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ΠΕΡIΛΗψΗ

Η Συνεκπαίδευση είναι η πρακτική η οποία εντάσσεται στη γενικότερη οπτική του κοινωνικού μοντέλου θεώρησης της αναπηρίας,
κατά την οποία οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάνουν χρήση του δικαιώματός τους να συμμετέχουν ισότιμα στην πα-
ρεχόμενη γενική εκπαίδευση. Η οργάνωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο σχολικό πλαίσιο Συνεκπαίδευσης, που στοχεύει
στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και στη διαμόρφωση μιας υγιούς στάσης απέναντι
στον αθλητισμό και την άσκηση χωρίς περιορισμούς και προκαταλήψεις, αποτελεί πολυεπίπεδη διαδικασία. Ο σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι να γίνει παρουσίαση των μεθόδων διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στα τμήματα Συνεκπαίδευσης, βασισμένη σε
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Όπως φαίνεται όλοι οι ερευνητές συμφωνούν με την άποψη ότι η Συνεκπαίδευση παρέχει μεγαλύτερα
οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους από ότι η διαχωρισμένη εκπαίδευση. Για να υλοποιηθεί όμως με επιτυχία θα πρέπει το μάθημα
να είναι καλά σχεδιασμένο. Αυτό προϋποθέτει την αξιολόγηση αναγκών των μαθητών, την επιλογή των στόχων της διδασκαλίας,
την επιλογή των κατάλληλων προσαρμογών περιβάλλοντος, μεθόδου και αντικειμένου διδασκαλίας. Οι πληροφορίες αυτές οδηγούν
στην κατάρτιση του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του μαθητή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η φυσική αγωγή ως μάθημα και ο αθλητισμός γενικότερα, έχουν
σαφή επίδραση στην ταυτότητα των παιδιών και των νέων, αλλά
και στις στάσεις τους προς τη φυσική δραστηριότητα, τον εαυτό
τους και τους άλλους καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Sherrill,
1993). Η φυσική αγωγή ως μάθημα στα σχολεία της υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης στοχεύει στο «να συμβάλει κατά προτεραιότητα
στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθή-
σει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην
αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία» (ΦΕΚ. Τεύχος Β’, αρ. φύλου
304/13-03-03, παράρτημα, Τόμος Β, σελ 4281). Η υπάρχουσα
όμως δομή της φυσικής αγωγής έχει δημιουργηθεί για να εξυπη-
ρετεί τις ανάγκες του πληθυσμού των γενικών σχολείων ο οποίος
μόλις πριν λίγα χρόνια άρχισε να περιλαμβάνει άτομα με αναπη-
ρία. (Armstrong, 2003). Προάγει μορφές κίνησης και αθλημάτων
οι οποίες αποκλείουν τη συμμετοχή κάποιων ατόμων και ιδιαί-
τερα αυτών με κινητικά προβλήματα (DePauw & Susan, 2005). Τα
τελευταία χρόνια με την εμφάνιση της τάσης, η γενική εκπαίδευση

και κατ’ επέκταση το μάθημα της φυσικής αγωγής να περιλάβει
και άλλους μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς
που είχε, εμφανίστηκε η ανάγκη να διευρυνθεί και να εμπλουτι-
στεί ο τρόπος διδασκαλίας της ύλης.
Σήμερα υπάρχουν τέσσερις διακριτές καταστάσεις αγωγής των
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκ-
παίδευσης (Χαρούπιας, 2003), η ένταξη, η συνεκπαίδευση, η εν-
σωμάτωση και η ισότιμη συνεκπαίδευση ή συμμετοχική
εκπαίδευση (inclusive education). Κάθε μία από τις μορφές αυτές
έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στο παρόν κείμενο θα αναφερ-
θούμε μόνο στην τελευταία και κατά την άποψή μας περισσότερο
αποτελεσματική προσέγγιση τη συμμετοχική εκπαίδευση. Ο όρος
«inclusive education» θα αποδίδεται ως συνεκπαίδευση με την
έννοια της ισότιμης συμμετοχής των παιδιών με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση και όχι με την έννοια της το-
ποθέτησής τους απλώς στο ίδιο σχολικό περιβάλλον (Lieberman,
2009). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει παρου-
σίαση των μεθόδων διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στα τμή-
ματα Συνεκπαίδευσης, βασισμένη σε βιβλιογραφική ανασκόπηση.
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Η έννοια της Συνεκπαίδευσης
Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από τη δυναμική επι-
στροφή στα κοινωνικά δρώμενα των ατόμων που βιώνουν την
αναπηρία (Oliver, 1996). Η οπτική του κοινωνικού μοντέλου
εστιάζει στο βίωμα της αναπηρίας μέσω της κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης. Μεταφέρει στο επίκεντρο της κοινωνικής παρατή-
ρησης τις δυνατότητες του ανθρώπου με αναπηρία και θέτει τις
βάσεις για την αλλαγή των κοινωνικό-πολιτικών δομών που
παρεμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή του στις δομές μιας κοι-
νωνίας και τους οδηγούν σε ποικίλλων μορφών εξάρτηση (Bar-
nes, Mercer & Shakespeare, 2005). Σε αυτά τα πλαίσια ο Oliver
(1996), ορίζει το φαινόμενο της αναπηρίας ως εξής: Αναπηρία
είναι η απώλεια ή ο περιορισμός των ευκαιριών για την ισότιμη
συμμετοχή στην κοινωνία εξαιτίας σωματικών ή κοινωνικών
εμποδίων .
Με άλλα λόγια η διαφοροποίηση από το «κανονικό» που εμ-
φανίζουν τα ανάπηρα άτομα δεν οφείλεται στους λειτουργικούς
περιορισμούς που η αναπηρία δημιουργεί, αλλά στην αποτυχία
της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τις «κανονικές» ανάγκες τους
ως άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς (Ζώνιου-Σιδέρη,
1998). Υπό αυτήν την οπτική, η σύγχρονη τάση που επικρατεί
διεθνώς στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη της πολιτικής της συμμετοχικής
εκπαίδευσης (inclusive education) στα γενικά σχολεία . Η συμ-
μετοχική εκπαίδευση, ή «Ένα Σχολείο για Όλους» –όπως ανα-
φέρεται στο Χάρτη του Λουξεμβούργου του 1996 (European
Agency for Development in Special Needs Education, 2003),
παρέχει μία σημαντική βάση εγγύησης ισότητας ευκαιριών για
τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της ζωής
όπως εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και
κοινωνική ζωή (Hodapp, 2005). Αφορά στην προσπάθεια που
καταβάλλεται για τη συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των περισ-
σότερων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους
συμμαθητές τους που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
σε κοινά σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, και στις
συνηθισμένες σχολικές τάξεις (European Agency for Develop-
ment in Special Needs Education, 2001).Κατά την εισαγωγή
των παιδιών με αναπηρία στα γενικά σχολεία μεταφέρονται και
οι σημασιολογικές φορτίσεις της αναπηρίας (Hodapp, 2005).
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Allan (1999), περισσότερο ή
λιγότερο συνειδητά, στο σχολείο υιοθετείται ο επίσημος και
ανεπίσημος κυρίαρχος λόγος για την αναπηρία όχι μόνο από
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από τους άλλους μαθητές και
τους γονείς. Βασικός παράγοντας για τη λειτουργία της συμμε-
τοχικής εκπαίδευσης, είναι οι στάσεις των δασκάλων απέναντι
στις ατομικές διαφορές στην τάξη, καθώς και η επιθυμία τους
να επιτελέσουν το έργο τους αποτελεσματικά, απευθυνόμενοι
στις ανομοιογενών χαρακτηριστικών ομάδες μαθητών τους (Ευ-
ρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003). Οι στάσεις των εκ-
παιδευτικών φαίνεται ότι καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από
προσωπικές εμπειρίες (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής,
2003). Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να παρέχουν αποτελεσμα-

τική συμμετοχική εκπαίδευση, είναι σημαντικό να υποστηρί-
ζονται στην εφαρμογή των πρακτικών ώστε να παρέχουν την
καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης στους μαθητές τους χωρίς να
μεταβάλουν το προσωπικό τους ύφος διδασκαλίας, αλλά εμ-
πλουτίζοντας και βελτιώνοντας τα διδακτικά μέσα και τις πρα-
κτικές που ήδη χρησιμοποιούν (European Agency for
Development in Special Needs Education, 2003). 

Συνεκπαίδευση στη φυσική αγωγή
Στο μάθημα της φυσικής αγωγής εκτός από την ανάπτυξη κινη-
τικών δεξιοτήτων δημιουργούνται συνθήκες κοινωνικοποίησης
(MacLean, 2001), που πρακτικά σημαίνει ένταξη σε ομάδα
φύλου, κοινωνικής τάξης και κουλτούρας. Η κοινωνική αυτή
διαδικασία γίνεται μέσα από την επίτευξη της φυσική ικανότη-
τας και απόδοσης, και οι σχέσεις και οι διαφορές γίνονται πιο
εμφανείς από ότι σε άλλα μαθήματα του σχολείου (Rouse,
2009). Έτσι υποστηρίζεται η εμφάνιση των στερεότυπων και
των αποκλεισμών που ισχύουν στην κοινωνία για τα άτομα με
αναπηρίες (Sherrill, 1993). Στα πλαίσια της Συνεκπαίδευσης με
την κατάλληλη διαμόρφωση των κινητικών και αθλητικών δρα-
στηριοτήτων τις παρεμβάσεις στο περιβάλλον, την εκπαίδευση
των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η φυσική
αγωγή μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για την προώθηση της κα-
τανόησης των κοινωνικών σχέσεων και της εισαγωγής νέας
οπτικής όσον αφορά στο βίωμα της αναπηρίας.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της φυσικής αγωγής στα γε-
νικά σχολεία μπορούν να συνεκπαιδευτούν 
- άτομα που ανήκουν στο συνήθη πληθυσμό που φοιτά στα

γενικά σχολεία 
- άτομα με αναπηρίες αισθητήριες και σωματικές
- άτομα με νοητικές αναπηρίες
- άτομα με διαταραχές συμπεριφοράς, προσωπικότητας και
λόγου
- άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Μέθοδοι διδασκαλίας φυσικής αγωγής στα γενικά σχολεία
Στα αναλυτικά Προγράμματα του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ. Τεύχος Β’, αρ.
φύλου 304/13-03-03, παράρτημα, Τόμος Β’,σελ4286) αναφέ-
ρονται οι εξής στόχοι για την φυσική αγωγή: 
Σωματικός τομέας (ψυχοκινητικός): α)ανάπτυξη των αντιληπτι-
κών ικανοτήτων: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη,
ακουστική αντίληψη, αντίληψη μέσω αφής, ικανότητες συντο-
νισμού β)ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: απλές προσαρμοστι-
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κές δεξιότητες, σύνθετες προσαρμοστικές δεξιότητες, περίπλο-
κες προσαρμοστικές δεξιότητες. β) ανάπτυξη φυσικών σωματι-
κών ικανοτήτων: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία γ) προαγωγή
της υγείας και ευεξίας και δ)καλλιέργεια του ρυθμού ε) ανά-
πτυξη της μη λεκτικής επικοινωνίας: εκφραστική κίνηση, δημι-
ουργική κίνηση.
Συναισθηματικός τομέας: α) ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών
αρετών, όπως συνεργασία, αυτοπειθαρχία, υπευθυνότητα,
υπομονή, επιμονή και θάρρος. Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
και θετικής αυτοαντίληψης β)ανάπτυξη ηθικών αρετών όπως
τιμιότητα, αξιοκρατία, σεβασμός αντιπάλων, συνετή αντιμετώ-
πιση της νίκης και της ήττας.
Γνωστικός τομέας:α) απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη φυσική
αγωγή και τον αθλητισμό β) συνειδητοποίηση της ανάγκης για
«Δια βίου» άσκηση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτήν
γ) εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων. 
Όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται με προτεραι-

ότητα στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του μαθητών
και μέσω αυτών στην καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτή-
των και η προαγωγή της υγείας τους. Όμως η τελική διαμόρ-
φωση ενός μαθήματος φυσικής αγωγής που θα αναπτυχθεί σε
μια τάξη είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαί-
δευσης αντανακλά τη γενικότερη άποψη και τη στάση του κα-
θηγητή της φυσικής αγωγής που θα πραγματοποιήσει το
μάθημα (Rouse, 2009,Γούδας, Χασάνδρα, Παπαχαρίσης, Γερο-
δήμος, 2006) 
Στο σχολικό εγχειρίδιο της φυσικής αγωγής για το Γυμνάσιο
στα γενικά σχολεία, οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγονται
από το φάσμα των μεθόδων (Γούδας, και συν.2006) και προ-
τείνονται κυρίως είναι: 
1. η μέθοδος του παραγγέλματος, ο μαθητής εκτελεί τις ασκή-
σεις ακολουθώντας τις αποφάσεις του καθηγητή
2. η μέθοδος της πρακτικής άσκησης, όπου ο ρόλος του μαθητή
δεν είναι μόνο να εκτελεί την άσκηση, αλλά και να παίρνει τις
αποφάσεις για τη διάρκεια, το ρυθμό της εξάσκησης κλπ. Ο κα-
θηγητής είναι στη διάθεσή του για να του παρέχει ατομική ανα-
τροφοδότηση.
3. η μέθοδος της αμοιβαίας διδασκαλίας. Στόχος αυτής της με-
θόδου είναι οι μαθητές να μάθουν να ασκούνται με έναν μα-
θητή βοηθό. Ο βοηθός έχει το ρόλο του παρατηρητή και
παρέχει ανατροφοδότηση στο συμμαθητή του που εκτελεί σύμ-
φωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει ο καθηγητής.
4. η μέθοδος του αυτοελέγχου. Εδώ ο στόχος είναι να μάθουν
οι μαθητές να εκτελούν μια άσκηση και να αξιολογούν οι ίδιοι
την απόδοσή τους
5. η μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Ο καθηγητής
ακολουθώντας μια σειρά ερωτήσεων προσπαθεί να βοηθήσει
τους μαθητές να φτάσουν στη λύση του προβλήματος. Με
αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν ενεργό μέρος στη διαπίστωση της
ορθότητας της πληροφορίας και η κριτική τους ικανότητα αυ-
ξάνεται.
Οι μέθοδοι αυτές οι οποίες θεωρούνται οι πιο αποτελεσματικές
για την επίτευξη των στόχων της φυσικής αγωγής στα σχολεία,
με τη δημιουργία κατάλληλου φυσικού περιβάλλοντος, υπο-

στηρικτικού κλίματος διδασκαλίας και υπό ακριβή και λεπτο-
μερειακό σχεδιασμό του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για τη Συνεκπαίδευση όλων των μαθητών που θα
πάρουν μέρος στο μάθημα (Block, 2007).

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑΣ
H διδασκαλία της φυσικής Αγωγής στα τμήματα 
συνεκπαίδευσης
Οι μαθητές με αναπηρία στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο αν-
τιμετωπίζονταν με διαφορετικό τρόπο από αυτούς χωρίς ανα-
πηρία. και η εκπαίδευσή τους μέχρι πριν λίγα χρόνια
θεωρούταν αυτονόητο ότι έπρεπε να γίνει σε ειδικά σχολεία
(Armstrong, 2003; Shakespeare, 1997). Μελετητές που υποστη-
ρίζουν τη λογική της συμμετοχικής εκπαίδευσης σε όλα τα μα-
θήματα στο   σχολείο και κατ’ επέκταση στο μάθημα της φυσικής
αγωγής θεωρούν ότι η ύπαρξη ενός καλοσχεδιασμένου προ-
γράμματος Συνεκπαίδευσης υπερτερεί κατά πολύ της διαχωρι-
σμένη εκπαίδευσης (Block, 2007.) Τα θετικά στοιχεία
γενικεύοντας μπορεί να υποστηριχτεί ότι προσφέρονται σε
όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο στους μαθητές με αναπηρία
όσο και στους αρτιμελείς συμμαθητές τους, τους διδάσκοντες
και τους βοηθούς αν υπάρχουν (Lieberman, & Houston-Wilson,
2009).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζεται και υπαγο-
ρεύεται από το υπουργείο Παιδείας καθορίζει για όλα τα μα-
θήματα την διδακτέα ύλη και τα κριτήρια αξιολόγησης των
μαθητών (ΦΕΚ. Τεύχος Β’, αρ. φύλου 304/13-03-03, παράρ-
τημα, Τόμος Β), σύμφωνα με τη χρονολογική τους ηλικία ή το
επίπεδο σχολικής απόδοσης, Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι
η συναισθηματική σταθερότητα του ατόμου, καθώς και η προ-
σαρμοστική του ικανότητα έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από
αυτούς τους παράγοντες η σχολική του απόδοση (Τριλια-
νός,1993).Ειδικότερα για το μάθημα της φυσικής αγωγής, η δυ-
νατότητα που έχει ένας μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες να παρακολουθήσει το πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης
εξαρτάται επιπλέον από το είδος της αναπηρίας, τις μετατροπές
στο περιβάλλον και τις προσαρμογές στον τρόπο διδασκαλίας,
οι οποίες να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν χωρίς να μειώνεται
το ενδιαφέρον των μη αναπήρων μαθητών (Block, 2007, Lie-
berman, &Houston-Wilson, 2009, Mieke van lent, 2006, Rouse
2009, Sherrill, 1993).
Σύμφωνα με τον Block (2007), υπάρχουν δύο στοιχεία που κα-
θορίζουν αν θα πρέπει να παρακολουθήσει ένας μαθητής πρό-
γραμμα φυσικής αγωγής, που έχει προσαρμοστεί ειδικά για
αυτόν όσον αφορά στον τρόπο διδασκαλίας ή/και στην διδα-
κτέα ύλη. Πρέπει ο μαθητής να καθυστερεί κατά ένα χρόνο για
την πρωτοβάθμια ή δύο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
στην αδρή ή στην ψυχοκινητική ανάπτυξή του ή αν λόγω με-
γάλων κινητικών καθυστερήσεων ή δυσκολιών στη συμπερι-
φορά, δεν μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του
γενικού σχολείου. Επίσης κατά τη National Association for
Sport and Physical Education (NASPE) ενδείκνυται να εντάσ-
σονται σε προσαρμοσμένα προγράμματα άτομα σε περίπτωση
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που η βαθμολογία τους είναι 1,5 τυπικές αποκλίσεις κάτω από
τη μέση τιμή στα τεστ που εξετάζουν τη σωματική και φυσική
κατάσταση ή τις κινητικές δεξιότητες. Τα τεστ αυτά μπορεί να
είναι βασικών κινητικών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων
υγρού στίβου, χορού, ατομικά παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια
και ή των αθλημάτων. Σε άλλες περιπτώσεις όπως για παρά-
δειγμα κατά την οργάνωση του ατομικού προγράμματος άσκη-
σης για ένα μαθητή χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου με χαλαρή
παραπληγία, συνέπεια κάκωσης του νωτιαίου μυελού, φυσιο-
λογική ανάπτυξη του κορμού και των άνω άκρων και φυσιο-
λογική νοημοσύνη ο καθηγητής φυσικής αγωγής μπορεί να
επιτύχει καλά αποτελέσματα κάνοντας διευθετήσεις μόνο στο
περιβάλλον. 

Η οργάνωση του μαθήματος φυσικής αγωγής για επιτυχή 
Συνεκπαίδευση – Η οικολογική ή λειτουργική προσέγγιση
Σύμφωνα με τον Block (2007), δύο είναι τα μοντέλα προσέγγι-
σης για την προσαρμοσμένη φυσική αγωγή: η οικολογική ή
λειτουργική και η αναπτυξιακή προσέγγιση.
Η πρώτη αντανακλά τη σχέση μεταξύ του μαθητή και του περι-
βάλλοντος στο οποίο λειτουργεί και σχετίζεται με την εκμάθηση
και άσκηση δεξιοτήτων που χρειάζεται για την κοινωνική του
ενσωμάτωση στη σχολική τάξη ή γενικότερα στην κοινότητα
στην οποία ζει. Έχοντας στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που
έχουν επιλεγεί και αξιολογηθεί ως χρήσιμες για τον μαθητή
μπορεί να τον υποστηρίξει για παράδειγμα στην προετοιμασία
του για την επόμενη σχολική χρονιά ή για να συμμετέχει σε κοι-
νωνικές δραστηριότητες με συνομήλικούς του.
Στην αναπτυξιακή προσέγγιση η προσπάθεια επικεντρώνεται
στην επίτευξη χαμηλότερων κινητικών λειτουργιών ώστε με την
κατάκτησή τους να αναπτυχθούν και οι ανώτερες χωρίς απα-
ραίτητα όμως να είναι δεξιότητες οι οποίες να συνδέονται με
τις εξατομικευμένες λειτουργικές ανάγκες του μαθητή. Σε αυτήν
την προσέγγιση οι στόχοι θέτονται και ο μαθητής αξιολογείται
σε αυτούς και ενθαρρύνεται να τους πετύχει. Κριτική ασκείται
σε αυτό το μοντέλο στο γεγονός ότι υπάρχουν μαθητές οι
οποίοι παρόλη την εκπαίδευση δε θα κατακτήσουν ποτέ κάποια
επίπεδα κινητικότητας και εκπαιδευόμενοι μέσω αυτής της προ-
σέγγισης δεν θα έχουν προετοιμαστεί και δεν θα έχουν βρει λύ-
σεις που θα διευκολύνουν την επιτυχή συμμετοχή τους στις
καθημερινές κοινωνικές δεξιότητες (Block, 2007). 
Στη συγκεκριμένη μελέτη προτείνεται η λειτουργική προσέγ-
γιση.
Ένα πλάνο για την οργάνωση του μαθήματος σε τμήμα Συνεκ-
παίδευσης βασισμένο στην οικολογική ή λειτουργική προσέγ-
γιση θα μπορούσε να αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα
στάδια ως εξής:
1. Καθορίζεται το αντικείμενο στο οποίο 
θα εκπαιδευτεί ο μαθητής 
Στο στάδιο αυτό θα προσδιοριστούν οι δεξιότητες που πρέπει
να ασκηθούν ώστε ο μαθητής να μπορεί να συμμετέχει στις κοι-
νωνικές ή αθλητικές δραστηριότητες που επιθυμεί. Για το
σκοπό αυτόν καταρχήν θα γίνει μια αποτελεσματική αξιολό-
γηση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δυνατότητες του παι-

διού. Υπάρχουν αξιόπιστα τεστ τα οποία μπορούν να δώσουν
αυτές τις πληροφορίες. Επίσης μπορεί, να χρησιμοποιηθεί μια
αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες, στις καθημερινές δρα-
στηριότητες του μαθητή (Lieberman,& Houston-Wilson, 2009).
Στη συνέχεια θα τεθούν οι βραχυπρόθεσμοι και οι μακροπρό-
θεσμοι στόχοι για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθητή.

2. Αναλύεται η διδακτική ύλη της γενικής φυσικής αγωγής
που εμπεριέχει το αντικείμενο και δημιουργείται το εξατομι-
κευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Αυτό είναι αναγκαίο γιατί τα κινητικά και μαθησιακά χαρακτη-
ριστικά των μαθητών με αναπηρίες παρουσιάζουν σημαντικά
μεγαλύτερη ποικιλία και ανομοιομορφία από ότι παρουσιάζουν
τα χαρακτηριστικά του «τυπικού» μαθητικού πληθυσμού. Αυτό
δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ο κάθε μαθητής ακολουθεί δικό
του χωριστό πρόγραμμα ΦΑ και δε συμμετέχει σε κοινές δρα-
στηριότητες αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές του. Ο σχε-
διασμός ενός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
πρέπει όμως να βασίζεται στις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε
μαθητή και μέσα από προσαρμοσμένες ομαδικές δραστηριότη-
τες να καλύπτονται στο μέτρο του δυνατού οι προσωπικές του
ανάγκες καθώς εξασκούνται οι κινητικές του δεξιότητες (Lie-
berman, & Houston-Wilson, 2009).
3. Καθορίζεται αν είναι αναγκαίο και ποιες προσαρμογές πρέ-
πει να γίνουν
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος της ΦΑ, καθώς

και οι στόχοι που έχουν τεθεί μέσω του ΕΕΠ και να υπάρχει επι-
τυχής Συνεκπαίδευση καλείται πολλές φορές ο ΚΦΑ να προ-
σαρμόσει διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή
έμμεσα στη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα του μαθή-
ματος. Οι προσαρμογές μπορεί να αφορούν τροποποιήσεις στο
περιβάλλον, στη μέθοδο διδασκαλίας και στον τρόπο που δο-
μείται και παρουσιάζεται το αντικείμενο της διδασκαλίας.

• Προσαρμογές ως προς το αντικείμενο διδασκαλίας
(curricular modifications)
Τρεις είναι κυρίως οι τροποποιημένες προσεγγίσεις που μπο-
ρούν να εφαρμόζονται κατά την παρουσίαση του αντικειμένου
διδασκαλίας ώστε να συμμετέχουν και τα παιδιά με αναπηρία.
Η πολυεπίπεδη προσέγγιση: Σε αυτήν την περίπτωση όλοι οι
μαθητές εργάζονται ταυτόχρονα αλλά σε διαφορετικά επίπεδα,
γίνονται μικρές αλλαγές στον εξοπλισμό ή στους κανόνες μιας
αθλοπαιδιάς όπως να χρησιμοποιηθεί μια πιο ελαφριά μπάλα
ή να σταθούν πιο κοντά στο στόχο, έτσι ώστε όλοι να μπορούν
να ακολουθήσουν το πρόγραμμα (Block, 2007, Mieke van lent
,2006, Rouse, 2009 και Sherrill 1993). Η προσέγγιση αυτή απευ-
θύνεται σε άτομα με μέτριο βαθμό αναπηρία και διευκολύνει
την οργάνωση του περιεχομένου του μαθήματος διαβαθμίζον-
τας το βαθμό δυσκολίας (Μπάτσιου, Aντωνίου, Χατζηκώστα,
2003).
Η επικάλυψη της διδακτέας ύλης: Μέσα στο συνηθισμένο πρό-
γραμμα ο μαθητής με αναπηρία μπορεί για ένα χρονικό διά-
στημα να εκτελεί μια δραστηριότητα που εξυπηρετεί τους
δικούς του στόχους. Χρησιμοποιείται για παιδιά με περισσοτέ-
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ρους περιορισμούς. 
Εναλλακτικές δραστηριότητες: Στην περίπτωση που το αντικεί-

μενο που διδάσκεται δεν μπορεί να ενταχθεί στο εξατομικευμένο
πρόγραμμα ενός μαθητή με αναπηρία, τότε ο μαθητής θα ασχο-
ληθεί με τις δικές του δραστηριότητες παράλληλα με τους συμ-
μαθητές του. Για να μην υπάρξει απομόνωση του παιδιού με την
αναπηρία οι συμμαθητές του που δεν έχουν αναπηρία μπορούν
εκ περιτροπής να συμμετέχουν στο δικό του αντικείμενο άσκησης. 

• Προσαρμογές ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας
Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να κυμαίνονται
σε όλο το φάσμα μεταξύ των αναπαραγωγικών και παραγωγικών
μεθόδων που χρησιμοποιούνται και στη γενική Φυσική Αγωγή,
όπως έχουν καταγραφεί από τους Mosston and Ashworth (Γού-
δας και συν., 2006): παραγγέλματος, πρακτικής άσκησης αμοι-
βαίας διδασκαλίας, αυτοελέγχου, συμπεριληπτική,
καθοδηγούμενης ανακάλυψης, συγκλίνουσας ανακάλυψης, απο-
κλίνουσας ανακάλυψης, αυτόνομο σχεδιασμό του προγράμματος
από τον ίδιο το μαθητή. Σύμφωνα με τον Block (2007) είναι ενδε-
δειγμένο στις τάξεις της Συνεκπαιδεύσεις να επιλέγεται και να χρη-
σιμοποιείται από αυτές η μέθοδος που καλύπτει κάθε φορά
καλύτερα τις ανάγκες της ομάδας. 
Ο σχεδιασμός της ομάδας: μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους
τρόπους: (Block, 2007)
α) ατομική διδασκαλία, β) σε μικρές ομάδες των 3-10 ατόμων με
έναν εκπαιδευτικό, γ) σε μεγάλες ομάδες ή με ολόκληρη την τάξη
δ) ανάλογα με τη δραστηριότητα να υπάρχει διαφορετική σύν-
θεση κατά τη διάρκεια του ίδιου μαθήματος ε) να γίνεται διδα-
σκαλία από συνομηλίκους ή από μαθητές μεγαλύτερης τάξης, οι
οποίοι μπορεί να μην έχουν αναπηρία και να εκπαιδευτούν ως
βοηθοί. Αυτός είναι ένας απλός και ανέξοδος τρόπος για να εξα-
σφαλιστούν βοηθοί για το μάθημα με σαφή οφέλη και για τους
αναπήρους και για τους μη ανάπηρους μαθητές. Η χρήση του
όμως πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να μην επιβαρυνθεί ο
μη ανάπηρος μαθητής και να μην στιγματιστεί ο μαθητής με ανα-
πηρία ως ανίκανος ή υποδεέστερος των συμμαθητών του και
απομονωθεί. Για να αποφευχθούν αυτές οι αρνητικές συνέπειες
θα πρέπει όλοι οι μαθητές να εκπαιδεύονται και να υποστηρίζουν
όσους από τους συμμαθητές τους έχουν ανάγκη στο μάθημα της
ΦΑ είτε έχουν αναπηρία είτε όχι. στ) Διδασκαλία σε σταθμούς,
μικρά κέντρα που οι μαθητές μπορούν να ασκηθούν σε μια επι-
μέρους δραστηριότητα και στη διάρκεια του μαθήματος, κυκλικά
να επισκεφτούν όλους τους σταθμούς. ζ) Ο κάθε μαθητής ασκείται
μόνος του ακολουθώντας οδηγίες σε κάρτες ή ζητάει όταν χρει-
αστεί την καθοδήγηση ενός δασκάλου (self-paced).
Επιπλέον δύο άλλες μέθοδοι φαίνεται ότι έχουν καλά αποτελέ-
σματα στη Συνεκπαίδευση :
Η συνεργατική μάθηση (Block, 2007 Mieke van lent, 2006; Rouse,
2009,) κατά την οποία τίθεται ένας στόχος, ο οποίος μοιράζεται
και επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας των μελών της ομάδας,
πχ ο στόχος των 100 κοιλιακών επιτυγχάνεται ομαδικά, κάποιο
μέλος μπορεί να παρουσιάσει τους 50 ενώ κάποιο άλλο τους 20,
κάποιο τους 10 κλπ έτσι ώστε στο σύνολο να αθροίζονται 100 και
να επιτυγχάνεται ο συνολικός στόχος. 

Τέλος η αντίστροφη ενσωμάτωση (reverse mainstreaming) κατά
την οποία σε τάξεις μαθητών με αναπηρία, ενσωματώνονται για
τις ανάγκες του μαθήματος μαθητές χωρίς αναπηρία και συμμε-
τέχουν στο μάθημα εκτελώντας τις ασκήσεις των μαθητών με ανα-
πηρία χωρίς να τους βοηθούν ή να τους καθοδηγούν αλλά
παίζοντας ουσιαστικά το ρόλο παραδείγματος για την εκτέλεση
της κινητικής δραστηριότητας (Sherrill, C. 1993, Rouse, P. 2009,
Mieke van lent 2006, Block,M.2007).
Άλλες αλλαγές που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια του μαθή-
ματος μπορεί να αφορούν τον τρόπο που παρουσιάζονται οι οδη-
γίες του μαθήματος πχ λεκτικά ή με εικόνες, την ώρα που γίνεται
το μάθημα, γιατί κάποια παιδιά αποδίδουν καλύτερα το πρωί από
το απόγευμα, τη διάρκεια της συμμετοχής, το επίπεδο δυσκολίας,
το κίνητρο, την εξάλειψη των εξωτερικών παραγόντων που μπο-
ρεί να μειώνουν την προσοχή. 
4. Καθορίζεται η υποστήριξη οικονομική, ηθική, τεχνική που πι-
θανόν θα χρειαστεί ο μαθητής και ανευρίσκονται αυτοί που θα
την προσφέρουν.
5. Προετοιμασία του καθηγητή φυσικής αγωγής
Το έργο του καθηγητή φυσικής αγωγής και οι προσδοκίες που
τρέφει ως δάσκαλος για τους μαθητές του με αναπηρία ή μη, οι
οποίες δεν πρέπει να διαφέρουν (Μπάτσιου, Aντωνίου, Χατζη-
κώστα, 2003), είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη επιτυχή
λειτουργία της συμμετοχικής εκπαίδευσης. Τέλος οι μαθητές και
οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει ως βοηθός στην εκπόνηση τέ-
τοιων προγραμμάτων θα πρέπει να είναι ενήμερος για την πορεία
τους και να γνωρίζει επακριβώς τι πρέπει να κάνει, με ποιον τρόπο
και σε ποιο σημείο της εκπαίδευσης πρέπει να παρέμβει.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή μη μπορούν να επωφεληθούν

από αυτού του τύπου την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της Συνεκπαί-
δευσης δεν αναμένεται οι μαθητές να προσαρμοστούν στις ανάγ-
κες του σχολείου αλλά το σχολείο να ερευνήσει, να ανακαλύψει
τις ανάγκες όλων των μαθητών του στους τρεις βασικούς τομείς
εκπαίδευσης, σωματικό, συναισθηματικό, γνωστικό και να προ-
σαρμοστεί σε αυτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ποι-
οτικότερης εκπαίδευσης αφού τα αντικείμενα διδασκαλίας
προσαρμόζονται εξειδικευμένα στους μαθητές με στόχο τη βελ-
τίωση καθενός με βάση τις δυνατότητες και σεβόμενοι τις επιθυ-
μίες τους. Η ποικιλομορφία των αναγκών των μαθητών
αντιμετωπίζεται μέσα από ένα ευρύ και ευέλικτο φάσμα αποφά-
σεων και δράσης που δεν εξαιρεί τους μαθητές με αναπηρία. 
Η Συνεκπαίδευση είναι μια διαδικασία άρσης των εμποδίων ώστε
αποκλεισμένες ομάδες να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στο
πλαίσιο της γενικής αγωγής. Στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης
εμπλέκονται όλοι όσοι συμμετέχουν και στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, κοινότητα. Όμως η υλο-
ποίηση των προγραμμάτων κυρίως εξαρτάται από το τι κάνουν
οι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις τους, το οποίο καθορίζεται από
την εκπαίδευση που έχουν, την εμπειρία, τις πεποιθήσεις και τις
στάσεις τους καθώς και από παράγοντες εκτός χολείου (τοπική
και περιφερειακή κοινότητα, πολιτική, χρηματοδότηση, κ.τ.λ). 
Το μάθημα της φυσικής αγωγής στα σχολεία στοχεύει στην ανά-
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πτυξη των κινητικών δεξιοτήτων αλλά και
στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και
στη διαμόρφωση μιας υγιούς στάσης απέ-
ναντι στον αθλητισμό και την άσκηση. Στην
προσπάθειά μας να εντάξουμε τη φυσική
αγωγή στα πλαίσια της Συνεκπαίδευσης βα-
σικός παράγοντας θα είναι οι δραστηριό-
τητες του μαθήματος να προσαρμοστούν
με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν τη
συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες και να
προάγουν την ισότιμη συμμετοχή και τη
συνεργασία των ατόμων ανεξάρτητα από
το επίπεδο της σωματικής τους ικανότητας.
Η δομή, η μορφή και οι κανονισμοί των
αθλημάτων και των κινητικών δραστηριο-
τήτων δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδο-
μένα αλλά να εκλαμβάνονται ως
τροποποιήσιμα μέσα, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να επιδιώξουμε την
ενσωμάτωση. Η σωματική δραστηριότητα
είναι ζωτικής σημασίας και δικαιούνται να
μπορούν να βιώσουν έναν υγιεινό τρόπο
ζωής τα παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Με βάση την αξιολόγηση
ικανοτήτων που ο καθηγητής ΦΑ θα κάνει
και τις προσωπικές επιθυμίες και λειτουρ-
γικές ανάγκες του μαθητή θα δημιουργηθεί
το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του παιδιού (ΕΕΠ). Το σχέδιο πρέ-
πει να περιλαμβάνει τα στοιχεία
αξιολόγησης, τις παρεμβάσεις που πρέπει
να γίνουν και τους στόχους με μετρήσιμους
στόχους/δείκτες αναφοράς. Προσαρμογές
ή τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν κυ-
ρίως στους τομείς Διδασκαλίας, αντικείμενο
μαθήματος, περιβάλλον. O όρος «προσαρ-
μοσμένη φυσική αγωγή» ουσιαστικά ση-
μαίνει φυσική αγωγή η οποία μπορεί να
ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε παιδιού (Sh-
errill, 2004)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οι διδακτικές προσεγγίσεις της γενικής φυ-
σικής αγωγής εμπλουτισμένες με τεχνικές
διαχείρισης προσωπικών και περιβαλλον-
τικών παραγόντων παίζουν σημαντικό
ρόλο για τη διδασκαλία της φυσικής αγω-
γής στα τμήματα Συνεκπαίδευσης. Με βάση
αυτές μπορεί να οργανωθεί και να πραγμα-
τοποιηθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας της
ΦΑ με διδακτέα ύλη, αντικείμενο και περι-
βάλλον προσαρμοσμένα έτσι ώστε να κα-
λύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε
μαθητή με αναπηρία ή όχι.
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