 
δραστηριοτήτων 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
Αύξηση του ενεργού χρόνου 
συμμετοχής 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Συζήτηση 
Μέσω της παρατήρησης και με βάση την αρχική καταγραφή φάνηκε πως το αρχικό 

επίπεδο των παιδιών του δείγματος, τόσο στον κινητικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς 
όπως κοινωνικό και αυτονομίας ήταν χαμηλό. Αρκετά από τα παιδιά στον κινητικό τομέα 
στα πρώτα μαθήματα δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν άλματα, να ρίξουν τη 
μπάλα σε ένα στόχο. Επίσης, αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ισορροπία και στο 
συντονισμό άνω και κάτω άκρων. Επιπλέον, στον τομέα της κοινωνικοποίησης πολλά από 
τα παιδιά δεν ήθελαν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, δεν αλληλεπιδρούσαν μεταξύ 
τους και είχαν μικρή συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  Σταδιακά 
παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές σε όλους τομείς. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
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παιδιών με νοητική υστέρηση, σύνδρομο Wolf-Hirschhorn και εύθραυστο Χ  βελτιώθηκε. 
Άλλωστε η συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες σε συχνή σωματική δραστηριότητα 
ενισχύει τη κοινωνικοποίηση και την ομαδική εργασία μεταξύ τους (Murphy & Carbone, 
2008). Τα παιδιά με νοητική υστέρηση και με σύνδρομο Wolf-Hirschhorn 
δημιουργούσαν/πρότειναν τις δικές τους δραστηριότητες, εύρημα με το οποίο συμφωνούν 
οι Dykens et al. (1997) που ανέφεραν πως η συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές 
δραστηριότητες ενισχύει την έκφραση της δημιουργικότητας. Τα παιδιά με αυτισμό και 
εύθραυστο Χ χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στη ρουτίνα του 
προγράμματος, να αποκτήσουν την αυτονομία και να ακολουθήσουν την αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων έναντι των υπόλοιπων παιδιών. Όμως, η συμμετοχή σε συχνή σωματική 
δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει την ανεξαρτησία και να μειώσει την προσαρμοστική 
συμπεριφορά (Dykens et al., 1997; Murly & Carbone, 2008). Τέλος, όλα τα παιδιά 
βελτιώθηκαν σημαντικά στον κινητικό τομέα και αύξησαν τον ενεργό χρόνο συμμετοχής 
τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

 
Συμπεράσματα-προτάσεις 

Ένα δομημένο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής μπορεί να φέρει βελτιώσεις στον 
κινητικό τομέα σε παιδιά με αναπηρίες, ηλικίας 8 έως 14 ετών. Επίσης, μπορεί να 
συμβάλλει και στη βελτίωση άλλων τομέων όπως στην αυτονομία, την κοινωνικοποίηση 
των μαθητών και την κατανόηση ή/και την εφαρμογή της ρουτίνας τους μαθήματος. 

Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων άσκησης μπορεί να υπάρξουν και έμμεσα 
οφέλη που δεν περιλαμβάνονται στο στόχο του προγράμματος όπως αύξηση του ενεργού 
χρόνου συμμετοχής. Όμως, το μικρό χρονικό διάστημα διεξαγωγής του προγράμματος δεν 
επέτρεπε την εμφάνιση βελτιώσεων μεγαλύτερης έκτασης σε όλα τα παιδιά. Πιθανά τα 
στοχευμένα προγράμματα Φυσικής Αγωγής με μεγαλύτερη διάρκεια να έχουν καλύτερα 
αποτελέσματα. 

Τέλος, για την καλύτερη οργάνωση του μαθήματος, την καλύτερη εφαρμογή ή/και 
κατανόηση της αλληλουχίας των ασκήσεων και την οριοθέτηση των χώρων (χώρος 
αναμονής, ξεκούρασης, εξοπλισμού) προτείνεται η οπτικοποίηση του προγράμματος 
δηλαδή τη χρήση εικόνων που περιλαμβάνουν το πρόγραμμα άσκησης, το χώρο αναμονής, 
το χώρο εξοπλισμού και το χώρο ξεκούρασης. 
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IMPLEMENTATION OF KINETIC PROGRAMS IN CHILDREN WITH DISABILITIES TO 
IMPROVE THE ROUTINE, ANDMOVEMENTAND SOCIAL SKILLS IN THE PHYSICAL 

EDUCATION COURSE 
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Komotini 69100 

 
Abstract 

 

The participation of children with disabilities in motor/physical activities works 
holistically aiming at independence, development of motor skills and socialization. The 
aim of this assistantship/traineeship was to observe the effect of Physical Education 
programs on students' motor skills, autonomy and socialization as well as to their 
understanding and/or application of the course routine, waiting, and the sequence of 
the activities. The study involved 24 children (19 boys and 5 girls) of a Center of Creative 
Employment of Persons with Disabilities, aged 8 to 14 years, and with disabilities such as 
autism, intellectual disability, fragile X and Wolf-Hirschhorn. The program consisted of 
seventy (70) 40-45 min. lessons which included a combination of motor skills (stability 
skills, jumps, throws) and muscle strengthening activities for children with disabilities, 
but also skills to improve autonomy and socialization. Through activities observation it 
was seen that children with mental disabilities and Wolf-Hirschhorn syndrome, 
improved in all parameters as opposed to the other children, who improved less in 
socialization, autonomy and participation in the course routine. Therefore, a targeted 
physical education program for children with disabilities can help improve motor and 
social parameters. 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
Μπέλλος Σ.,  Δέρρη Β., Μπεμπέτσος  Ε., Αντωνίου Π. 

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
Κομοτηνή 69100 

 
Περίληψη 

 
H επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων είναι απαραίτητο στοιχείο της 
κοινωνικότητας και κατ’ επέκταση της καθημερινότητάς τους. Αρκετοί άνθρωποι όμως 
υποφέρουν από διαταραχή κοινωνικού άγχους, με αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα σε 
ποικίλους τομείς της καθημερινότητάς τους, καθώς το άγχος εκδηλώνεται συναισθηματικά, 
ψυχικά αλλά και σωματικά. Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής 
και του Αθλητισμού και ελλείψει ερευνών σε φοιτητές των αντίστοιχων Σχολών Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), η παρούσα έρευνα επιχείρησε να 
διερευνήσει την πιθανότητα ύπαρξης διαταραχής κοινωνικού άγχους σε  προπτυχιακούς 
φοιτητές των Σ.Ε.Φ.Α.Α, καθώς και την πιθανή επίδραση του φύλου και του έτους σπουδών 
σε αυτή. Συμμετείχαν 190 προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι συμπλήρωσαν την ελληνική 
έκδοση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της διαταραχής κοινωνικού άγχους 
(Σπηλιοπούλου, 2018), 19 ερωτήσεων των Mattick και Clarke (1998), με 5βάθμια κλίμακα 
Likert. Από την ανάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες (Two-way Anova) διαπιστώθηκε 
πως η πλειονότητα των φοιτητών εμφάνισε χαμηλό επίπεδο κοινωνικού άγχους. Επίσης, 
φάνηκε ότι το φύλο και το έτος φοίτησης δε διαφοροποιούν στατιστικά σημαντικά τις 
θέσεις των φοιτητών ως προς τη διαταραχή κοινωνικού άγχους (p>.05). Με βάση τα 
παραπάνω αποτελέσματα, συμπεραίνεται ότι οι φοιτητές εν απουσία της διαταραχής 
κοινωνικού άγχους  αναπτύσσουν καλή συνεργασία με τους άλλους, είναι ανοιχτοί σε νέες 
γνωριμίες και στην κοινωνική αλληλεπίδραση.  

 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές σχέσεις, διαταραχή κοινωνικού άγχους, φοιτητές Σ.Ε.Φ.Α.Α 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α 
 

Εισαγωγή 
Η κοινωνική δικτύωση είναι μια διαδικασία ομαδοποίησης ανθρώπων σε 

καθορισμένες ομάδες, είτε με κοινά ενδιαφέροντα είτε με κοινό παράγοντα τον τόπο, την 
εργασία κ.τ.λ. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πως οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι μία 
θεμελιώδης ανθρώπινη ανάγκη. Ενώ η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων είναι 
απαραίτητο στοιχείο της κοινωνίας αλλά και της καθημερινότητας, αρκετοί άνθρωποι 
υποφέρουν από διαταραχή κοινωνικού άγχους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται προβλήματα στα άτομα αυτά σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητάς 
τους, καθώς το άγχος εκδηλώνεται συναισθηματικά, ψυχικά (Colonnesi, Napoleone & 
Bögels, 2014) αλλά και σωματικά (Beesdo et al.,  2012; Shaw, Timpano, Tran & Joormann, 
2015).  

Η διαταραχή κοινωνικού άγχους (SAD) είναι ένας ανεξέλεγκτος φόβος για κοινωνικές 
περιστάσεις στις οποίες είναι αδύνατον να ελεγχθεί και περιλαμβάνει το φόβο 
παρατήρησης ή επαφής με αγνώστους (American Psychiatric Association, 2013). Γνώρισμά 
της είναι ο έντονος, επίμονος και παράλογος φόβος/άγχος όπως και η αβεβαιότητα που 
αισθάνεται κάποιος σε μια ή περισσότερες κοινωνικές περιστάσεις (Reta, Ayalew, Yeneabat 
& Bedaso, 2020; Young & Lo, 2012). Είναι μία από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές άγχους 
στους έφηβους και τους νέους και μπορεί να εμποδίσει την απόδοση τους, εάν αφεθεί 
χωρίς θεραπεία, αφού είναι χρόνια και εξουθενωτική ψυχιατρική διαταραχή (Reta et al, 
2020). Μελέτες αναφέρουν ότι η διαταραχή κοινωνικού άγχους σε όλη τη ζωή του 
ανθρώπου κυμαίνεται από 3% έως 13 % (Mehtalia  & Vankar, 2004; Reta et al, 2020; 
Talepasand & Nokani, 2010). Επηρεάζει περίπου το 9,6% των φοιτητών κολλεγίου και 
μπορεί να παρεμποδίσει την ακαδημαϊκή απόδοσή τους σε μεγάλο βαθμό (Bella & 
Omigbodun, 2009) αλλά και να συνδεθεί μετέπειτα με τη μειωμένη απόδοση στη δουλειά, 
ακόμα και την ανεργία (Liu, Ping & Gao, 2019). 

Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της 
παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, σε μια πανεπιστημιακή σχολή, όπως είναι η Σχολή 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που οι φοιτητές έρχονται σε καθημερινή 
επαφή και τριβή μεταξύ τους, που η συνεργασία και η ομαδικότητα λόγω της γενικότερης 
φύσης του αντικειμένου και των αθλημάτων είναι αναγκαία και καθημερινή, οι φοιτητές 
που πάσχουν από διαταραχή κοινωνικού άγχους υποφέρουν και δεν μπορούν να 
αποδώσουν ακαδημαϊκά, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η πανεπιστημιακή τους 
σταδιοδρομία. Ωστόσο, απουσιάζουν ανάλογες έρευνες σε φοιτητές παρόμοιου 
αντικειμένου. Επομένως, η παρούσα μελέτη ευελπιστεί να εμπλουτίσει το σχετικό 
ερευνητικό πλαίσιο. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης 
διαταραχής κοινωνικού άγχους σε προπτυχιακούς φοιτητές των Σ.Ε.ΦΑ.Α. και συγκεκριμένα 
των θέσεών τους σχετικά με τις δεξιότητές τους στην αυτοέκφραση, την επικοινωνία και την  
αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους, καθώς και η επίδραση του φύλου και του έτους 
σπουδών σε αυτές. 
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Μέθοδος 
Δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν  190 προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των Σ.Ε.ΦΑ.Α, εκ των 
οποίων το 43,2% (82) ήταν άντρες και το 56,8% (108) γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 21,5 
έτη. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με τυχαία δειγματοληψία και έτσι κάθε 
φοιτητής είχε την ίδια πιθανότητα να περιληφθεί, αρκεί να συμπλήρωνε το 
ερωτηματολόγιο. 

 
Πειραματικός σχεδιασμός & Διαδικασία της έρευνας 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν το φύλο και το έτος φοίτησης ενώ οι εξαρτημένες 
ήταν οι απαντήσεις των φοιτητών/τριών στο ερωτηματολόγιο, την ελληνική έκδοση 
(Σπηλιοπούλου, 2018) της κλίμακας αξιολόγησης διαταραχής κοινωνικού άγχους των 
Mattick και Clarke (1998). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 19 ερωτήσεις που 
αναφέρονται στη διαταραχή κοινωνικού άγχους. Οι απαντήσεις δόθηκαν με κλίμακα 
5βάθμια κλίμακα Likert (1. Διαφωνώ απόλυτα, 2. Διαφωνώ, 3. Ούτε διαφωνώ/ούτε 
συμφωνώ, 4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απόλυτα). Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου 
υπήρχαν επίσης τρεις ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα για το φύλο, την ηλικία και το 
έτος σπουδών των φοιτητών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 
χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Συγκεκριμένα δόθηκαν τα 
ερωτηματολόγια στη βιβλιοθήκη της Σ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών στις 5 Οκτωβρίου και συλλέχθηκαν 
στις 29 του ίδιου μήνα. Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου τα 
ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και μέσω του Google Forms σε ομάδες φοιτητών/τριών 
όλων των σχολών των Σ.Ε.Φ.Α.Α., αλλά και απευθείας σε διευθύνσεις ηλεκτρονικών 
ταχυδρομείων φοιτητών/τριών, με την αποστολή του συνδέσμου συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου. 

 
Στατιστική ανάλυση 

Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων και την καταγραφή των απαντήσεων 
πραγματοποιήθηκε η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, με τη χρήση του στατιστικού 
προγράμματος SPSS Version 21 (Statistical Package for Social Sciences). Για την ανάλυση των 
δεδομένων εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες (Two-way Anova), το 
φύλο και το έτος σπουδών.  

         
Αποτελέσματα 

Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
αλληλεπίδραση των δύο προαναφερόμενων παραγόντων στο κοινωνικό άγχος των 
φοιτητών/τριών Σ.Ε.Φ.Α.Α., F(4,189)=1.73, p>0.05. Ομοίως, η κύρια επίδραση του 
παράγοντα «έτος φοίτησης» δεν ήταν στατιστικά σημαντική, F(4,189)=1.54, p>0.05. Παρότι 
και η κύρια επίδραση του παράγοντα «φύλο» δεν ήταν στατιστικά σημαντική, 
F(1,189)=3.43, p>0.05, αξίζει να αναφερθεί ότι παρατηρήθηκε μία τάση διαφοροποίησης 
των απαντήσεων ανάλογα με το φύλο (p=0.06), με τις φοιτήτριες να εμφανίζουν πιο 
αυξημένο κοινωνικό άγχος. Ανάλογα με το έτος φοίτησης και  με βάση τους μέσους όρους 
φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά αλλά όχι σημαντική μεταξύ φοιτητών/τριών, με τους 
φοιτητές του 3ου έτους να παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή ενώ εκείνοι του 1ου έτους τη 
χαμηλότερη τιμή.  
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των συμμετεχόντων στη διαταραχή 
κοινωνικού άγχους ανά έτος φοίτησης και φύλο 

 

Φύλο Έτος φοίτησης Μ.Ο. Τ.Α. N 

Φοιτητές 

1ο 2,20 ,86 12 
2ο 1,89 ,51 23 
3ο 2,58 1,12 17 
4ο 2,34 ,86 12 
5ο 2,20 ,44 18 
Σύνολο 2,21 ,79 82 

Φοιτήτριες 

1ο 2,16 ,60 18 
2ο 2,61 ,86 33 
3ο 2,59 ,67 22 
4ο 2,51 ,84 12 
5ο 2,44 ,80 23 
Σύνολο 2,48 ,77 108 

Σύνολο 

1ο 2,18 ,70 30 
2ο 2,31 ,81 56 
3ο 2,59 ,88 39 
4ο 2,42 ,84 24 
5ο 2,33 ,67 41 
Σύνολο 2,37 ,79 190 

 

Συζήτηση - Συμπέρασμα 
Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθηκε πως η πλειονότητα των φοιτητών 

και φοιτητριών παρουσιάζουν γενικά χαμηλά επίπεδα διαταραχής κοινωνικού άγχους, κάτι 
που συμφωνεί με την διεθνή βιβλιογραφία (Mehtalia  & Vankar, 2004; Reta et al., 2020; 
Σπηλιοπούλου, 2018;  Talepasand & Nokani, 2010), όσον αφορά στους φοιτητές αλλά και 
τους νέους  γενικότερα, αφού ο μέσος όρος των απαντήσεών τους είναι μεταξύ του 1 
(Διαφωνώ απόλυτα) και του 2 (Διαφωνώ). Όσον αφορά στο φύλο, οι φοιτήτριες φαίνεται να 
έχουν ελάχιστα μεγαλύτερες τιμές διαταραχής του κοινωνικού άγχους από ότι οι φοιτητές, 
όπως και σε άλλες έρευνες (Ratnani, Vala, Panchal, Tiwari, Karambelkar, Sojitra, & Nidh, 
2017; Σπηλιοπούλου, 2018; Talepasand & Nokani, 2010), ενδεχόμενα γιατί οι γυναίκες από 
τη φύση τους είναι πιο συναισθηματικές. Αυτό όμως δεν παύει να εμποδίζει την 
κοινωνικότητά τους και να γίνεται τροχοπέδη σε διάφορες δραστηριότητες τους. 
Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως οι φοιτητές/τριες του Γ΄ έτους  έχουν υψηλότερες τιμές  
διαταραχής κοινωνικού άγχους σε σύγκριση με εκείνους/εκείνες των άλλων τριών ετών 
αλλά και τους επί πτυχίω. Σε ανάλογη διαπίστωση κατέληξε και η Σπηλιοπούλου (2018). 
Αυτό το εύρημα δείχνει μία ελαφρώς  μεγαλύτερη δυσχέρεια στην αλληλεπίδραση με τους 
άλλους αλλά και στην αυτοέκφραση. Ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτό το έτος οι 
φοιτητές/τριες παίρνουν πιο σοβαρά το ρόλο τους όσον αφορά τις ακαδημαϊκές τους 
υποχρεώσεις καθώς σε κάποιες σχολές επιλέγουν ειδικότητα. Εν κατακλείδι, όμως, οι 
φοιτητές/τριες εν απουσία της διαταραχής κοινωνικού άγχους αναπτύσσουν καλή 
συνεργασία με τους άλλους, είναι ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες, στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Επίσης, αποδίδουν ομαλά και χωρίς προβλήματα στις 
ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.   
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SOCIAL ANXIETY DISORDER IN UNDERGRADUATE STUDENTS OF S.P.E.S.S 
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Komotini 69100 

Abstract  
 

Communication as well as the interaction between people are necessary elements of 
sociability and consequently everyday life. However, many people suffer from social anxiety 
disorder. This results in problems in various areas of their daily lives of these people, as 
stress affects them emotionally, mentally and physically. The present research attempted to 
investigate social anxiety disorder in undergraduate students of School of Physical Education 
and Sport Science (S.P.E.S.S), as well as the effect of gender and year of study on it. One 
hundred and ninety undergraduate students participated, and completed the Greek version 
(Spiliopoulou, 2018) of the “Mood Assessment Questionnaire related to Stress” by Mattick 
and Clarke (1998), using a 5-point Likert scale. Two-way Analysis of Variance (Anova) was 
applied for data analysis. Results revealed that the majority of students showed a low level 
of social anxiety, which is in line with the literature so far. Gender and year of study did not 
differentiate students' perceptions on social stress. Therefore, in the absence of social 
anxiety disorder, students seem to cooperate effectively with others, and to be open to new 
acquaintances and social interaction.  
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ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
Μπέλλος Σ.,  Δέρρη Β. 

 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 

Κομοτηνή 69100 
Περίληψη 
 
Το παιχνίδι είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας, 
ύστερα από την αγάπη και τη φροντίδα της οικογένειάς του. Τα παιδιά παίζουν όποτε 
βρουν ευκαιρία, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο της καθημερινότητάς τους από ότι σε 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Μαθαίνουν μέσω αυτού καθώς οδηγούνται στην 
αναγνώριση του εαυτού τους, στην κατάκτηση δεξιοτήτων αλλά και την ψυχική και 
συναισθηματική ολοκλήρωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει  εάν το 
κινητικό παιχνίδι, ως μέσο διδασκαλίας, βοηθάει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να 
αναπτύσσονται ολόπλευρα (κινητικά, γνωστικά, ψυχοσυναισθηματικά, κοινωνικά) και να 
είναι υγιή. Ο πολυσύνθετος και πολυδιάστατος ρόλος του κινητικού παιχνιδιού ερευνήθηκε 
διαδικτυακά, μέσω αναζήτησης της σχετικής βιβλιογραφίας, στο Google Scholar, στη 
βιβλιογραφική βάση δεδομένων "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού 
Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ, τη μηχανή αναζήτησης Google Chrome 
αλλά και στη βιβλιοθήκη της ΣΕΦΑΑ Αθηνών. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση 
συμπεριλήφθηκαν συνολικά 16 έρευνες, 4 βιβλία ελληνόγλωσσα και αγγλόγλωσσα και 
πρακτικά συνεδρίων από διεθνή οργανισμό. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε πως το 
κινητικό παιχνίδι είναι ένας εύκολος, ευχάριστος, αποτελεσματικός, άμεσος και έμμεσος 
τρόπος ή μέσο διδασκαλίας που βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας. 
 
Λέξεις κλειδιά: κινητικό παιχνίδι, ολόπλευρη ανάπτυξη, προσχολική ηλικία, μέσο 
διδασκαλίας. 
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TΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

Εισαγωγή 
Με το άκουσμα και μόνο στη λέξη «παιχνίδι» τα παιδιά ενθουσιάζονται. Παίζουν 

όποτε βρουν ευκαιρία και αφιερώνουν σε αυτό τον περισσότερο χρόνο της 
καθημερινότητας τους, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Μαθαίνουν μέσα 
από αυτό, οδηγούνται στην αναγνώριση του εαυτού τους, στην κατάκτηση δεξιοτήτων αλλά 
και την ψυχική και συναισθηματική ολοκλήρωση τους (Kayapmar, 2010). Το κινητικό 
παιχνίδι  παρακινεί το παιδί να κινηθεί και λειτουργεί θετικά στην ανάπτυξή του σε 
διάφορους τομείς όπως τον σωματικό, τον κινητικό, τον  ψυχοσυναισθηματικό, τον 
κοινωνικό και τον γνωστικό (Ζαράγκας, 2011). Σύμφωνα με τον Biddle και τους συνεργάτες 
του (2004), στην προσχολική ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν, αποκτούν συνήθειες, τάσεις και 
στάσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη μετέπειτα σωματική και ψυχολογική υγεία 
τους. Οι ίδιοι ερευνητές καταλήγουν πως το κινητικό παιχνίδι είναι εκείνο που τα παιδιά 
ξεχωρίζουν, επιλέγουν και επιθυμούν να αποδίδουν καλύτερα από όλους τους άλλους 
τύπους παιχνιδιών και δραστηριοτήτων γενικότερα. Μέσω του κινητικού παιχνιδιού 
αναπτύσσονται και μεγιστοποιούνται οι ευκαιρίες για το παιδί να αναπτύξει και να 
αποκτήσει δεξιότητες (Stock & Sanders, 2008), ανεξαρτήτως εθνικότητας, κοινωνικής τάξης 
και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια όμως τα παιδιά αποφεύγουν το 
οργανωμένο κινητικό παιχνίδι κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες και στην υγεία τους (πχ. 
παχυσαρκία και καρδιαγγειακά προβλήματα) (Corbin et al., 2016; Reilly et al., 2006). Σκοπός 
της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει εάν το κινητικό παιχνίδι, ως μέσο διδασκαλίας, 
βοηθάει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύσσονται ολόπλευρα (κινητικά, γνωστικά, 
ψυχοσυναισθηματικά, κοινωνικά) και να είναι υγιή. 

 
Μέθοδος 

Ακολουθήθηκε το μοντέλο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Έτσι, ο πολυσύνθετος 
και πολυδιάστατος ρόλος του κινητικού παιχνιδιού ερευνήθηκε με την αναζήτηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στο Google Scholar, στη 
βιβλιογραφική βάση δεδομένων "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού 
Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ και τη μηχανή αναζήτησης Google Chrome. 
Αλλά και με φυσική παρουσία  στη βιβλιοθήκη της ΣΕΦΑΑ Αθηνών. Για την αναζήτηση της 
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι όροι: Physical Development, motor skill 
development, preschooler, social development, development and preschoolers. Η 
αναζήτηση της ελληνικής βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε με τους πιθανούς 
συνδυασμούς των αντίστοιχων ελληνικών όρων: κινητικό παιχνίδι, πολύπλευρη ανάπτυξη 
και προσχολική ηλικία. Έτσι, 16 ερευνητικές μελέτες, 4 βιβλία ελληνόγλωσσα και 
ξενόγλωσσα και πρακτικά συνεδρίων από διεθνή οργανισμό (National Association for Sport 
& Physical Education) πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και συμπεριλήφθηκαν στην 
ανασκόπηση. 

Αποτελέσματα 
Κινητική ανάπτυξη 

Όσον αφορά στην κινητική ανάπτυξη, μέσω του κινητικού παιχνιδιού, αξιοποιήθηκαν 
τρεις πηγές. Η κινητική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το κινητικό παιχνίδι που 
θέτει τις βάσεις για ένα πιο δραστήριο τρόπο ζωής (Cliff, Okely, Smith, & McKeen 2009). 
Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, αναπτύσσονται οι βασικές κινητικές δεξιότητες 
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που θα βοηθήσουν το παιδί τόσο στην καθημερινότητά του για όλη του τη ζωή αλλά και 
στον αθλητισμό αργότερα (Gallahue & Donnelly, 2007). Το κινητικό παιχνίδι αναπτύσσει τις 
δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας, ενισχύει τον οπτικοκινητικό συντονισμό, 
ενδυναμώνει το μυϊκό τόνο και διευκολύνει  την κινητική προσαρμογή σε νέες συνθήκες. 
Μάλιστα όσο περισσότερες ευκαιρίες για κινητικό παιχνίδι έχει ένα παιδί τόσο περισσότερο 
θα βελτιωθούν οι κινητικές του δεξιότητες (Frith, Loprinzi & Miller, 2019). 
 
Γνωστική ανάπτυξη 

Στην προσχολική ηλικία οι εμπειρίες και τα μηνύματα που δέχεται ο εγκέφαλος, 
τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, τον βοηθούν να αναπτυχθεί σωστά και γρήγορα 
(Zimmer, 2007). Σ΄ αυτό, το κινητικό παιχνίδι παίζει καθοριστικό ρόλο αφού μέσω αυτού τα 
παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους (NΑSPE, 2002) και το κάθε ερέθισμα που δίνεται 
στον εγκέφαλο συμβάλλει στην ανάπτυξή του (Zimmer, 2007). Μάλιστα, όσο πιο πλούσιο 
και πολυσύνθετο σε ερεθίσματα και εναλλαγές είναι το περιβάλλον τόσο πιο πολύ 
αλλάζουν οι κινητικές του δραστηριότητες, με αποτέλεσμα το παιδί να κερδίζει 
περισσότερες γνώσεις (Gabbard & Rodrigues, 2008). Μέσω του κινητικού παιχνιδιού το 
παιδί μπορεί να ενισχύσει τη μνήμη του να ξεχωρίζει την πραγματικότητα από τη φαντασία, 
να κατηγοριοποιεί πράγματα και καταστάσεις (Allport et all, 2019), να επιλύει απλά 
προβλήματα και να ενισχύει την προσοχή (Ζαράγκας, 2011). Επίσης, έχει διαπιστωθεί πως 
μέσω του κινητικού παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν να καλλιεργούν τη 
γλώσσα, να αναπτύσσουν τον προφορικό λόγο  και την επικοινωνία (Γώτη, Δέρρη &  
Κιουμουρτζόγλου, 2006; Iverson, 2010). Για αυτόν τον τομέα ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν 
επτά πηγές. 
 
Ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

Όσον αφορά την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσω του κινητικού 
παιχνιδιού, αξιοποιήθηκαν οχτώ  πηγές. Στην πρώιμη παιδική ηλικία μπαίνουν οι βάσεις για  
την κοινωνικοποίηση, η οποία βοηθά την ένταξη στην κοινωνία και τη μάθηση των αξιών, 
ηθών και κανόνων της (Allport et al., 2019). Το κινητικό παιχνίδι βοηθάει προς αυτή την 
κατεύθυνση, διότι το παιδί μέσω αυτού αλλάζει ρόλους, αναγνωρίζει και σέβεται τους 
συμπαίκτες του αλλά και τους κανόνες του παιχνιδιού και κατ’ επέκταση συνειδητοποιεί 
βασικούς κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς (Ungerer-Rohrich & Beckmann, 2002). 
Επίσης, βοηθάει το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας (Yzejian & Peisner-Feinberg, 
2009), παρέχει το αίσθημα της δικαιοσύνης και να ξεχωρίζει το σωστό και το λάθος 
(Παταξής, 2004). Ενισχύει την εξωτερίκευση των συναισθημάτων του παιδιού που μπορεί 
να είναι θετικά ή και αρνητικά, μέσα από τη νίκη ή την ήττα, και παρέχει βιώματα επιτυχίας 
ή αποτυχίας (Allport et al., 2019). Μέσω του παιχνιδιού το παιδί είναι δυνατόν να 
φανερώνει τους φόβους του, τους στόχους του, τα θέλω του, το άγχος του και ενδέχεται να 
πετύχει την ανεξαρτητοποίησή του (Zimmer, 2007). Επίσης, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, 
την αυτογνωσία του παιδιού αλλά και την ανθεκτικότητα για να ανταπεξέλθει σε 
μελλοντικές προκλήσεις (Allport et all, 2019). Ακόμα ωφελεί στο να ελέγχουν τα παιδιά τα 
τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς αλλά και άγχους, τα ωφελεί να προσαρμόζουν τα 
συναισθήματα των οικείων  τους και να γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους γύρω 
τους (Corbin, Welk, Corbin & Welk, 2016). Αντιθέτως, στα παιδιά που δε συμμετέχουν στο 
κινητικό παιχνίδι και η κινητική τους ανάπτυξη καθυστερεί, μπορεί να υπάρξουν 
συναισθηματικά αλλά και κοινωνικά ελλείμματα (Emck, Bosscher, Beek & Doroleijers, 2009) 
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και για αυτό είναι πιθανότερο να αποκτήσουν άγχος και κατάθλιψη στο μέλλον (Piek, 
Bradburg,  Elsley & Tate, 2008). 

 
Υγεία και ανάπτυξη   

Για την προώθηση της υγείας, μέσω του κινητικού παιχνιδιού αξιοποιήθηκαν 
τέσσερις έρευνες. Το κινητικό παιχνίδι «προστατεύει» το σώμα από διάφορες ασθένειες 
της εποχής μας, όπως παχυσαρκία, καρδιαγγειακά προβλήματα, οστικά προβλήματα 
(οστεοπόρωση). Μακροχρόνιες έρευνες έδειξαν πως όσο καλύτερο είναι το επίπεδο της 
φυσικής δραστηριότητας, άρα και της φυσικής κατάστασης, τόσο το σωματικό λίπος των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν αυξάνεται καθώς μεγαλώνουν (Shook et al., 2015), αφού 
στην ουσία ρυθμίζεται ο μεταβολισμός τους. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά 
αυτής της ηλικίας τα οποία δε δραστηριοποιούνταν με το κινητικό παιχνίδι και ήταν 
παχύσαρκα, έδειξαν ότι τα παιδιά είχαν σημαντική βελτίωση στις κινητικές τους δεξιότητες 
αλλά όχι στο δείκτη μάζας σώματος (Reilly et al., 2006). To κινητικό παιχνίδι βοηθάει επίσης 
και στην πρόληψη καρδιαγγειακών προβλημάτων. Είναι γνωστό πως η υψηλή πίεση και η 
κακή χοληστερίνη που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία λόγω μη άσκησης και κακής 
διατροφής συνοδεύουν τα παιδιά και στην ενηλικίωσή τους, προκαλώντας τους 
καρδιαγγειακά προβλήματα (Corbin et al., 2016). Η πρόληψη των οστικών προβλημάτων 
μπορεί να επιτευχθεί με την άσκηση αφού αυτή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 
αύξηση της οστικής μάζας κατά τη παιδική ηλικία (Specker & Binkley, 2009). 

 
Συζήτηση - Συμπέρασμα  

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι το κινητικό παιχνίδι είναι μια ευχάριστη 
δραστηριότητα για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αφού διεξάγεται χωρίς συγκρούσεις και 
καταναγκασμούς, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και συμμετοχή. Είναι το καλύτερο μέσο 
διδασκαλίας για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πως ο κινητικός, 
γνωστικός/μαθησιακός, ψυχοσυναισθηματικός και κοινωνικός τομέας, όπως και η διαμόρφωση, 
προώθηση και ανάπτυξη της υγείας είναι αλληλένδετα στοιχεία στο κινητικό παιχνίδι και 
αναπτύσσονται εξίσου (Allport et al., 2019; Corbin et al., 2016; Frith et al., 2019; Shook et al., 
2015). Άρα, το κινητικό παιχνίδι βοηθάει στην ολόπλευρη και σωστή ανάπτυξη του παιδιού 
προσχολικής ηλικίας και ως μέσο διδασκαλίας παρέχει μια πολύ καλή ευκαιρία για τη σωστή, 
εύκολη και ολόπλευρη ανάπτυξή του, αφού το παιδί παίρνει μέρος ευχάριστα σε αυτό. 
Επιπλέον, όσο περισσότερες ευκαιρίες για κινητικό παιχνίδι έχει ένα παιδί τόσο περισσότερο θα 
βελτιωθούν οι  δεξιότητές του. Συνεπώς, το παιδί μπορεί να γνωρίσει το περιβάλλον γύρω του, 
να πειραματιστεί και να αποκτήσει γνώσεις εμπειρίες και οφέλη. Για αυτό προτείνεται να 
αυξηθεί ο χρόνος συμμετοχής των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο κινητικό παιχνίδι μέσω 
διαθεματικών διδακτικών προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν τη Φυσική Αγωγή (ή την κινητική 
αγωγή). Μέσω  τέτοιων προσεγγίσεων, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στοχευμένα, 
μπορούν να επιτευχθούν μαθησιακοί στόχοι που αφορούν όλους τους τομείς ανάπτυξης και 
μάθησης, με τον πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. 
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THE MOTOR PLAY AS A MEANS OF TEACHING AND OVERALL DEVELOPMENT IN 
PRESCHOOL CHILDREN 

 
Bellos S., Derri V. 

 
Democritus University of Thrace, School of Physical Education & Sports Science,  

 Komotini 69100 
Abstract 
Play is probably the most important part of a preschooler's life after the love and care of 
his/her family. Children play whenever they can, spending more time of everyday life than in 
any other activity. They learn through it while they are leaded to self-recognition, acquisition 
of skills but also to mental and emotional integration. The purpose of this study was to 
investigate if motor play, as a means of teaching, helps preschool children to develop in all 
domains (motor, cognitive, psycho-emotional, social) and to be healthy. The complex and 
multidimensional role of motor play was investigated online, through search of relevant 
literature, in Google Scholar, in the bibliographic database "Pergamon", the Unified 
Institutional Repository Platform/Digital Library of NKUA, the Google search engine and the 
Chrome library of DPESS in Athens. The present bibliographic review included a total of 16 
research studies, 4 books in Greek and English, and conference proceedings from an 
international organization. Results revealed that motor play is an easy, enjoyable, 
appropriate, direct and indirect way or means of teaching that helps in the overall 
development of preschool children. 
 
Key words: motor game, overall development, preschool age, teaching means. 
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Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής των 
γονέων/φροντιστών ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές. Στην έρευνα συμμετείχαν 105 
γονείς/φροντιστές ατόμων με αναπηρία, ηλικίας 31 και πάνω. Το εργαλείο καταγραφής 
ήταν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από δύο μέρη. Το 1ο μέρος 
αναφέρονταν στην ποιότητα ζωής, η οποία αξιολογήθηκε με το SF-36 (Παππά, 
Κοντοδημόπουλος & Νιάκας, 2006). Το 2ο μέρος περιείχε επτά ερωτήσεις που αφορούσαν 
στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών όπως το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το 
επάγγελμά τους, καθώς και στοιχεία των προστατευόμενων μελών όπως το φύλο, η ηλικία 
και η αναπτυξιακή διαταραχή. Το SF-36 περιείχε 36 ερωτήσεις που κατηγοριοποιήθηκαν σε 
οχτώ θεματικές υποκλίμακες, οι απαντήσεις των οποίων αξιολογήθηκαν σε κλίμακα Likert. 
Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η ηλικία της πλειονότητας των 
συμμετεχόντων/ουσών ήταν 41-70 χρόνων ενώ των προστατευόμενων ατόμων 11-40 
χρόνων, εκ των οποίων τα 73 ήταν αγόρια και τα 32 κορίτσια. Τα περισσότερα άτομα από 
αυτά είχαν πολλαπλές αναπηρίες, νοητική υστέρηση και αυτισμό. Το αντιλαμβανόμενο 
επίπεδο ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων/ουσών χαρακτηρίστηκε μέτριο χωρίς 
ιδιαίτερες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ούτε και μεταξύ ατόμων διαφορετικής ηλικίας. 
Πολύ χαμηλές τιμές είχε η κλίμακα της ζωτικότητας, της ψυχικής υγείας, του σωματικού 
ρόλου, του συναισθηματικού ρόλου και της γενικής υγείας. Σημαντική διαφορά 
σημειώθηκε στον σωματικό πόνο και στη γενική υγεία των συμμετεχόντων/ουσών, που 
ήταν απόφοιτοι διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης. Το συμπέρασμα της παρούσας 
έρευνας ήταν ότι η ποιότητα ζωής ατόμων μέσης και τρίτης ηλικίας, που έχουν την 
φροντίδα παιδιών ή ενηλίκων ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα. Για τη γενίκευση των συμπερασμάτων της απαιτείται η διενέργεια ερευνών για 
τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο ποιότητας ζωής τους, όπως ο 
τόπος διαμονής, ο αριθμός των μελών της οικογένειας, το εισόδημα, η αναπηρία των 
παιδιών τους, η ενασχόληση των ίδιων ή και των παιδιών με φυσικές δραστηριότητες.  
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Εισαγωγή 

Το σύνολο των διαταραχών που εμφανίζει το άτομο κατά την περίοδο ανάπτυξης και 
συνεχίζει να το επηρεάζει και κατά την ενήλικη ζωή του, ονομάζονται αναπτυξιακές 
διαταραχές. Τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που εμφανίζουν τα άτομα με 
αναπτυξιακές διαταραχές ποικίλουν ανάλογα με το είδος της διαταραχής, την ηλικία τους, 
το περιβάλλον που ζουν, τη συννοσηρότητα που συχνά συναντάται αλλά και το χαρακτήρα 
του ίδιου του ατόμου (Harley et al., 2010; Lee et al., 2015). 
 Αν και η ποιότητα ζωής αποτελεί μια γενική και σύνθετη έννοια, οι άνθρωποι 
υποθέτουν ότι ξέρουν τι σημαίνει αλλά το νόημά της διαφέρει από άτομο σε άτομο. 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ποιότητα ζωής είναι η αξιολόγηση των 
πραγματικών συνθηκών της ζωής του ατόμου και ορίζεται ως ατομική αντίληψη της θέσης 
του στη ζωή σε σχέση με τις ανησυχίες, τις προσδοκίες και τους στόχους του. Η ποιότητα 
ζωής συνδέεται στενά με τομείς όπως η υγεία, οι σωματικές, οι ψυχολογικές, οι 
περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές σχέσεις του ατόμου (Rotstein et al., 2000). Ο Schalock 
(1994), περιγράφει οκτώ διαστάσεις της ποιότητας ζωής: συναισθηματική και σωματική 
ευεξία, διαπροσωπικές σχέσεις, υλική ευημερία, προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη, 
αυτοπροσδιορισμός και δικαιώματα.  

Οι Καστανιάς και συνεργάτες (2015), διερεύνησαν την ποιότητα ζωής και 
αξιολόγησαν την υγεία των γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση. Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 354 γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση (ΝΥ), ηλικίας 48,15±14,20, οι οποίοι 
αξιολογήθηκαν ως προς τη σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία με την κλίμακα Sf-36 
(Παππά, Κοντοδημόπουλος & Νιάκας, 2006). Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως οι γονείς 
παιδιών με ΝΥ εμφανίζουν χαμηλό δείκτη ποιότητας ζωής στις παραμέτρους που 
εξετάστηκαν. 

Οι Lee και συνεργάτες (2004), που σύγκριναν την ποιότητας ζωής γονέων παιδιών με 
διαταραχές αυτιστικού φάσματος και γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης, διαπίστωσαν ότι 
οι γονείς των πρώτων είχαν χαμηλό επίπεδο ποιότητα ζωής, υψηλό άγχος και έλλειψη 
γνώσεων αντιμετώπισης των καταστάσεων σχετικά με τη διαταραχή του παιδιού τους. 
Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία προέκυψε πως το χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής 
τους σε συνδυασμό με τη σωματική και ψυχική υγεία σχετίζονται με το άγχος τους, το 
οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Επιπλέον έρευνες για 
την ποιότητα ζωής των γονέων/φροντιστών παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές 
αναφέρονται σε υψηλά επίπεδα άγχους καταγράφοντας μια γενική απαισιοδοξία για το 
μέλλον των παιδιών τους και συμπτώματα κατάθλιψης για τους ίδιους (Allik et al., 2006; 
Little, 2002; Milliken, 2001).  

Σύμφωνα με τον Gray (2003), οι γυναίκες εμφανίζονται πιο ευάλωτες από τους 
άνδρες. Ο Larson (2006), αναφέρει πως το 2002 οι Tunali και Power υποστήριξαν πως οι 
μητέρες παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αφιερώνουν 50% περισσότερο 
χρόνο στα παιδιά τους συγκριτικά με τις μητέρες παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Το 
μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία απόκτησης του παιδιού, η ηλικία γάμου, το οικογενειακό 
εισόδημα αλλά και η έλλειψη προσωπικού χρόνου αποτελούν λόγους συγκρούσεων 
ανάμεσα στο ζευγάρι που έχει παιδί με αναπηρία (Hartley et al., 2010; Orsmond et al., 
2007). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής 
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των γονέων/φροντιστών ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές και τους παράγοντες που το 
επηρεάζουν. 

Μέθοδος 
Δείγμα 

Η έρευνα διεξήχθη στην Αθήνα και έλαβαν μέρος 105 άτομα. Συμμετείχαν 81 
γυναίκες και 24 άνδρες, ηλικίας 31 ετών και πάνω. Το κριτήριο συμμετοχής στην έρευνα 
ήταν να είναι γονείς/φροντιστές ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές. Τα ερωτηματολόγια 
δόθηκαν στην υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρεσίας δομών που φιλοξενούν άτομα με 
αναπηρία στην Αθήνα, τόπο διαμονής της ερευνήτριας. 

 
Πειραματικός σχεδιασμός 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο με δύο μέρη: το 1ο 
μέρος αποτελούνταν από το ερωτηματολόγιο «Επισκόπησης Υγείας SF-36» (Παππά, 
Κοντοδημόπουλος & Νιάκας, 2006) για την αξιολόγηση της σωματικής και ψυχοκοινωνικής 
υγείας των συμμετεχόντων/ουσών. Οι 36 ερωτήσεις του, κατηγοριοποιήθηκαν σε οχτώ  
θεματικές ενότητες (Σωματική Λειτουργικότητα, Ρόλο Σώματος, Ρόλο Συναισθήματος, 
Κοινωνικό Ρόλο, Σωματικό Πόνο, Ζωτικότητα, Ψυχική Υγεία και Γενική Υγεία). Κάθε μία από 
αυτές αποτελείται από δύο έως δέκα ερωτήσεις κλειστού τύπου, δύο έως έξι διαβαθμίσεων 
(κλίμακα Likert). Το 2ο μέρος περιείχε επτά ερωτήσεις, που σχετίζονταν με τα δημογραφικά 
στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών και των προστατευόμενων μελών τους με 
αναπτυξιακές διαταραχές (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα και φύλο γονέα, 
ηλικία, φύλο και αναπηρία των παιδιών). Η συλλογή των δεδομένων ήταν ανώνυμη και 
πραγματοποιήθηκε έπειτα από επικοινωνία με την κοινωνική υπηρεσία δομών ατόμων με 
αναπηρία, οι οποίοι ανέλαβαν την ενημέρωση και τη διανομή των ερωτηματολογίων προς 
συμπλήρωση στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. 

 
Στατιστική ανάλυση 

Η παρουσίαση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με περιγραφική στατιστική, 
χρησιμοποιήθηκαν δείκτες κεντρικής τάσης (μέσος όρος, τυπική απόκλιση), ανάλυση 
συχνοτήτων, έλεγχος του συντελεστή Cronbach's Alpha των υποκλιμάκων του 
ερωτηματολογίου SF-36, ο μη συσχετισμένος έλεγχος t (Independent –Sample T test) 
(κλίμακες sf-36) ως προς το φύλο των συμμετεχόντων/ουσών και ανάλυση διακύμανσης ως 
προς το μορφωτικό επίπεδο και την ηλικιακή ομάδα. Ως επίπεδο σημαντικότητα ορίστηκε 
το p<0.05. 

 
Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται τα στοιχεία των γονέων/ φροντιστών (ηλικιακή 
ομάδα, μορφωτικό επίπεδο) και των ατόμων την επιμέλεια των οποίων είχαν, ως προς την 
ηλικία. Τα περισσότερα άτομα από αυτά είχαν πολλαπλές αναπηρίες (n=40), νοητική 
υστέρηση (n=36) και αυτισμό (n=29).  

Η κλίμακα στο σύνολό της διαθέτει καλή αξιοπιστία (a=.865). Στις επιμέρους 
κλίμακες η αξιοπιστία κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (a=.665-.886) Στο Σχήμα 1 
αποτυπώνονται η μέγιστη αρνητική τιμή και ο μέσος όρος της βαθμολογίας στις 
υποκλίμακες που εξετάστηκαν. Ο περιορισμός της σωματικής λειτουργικότητας κυμάνθηκε 
περίπου στο μέσο ενώ της ζωτικότητας, της ψυχικής υγείας και της γενικής υγείας ήταν 
αρκετά μεγάλος, κάτω από το μέσο όρο. Από τον μη συσχετισμένο έλεγχο t διαπιστώθηκε 
ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο μέσος όρος των ανδρών 
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δεν ήταν σημαντικά υψηλότερος από των γυναικών στο ρόλο σώματος (t=.270, DF=98, 
p=.788), το ρόλο συναισθήματος (t=.415, DF=98, p=.679), στην κοινωνική λειτουργικότητα 
(t=1.011, DF=101, p=.314), τη ζωτικότητα (t=.210, DF=98, p=.834), την ψυχική υγεία (t=.725, 
DF=98, p=.470), τη γενική υγεία t=.060, DF=97, p=.952). Ο μέσος όρος των ανδρών ήταν 
μικρότερος από των γυναικών στη σωματική λειτουργικότητα (t=-.131, DF=96, p=.896) και 
το σωματικό πόνο (t=-.496, DF=100, p=.621).  
 

Πίνακας 1. Ηλικιακή ομάδα γονέων, παιδιών και μορφωτικό επίπεδο γονέων  

ΓΟΝΕΙΣ 

 Ηλικιακή ομάδα  Μορφωτικό επίπεδο 

Φύλο …30 
31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71<…  
Δημ/κ

ό 
Γυμ/σι

ο 
Λύκειο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Α  2 4 7 9 2  1 2 11 9 
Γ  8 25 25 22 1  5 7 40 28 

Σύνολο - 10 29 32 31 3  6 9 51 37 

ΠΑΙΔΙΑ 

 1-10 
11-
20 

21-
30 

31- 
40 

41<
… 

 

Πολλαπλέ
ς 

αναπηρίε
ς 

Νοητική 
υστέρησ

η 

Αυτισμό
ς 

 

Α 7 19 21 19 7  28 25 21  
Γ 1 12 9 6 4  12 11 8  

Σύνολο 8 31 30 25 11  40 36 29  
 

Από την ανάλυση διακύμανσης ως προς το μορφωτικό επίπεδο των 
συμμετεχόντων/ουσών διαπιστώθηκε ότι σημαντική διαφορά σημειώθηκε στην 
υποκλίμακα του σωματικού πόνου (F3,96=3.651, p<.05) και της γενικής υγείας (F3,93=3.189, 
p<.05) μεταξύ των ατόμων με διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης. Από τον έλεγχο Bonferroni 
εντοπίστηκε σημαντική διαφορά στην υποκλίμακα του σωματικού πόνου και της γενικής 
υγείας μεταξύ των πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ και των αποφοίτων Λυκείου (σωματικό πόνο) και 
των αποφοίτων Γυμνασίου (γενική υγεία). Μικρότερο σωματικό πόνο αισθάνονταν οι 
πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ από τους αποφοίτους του Λυκείου και ένοιωθαν ότι η γενική τους υγεία 
κυμαίνονταν σε καλύτερο επίπεδο από τους αποφοίτους του Γυμνασίου. Η ηλικιακή ομάδα 
των συμμετεχόντων/ουσών όπως και το φύλο του παιδιού τους δεν φάνηκε να επηρεάζει 
σημαντικά την αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής τους. 

 
Σχήμα 1. Μέγιστη αρνητική και μέσος όρος στις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου Sf-36 

των συμμετεχόντων/ουσών 
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Συζήτηση-Συμπεράσματα  
Από την παρούσα έρευνα προέκυψε πως η αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής 

κυμάνθηκε σε μέτριο επίπεδο χωρίς να υπάρξουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες 
και στις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία 
με τα συμπεράσματα άλλων ερευνητών (Καστανιάς και συν., 2015) αλλά σε αντίθεση με 
κάποιων παλαιότερων ερευνών (Allik et al., 2006; Grey, 2003). H πλειονότητα των 
συμμετεχόντων/ουσών ήταν μεγάλης ηλικίας. Αυτό όμως δε φάνηκε να επηρεάζει 
σημαντικά την αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής τους στις υποκλίμακες που εξετάστηκαν. Οι 
Dello και συνεργάτες (1998) όπως και οι Natuveli και Blane (2008), μετά από έρευνες που 
διεξήγαγαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής δεν 
επηρεάζεται από την ηλικία, διαπίστωση που έγινε και στην παρούσα έρευνα. Σημαντική 
διαφορά σημειώθηκε στον σωματικό πόνο και στη γενική υγεία μεταξύ των 
συμμετεχόντων/ουσών που ήταν απόφοιτοι διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, σχέση 
που διαπιστώθηκε και από άλλους ερευνητές (Hartley et al., 2010; Καστανιάς et al., 2015). 

Θα ήταν ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα, να 
εξεταστεί κατά πόσο ο τόπος κατοικίας επηρεάζει την ποιότητα ζωής των 
γονέων/φροντιστών καθώς επίσης να μελετηθεί εάν ο αριθμός των μελών ή το εισόδημα 
της οικογένειας καθώς και το είδος της αναπηρίας του παιδιού επηρεάζει την ποιότητα 
ζωής τους. Τέλος να διερευνηθεί η επίδραση της συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες 
τόσο των ίδιων των γονέων όσο και των παιδιών τους στην ποιότητα ζωής τους. 
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Abstract 
The purpose of the present research was to explore the quality of life level of parents and 
caregivers of persons with developmental disorders. The sample consisted of 105 parents / 
caregivers of persons with disabilities, aged 31 and over. The recording tool was a 
questionnaire consisting of two parts: the first part referred to the quality of life, which was 
evaluated with the SF-36 (Pappa, Kontodimopoulos & Niakas, 2006). The second part 
contained seven questions concerning data of the participants such as gender, age, 
educational level, occupation, and data of their protected members such as gender, age and 
the type of developmental disorder. The SF-36 contained 36 questions categorized into eight 
thematic subscales whose answers were rated on a Likert scale. The analysis of the data 
showed that the age of the most of participants was 41-70 years while that of the protected 
persons was 11-40 years, of whom 73 were boys and 32 were girls. The perceived quality of 
life level of the participants was characterized as moderate without significant differences 
between the two genders but nor between people of different ages. Very low values were 
the scale of vitality, mental health, physical role, emotional role and general health. There 
was a significant difference in the physical pain and general health of the participants who 
were graduates of different levels of education. The conclusion of the present study was that 
the quality of life of middle-aged and elderly people caring for children or adults with 
developmental disorders ranges at low levels. In order to generalize the conclusions, it is 
necessary to conduct research to identify the factors that affect their quality of life, such as 
place of residence, number of family members, income, disability of their children and 
parents’ or children’s physical activities. 
 
Key words: quality of life, persons with developmental disorders, parents, caregivers. 
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Περίληψη 
Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή των πεποιθήσεων των γονέων 
σχετικά με τον τρόπο ζωής των παιδιών τους με Αναπτυξιακές Διαταραχές όσον αφορά στην 
υγεία, στη διατροφή και στις φυσικές δραστηριότητες. Ο δευτερεύων σκοπός αφορούσε τα 
είδη άσκησης που συμμετείχαν τα παιδιά και οι τροφές που καταναλώνουν κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας. Στην έρευνα συμμετείχαν 81 γονείς/ κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 7 
έως 14 ετών, που φοιτούσαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Survey 
of Parents’  Concern about Healthy Lifestyles for Children with Developmental Disabilities» 
(Unoma Ogwu, 2012), το οποίο συμπληρώθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 
ανώνυμα. Αποτελούνταν από 33 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι εννέα αφορούσαν στη 
διατροφή, στο βάρος, οι οκτώ στη φυσική δραστηριότητα, στην καλή φυσική κατάσταση και 
οι υπόλοιπες δεκατέσσερις δημογραφικά στοιχεία γονέων, παιδιών και τα ανθρωπομετρικά 
χαρακτηριστικά των παιδιών. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι τα 
περισσότερα παιδιά κατανάλωναν ένα φρούτο (ή χυμό φρούτων), λαχανικά, 
γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο καθημερινά. Ωστόσο, κατανάλωναν λιγότερο από δύο με τρεις 
φορές τη βδομάδα ψάρι και ξηρούς καρπούς. Οι δραστηριότητες που συμμετείχαν πιο 
συχνά ήταν το περπάτημα, απλό παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους (n=73), η κολύμβηση 
(n=43) και η έντονη άσκηση –τρέξιμο, χορός (n=31). Οι περισσότεροι γονείς χαρακτήρισαν 
ως μέτριες τις γνώσεις τους και στους δύο τομείς ενώ ως προς τις δυνατότητές τους για 
ενημέρωση δήλωσαν λίγο ικανοποιημένοι. Συμπερασματικά, η διατροφή των παιδιών με 
αναπτυξιακές διαταραχές άγγιζε τα όρια της υγιεινής ενώ η πλειονότητα αυτών συμμετείχε 
τουλάχιστον σε μία φυσική δραστηριότητα μία έως τρεις φορές την εβδομάδα. Οι γονείς 
δήλωσαν ότι δεν είχαν σε ικανοποιητικό βαθμό γνώσεις για την υγιεινή διατροφή και 
μεθόδους άσκησης που θα συνέβαλαν στην προαγωγή της υγείας των παιδιών τους. Για τη 
γενίκευση των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας απαιτείται η διενέργεια 
περισσότερων ερευνών με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων των οποίων τα 
προστατευόμενα μέλη με αναπτυξιακές διαταραχές να είναι μεγαλύτερης ηλικίας.  
 
Λέξεις κλειδιά:  αναπτυξιακές διαταραχές, άγχος γονέων, υγιής τρόπος ζωής, φυσική 

δραστηριότητα, διατροφή 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΑΝΗΣΥΧΙΏΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΏΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΙΉ ΤΡΌΠΟ ΖΩΉΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ 
ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΈΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ 

 

Εισαγωγή 
 

Η φροντίδα ενός παιδιού είναι μία μοναδική- ευχάριστη εμπειρία, συχνά όμως 
συνοδεύεται από άγχος και ανησυχία λόγω των δυσκολιών, των απογοητεύσεων και των 
καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γονείς. Η έλευση ενός παιδιού με 
αναπτυξιακή διαταραχή φέρει απροσδόκητες απαιτήσεις και προκλήσεις στους γονείς για 
τις οποίες δεν είναι προετοιμασμένοι. Οι Foody, James και Leader (2015) υποστηρίζουν πως 
οι γονείς παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές συχνά αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα 
άγχους από τους γονείς παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, οι μητέρες 
αναφέρεται πως έχουν υψηλότερα επίπεδα γονικής δυσφορίας, άγχους και κατάθλιψης 
από τους πατέρες (Dervishaliaj, 2013). Ωστόσο για την αποφυγή του άγχους οι γονείς 
χρειάζονται κατάλληλη καθοδήγηση και πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία του 
παιδιού, τις διατροφικές απαιτήσεις και τη διαχείριση των παιδιών (Ranta, Sharma & 
Grupta, 2015). Οι ανησυχίες των γονέων πολλές φορές σχετίζονται και με το επίπεδο υγιούς 
τρόπου ζωής των παιδιών τους . 

Ένας υγιής τρόπος ζωής περιλαμβάνει την υγιεινή διατροφή και τη σωματική 
δραστηριότητα. Οι Liu, Kelly, Davis και Zamora (2019) αναφέρουν πως η μειωμένη γνώση 
όσον αφορά στον υγιεινό τρόπο διατροφής και την κινητική ικανότητα μπορεί να είναι οι 
βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) σε παιδιά με 
αναπτυξιακές διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έχουν σημαντικά υψηλότερες τιμές 
όσον αφορά το βάρος και τον ΔΜΣ (Shmaya, Eilat, Leitner, Reif & Gabis, 2015). Ένας λόγος 
για τις υψηλότερες τιμές πιθανά να είναι ο αντίκτυπος των τροφίμων που περιέχουν υψηλά 
επίπεδα κορεσμένων λιπών και σακχάρων, η μειωμένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, 
γαλακτοκομικών προϊόντων (Buro et al., 2020), τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου, φυλλικού 
οξέος και καλίου (Joo, Kim, Choue & Lim, 2019) και η μικρότερη ποικιλία των τροφών από 
τα παιδιά (Bandini et al., 2018). 

Οι Lobstein, Baur και Uauy (2004) ανέφεραν πως ένας κύριος παράγοντας για την 
παχυσαρκία είναι τα χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, οι χρόνιες καταστάσεις 
κακής υγείας και η φαρμακευτική αγωγή. Η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες μπορεί 
να συμβάλλει στη μείωση του σωματικού λίπουςκαι στη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας, 
της μυϊκής δύναμης, της ευλυγισίας, της ισορροπίας, της ταχύτητας, της οστικής 
πυκνότητας και της καρδιαγγειακής αντοχής (Collins & Staples, 2017). Γενικά, υπάρχει 
ανάγκη για βελτίωση των συμπεριφορών στον τρόπο ζωής των ατόμων με αναπηρία μέσω 
της παροχής πληροφοριών για τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα (Gumstrut, 
2017). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν αφενός η καταγραφή των πεποιθήσεων και των 
ανησυχιών των γονέων σχετικά με τον τρόπο ζωής των παιδιών τους με αναπτυξιακές 
διαταραχές όσον αφορά στην υγεία, στη διατροφή και στις φυσικές δραστηριότητες και 
αφετέρου τα είδη άσκησης που συμμετέχουν τα παιδιά και οι τροφές που καταναλώνουν 
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. 
 

Μέθοδος 
Δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 81 γονείς και κηδεμόνες παιδιών με αναπτυξιακές 
διαταραχές, ηλικίας 7 έως 15 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
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Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το σκοπό της έρευνας ενημερώθηκαν 
σύλλογοι γονέων ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι 
σύλλογοι που ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ήταν από τις πόλεις 
του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.  

Πειραματικός σχεδιασμός 
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Survey 

of Parents’ Concern about Healthy Lifestyles for Children with Developmental Disabilities» 
(Unoma Ogwu, 2012), το οποίο έχει μεταφραστεί και χρησιμοποιηθεί σε ελληνικό 
πληθυσμό (Τσάπατος, 2016). Το ερωτηματολόγιο καταγράφει τις ανησυχίες των γονέων για 
τον υγιή τρόπο ζωής των παιδιών τους που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές. Η 
συμμετοχή των γονέων στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν εθελοντική, ανώνυμη 
και σύμφωνα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα ερωτηματολόγια που 
συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά ήταν 66 ενώ σε έντυπη μορφή ήταν 15. 

Στατιστική ανάλυση 
Η παρουσίαση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με περιγραφική στατιστική, 

χρησιμοποιήθηκαν δείκτες κεντρικής τάσης (μέσος όρος, τυπική απόκλιση) και ανάλυση 
συχνοτήτων.  

 

Αποτελέσματα 
Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες/ουσες ήταν μητέρες (n=62) και κατοικούσαν στη πόλη του Πειραιά (n=48). 
Αναφορικά με το φύλο των παιδιών τα περισσότερα ήταν αγόρια (n=57). Τα παιδιά με 
κριτήριο το ΔΜΣ χαρακτηρίστηκαν ως άτομα με φυσιολογικό βάρος. Οι αναπηρίες των 
παιδιών ήταν αυτισμός (n=33), διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (n=19), διάφορα σύνδρομα 
(n=10), νοητική υστέρηση (n=9), σύνδρομο Down (n=5) και πολλαπλές αναπηρίες (n=5). Η 
πλειονότητα αυτών δεν παρουσίαζε αισθητηριακή ή κινητική αναπηρία. Είχαν νοητική 
υστέρηση (n=61),η οποία χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή (n=13), μέτρια (n=39) και ελαφριά 
(n=9).  

Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, τα περισσότερα από τα παιδιά 
κατανάλωναν καθημερινά ένα φρούτο, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και ελαιόλαδο. 
Δεν παρέλειπαν το πρωινό τους γεύμα (n=76), το οποίο περιλάμβανε κυρίως 
γαλακτοκομικά προϊόντα (n=72) ή/και δημητριακά (τύπου corn flakes), ψωμί, φρυγανιές, 
αρτοσκευάσματα (n=62). Τα όσπρια περιλαμβανόταν στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των 
παιδιών (n=53) όμως τα περισσότερα παιδιά δεν κατανάλωναν ψάρι (n=69) και ξηρούς 
καρπούς (n=59) κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τέλος, τα παιδιά που κατανάλωναν γλυκά 
σε καθημερινή βάση ήταν μόνο 32. 

Οι φυσικές δραστηριότητες που συμμετείχαν τα παιδιά αποτυπώνονται στον Πίνακα 
1. Η συχνότητα αυτών από μία έως τρεις φορές την εβδομάδα ήταν αρκετά μικρή. Οι 
δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής ήταν το περπάτημα, το απλό 
παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, η κολύμβηση, το τρέξιμο, ο χορός, τα ομαδικά αθλήματα 
όπως είναι η καλαθοσφαίριση, το bowling. Ωστόσο δηλώθηκε από ικανοποιητικό αριθμό 
συμμετεχόντων/ουσών ότι τα παιδιά τους ασχολούνταν με «Άλλου είδους άσκηση» από μία 
έως τρεις φορές την εβδομάδα. 

Οι γνώσεις των συμμετεχόντων ως προς βάρος, τις υγιεινές συνήθειες, το καλύτερο 
είδος και τη συχνότητα άσκησης των παιδιών τους χαρακτηρίστηκαν ως μέτριες. Δήλωσαν 
ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα που έχουν για ενημέρωση ως προς το 
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βάρος, τις υγιεινές τροφές, τον τρόπο αγοράς και παρασκευής προϊόντων (Σχήμα 1) αλλά 
και ως προς το καλύτερο είδος και τη συχνότητα άσκησης των παιδιών τους.  

Πίνακας 1.Φυσικές δραστηριότητες που συμμετείχαν τα παιδιά την εβδομάδα 

Δραστηριότητες Μητέρα Πατέρας Αδελφός/ή Γιαγιά 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ομαδικά αθλήματα  ( μπάσκετ, bowling) 41 7 11  12 2   3        
Έντονη άσκηση 
(τρέξιμο, χορός) 

35 7 16 1 9 3 2  1   2     

Περπάτημα, απλό παιχνίδι σε 
εξωτερικούς χώρους 

3 6 31 21 2 3 7 2  2 1      

Προπόνηση ενδυνάμωσης 52 4 3 1 13 1   1 1 1      
Κολύμβηση 25 10 24 2 6 3 4  3        
Stretching, Yoga 48 4 6 1 14     1       
Άλλου είδους άσκηση 11 2 15 2 9    2    1    
Σημ. 1: Ποτέ/ Λιγότερο από 1 φορά το μήνα, 2: Τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, λιγότερο από 1 φορά την 
εβδομάδα, 3: Τουλάχιστον 1-3 φορές την εβδομάδα, 4: 4-7 φορές την εβδομάδα  

 

 
Σχήμα 1. Επίπεδο ικανοποίησης των γονέων ως προς τη δυνατότητα ενημέρωσης που έχουν 

για το βάρος, τις υγιεινές τροφές, τον τρόπο αγοράς και παρασκευής των 
φαγητών για τα παιδιά τους. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά των 
συμμετεχόντων/ουσών ήταν αγόρια και είχαν αυτισμό. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί από 
την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού στα αγόρια έναντι των κοριτσιών 
(Baxter et al., 2014). Η πλειονότητα των παιδιών είχαν φυσιολογικό βάρος σε αντίθεση με 
τα συμπεράσματα άλλων ερευνητών ότι στην ομάδα των ατόμων αυτών απαντάται σε 
μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της παχυσαρκίας (Must et al.,2016) και υψηλότερες τιμές 
αναφορικά με το βάρος και το ΔΜΣ (Shmaya et al., 2015). 
 Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών μπορούν να χαρακτηριστούν ως αρκετά 
υγιεινές αντίθετα με αποτελέσματα άλλων ερευνών (Βandini et al., 2018; Buro et al., 2020; 
Joo et al., 2019). Ωστόσο, οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τη διατροφή και το βάρος 
κρίθηκαν από τους ίδιους ως μέτριες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν πως 
ήταν λίγο ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα για ενημέρωση ως προς το βάρος, τις υγιεινές 
τροφές, τον τρόπο αγοράς και παρασκευής φαγητών. Για το λόγο αυτό, οι γονείς/κηδεμόνες 
των παιδιών χρειάζονται την κατάλληλη καθοδήγηση σχετικά με τις διατροφικές απαιτήσεις 
τους, την αναπηρία του παιδιού αλλά και τη διαχείρισή τους (Ranta et al., 2015). 
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 Το επίπεδο συμμετοχής των παιδιών σε φυσικές δραστηριότητες μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ικανοποιητικό αν και έχει αναφερθεί πως τα παιδιά με αναπτυξιακές 
διαταραχές έχουν χαμηλό επίπεδο συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες, στο οποίο 
αποδίδεται και το πρόβλημα της παχυσαρκίας (Lobstein et al., 2004). Εντούτοις, οι γνώσεις 
των γονέων αναφορικά με το καλύτερο είδος και τη συχνότητα σωματικής δραστηριότητας 
καταγράφηκαν ως μέτριες όπως και το επίπεδο ικανοποίησής τους ως προς τη δυνατότητα 
για ενημέρωση στο συγκεκριμένο θέμα. Οι Hinckson και συν. (2013) υποστήριξαν ότι μέσω 
προγραμμάτων μπορούν να βελτιωθούν οι γνώσεις των γονέων και να αναπτυχθούν 
στρατηγικές για υγιή δραστηριότητα και υγιεινή διατροφή. Την ανάγκη αυτή τόνισαν οι 
συμμετέχοντες/ουχες και στην παρούσα έρευνα. Θεωρούν πολύ σημαντική την ενημέρωση 
για αθλήματα και άλλες μορφές άσκησης ως δραστηριότητες αναψυχής, οι οποίες θα 
προσφέρονται δωρεάν ή το κόστος συμμετοχής θα είναι μικρό. Το οικονομικό πρόβλημα 
των γονέων/κηδεμόνων είναι μεγάλο λόγω των αυξημένων αναγκών των παιδιών τους και 
των θεραπειών που απαιτούνται από τη βρεφική ηλικία (Kabiyea & Manor-Biyamini, 2019). 
Θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί μακροπρόθεσμα η αποτελεσματικότητα ενός 
προγράμματος ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές 
σε θέματα διατροφής και φυσικής δραστηριότητας όσον αφορά στην υγεία τους.  
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Abstract 
 
The main aim of this study was to record parent’s beliefs and concerns about the lifestyle of 
their children, who suffer from Developmental Disorders in terms of health in diet and 
physical activity. Secondary aim was the types of exercise that children participate and their 
dietary choices during the week. The research involved 81 parents and guardians of children 
with developmental disorders aged 7 to 14, who studied at special Primary schools,. 
Participants voluntarily completed the questionnaires anonymously and in accordance with 
the protection of personal data. The "Survey of Parents” Concern about Healthy Lifestyles 
for Children with Developmental Disabilities" (Unoma Ogwu, 2012), questionnaire was used 
to collect data from the present study. The questionnaire contains 33 questions, nine of 
which relate to diet and weight, eight to physical activity and fitness and the fourteen to the 
demographic and anthropometric characteristics of children with developmental disorders. 
The results in relation to the diet indicate that most children consume fruit (or fruit juice), 
vegetables, dairy, olive oil daily. However, their weekly consumption of fish and nuts is less 
than two to three times a week. The most common activities for children who suffer from 
developmental disorders were walking, simple outdoor play (n = 73), swimming (n = 43) and 
intense exercise - running, dancing - (n = 31). The majority of the sample, describes their 
knowledge level as mediocre in both areas and most parents / guardians were a little 
dissatisfied with their opportunities for information. In conclusion, children who suffer from 
developmental disorders included dairy, fruits, vegetables and olive oil in their daily diet. In 
addition, most children participated in at least one physical activity. However, the parents 
stated that they did not have sufficient knowledge about healthy eating and exercise 
methods that would contribute to the promotion of their children's health.  
 
Key words: developmental disorders, parental stress, healthy lifestyle, sports, nutrition 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ BOWLING 
 

Παναγοπούλου Α., Μπάτσιου Σ. 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
Κομοτηνή 69100 

 
Περίληψη 
 
Σκοπός της πρακτικής άσκησης ήταν να αναδείξει την σημασία και τα οφέλη της 
ενασχόλησης με το bowling μέσα από ένα πρόγραμμα διδασκαλίας σε μια σχολική μονάδα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 33 παιδιά που φοιτούσαν στη μονάδα, ήταν μαθητές με 
μέτρια νοητική υστέρηση και μαθητές με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Το πρόγραμμα 
εξάσκησης των μαθητών περιελάμβανε τη διδασκαλία των κανονισμών του αθλήματος 
μέσα από το παιχνίδι και πολλές ασκήσεις ισορροπίας. Η επιλογή του αθλήματος του 
bowling έγινε για πολλούς λόγους. Είναι μία ευχάριστη και σχετικά εύκολη δραστηριότητα, 
η απόκτηση των δεξιοτήτων θα έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να επισκεφθούν ένα 
κέντρο bowling προκειμένου να παίξουν σε πραγματικές συνθήκες. Ο εξοπλισμός που 
απαιτείται για να γίνει η εξάσκηση στον οπτικοκινητικό συντονισμό αλλά και στην 
εκμάθηση των κανονισμών μπορεί πολύ εύκολα να κατασκευαστεί από υλικά που δεν 
κοστίζουν πολύ. Είναι άθλημα των SpecialOlympics, στους οποίους έχουν δικαίωμα να 
συμμετέχουν τα άτομα με νοητική αναπηρία. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε διήρκησε 
τρεις εβδομάδες και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 μαθήματα. Στη διάρκεια των 
μαθημάτων παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές βελτίωσαν την ατομική τους επίδοση μέσα από 
ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών δήλωνε το μεγάλο τους 
ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο άθλημα. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρήθηκε 
βελτίωση στον οπτικοκινητικό συντονισμό τους. Οι καθηγητές φυσικής αγωγής που 
εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης θα πρέπει να εντάσσουν 
τα αθλήματα των Special Olympics στη διδακτέα ύλη, αφενός για να γνωρίσουν οι μαθητές 
τους τα αθλήματα και αφετέρου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να 
μπορούν να ασχοληθούν με αυτές κατά τον ελεύθερο χρόνο τους ως δραστηριότητες 
αναψυχής ή να επιλέξουν ένα από αυτά για να κάνουν αθλητισμό.   
 

Λέξεις κλειδιά: αναπηρία, νοητική υστέρηση, αθλητισμός, bowling,  
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ BOWLING 
 

Εισαγωγή 
Η άσκηση είναι σημαντική για όλους τους ανθρώπους με ή χωρίς αναπηρία. Τα 

οφέλη, σωματικά και ψυχικά, από την ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι πολλά. Ο 
Διεθνής Αθλητικός Οργανισμός των «Special Olympics» έχει ως σκοπό να προωθεί ετήσια  
προγράμματα εξάσκησης και να οργανώνει αθλητικούς αγώνες σε διάφορα αθλήματα 
Ολυμπιακού Τύπου για ΟΛΟΥΣ, παιδιά και ενήλικες με νοητική υστέρηση. Κατά τη διάρκεια 
των αγώνων διεξάγονται 27 Ολυμπιακού τύπου αθλήματα (22 θερινά αθλήματα και 5 
χειμερινά). Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες των  Special Olympics διεξήχθησαν το 1968. 

Το Bowling είναι ένα άθλημα, που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα των θερινών 
αγώνων των Special Olympics. Οι αθλητές προσπαθούν να κερδίσουν πόντους ρίχνοντας 
στον οριοθετημένο διάδρομο, μια μπάλα συγκεκριμένων διαστάσεων και βάρους 
(μπόουλινγκ) σε μία επίπεδη επιφάνεια από ξύλο η μία συνθετική απομίμηση ξύλου, 
προκειμένου να ρίξουν κάτω τις «κορύνες», που βρίσκονται στο τέλος του διαδρόμου.  

Οι διάφορες κατηγορίες που μπορούν να συμμετάσχουν στους Αγώνες των Special 
Olympics είναι α) το ατομικό (ένας αθλητής/τρια), με ράμπα με βοήθεια (ένας παίχτης/ 
τρια), με ράμπα χωρίς βοήθεια (ένας αθλητής/τρια), β) το διπλό, (ανδρών- δύο άνδρες, 
γυναικών- δύο γυναίκες και το μεικτό-ένας άνδρας και μια γυναίκα) και γ) το ομαδικό. 
Υπάρχουν και οι «unified teams», οι ομάδες ένταξης. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από 
άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία. Οι ομάδες αυτές έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται 
στους αγώνες των Special Olympics (α. διπλό ανδρών και διπλό γυναικών (1 με νοητική –
αθλητής και 1 χωρίς νοητική αναπηρία- partner), και το μικτό (ένας άνδρας / μία γυναίκα 
αθλητής/τρια και μία γυναίκα/ένας άνδρας –partner), β. το ομαδικό ανδρών (2 χωρίς +2 με 
νοητική αναπηρία), γυναικών (2 χωρίς +2 με νοητική αναπηρία), και το μεικτό (2 χωρίς +2 
με νοητική αναπηρία- άνδρας και γυναίκα + γυναίκα και άνδρας).  

Νοητική υστέρηση είναι μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από περιορισμούς στην 
νοητική λειτουργία – κάτω του μέσου όρου- όσο και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, 
και εμφανίζεται στην περίοδο ανάπτυξης (Alonso & Shalock, 2010). Η διαταραχή αυτιστικού 
φάσματος (ASD) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που παρουσιάζεται με τη μορφή 
σοβαρών δυσκολιών στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, μαζί με 
επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και στερεοτυπικά ενδιαφέροντα (Cho & Ahn, 2016). 

Σκοπός του προγράμματος ήταν μέσω της διδασκαλίας του αθλήματος του bowling 
να αποκτήσουν οι μαθητές αφενός τις απαραίτητες δεξιότητες και αφετέρου να 
κατανοήσουν τους κανονισμούς διεξαγωγής του.  
 

Μέθοδος 
Δείγμα 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ) Μαντινείας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 33 μαθητές. Ο μέσος 
όρος ατόμων των τμημάτων ήταν οχτώ. Το πρόγραμμα διήρκησε τρεις εβδομάδες. Το 
σύνολο των ωρών του προγράμματος ανά εβδομάδα ήταν τρεις (3) ώρες και η διάρκεια 
κάθε διδακτικής ώρας ήταν σαράντα πέντε λεπτά (45΄). Τα τμήματα στα οποία 
εφαρμόστηκε το πρόγραμμα ήταν τέσσερα και ήταν χωρισμένα ανάλογα με το μαθησιακό 
επίπεδο και των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών ανεξαρτήτου του χρόνου φοίτησής τους. Η 
πλειοψηφία των παιδιών/μαθητών είχαν μέτριο επίπεδο νοητικής υστέρησης και ελάχιστα 
μέτρια μορφή αυτισμού. 
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Διαδικασία 
Για την επίτευξη των στόχων δημιουργήθηκαν δύο προγράμματα. Για τη βελτίωση 

των αδρών κινητικών δεξιοτήτων εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε ασκήσεις 
ισορροπίας, χρήση αντικειμένων (ρίψη, υποδοχή, λάκτισμα), δραστηριότητες με ή χωρίς 
μετακίνηση. Επίσης, περιλάμβανε ασκήσεις ισορροπίας πάνω σε step, στατικά άλματα με 
τα δυο και το ένα πόδι, αλλαγές κατεύθυνσης. Αυτό το πρόγραμμα είχε εφαρμογή μία 
φορά την εβδομάδα σε κάθε τμήμα.  

Το πρόγραμμα διδακτικής του bowling εφαρμόζονταν δύο φορές την εβδομάδα. Για 
τη διδακτική του αθλήματος του bowling έγινε μια εισαγωγή με σχετικά βίντεο, σε μία 
αίθουσα της σχολικής μονάδας που διέθετε προτζέκτορα. Ήταν ένα θεωρητικό μάθημα 
εισαγωγής στο bowling, σχετικά με τον εξοπλισμό και τον τρόπο διεξαγωγής. Δεν έγινε 
κάποια αναφορά στους κανόνες του παιχνιδιού, πιστεύοντας πως ο καλύτερος τρόπος για 
να τους αφομοιώσουν ήταν κατά τη διάρκεια προπόνησης του αθλήματος.  

Στο χώρο της αίθουσας είχε στηθεί ένας εικονικός διάδρομος bowling (γραμμή- 
αρχή διαδρόμου, κάποια απόσταση και κορύνες). Έπειτα, αναλύθηκε η διεξαγωγή του 
αθλήματος σχετικά με τους γύρους, τις βολές σε κάθε γύρο και ποια είναι τα αγωνίσματα 
(ατομικό, διπλό, ομαδικό) και τις κατηγορίες των φύλων που μπορούν να αγωνιστούν. Για 
την καλύτερη εμπέδωση του θεωρητικού μέρους, υπήρχε στον πίνακα ένα σχεδιάγραμμα 
με κενά από τα παραπάνω. Με σχετικές ερωτήσεις που τους έγιναν, συμπλήρωσαν 
επιτυχώς το σχεδιάγραμμα. Έπειτα ανά ομάδες τα παιδιά προσπάθησαν να τοποθετήσουν 
τις κορύνες στη σωστή θέση.  

Στη συνέχεια του προγράμματος, τα παιδιά στον προαύλιο χώρο του σχολείου 
άρχισαν να εξοικειώνονται με το άθλημα του bowling. Αρχικά, σε μια γραμμή του γηπέδου 
έμαθαν τα βήματα και την κίνηση του χεριού φτάνοντας σε μια άλλη γραμμή (ταινία) που 
είχε τοποθετηθεί, εξηγώντας τους πως δεν πρέπει να πατήσουν πάνω σε αυτή. Ο 
εξοπλισμός ήταν δέκα πλαστικά μπουκάλια (το κάθε μπουκάλι εμπεριείχε 100ml νερού) και 
μπάλες χειροσφαίρισης. Για την εξοικείωση των παιδιών με τις ρίψεις στην αρχή, η 
απόσταση της γραμμής με την πρώτη κορύνα ήταν μικρή. Προοδευτικά, η απόσταση 
μεγάλωνε φτάνοντας στο τέλος του προγράμματος την προβλεπόμενη από τους 
κανονισμούς.  

Επιπλέον, με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με τα αγωνίσματα, ανάλογα με τον 
αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν στο μάθημα και τον αριθμό ως προς το φύλο έπαιζαν 
και το ανάλογο αγώνισμα, είτε διπλό είτε ομαδικό. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων 
έμφαση δόθηκε στους κανονισμούς σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς των Αγώνων 
των Special Olympics και της διεθνούς ομοσπονδίας Bowling 
(http://www.specialolympics.org/sports.asp). Επιπλέον, άρχισαν να εξοικειώνονται με τους 
όρους strike (όταν πέφτουν όλες οι κορύνες), open (όταν δεν πέφτει καμία κορύνα) και τη 
βαθμολογία που κατέγραφαν σε ένα χαρτί υπήρχε ένας πίνακας καταγραφής των ρήψεων 
του κάθε γύρου, αντίστοιχο του πίνακα βαθμολογιών του αθλήματος. Στη μέση της 
τέταρτης και τελευταίας εβδομάδας του προγράμματος, χωρίς κάποια οικονομική 
επιβάρυνση της σχολικής μονάδας, χορηγήθηκε ένα σετ από πλαστικές κορύνες και μπάλες 
για την πραγματική προσομοίωση του αθλήματος, αν και λόγω του βάρους τους, δεν 
μπορούσαν να παίξουν σε μεγάλη απόσταση από τις κορύνες. 

 
Αποτελέσματα 

Με το πρόγραμμα βελτίωσης των κινητικών ικανοτήτων οι μαθητές, ανεξάρτητα από 
την αναπηρία τους, βελτίωσαν τη δεξιότητα της ισορροπίας και την ικανότητά τους να 

http://www.specialolympics.org/sports.aspx
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εκτελούν σύνθετες κινήσεις. Η διαδικασία ήταν οι μαθητές να εκτελέσουν τις ασκήσεις του 
αρχικού τεστ, των οποίων οι επιδόσεις συγκρίθηκαν.   Με το πρόγραμμα της διδακτικής του 
bowling, ακολούθησαν μια σειρά από οδηγίες- κανόνες και κατάφεραν να παίζουν 
αυτόνομα χωρία κάποια ανατροφοδότηση από την καθηγήτρια. Ενίσχυσαν τη σχέση τους 
με τους υπόλοιπους συμμαθητές και βελτίωσαν το επίπεδο της χρήσης του εξοπλισμού. Με 
τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος κατανόησαν όρους και κανόνες του bowling αλλά και 
τις κατηγορίες των αγωνισμάτων. Ωστόσο, η καταγραφή της βαθμολογίας κάθε γύρου από 
την ατομική τους επίδοση ήταν κάτι που δυσκόλεψε τους μαθητές. 
 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 
Από την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του προγράμματος διαπιστώθηκε ότι η 

δραστηριότητα του bowling κίνησε το ενδιαφέρον των παιδιών. Η βελτίωση των επιδόσεων 
στις ρίψεις και ο συναγωνισμός έκαναν τα παιδιά να είναι πιο ενεργά και πρόθυμα στη 
συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η εφαρμογή του προγράμματος σε 
συνδυασμό με τα αγωνίσματα έκανε τα παιδιά να συνεργάζονται ομαλά. Τα παιδιά 
συνεχώς δήλωναν τη χαρά τους και τη διασκέδαση που τους πρόσφερε η ενασχόλησή τους 
με το bowling. 

Λόγω του διαχωρισμού των τμημάτων από τη σχολική μονάδα, με βάση το 
μαθησιακό τους επίπεδο και της ιδιαιτερότητας που αντιμετώπιζαν, μεγάλη βελτίωση στην 
κατανόηση και καταγραφή της βαθμολογίας παρατηρήθηκε, στα παιδιά με ελαφριά 
νοητική υστέρηση. Δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά μεταξύ των φύλων. Στα παιδιά με 
μέτρια μορφή νοητικής υστέρησης, το ποσοστό ανατροφοδότησης από την καθηγήτρια 
ήταν μικρότερο σε σχέση με τα παιδιά μέτριας μορφής αυτισμού.  

Στο τέλος του προγράμματος, συζητήθηκε να ακολουθήσει η διδασκαλία κάποιου 
άλλου αθλήματος των Special Olympicsστο μάθημα της φυσικής αγωγής. Το μάθημα της 
φυσικής αγωγής είναι πιθανά για πολλά παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η κύρια 
πηγή της σωματικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης των κινητικών τους δεξιοτήτων 
(Bailey, 2006). Οι καθηγητές φυσικής αγωγής που διδάσκουν σε σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν μαθητές κυρίως με νοητική υστέρηση, 
οφείλουν να γνωρίζουν τα αθλήματα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Special 
Olympics προκειμένου να τα εντάσσουν στη διδακτέα ύλη. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές 
θα αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες του αθλήματος και πιθανά να θελήσουν να 
ασχοληθούν κατά τον ελεύθερο χρόνο τους ως δραστηριότητα αναψυχής ή ως άθλημα. 
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Abstract 
 
The purpose of the internship was to highlight the importance and benefits of bowling 
through a curriculum in a secondary school. The 33 children who attended the unit were 
students with moderate mental retardation and students with autism spectrum disorders. 
The students' training program included teaching the rules of the sport through game and 
many balance exercises. The sport of bowling was chosen for many reasons: it is a fun and 
relatively easy activity, the acquisition of skills would allow students to visit a bowling alley 
to play in real conditions, the equipment needed to practice in visual-motor coordination 
but also in learning the rules can very easily be made of low cost materials, it is a sport of 
Special Olympics, in which people with intellectual disabilities are allowed to participate. The 
program was implemented for three weeks. There were 12 lessons. During the lessons it was 
observed that the students improved their individual performance through exercises that 
were used. The active participation of the children expressed their great interest in this 
sport. Over time, there was an improvement in their visual-motor coordination. Physical 
education teachers working in special education schools should include Special Olympics 
sports in the curriculum on the one hand to familiarize their students with the sports and on 
the other hand to acquire the necessary skills, so that they can start a new sport and have 
fun and do physic exercise at their free time. 
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» 

 
Παναγιωτίδου Δ., Μπερμπερίδου Φ 

 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

Κομοτηνή 69100 
 

Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την επίδραση μιας διαθεματικής 
διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής σε μαθητές με νοητική υστέρηση (ΝΥ), διαταραχές 
αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) και αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού (ΑΔΚΣ). Οι 
μαθητές μέσω της παιγνιώδους κινητικής δραστηριότητας του μπόουλινγκ, εξασκήθηκαν 
στη φωνολογική ενημερότητα, δηλαδή στην ικανότητα  να αναγνωρίζουν τα γράμματα του 
ελληνικού αλφαβήτου καθώς και να σχηματίζουν λέξεις. Το δείγμα αποτέλεσαν τέσσερις  
μαθητές (Ν=4) του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Πρόσβαση», ηλικίας 10-15 ετών. Από αυτούς, μια μαθήτρια 
είχε μέτρια νοητική υστέρηση (ΝΥ=1), μια ανήκε στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ=1) και δυο 
μαθητές έπασχαν από μέτρια σωματική δυσπραξία (ΣΔ=2). Το πρόγραμμα που 
εφαρμόστηκε διήρκησε τέσσερις εβδομάδες, με συχνότητα πέντε φορές την εβδομάδα και 
περιλάμβανε είκοσι 90λεπτες δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής. Μετά το πέρας του 
προγράμματος, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση ως προς την φωνητική ενημερότητα 
των μαθητών, καθώς αυξήθηκαν τόσο ο αριθμός των γραμμάτων που αναγνώριζαν, όσο και 
των λέξεων που σχημάτιζαν. Ταυτόχρονα, οι αυξανόμενος αριθμός επιτυχημένων 
προσπαθειών στο παιχνίδι, αποτέλεσε έμμεσα δείκτη βελτίωσης  της φυσικής τους 
κατάστασης και του οπτικο-κινητικού τους συντονισμού. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 
ανέπτυξαν το αίσθημα της αυτοπεποίθησης, της συνεργασίας και της ομαδικότητας, ενώ 
μέσω της τήρησης των κανόνων του παιχνιδιού, οριοθέτησαν τον εαυτό τους και έμαθαν να 
ελέγχουν τον παρορμητισμό τους. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι ένα βιωματικό 
διαθεματικό πρόγραμμα που εμπεριέχει μια ευχάριστη κινητική δραστηριότητα σε 
συνδυασμό με την εξάσκηση στη φωνολογική ενημερότητα, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά 
τη διαδικασία μάθησης. 

 
Λέξεις κλειδιά: διαθεματική διδασκαλία, φυσική αγωγή, φωνολογική ενημερότητα, ειδική 
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» 

 
Εισαγωγή 

Στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, επιδιώχθηκε η αλλαγή, η δημιουργικότητα και η καινοτομία  στον 
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί η φωνολογική ενημερότητα των μαθητών 
διαμέσου της Φυσικής Αγωγής. Η διαθεματική προσέγγιση εμπλέκει τα παιδιά δυναμικά 
στη μαθησιακή διαδικασία και από απλοί ακροατές μεταβάλλονται σε συνοικοδόμοι της 
γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντά τους, τις προηγούμενες γνώσεις και 
εμπειρίες τους (Brown et al., 2009). Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής παρέχει πρόσφορο 
έδαφος στη διαθεματική προσέγγιση, καθώς μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη βιωματική μάθηση των παιδιών.  

Στη διαθεματική διδασκαλία που εφαρμόστηκε, οι μαθητές εξασκήθηκαν στη 
φωνολογική ενημερότητα μέσα από μια παιγνιώδη κινητική δραστηριότητα, το μπόουλινγκ. 
Ως φωνολογική ενημερότητα ή φωνολογική συνειδητότητα (phonological awareness) 
ορίζεται η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει τους ήχους του προφορικού λόγου και να 
τους ταυτίζει με τα αντίστοιχα σύμβολα του γραπτού λόγου (αντιστοίχιση γραφημάτων-
φωνημάτων) (Perfetti et al., 1987), όπως και η ικανότητά του να μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα φωνήματα αυτά για τον σχηματισμό λέξεων (Μουζάκη, Πρωτόπαπας & Τσαντούλα,  
2008). 

Κυρίαρχο ρόλο στη διαθεματική διδασκαλία είχε το κινητικό παιχνίδι, το οποίο είναι 
αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης του 
παιδιού (Doherty& Bailey, 2003), αφού μέσω αυτού μαθαίνουν να συνεργάζονται, να 
αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες. Στόχος 
ήταν, εφαρμόζοντας τη διαθεματικότητα σε μαθητές του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Πρόσβαση», η 
διδασκαλία να γίνει πιο μαθητοκεντρική, ενεργητική, βιωματική και συνεργατική, στοιχεία 
που καθιστούν μια διδασκαλία καλή πρακτική (Zemelman, Daniels, & Hyde, 2005).  

Σκοπός της συγκεκριμένης Πρακτικής Άσκησης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης 
μιας διαθεματικής διδασκαλίας Φ.Α. στους μαθητές του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» 
συνδέοντας την παιγνιώδη κινητική δραστηριότητα του μπόουλινγκ  με τη διδασκαλία της 
φωνολογικής ενημερότητας. 

Μέθοδος 
Δείγμα  

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Πρόσβαση», που βρίσκεται στη 
Λάρισα. Το δείγμα αποτέλεσαν τέσσερις μαθητές (Ν=4), ηλικίας 10-15 χρονών. Ειδικότερα, 
μια μαθήτρια είχε μέτρια νοητική υστέρηση (ΝΥ=1), μια ανήκε στο φάσμα του αυτισμού 
(ΔΑΦ=1) και δυο άτομα έπασχαν από αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού 
(ΑΔΚΣ=2). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν τέσσερις εβδομάδες, με συχνότητα 
πέντε φορές την εβδομάδα. Η κάθε διαθεματική διδασκαλία περιλάμβανε 90λεπτες 
δραστηριότητες Φ.Α. 
 
Προετοιμασία 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πλαστικές κορίνες μπόουλινγκ και 
αερόμπαλες. Κάτω από τις κορίνες μπόουλινγκ τοποθετήθηκαν αυτοκόλλητα με 
μεμονωμένα κεφαλαία γράμματα του Ελληνικού Αλφάβητου. Οριοθετήθηκε ο χώρος 
διεξαγωγής του παιχνιδιού και περιγράφηκαν οι κανόνες του. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο 
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ομάδες, με τυχαία επιλογή. 
 
Εκτέλεση  

Απέναντι από τους συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν τρεις κορίνες, σε απόσταση 
τεσσάρων μέτρων, οι οποίες προοδευτικά αυξήθηκαν και έφτασαν έως τις δώδεκα. Κάθε 
μαθητής είχε τρεις προσπάθειες. Πριν την έναρξη των προσπαθειών, οι συμμετέχοντες 
όφειλαν με προφορική εντολή της Κ.Φ.Α να μεταφέρουν τις τρεις μπάλες στη γραμμή 
έναρξης, που απείχε 4m από τις κορίνες. Όλοι οι παίκτες εκπαιδεύτηκαν να πετούν τη 
μπάλα και με τα τέσσερα μέλη του σώματος. Αφού τελείωναν οι προσπάθειες, οι παίκτες 
μετακινούνταν στο σημείο όπου είχαν πέσει οι κορίνες. Στη συνέχεια ανασήκωναν τις 
πεσμένες κορίνες, ώστε να δουν το γράμμα που αναγραφόταν στη βάση τους, το 
αναγνώριζαν και έπειτα να σχημάτιζαν μια λέξη που να ξεκινά από αυτό το γράμμα. Η 
Κ.Φ.Α σημείωνε τις λέξεις που είχε βρει το κάθε παιδί και τους πόντους που συμπλήρωνε. 
Μόλις ολοκλήρωνε το πρώτο παιδί της ομάδας, ξεκινούσε το δεύτερο. Το παιχνίδι είχε τρεις 
γύρους για τον κάθε συμμετέχοντα.  Δεν υπήρχε χρονικός περιορισμός. Υπήρχαν όμως, 
μικρά διαλλείματα μεταξύ των γύρων του παιχνιδιού, ώστε να ξεκουράζονται οι μαθητές. Η 
ομάδα που κατάφερνε να ρίξει τις περισσότερες κορίνες και να σχηματίσει τις περισσότερες 
λέξεις, ήταν η νικήτρια. 

Αποτελέσματα 
Μετά τη λήξη του προγράμματος σημειώθηκε σημαντική βελτίωση ως προς τη 

φωνολογική ενημερότητα των μαθητών, καθώς  οι μαθητές προοδευτικά συγκέντρωναν 
περισσότερους πόντους. Η βελτίωση που παρατηρήθηκε, κυμάνθηκε από 17-23% ανά 
εβδομάδα και αξιολογήθηκε από τον αριθμό των γραμμάτων που αναγνώριζαν και των 
λέξεων που σχημάτιζαν από αυτά. Ταυτόχρονα, ο αυξανόμενος αριθμός επιτυχημένων 
προσπαθειών στο παιχνίδι (μεγαλύτερη ευστοχία), υπέδειξε σημαντική βελτίωση στον 
οπτικό κινητικό συντονισμό τους και έμμεσα στη φυσική τους κατάσταση. Στο Σχήμα 1 
αναπαριστάται η προοδευτικότητα από τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα στη 
φωνολογική ενημερότητα. 

 
Σχήμα 1.  Ατομική βελτίωση των μαθητών στη φωνολογική ενημερότητα 
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Συζήτηση 
Μέσα από το ομαδικό παιχνίδι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν 

και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, δημιουργώντας, ακόμη για αυτούς που στα αρχικά 
στάδια του παιχνιδιού φάνηκαν πιο αδύναμοι, τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί 
προοδευτικά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αίσθημα ικανοποίησης και θετικότερης εικόνας 
για τον εαυτό τους (Thompson & Thompson, 1989). Ανεξάρτητα όμως  από την αναπτυξιακή 
δυσλειτουργία, παρατηρήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες σημαντική βελτίωση της 
φωνολογικής ενημερότητας. Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα δύο 
φύλα, με τα αγόρια με ΑΔΚΣ να σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο, συγκριτικά με τα κορίτσια 
που έπασχαν από ΔΑΦ και ΝΥ. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα αγόρια έχοντας 
επίπεδα φυσιολογικής νοημοσύνης, κατάφεραν να αναγνωρίζουν όλα τα γράμματα και να 
σχηματίζουν γρηγορότερα λέξεις.  

Επίσης παρατηρήθηκε, ότι τα αγόρια με ΑΔΚΣ είχαν καλύτερη κινητική απόδοση 
στην δραστηριότητα αδρής κινητικότητας (λάκτισμα) αλλά και στην ικανότητά τους να 
βρουν το στόχο, σε σύγκριση με τα κορίτσια τα οποία έδειξαν καλύτερη απόδοση στη 
δραστηριότητα λεπτής κινητικότητας (ρίψη με ένα χέρι), μια διαφοροποίηση που 
παρατηρήθηκε και σε άλλες έρευνες (Delgado-Lobete et al., 2019). Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
η μαθήτρια με ΔΑΦ αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη συμμετοχή της στην ομαδική 
δραστηριότητα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία, αναγνωρίζοντας ότι τα 
παιδιά με ΔΑΦ συμμετέχουν με μεγαλύτερη επιτυχία σε ατομικές δραστηριότητες στις 
οποίες δεν απαιτείται η επαφή με άλλα άτομα (Τσιμάρας, 2012).  

 
Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή μιας διαθεματικής διδασκαλίας σε παιδιά με αναπηρίες, 
είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, καθώς προωθεί την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και τη συνεργατικότητα, αναπτύσσει δεξιότητες με δημιουργικό και 
ευχάριστο τρόπο και δημιουργεί κίνητρα για υψηλότερες προσδοκίες (Zemelman, Daniels & 
Hyde, 2005). Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ένα βιωματικό διαθεματικό πρόγραμμα που 
εμπεριέχει μια ευχάριστη κινητική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την εξάσκηση στη 
φωνολογική ενημερότητα, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη διαδικασία μάθησης. Το 
γεγονός αυτό την καθιστά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση παιδιών που 
παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση, καθώς η βελτίωση της φωνολογικής ενημερότητας 
είναι παράγοντας εξαιρετικής σημασίας για την κατάκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με 
την ανάγνωση και τη γραφή (Παντελιάδου, 2001). 

Μελλοντικές έρευνες με διαθεματικές προσεγγίσεις, θα πρέπει ίσως να διαχωρίζουν 
τις αναπηρίες σε ομοειδείς ομάδες και να προσαρμόζουν ανάλογα τη διάρκεια και τα 
περιεχόμενα της εφαρμογής μιας διαθεματικής διδασκαλίας, στις μαθησιακές ικανότητες 
των μαθητών. 
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Abstract 

 
The aim of the present study was to examine the effect of an interdisciplinary teaching of 
Physical Education on students with moderate mental retardation (ML), autism spectrum 
disorders (ASD) and moderate physical dysfunction (SD). The students practiced 
phonological awareness, which is referred as the ability to recognize the letters of the Greek 
alphabet as well as to form words, through the playful motor activity of bowling. The sample 
comprised four students (N = 4) of KDAP WD "Access", aged 10-15 years. One student had 
moderate mental retardation (NY = 1), one belonged to the autism spectrum (DAF = 1) and 
two students suffered from developmental coordination disorder (DCD=2). The program that 
implemented lasted four weeks, with a frequency of five times a week and included twenty 
90-minutePhysical Education activities. After the end of the program, there was a significant 
improvement in the phonological awareness of the students, as the number of the 
recognized letters and the number of the produced words had increased. Simultaneously, 
the achievement of more successful efforts in the game indicated a positive effect on their 
physical condition and their visual-motor coordination. In addition, the participants 
developed a sense of self-confidence, the feeling of teamwork and collaboration, while, by 
adhering to the rules of the game, they limited themselves and learned to control their 
impulsiveness. In conclusion, it was found that an experiential interdisciplinary program that 
includes a pleasant motor activity combined with the practice of phonological awareness can 
significantly enhance the learning process. 

 
Key words: interdisciplinary teaching, physical education, phonological awareness, special 
physical education 
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ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

Κομοτηνή 69100 
 
Περίληψη 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εξέταση της επίδρασης ενός παρεμβατικού 
προγράμματος ισορροπίας σε παιδιά με νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down και 
εγκεφαλική παράλυση. Στην έρευνα συμμετείχαν 18 παιδιά από τα οποία 14 έχουν 
διαγνωστεί με νοητική αναπηρία, δύο με Σύνδρομο Down και δύο με Σπαστική Διπληγία και 
φοιτούσαν σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Πριν και μετά το τέλος του 
προγράμματος παρέμβασης πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της στατικής και δυναμικής 
ισορροπίας με τη χρήση των Romberg Test και Star Excursion Balance Test αντίστοιχα. Το 
εξατομικευμένο πρόγραμμα ισορροπίας διεξάγονταν τρεις φορές την εβδομάδα με 
διάρκεια 45 λεπτά και συνολική διάρκεια 14 ημέρες. Το πρόγραμμα περιείχε δώδεκα 
ασκήσεις στατικής και δυναμικής ισορροπίας και η εκπαίδευση των παιδιών 
πραγματοποιήθηκε είτε ατομικά είτε σε ομάδες των δύο, τριών ή τεσσάρων ατόμων. Στο 
Romberg Test καταγράφηκε βελτίωση στην εκτέλεση με κλειστά μάτια καθώς τα παιδιά 
εμφάνισαν ελάχιστη έως και καθόλου κίνηση των άνω άκρων. Στο Star Excursion Balance 
Test δυναμικής ισορροπίας υπήρξε μικρή βελτίωση στην εκτέλεση της δοκιμασίας καθώς η 
πτώση του αιωρούμενου σκέλους παρατηρήθηκε κατά το τέλος της δοκιμασίας. 
Συμπεραίνεται ότι ένα εξατομικευμένο και καλά δομημένο πρόγραμμα ισορροπίας μπορεί 
να επιφέρει βελτίωση στη στατική και δυναμική ισορροπία των παιδιών με Νοητική 
Αναπηρία, Σύνδρομο Down και Εγκεφαλική Παράλυση. 
 
Λέξεις κλειδιά: νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση, εκπαίδευση ισορροπίας, 
Romberg Test, Star Excursion Balance Test 
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H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΥΝΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 

 
Εισαγωγή 

Η νοητική αναπηρία είναι μία κατάσταση που λόγω του χαμηλού επιπέδου 
νοημοσύνης επηρεάζει αρνητικά τις γλωσσικές, κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες των 
ατόμων (Maulik et al., 2011). Στα άτομα αυτά, επίσης λόγω της διαφοροποιημένης 
αισθητικότητας του σώματος καθώς και του φτωχού προσανατολισμού στο χώρο 
εκδηλώνονται αδέξιες κινήσεις και παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος πτώσεων (Jankowicz-
Szymanska et al., 2012).  

Tο σύνδρομο Down ή τρισωμία 21 (ΣD), που προκαλείται από περίσσεια γενετικού 
υλικού στο χρωμόσωμα 21 αποτελεί την πιο γνωστή κοινή αιτία νοητικής αναπηρίας (Bittles 
et al., 2006). Στα άτομα αυτά, οι νευρομυϊκές διαταραχές, όπως η υποτονία, τα επιμένοντα 
πρωτογενή αντανακλαστικά και η αργή απόδοση της εκούσιας αντίδρασης, οδηγούν σε 
δυσκολίες όχι μόνο που σχετίζονται με τις κινητικές λειτουργίες και τη γνωστική ανάπτυξη, 
αλλά και με την ισορροπία (Luz-Carvalho & Vasconcelos, 2001). Για αυτό λοιπόν το λόγο, τα 
παιδιά με ΣD εμφανίζουν υπερβολικές κινήσεις του σώματος ως απάντηση σε ένα 
αποσταθεροποιημένο ερέθισμα. Η εγκεφαλική παράλυση προέρχεται από εγκεφαλική 
βλάβη που συμβαίνει πριν ολοκληρωθεί η εγκεφαλική ανάπτυξη και χαρακτηρίζεται από 
νοητική και σωματική δυσλειτουργία ή μεμονωμένες διαταραχές στη βάδιση, τη γνωστική 
λειτουργία, την ανάπτυξη ή την αισθητικότητα (Krigger, 2006). 

Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν προκειμένου να εξετάσουν την 
επίδραση των προγραμμάτων ισορροπίας σε άτομα με νοητική αναπηρία ή και εγκεφαλική 
παράλυση. Πιο συγκεκριμένα, οι Ahmadi και Daneshmandi (2013) μελέτησαν την επίδραση 
ενός προγράμματος σταθεροποίησης του κορμού στη φυσική κατάσταση παιδιών με 
νοητική αναπηρία. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας στατικής ισορροπίας έδειξαν ότι 
υπήρξε σημαντική βελτίωση στην στατική ισορροπία των παιδιών μετά την παρέμβαση. Στη 
μελέτη των El-gohary και συνεργατών (2017) συγκρίθηκε η εκπαίδευση ισορροπίας μέσω 
του συστήματος Biodex (Elangovan et al., 2014) με την συμβατική εκπαίδευση ισορροπίας 
σε παιδιά με σπαστική διπληγία. Αν και υπήρξε βελτίωση στην ισορροπία των παιδιών μετά 
το τέλος των παρεμβάσεων, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη βελτίωση στην ισορροπία των 
παιδιών με τη χρήση του συστήματος Biotex. Αντίθετα οι μελέτες που έχουν εξετάσει την 
επίδραση των προγραμμάτων ισορροπίας σε παιδιά με σύνδρομο Down εξακολουθούν να 
είναι περιορισμένες. Η εκπαίδευση της ισορροπίας σε παιδιά με σύνδρομο Down έχει 
μελετηθεί παλαιότερα από τον Wang και συν. (1997) που υλοποίησε ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης κάθετου και οριζόντιου άλματος για 14 παιδιά με σύνδρομο Down και νοητική 
αναπηρία χωρίς σύνδρομο Down, για έξι εβδομάδες και παρατηρήθηκε σημαντική 
βελτίωση της ισορροπίας.  

Σκοπός της συγκεκριμένης πρακτικής ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός 
παρεμβατικού προγράμματος ισορροπίας σε μαθητές/τριες με νοητική αναπηρία, 
σύνδρομο Down και εγκεφαλική παράλυση με στόχο την βελτίωση των κινητικών τους 
επιδόσεων στο εργαστηριακό μάθημα της κηπουρικής. 

 
Μέθοδος 

Δείγμα 
Στη μελέτη συμμετείχαν 18 παιδιά (11 αγόρια και 7 κορίτσια)  που 

παρακολουθούσαν στο εργαστήριο κηπουρικής του σχολείου. Η ηλικία τους κυμάνθηκε 
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από δεκατεσσάρων έως δεκαέξι ετών. Τα δεκατέσσερα από τα παιδιά είχαν διαγνωσθεί με 
μέτρια νοητική αναπηρία, τα δύο με σύνδρομο Down και δύο με σπαστική διπληγία. Ο 
φορέας που πραγματοποιήθηκε η πρακτική μου άσκηση ήταν το Εργαστήριο Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Γενισέας Ξάνθης, στο οποίο οι μαθητές 
παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα κεραμικής και κηπουρικής. Η φοίτησή τους 
διαρκεί έξι έτη και χορηγείται στους αποφοίτους πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα 
επιπέδου 2Α. 
 
Διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της πρακτικής άσκησης πραγματοποιήθηκε 
αξιολόγηση της στατικής και δυναμικής ισορροπίας, με τη χρήση των Romberg Test 
(Blumenfeld, 2002) και Star Excursion Balance Test (Plisky et al., 2009)  αντίστοιχα με σκοπό 
να εξεταστεί το επίπεδο ισορροπίας των παιδιών. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου 
της πρακτικής, εφαρμόστηκε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ισορροπίας καθώς και 
επαναξιολόγηση της ισορροπίας μετά το τέλος του προγράμματος. 
 
Μετρήσεις 

Η αξιολόγηση της στατικής ισορροπίας πραγματοποιήθηκε με το Romberg test. Για 
τη δοκιμασία αυτή ζητήθηκε από τα παιδιά να σταθούν σε όρθια στάση με τα άνω άκρα 
κοντά στο σώμα ή να διασχίζονται μπροστά από αυτό, για όσο το δυνατό περισσότερο 
χρόνο μπορούσαν. Αρχικά η διαδικασία εκτελέστηκε με ανοιχτά και στη συνέχεια με 
κλειστά μάτια. Για να θεωρηθεί αρνητικό το τεστ (καλή επίδοση) τα παιδιά έπρεπε να 
διατηρήσουν την ισορροπία χωρίς υπέρμετρες κινήσεις του σώματος ή πτώση. 

Η αξιολόγηση της δυναμικής ισορροπίας πραγματοποιήθηκε με το Star excursion 
balance test. Για τη δοκιμασία αυτή σχηματίστηκε με τέσσερις λωρίδες ταινίας στο δάπεδο 
ένα αστέρι, στο οποίο οι ταινίες χωρίζονταν μεταξύ τους με γωνία 45 μοιρών. Στα παιδιά 
ζητήθηκε να διατηρήσουν την ισορροπία τους στο ένα σκέλος και να χρησιμοποιήσουν το 
άλλο σκέλος για να φτάσουν πιο μακριά σε οκτώ διαφορετικές κατευθύνσεις. Η διαδικασία 
πραγματοποιήθηκε και στα δύο σκέλη. 

 
Παρέμβαση 

Η διεξαγωγή των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στο χώρο του γυμναστηρίου με 
ειδικό εξοπλισμό που αποτελούνταν από στρώματα, ταινία, κώνους, σανίδα ισορροπίας, 
μπάλες, σκάλα προπόνησης και εμπόδια με κώνους. Το πρόγραμμα ισορροπίας είχε 
συνολική διάρκεια 14 ημέρες με συχνότητα τρείς φορές την εβδομάδα και διάρκεια 45 
λεπτά. Αποτελούνταν από 12 ασκήσεις στατικής και δυναμικής ισορροπίας. Την πρώτη 
εβδομάδα τα παιδιά εκτέλεσαν τις έξι πρώτες ασκήσεις του προγράμματος σε ομάδες των 
δύο ή ατομικά, τη δεύτερη τις υπόλοιπες έξι σε ομάδες των δύο ή ατομικά και την τρίτη, τις 
ασκήσεις που μπορούσαν να εκτελεστούν σε μεγαλύτερες ομάδες προκειμένου το 
πρόγραμμα να αποκτήσει πιο παιγνιώδη μορφή. 

Συγκεκριμένα, οι τρεις πρώτες ασκήσεις διεξάγονταν στο πάτωμα: 

 γέφυρα με διποδική στήριξη (3 σετ των 10 επαναλήψεων, έγερση και επαναφορά στην 
αρχική θέση καθώς και διατήρηση της έγερσης 3 φορές για 20 δευτερόλεπτα) 

 γέφυρα με μονοποδική στήριξη (3 σετ των 10 επαναλήψεων, έγερση και επαναφορά στην 
αρχική θέση καθώς και διατήρηση της έγερσης 3 φορές για 20 δευτερόλεπτα) 

  τετραποδική θέση [(ανύψωση το αντίθετο άνω και κάτω άκρο ταυτόχρονα είτε δυναμικά 
με 3 σετ των 10 επαναλήψεων , είτε στατικά για 20 δευτερόλεπτα (3 επαναλήψεις)] 
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Η τέταρτη άσκηση ήταν η βάδιση σε ευθεία γραμμή με: 

 βήματα προς τα εμπρός 

 βήματα  προς τα πίσω 
Οι επόμενες τρεις ασκήσεις ήταν αναπηδήσεις στο ένα πόδι ή μετακινήσεις πάνω 

στο ένα πόδι σε διάφορες κατευθύνσεις. 
Στην όγδοη και ένατη άσκηση έγινε χρήση σανίδας ισορροπίας με: 

 διατήρηση της ισορροπίας για 30 δευτερόλεπτα (3 επαναλήψεις)  

 ανύψωση των άνω άκρων κρατώντας μία μπάλα (3 σετ/10 επαναλήψεις)  

 περιστρέφοντας μία μπάλα γύρω από τον κορμό τους (3 σετ/ 10 επαναλήψεις) 

 βαθύ κάθισμα (3 επαναλήψεις των 20 δευτερολέπτων)  
Στη δέκατη άσκηση το παιδί έπρεπε να σταθεί σε μονοποδική στήριξη έχοντας τρεις 

κώνους δεξιά, αριστερά και μπροστά του. Στη συνέχεια καλούνταν να ακουμπήσει με τα 
άνω άκρα τους κώνους χωρίς να χάσει την ισορροπία του (5 επαναλήψεις). 

Η ενδέκατη και δωδέκατη άσκηση αποτελούνταν από διαδρομές με:  

 διποδική στήριξη στη σκάλα «προπόνησης» 

 μονοποδική στήριξη στη σκάλα «προπόνησης»  

 εκπαίδευση οριζόντιου και πλαγίου άλματος.  
 

Αποτελέσματα 
Σχετικά με την αξιολόγηση της στατικής ισορροπίας, πριν την έναρξη του 

προγράμματος, οι μαθητές δεν εμφάνισαν ιδιαίτερη δυσκολία στην εκτέλεσή του με 
αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί αρνητικό από όλες τις προσπάθειες των μαθητών. Πιο 
συγκεκριμένα οι μαθητές πραγματοποίησαν το τεστ στατικής ισορροπίας χωρίς πτώση και 
υπέρμετρες κινήσεις των άνω άκρων. Ωστόσο παρατηρήθηκαν κάποιες μικρές κινήσεις των 
άνω άκρων κατά την εκτέλεσή του με κλειστά μάτια, οι οποίες όμως δεν θεωρήθηκαν 
υπέρμετρες. 

Σχετικά με την αξιολόγηση της δυναμικής ισορροπίας, πριν την έναρξη του 
προγράμματος, παρατηρήθηκε στους περισσότερους μαθητές πτώση του αιωρούμενου 
σκέλους στις ταινίες κατά την προσπάθεια να το απομακρύνουν στις διαφορετικές 
κατευθύνσεις. Σε δύο μόνο μαθητές η πτώση του σκέλους παρατηρήθηκε πριν από την 
έναρξη της προσπάθειας απομάκρυνσής του στις διαφορετικές κατευθύνσεις της ταινίας με 
σχήμα αστεριού. 

Μετά το τέλος του προγράμματος παρέμβασης, στο τεστ στατικής ισορροπίας οι 
περιορισμένες κινήσεις των χεριών με κλειστά μάτια που καταγράφηκαν πριν την έναρξη 
του προγράμματος, ήταν ανύπαρκτες στα περισσότερα παιδιά. Στο τεστ δυναμικής 
ισορροπίας υπήρξε επίσης βελτίωση της εκτέλεσής του από τα περισσότερα παιδιά καθώς 
αυξήθηκε ο χρόνος της  μονοποδικής στήριξης πριν την πτώση του σκέλους. Από τα 
δεκαοχτώ παιδιά μόνο τέσσερα κατάφεραν να εκτελέσουν τη δοκιμασία χωρίς πτώση τους 
σκέλους. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 
Οι δυσκολίες των παιδιών στις ασκήσεις ήταν πιο έντονες καθώς μειώνονταν η βάση 

στήριξής τους, με την μονοποδική στήριξη να τους δυσκολεύει αρκετά στη διατήρηση της 
θέσης αυτής στο χρόνο των 20 δευτερολέπτων. Ωστόσο υπήρξαν και προσπάθειες από 
τέσσερα παιδιά που εκτέλεσαν επιτυχώς τις ασκήσεις εκτός από την άσκηση του τρεξίματος 
με μονοποδική στήριξη (κουτσό). 

Κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος παρατηρήθηκε, παρά τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα παιδιά σε ορισμένες ασκήσεις, βελτίωση στην ποιότητα 
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εκτέλεσης των ασκήσεων στατικής και δυναμικής ισορροπίας. Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως 
ένα εξατομικευμένο  πρόγραμμα ισορροπίας θα μπορούσε να βελτιώσει τη στατική και 
δυναμική ισορροπία των παιδιών με νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down και σπαστική 
διπληγία. Προτάθηκε λοιπόν μετά το τέλος του προγράμματος , η συνέχισή του από τις 
Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και το Φυσικοθεραπευτή τη σχολικής μονάδας, οι οποίοι 
θέλησαν με μεγάλη χαρά να το εντάξουν στο πρόγραμμα τους.  
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine the effect of an intervention balance program on 
children with mental disabilities, Down syndrome and cerebral palsy. The study involved 18 
children, 14 of them, have been diagnosed with mental disability, 2 with Down syndrome 
and 2 with spastic diplegia attending the Special Vocational Training Laboratory. Before and 
after the end of the intervention program, an evaluation of the static and dynamic balance 
was performed using the Romberg Test and Star Excursion Balance Test respectively. The 
personalized balance program was conducted three times a week for 45 minutes and a total 
duration of 14 days. The program contained twelve exercises of static and dynamic balance 
and the children’s education took place, individually or in groups of two, three or four 
people. The Romberg Test showed an improvement in performance with eyes closed, as the 
children showed little to no movement of the upper limbs. In the Star Excursion Balance 
Test, there was little improvement in the performance of the test, as the fall of the 
pendulous limb was observed at the end of the test. The conclusion was that a personalized 
and well-structured balance program, can lead to an improvement in the static and dynamic 
balance of children with intellectual disabilities, Down syndrome and cerebral palsy. 
 
Key words: mental disability, Down syndrome, cerebral palsy, balance training, Romberg 

Test, Star Excursion Balance Test 
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H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
Μαμουλίδης Β.1, Μπαξεβάνη Μ.1, Μπονόβα Ο.2, 

 

1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
Κομοτηνή 69100, 2 Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι 

Θεόδωροι» 
 
Περίληψη 

 
Σκοπός του παρεμβατικού προγράμματος ήταν η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος σε 
άτομα με νοητική αναπηρία μέσω της συμμετοχής τους στο άθλημα της αντιπτέρισης. Το 
δείγμα αποτέλεσαν 8 μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση (5 αγόρια και 3 κορίτσια), ηλικίας 
25-50 ετών, του συλλόγου μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης στο Νομό Ροδόπης, «Άγιοι 
Θεόδωροι». Συνολικά το πρόγραμμα διήρκησε 5 εβδομάδες και η μέγιστη διάρκεια του 
μαθήματος ήταν τα 45΄ λεπτά. Αρχικά, διδάχθηκαν οι δεξιότητες του κρατήματος της 
ρακέτας, της πάσας από πάνω, πάσας από κάτω και το σερβίς, ενώ σε μεταγενέστερο 
στάδιο επικράτησε η ολοκληρωμένη μορφή παιχνιδιού ανάμεσα σε ομάδες. Η αξιολόγηση 
του προγράμματος στηρίχθηκε στην παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών πριν, 
κατά τη διάρκεια και στο πέρας των μαθημάτων αντιπτέρισης. Οι μαθητές εισέρχονταν ως 
μονάδες στο χώρο του γυμναστηρίου, αλλά στο άκουσμα της συμμετοχής τους στο 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο γινόταν αμέσως ζευγάρια και με έκδηλη χαρά 
αποζητούσαν να παίξουν το συντομότερο σε ομάδες.  Στη διάρκεια της εξάσκησης των 
δεξιοτήτων ήταν φανερή η διάθεση για συνεργασία με το ζευγάρι τους προκειμένου να 
καταφέρουν το πέρασμα του φτερού στο αντίπαλο γήπεδο. Μετά το πέρας των μαθημάτων 
αποχωρούσαν σε ζευγάρια και συνεχιζόταν η παρέα αυτή και στο διάλειμμα. 
Συμπερασματικά, η εφαρμογή ενός δομημένου προγράμματος αντιπτέρισης σε άτομα με 
νοητική υστέρηση συνέβαλε στην εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές τεχνικές του 
αθλήματος, ενίσχυσε τη διάθεση συμμετοχής τους σε οργανωμένο παιχνίδι και 
καλλιέργησε το ομαδικό τους πνεύμα μέσω της συνεργασίας. Προτείνεται η συμπερίληψη 
συναφών ομαδικών αθλημάτων στα πλαίσια της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής στα 
άτομα με νοητική αναπηρία. 
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H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
Εισαγωγή 

Νοητική υστέρηση (ΝΥ) είναι η κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικά 
υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία (κάτω από τον μέσο όρο), που εμφανίζεται κατά την 
περίοδο της ανάπτυξης του ατόμου και συνυπάρχει με ελλείψεις στην ικανότητα 
προσαρμογής (American Association on Mental Retardation, 1992). Η NY κατηγοριοποιείται 
βάσει του Δείκτη Νοημοσύνης (ΔΝ) από την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (2002), και 
σύμφωνα με το Diagnostic and Statistical manual of mental disorders (DSM-IV-TR) 
διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: α) ήπια NY (ΔΝ: από 50-55 έως 70) β) μέτρια NY 
(ΔΝ: από 35-40 έως 50-55)  γ) σοβαρή NY (ΔΝ: από 20-25 έως 35-40) και δ) βαριά NY (ΔΝ: 
κάτω από 20-25). 
 Οι Hassan, Dowling, McConkey, και Menke (2012) επισημαίνουν ότι η συμμετοχή σε 
αθλήματα για τα άτομα με ΝΥ αποτελεί ένα εγχείρημα που εμποδίζεται από πολλούς 
παράγοντες και συχνά αυτά τα άτομα βιώνουν την περιθωριοποίηση από τον αθλητισμό, 
εξαιτίας και των περιορισμένων κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους. Στον 
αντίποδα, ένα άθλημα που προσφέρει διασκέδαση, αξιοποιεί “τις εναλλαγές στην ταχύτητα 
και τις απαιτήσεις στο χρόνο αντίδρασης, τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή” αποτελεί το 
ολυμπιακό άθλημα της αντιπτέρισης με συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των αθλητών στη 
διοργάνωση για άτομα με νοητικές αναπηρίες, αυτή των Special Olympics (FactSheet–
Badminton, 2018).  Η συμμετοχή στο άθλημα γίνεται με διαφύλαξη της ασφάλειας των 
συμπαικτών και την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου ή βλάβης, με σεβασμό στους κανόνες, 
με συνεισφορά του κάθε ατόμου στην επίδοση του συνόλου και με κατανόηση της 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων καθενός προς όφελος της ομάδας (Special Olympics 
Badminton Coaching Guide, 2014).  

Σύμφωνα με τον Προπονητικό Οδηγό του αθλήματος (Special Olympics Badminton 
Coaching Guide, 2014) ο προπονητής οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές κατά τη 
σχεδίαση των προγραμμάτων εκμάθησης. Συγκεκριμένα, να θέτει ξεκάθαρους και 
κατανοητούς στόχους, να προβλέπει για τη μετάβαση από το γνωστό στο άγνωστο, από το 
απλό στο σύνθετο και από το γενικό στο ειδικό, να καταγράφει την πρόοδο των αθλητών 
και να παρέχει θετική ανατροφοδότηση, να κρατά τους αθλητές ενεργοποιημένους, να 
ενθαρρύνει τη διασκέδαση και να αποτρέπει την ανία,  καθώς επίσης να σέβεται τις 
ατομικές διαφορές μεταξύ των αθλητών.  

Για την κινητοποίηση των ατόμων με ΝΥ και την προσπάθεια σχηματισμού μιας 
αντίληψης ομαδικότητας εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα αντιπτέρισης λαμβάνοντας υπόψη 
τις προπονητικές οδηγίες του αθλήματος για τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, την 
ιδιοσυγκρασία  τους και τα εμπόδια που καλούνται να υπερβούν για τη συμμετοχή τους 
στην άθληση. 

Σκοπός της παρέμβασης ήταν η καταγραφή της συμβολής του αθλήματος της 
αντιπτέρισης στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος σε άτομα με NY. 
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Μέθοδος 
Δείγμα 

Το δείγμα αποτέλεσαν οκτώ μαθητές (n=8), 5 αγόρια και 3 κορίτσια, με ήπια 
Νοητική Υστέρηση, ηλικίας 25-50 ετών, που φοιτούσαν στο Σύλλογο Μέριμνας ΑμεΑ 
Νοητικής Υστέρησης Νομού Ροδόπης, «Άγιοι Θεόδωροι». 
 
Διαδικασία 

Η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως εξαιτίας της 
πανδημίας Covid-19 στο Σύλλογο Μέριμνας ΑμεΑ για άτομα με νοητική υστέρηση, στο 
Νομό Ροδόπης, “Άγιοι Θεόδωροι”, το χρονικό διάστημα από 19-4-2021 έως 19-5-2021. 
Υλοποιήθηκε με το σχεδιασμό του παρεμβατικού προγράμματος από τον μεταπτυχιακό 
φοιτητή και την εφαρμογή του από την Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) του Συλλόγου 
στα πλαίσια της διδακτικής ώρας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Χρησιμοποιήθηκαν 
οι εγκαταστάσεις της δομής καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός: ρακέτα, μπαλόνι, 
φτερό. Το παρεμβατικό πρόγραμμα διήρκησε 5 εβδομάδες, με συχνότητα 4-5 
φορές/εβδομάδα. Ένα μάθημα αντιπτέρισης είχε μέγιστη διάρκεια 45’-λεπτά και η δομή 
του μαθήματος ενείχε δεκάλεπτη προθέρμανση, μισή ώρα αφιερωμένη στην εκμάθηση των 
βασικών δεξιοτήτων και ολοκληρωνόταν με πεντάλεπτη αποθεραπεία.  

Για τη γνωριμία των μαθητών με το άθλημα της αντιπτέρισης έγινε αρχικά χρήση 
οπτικοακουστικού υλικού, στη συνέχεια περιγραφή και επίδειξη των δεξιοτήτων από την 
ΚΦΑ και ακολούθως εκτέλεση των ασκήσεων από τους μαθητές της δομής αρχικά με 
ατομική καθοδήγηση, μετά σε ζεύγη και στο τελικό στάδιο με ομαδική συμμετοχή.  Οι 
δεξιότητες που διδάχθηκαν ήταν το κράτημα της ρακέτας (grip), η πάσα από πάνω 
(forehand), η πάσα από κάτω (backhand), το σερβίς (serve), η έννοια της άμυνας (defensive 
stance) και τέλος η μετάβαση σε ομαδικό παιχνίδι στον οριοθετημένο διαθέσιμο χώρο της 
δομής (Badminton Skills Assessment, 2018). 
 Για την καταγραφή της μορφής των παρεμβάσεων, της στοχοθεσίας, της διδακτικής 
μεθοδολογίας και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ημερολόγιο 
καταγραφής δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση της παρέμβασης στηρίχθηκε στην παρατήρηση 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της άσκησης.   

 
Αποτελέσματα 

Μέσω της παρατήρησης καταγράφηκε οι μαθητές με ΝΥ να εισέρχονται αρχικά στο 
χώρο του γυμναστηρίου ως μονάδες, αλλά, στο άκουσμα της συμμετοχής στο άθλημα να 
γίνονται αμέσως ζευγάρια. Επιδείκνυαν διάθεση συμμετοχής, ακολουθούσαν με προθυμία 
τις οδηγίες της ΚΦΑ και συνεργάζονταν με τον συμπαίκτη τους για την ορθή εκτέλεση των 
ασκήσεων. Έκδηλο ήταν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο παιχνίδι σε ομάδες και με 
μεγάλη προθυμία και χαρά για συνεργασία προκειμένου να περάσουν το φτερό στο 
αντίπαλο γήπεδο.  Οι μαθητές μετά το πέρας της άσκησης αποχωρούσαν από το 
γυμναστήριο διατηρώντας τις δυαδικές σχέσεις που είχαν στη διάρκεια του παιχνιδιού και 
συχνά έκαναν μεγαλύτερες παρέες με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο άθλημα 
συμμαθητές τους. 

Η συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα φάνηκε ότι προσέφερε κίνητρο 
συμμετοχής στους μαθητές, ενεργοποίησε τη διάθεσή τους για συμμετοχή και συνεργασία, 
προσέφερε την ευκαιρία σύναψης φιλικών/συνεργατικών δεσμών μεταξύ των μαθητών και 
καλλιέργησε το ομαδικό πνεύμα. Επομένως, συνάγεται ότι το άθλημα της αντιπτέρισης 
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μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας σε 
μαθητές με ΝΥ. 

 
Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την Petrinović (2014), οι ποικίλες αναπηρίες αφορούν τα εμπόδια και 
τους περιορισμούς του ατόμου λόγω διαφόρων βλαβών, σωματικών, νοητικών, 
διανοητικών ή αισθητηριακών, ωστόσο η υπέρβαση αυτών των δυσκολιών εναπόκειται 
στην άρση των εμποδίων από το περιβάλλον του ατόμου. Τα “προσαρμοσμένα αθλήματα” 
προσφέρουν ένα χώρο ικανοποίησης για τα άτομα με αναπηρία και ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τους. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας επιβεβαιώθηκε ότι τα άτομα με ΝΥ 
αν και συνήθως αδυνατούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε μία σειρά δραστηριοτήτων 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους (Eichstaedt & Lavay, 1992), μπορούν να μάθουν τα τεχνικά 
στοιχεία μιας κίνησης (Horvat & Franklin, 2001) και να βελτιώσουν την επίδοσή τους, όταν 
υπάρχει ενθάρρυνση, καλής ποιότητας διδασκαλία, συνεχής εξάσκηση και γενικότερα ένα 
καλό περιβάλλον μάθησης, όπως και για τα παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Gallahue, 
2002).  

Στη συγκεκριμένη παρέμβαση, οι μαθητές επέδειξαν θετική διάθεση και 
ενθουσιασμό για την εκμάθηση των δεξιοτήτων της αντιπτέρισης, υιοθέτησαν τους κανόνες 
του αθλήματος και συμμετείχαν με προθυμία στο παιχνίδι. Ανέπτυξαν σχέσεις συνεργασίας 
και διάθεση ομαδικής συμμετοχής στο άθλημα, ενώ σταδιακά βελτίωσαν την τεχνική τους, 
γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη αισθήματος επίτευξης και χαράς. Οι μαθητές 
χρειάστηκε να μάθουν να λειτουργούν σε ζεύγη και σε δεύτερο επίπεδο σε ομάδες ενώ 
κύριος στόχος της παρέμβασης ήταν μέσα από τη θετική ανατροφοδότηση και την 
ενθάρρυνση συμμετοχής να καλλιεργηθούν οι δεσμοί μεταξύ τους. Τα παραπάνω στοιχεία 
συμφωνούν με τα αναφερόμενα από τους Hassan και συν. (2012) σχετικά με τη δημιουργία 
δεσμών μεταξύ ατόμων από τη συμμετοχή στα αθλήματα, ενώ η ενασχόληση με ένα 
άθλημα κοινού ενδιαφέροντος αποτελεί παράγοντα που διευκολύνει την επικοινωνία τους.  

Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι με τη θέσπιση στόχων σε κάθε μάθημα, τα παιδιά ήταν 
πολύ περισσότερο συγκεντρωμένα στις προσπάθειες εκτέλεσης των δεξιοτήτων, εύρημα 
που έρχεται σε συμφωνία με τους Locke, Shaw, Saari και Latham (1981) οι οποίοι 
συνηγορούν στη θετική επίδραση της θέσπισης στόχων στην κινητοποίηση και επαύξηση 
της προσοχής των ατόμων κατά την προσπάθειά τους στην εκμάθηση και εκτέλεση των 
δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, με την κατάλληλη διδασκαλία, τις σαφείς οδηγίες και τη θέσπιση 
στόχων, αυξάνονται όλο και περισσότερo τα εσωτερικά κίνητρα των παιδιών για την 
επιτυχία καθώς ενισχύεται η σιγουριά και η αυτοπεποίθησή τους (Θεοδωράκης, 1998). 

Τέλος, διαπιστώθηκε από την παρατήρηση ότι η συμμετοχή των μαθητών στο 
πρόγραμμα λειτούργησε επωφελώς και για τα επίπεδα κοινωνικότητάς τους και 
ψυχοσυναισθηματικής ευεξίας τους καθώς το ομαδικό πνεύμα καλλιεργήθηκε και 
ενισχύθηκε. Θα ήταν ιδανικό μελλοντικά να μπορούν να συνυπάρξουν και να 
συνεργάζονται σαν ομάδα τα παιδιά με ΝΥ μέσω του αθλήματος της αντιπτέρισης.  
 

Προτάσεις 
Από την εφαρμογή του προγράμματος γνωριμίας και εξοικείωσης των μαθητών με 

ΝΥ με το άθλημα της Αντιπτέρισης προτείνονται τα κάτωθι:  
- η προσαρμογή των αθλημάτων και η εξατομίκευση των ημερήσιων προγραμμάτων 
-η δημιουργία ενός κλίματος αποδοχής, θετικής ανατροφοδότησης και ανταμοιβής της 
προσπάθειας  
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-η κινητοποίηση των μαθητών και η ενθάρρυνση για συνεργασία 
-η ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος των μαθητών, η καλλιέργεια και ενδυνάμωση της 
ομαδικότητας 
-η ενίσχυση των σχετικών με το άθλημα της αντιπτέρισης γνώσεων των Καθηγητών 
Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, η πρόνοια για τον εφοδιασμό του απαραίτητου 
εξοπλισμού και η συμπερίληψη της αντιπτέρισης στις διδακτικέα ύλη. 
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THE CONTRIBUTION OF BADMINTON TO TEAM SPIRIT IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL 
DISABILITIES 
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Theodoroi" 
 
Abstract  
 
The purpose of the intervention program was to cultivate team spirit in people with 
intellectual disabilities through their participation in the sport of badminton. The sample 
consisted of 8 students with mild mental retardation (5 boys and 3 girls), aged 25-50 years, 
from the association for care of the intellectually disabled in the Prefecture of Rodopi, “Agioi 
Theodoroi». The program lasted a total of 5 weeks and the maximum duration of the course 
was 45 minutes. Initially, the skills of holding the racket, the pass from above, the pass from 
below and the service were taught, while at a later stage the integrated form of game 
between teams prevailed. The evaluation of the program was based on the observation of 
students' behavior before, during and after the badminton lessons. The students entered 
the gymnasium as units, but upon hearing of their participation in the specific subject, they 
immediately became pairs and with obvious joy they sought to play as soon as possible in 
groups. During the skills’ practice, the willingness to cooperate with their couple was evident 
in order to manage the passage of the wing in the opponent's field. After the end of the 
lessons, they left in pairs and this company continued during the break. In conclusion, the 
implementation of a well structured program in people with intellectual disabilities helped 
to familiarize students with the basic techniques of the sport, strengthened their willingness 
to participate in organized play and cultivated their team spirit through collaboration. It is 
proposed to include related team sports in adapted physical education for people with 
intellectual disabilities. 
 
Key words: badminton, intellectual disability, team spirit 
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Ζαργάνας Π., Εμμανουηλίδου Κ. 

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
Κομοτηνή  69100 

 

Περίληψη 
 

Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν τα ίδια 
δικαιώματα όπως και οι «άλλοι» πολίτες. Βασικό τους δικαίωμα είναι και η γυμναστική και 
η βελτίωση των κινητικών και φυσικών τους ικανοτήτων με εξατομικευμένο και 
προσαρμοσμένο τρόπο. Αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί και η ειδική φυσική αγωγή. Η πρακτική 
πραγματοποιήθηκε στο δημόσιο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Κoμαιθώ» του Κοινωνικού Οργανισμού του 
Δήμου Πατρέων με εξ αποστάσεως μέθοδο λόγω των υγειονομικών μέτρων προστασίας 
στην πανδημία COVID-19. Σκοπός της πρακτικής ήταν ο σχεδιασμός ενός παρεμβατικού 
προγράμματος άσκησης με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ασκούμενων. 
Μακροπρόθεσμος στόχος ήταν να υιοθετηθούν κάποιες προτάσεις από τον εκπαιδευτικό 
φυσικής αγωγής του κέντρου για να προωθηθεί η κινητική ανάπτυξη των ωφελούμενων 
ώστε να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητοι, με καλή φυσική κατάσταση, να 
κοινωνικοποιηθούν, να αλληλεπιδράσουν, να εξασκήσουν τη φαντασία και να εκφραστούν. 
Το πρόγραμμα βασίστηκε σε μεθόδους όπως η ψυχοκινητική, η ορθοσωμική γυμναστική, η 
λειτουργική γυμναστική, η κολύμβηση, σε συνδυασμό με παιχνίδι, άσκηση, τέχνες. Δόθηκε 
προτεραιότητα στις κινητικές δεξιότητες, στην ισορροπία, στην ευλυγισία, στην δύναμη, 
στον συντονισμό ματιού-χεριού και ματιού-ποδιού, στα άλματα, στις μετακινήσεις στο 
χώρο, στη σωματογνωσία, αλλά και στην ψυχαγωγία και στην κοινωνικοποίηση μέσω της 
συνεργασίας. Στο κέντρο φοιτούν άτομα με σωματικές αναπηρίες, αισθητηριακές, 
αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές. Το διάστημα της πρακτικής στο κέντρο 
ερχόντουσαν οχτώ άτομα ηλικίας 12-18 από τα οποία  έξι παρακολούθησαν το πρόγραμμα. 
Οι περιορισμοί που υπήρχαν ήταν η εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της πρακτικής με 
αποτέλεσμα την περιορισμένη προσωπική επαφή και παρατήρηση των ασκούμενων, καθώς 
και ο μειωμένος αριθμός των εκπαιδευόμενων που έρχονταν στο κέντρο και 
παρακολουθούσαν τα προγράμματα. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, με τη συνεργασία της 
υπεύθυνης του κέντρου, καθώς και τη βοήθεια και υποστήριξη του εκπαιδευτικού φυσικής 
αγωγής, έγινε εφικτή η δημιουργία ενός πλάνου που αξιοποιήθηκε και ενθουσίασε τους 
ασκούμενους δημιουργώντας προοπτικές για μελλοντική αξιοποίηση.  

 
Λέξεις κλειδιά: φυσική κατάσταση, άσκηση, ειδική φυσική αγωγή, παρεμβατικό 
πρόγραμμα  
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ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 
 

Εισαγωγή 
Οι κύριες διαστάσεις της ποιότητας ζωής σύμφωνα με τους Wehmeyer και Schalock 

(2001) είναι η συναισθηματική ευεξία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η υλική ευημερία, η 
φυσική ευεξία, η κοινωνική ενσωμάτωση, τα δικαιώματα, η προσωπική ανάπτυξη και ο  
αυτοπροσδιορισμός. Κάθε άτομο με βαριά νοητική ή και άλλη αναπτυξιακή αναπηρία 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό και μοναδικό πρόσωπο με τις δικές του 
προσωπικές ανάγκες, τα δικά του ενδιαφέροντα, τα δικά του δυνατά και αδύνατα σημεία. 
Χρειάζεται εξατομικευμένη διδασκαλία, επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση 
(Πολυχρονοπούλου, 2003). Όμως έχει καταδειχθεί ερευνητικά ότι σε αυτούς παρέχονται 
ελάχιστες -αν όχι και καθόλου- ευκαιρίες για να προβαίνουν ακόμα και στις πιο βασικές 
επιλογές για τη ζωή τους, αρχομένης από την καθημερινότητά τους (Cannella, O’ Reilly & 
Lancioni, 2005).  

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) αποτελούν 
μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική 
υστέρηση, αυτισμό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία. Τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ιδρύθηκαν 
με στόχο την ικανοποίηση αναγκών, κατά το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού 
εξυπηρετούμενων παιδιών και εφήβων με αναπηρίες που δε φοιτούν σε ειδικά σχολεία, 
ούτε παρακολουθούν κανένα πρόγραμμα άλλης υπηρεσίας (πρωινή βάρδια) και τη 
δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων στον ελεύθερό τους χρόνο (απογευματινή 
βάρδια).  

Η φυσική κατάσταση αφορά σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την 
ικανότητα για σωματική δραστηριότητα. Με την προσαρμοσμένη φυσική αγωγή 
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και η βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων όπως η ρίψη, η 
υποδοχή, το βάδισμα, το τρέξιμο σε ατομικά αθλήματα (Winnick & Lavay, 2005). Στις 
περιπτώσεις των ατόμων με νοητική αναπηρία τα προγράμματα προσαρμόζονται στις 
ατομικές ανάγκες των συμμετεχόντων, ελαχιστοποιούν την πιθανή αποτυχία, προωθούν και 
ενισχύουν την  αυτοεκτίμηση, διευκολύνουν τη σωματική και την κινητική κατάσταση τόσο 
σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Winnick & Lavay, 2005). Από την παραπάνω 
βιβλιογραφία προκύπτει η σημαντικότητα της άσκησης στα άτομα που φοιτούν στα ΚΔΑΠ 
καθώς εμφανίζουν πιο χαμηλά σκορ κινητικής επιδεξιότητας από τον τυπικό πληθυσμό και 
μειωμένη συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ότι θα έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρατήρηση των πιθανών αλλαγών και των αποτελεσμάτων που θα 
μπορούσε να έχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής 
τους κατάστασης.  

Σκοπός της πρακτικής άσκησης ήταν ο σχεδιασμός ενός παρεμβατικού προγράμματος 
άσκησης σε δημόσιο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με στόχο την εξάσκηση των κινητικών ικανοτήτων των 
ασκούμενων σε συνθήκες εξ’ αποστάσεως παρέμβασης λόγω των υγειονομικών συνθηκών 
που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. 

 
Μέθοδος 

Δείγμα 
Το δείγμα αποτέλεσαν οχτώ άτομα ηλικίας 12-18 ετών (5 αγόρια, 3 κορίτσια) με 

νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητική ή πολλαπλή αναπηρία. Και τα οχτώ φοιτούσαν στο 
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ΚΔΑΠ πάνω από δύο χρόνια και συμμετείχαν στο πρόγραμμα της γυμναστικής με τον ίδιο 
εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής. Το πρόγραμμα που ακολουθούσαν πριν την πρακτική 
άσκηση περιλάμβανε διάδρομο, ασκήσεις ενδυνάμωσης σε ένα πολυόργανο και 
καλαθοσφαίριση στον προαύλιο χώρο του κέντρου. Για δύο από τα παιδιά θεωρούνταν 
απαραίτητη η παρουσία των γονέων κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

 
Διαδικασία 

Η καταγραφή των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, 
ηλικία, νοητική ηλικία, δείκτης νοημοσύνης, βάρος, ύψος) και η περιγραφή των 
χαρακτηριστικών τους, έγινε με τη βοήθεια της υπεύθυνης του κέντρου, του εκπαιδευτικού 
φυσικής αγωγής και του αρχείου που είχαν στη διάθεση τους. Το παρεμβατικό πρόγραμμα 
διήρκησε 1,5 μήνα και περιλάμβανε 13 ημερήσια πλάνα. Οι παρεμβάσεις 
πραγματοποιήθηκαν 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και είχαν διάρκεια περίπου 45 λεπτά η 
καθεμία. Χωριζόταν σε τρία μέρη, την προθέρμανση, το κύριο μέρος και την χαλάρωση. Τα 
μαθήματα πραγματοποιούνταν στο χώρο του γυμναστηρίου του κέντρου και στον προαύλιο 
χώρο, στο γήπεδο μπάσκετ. Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής εφάρμοζε το παρεμβατικό 
πρόγραμμα και κατέγραφε τις αντιδράσεις των παιδιών και την απόδοσή τους. Η 
ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, που περιείχε τα στοιχεία και τις 
επιδόσεις για το κάθε παιδί ήταν λεπτομερής. 

Πριν από κάθε μάθημα ο χώρος έπρεπε να είναι άδειος από περιττά αντικείμενα, 
καθαρός, οργανωμένος, με τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν στημένα και το κυριότερο 
ασφαλής. Οι ασκήσεις είχαν στόχο να προάγουν τη συμμετοχή και την   κοινωνικοποίηση και 
όχι τον ανταγωνισμό. Είχαν κυρίως παιγνιώδη μορφή. Το πρόγραμμα ξεκινούσε με απλές 
ασκήσεις και προχωρούσε σε πιο σύνθετες που είχαν απλούς κανόνες. Όσον αφορά τη 
διδασκαλία, η αναλυτική μέθοδος, κρίθηκε η πιο κατάλληλη. Ζητήθηκε από τον 
εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής να είναι περιγραφικός και ξεκάθαρος. Να μιλάει ήρεμα και 
ευγενικά αλλά να μην αφήνει περιθώρια χαλάρωσης και παρεκτροπής, να μην τρομάζει, να 
μην τιμωρεί και να μην επιβάλλεται. Να είναι κοντά στα παιδιά, να διατηρεί οπτική επαφή 
μαζί τους. Nα γίνεται κιναισθητική καθοδήγηση και να παρέχεται βοήθεια όπου χρειάζεται. 
Να χρησιμοποιεί το όνομα του παιδιού για να το επιβραβεύσει. Οι οδηγίες να είναι 
σύντομες με απλά λόγια. Χρησιμοποιήθηκε η εκπαιδευτική μέθοδος προοδευτικής αύξησης 
του βαθμού δυσκολίας των δραστηριοτήτων από το απλό στο σύνθετο.  

Το παρεμβατικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα τα 13 μαθήματα που σχεδιάστηκαν 
για να εφαρμοστούν κατά τη χρονική περίοδο του 1,5 μήνα περιλάμβαναν τα εξής: Στα δύο 
πρώτα μαθήματα σχεδιάστηκε η γνωριμία με την υπεύθυνη του κέντρου, συζήτηση με τον 
εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, ξενάγηση και περιγραφή του χώρου, γνωριμία με τα παιδιά 
και παρατήρηση του χώρου γυμναστικής και του εξοπλισμού· στη συνέχεια προτάθηκε να 
γίνουν σωματομετρικές μετρήσεις και να χρησιμοποιηθεί η δέσμη «physical fitness for the 
mentally retarded» (Κουτσούκη, (2001) για την αξιολόγηση κινητικών δεξιοτήτων και να 
πραγματοποιηθεί ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τους εκπαιδευόμενους· στο τρίτο μάθημα 
σχεδιάστηκαν παιχνίδια γνωριμίας μέσω ασκήσεων· στο τέταρτο έγινε πρόταση βελτίωσης 
της κινητικής ικανότητας μέσω αφήγησης του παραμυθιού «Πίνος ο πιγκουίνος» με στόχο 
να προωθήσουμε την ενίσχυση των κοινωνικών εμπειριών, της δημιουργικότητας, της 
φαντασίας, της ενσυναίσθησης και την κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων κινητικά και 
συναισθηματικά· συμπεριλήφθηκαν ασκήσεις ψυχοκινητικής σύμφωνα με την 
κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο Sherborne, η οποία συνδυάζει την σωματική άσκηση με την 
επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες με τη μίμηση και την κοινή εστία προσοχής, την 
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επικοινωνία με τις αισθητικό- κινητικές δεξιότητες και την ικανότητα να ακολουθείς αλλά 
και να δίνεις οδηγίες (Sherborne, 2001)· το επόμενο πλάνο περιείχε δραστηριότητες με 
στόχο την ισορροπία και τον προσανατολισμό στο χώρο· ακολούθησε ένα πλάνο με 
ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης άνω και κάτω άκρων καθώς και κοιλιακών· ένα πλάνο 
ευλυγισίας· από τα επόμενα δύο πλάνα το πρώτο περιείχε δραστηριότητες συντονισμού 
όρασης-ποδιού και το επόμενο δραστηριότητες συντονισμού όρασης-χεριού· το δωδέκατο 
πλάνο σχεδιάστηκε με στόχο τη  σωματογνωσία ώστε να γνωρίσουν τα διάφορα μέρη του 
σώματός τους καλύτερα, να μπορούν να τα χρησιμοποιούν καλύτερα, να συντονίζουν 
καλύτερα τις κινήσεις τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες κινήσεις και την συνεργασία 
μεταξύ των παιδιών· τέλος, έγινε πρόταση για κολύμβηση βασισμένη στην 
υδρογυμναστική και την μέθοδο Halliwick, η οποία χρησιμοποιείται για παιδιά και 
ενήλικες με σωματικές - κινητικές αναπηρίες, αλλά και μαθησιακές δυσκολίες, έχοντας ως 
κύριο στόχο τη συμμετοχή σε δραστηριότητες στο νερό, το κολύμπι και την ανεξάρτητη 
κίνηση. 

 
Αποτελέσματα 

Παρόλο που το χρονικό διάστημα δεν ήταν αρκετό για να καταγραφεί μεγάλη 
πρόοδος, ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής παρατήρησε βελτίωση στη συμπεριφορά των 
παιδιών στο μάθημα και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Τα παιδιά δέχτηκαν με ενθουσιασμό 
τις καινούργιες ασκήσεις. Όσον αφορά τις σωματομετρικές ασκήσεις και το τεστ κινητικών 
δεξιοτήτων τα παιδιά δεν ήταν συνεργάσιμα με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός να βασιστεί στην 
υποκειμενική κρίση του ΕΦΑ. Παρατηρήθηκε αύξηση του χρόνου συμμετοχής και της 
διάρκειας προσοχής των παιδιών και μειώθηκαν οι επιθετικές τάσεις καθώς και οι τάσεις 
απομόνωσης κάποιων παιδιών. Η αφήγηση παραμυθιού ως μέσου για την εκτέλεση 
ασκήσεων έδωσε κίνητρο και στον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής και στα παιδιά. Η 
ψυχοκινητική μέθοδος Sherborne που χρησιμοποιήθηκε επίσης δημιούργησε ένα 
χαρούμενο κλίμα στο μάθημα και προκάλεσε το ενδιαφέρον όλων των εκπαιδευόμενων. 
Λόγω των συνθηκών της καραντίνας δεν πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στην πισίνα. 
Ωστόσο, τόσο ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής όσο και η υπεύθυνη του κέντρου 
δεσμεύτηκαν πως με το άνοιγμα των κολυμβητηρίων θα ξεκινούσαν τις συζητήσεις για να 
εντάξουν την κολύμβηση στο πρόγραμμα του ΚΔΑΠ για δυο φορές το μήνα. Επίσης, ο 
εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής εκδήλωσε ενδιαφέρον να εκπαιδευτεί στη μέθοδο 
Halliwick. 

 
Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν τα πιο λειτουργικά παιδιά του κέντρου, καθώς οι 
πιο βαριές περιπτώσεις δεν ερχόντουσαν στο ΚΔΑΠ λόγω των υγειονομικών συνθηκών. 
Αυτό έκανε πρακτικά πιο εύκολη την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος. Η 
περιορισμένη προσωπική επαφή με τα παιδιά δεν βοήθησε στην προσωπική παρατήρηση 
και αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης και των χαρακτηριστικών τους αλλά η άρτια 
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φυσικής  αγωγής και την υπεύθυνη του κέντρου 
αναπλήρωσε όσο ήταν δυνατό αυτό το κενό. Φάνηκε πως το σύνολο των εμπλεκομένων 
αντιμετώπισε το πρόγραμμα ως μια ενδιαφέρουσα ψυχαγωγική δραστηριότητα και τους 
δημιούργησε θετικά συναισθήματα φανερώνοντας έτσι το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων άσκησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία στα 
κέντρα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ όπου τα παιδιά περνάνε μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Για την 
πραγματοποίησή τους χρειάζεται οργάνωση, σωστή προετοιμασία, υπομονή, επιμονή, 
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γνώση και φαντασία. Τα παιδιά με νοητική υστέρηση, αυτισμό και άλλες αναπηρίες και 
γενικότερα τα ΑμεΑ μπορούν να πετύχουν πολλά και να τα καταφέρουν το ίδιο καλά με τα 
υγιή άτομα σε πολλούς τομείς της ζωής, όπως σε αυτών της άθλησης. 
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PLANNING AN INTERVENTIONAL EXERCISE PROGRAM FOR THE PUBLIC CENTER FOR THE 
CREATIVE EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES AIMING TO IMPROVE THE 

PHYSICAL AND MOBILITY CAPACITIES OF THE TRAINEES 
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Abstract  
 
Disability is a human rights issue. People with disabilities have the same rights as the rest of 
people. One of their basic right is exercise and the improvement of their motor and physical 
abilities in a personalized and adapted way. Special physical education also serves this 
purpose. The practice took place at the public Center for the Creative Employment of 
People with Disabilities Komaitho of Patra’s Municipality Social Organization via a distance 
method due to the protection measures for the COVID-19 pandemic. The purpose of the 
practice was to design an interventional exercise program aimed to improve trainees’ 
fitness. The long-term goal was that some of the suggestions will be adopted by center's 
physical educator in order to promote the motor development of the beneficiaries so that 
they become more independent, in good physical condition, to be socialized, to interact, to 
practice their imagination and to express themselves. The program was based on methods 
such as psychomotor, orthosomic gymnastics, functional gymnastics, swimming, in 
combination with games, exercise and arts. Priority was given to motor skills, balance, 
flexibility, strength, eye-hand and eye-foot coordination, body cognition, but also 
entertainment and socialization through collaboration. People with physical disabilities, 
sensory, developmental and emotional disorders attended the program of the center. 
During the practice, eight people 12-18 years old were coming to the center, six of whom 
attended the program. Limitations were the distance implementation of the practice 
resulting the limited personal contact and observation of the trainees, as well as the reduced 
number of trainees who came to the center and attended the programs. Despite all the 
difficulties, the cooperation with the person in charge of the center, as well as the help and 
support of the physical education teacher, made possible the implementation of the lesson 
plans that excited the practitioners and we hope to be used in the future. 
 
Key words: fitness, exercise, special physical education, intervention program 
 
 
 
Address for correspondence 
 
Petros Zarganas 
Address: Zaimi 44-46, Patra 
Tel.: +306945939891 
E-mail: petroszarg@gmail.com 
 
 

mailto:petroszarg@gmail.com


Καλές πρακτικές στην Ειδική Φυσική Αγωγή   
 

 

* Η υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση του άρθρου πιστοποιείται από το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο 
* The submission, review and acceptance of the paper is certified through this electronic file 

88 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

Πατέτσου Ε., Κουρτέσης Θ. 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
Κομοτηνή 69100 

 
Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας πρακτικής άσκησης ήταν η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των 
μαθητών, η αύξηση των κινητικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους δια 
μέσου κινητικών ομαδικών και συνεργατικών παιχνιδιών που εφαρμόστηκαν εξ 
αποστάσεως, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής (ΕΦΑ) των δομών 
πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, στόχος του δεύτερου μέρους της πρακτικής άσκησης ήταν εν 
μέσω πανδημίας λόγω του COVID-19, να δημιουργηθούν και να παραδοθούν βίντεο στους 
γονείς, ώστε να έχουν κατευθυντήριες οδηγίες και πλάνο ασκήσεων τις ημέρες όπου το 
παιδί και οι ίδιοι οι γονείς επιβάλλεται να παραμείνουν στο σπίτι λόγω της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας. Να κατορθώσουν μέσα από τις οδηγίες, να δημιουργήσουν μια ρουτίνα του 
παιδιού μέσα στο σπίτι ώστε να αποφευχθεί η συμπεριφορική μετάπτωση του παιδιού 
αλλά και η ψυχολογική μετάπτωση των γονέων από την συγκεκριμένη κατάσταση. 
Δημιουργήθηκαν 30 αναλυτικά κινητικά προγράμματα και 6 αναλυτικά βίντεο για 
παράδοση προς τους γονείς. Τα βίντεο περιλαμβάνανε επίδειξη ασκήσεων, ρουτίνας 
κινητικών προγραμμάτων και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, διάρκειας από 3 
έως 6 λεπτά. Τα κινητικά προγράμματα εφαρμόστηκαν σε δύο τμήματα αποτελούμενα από 
4-5 παιδιά και ηλικίας 7-12 ετών, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν στο φάσμα του 
αυτισμού. Τα συμπεράσματα προέκυψαν από την καθημερινή και άμεση ανατροφοδότηση 
της ΕΦΑ. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά προς τα κινητικά προγράμματα και 
παρατηρήθηκε διάθεση για συμμετοχή στο μάθημα, ενώ οι γονείς θεώρησαν πολύ χρήσιμο 
εργαλείο για τους ίδιους τα βίντεο και ένιωσαν πως μπορούν να εφαρμόσουν κινητικά 
προγράμματα στο σπίτι τις ημέρες του εγκλεισμού. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

Εισαγωγή 
Ο πιο πλήρης ορισμός των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, 

σύμφωνα με την έκδοση του DSM-V(APA, 2013), είναι ο εξής: «Ένα άτομο μπορεί να 
διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού εφόσον εντοπίζονται και τα τέσσερα κριτήρια του 
διαγνωστικού εγχειριδίου: α) προβλήματα στην επικοινωνία β) στερεοτυπικές και 
επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές γ) τα συμπτώματα να παρουσιάζονται από την παιδική 
ηλικία και δ) η έκπτωση στη γενικότερη λειτουργικότητα του ατόμου» (Kurita, 2011). 

Ο αυτισμός εντοπίζεται μέσα από συμπεριφορές, αρκετά νωρίς στην ζωή ενός 
παιδιού. Πρόκειται για μία κατάσταση εφ’ όρου ζωής, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 
ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης του ατόμου (Κοκκαρίδας, 2010). 
Όσον αφορά την γενικότερη εικόνα ατόμου στο φάσμα του αυτισμού, το οποίο φάσμα 
είναι τεράστιο καθώς κανένα άτομο δεν έχει ίδια χαρακτηριστικά με κάποιο άλλο, υπάρχει 
αντίσταση στην αλλαγή περιβάλλοντος και ρουτίνας, εμφανίζεται δυσκολία στην λεκτική 
και μη λεκτική επικοινωνία των ατόμων αυτών, αλλά και στις ικανότητες κοινωνικοποίησης 
τους. Εντοπίζονται διαταραχές των αισθητηρίων όπως ακουστική υπερευαισθησία, 
αντίσταση στην αφή, μειωμένη αντίληψη όσον αφορά τον έλεγχο του σώματος του με 
απαιτούμενη αρχική κιναισθητική καθοδήγηση (Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 2004). 

Οι στόχοι του πρώτου μέρους πρακτικής άσκησης των ημερήσιων προγραμμάτων, 
ήταν η βελτίωση φυσικής κατάστασης και κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και κοινωνικότητας 
των παιδιών δια μέσου κινητικών, ομαδικών και συνεργατικών παιχνιδιών που 
εφαρμόστηκαν εξ αποστάσεως, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής (ΕΦΑ) 
της δομής. Συγκεκριμένα ήταν η βελτίωση δεξιοτήτων ρίψης, σύλληψης, ισορροπίας, 
άλματος, ευλυγισίας-ευκινησίας, γνώσης του σώματος στον χώρο, συντονισμού ματιών 
χεριών-ποδιών, αμφίπλευρου συντονισμού, γενική ενδυνάμωση με ελβετική μπάλα.  

Η πανδημία λόγω του COVID-19, επέφερε αλλαγές στην καθημερινή ζωή του 
συνόλου του πληθυσμού. Κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή αυστηρών απαγορεύσεων 
μετακίνησης των πολιτών, με στόχο την μείωση εξάπλωσης του ιού. Αυτό προκάλεσε 
συνεχόμενες αλλαγές και στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, με αποτέλεσμα 
συμπεριφορική, κινητική και ψυχολογική μετάπτωση και οπισθοπορεία της εξέλιξης τους.  

Σκοπός του δεύτερου μέρους της πρακτικής άσκησης ήταν εν μέσω πανδημίας να 
δοθούν βίντεο στους γονείς των παιδιών των Δομών υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, 
ώστε να έχουν κατευθυντήριες οδηγίες και πλάνο ασκήσεων τις ημέρες που παρέμεναν στο 
σπίτι λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ώστε μέσα από τις οδηγίες, να δημιουργήσουν 
ρουτίνα μέσα στο σπίτι και να αποφευχθεί η συμπεριφορική μετάπτωση του παιδιού. Αλλά 
και η ψυχολογική μετάπτωση των γονέων από την συγκεκριμένη κατάσταση. Στόχος των 
κινητικών προγραμμάτων ήταν να βελτιωθεί η φυσική κατάσταση των παιδιών, η βελτίωση 
των κινητικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της κοινωνικότητας των παιδιών μέσα από 
συνεργατικά παιχνίδια και κινητικά πλάνα δραστηριοτήτων με πολλαπλούς στόχους. 

 
Μεθοδολογία 

Η εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε στο 1ο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο ΔΑΔ Λάρισας και στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ ΣΕΡΡΩΝ. Στην κάθε δομή συμμετείχαν 
από δύο ομάδες 4-5 παιδιών, μικρής ηλικιακής κατηγορίας (7-12 ετών) που ανήκαν κατά 
κύριο λόγο στο φάσμα του αυτισμού. Το αναπτυξιακό επίπεδο, η φυσική και κινητική 
ανάπτυξη του κάθε παιδιού διέφερε επομένως, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις ανάλυσης 
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του επιπέδου του κάθε παιδιού, σε συνεργασία με την ΕΦΑ της κάθε δoμής, έτσι ώστε τα 
ημερήσια πλάνα να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε τμήματος, παρόμοιου 
αναπτυξιακού επιπέδου. Η πρακτική άσκηση χωρίστηκε σε δύο μέρη, με διαφορετικούς 
στόχους το καθένα.  

Το πρώτο μέρος της πρακτικής άσκησης αφορά την εφαρμογή 30 ημερήσιων 
πλάνων κινητικών προγραμμάτων, με συγκεκριμένη στοχοθεσία και εφαρμογή, με κύριο 
ζητούμενο τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών, της κοινωνικοποίησης τους 
αλλά και την παρακίνηση για μελλοντική συνεχή συμμετοχή σε κινητικά προγράμματα. 
Επιπλέον, η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων αλλά και η εξέλιξη των γνώσεων και των 
κινητικών πλάνων που εφάρμοζε μέχρι σήμερα η ΕΦΑ των Δομών. Υπήρξε άμεση, συνεχή 
συνεργασία και καθημερινή επικοινωνία με την ΕΦΑ της Δομής, για να υπάρχουν 
διευκρινίσεις, κατευθυντήριες οδηγίες και επεξηγήσεις για το εκάστοτε ημερήσιο πλάνο. 
Συγκεκριμένα συνοδεύονταν από το καθημερινό ημερήσιο πλάνο με αναλυτική 
καταγεγραμμένη περιγραφή των στόχων που είχαν τεθεί. Στην συνέχεια αναγραφόταν 
αναλυτική περιγραφή των ασκήσεων και των παιχνιδιών που θα εφαρμοζόταν στο κάθε 
τμήμα. Στο τέλος του ημερήσιου πλάνου σημειωνόταν πιθανές παραλλαγές των ασκήσεων, 
ώστε να μπορεί να γίνει προσαρμογή μιας άσκησης ανάλογα με την λειτουργικότητα κάθε 
παιδιού και πιθανών δυσκολιών που μπορεί να εντοπιζόταν. Επίσης, υπήρξε προετοιμασία 
του χώρου και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Η ΕΦΑ της Δομής είχε ανοιχτή την εικόνα 
μου στο Skype ώστε να δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες και να γίνεται αρχικά επίδειξη των 
ασκήσεων σε οθόνη, προς τα παιδιά. Μετά την εφαρμογή του πλάνου, πραγματοποιούνταν 
και πάλι μέσω Skype αναλυτική ανατροφοδότηση και εκτενής συζήτηση για την επιτυχία 
του ημερήσιου πλάνου, την ανταπόκριση των παιδιών, τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίστηκαν, τις μελλοντικές διορθώσεις και προσαρμογές στα επόμενα πλάνα, αλλά 
και αναστοχασμός σύμφωνα με όλα τα παραπάνω δεδομένα. 

Το δεύτερο μέρος της πρακτικής άσκησης, αφορά την δημιουργία 6 βίντεο 
διάρκειας 3-6 λεπτών. Τα βίντεο απεστάλησαν για χρήση στους γονείς των παιδιών των 
δομών που διαθέτουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βασικός στόχος της δημιουργίας βίντεο 
και παράδοσης τους στους γονείς ήταν η βοήθεια και οι κατευθυντήριες οδηγίες, για 
δημιουργία κινητικών προγραμμάτων και πλάνων με στόχο την ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων των παιδιών. Διότι, λόγω του εγκλεισμού κατά την διάρκεια της πανδημίας, τα 
παιδιά διακόπτανε μεγάλο μέρος ή και όλη την καθημερινή τους ρουτίνα και το πρόγραμμά 
τους καθημερινά άλλαζε. Όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πτωτική πορεία εξέλιξης των 
παιδιών σε βασικές δεξιότητες που είχαν αποκτήσει μετά από μακρόχρονη προσπάθεια. 
Και φυσικά, όλο  αυτό είχε ως αντίκτυπο την έντονη ψυχολογική μετάπτωση των γονέων, 
την απογοήτευση και την αδυναμία χειρισμού της δεδομένης κατάστασης, λόγω των 
υποχρεωτικών απαγορεύσεων. Όσον αφορά την διαδικασία δημιουργίας και 
μαγνητοσκόπησης των βίντεο, ακολουθήθηκε η παρακάτω σειρά και ρουτίνα: 

- Παρουσίαση των στόχων των βίντεο στην ΕΦΑ της κάθε Δομής, ώστε να υπάρξει η 
ανάλογη έγκριση ή προσαρμογή των στόχων στις ανάγκες των παιδιών και των γονέων. 

- Δημιουργία πλάνου των βίντεο. Παρουσίαση μιας κινητικής δραστηριότητας από την 
πιο απλοποιημένη μορφή με συγκεκριμένους και λίγους στόχους, χρήση του ελάχιστου 
απαιτούμενου εξοπλισμού και χώρου, ώστε να είναι εφικτό να υλοποιηθεί σε κάθε 
σπίτι. Εξέλιξη έως την πιο σύνθετή μορφή με πολλαπλούς στόχους και χρήση πιο 
εξειδικευμένου ή μεγαλύτερου όγκου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ίσως και χώρου. 

- Επιλογή κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού και προετοιμασία για την μαγνητοσκόπηση. 
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- Επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών που εκτελούσαν τις ασκήσεις στα βίντεο. 
Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση, την διαδικασία, τους στόχους δημιουργίας και 
μαγνητοσκόπησης των βίντεο. Αδειοδότηση δημοσίευσης των βίντεο σε άλλους γονείς. 

- Το βασικότερο βήμα της διαδικασίας αποτελούσε η μαγνητοσκόπηση, διότι ήταν 
επιτακτική η προσαρμογή του κάθε παιδιού με τον χώρο, τις ασκήσεις και την 
διαδικασία της μαγνητοσκόπησης. Αυτό προϋπέθετε αναλυτική επεξήγηση, 
κιναισθητική καθοδήγηση, επανάληψη των ασκήσεων πριν την τελική μαγνητοσκόπηση. 

- Ακολουθούσε η τελική, τμηματική μαγνητοσκόπηση, με το παιδί. Μετέπειτα 
προστέθηκαν επεξηγήσεις και σημεία που επιβάλλεται να δώσουν έμφαση οι γονείς 
κατά την διάρκεια εφαρμογής ενός κινητικού πλάνου στο σπίτι. Επιπλέον, 
μαγνητοσκοπήθηκε βίντεο εισαγωγής με επιπλέον πληροφορίες και οδηγίες.  

- Μετέπειτα γινόταν η επεξεργασία με ειδική εφαρμογή για το μοντάζ. Προστέθηκαν 
εισαγωγικά τμήματα όπου αναγραφόταν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το πανεπιστήμιο 
φοίτησης και οι στόχοι του βίντεο. Επιπλέον, κατάλληλος αποχαιρετισμός, παρότρυνση 
για επικοινωνία με σκοπό την επίλυση αποριών και ευχαριστήριο προς τους γονείς. 

- Το τελικό στάδιο ήταν η οπτικοποίηση των ηχητικών οδηγιών. Δηλαδή, καθ΄όλη την 
διάρκεια του βίντεο εναλλάσσονταν επιγραφές όπου αναγράφονταν εν συντομία όσα 
ακούγονταν, για τις πληθυσμιακές ομάδες με προβλήματα ακοής και κώφωσης.  
Στη συνέχεια το κάθε βίντεο παραδόθηκε στο διευθυντή και την υπεύθυνη ΕΦΑ, ώστε 

να προωθηθεί στους γονείς. Mετά από εύλογο χρονικό διάστημα από την στιγμή της 
παράδοσης, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της ΕΦΑ με τους γονείς και αναλυτική 
συζήτηση με τους 14 γονείς που εφάρμοσαν τα κινητικά προγράμματα. Τέλος, ζητήθηκε 
αναλυτική ανατροφοδότηση από τους γονείς ώστε να προσδιοριστούν α)η 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου, β) το κατά πόσο η μέθοδος βοήθησε τις ημέρες της 
καραντίνας τόσο ψυχολογικά όσο και στη δημιουργία μιας ρουτίνας κινητικής 
δραστηριότητας στο σπίτι. 

Θα ήταν πολύ σημαντικό να αναφερθούν το περιεχόμενο, οι επισημάνσεις αλλά και οι 
πολλαπλοί στόχοι των κινητικών δραστηριοτήτων όπου αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν 
στα βίντεο. Κάθε βίντεο ξεκινούσε με βασικές οδηγίες όσον αφορά την εκκίνηση, πως 
πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά με συγκεκριμένες εντολές ή μέτρηση ή σύνθημα 
και πάντα το ίδιο ώστε το παιδί να το συνδέσει με την εκκίνηση της δραστηριότητας. Το ίδιο 
και για την παύση της δραστηριότητας με την χρήση σταθερής ηχητικής εντολής όπως στοπ. 
Μετέπειτα και ενώ στο βίντεο προχωρούσε η επίδειξη των ασκήσεων, υπήρχε πλήρη 
αναφορά στις ασκήσεις και τους στόχους, όπως για παράδειγμα μεταφορά κώνων με 
τρέξιμο στοχεύοντας την ανάπτυξη αερόβιας ικανότητας, αντοχής, βελτίωση αντίδρασης σε 
οπτικό ερέθισμα, ακολουθία εντολών, ηχητικές εντολές και σύνδεσή τους με κινητική 
δραστηριότητα, βελτίωση της γνώσης του σώματος στον χώρο, ολοκλήρωση μιας κινητικής 
δραστηριότητας όπου αναπτύσσει το αίσθημα επιτυχίας. Όσο το βίντεο εξελισσόταν, 
πραγματοποιούνταν επίδειξη και επεξηγήσεις της δραστηριότητας από την πιο 
απλοποιημένη της μορφή στην πιο σύνθετη και πολύπλοκη με τον συνδυασμό ακόμα 
περισσότερων στόχων. Έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με το 
επίπεδο, τις δυνατότητες και τους στόχους του παιδιού τους την δραστηριότητα. Αλλά και 
μέσα στις ημέρες ή εβδομάδες να στοχεύουν στο επόμενο επίπεδο δυσκολίας για τις 
κινητικές δραστηριότητες του παιδιού. Για παράδειγμα, η προηγούμενη απλή μεταφορά 
κώνων μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας στόχους όπως, την 
ταχύτητα αντίδρασης του παιδιού μέσω της ηχητικής εντολής του χρώματος κώνου που 
πρέπει να επιλέξει γρήγορα και να πάρει είτε όταν το παιδί πλησιάζει στο απέναντι στεφάνι 
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είτε κατά την εκκίνηση του. Επομένως αυτόματα προστίθεται και ο στόχος διαχωρισμού και 
εκμάθησης χρωμάτων. Ενώ η ίδια δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με στόχο την 
αναγνώριση και τον διαχωρισμό αντικειμένων. Σε επόμενο στάδιο δυσκολίας της άσκησης 
για παράδειγμα, ήταν πως μπορούν να προστεθούν στην διαδρομή εμπόδια ή και στεφάνια 
ώστε να βελτιωθεί η αλτικότητα, η ισορροπία και άλλες βασικές κινητικές δεξιότητες του 
παιδιού. Επιπλέον, στα βίντεο υπήρξαν επισημάνσεις όπως ότι οι εντολές πρέπει πάντα να 
είναι ξεκάθαρες, κυρίως μονολεκτικές για κάθε κινητικό μοτίβο και με τις ίδιες λέξεις, οι 
οποίες επιλέγονται μέσα από την παρατήρηση σε ποιες ανταποκρίνεται καλύτερα το παιδί. 
Τονιζόταν πάντοτε πως, κάθε δραστηριότητα προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις 
ικανότητες κάθε παιδιού και όχι το αντίστροφο. 

  
Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Η εφαρμογή της πρακτικής άσκησης εξ αποστάσεως κρίθηκε, σε συνεργασία με την 
ΕΦΑ, επιτυχής από άποψη ανταπόκρισης των παιδιών, ενώ εντοπίστηκαν δυσκολίες στην 
ανατροφοδότηση διότι δεν υπήρχε οπτικοποίηση την ώρα εφαρμογής του προγράμματος. 
Πολύ σημαντική και ταυτοχρόνως επιτακτική θεωρήθηκε πως είναι η μελλοντική 
ενασχόληση με τους γονείς μέσω της ορθής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
του ίντερνετ, ώστε να τους παρέχονται βίντεο κινητικών προγραμμάτων με κατευθυντήριες 
οδηγίες, διασαφηνίσεις, εναλλακτικές επιλογές και προσαρμογές των διαφόρων ασκήσεων 
και στόχων. Ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν στο σπίτι σωστά πλάνα με ασκήσεις και να 
δημιουργήσουν μια ρουτίνα για τα παιδιά στο σπίτι, τις ημέρες του εγκλεισμού.  

Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, όλοι οι στόχοι των βίντεο που αναλύθηκαν στην 
μεθοδολογία, να παρουσιάζονται από την ΕΦΑ με απλοποιημένη μορφή, με απλά 
κατανοητά λόγια, γραμμένα σε λεζάντες για άτομα με προβλήματα ακοής. Όπως για 
παράδειγμα μέσω της μεταφοράς κώνων η βελτίωση αντοχής, αερόβιας ικανότητας, 
διαχωρισμού χρωμάτων, ταχύτητας αντίδρασης και πολλών άλλων, ανάλογα με το επίπεδο 
του παιδιού. Αλλά και με επιπλέον παραπομπές στο τέλος κάθε βίντεο, με επεξηγήσεις και 
κατευθυντήριες οδηγίες όπως την σημαντικότητα της αρχικής επίδειξης μιας άσκησης, την 
κιναισθητική καθοδήγηση που ενδέχεται να χρειαστεί, την αίσθηση ασφάλειας που πρέπει 
να νιώσει το παιδί αλλά και την αρχική του προσαρμογή στον χώρο, την ρουτίνα, τον 
εξοπλισμό, τις εντολές και τις ασκήσεις. Τονίζοντας την αναγκαιότητα των κινήτρων και της 
θετικής επιβράβευσης και ανατροφοδότησης κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την 
ολοκλήρωση ενός κινητικού πλάνου. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως βασικό στόχο να σταθεροποιείται η εξελικτική πορεία 
των παιδιών εν μέσω της πανδημίας αλλά και να αποφευχθούν οι ψυχολογικές επιδράσεις 
και μεταπτώσεις των γονέων λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού και απαγόρευσης 
κυκλοφορίας. 
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IMPLEMENTATION OF KINETIC PROGRAMS FROM DISTANCE DURING THE PANDEMIC 
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Abstract 
 
The purpose of this paper was the improvement of the physical condition for the students, 
the increasmentof their motor skills and the development of their socialization through 
teamwork  and motor games from distance , in cooperation with the Physical Education 
Teacher (PE Teacher) of the structures. In addition, the aim was to create and deliver videos 
to parents during the pandemic, due to Covid 19, so that they could have specific 
instructions and exercise plans for the days where children and parents had to stay at home 
due to the curfew. In this way the children will be able to acquire a routine to avoid negative 
behaviors of children and reduce parental reactions. There were 30 detailed movement 
programmes and 6 detailed videos created for  parents. The videos involved demonstration 
of exercises, routine movement programmes and subtitles for the hearing impaired, 
between 3 and 6 minutes. The movement programs were applied in two classes consisting 
of 4-5 children, aged 7-12 years, most of whom were on the autistic spectrum. The 
conclusions were revealed from the daily and immediate feedback from the PE Teacher. The 
children responded positively to the movement programs and there was a willingness to 
participate in the course, while the parents considered the videos a very useful tool for 
themselves and felt that they could apply them at home during the days of confinement. 
 
Key words: Autism, pandemic, from distance, kinetic programs, videos for parents 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΨΥΧΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ  
 

Διαμαντή Π., Κουφού Ν. 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
Κομοτηνή69100 

 
Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση, μέσω 
παρατήρησης, της αποτελεσματικότητας ενός συνόλου διαθεματικών σχεδίων μαθημάτων 
σε εφήβους μαθητές με νοητική υστέρηση. Χρησιμοποιήθηκαν παιγνιώδεις ψυχοκινητικές 
και μουσικοκινητικές δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής με στόχο την επίτευξη κινητικών, 
κοινωνικών, συναισθηματικών αλλά και γνωστικών στόχων στη Γλώσσα και τα 
Μαθηματικά. Η μελέτη αυτή διεξήχθη στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΚΕ στη Λάρισα και 
συμμετείχαν έξι μαθητές με νοητική υστέρηση, ηλικίας 16 έως 18 ετών. Η διάρκεια της 
εφαρμογής ήταν 4 εβδομάδες, ενώ οι εξ αποστάσεως διδασκαλίες πραγματοποιούνταν μία 
έως δύο διδακτικές ώρες κάθε ημέρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος αξιοποιήθηκαν 
καθημερινά υλικά που οι μαθητές μπορούσαν να βρουν στο σπίτι τους, όπως μπαλίτσες, 
οδοντογλυφίδες, μαξιλάρια, βιβλία, καλαθάκια, χαρτιά, μολύβια, μαρκαδόροι και άλλα. 
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος και ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωσή 
του, παρατηρήθηκε βελτίωση στην επικοινωνία, στις προμαθηματικές έννοιες, στην αδρή 
και λεπτή κινητικότητα, στη μνήμη καθώς και στην ταχύτητα ανταπόκρισης και εκτέλεσης 
οδηγιών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρατηρήθηκε σταδιακή ανάπτυξη 
της αυτοπεποίθησης των μαθητών, αφού όλα τα εργαλεία και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνταν τα κατασκεύαζαν ή τα διαμόρφωναν οι ίδιοι. Συμπερασματικά, 
διαπιστώθηκε ότι ένα διαθεματικό πρόγραμμα που συνδυάζει την άσκηση με τη 
διδασκαλία Μαθηματικών και Γλώσσας, μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και παράλληλα να 
συμβάλλει στη βελτίωση συγκεκριμένων κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε εφήβους 
μαθητές με νοητική υστέρηση.  
 
Λέξεις κλειδιά: διαθεματική διδασκαλία, νοητική υστέρηση, μαθηματικά, γλώσσα, ειδική 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΨΥΧΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 
Εισαγωγή 

Η διαθεματικότητα αναφέρεται στην ενοποίηση δύο ή περισσότερων γνωστικών 
αντικειμένων, που έντεχνα συνδυάζονται ώστε να συνδράμουν το καθένα από τη δική του 
οπτική στην εκμάθηση κάποιας νέας γνώσης ή δεξιότητας (Παυλίδου, Χατζηγεωργιάδου, & 
Γκαλκανοπούλου, 2018). Από τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα υποστηρίζεται ότι η 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης οδηγεί σε ολιστική και πραγματική γνώση, που 
συνδέεται με την πραγματικότητα και μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινή ζωή.  

Η αξιοποίηση ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων συνιστάται στα σχήματα της 
διαθεματικότητας, αφού ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει τη διδασκαλία του περισσότερο 
βιωματική και να την προσαρμόσει στις δεξιότητες και τις ανάγκες των μαθητών (Ζερβάκη, 
& Eλευθερίου, 2020). Επιπλέον μέσω του παιγνιώδους χαρακτήρα της, η Φυσική Αγωγή, 
ενθαρρύνει τα παιδιά να προσπαθήσουν περισσότερο, παρέχοντάς τους πολλές ευκαιρίες 
επιτυχίας, ενώ τα βοηθά να μην απογοητεύονται (Τσιτσώνη, 2021). Σύμφωνα με τη 
Σελεμίδου (2018), ένα διαθεματικό πρόγραμμα ενίσχυσης γραφής και γραφοκινητικών 
δεξιοτήτων σε μαθήτρια με νοητική υστέρηση, επιφέρει βελτίωση των γραφοκινητικών 
δεξιοτήτων. 

Αξιοποιώντας τη Φυσική Αγωγή σε άλλα γνωστικά αντικείμενα είναι δυνατό να 
επιτευχθούν πιο εύκολα γνωστικοί και συναισθηματικοί στόχοι, αλλά ταυτόχρονα να γίνει 
περισσότερο ουσιαστική και κατανοητή η διδασκαλία δεξιοτήτων και η ψυχο-
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (Γκατζόγια, 2018; Παυλίδου, 
Χατζηγεωργιάδου & Γκαλκανοπούλου, 2018). Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και 
κριτικής σκέψης τόσο σε παιδιά όλων των ηλικιών όσο και σε παιδιά που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες ή αναπηρίες, μπορούν να διδαχθούν πιο αποτελεσματικά με τη διέγερση όλων 
των αισθήσεων και την ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (Göransson, 
Hellblom-Thibblin & Axdorph, 2016). Σύμφωνα με την έρευνα του Hosokawa (2018) η 
εφαρμογή διαθεματικών projects και η αξιοποίηση της διδακτικής προσέγγισης μάθηση 
βασισμένη στο πρόβλημα - problem based learning σε μαθητές με αυτισμό και νοητική 
υστέρηση, μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα, σε σύγκριση με την άμεση 
διδασκαλία. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων σε συνδυασμό με την ατομική 
πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα, εμπλέκει τα παιδιά δυναμικά στη μαθησιακή 
διαδικασία και τα μεταβάλλει από απλούς ακροατές ή εκτελεστές εντολών σε συμμέτοχους 
και συνοικοδόμους της γνώσης. 

Καταδεικνύεται ότι θέματα Γλώσσας, Θετικών Επιστημών, Μαθηματικών, Ιστορίας, 
Μουσικής και Κοινωνικών Επιστημών μπορούν να διδαχθούν πολύ αποτελεσματικά με την 
αξιοποίηση της Φυσικής Αγωγής (Ζερβάκη & Eλευθερίου, 2020; Καπρίνης, Διγγελίδης & 
Παπαϊωάννου, 2009; Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Επιπλέον, σύμφωνα με 
την έρευνα των Fotiadou, Neofotistou, Dampa & Giagazoglou (2020) μέσω της αξιοποίησης 
ψυχοκινητικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και άλλες κοινωνικές και 
συναισθηματικές δεξιότητες στους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή ενός 
προγράμματος 16 εβδομάδων, σε είκοσι μαθητές με νοητική υστέρηση ηλικίας 8-12 ετών, 
προκάλεσε βελτίωση της απόδοσης στις σχολικές δραστηριότητες αλλά ιδιαίτερα 
καλλιέργησε τη δεξιότητα συγκέντρωσης της προσοχής, αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης 
της συμπεριφοράς. Από τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι η κινητική ενεργοποίηση των παιδιών 
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ενισχύει την ενεργή μάθηση, η οποία δημιουργεί μεγαλύτερη νευρωνική δικτύωση στον 
εγκέφαλο και καθιστά το σώμα εργαλείο μάθησης (Παυλίδου, Χατζηγεωργιάδου,& 
Γκαλκανοπούλου, 2018).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 
μέσω παρατήρησης, της αποτελεσματικότητας ενός συνόλου διαθεματικών σχεδίων 
μαθημάτων σε μαθητές με νοητική υστέρηση. Χρησιμοποιήθηκαν παιγνιώδεις 
ψυχοκινητικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής με στόχο την 
επίτευξη κινητικών, κοινωνικών, συναισθηματικών αλλά και γνωστικών στόχων στη Γλώσσα 
και τα Μαθηματικά. 

Μέθοδος 

Δείγμα 
Η εφαρμογή του προγράμματος έγινε στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΚΕ στη Λάρισα και 

συγκεκριμένα σε έξι μαθητές με νοητική υστέρηση, ηλικίας 16 έως 18 ετών. Το πρόγραμμα 
εφαρμόσθηκε επιλεκτικά στους συγκεκριμένους μαθητές καθώς αυτοί ήταν σε παρόμοιο 
γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Επιπροσθέτως παρακολουθούσαν 
ανελλιπώς τα μαθήματα που γίνονταν εξ αποστάσεως. 

 

Διαδικασία 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν τέσσερις εβδομάδες και στο σύνολο 

σχεδιάστηκαν 19 σχέδια μαθημάτων. Το κέντρο λειτουργούσε καθημερινά τέσσερις ώρες το 
απόγευμα, παρέχοντας εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές του και οι διδασκαλίες 
πραγματοποιούνταν από Δευτέρα έως Παρασκευή σε μία έως δύο διδακτικές ώρες.  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε καταγραφή των αναγκών των μαθητών, μέσω αρχικής 
αξιολόγησης από την ερευνήτρια και με τη χρήση κλείδας παρατήρησης. Παράλληλα 
μελετήθηκαν οι καταγραφές και οι αξιολογήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών του κέντρου 
οι οποίοι παρακολουθούσαν τους μαθητές την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρόνια. 
Καθορίστηκαν οι μαθησιακοί στόχοι και σχεδιάστηκαν τα πρώτα σχέδια μαθημάτων με τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες, με γνώμονα τις παρατηρήσεις που είχαν συλλεχθεί, το 
επίπεδο των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. Πριν από την εφαρμογή κάθε σχεδίου 
πραγματοποιούνταν συζήτηση με την ομάδα των εκπαιδευτικών για το πλάνο διδασκαλίας, 
και γίνονταν οι απαραίτητες προσαρμογές στις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών. 
Έπειτα, εφαρμοζόταν το μάθημα, συλλέγονταν παρατηρήσεις τόσο από την ερευνήτρια όσο 
και από την εκπαιδευτικό του τμήματος και ακολουθούσε το στάδιο του αναστοχασμού της 
ερευνήτριας με τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με την εξέλιξη της διδασκαλίας, τη συμμετοχή 
των μαθητών και την επίτευξη των στόχων. 

Λόγω των υγειονομικών περιορισμών και των έκτακτων μέτρων αναστολής 
λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές συνδέονταν 
στην πλατφόρμα skype από τον χώρο τους. Συνεπώς οι διδασκαλίες σχεδιάστηκαν ώστε να 
μπορούν να πραγματοποιηθούν με απλά και καθημερινά υλικά που όλοι οι μαθητές είχαν 
στο σπίτι τους, όπως μπαλίτσες, οδοντογλυφίδες, μαξιλάρια, βιβλία, καλαθάκια, χαρτιά, 
μολύβια, μαρκαδόροι και άλλα. Κάθε μέρα σχεδιαζόταν η διδασκαλία με τις 
δραστηριότητες που περιελάμβανε και εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο project το οποίο 
μπορεί να ήταν ημερήσιο ή να διαρκούσε δύο με τρεις ημέρες. Όλα τα σχέδια μαθημάτων 
βασίζονταν στη φιλοσοφία της βιωματικής μάθησης και αξιοποιούνταν ψυχοκινητικές και 
μουσικοκινητικές δραστηριότητες στο σχεδιασμό τους. Στην αρχή κάθε διδασκαλίας υπήρχε 
ένα ερέθισμα από τον υπολογιστή σε εικόνα ή ήχο, έπειτα ακολουθούσε σχετική συζήτηση, 
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παρουσίαση της νέας γνώσης και στη συνέχεια πραγματοποιούνταν οι δραστηριότητες με 
κίνηση, μουσική και φαντασία με τη μορφή παιχνιδιών. Οι στόχοι του συνόλου των σχεδίων 
μαθημάτων ήταν κυρίως γνωστικοί στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, όμως σε ορισμένα 
μαθήματα εστίαζαν και σε κοινωνικές συναισθηματικές και κινητικές δεξιότητες. Αναλυτικά 
οι επιμέρους επιδιώξεις ανά αντικείμενο και τομέα ανάπτυξης παρουσιάζονται στον Πίνακα 
1.  

Πίνακας 1: Οι επιμέρους επιδιώξεις ανά αντικείμενο και τομέα ανάπτυξης  

Αντικείμενο / Τομέας Επιμέρους επιδιώξεις 

Μαθηματικά o Διάκριση του μικρού – μεγάλου 
o Εκμάθηση των αριθμών μέχρι το 20 
o Πρόσθεση και αφαίρεση 
o Εκμάθηση και διάκριση των σχημάτων και των 

στερεών 

Γλώσσα o Ανάπτυξη γλωσσικής επικοινωνίας 
o Εμπλουτισμός λεξιλογίου 
o Εκμάθηση ζώων 
o Αναγνώριση λαχανικών και φρούτων. Υγιεινές 

συνήθειες 
o Εκμάθηση πληροφοριών για τα αθλήματα & 

πρώτων βοηθειών 

Κοινωνικοί o Βελτίωση της ταχύτητας ανταπόκρισης και 
εκτέλεσης οδηγιών 

o Βελτίωση στην ακρίβεια εκτέλεσης οδηγιών 
o Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 

Συναισθηματικοί o Αναγνώριση των συναισθημάτων 
o Ερμηνεία, αναγνώριση και σημασία, των 

εκφράσεων του προσώπου 

Κινητικοί o Σωματογνωσία – Ιδιοδεκτικότητα 
o Αντίληψη χωρικών σχέσεων 
o Ισορροπία 
o Λεπτή & Αδρή κινητικότητα 

Γνωστικοί - Αντιληπτικοί o Ανάπτυξη της αντίληψης 
o Ανάπτυξη της μνήμης 

Αποτελέσματα 

Μέσω της παρατήρησης και των ημερήσιων καταγραφών παρατηρήθηκε βελτίωση 
στην επικοινωνία, στις προμαθηματικές έννοιες, στην κινητική συμπεριφορά αλλά και στην 
ταχύτητα ανταπόκρισης και εκτέλεσης οδηγιών. Συγχρόνως, αναπτύχθηκε η 
αυτοπεποίθησή των μαθητών, αφού όλα τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιούνταν 
τα διαμόρφωναν και τα έφτιαχναν οι ίδιοι. Η μουσική σε συνδυασμό με την κίνηση τους 
ενθουσίασαν και τους ενθάρρυναν να συμμετάσχουν σε περισσότερες δραστηριότητες. Τα 
παιχνίδια παρείχαν ευκαιρίες κινητικής εκτόνωσης και ταυτόχρονα ερεθίσματα ανάπτυξης 
πιο σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων. Η αξιοποίηση της κίνησης στη διδασκαλία και η 
δημιουργία διαθεματικών σχεδίων μαθημάτων με ψυχο-κινητικές και μουσικό-κινητικές 
δραστηριότητες βοήθησε τους μαθητές να αφομοιώσουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά 
τις νέες γνώσεις και να τις εντάξουν στα γνωστικά σχήματα που είχαν ήδη διαμορφώσει. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές ενεργοποιούσαν όλες τους τις 
αισθήσεις και συμμετείχαν ως δημιουργοί και όχι ως καταναλωτές γνώσης. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός πως οι μαθητές κατάφεραν να συμμετάσχουν στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως του επιπέδου δυσκολίας, ενώ ταυτόχρονα δεν σημείωσαν 
καμία απουσία από τα μαθήματα. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία καινοτόμο διδακτική πρακτική στην 
οποία σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν διαθεματικά σχέδια μαθήματος σε εφήβους με 
νοητική υστέρηση, σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας είναι σύμφωνα με αυτά άλλων ερευνητών οι οποίοι μελέτησαν την 
αποτελεσματικότητα των διαθεματικών προγραμμάτων και την αξιοποίηση ψυχοκινητικών 
και μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων σε πληθυσμούς με τα ίδια χαρακτηριστικά (Fotiadou 
et al., 2020; Hosokawa, 2018; Antoniou et al., 2009; Καπρίνης, Διγγελίδης & Παπαϊωάννου, 
2009). Ωστόσο, προτείνεται η χρήση προσεκτικά σχεδιασμένης μεθοδολογίας στις εκάστοτε 
παρεμβάσεις ώστε να ελεγχθεί η ακριβής τους επίδραση και να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα. Θα ήταν ενδιαφέρον το παρόν πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί δια ζώσης 
σε μαθητές με νοητική υστέρηση, ώστε να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά του 
συγκριτικά με την εξ αποστάσεως εφαρμογή, να εντοπιστούν πιθανές διαφοροποιήσεις στο 
βαθμό επίτευξης των μαθησιακών στόχων, της απόδοσης καθώς και του επιπέδου 
συμμετοχής των μαθητών. 
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PLANS WITH PSYCHO-MOTOR AND MUSIC-MOTOR ACTIVITIES IN ADOLESCENTS WITH 
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Abstract 
The purpose of the present study was to design, implement and evaluate, through 
observation, the effectiveness of cross-curriculum lesson plans in adolescents with 
intellectual disabilities. The program included play like Physical Education psycho-motor and 
music-motor activities in order to accomplish motor, social, emotional and cognitive goals in 
Language and Mathematics. The study was conducted in Larisa’s Center of Creative Activities 

for Children and Adolescence with Disabilities and involved six students with intellectual 
disabilities, aged 16-18 years old. The duration of the program was 4 weeks and the online 
courses were implemented every day, for 1-2 class periods. The main equipment used was 
everyday objects such as balls, toothpastes, pillows, books, baskets, paper, pencils, markers 
etc. According to the observations performed, the program implementation resulted in an 
improvement in communication, pre-math skills, fine and gross motor skills, memory and 
response time regarding following instructions. Additionally, it seemed that during the 
lessons, the students developed their self-confidence because they manufactured the 
material and objects used all alone. In conclusion, it was found that a cross-curricular 
program that combines physical education activities with teaching of Mathematics and 
Language can enhance learning, motor and social skills in adolescents with intellectual 
disabilities. 

 
Key words: interdisciplinary teaching, cross - thematic teaching, intellectual disabilities, 

mathematics, language, special physical education. 
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ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Γκόγκος Κ., Καμπάς Α. 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
Κομοτηνή 69100 

 
Περίληψη 
Σκοπός της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής ενός 
οργανωμένου προγράμματος προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής σε συνδυασμό με το 
άθλημα του Bocce, ως προς τον κινητικό και συναισθηματικό τομέα ατόμων με μέτρια 
νοητική αναπηρία. Το δείγμα αποτέλεσαν 8 άτομα (5 αγόρια, 3 κορίτσια) ηλικίας 18-40 
ετών του κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας φροντίδας των νοτίων προαστίων της 
Αττικής όπου εφαρμόστηκε η πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα διήρκησε 3 εβδομάδες, με 
συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα και περιελάμβανε 2 μαθήματα με προσαρμοσμένες 
δραστηριότητες φυσικής αγωγής και 1 μάθημα εξάσκησης του αθλήματος Bocce κάθε 
εβδομάδα διάρκειας 45 λεπτών το κάθε ένα. Κατά τη λήξη του προγράμματος 
παρατηρήθηκε βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων , του συντονισμού χεριού-ματιού καθώς 
και μικρή βελτίωση στην ακρίβεια των βολών στο άθλημα του Bocce. Επίσης στον 
συναισθηματικό τομέα διαπιστώθηκε, μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων, 
αύξηση της συνεργασίας και της διασκέδασης ενώ παρατηρήθηκε ταυτόχρονα μικρή 
αύξηση στη χρονική διάρκεια διατήρησης της προσοχής στο μάθημα της προσαρμοσμένης 
φυσικής αγωγής. Συμπεραίνεται πως ένα οργανωμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένης 
φυσικής αγωγής σε συνδυασμό με το άθλημα του Bocce είναι πιθανό να ωφελήσει σε 
κινητικό και συναισθηματικό επίπεδο άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία. Τέλος περαιτέρω 
μελέτη με μεγαλύτερο δείγμα ατόμων με νοητική αναπηρία, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
εφαρμογής, με μετρήσεις και στατιστικά δεδομένα κρίνεται αναγκαία ώστε να 
διερευνηθούν τα οφέλη αντίστοιχων πρακτικών. 

 
Λέξεις-Κλειδιά: οργανωμένη άσκηση, αναπηρία, προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα, 

πρακτική άσκηση 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ BOCCE ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Εισαγωγή 
Τα άτομα με νοητική αναπηρία αργούν χρονικά να αποκτήσουν τις κατάλληλες 

δεξιότητες που αφορούν την αδρή και λεπτή κίνηση, την επικοινωνία και στοιχεία που 
έχουν σχέση με τον γνωστικό και κοινωνικό τομέα (Wilmshurst, 2011). Έχει αποδειχτεί ότι ο 
αριθμός των εφήβων με νοητική αναπηρία που ασκούνται επαρκώς είναι μικρός και 
συγκεκριμένα, μόνο το 8% ασκείται το λιγότερο 3 φορές την εβδομάδα από 30 λεπτά (Lin et 
al., 2010). Η μη συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας έχει ως συνέπεια την 
αργή βελτίωση του γνωστικού και κινητικού τομέα με ακόλουθα πιθανά προβλήματα 
υγείας (Κοκαρίδας, 2010). Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η συμμετοχή των ατόμων με 
νοητική αναπηρία σε οργανωμένα προγράμματα άθλησης μπορεί να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη παραμέτρων της φυσικής τους κατάστασης (Golubović, Maksimović, Golubović, & 
Glumbić, 2012), όπως η δύναμη και η ισορροπία (Giagazoglou, Arabatzi, Dipla, Liga & Kellis, 
2012) αλλά και των κινητικών τους δεξιοτήτων (Giagazoglou et al., 2013). Επίσης τα 
οργανωμένα προγράμματα προσαρμοσμένης άσκησης έχουν σχετιστεί και με θετικές 
επιδράσεις στην διαχείριση συναισθημάτων και την κοινωνικοποίηση των παιδιών με 
νοητική αναπηρία (Güvendi & İlhan, 2017). Φαίνεται λοιπόν, ότι τα άτομα με νοητική 
αναπηρία είναι σημαντικό να δραστηριοποιούνται με στόχο τη συμμετοχή τους σε 
οργανωμένα προγράμματα άσκησης (Καστανιάς & Τοκμακίδης, 2010). 

Σκοπός της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης ήταν η μελέτη της αποτελεσματικότητας  
ενός οργανωμένου προγράμματος Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) σε συνδυασμό 
με το άθλημα του Bocce στον κινητικό και συναισθηματικό τομέα των ατόμων με μέτρια 
νοητική αναπηρία. 
  Μέθοδος  
Δείγμα 

Η πρακτική άσκηση έλαβε χώρα σε Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας της 
Αττικής, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με νοητική αναπηρία, διαταραχή αυτιστικού 
φάσματος και σύνδρομο down. Το δείγμα αποτελούνταν από 8 άτομα (5 αγόρια, 3 
κορίτσια) ηλικίας 18-40 ετών υψηλής λειτουργικότητας. 
 
Διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πρακτικής άσκησης έγινε γνωριμία με τους 
ωφελούμενους του κέντρου, έγινε καταγραφή των δραστηριοτήτων – μαθημάτων ΠΦΑ σε 
ημερολόγια ενώ μέσω παρατήρησης έγινε κατανοητό το κινητικό και συναισθηματικό 
υπόβαθρο των ατόμων με μέτρια νοητική αναπηρία.  

Στη διάρκεια της δεύτερης φάσης της πρακτικής άσκησης σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε ένα οργανωμένο πρόγραμμα ΠΦΑ σε συνδυασμό με το άθλημα του Bocce. Ο 
χώρος εφαρμογής των μαθημάτων ήταν το γήπεδο Bocce που είχε στην αυλή του το Κέντρο 
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για 3 εβδομάδες, με 
συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα ενώ η διάρκεια των μαθημάτων ήταν 45 λεπτά. Δύο 
φορές την εβδομάδα τα άτομα με νοητική αναπηρία συμμετείχαν σε οργανωμένα 
προγράμματα ΠΦΑ, τα οποία ξεκινούσαν με προθέρμανση 10 λεπτών, η οποία 
περιελάμβανε δρομικές ασκήσεις και διατατικές ασκήσεις (δυναμικές & στατικές) για όλες 
τις μυϊκές ομάδες. Το κύριο μέρος αποτελούνταν από 8 συνολικά δραστηριότητες. Τέσσερις 
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δραστηριότητες εφαρμόζονταν στο 1ο μάθημα ΠΦΑ και άλλες τέσσερις δραστηριότητες στο 
δεύτερο μάθημα. Το 1ο μάθημα είχε τους εξής σταθμούς:  
Σταθμός 1ος Οριζόντιο πέταγμα μπάλας handball από το ένα χέρι στο άλλο και έπειτα 
πέταγμα της μπάλας από κάτω σε ζευγάρια. 
Σταθμός 2ος Κύλισμα medicine ball 1kg σε ζευγάρια σε απόσταση 10m. 
Σταθμός 3ος Άλματα πάνω από 6 πιατάκια σε ευθεία σειρά, τοποθέτηση στην γραμμή 
ρίψεων του γηπέδου και κύλισμα μπάλας bocce σε κώνους σε απόσταση 5m( 4 μπάλες και 
4 κώνοι). 
Σταθμός 4ος  Παιχνίδι bowling με μπάλα bocce και κορύνες. 

Το 2ο μάθημα ΠΦΑ είχε τους εξής σταθμούς: 
Σταθμός 1ος Κύλισμα μπάλας bocce και σταμάτημα αυτής μέσα ή όσο πιο κοντά στο 
στεφάνι που βρίσκεται εντός του γηπέδου bocce. 
Σταθμός 2ος Κύλισμα μπάλας handball και πέρασμα αυτής μέσα από στεφάνια που έχουν 
στηριχθεί κατακόρυφα. 
Σταθμός 3ος 10 Κοιλιακοί, Τρέξιμο 10m, σταμάτημα στην γραμμή ρίψης και ρίψη μπάλας 
bocce ώστε να χτυπήσει την άλλη μπάλα bocce που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. 
Σταθμός 4ος Παιχνίδι Μήλα με μπάλα handball. 

Στο τέλος των μαθημάτων εκτελούνταν αποθεραπεία με στατικές διατάσεις για όλο το 
σώμα. Το 3ο μάθημα είχε την ίδια προθέρμανση και αποθεραπεία με τα μαθήματα ΠΦΑ 
ενώ το κύριο μέρος αποτελούνταν από παιχνίδι Bocce μεταξύ των παιδιών με τήρηση των 
κανονισμών του αθλήματος τους οποίους γνώριζαν οι μαθητές. Στο τέλος κάθε μαθήματος 
τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές ΠΦΑ μάζευαν τα εκπαιδευτικά υλικά. 
 

Αποτελέσματα 
Μέσω της παρατήρησης και των καταγραφών στα ημερολόγια δραστηριοτήτων φάνηκε 

πως οι συμμετέχοντες/ουσες στο οργανωμένο μάθημα ΠΦΑ που περιελάμβανε και το 
άθλημα του bocce βελτίωσαν τις κινητικές τους δεξιότητες, τον συντονισμό χεριού-ματιού, 
ενώ μικρή βελτίωση παρατηρήθηκε και στην ακρίβεια των ρίψεων καθώς η συλλογή 
πόντων στο παιχνίδι του bocce ήταν μεγαλύτερη. Στον συναισθηματικό τομέα 
διαπιστώθηκε μέσω της αλληλεπίδρασης αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων 
αλλά και με τους καθηγητές ΦΑ, η διασκέδαση από την συμμετοχή στα μαθήματα ήταν 
φανερή ενώ και ο χρόνος διατήρησης της προσοχής στο μάθημα της ΦΑ είχε μικρή αύξηση. 

 
Συζήτηση 

Σταδιακά παρατηρήθηκε πως υπήρχε συμβολή του οργανωμένου προγράμματος ΠΦΑ 
σε συνδυασμό με το άθλημα του Bocce στην βελτίωση του συντονισμού χεριού – ματιού 
στο άθλημα του Bocce αλλά και στις υπόλοιπες παιγνιώδεις δραστηριότητες των 
μαθημάτων. Το εύρημα έρχεται σε συμφωνία με αντίστοιχα των Sood, Ahmad και Chavan 
(2016) οι οποίοι στην έρευνα τους παρατήρησαν βελτίωση του οπτικοκινητικού 
συντονισμού δια μέσω προγράμματος παρέμβασης 20 συνεδριών με το άθλημα του Bocce 
σε 8 παιδιά με νοητική αναπηρία. Η μικρή βελτίωση που καταγράφηκε στην ακρίβεια των 
βολών στο άθλημα του Bocce και στις παιγνιώδεις δραστηριότητες έρχεται σε συμφωνία με 
την έρευνα των Mujea, Gherghel και Balan (2019) οι οποίοι σε παιδιά με σύνδρομο down, 
διαπιστώνουν ότι, η ικανότητα ευστοχίας μέσω του αθλήματος του Bocce μπορεί να 
διδαχθεί και να βελτιωθεί. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την έμμεση βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης των συμμετεχόντων, εύρημα που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας 
των Asonitou, Mpampoulis, Irakleous-Paleologou και Koutsouki (2018) που διαπίστωσαν 
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πως τα προσαρμοσμένα προγράμματα φυσικής αγωγής συμβάλλουν στην φυσική 
κατάσταση των ατόμων με μέτρια νοητική αναπηρία. Αντίστοιχα αποτελέσματα αναφέρουν 
και οι Tsikriki, Batsiou, Douda και Antoniou (2007) στην έρευνα τους σε άτομα που 
συμμετείχαν σε πιλοτικό πρόγραμμα εξάσκησης της καλαθοσφαίρισης και είχαν βελτιώσει 
τόσο τις κινητικές τους δεξιότητες όσο και την φυσικής τους κατάσταση. Τέλος ως προς τον 
συναισθηματικό τομέα η βελτίωση της διάρκειας προσοχής στο μάθημα της ΠΦΑ συμφωνεί 
με τα ευρήματα των Tsikriki και συν. (2007) οι οποίοι εντόπισαν αύξηση του χρόνου 
συμμετοχής στο μάθημα της καλαθοσφαίρισης. Η βελτίωση της συνεργασίας και το 
αίσθημα χαράς των συμμετεχόντων στα μαθήματα ΠΦΑ και Bocce συμφωνούν με τα 
ευρήματα των Özer και συν. (2012) οι οποίοι ανέφεραν πως η εμπλοκή σε αθλήματα των 
Special Olympics όπως το ποδόσφαιρο συντελούν στην μείωση των προβλημάτων 
συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης που εμφανίζουν οι έφηβοι με νοητική αναπηρία. 
 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Ένα οργανωμένο πρόγραμμα ΠΦΑ σε συνδυασμό με το άθλημα του Bocce είναι πιθανό να 
συμβάλλει : 

i. Στη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και του συντονισμού ματιού-χεριού των 
ατόμων με μέτρια νοητική αναπηρία 

ii. Στην βελτίωση παραμέτρων της φυσικής κατάστασης 
iii. Στην αύξηση του χρόνου προσοχής στις δραστηριότητες του μαθήματος της ΠΦΑ και  
iv. Στην ανάπτυξη του αισθήματος της συνεργασίας και της ευχαρίστησης. 

Μελλοντικές μελέτες είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων με 
νοητική αναπηρία, το χρονικό διάστημα εφαρμογής να είναι μεγαλύτερο, να 
πραγματοποιηθούν μετρήσεις με εργαλεία αξιολόγησης των παραμέτρων που θα 
μελετηθούν και τέλος να γίνει στατιστική επεξεργασία των δεδομένων ώστε να ελεγχθούν 
με στατιστικές μεθόδους τα οφέλη αντίστοιχων πρακτικών που συνδυάζουν ένα 
οργανωμένο πρόγραμμα ΠΦΑ με το άθλημα του Bocce.  
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IMPLEMENTATION OF AN ORGANIZED PROGRAM OF ADAPTED PHYSICAL EDUCATION IN 
COMBINE WITH THE SPORT OF BOCCE IN PEOPLE WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY 
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69100 
Abstract 
The aim of this internship program was to explore the implementation of an organised 
program of adapted physical education in combine with sport of Bocce, in terms of motor 
and emotional areas of need of people with mild intellectual disability. The sample consists 
of 8 people (5 boys, 3 girls), 18-40 years old, by the Day Care Centre in the south suburbs of 
Attica where the internship program was applied. The program lasted 3 weeks, with 
frequency 3 times a week and included 2 lessons with activities of adapted physical 
education and 1 lesson with exercise of Bocce game, each of the three lessons lasting 45 
minutes each. At the end of the internship program, it was observed improvement of their 
motor skills, hand-eye coordination and a small improvement in the accuracy of throwing in 
sport of Bocce. Furthermore in the emotional field, it was found through the interaction of 
individuals, increase of cooperation and entertainment while it was observed at the same 
time a small increase in their attention span during the lesson of adapted physical education. 
In conclusion, an organised program of adapted physical education in combine with Bocce 
game is likely to benefit physically and emotionally people with mild intellectual disability. 
Finally further study is required to find out the benefits of similar practices, with a larger 
sample of people with intellectual disability, longer period of application of practice, with 
measurements and statistical data is considered necessary to explore the benefits of similar 
practices. with measuring and statistical data.   

 
Key words: organised exercise, disability, adapted physical exercise, internship program. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. 
 

Λεοντής Β., Εμμανουηλίδου, Κ. 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,  
Κομοτηνή 69100 

 
Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας πρακτικής ήταν να εκτιμήσει την επίδραση ενός προγράμματος 
παραδοσιακών χορών και μουσικοκινητικής στην εκμάθηση χορών σε ένα Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠμεΑ). Το πρόγραμμα 
παρακολούθησαν 9 παιδιά ηλικίας 5 – 16 ετών, τρία από τα οποία είναι διαγνωσμένα με 
Σύνδρομο Down (Down Syndrome, DS), πέντε ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού (Διάχυτες 
Αναπτυξιακές Διαταραχές, ΔΑΔ) και ένα αντιμετωπίζει σημαντικά κινητικά προβλήματα. Το 
εξατομικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης χορών διεξαγόταν καθημερινά με μέση διάρκεια 60 
λεπτά για 14 ημέρες. Οι χοροί του προγράμματος ήταν οι Καλές Σκύρου και ο 
Ξενομπασάρης (Κρητικός χορός), που ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα παραδοσιακών χορών 
«συρτού στα 3» κι επιλέχτηκαν λόγω του εύκολου κινητικού μοτίβου και της μικρής 
ακολουθίας βημάτων χωρίς «ψηλά λακτίσματα». Επίσης, επιλέχτηκε και ο χορός Σκούπα 
Λέρου, λόγω του εύθυμου και ψυχαγωγικού του χαρακτήρα ως μουσικοκινητική 
δραστηριότητα. Η αξιολόγηση των παιδιών πραγματοποιούταν σε καθημερινή βάση μέσω 
παρατήρησης και ομαδικής συζήτησης με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του 
Κ.Δ.Α.Π.μεΑ., λαμβάνοντας υπόψη, βοηθητικά και μόνο, κάποια από τα κριτήρια που 
περιλαμβάνονται στη ρούμπρικα αξιολόγησης παραδοσιακών χορών των Πίτση, Διγγελίδη 
και Φιλίππου (2013). Τα παιδιά έδειξαν από την αρχή του προγράμματος μεγάλο 
ενδιαφέρον στις μουσικοκινητικές δραστηριότητες, ενώ συνιστάται η ύπαρξη μεγάλου 
χώρου χωρίς εμπόδια για ανάλογα προγράμματα. Τέλος, συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά με 
DS και ΔΑΔ μπορούν να μάθουν να χορεύουν απλούς παραδοσιακούς χορούς, έπειτα από 
συνεχείς και κοπιαστικές προσπάθειες.  
 
Λέξεις-κλειδιά: παραδοσιακός χορός, μουσικοκινητική, αυτισμός, σύνδρομο Down. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. 
 

Εισαγωγή 
Ο αυτισμός ή η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (Autism Spectrum Disorder, 

ASD) είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή και αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα 
καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από προκλήσεις με φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή επαναλαμβανόμενη ομιλία και μη λεκτική ομιλία (Khalifeh, 
Yassin, Kourtian & Boustany, 2016). Στην ελληνική βιβλιογραφία όλες οι περιπτώσεις 
αυτισμού ανήκουν πλέον στον όρο: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ). Σύμφωνα με 
τα πιο πρόσφατα διαγνωστικά εργαλεία, ένα άτομο με αυτισμό αντιμετωπίζει δυσκολίες 
στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και παρουσιάζει στερεοτυπικές κινήσεις, 
συμπεριφορές, δραστηριότητες κι ενδιαφέροντα (Μήτση, 2020). 

Το Σύνδρομο Down (Down Syndrome, DS) είναι μία γενετική διαταραχή που 
περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που αφορούν σε παρεκκλίσεις στη σωματική 
διάπλαση, στη νοητική ανάπτυξη και στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη του ατόμου. Το 
σύνδρομο σχετίζεται με ήπια έως μέτρια μαθησιακή δυσκολία, αναπτυξιακές 
καθυστερήσεις, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προσώπου και μεγάλες δυσκολίες στη 
λεπτή και αδρή κινητικότητα, όπως και συννοσηρότητα με αρκετά προβλήματα υγείας. 
Υπάρχουν 3 διαφορετικές κατηγορίες στα άτομα με DS, ανάλογα με τον τρόπο κατανομής 
του χρωμοσώματος 21 στα κύτταρά τους. Έτσι, υπάρχει η τρισωμία 21 (ένα επιπλέον 
ολόκληρο χρωμόσωμα 21 σε όλα τα κύτταρα), η μετάθεση (ένα μέρος του χρωμοσώματος 
21 σε όλα τα κύτταρα) και ο μωσαϊκισμός (ένα επιπλέον ολόκληρο χρωμόσωμα 21 σε 
μερικά μόνο κύτταρα) (Δημητριάδης, 2019). 

Ο χορός αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους τρόπους έκφρασης και 
κοινωνικοποίησης των ανθρώπων και εξελίσσεται παράλληλα με όλες τις αλλαγές που 
συμβαίνουν σε κάθε κοινωνική ομάδα. Η παιδαγωγική του προσφορά είναι γνωστή και από 
την αρχαία Ελλάδα, όπου Σωκράτης και Πλάτωνας τον θεωρούσαν ως «παμμερή άσκηση» 
και ως ολοκληρωμένο μέσο διαπαιδαγώγησης, αντίστοιχα (Βενετσάνου & Λεβέντης, 2010). 
Ο παραδοσιακός (λαϊκός) χορός αποτελεί και αυτός την παλαιότερη πηγή χορευτικών 
δομών (Kerr, 1993), μέσω του οποίου συντελείται η αυθεντικότερη κοινωνική 
αλληλεπίδραση και ανταλλαγή συναισθημάτων και συντροφικότητας. Η μαθησιακή κι 
εκπαιδευτική γενικότερα συμβολή της εκμάθησης παραδοσιακών χορών υποστηρίζεται κι 
από τους Βενετσάνου, Λεβέντη και Καμπά (2004), όπου τονίζουν ότι ο χορός αποτελεί 
σπουδαία ρυθμική δραστηριότητα που συμβάλλει στην κινητική απόδοση, στην ανάπτυξη 
της οπτικοχωρικής και μουσικοκινητικής νοημοσύνης και βελτιώνει ολόπλευρα την 
προσωπικότητα των παιδιών. 

Η Μουσικοκινητική αποτελεί τη σύνδεση της μουσικής, της κίνησης και του λόγου 
σε ένα ενιαίο σύνολο, όπου δεν υποτάσσεται κανένα από τα παραπάνω στοιχεία σε κάποιο 
άλλο (Λυκεσάς, 2002). Βασίζεται στη δημιουργική (παιδοκεντρική) μέθοδο διδασκαλίας, 
στην ενεργητική και βιωματική μάθηση, καθώς και στη φαντασία και δημιουργικότητα των 
παιδιών. Μέσα από τις δημιουργικές, κινητικές και μουσικές δραστηριότητες, το παιδί 
γνωρίζει την χορευτική τέχνη, και ταυτόχρονα καλλιεργεί και αναπτύσσει τις ικανότητες και 
δεξιότητές του στους παραδοσιακούς χορούς, αφού πρώτα, όμως, του έχει «κερδηθεί» το 
ενδιαφέρον για μάθηση και εξάσκηση. Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδασκαλία 
παραδοσιακού χορού είναι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών. Κυριότερη διδακτική 
τεχνική για εκμάθηση χορών και κατ’ επέκταση παραδοσιακών χορών σε άτομα με αυτισμό 
είναι ο κατοπτρισμός (mirroring). Με αυτόν τον τρόπο, ο θεραπευτής είναι σε θέση να 
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κατανοήσει τον ασθενή (και αντίστροφα) μέσω του χορού, καθώς και να οικοδομήσει μια 
αμοιβαία σχέση όπου μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μη λεκτικά, κάτι που είναι εξαιρετικά 
σημαντικό αφού πολλοί άνθρωποι με διάγνωση αυτισμού είναι μη λεκτικοί (Dautenhahn & 
Werry, 2004). 

Σκοπός της συγκεκριμένης πρακτικής ήταν να εκτιμήσει την επίδραση ενός 
προγράμματος παραδοσιακών χορών και μουσικοκινητικής στην εκμάθηση χορών σε ένα 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠμεΑ) στην πόλη των 
Σερρών. 

 
Μέθοδος  

Δείγμα 
Το δείγμα της παρέμβασης αποτέλεσαν 9 παιδιά, ηλικίας 5 – 16 ετών, εκ των οποίων 

τρία έχουν DS (ένα με μη λεκτική επικοινωνία, ένα με μέτρια και ένα με καλή ομιλία), πέντε 
ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού (μόνο δύο από τα παιδιά αυτά με υψηλή έως μέτρια 
λειτουργικότητα και φυσιολογική ομιλία) και ένα παιδί αντιμετωπίζει σημαντικά κινητικά 
προβλήματα (και με ελαφρά Νοητική Υστέρηση) που καθιστούν δύσκολες τη βάδιση και την 
ισορροπία του (στατική και δυναμική). Τα παιδιά αυτά παρακολουθούσαν το απογευματινό 
πρόγραμμα του Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. του συλλόγου για ΑμεΑ «Ανέμη» στην πόλη των Σερρών. 
 
Παρέμβαση 

Πριν την έναρξη του προγράμματος στο πλαίσιο της Πρακτικής I, αλλά και στην αρχή 
κάθε ημερήσιου προγράμματος της Πρακτικής II, τα παιδιά εξασκούνταν σε 
μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Επίσης, κατασκεύασαν μουσικά όργανα με απλά 
καθημερινά υλικά που τα χρησιμοποιούσαν σε κάποιες από τις δραστηριότητες. 
 Οι χοροί που διδάχτηκαν ήταν οι Καλές Σκύρου και ο Ξενομπασάρης (Κρητικός 
χορός), οι οποίοι ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα χορών με κινητικό μοτίβο «Συρτού στα 3». 
Επιλέχτηκαν λόγω της εύκολης και μικρής ακολουθίας βημάτων χωρίς «ψηλά λακτίσματα». 
Επιλέχτηκε, επίσης, ο χορός Σκούπα Λέρου λόγω του εύθυμου και ψυχαγωγικού του 
χαρακτήρα, αφενός ως μουσικοκινητική δραστηριότητα, αφετέρου ως «χαλάρωμα» ή 
«κλείσιμο» κάθε συνεδρίας. Η λεκτική ακολουθία που χρησιμοποιήθηκε ήταν για τις Καλές 
Σκύρου, η «Ένα, Δύο, Ανοίγω – Κλείνω, Ανοίγω – Κλείνω» και για τον Ξενομπασάρη, η «Ένα, 
Δύο, Πατάω – Φτέρνα, Πατάω – Φτέρνα». Αρχικά και για τους δύο χορούς είχε 
χρησιμοποιηθεί η απλή «Ένα, Δύο, Τρία, Τέσσερα, Πέντε, Έξι», έτσι ώστε να καταλάβουν τα 
παιδιά πόσο μοιάζουν οι δύο χοροί. 

Το πρόγραμμα διήρκησε συνολικά 14 ημέρες, ενώ διεξαγόταν καθημερινά με μέση 
διάρκεια 60 λεπτά. Χρησιμοποιούνταν η εξατομικευμένη και μόνο διδασκαλία για κάθε 
παιδί ξεχωριστά, συνυφασμένη με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού, με τη χρήση της 
κατοπτρικής μεθόδου (mirroring). Η διάρκεια της εξατομικευμένης διδασκαλίας σε κάθε 
παιδί ήταν περίπου 10-15 λεπτά και στο τέλος κάθε συνεδρίας χορεύαμε τη Σκούπα Λέρου. 
Σε όλα τα παιδιά τις πρώτες ημέρες υπήρχε επαφή με τα χέρια (στήριξη), ενώ μέχρι το 
πέρας του προγράμματος η στήριξη αυτή υπήρχε μόνο σε τέσσερα από τα εννιά παιδιά, για 
την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους. Επίσης τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας κατά του 
κορωνοϊού (μάσκες και αντισηπτικά). 
 Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος ήταν η κύρια αίθουσα του Κ.Δ.Α.Π.μεΑ., 
ενώ καθημερινά και σε κάθε δραστηριότητα υπήρχε η συμμετοχή και βοήθεια των 
συναδέλφων εκπαιδευτικών, τόσο για την ασφάλεια των παιδιών που δυσκολεύονταν στην 
κίνηση, όσο και στην ομαλή διεξαγωγή της εξατομικευμένης διδασκαλίας, μιας και τα 
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υπόλοιπα παιδιά «έμεναν ελεύθερα». Η μουσική και τα παραδοσιακά τραγούδια που 
χρησιμοποιήθηκαν ακούγονταν μέσω δύο μεγάλων ηχείων Bluetooth, συνδεδεμένων με 
μια συσκευή smartphone.  

 
Αποτελέσματα 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των παιδιών γινόταν καθημερινά μέσω παρατήρησης 
και ομαδικής συζήτησης με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Χρησιμοποιήθηκαν τα 
κριτήρια αξιολόγησης παραδοσιακών χορών της ρούμπρικας των Πίτση, Διγγελίδη και 
Φιλίππου (2013), αλλά μόνο με κατευθυντήριο και βοηθητικό χαρακτήρα. Ο λόγος είναι ότι 
η συγκεκριμένη ρούμπρικα δημιουργήθηκε και σχετίζεται με διαφορετικό πληθυσμό από 
αυτόν στον οποίο ανήκουν τα παιδιά του Κ.Δ.Α.Π.μεΑ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 
Άλλωστε στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει σχετική ρούμπρικα για τον πληθυσμό των παιδιών 
του προγράμματος. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση βασίστηκε μόνο σε τρία από αυτά τα 
κριτήρια: την ακολουθία βημάτων (κινητικό μοτίβο) και σε ποιον βαθμό αποκτήθηκε από 
κάθε παιδί, τον ρυθμό (ρυθμικό πάτημα βημάτων) και την γενική έκφραση προσώπου και 
στάση σώματος. 

Αναφορικά με την ακολουθία βημάτων, τρία παιδιά είχαν χαμηλή απόδοση (το μη 
λεκτικό με DS και δύο με χαμηλή λειτουργικότητα ΔΑΔ), ενώ τα υπόλοιπα παιδιά μέχρι το 
πέρας του προγράμματος μπορούσαν όλα μόνα τους να εκτελέσουν την ακολουθία. Όσον 
αφορά στο ρυθμό, πέντε παιδιά μπορούσαν να πατήσουν ρυθμικά σωστά μέχρι το πέρας 
του προγράμματος (δύο λεκτικά με DS και τρία με υψηλή έως μέτρια λειτουργικότητα ΔΑΔ). 
Στη γενική στάση του σώματος και έκφραση προσώπου τα αποτελέσματα ήταν γενικότερα 
χαμηλά, καθώς μόνο δύο παιδιά είχαν καλή απόδοση στο συγκεκριμένο κριτήριο (ένα 
λεκτικό με DS και ένα με την υψηλή λειτουργικότητα ΔΑΔ από τα οποία και τα δύο ανήκαν 
και στην προηγούμενη κατηγορία καλής ρυθμικής απόδοσης). Αυτό μπορεί να οφείλεται 
στο ότι άτομα με αυτισμό, αλλά και με άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες, αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην έκφραση συναισθημάτων, έχουν χαμηλές κοινωνικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες και «μικρότερη γκάμα» κινήσεων και εκφράσεων γενικότερα. 

 
Συζήτηση- Συμπεράσματα 

Βάση των αποτελεσμάτων αλλά και της γενικότερης εμπειρίας από τη συνολική 
Πρακτική Άσκηση, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι παιδιά με DS και ΔΑΔ, μπορούν να μάθουν 
να χορεύουν απλούς παραδοσιακούς χορούς. Η ταχύτητα απόκτησης αυτών των 
δεξιοτήτων σίγουρα σχετίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού και το μέγεθος 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. 

Η μουσικοκινητική και ο παραδοσιακός χορός, αλλά και η σύνδεση των δύο σε ένα 
ενιαίο πρόγραμμα, εμπεριέχουν δραστηριότητες πολύ ενδιαφέρουσες στα παιδιά αυτά που 
τα κινητοποιούν και αν μη τι άλλο τα ενεργοποιούν για κίνηση και άθληση και κατ’ 
επέκταση τα βοηθούν να ενστερνιστούν έστω και σε μικρό βαθμό, τις αρχές της διά βίου 
άθλησης/άσκησης. Επιπροσθέτως, η ενασχόληση των παιδιών με όλες τις δραστηριότητες 
του προγράμματος έδειξε ενεργητικότερη συμμετοχή των παιδιών στο γενικότερο 
πρόγραμμα του Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. και μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ τους, μιας 
και χαίρονταν πολύ να παίρνουν μέρος σε ομαδικές μουσικοκινητικές δραστηριότητες και 
τις ζητούσαν συνεχώς. Τέλος, η εξοικείωση των παιδιών με αυτές τις δραστηριότητες, τους 
βοήθησε να μάθουν γρήγορα τους συγκεκριμένους χορούς, μιας και είχαν συνηθίσει 
αφενός τον ήχο των παραδοσιακών τραγουδιών αφετέρου κάποιες από τις κινήσεις, όπως 
και το να κινούνται στον χτύπο ενός ήχου. 
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Προτάσεις 

Βασικά σημεία που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα ανάλογων 
προγραμμάτων, προτείνονται τα παρακάτω: 

● Χρήση μεγάλου και ευρύχωρου χώρου χωρίς εμπόδια, όπως για παράδειγμα κολώνες ή 
τραπέζια/καρέκλες. 

● Ύπαρξη καθρεφτών στο χώρο (σε μία πλευρά του τοίχου και φυσικά μεγάλη προσοχή για 
αποφυγή ατυχημάτων). 

● Χρήση ικανοποιητικού αριθμού εναλλακτικών δραστηριοτήτων για αποφυγή της κούρασης 
και της βαρεμάρας από τη μονοτονία. 

● Ύπαρξη βοηθητικού/συνεργατικού προσωπικού, διότι πολλές δραστηριότητες το απαιτούν. 
● Σταθερή παρακολούθηση των συνεδριών από τα παιδιά. Κάτι που μπορεί να συμβάλλει 

θετικά σε αυτό, είναι η διεξαγωγή 2-3 συνεδριών την εβδομάδα. 
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Abstract 
The aim of this practice was to evaluate the impact of a traditional dance and music kinetics 
program on dance learning at a Creative Activities Center for Children with Disabilities 
(C.A.C.forC.D.). The program was attended by 9 children aged 5-16 years, three of whom are 
diagnosed with Down Syndrome (DS), five belong to the autism spectrum (Autism Spectrum 
Disorder, ASD) and one has significant mobility problems. The individualized dance program 
was conducted daily with an average duration of 60 minutes for 14 days. The dances of the 
program were Kales Skyrou and Xenombasaris (Cretan dance), which belong to the widest 
group of traditional dances "syrtos at 3" and were selected due to the easy movement 
pattern and the small sequence of steps without "high kicks". Also, the dance Skoupa Leros 
was chosen, due to its cheerful and entertaining character as a musical-motor activity. The 
evaluation of the children was carried out on a daily basis through observation and group 
discussion with the colleague teachers of the C.A.C.forC.D., taking into account, auxiliary 
only, some of the criteria that are included in the rubric of evaluation of traditional dances of 
Pitsi, Diggelidis and Filippou (2013). From the beginning of the program, the children showed 
great interest in music-motor activities, although a large room without obstacles is 
recommended for similar programs. Finally, it is concluded that children with DS and ASD 
can learn to dance simple traditional dances, after continuous and arduous efforts. 
 
Key words: traditional dance, music kinetics, autism, Down syndrome. 
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Περίληψη 
Οι διαθεματικές δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν και να 
επεξεργαστούν μαθηματικές έννοιες και μαθηματικά εργαλεία, σε καταστάσεις που 
ξεφεύγουν από το αφηρημένο μαθηματικό επίπεδο της τάξης και τις καθιστά πιο 
κατανοητές. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι καλύτερες επιδόσεις των παιδιών που 
εμπλέκονται σε κινητικά διαθεματικά προγράμματα μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι 
η κίνηση αυξάνει το ενδιαφέρον τους και παρέχει τη δυνατότητα, ακόμη και στους μαθητές 
με χαμηλές επιδόσεις, να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση. Σκοπός της παρούσας 
πρακτικής ήταν αφενός η παρατήρηση των μαθητών των τμημάτων ένταξης που φοιτούν 
στις τρεις τάξεις ενός γυμνασίου της Κομοτηνής κατά τη διάρκεια του μαθήματος των 
Μαθηματικών και αφετέρου ο σχεδιασμός κινητικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία, 
την εμπέδωση ή και την αξιολόγηση των μαθηματικών εννοιών της διδακτέας ύλης. Πιο 
συγκεκριμένα προτάθηκαν δραστηριότητες, όπως ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων με 
το σώμα, η κίνηση στον προαύλιο χώρο για την αντιστοίχιση γεωμετρικών στερεών με τον 
αθλητικό εξοπλισμό του σχολείου, ο σχεδιασμός με κιμωλία ενός συστήματος 
συντεταγμένων στην αυλή και κίνηση μέσα σε αυτό κ.ά.. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες λόγω 
της πανδημίας (Covid 19) και της εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης. Το διαδίκτυο και η 
τηλεκπαίδευση συνέβαλαν στην επαφή με τους μαθητές. Μία σημαντική δυνατότητα της εξ 
αποστάσεως πρακτικής είναι η χρήση της τεχνολογίας στις προτεινόμενες δραστηριότητες. 
Οι μαθητές, στο σύνολό τους, είχαν διαγνωστεί με δυσλεξία, δυσορθογραφία, διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες και 
έλλειψη μαθησιακού κινήτρου. Η διάρκεια της πρακτικής ήταν δύο μήνες. Η μέθοδος της 
διδασκαλίας των μαθηματικών σε συνδυασμό με την κίνηση και τη φυσική αγωγή φαίνεται 
να βελτιώνει τη διδακτική πράξη γεγονός που διαφαίνεται από τον ενθουσιασμό και την 
ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα.  
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Εισαγωγή 

Τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνουν δραστηριότητες διαθεματικού και 
διεπιστημονικού χαρακτήρα. Οι νέοι τρόποι διδασκαλίας διέπονται από τη 
διαθεματικότητα, η οποία «καταργεί» τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της 
σχολικής γνώσης και προτρέπει τους διδάσκοντες να προσεγγίσουν και να μεταδώσουν τη 
γνώση ενοποιημένη σε εννοιολογικά σχήματα και ενότητες γύρω από θέματα, ζητήματα, 
προβλήματα σημαντικά για τους μαθητές, την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η 
διαθεματική προσέγγιση υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργητικής απόκτησης της γνώσης, 
οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειμένου (Αλαχιώτης, 
2002 ; Lawton et al, 2000). Η διαθεματική διδασκαλία επιχειρεί να καταστήσει τα παιδιά 
ικανά, με βάση τη γνώση που αποκτούν, να ερμηνεύουν, να στέκονται κριτικά απέναντι σε 
πραγματικές καταστάσεις και να αναλαμβάνουν ευθύνες (Ματσαγγούρας, 2003).  

Πιο συγκεκριμένα, τα κινητικά διαθεματικά προγράμματα έχουν ως πρωταρχικό 
στόχο τη φυσική/σωματική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στη 
γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή του (Kalyn, 2005). Οι κινητικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας 
γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος, όπως τα μαθηματικά και η γλώσσα. 
Στη βιβλιογραφία συναντάμε δραστηριότητες ενοποίησης της φυσικής αγωγής με τα 
μαθηματικά και τη γραφή (Γώτη, Δέρρη & Κιουμουρτζόγλου, 2006). Οι έρευνες 
επικεντρώνονται στον τρόπο υλοποίησης των διαθεματικών προγραμμάτων και στα 
αποτελέσματα στον τομέα της μάθησης.  

Η διαθεματικότητα στη διδακτική πράξη, είτε μέσω βιωματικής μάθησης, είτε μέσω 
της υψηλής εσωτερικής παρακίνησης, μπορεί να προσφέρει ισχυρή γνωστική βάση και να 
βοηθήσει ιδιαίτερα τους λιγότερο ικανούς μαθητές. Οι διαθεματικές δραστηριότητες 
δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να συναντήσουν και να επεξεργαστούν μαθηματικές 
έννοιες και μαθηματικά εργαλεία, σε καταστάσεις που ξεφεύγουν από το αφηρημένο 
μαθηματικό επίπεδο της τάξης και να τις καταστήσει πιο κατανοητές στα παιδιά (Kalyn, 
2005). 

Οι καλύτερες επιδόσεις των παιδιών που εμπλέκονται σε κινητικά διαθεματικά 
προγράμματα μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι η κίνηση αυξάνει το ενδιαφέρον τους 
και παρέχει τη δυνατότητα, ακόμη και σε παιδιά με χαμηλές επιδόσεις, να συμμετέχουν 
ενεργά στη μάθηση. Έρευνες υποστηρίζουν ότι με την κίνηση τα παιδιά, και ιδιαίτερα σε 
μικρές ηλικίες, επικοινωνούν  με τον εαυτό τους και με τους άλλους (Ζερβού, Δέρρη & 
Πατεράκη, 2004). 

Σκοπός της μαθητείας ήταν να εφαρμοστεί η διαθεματική προσέγγιση της 
διδασκαλίας των μαθηματικών με το μάθημα της φυσικής αγωγής σε παιδιά των τμημάτων 
ένταξης του 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής. 
 

Μέθοδος - Συζήτηση 
Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες λόγω της πανδημίας (Covid 19) και της εξ αποστάσεως 

πρακτικής άσκησης. Η επαφή με τα παιδιά έγινε μέσω της καθηγήτριας των τμημάτων 
ένταξης και τη βοήθεια του διαδικτύου και της τηλεκπαίδευσης. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με την υπεύθυνη καθηγήτρια των τμημάτων 
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ένταξης και έγινε ενημέρωση για τη σύνθεση των τμημάτων και για τα μαθησιακά προφίλ 
των μαθητών. Οι μαθητές είχαν διαγνωστεί με δυσλεξία, δυσορθογραφία, διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες και 
έλλειψη μαθησιακού κινήτρου. Τα περισσότερα παιδιά έχουν καλή επικοινωνία με τη 
διδάσκουσα. Η καθηγήτρια διδάσκει τις μαθηματικές έννοιες σε πιο αργό ρυθμό σε σχέση 
με το τμήμα της τάξης και συνήθως, λύνει τις ασκήσεις μαζί τους στην τάξη, χωρίς να τους 
δίνει πολλές εργασίες για το σπίτι. Η υπεύθυνη καθηγήτρια σημείωσε ότι τα παιδιά δεν 
νιώθουν πολύ άνετα όταν υπάρχει κάποιος μέσα στην τάξη που κάνει πρακτική και έτσι η εξ 
αποστάσεως πρακτική προσφέρει μία διακριτική παρέμβαση. 

Στην αρχή της πρακτικής συμφωνήθηκε με την καθηγήτρια ο συνδυασμός της 
διδασκαλίας των μαθηματικών με τη φυσική αγωγή. Το πρώτο παράδειγμα δραστηριότητας 
αφορούσε τη Β΄ τάξη του γυμνασίου: Τα παιδιά σηκώνονται όρθια στην τάξη και 
σχηματίζουν με το σώμα τους γεωμετρικά σχήματα, τρίγωνα, τετράγωνα, γωνίες. Μπορούν 
να μεταφερθούν όλοι μαζί στην αυλή. Η υπεύθυνη καθηγήτρια πραγματοποίησε τη 
δραστηριότητα και ζήτησε ανατροφοδότηση για το πώς θα μπορούσε να γίνει παρόμοια 
δραστηριότητα στην άλγεβρα.  

Προτάθηκε η δραστηριότητα που αφορούσε το σύστημα συντεταγμένων. Τα παιδιά 
βγήκαν στην αυλή και κατασκεύασαν ένα σύστημα συντεταγμένων. Όρισαν το σημείο 
Ο(0,0) και χωρίστηκαν σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων. Κάθε ομάδα έλεγε σε μία άλλη να 
εντοπίσει ένα συγκεκριμένο σημείο, π.χ. το (-2, 3). Η καθηγήτρια επεσήμανε ότι οι 
εξωτερικές δραστηριότητες αρέσουν στα παιδιά και συμμετέχουν ενεργά.  

Για τα παιδιά της Γ΄ τάξης του γυμνασίου προτάθηκε μία ακόμα εξωτερική 
δραστηριότητα. Τα παιδιά βγήκαν στην αυλή και σχεδίασαν με κιμωλία ένα τετράγωνο 
πλευράς 4m και υπολόγισαν το εμβαδόν του 16 τ.μ. Στη συνέχεια, χώρισαν εσωτερικά το 
τετράγωνο σε δύο τετράγωνα 3x3, 1x1 και δύο ορθογώνια 1x3 και 3x1.  Ουσιαστικά, 
πρόκειται για τη γεωμετρική απόδειξη της ταυτότητας: (α + b)2 = α2 +2αb + b2. Η 
αναπαράσταση με διαφορετικούς τρόπους, αλγεβρικά και γεωμετρικά, φαίνεται να βοηθά 
τα παιδιά του τμήματος ένταξης, αλλά και το σύνολο της τάξης. Η υπεύθυνη καθηγήτρια 
παρατήρησε την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. 

Μία σημαντική δυνατότητα της εξ αποστάσεως πρακτικής είναι η χρήση της 
τεχνολογίας. Σε δύο δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν χρησιμοποιήθηκε ένα κουίζ 
γνώσεων και μία google φόρμα για τον έλεγχο των μαθητών στις εξισώσεις, τα ποσοστά, τις 
αριθμητικές και τις αλγεβρικές πράξεις. Κατά τη διάρκεια που πραγματοποιήθηκε η 
πρακτική άσκηση η διδακτέα ύλη ήταν προς το τέλος της και έτσι, υπήρχε ο χρόνος για 
επιπρόσθετες δραστηριότητες και επαναλήψεις. Στο κουίζ γνώσεων: 
(https://www.flippity.net/qs.php?k=1CK-kw_97GJra-4JKyXmfY6uw-
WoFhPGHyezimH_XIYc&fbclid=IwAR0zMPJzYsl2oi0eaZ9og4_7kFpHX1q8CHufFloKlpSNRCTU3
n5tArll9DM) οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και η καθηγήτρια συντόνιζε τις απαντήσεις 
και το σκορ μέσω του υπολογιστή της, ενώ για τη google φόρμα: 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesDXpk6BuiJUUmLZUcNR0X3BVgbH2kJLwshG
D10rG6DO4kzg/viewform)προτάθηκε στα παιδιά να απαντήσουν στις ερωτήσεις στο σπίτι 
και να συζητήσουν τα αποτελέσματα στην τάξη. Τα παιδιά είπαν ότι ήταν το πιο ωραίο τεστ 
που έχουν γράψει γιατί δεν έμοιαζε με τεστ! Παρατήρησαν ότι τους άρεσαν πολύ οι εικόνες 
που περιείχε, ήταν ευχάριστο και διασκεδαστικό. 

Μετά από αρκετές δραστηριότητες με κίνηση στο μάθημα των μαθηματικών 
προτάθηκε στην υπεύθυνη καθηγήτρια του τμήματος η συνεργασία με τον καθηγητή της 
φυσικής αγωγής. Τα παιδιά της Β΄ γυμνασίου διδάσκονται στο τέλος της ύλης το κεφάλαιο 

https://www.flippity.net/qs.php?k=1CK-kw_97GJra-4JKyXmfY6uw-WoFhPGHyezimH_XIYc&fbclid=IwAR0zMPJzYsl2oi0eaZ9og4_7kFpHX1q8CHufFloKlpSNRCTU3n5tArll9DM
https://www.flippity.net/qs.php?k=1CK-kw_97GJra-4JKyXmfY6uw-WoFhPGHyezimH_XIYc&fbclid=IwAR0zMPJzYsl2oi0eaZ9og4_7kFpHX1q8CHufFloKlpSNRCTU3n5tArll9DM
https://www.flippity.net/qs.php?k=1CK-kw_97GJra-4JKyXmfY6uw-WoFhPGHyezimH_XIYc&fbclid=IwAR0zMPJzYsl2oi0eaZ9og4_7kFpHX1q8CHufFloKlpSNRCTU3n5tArll9DM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesDXpk6BuiJUUmLZUcNR0X3BVgbH2kJLwshGD10rG6DO4kzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesDXpk6BuiJUUmLZUcNR0X3BVgbH2kJLwshGD10rG6DO4kzg/viewform
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της Στερεομετρίας. Με αφορμή αυτό το κεφάλαιο προτάθηκε στα παιδιά να αναγνωρίσουν 
στα όργανα και στα αντικείμενα της φυσικής αγωγής τα πιο γνωστά γεωμετρικά στερεά, 
όπως τη σφαίρα, τον κώνο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο κτλ. Θα μπορούσαν οι 
υπεύθυνοι καθηγητές να διασκορπίσουν τα αντικείμενα στον χώρο του γυμναστηρίου, 
ώστε οι μαθητές να κινούνται και να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα. Οι μαθητές 
φάνηκε να απόλαυσαν τη διαδικασία, καθώς το μάθημα της Στερεομετρίας γίνεται πιο 
κατανοητό όταν διδάσκεται στον τρισδιάστατο χώρο και όχι μόνο στον επίπεδο πίνακα της 
τάξης. Η οπτική προσέγγιση φαίνεται να βοηθά τα παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες, αλλά και το σύνολο των μαθητών. 

Στην τελευταία εβδομάδα της πρακτικής άσκησης πραγματοποιήθηκε μία 
δραστηριότητα με αφορμή μία άσκηση του σχολικού βιβλίου της Β΄ τάξης του γυμνασίου 
σχετικά με τον δείκτη σωματικού βάρους. Έγινε επανάληψη στην έννοια της μεταβλητής 
στα μαθηματικά. Κάθε μαθητής έχει τον δικό του «τύπο» για τον υπολογισμό του δείκτη 
σωματικού βάρους. Οι μαθητές λύνουν την άσκηση σε ομάδα με τον διπλανό τους και στη 
συνέχεια, υπολογίζουν τον δικό τους δείκτη. Έγινε συζήτηση με τα παιδιά για τη διατροφή 
και τη σωματική άσκηση ως έναν υγιή τρόπο ζωής. 

 
Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Από τις πρώτες εβδομάδες της πρακτικής άσκησης τα παιδιά είχαν εξοικειωθεί με 
τον συνδυασμό της διδασκαλίας των μαθηματικών με την κίνηση. Η καθηγήτρια επεσήμανε 
ότι τα παιδιά με υπερκινητικότητα συμμετείχαν πιο ενεργά σε δραστηριότητες που 
προτάθηκε να είναι όρθια και έδειχναν ενδιαφέρον για τις μαθηματικές έννοιες.  

Για παράδειγμα, στην επίλυση του προβλήματος: «Οι μαθητές ενός σχολείου 
χωρίζονται σε τετράδες, σε πεντάδες ή εξάδες χωρίς να περισσεύει κανείς. Να βρείτε 
πόσους μαθητές έχει η τάξη, αν γνωρίζετε ότι είναι λιγότεροι από 70.», τα παιδιά 
σηκώνονταν από το θρανίο και προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι σημαίνει χωρίζομαι σε 
τετράδες, πεντάδες, εξάδες, τι σημαίνει δεν περισσεύει κάποιος (Διαίρεση, υπόλοιπο 
μηδέν) και άρχιζαν να κάνουν δοκιμές για το πλήθος των παιδιών. Η καθηγήτρια του 
τμήματος διατύπωσε την ανησυχία της πριν τη δραστηριότητα, διότι οι μαθητές στο 
γυμνάσιο δεν είναι εξοικειωμένοι να λύνουν προβλήματα, αλλά περισσότερο ασκήσεις. 
Ωστόσο, όταν σηκώθηκαν όρθιοι και πειραματίζονταν η επίλυση ήταν πιο εύκολη. Τα 
παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα διαδραστικά τεστ με εικόνες και την 
αναπαράσταση των προβλημάτων με σχήματα. 

Κλείνοντας την πρακτική άσκηση και συζητώντας με την υπεύθυνη καθηγήτρια των 
τμημάτων ένταξης σημειώθηκε ότι οι ιδέες για κίνηση την ώρα των μαθηματικών βοήθησαν 
στη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη. Το μάθημα έγινε πιο διαδραστικό και τα παιδιά 
ένιωθαν πιο ελεύθερα να εκφραστούν. Επίσης, η συνεργασία σε ομάδες φάνηκε να βοηθά 
στην κοινωνικοποίηση των παιδιών μετά από πολλούς μήνες καραντίνας (λόγω του covid 
19) και στην ομαλή επάνοδο στο σχολικό περιβάλλον. 

Η μέθοδος της διδασκαλίας των μαθηματικών σε συνδυασμό με την κίνηση και τη 
φυσική αγωγή βελτιώνει τη διδακτική πράξη. Τα μαθηματικά γίνονται ένα παιχνίδι για την 
επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητάς τους. Παράλληλα η κίνηση συμβάλλει στη 
βιωματική και ολιστική μάθηση (Εμμανουηλίδου, Ευαγγέλου, Παπαδημητρίου & Ταξίδης 
2014). 

Είναι επιθυμητό να εντάσσουμε δραστηριότητες που συνδυάζουν τα μαθηματικά με 
τη φυσική αγωγή, είτε σε διδασκαλία ενός τμήματος ένταξης, είτε σε μία τυπική τάξη. Το 
μάθημα γίνεται πιο διαδραστικό, διασκεδαστικό και βιωματικό. Τα παιδιά φαίνεται να 
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αποκτούν αυτοπεποίθηση, αφού η δοκιμή, το λάθος και η επανάληψη απαιτούνται στη 
βιωματική διαδικασία. Τα μαθηματικά διδάσκονται με πιο διασκεδαστικό και ενεργό τρόπο 
χωρίς να χάνουν την αυστηρότητά τους. 
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Abstract 
 
Interdisciplinary activities give children the opportunity to meet and process mathematical 
concepts and mathematical tools in situations that go beyond the abstract mathematical 
level of the classroom and make them clearer. The better performance of children involved 
in interdisciplinary movement programs may be because movement increases their interest 
and enables even low-performing students to participate actively in learning. The aim of this 
internship program was, on the one hand the observation of the students in the integration 
classes who study in the three grades of a high school in Komotini, during the course of 
mathematics, and on the other hand the planning of movement activities for teaching, 
consolidation and/or evaluation of mathematical concepts in the curriculum. More 
specifically, activities were proposed, such as the formation of geometric shapes with the 
student bodies, the movement in the school yard to match geometric solids with the school 
sports equipment, the design with chalk of a system of coordinates in the yard and 
movement in it, etc. The conditions were special due to the pandemic (Covid 19) and the 
distance training. Internet and e-learning contributed to being in contact with the students. 
An important advantage of distance training is the use of technology in the proposed 
activities. All students had been diagnosed with dyslexia, dysgraphia, attention deficit 
hyperactivity disorder, general learning disabilities and lack of learning motivation. The 
duration of this internship program was two months. The method of teaching mathematics 
in combination with movement and physical education improves teaching practice, a 
conclusion that can be drawn from the enthusiasm and the active participation of the 
students during the lessons. 
 
Keywords: mathematics, movement activities, integration class, high school 
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