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ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

Η Φυσική Αγωγή στην εκπαίδευση γενικά έχει ως πρωταρχικό σκοπό να 

συμβάλλει στην σωματική ανάπτυξη των μαθητών, να βοηθήσει παράλληλα στην 

ψυχική και σωματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξη τους στην 

κοινωνία. 

  Η αντίληψη που έχει υιοθετηθεί παγκοσμίως από την πλειοψηφία των 

επιστημόνων ειδικής αγωγής είναι ότι σ’ όλα τα άτομα πρέπει να παρέχονται ίσες 

ευκαιρίες ανάπτυξης, στον ανώτατο δυνατό βαθμό, κάθε ψυχοσωματικής και 

πνευματικής πτυχής της προσωπικότητάς τους, ανεξάρτητα από το νοητικό και 

κινητικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την αντίληψη ο 

σκοπός της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής στα ειδικά σχολεία δεν διαφέρει από 

τον σκοπό της Φυσικής Αγωγής γενικότερα. 

  Η επιστήμη της Ειδικής Φυσικής Αγωγής (Ε.Φ.Α.), βασίζεται στις αρχές που 

διέπουν την Φυσική Αγωγή και αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση της 

ταυτότητας και των απαιτήσεων των ψυχοκινητικών προβλημάτων των ατόμων καθ’ 

όλη την διάρκεια της ζωής τους. Αποτελεί μια εφαρμοσμένη επιστήμη των ατομικών 

ιδιαιτεροτήτων και προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες αυτές και ένα σύστημα 

προσφοράς κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να εξισορροπούνται οι διαφορές αυτές μέσα 

στην κίνηση.  

   Όλοι οι προαναφερόμενοι στόχοι συμπίπτουν με τις επιδιώξεις που θέτει το 

υπουργείο παιδείας Αρ. 32 Ν. 1566/85 στα πλαίσια των σκοπών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μάθημα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής 

συμπεριλαμβάνεται και θεωρείται ισότιμο με τα άλλα μαθήματα στην βασική 

εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Α. Η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει χειρισμούς και 

αλλαγές στις συνθήκες που δρουν ανασταλτικά ή ζημιογόνα στην ψυχοσωματική και 

ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών.  
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ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

 

Οι κυριότεροι τύποι κινητικών αναπηριών που συναντώνται στις διάφορες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

1. Εγκεφαλική παράλυση. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που 

προκαλείται από βλάβη στις κινητικές περιοχές του εγκεφάλου. 

Ανάλογα με το είδος της νευρομυϊκής διαταραχής διακρίνεται σε 

σπαστική, αθετωσική, αταξική ή μικτή μορφή. Ανάλογα με την 

κατανομή της βλάβης στο σώμα διακρίνεται σε τετραπληγία, διπληγία, 

ημιπληγία, τριπληγία και μονοπληγία. Η εγκεφαλική παράλυση 

χαρακτηρίζεται από διαταραχές στο μυϊκό τόνο, έλλειψη νευρομυϊκού 

συντονισμού, μυϊκή αδυναμία. Επιπρόσθετα, μπορεί να υπάρχουν 

διαταραχές στην όραση, την ακοή και την ομιλία, διάσπαση προσοχής 

και ψυχολογικά προβλήματα.      

2. Δισχιδής ράχη. Εκ γενετής πάθηση που οφείλεται σε ατελή ανάπτυξη 

της σπονδυλικής στήλης. 

3. Τραυματισμοί νωτιαίου μυελού. Κακώσεις στη σπονδυλική στήλη που 

προκαλούν βλάβη στο νωτιαίο μυελό με αποτέλεσμα την απώλεια της 

κίνησης και της αισθητικότητας από το σημείο της βλάβης και κάτω. 

Μπορεί να έχει τη μορφή τετραπληγίας ή παραπληγίας.  

4. Εγκεφαλικές κακώσεις. Οι εγκεφαλικές κακώσεις προκαλούν μερική ή 

ολική αναπηρία και η σοβαρότητα της κάκωσης εξαρτάται από τη θέση 

και την έκταση της βλάβης.   

5. Μυϊκές δυστροφίες. Κληρονομικές ασθένειες που προκαλούν μυϊκή 

αδυναμία εξαιτίας της προοδευτικής εκφύλισης των μυϊκών ινών. 

Συνηθέστερη, η μυϊκή δυστροφία Duchenne. 

6. Αρθρογριπωση. Εκ γενετής πάθηση κατά την οποία προσβάλλονται οι 

αρθρώσεις. 

7. Νεανική αρθρίτιδα. Χρόνια αρθρίτιδά που εμφανίζεται στην παιδική ή 

την εφηβική ηλικία που οδηγεί στη δυσκολία στη βάδιση και μυϊκή 

ατροφία.   

8. Ακρωτηριασμοί. Αφαίρεση τμήματος ή μέλους του σώματος από 

τραυματισμό, όγκο, δυσμορφίες κ.α.  
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ΕΙΔΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

   Σε ένα σχολείο με παιδιά με κινητική αναπηρία (Κ.Α), η εφαρμογή 

προγράμματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής  είναι απαραίτητη. Ο βαθμός κινητικής 

αναπηρίας στα παιδιά αυτά., κυμαίνεται από ελαφριά, μέχρι πολύ σοβαρή κινητική 

ανικανότητα. Έτσι έχουμε έλλειψη κινητικών εμπειριών και λανθασμένη 

αισθητικοκινητική εικόνα που οδηγούν το παιδί σε μεγαλύτερη απομόνωση και 

κινητική δυσπραγία με δυσμενείς επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία.  

 Όπως γνωρίζουμε, οι κυριότερες διαταραχές που έχουμε στα παιδιά με Κ.Α., 

είναι οι διαταραχές του μυϊκού τόνου, η ασυνεργία των κινήσεων και η μειωμένη 

αισθητική αντίληψη. Μπορεί ακόμη να συνυπάρχουν αισθητηριακές διαταραχές, 

νοητική υστέρηση, διάσπαση προσοχής και μαθησιακές δυσκολίες που επηρεάζουν 

αρνητικά τις κινητικές δεξιότητες. Τα εσφαλμένα κινητικά πρότυπα δεν τους 

επιτρέπουν τη διερεύνηση και τη συσχέτιση τους σώματος με το χώρο. Έτσι έχουν 

μειωμένη αντίληψη του της εικόνας του σώματός τους. 

Ο καθηγητής ειδικης φυσικής αγωγής (Κ.Φ.Α.) αποτελεί μέλος μιας 

διεπιστημονικής ομάδας η οποία απαρτίζεται από γιατρό, ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, 

λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό και άλλες 

ειδικότητες, με αρμοδιότητες διάγνωσης αξιολόγησης και σχεδιασμού ποιοτικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά ανταποκρίνονται στις ατομικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και αποτελούν το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό 

Σχέδιο (Ε.Ε.Σ.) για αυτόν. Η συνεργασία του καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.) με 

τις παραπάνω ειδικότητες επιβάλλεται σε όλα τα στάδια του σχεδίου. 
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ΣΤΟΧΟΙ 

 

Το πρόγραμμα που θα διαμορφώσει ο Κ.Φ.Α. ανάλογα με τις ανάγκες των 

παιδιών θα πρέπει να τα βοηθήσει να αναπτύξουν τις κιναισθητικές τους δεξιότητες 

ώστε να αυξήσουν την κινητική τους δραστηριότητα και να βελτιώσουν την φυσική 

τους κατάσταση. Οι ειδικοί σκοποί του προγράμματος πρέπει να αναφέρονται στους 

εξής τομείς: σωματικό, συναισθηματικό και γνωστικό. 

 

Στον σωματικό τομέα οι στόχοι  είναι: 

 Ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων: κιναισθητική αντίληψη, οπτική 

αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη μέσω της αφής, ικανότητες 

συντονισμού. 

 Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: απλές προσαρμοστικές δεξιότητες, σύνθετες 

προσαρμοστικές δεξιότητες, περίπλοκες προσαρμοστικές δεξιότητες. 

 Ανάπτυξη των φυσικών σωματικών ικανοτήτων: ταχύτητα, ευλυγισία, δύναμη. 

 Καλλιέργεια του ρυθμού. 

 Ανάπτυξη της μη λεκτικής επικοινωνίας: εκφραστική και δημιουργική κίνηση.   

 Ανάπτυξη και βελτίωση στοιχειωδών και θεμελιωδών κινητικών προτύπων: 

μετακίνηση στο χώρο, ισορροπία, χειρισμός αντικειμένων, βάδισμα, τρέξιμο, 

ρίψεις, άλματα, σύλληψη μπάλας, που θα αποτελέσουν τα συστατικά στοιχεία 

σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων. 

 Η πρόληψη, βελτίωση και διόρθωση μορφολογικών και λειτουργικών 

παρεκκλίσεων (ορθοπεδικών κι άλλα). 

 Η προαγωγή της υγείας και ευεξίας : καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Η 

εξασφάλιση της υγείας μέσω της εξάσκησης των υποστηρικτικών μυϊκών 

μαζών (κορμός, ραχιαίοι, κοιλιακοί), που βοηθούν στην όρθια στάση και 

λειτουργία των οργάνων και συστημάτων που βρίσκονται στις σωματικές 

κοιλότητες. 

 

Στον συναισθηματικό  τομέα οι στόχοι είναι : 

 Κοινωνικοί στόχοι: ανάπτυξη κοινωνικών στοιχείων: συνεργασία, ομαδικό 

πνεύμα, αυτοπειθαρχία, υπευθυνότητα, υπομονή, θάρρος. 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης και καλλιέργεια ελεύθερης και 

δημιουργικής έκφρασης.  
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 Ηθικοί στόχοι:  ανάπτυξη ηθικών αρετών όπως, τιμιότητα, δικαιοσύνη, 

σεβασμός αντιπάλων, αξιοκρατία κ.α. 

 

Στον γνωστικό τομέα οι στόχοι είναι : 

 Γνωστικοί στόχοι: κατανόηση εννοιών και απόκτηση γνώσεων σχετικών με την 

φυσική αγωγή και αθλητισμό. Γνώση των κανονισμών διαφόρων αθλημάτων 

προσαρμοσμένων και μη. 

 Ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Συνειδητοποίηση της 

ανάγκης για δια βίου άσκηση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή. 

 Αισθητικοί στόχοι: εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων της κίνησης.  

 

Οι παραπάνω στόχοι, πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες της τάξεις του δημοτικού 

σχολείου. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Οι βασικές αρχές οργάνωσης του μαθήματος της ειδικης φυσικής αγωγής 

παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, με τις αρχές οργάνωσης του μαθήματος για 

μαθητές χωρίς αναπηρίες. Αυτές είναι:  

 Κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα 

 Μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων 

 Αξιοποίηση εγκαταστάσεων και οργάνων 

 Προσαρμοσμένη διδασκαλία 

 Απασχόληση μαθητών στην τάξη 

Κάποιες από αυτές τις αρχές, όπως τα μέτρα ασφαλείας και η προσαρμοσμένη 

διδασκαλία, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την οργάνωση μαθήματος Ει. Φ. Α. 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος σε  εξατομικευμένη βάση για κάθε μαθητή με 

Κ.Α. είναι αναγκαίος, αφού τα κινητικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών 

παρουσιάζουν μεγάλη «ποικιλία» και ανομοιομορφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο 

μαθητής ακολουθεί δικό του πρόγραμμα απομακρυσμένος από την ομάδα. Ο 

σχεδιασμός ενός Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φ. Α από τον 

καθηγητή Φ. Α, θα πρέπει να βασίζεται στις ατομικές ιδιαιτερότητες του μαθητή και 

μέσα από προσαρμοσμένες ομαδικές δραστηριότητες να καλύπτονται όσο το δυνατόν 
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περισσότερων οι προσωπικές του ανάγκες και τα ενδιαφέροντα και να εξασκούνται 

επίσης οι κινητικές του ικανότητες.  

Αν και δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός τρόπος για τον σχεδιασμό ενός 

τέτοιου προγράμματος, το Ε. Ε. Π., είναι ένα έγγραφο που πρέπει να περιλαμβάνει:  

 Την αξιολόγηση του τωρινού επιπέδου ικανοτήτων του μαθητή, που σχετίζονται 

με την Φ. Α. Η αξιολόγηση καλό θα ήταν να βασίζεται σε  αντικειμενικά και 

μετρήσιμα κριτήρια που δίνονται από επίσημα ή λιγότερο επίσημα test. 

Εξετάζουμε τι μπορεί να κάνει μόνος του, τι μπορεί να κάνει με και πόση 

βοήθεια. Η μέθοδος της παρατήρησης θα μας βοηθήσει στην ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης. 

 Τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους για τον μαθητή. Οι ετήσιοι στόχοι 

συνδέονται με τις ανάγκες που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση. Οι 

μεσοπρόθεσμοι στόχοι εξαρτώνται από τους ετήσιους, πρέπει να είναι ποιο 

συγκεκριμένοι και να αναφέρονται σε συγκεκριμένες κινητικές δεξιότητες που 

θα πρέπει ο μαθητής να εκτελέσει μέσα στο χρονικό περιθώριο που θέτει ο 

μεσοπρόθεσμος στόχος. 

 Την προτεινόμενη προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία για τον συγκεκριμένο 

μαθητή. Τρόπος διδασκαλίας, τεχνικές κινήτρων, μέθοδος ανάλυσης 

ασκήσεων. 

 Υποστηρικτικά μέσα που απαιτούνται ώστε να είναι πιο εύκολη και ασφαλής η 

συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα (προσαρμοσμένος εξοπλισμός, ειδικά μέσα 

κ. α). 

 Τρόπους τελικής αξιολόγησης των στόχων που έχουν καθοριστεί. Η αξιολόγηση 

θα πρέπει να γίνεται όπως στην αρχική με μετρήσιμα κριτήρια και την μέθοδο 

της παρατήρησης. 

    Το Ε. Ε. Π. της Φ. Α όπως προαναφέραμε αποτελεί μέρος του Ε. Ε. Σ του κάθε 

μαθητή που σχεδιάζεται, υλοποιείται και αξιολογείται από την διεπιστημονική ομάδα. 

Έτσι και ο Κ. Φ. Α με το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα στηρίζει μέσα από τον τομέα 

του, την προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο για το 

παιδί. 

 Για την ασφάλεια τον μαθητών με Κ.Α. στο μάθημα της Φ. Α., ο καθηγητής θα 

πρέπει κατόπιν συνεργασίας με τους γιατρούς και τους θεραπευτές, να γνωρίζει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, δραστηριότητες που αντενδεικνύεται να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα του, δραστηριότητες που χρειάζονται προσαρμογές για να 
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εκτελεστούν και συμβουλές ασφαλείας. Επίσης ίσως χρειάζεται εξειδικευμένος 

εξοπλισμός για την ασφάλειά τους (προστατευτικά κράνη, γυαλιά, επιγονατίδες κ.α). 

 

                                       MEΣΑ 

 

Τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Κ.Φ.Α. για την επίτευξη των στόχων του στο 

σχολείο με παιδιά με κινητική αναπηρία είναι: 

1. Ελεύθερες κινητικά δραστηριότητες και κινητικά παιχνίδια με ή χωρίς 

μουσική.  

  Στις μικρές τάξεις (Α,Β), με τις ελεύθερες κινητικά ασκήσεις 

στοχεύουμε στην ολόπλευρη κινητικότητα του παιδιού, ενώ στις μεγαλύτερες (Γ,Δ) 

μπορούμε να εντάξουμε και στοχευμένες κινητικά δεξιότητες που θα οδηγήσουν 

αργότερα (Ε,ΣΤ) στην εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων μέσω καθιερωμένων 

αθλημάτων. 

Με τα κινητικά παιχνίδια το παιδί γνωρίζει τον εαυτό του, αντιλαμβάνεται τις 

δυνατότητες του, εκφράζεται, μαθαίνει τους γύρω του, μιμείται, ψυχαγωγείται και 

κοινωνικοποιείται .Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας, 

αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται τους 

κανόνες. Σε συνεργασία με τον ειδικό σε θέματα αισθητικής αγωγής και τη συμμετοχή 

και άλλων ειδικοτήτων (δασκάλων, φυσιοθεραπευτών, λογοθεραπευτών κ.α.) το 

παιχνίδι, εμπλουτισμένο με θέατρο, μουσική, χορό, σκηνικά μπορεί να οδηγήσει σ’ ένα 

ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν στα πλαίσια 

κάποιας εκδήλωσης. 

 

2. Αθλήματα και προσαρμοσμένα αγωνίσματα. 

 Δίνουμε στα παιδιά την δυνατότητα να γνωρίσουν και να μάθουν για τα 

γνωστότερα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβος κ.α.) και 

προσαρμοσμένα αθλήματα (boccia, καθιστό βόλεϊ, bowling, επιτραπέζια αντισφαίριση 

κ.α ). Ανάλογα με τις κινητικές και πνευματικές τους ικανότητες προχωρούμε στην 

εκμάθηση συγκεκριμένων κινητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στο κάθε άθλημα, 

τους μαθαίνουμε τους κανονισμούς και τεχνικά στοιχεία των αθλημάτων .Έτσι 

ψυχαγωγούνται και διασκεδάζουν.  

 Μέσα από αυτή την διαδικασία μπορεί να μπουν οι βάσεις ώστε η άσκηση 

και η άθληση να αποτελούν στο μέλλον τρόπο ζωής για τα παιδιά, δίνοντας τους έτσι 
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το καλύτερο μέσο αποκατάστασης. Κάποια παιδιά θα θελήσουν να προχωρήσουν σε 

κάποιο άθλημα. Ο Κ.Φ.Α θα πρέπει να τα βοηθήσει με την συμμετοχή σε αγώνες, 

ημερίδες και τη διοργάνωση εσωτερικών αγώνων. 

Κολύμβηση (όπου υπάρχει δυνατότητα). 

 Για τα παιδιά με Κ.Α. η κολύμβηση είναι ένας από τους ιδανικότερους 

τρόπους κινητοποίησης. Οι ιδιότητες του νερού (άνωση, πίεση, δίνη, κ.α., ), τα 

βοηθούν να αναπτύξουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους, απλές ή πιο σύνθετες 

κινητικές δεξιότητες, που έξω από το νερό δεν θα μπορούσαν. Ο Κ.Φ.Α., με την άμεση 

συνεργασία των φυσιοθεραπευτών, σχεδιάζουν, στηριζόμενοι σε κάποιες από τις 

παγκοσμίως αναγνωρισμένες μεθόδους εκμάθησης κολύμβησης ( π.χ., Halliwick), ένα 

πρόγραμμα πισίνας. Αυτό θα δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να απολαύσουν τη χαρά 

της ανεξάρτητης κίνησης μέσα στο νερό, τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, να 

ψυχαγωγηθούν, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα. Λόγω της 

ιδιαιτερότητας του προγράμματος, απαιτείται ιδιαίτερη συνεργασία με τους γιατρούς, 

καθώς και με άλλες ειδικότητες (νοσηλευτή, ναυαγοσώστη, βοηθούς). 

Θεραπευτική Ιππασία (όπου υπάρχει δυνατότητα). 

 Είναι ένα πρόγραμμα πολύ εξειδικευμένο, που όμως περιλαμβάνεται στα 

περισσότερα πρότυπα ειδικά σχολεία. Τα αποτελέσματά του είναι θεαματικά και 

παγκοσμίως αναγνωρισμένα. Οι τρισδιάστατες κινήσεις του αλόγου προκαλούν, 

ακούσιες κινήσεις επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, πλευρικές και περιστροφικές, με 

συχνότητα 90–100 / sec. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στα παιδιά με Κ.Α., για 

νορμαλοποίηση του μυϊκού τόνου, αύξηση της  κινητικότητας και βελτίωση του 

συντονισμού. Στους αναβάτες έχουμε άμεσα αποτελέσματα στην αναπνοή και στην 

κυκλοφορία του αίματος. Δίνονται ευκαιρίες για αισθητηριακή μάθηση, για απόκτηση 

κινητικών δεξιοτήτων και βελτίωση της εικόνας του σώματος. Η σχέση με το άλογο 

είναι μοναδική εμπειρία. Για τη λειτουργία του προγράμματος απαιτείται η ύπαρξη 

μιας ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας. Αποτελείται από τον εκπαιδευτή, τον 

φυσιοθεραπευτή, τον Κ.Φ.Α., τον οδηγό και τους βοηθούς. Σ’ αυτήν την ομάδα η κάθε 

ειδικότητα έχει συγκεκριμένο ρόλο. Ο ρόλος του Κ.Φ.Α., είναι να εφαρμόζει 

μελετημένες κινήσεις και δραστηριότητες, που ενδείκνυται για κάθε παιδί ώστε να 

υπάρξει το μεγαλύτερο όφελος για αυτό μέσα από το πρόγραμμα της θεραπευτικής 

ιππασίας. 
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 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

 Για την επιτυχή εξατομίκευση της διδασκαλίας και των στόχων του 

μαθήματος της Φ.Α., στο ατομικό επίπεδο ικανοτήτων του κάθε μαθητή με Κ.Α., ο 

Κ.Φ.Α., πρέπει να έχει την ικανότητα να προσαρμόσει διάφορους παράγοντες που 

εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία του μαθήματος. Οι προσαρμογές 

αναφέρονται στον εξοπλισμό, στους κανονισμούς και στην οργάνωση των 

παραδοσιακών αθλοπαιδιών και δραστηριοτήτων καθώς και στον τρόπο διδασκαλίας 

της κινητικής μάθησης. Οι προσαρμογές αυτές έχουν στόχο να διευκολύνουν τους 

μαθητές που λόγω της Κ.Α., παρουσιάζουν μειωμένη δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, 

ισορροπία, συντονισμό και ακρίβεια στις κινήσεις τους. Οι προσαρμογές αυτές δεν 

είναι περιοριστικές. Ο Κ.Φ.Α., θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, να δείξει 

εφευρετικότητα και πρωτοτυπία ώστε να προτείνει εκείνες που είναι κατάλληλες βάση 

των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών του.  

Ενδεικτικά, οι προσαρμογές που προτείνονται είναι: 

 Στα ερεθίσματα: η έλλειψη αυτενέργειας πολλές φορές απαιτεί πολύπλευρο 

ερεθισμό, ώστε να γίνουν κατανοητές οι οδηγίες. Χρησιμοποιείται η προσωπική 

επαφή του Κ.Φ.Α για τον χειρισμό μελών του σώματος. Στα παιδιά με 

διάσπαση προσοχής πρέπει να δίνεται ποικιλία ασκήσεων για να μην 

βαριούνται με μια «μονότονη» άσκηση. Στα παιδιά με διαταραχές όρασης 

χρησιμοποιούμε περισσότερο ακουστικά και απτικά ερεθίσματα και ζητάμε την 

προσήλωση σε κοντινούς και μέσους στόχους με ασκήσεις οπτικοκινητικού 

συντονισμού. 

 Στο περιβάλλον: Διαμορφώνουμε τον χώρο, ώστε να είναι προσπελάσιμος και 

ασφαλής. Για μαθητές με μειωμένη ικανότητα ισορροπίας κάνουμε ασκήσεις σε 

μαλακές επιφάνειες, ζητάμε να υπάρχει μεγαλύτερη επιφάνεια στήριξης και 

τους εκπαιδεύουμε στις ασφαλείς πτώσεις.  

 Στις δραστηριότητες:  Σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε τη διαδικασία βήμα 

βήμα, από τα εύκολα στα δύσκολα, από τα απλά στα σύνθετα. Αναλύουμε την 

δραστηριότητα σε στάδια, μειώνουμε τον χρόνο και τις αποστάσεις και 

αυξάνουμε το χρόνο διαλείμματος κυρίως για τα αθετωσικά παιδιά ώστε να 

αποφεύγονται οι υπερτονικές κρίσεις. Σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε δράσεις 

με υψηλό ανταγωνισμό, ένταση και stress, γιατί αυξάνουν την σπαστικότητα. 
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 Στα όργανα: Μπορεί να γίνει αλλαγή στο βάρος, στο σχήμα, στο μέγεθος των 

οργάνων ή να χρησιμοποιείται διαφοροποιημένος εξοπλισμός 

(φασουλοσάκουλα, μπαλόνια,  αφρολέξ, πανιά κ.α.). Ο Κ.Φ.Α., είναι υπεύθυνος 

για την εύρεση, συντήρηση και αξιοποίηση του αθλητικού εξοπλισμού. 

 Στους κανονισμούς: Για να διευκολύνουμε την μαθησιακή διαδικασία 

απλοποιούμε κάποιους κανονισμούς ή απαλείφουμε άλλους χωρίς όμως να 

αλλοιώνεται ο σκοπός του παιχνιδιού. Μειώνουμε το ύψος στους στόχους και 

αυξάνουμε το μέγεθός τους ( καλάθια basket, δίχτυ volley, κ.α.). Μειώνουμε 

την απόσταση για σύλληψη ή ρίψη μπάλας και δίνουμε την δυνατότητα ώστε οι 

δραστηριότητες να γίνονται από σταθερή θέση. Οι ρόλοι στα παιχνίδια 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις ικανότητες του παιδιού ( π.χ., 

τερματοφύλακας, κριτές κ.α.,).  

 Στην επικοινωνία: Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει ο κάθε Κ.Φ.Α., για να 

προχωρήσει στο έργο του, είναι να βρει τον κατάλληλο τρόπο να επικοινωνήσει 

με τα παιδιά. Ο τρόπος μπορεί να διαφέρει από μαθητή σε μαθητή. Θα πρέπει 

γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του καθένα να χρησιμοποιεί την κατάλληλη 

μέθοδο κάθε φορά (νοηματική, χειλανάγνωση, makaton,κ.α. Βασική αρχή σε 

κάθε μέθοδο, είναι η οπτική επαφή με το παιδί στο ίδιο επίπεδο. Το παιδί να 

μην χρειάζεται να κάνει υπερπροσπάθεια και να μπορεί να διατηρεί τη στάση 

του σώματος σωστή στη μέση θέση. Οι οδηγίες θα πρέπει να είναι απλές με ένα 

νόημα κάθε φορά. Οι τρόποι και οι μέθοδοι επικοινωνίας θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στη χρονολογική τους ηλικία, στην κινητική τους εξέλιξη, 

αλλά και την συναισθηματική και την νοητική τους ωριμότητα. 

Σε κάθε περίπτωση όμως τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην επικοινωνία έχει η 

συναισθηματική επαφή που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ του Κ.Φ.Α. και του παιδιού. 

Με υπομονή, επιμονή και ευαισθησία, θα πρέπει να κάνουμε τα παιδιά να νιώσουν ότι 

πιστεύουμε σ’ αυτά και στις δυνατότητές τους. Τα ενθαρρύνουμε σε κάθε προσπάθεια 

και τα στηρίζουμε σε κάθε τους βήμα. Κερδίζουμε έτσι την εμπιστοσύνη τους και 

χτίζουμε μια ουσιαστική συνεργασία. Μόνο έτσι τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν την 

αυτοπεποίθησή τους και να είναι ανοικτά σε νέες εμπειρίες, που θα τα βοηθήσουν να 

αναπτύξουν τις φυσικές τους ικανότητες, την προσωπικότητά τους και την 

κοινωνικότητα τους. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 Η αξιολόγηση στην Ει.Φ.Α., μαθητών με Κ.Α., έχει δύο βασικές 

κατευθύνσεις:  

i. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 

στόχους που έχουμε θέσει στο Ε.Ε.Π., του μαθητή. Βάση των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης θα προχωρήσουμε και θα σχεδιάσουμε το επόμενο Ε.Ε.Π. Όπως 

προείπαμε η τελική αξιολόγηση πρέπει κυρίως να βασίζεται σε αξιόπιστες 

διαδικασίες που μπορούν να εξασφαλίσουν μια αντικειμενική εκτίμηση της 

κινητικής κατάστασης του μαθητή κατά τη διάρκεια και στο τέλος του ετήσιου 

προγράμματος Φ.Α. 

ii. Εκτός από την αξιολόγηση που σχετίζεται με τις κινητικές δεξιότητες, που 

αποτελούν και τον κύριων στόχο της Φ.Α., στα παιδιά με Κ.Α., πρέπει να γίνεται 

και αξιολόγηση και κάποιων άλλων βασικών παραμέτρων. Αυτές είναι η 

προσπάθεια, το ενδιαφέρον και η συνεργασία που δείχνουν οι μαθητές. Η 

κατανόηση εννοιών σχετικών με τη Φ.Α., οι γνώσεις γύρω από σχετικά θέματα και 

η δημιουργικότητα είναι σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να αξιολογούνται και 

να καταγράφονται. 

 Μέσα από την αξιολόγηση του κάθε μαθητή ο Κ.Φ.Α., έμμεσα αξιολογεί 

και το πρόγραμμα που εφάρμοσε. Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των διδακτικών 

μεθόδων που χρησιμοποιήσει για τον συγκεκριμένο μαθητή, καθώς και την 

καταλληλότητα των προσαρμογών που επέλεξε. Με αυτή την αυτοαξιολόγηση, είναι 

σε θέση να αποφασίσει αν θα αναθεωρήσει ή αν θα συνεχίσει με τους ίδιους τρόπους 

να βοηθάει τον μαθητή να αναδείξει τις ικανότητές τους. Η αξιολόγηση του Κ.Φ.Α 

συμπεριλαμβάνεται στο γενικό Ε.Ε.Σ του κάθε μαθητή. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 Όπως έχει φανεί μέχρι τώρα προϋπόθεση και βασικό στοιχείο για την 

εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος που εφαρμόζεται στο σχολείο με παιδιά με 

Κ.Α., είναι η στενή συνεργασία που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ όλων των 

ειδικοτήτων που εμπλέκονται στο καθημερινό πρόγραμμα.  

 Με σεβασμό στο ρόλο της κάθε ειδικότητας ο Κ.Φ.Α., συνεργάζεται με όλα 

τα μέλη τόσο της διεπιστημονικής ομάδας, όσο και με αυτά της σχολικής κοινότητας. 
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Οι συνεργασίες αυτές μπορεί να γίνονται σε προκαθορισμένη βάση με κάποιες 

ειδικότητες (μηνιαίες, ετήσιες, με γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.) ή ποιο 

συχνές, τυπικές και άτυπες με κάποιες άλλες ειδικότητες (π.χ., με ειδικό παιδαγωγό, 

φυσιοθεραπευτή μπορεί να υπάρχει καθημερινή συνεργασία ακόμα και η συμμετοχή 

του στο πρόγραμμα). Υπάρχει έτσι ένα ευέλικτο σχήμα που μπορεί να αντιμετωπίσει 

άμεσα οποιοδήποτε πρόγραμμα προκύψει. 

 Ο Κ.Φ.Α.  συνεργάζεται με τους γονείς, σε θέματα σχετικά με την 

ειδικότητά του .Παίρνει πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα των παιδιών ,τους 

ενημερώνει και τους προτείνει δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορούν να παίζουν 

οι ίδιοι μαζί τους. Τους κατευθύνει σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες που 

κρίνει ότι ταιριάζουν στο παιδί τους και θα το βοηθήσουν στην κοινωνικοποίησή του.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – BOCCIA 

 

 Το Boccia καλλιεργείται εδώ και πολλά χρόνια από αθλητές με εγκεφαλική 

παράλυση σε επίπεδο τόσο δραστηριότητας αναψυχής όσο και αγωνιστικό. 

Περιελήφθη στο πρόγραμμα των Παραολυμπιακών αγώνων το 1992 στη Βαρκελώνη. 

Οι αθλητές εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το κινητικό περιορισμό 

και την βοήθεια που χρειάζονται για να προωθήσουν τη μπάλα στο γήπεδο.  

  

Περιγραφή  

 Παίζεται με έξι κόκκινες, έξι μπλε μπάλες και μία λευκή μπάλα -στόχο σε 

κλειστό χώρο με επίπεδο και λείο δάπεδο. Η αγωνιστικές διαστάσεις είναι 12,5 m x 

6m. Μέσα σ’ αυτόν το χώρο χαράσσεται μία γραμμή σε σχήμα «V» για να οριοθετηθεί 

μια περιοχή μέσα στην οποία όταν προσγειώνεται η λευκή μπάλα –στόχος είναι άκυρη. 

Πίσω από τη γραμμή «V» και εντός του γηπέδου, χαράσσονται έξι πλαίσια τα οποία 

είναι οι θέσεις των παικτών. 

 Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ρίξουν οι παίκτες τις μπάλες μπλε ή κόκκινες 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στη λευκή μπάλα –στόχο. Η σειρά των παικτών καθορίζεται 

με κλήρωση. Ο παίκτης που κληρώνεται να παίξει με τις κόκκινες μπάλες ξεκινάει 

πρώτος και ρίχνει και τη λευκή. Η προώθηση της μπάλας μπορεί να γίνει με το χέρι, με 

το πόδι ή με τη βοήθεια μιας συσκευής όταν οι παίκτες παρουσιάζουν πολύ μεγάλο 

κινητικό περιορισμό. Κάθε παίκτης παίζει στο ατομικό με έξι μπάλες, στα ζευγάρια με 

τρεις και στο ομαδικό με δύο μπάλες. Ένας γύρος ολοκληρώνεται όταν οι παίκτες 
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εξαντλήσουν τις μπάλες τους. Στη συνέχεια μετρώνται από τον διαιτητή οι πιο κοντινές 

από το στόχο αποστάσεις για να αναδειχτεί ο νικητής.  

Το παιχνίδι μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στον χώρο γυμναστικής κάθε 

σχολείου και οι ειδικές μπάλες, αν δεν υπάρχουν, να αντικατασταθούν με άλλες έτσι 

ώστε τα παιδιά να μπορούν να το παίξουν και να ψυχαγωγηθούν. 

 

 Στόχος  

 Ο στόχος του παιχνιδιού είναι η βελτίωση των βασικών κινητικών προτύπων 

(ρίψη μπάλας), η βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού (χέρι - μάτι ή πόδι - μάτι) 

καθώς και η διασκέδαση.    

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό όπου παρουσιάζεται το παιχνίδι.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Μπάλες BOCCIA                                      Μπαλάκια τένις βαμμένα που  

                                                                              αντικαθιστούν τις μπάλες BOCCIA 
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                 Τοποθέτηση των παιδιών με Κ.Α. στην έναρξη του παιχνιδιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Προώθηση της μπάλας με το πόδι 
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 Προώθηση της μπάλας με το χέρι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Οι πρώτες μπάλες 
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Τέλος του παιχνιδιού. 

Νίκη της ομάδας με τις κόκκινες μπάλες 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο Κ.Φ.Α. με θετική στάση απέναντι στα παιδιά με κινητικές αναπηρίες θα 

συμβάλλει στη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων τους, την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους, την ομαλή ένταξη στη σχολική κοινότητα και κατ’ επέκταση 

μελλοντικά την ένταξή τους στην κοινωνία.  
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