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Εισαγωγή- σχετικά με το πρόγραμμα και το έγγραφο 

 
Το έργο INEDU συνδυάζει τις προσπάθειες τεσσάρων εταίρων – π.χ. Agency Ozon (Bulgaria), BESTIN 

STITUT FÜR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONAL TRAINING GMBH (Austria), 

HEPHAESTUS SPORTS CLUB FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES (Greece) and  SONIK START 

(Bulgaria). 

Το σημείο εκκίνησης της κοινής προσπάθειας του INEDU είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

φυσικής αγωγής για την εισαγωγή, την οργάνωση και την εφαρμογή του συμπεριληπτικού αθλητισμού 

στα καθημερινά σχολεία. Παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής μια ολοκληρωμένη 

μεθοδολογία για τη συμπεριληπτική φυσική αγωγή (IO1) και μια διαδικτυακή πλατφόρμα εποπτείας 

για την επαγγελματική τους ανάπτυξη (IO2), στοχεύουμε στην αύξηση της ποιότητας της εργασίας / 

απόδοσής τους. 
 

 

Οι τελικοί χρήστες είναι όλοι μαθητές στο σχολείο. Βελτιώνοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτικών 

φυσικής αγωγής – της ομάδας άμεσου στόχου μας – θέλουμε τα σχολεία να υιοθετήσουν την 

προοπτική του συμπεριληπτικού αθλητισμού και να επιτρέψουν σε όλους τους μαθητές να 

συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. 

Το παρόν έγγραφο αντιπροσωπεύει την Πνευματική Παραγωγή 1 (ΠΠ1) που παρέχει μεθοδολογικές 

κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης, 

διεξαγωγής και διατήρησης του συμπεριληπτικού αθλητισμού ως μέρος του σχολικού προγράμματος 

σπουδών και του περιβάλλοντος. Μπορεί να εκληφθεί ως ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό εγχειρίδιο 

για την υποστήριξή τους στην υλοποίηση συμπεριληπτικών αθλητικών δραστηριοτήτων σε σχολεία στα 

οποία εργάζονται. Το αποτέλεσμα αυτό έχει επικυρωθεί στις χώρες εταίρους με ειδικούς 

εκπαιδευτικούς και καλύπτει τη σχετική τεχνογνωσία στον τομέα του συμπεριληπτικού αθλητισμού 

χωρίς αποκλεισμούς. Οι κατευθυντήριες γραμμές εκτείνονται σε όλους τις σχολικές βαθμίδες και θα 

πρέπει να προσαρμόζονται εύκολα σε μεμονωμένους (I-XII). Τα περιεχόμενα έχουν εκπονηθεί από τα 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildungund Personaltraining GmbHμε την υποστήριξη ειδικής 

έρευνας ορθών πρακτικών από όλους τους εταίρους του έργου και στο Κεφάλαιο 3 με οδηγίες από 

συμπεριληπτικές ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες από τον αθλητικό σύλλογο Ήφαιστο. 

Ένας άλλος στόχος του εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει βήμα προς βήμα οδηγίες για την 

προσαρμοσμένη παράδοση των συνηθισμένων ομαδικών αθλημάτων που εκπαιδεύονται στα σχολεία, 

χαρακτηριστικά για τις εκπροσωπούμενες χώρες εταίρους, όπως μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ. 

Προβλέπεται επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αυτοανάπτυξης που θα ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής να αναπτύξουν και να αγκαλιάσουν τη συμπεριληπτική φυσική αγωγή 

Χρησιμοποιούμε τους όρους συμπεριληπτική φυσική αγωγή και συμπεριληπτικό αθλητισμό 

εναλλακτικά για να δηλώσουμε το όραμά μας για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και 

περιβάλλον στα σχολεία, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τη σωματική τους αναπηρία, 

να μπορούν να συμμετέχουν σε δομημένες αθλητικές δραστηριότητες μαζί με τους συνομηλίκους 

τους. 



 

 

στις καθημερινές δραστηριότητες κατάρτισης. 

Με βάση την έρευνα της τρέχουσας διεθνούς τεχνογνωσίας στον τομέα της παιδαγωγικής και του 

συμπεριληπτικού αθλητισμού, τα αποτελέσματα έχουν αντιστοιχιστεί και προσαρμοστεί στα πλαίσια 

της σχολικής εκπαίδευσης των τεσσάρων χωρών εταίρων και επιτρέπουν την προσαρμογή και σε άλλα 

εθνικά πλαίσια. 

Με τον συνολικό αναμενόμενο αντίκτυπο στις επαγγελματικές ικανότητες των εκπαιδευτικών φυσικής 

αγωγής, θα συμβάλει επίσης στην αύξηση των κινήτρων για μάθηση και ανάπτυξη όλων των μαθητών 

με σωματικές αναπηρίες και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποικιλομορφία μεταξύ όλων των 

μαθητών. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το περιεχόμενο βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία της 

εταιρικής σχέσης (INEDU) και έχει την ακόλουθη δομή, θεματική εστίαση: 

 

 Κεφάλαιο 1 – Τι είναι η συμπεριληπτική φυσική αγωγή/αθλητισμός 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχουμε μια σύνοψη των διεθνώς αναγνωρισμένων ορισμών και πλαισίων του 
συμπεριληπτικού αθλητισμού που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. Στόχος αυτού 
του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του συμπεριληπτικού αθλητισμού χωρίς 
αποκλεισμούς και τα οφέλη του και να τον προωθήσει σε όλα τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Θα 
καθορίσει επίσης το πλαίσιο για τη φυσική αγωγή χωρίς αποκλεισμούς στα σχολεία, το οποίο μπορεί 
να καθοριστεί σε δύο κύριες ομάδες δραστηριοτήτων: γενικές πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές 
αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. μπάσκετ, βόλεϊ ή χάντμπολ). 

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει γιατί οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής πρέπει να υιοθετήσουν το 

συμπεριληπτικό παιδαγωγικό πρότυπο και πώς θα επηρεάσει το συνολικό σχολικό κλίμα. 

 Κεφάλαιο 2 – Πώς να εφαρμόσετε συμπεριληπτική φυσική αγωγή με έμφαση στις υποχρεωτικές 

πρακτικές ασκήσεις (Μέρος 1). 

Σε αυτό το κεφάλαιο εστιάζουμε στο πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μετασχηματίσουν το τρέχον 

πρόγραμμα σπουδών τους εστιάζοντας στις πρακτικές ασκήσεις που είναι υποχρεωτικές για κάθε τάξη 

(π.χ. I-XII). Το κεφάλαιο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές ένταξης για κάθε βαθμό με δείγματα 

σχεδίων μάθησης και σεναρίων. 

 Κεφάλαιο 3 – Πώς να εφαρμόσετε συμπεριληπτική φυσική αγωγή με έμφαση στις ομαδικές αθλητικές 

δραστηριότητες (Μέρος 2). 

Σε αυτό το κεφάλαιο εστιάζουμε στο πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μετασχηματίσουν το τρέχον 

πρόγραμμα σπουδών τους με έμφαση στις ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες. Υπάρχουν 

υποκεφάλαια για κάθε άθλημα (μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ) μεθοδολογική περιγραφή. 

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο 
οργάνωσης ομαδικών αθλητικών δραστηριοτήτων για αυτά τα αθλήματα. 

 Κεφάλαιο 4 – Πώς να υποστηρίξετε τους μαθητές στη συμπεριληπτική φυσική αγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχουμε σαφή καθοδήγηση σχετικά με τις συγκεκριμένη προπαρασκευαστική 



 

 

εργασία που απαιτείται για την εισαγωγή του συμπεριληπτικού αθλητισμού στο σχολείο. Όπως 

αναφέρθηκε, υπάρχουν δύο διακεκριμένες ομάδες μαθητών: μαθητές με και χωρίς σωματικές 

αναπηρίες. Οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής θα πρέπει να υποστηρίζονται από άλλο παιδαγωγικό και 

διοικητικό προσωπικό του σχολείου. Για την επιτυχή εισαγωγή των συμπεριληπτικών δραστηριοτήτων 

στα σχολεία, και οι δύο ομάδες πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές 

δραστηριότητες. 

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την συμμετοχή και των δύο τύπων μαθητών. 

Επιπλέον, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων και 

συνεργασίας με τους γονείς, εάν χρειαστεί. 

Μια συνοπτική περίληψη παρουσιάζει όλα εν συντομία που πρέπει να θυμόμαστε από αυτό το 

έγγραφο (στο κεφάλαιο 5) και το κεφάλαιο 6 με προσαρτήματα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 

βιβλιογραφία και τις συστάσεις περαιτέρω ανάγνωσης ως συνδέσμους προς τους σχετικούς 

πρόσθετους πόρους.



 

 

 
 
 

Κεφάλαιο 1–Τι είναι η συμπεριληπτική φυσική αγωγή/αθλητισμός; 

Η φιλοσοφία του συμπεριληπτικού αθλητισμού 
 

Η συμπεριληπτική φυσική αγωγή θα πρέπει να 

επιτρέπει σε όλα τα παιδιά 

- με/χωρίς σωματική/γνωστική διαταραχή ή χρόνια 

ασθένεια - να συμμετέχουν πλήρως και ενεργά στη 

φυσική αγωγή. Τα μαθήματα συμπεριληπτικής 

φυσικής αγωγής μας εμπλουτίζουν όλους και 

αναδεικνύουν τις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Η 

ποικιλομορφία κάθε ατόμου σε μια ομάδα νοείται 

ως ερέθισμα και εμπλουτισμός για μαθησιακές και 

αναπτυξιακές διαδικασίες ολόκληρης της ομάδας. 

 

Το αναπηρικό αμαξίδιο ενός μαθητή, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει ένα εντελώς νέο νόημα ως ένα 

ενδιαφέρον, κινητό και γρήγορο κομμάτι αθλητικού εξοπλισμού που ανοίγει νέες δυνατότητες 

κινητικότητας. Η ατομική άποψη του κάθε συμμετέχοντα και η γνώση του εύρους των ποικίλων 

κινητικών, γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών προϋποθέσεων τους δείχνει ότι ένα ποικίλο 

ρεπερτόριο μεθοδολογικών προσεγγίσεων είναι απαραίτητο για να καταστούν δυνατές οι κοινές 

ενεργές αθλητικές δραστηριότητες για όλους τους συμμετέχοντες. 

Είναι αποφασιστικής σημασίας να κατανοήσουμε την ανομοιογένεια μιας ομάδας μαθητών και να 

επανεξετάσουμε τις αθλητικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς της κίνησης. Οι έξι παιδαγωγικά 

σημαντικές προοπτικές του αθλητισμού - επιδόσεων, ενότητας, εντύπωσης, έκφρασης, κινδύνου και 

υγείας - θα πρέπει να αναπτυχθούν εξίσου και παράλληλα σε ένα μάθημα που θα επιτρέψει την 

ανάπτυξη μιας ευρύτερης προοπτικής. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα μπορούν να ανακαλύψουν 

διαφορετικές αποδόσεις νοήματος και, ως εκ τούτου, διαφορετική προσέγγιση στον αθλητισμό και θα 

είναι σε θέση να τις ανακαλύψουν μόνοι τους. Η συμπερίληψη διαφορετικών απόψεων μπορεί να 

οδηγήσει στην εισαγωγή νέων προσεγγίσεων στις κινήσεις και στις αθλητικές δραστηριότητες και να 

αντιμετωπίσει τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών και των νέων σε αθλητικά συμπεριληπτικά 

περιβάλλοντα. Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τις σωματικές και γνωστικές τους 

δυνατότητες και περιορισμούς, να μάθουν για τις εξίσου σημαντικές προοπτικές του συμπεριληπτικού 

αθλητισμού. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν οι μεθοδολογικές στρατηγικές και οι χώροι δράσης προσαρμόζονται 

μεμονωμένα και, ως εκ τούτου, οι τομείς κίνησης (στο βαθμό που είναι δυνατόν) γίνονται  

προσβάσιμοι για όλους: προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εξοπλισμού, απλά δομημένες κινητικές εργασίες, 

επεξηγήσεις που παρέχονται σε απλή γλώσσα, και περισσότερος χρόνος για μεμονωμένες 

δραστηριότητες είναι απλοί τρόποι εφαρμογής της συμπεριληπτικής φυσικής αγωγής. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/photos/change-new-beginning-risk-road-3256330/ 



 

 

 

Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να αναλογιστείς και να τροποποιήσεις τους τρόπους δράσης. 

Ωστόσο, η αποστολή μας ως εξωτερικοί παράγοντες είναι να βρούμε όλα τα εμπόδια, να τα 

μελετήσουμε και να βρούμε τρόπους για την εξάλειψη τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να επωφεληθούμε 

από τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν οι διαμεσολαβητές μάθησης / κατάρτισης, όπως οι 

εκπαιδευτές αθλητισμού και οι εκπαιδευτικοί, και να τα εκμεταλλευτούμε. Πώς; 

 Παρατηρώντας το περιβάλλον(συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών και των 
φραγμών). 

 Μελετώντας,πάντα. 

 Χτίζοντας ένα "χωριό"(π.χ. μία ομάδα και ένα ομαδικό πνεύμα και ανοιχτό μυαλό). 

 Γνωρίζοντας τις διαφορετικές αναπηρίες, τις ιδιαιτερότητες τους και τις επιπτώσεις τους στην 
καθημερινή ζωή. 

 Γνωρίζοντας και κυριαρχώντας σωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις αναπηρίες. 

 Προσαρμόζοντας υλικά, τεχνικές, τακτικές και κανονισμούς. 

 Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας με μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

 Γνωρίστε το σύστημα και τους νόμους και επωφεληθείτε από αυτό. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η πρακτική και η συνύπαρξη με άτομα με διαφορετικές αναπηρίες, τόσο 

περισσότερες λύσεις και απαντήσεις θα έχει ο δάσκαλος. 

 
Το μοντέλο (TREE model) επισημαίνει εκείνες τις πτυχές που μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν στη 

συμπεριληπτική φυσική αγωγή. Το (TREE model) είναι ένα ακρωνύμιο που αντιπροσωπεύει τη 

Μέθοδος Διδασκαλίας – Κανόνες – Περιβάλλον  και Εξοπλισμός. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: διδακτικές μορφές και διαδικασίες, μεθοδολογική προσέγγιση και κοινωνικές 
μορφές. 

Παράδειγμα: Για ένα παιδί με προβλήματα όρασης/τύφλωσης, οι εξηγήσεις και οι οδηγίες θα πρέπει 

να δίνονται λεκτικά. Για παιδιά με γνωστικές διαταραχές, οι εξηγήσεις και οι οδηγίες θα πρέπει να 

δίνονται σε εύκολη κατανοητή γλώσσα και, εάν είναι δυνατόν, να συνοδεύονται από πρακτικές 

επιδείξεις. Λαμβάνοντας διαφορετικά μέτρα στην πρακτική εφαρμογή - π.χ. εκτός από το στεφάνι του 

μπάσκετ, μπορεί να υπάρχει και ένα χαμηλότερο "καλάθι" (καλάθι απορριμμάτων χαρτιού σε ένα 

κουτί) για παιδιά / νέους που δεν μπορούν να πετάξουν την μπάλα ψηλά λόγω της σωματικής τους 

αναπηρίας. 

Κανόνες: Η ένταξη μπορεί επίσης να διευκολυνθεί με την αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού, π.χ.  

εισάγοντας ζώνες (π.χ. στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ) όπου ισοδύναμοι παίκτες παίζουν μεταξύ 

τους. Η διπλή καταμέτρηση των γκολ που πετυχαίνουν οι παίκτες με αναπηρίες είναι μάλλον 

αντιπαραγωγική, καθώς έτσι παραμένει ο στιγματισμός των αναπήρων. 

Περιβάλλον: Πώς είναι ο φωτισμός, ο θόρυβος στο παρασκήνιο; Είναι το γυμναστήριο χώρος χαμηλής ή 

υψηλής εντάσεως ερεθισμάτων, υπάρχουν δομικοί φραγμοί και εμπόδια; Ποιες συνθήκες πρέπει να 

ληφθούν υπόψη για τις υπαίθριες δραστηριότητες, ποιες προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν; 

Εξοπλισμός: Προσφέρετε εξοπλισμό και υλικά παιδικής χαράς σε διαφορετικά σχέδια (π.χ. μπάλες σε 

διαφορετικά χρώματα και μεγέθη, με ποικίλα χαρακτηριστικά αναπήδησης κ.λπ.). 



 

 

Για τους εκπαιδευτικούς, η συμπεριληπτική φυσική αγωγή συχνά σημαίνει προσαρμογή σε νέες και 

μερικές φορές περιορισμένες συνθήκες μάθησης. Η συμπεριληπτική φυσική αγωγή αποτελεί 

πρόκληση για περαιτέρω ανάπτυξη της ισορροπημένης διδασκαλίας, όπου κάθε μαθητής μπορεί να 

μάθει με κοινωνικά ολοκληρωμένο τρόπο, με το δικό του ρυθμό. 

 
Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες αναδεικνύουν τη συμμετοχή και το ταλέντο των αθλητών με αναπηρίες 
 

Η αλλαγή ξεκινά με τον αθλητισμό 

Από την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αθλητισμός έχει αναγνωριστεί ως ένας από 

τους κύριους τρόπους αποκατάστασης. Ο αθλητισμός υπό αυτή τη μορφή αναπτύχθηκε και με την 

πάροδο των χρόνων έφτασε στο επίπεδο του ψυχαγωγικού και ανταγωνιστικού αθλητισμού. Πίσω στο 

1948, ο νευρολόγος Ludwig Guttmann διοργάνωσε τον πρώτο αθλητικό διαγωνισμό για αθλητές με 

αναπηρικά αμαξίδια στο Stoke Mandeville στο Λονδίνο. Αυτά τα παιχνίδια τελικά αναπτύχθηκαν στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα υπάρχουν θερινοί και χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες. Από το 

2020, οι θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες περιλάμβαναν 22 αθλήματα και 539 

διοργανώσειςμεταλλίων1, και οι χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες περιλαμβάνουν 5 αθλήματα και 

περίπου 80αγωνίσματα2. 

Η αναπηρία είναι ένα περίπλοκο και σύνθετο φαινόμενο. Οι Παραολυμπιακοί θεωρείται ότι 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Από την έναρξη τους στα μέσα του  

20ουαιώνα, ήταν ένα μέσο για να συμπεριληφθούν τα άτομα με αναπηρίες στην κανονική ζωή. Αυτοί 

οι αγώνες έχουν γίνει ένα εργαλείο για την ένταξη της διαφορετικότητας. Αυτός ο παγκόσμιος 

διαγωνισμός έχει γίνει τόσο δημοφιλής που μπορεί να περηφανευθεί για τα δισεκατομμύρια θεατές 

που επευφημούν και θαυμάζουν κορυφαίους αθλητές, όπου η σωματική αναπηρία μετατρέπεται σε 

ψυχική και σωματική δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο, ανταγωνιστές με αναπηρίες, όπως οι αρχαίοι 

ήρωες, γίνονται πρότυπα για όλη την ανθρωπότητα. Η σωματική και ψυχική τους δύναμη εμπνέει τους 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να πολεμήσουν και να υπερβούν εμπόδια αγωνιζόμενοι συνεχώς για 

πρόοδο. Οι αθλητές με αναπηρίες πρέπει να ξεπεράσουν πολυάριθμα εμπόδια για να επιτύχουν 

αθλητικές διακρίσεις. Η επιτυχία τους είναι άξια  θαυμασμού και αποτελεί κίνητρο για όσους έχουν 

θέσει στόχους στη ζωή τους. 

 

Ο ρόλος του αθλητισμού και των αγώνων ως εργαλείο ένταξης της διαφορετικότητας 

Το νόημα και η σημασία των Παραολυμπιακών Αγώνων αποσαφηνίστηκε καλύτερα από τον Andrew 

Persons, τον πρόεδρο της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος είπε: “ανήκω στο 

Παραολυμπιακό Κίνημα και δεν νομίζω ότι αυτό το Κίνημα πρέπει να είναι μόνο για άτομα με 

αναπηρίες, αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε στο κόσμο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κόσμο 

χωρίς διακρίσεις ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Οι μεγαλύτεροι αστέρες είναι 

αθλητές με αναπηρίες αλλά εγώ νιώθω ότι συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς.” Σύμφωνα με τον ίδιο η 

ΔΠΕ (IPC) είναι ένας οργανισμός που βλέπει τον αθλητισμό ως τρόπο προώθησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και πολλοί αθλητές με αναπηρίες υποστηρίζουν αυτή την ιδέα. Οι Παραολυμπιακοί 

αγώνες και η ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε αθλητικούς αγώνες άλλαξαν τη νοοτροπία των 

ανθρώπων, μετατόπισαν τα όρια μεταξύ του δυνατού και του αδύνατου, μεταξύ αποδοχής και 



 

 

απόρριψης. 

 
Οι προκλήσεις μας δε πρέπει να μας κρατούν πίσω 

Σήμερα, εκτιμάται ότι περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποιας μορφής αναπηρία. 

Περισσότεροι  από  190 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς, τις απορρίψεις 

και τις προκαταλήψεις που καθορίζουν την κοινωνική τους ζωή. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 

αντιπροσωπεύουν ένα παράθυρο στο μέλλον και δίνουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες αθλητές με 

αναπηρίες να συμμετάσχουν, να γίνουν οι ίδιοι φίλαθλοι, και να συμμετάσχουν σε εθελοντικά 

προγράμματα. Οι διοργανωτές των αγώνων είδαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της 

συμπερίληψης σε όλα τα επίπεδα συμμετοχής στα αγωνίσματα μέσω της ενσωμάτωσης των τριών 

πυλώνων: της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης3. 

Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τα όνειρά τους επειδή πιστεύουν 

ότι δεν είναι αρκετά καλοί ή ότι στερούνται δύναμης και δεξιοτήτων. H ανθρωπότητα χρειάζεται 

κίνητρα, άνθρωποι των οποίων τα επιτεύγματα αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τα 

πρότυπα μας είναι πάντα εκείνα τα άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε παρόμοια χαρακτηριστικά και 

θαυμάζουμε. 

 

Μερικές προτάσεις για εσάς: 

Θα αναφέρουμε τώρα τρία, ίσως τα πιο δημοφιλή, Παραολυμπιακά αθλήματα: 

Μπάσκετ με αμαξίδια 

Το μπάσκετ με αμαξίδιο είναι ένα προσαρμοσμένο παιχνίδι μπάσκετ για 

άτομα με αναπηρίες. Εάν θέλετε να αναπτύξετε ένα αθλητικό πνεύμα ή να 

είστε μέλος μίας ομάδας, αυτό το άθλημα ίσως να είναι η σωστή επιλογή για 

εσάς. 

Έχετε ακουστά τον Jason McElwain; 

Ώρα να δείτε ένα βίντεο:https://www.youtube.com/watch?v=fLeggFILXuUΟ  

Ο Jason διαγνώστηκε με αυτισμό στην ηλικία των δύο. Η αποδοχή της αναπηρίας του δεν ήταν εύκολη 

και όλοι πίστευαν ότι ο Jason δεν είχε μέλλον. Ξαφνικά, χάρη στην πίστη του, την αποφασιστικότητα 

του και τη δύναμη του μία αλλαγή επήλθε. Ο Jason είχε γίνει αστέρας και πρότυπο για πολλά άτομα με 

αναπηρίες. Ο McElwain έγινε διάσημος μέσω των διεθνών ειδήσεων το 2006 σοκάροντας τον κόσμο 

όταν σημείωσε είκοσι πόντους σε έναν αγώνα μπάσκετ γυμνασίου. Το παιχνίδι περιγράφηκε ως ένα 

«θαύμα» από πολλούς παρευρισκόμενους4. Ας ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε: “Εάν δε το 

ονειρεύεσαι, δε μπορείς να γίνεις”5. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη ζωή του, μην διστάσετε 

να παρακολουθήσετε την ταινία The MagicofJ-Mac, η οποία κυκλοφόρησε το 2009. 

1"AboutRio2016".paralympic.org.Retrieved 22 May 2014. 
2"Sochi 2014 Paralympics scheduled released".paralympic.org.16Oct2013. 
3file:///C:/Users/mildr/AppData/Local/Temp/MisenerandDarcy2014ManagingDisabilitySport.pdf 

https://www.buzzsprout.com/790964/8034786-
jason-mcelwain-j-mac-hot-as-a-pistol 

https://www.youtube.com/watch?v=fLeggFILXuU
http://www.buzzsprout.com/790964/8034786-
http://www.buzzsprout.com/790964/8034786-


 

 

 

Χειροσφαίριση με αμαξίδιο (καθιστών) 

Η χειροσφαίριση με αμαξίδιο είναι ένα άθλημα 

που παίζεται από άτομα με διαφορετικές 

σωματικές αναπηρίες οι οποίες δεν τους 

επιτρέπουν να παίξουν ένα άθλημα αρτιμελών. 

Αν θέλετε να γίνετε μέρος του κόσμου της 

χειροσφαίρισης και άψογοι χειριστές της μπάλας, 

αυτή είναι η σωστή επιλογή για εσάς. 

Έχετε ακουστά τον Massimo Cagiola; 

 

Ο Massimo Cagiola είναι ένας αθλητής, ένας παίχτης  χειροσφαίρισης, ο οποίος αρχικά είχε μία 

φυσιολογική ζωή. Η μοίρα όμως έπαιξε άσχημο παιχνίδι μαζί του και ύστερα από ένα ατύχημα με τη 

μοτοσυκλέτα του κατέληξε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο Massimoπαρά την αναπηρία του δεν το έβαλε κάτω 

και χάριν της αποφασιστικότητας και της ενέργειας του, κατάφερε να ηγηθεί μίας ιταλικής ομάδας 

χειροσφαίρισης και να γίνει ένας επιτυχημένος αθλητής.“Με το Massimo ως πρότυπο, θέλουμε να 

αρχίσουμε να στρατολογούμε νέους αθλητές και να αναπτύξουμε περισσότερους συλλόγους”, λέει ο 

συνάδελφος του Pierassa ελπίζοντας/προσδοκώντας σε ένα πιο λαμπρό μέλλον για την Ιταλική ομάδα 

χειροσφαίρισης με αμαξίδια6. Ας ακούσουμε το μήνυμα που μας στέλνει ο Massimo Cagiola: 

"Παίζοντας σε αμαξίδιο ανακάλυψα μία νέα ζωή. Μου άρεσε η ιδέα του να αρχίσω από την αρχή γιατί, 

παίζοντας χειροσφαίριση μου δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστώ αυτό το πάθος με πολλούς νέους 

ανθρώπους".7 

 

 
Πετοσφαίριση με αμαξίδιο (καθιστών) 

Η πετοσφαίριση με αμαξίδιο είναι ένα άθλημα που 

παίζεται από   αθλητές με κινητικές αναπηρίες. Σε αντίθεση 

με την πετοσφαίριση των μη αναπήρων οι παίχτες της 

πετοσφαίρισης με αμαξίδιο πρέπει να έχουν τον έναν 

γλουτό τους σε επαφή με το πάτωμα κατά τη διάρκεια του 

αγώνα8. 

 

https://sportsspectrum.com/sport/olympics/

2019/12/31/kaleo-kanahele-maclay-
paralympian-pastor-mom-going-for-gold-
tokyo/ 

 

 

 

 

 

https://www.gazzetta.it/Paralimpici/07-12-2016/paralimpici-sogno-azzurro-massimo-comincia-il- 
portogallo-1701150600289.shtml 

http://www.gazzetta.it/Paralimpici/07-12-2016/paralimpici-sogno-azzurro-massimo-comincia-il-


 

 

 

 

 

Έχετε ακουστά την Kale  Mackley; 

Πιθανόν όλοι να έχετε παρακολουθήσει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Mackley είναι 

μια σταρ που της δόθηκε η ευκαιρία να δείξει τις αθλητικές της ικανότητες στην Ιαπωνία. Η ζωή της 

δεν ήταν εύκολη. Γεννήθηκε με στρεβλοποδία. Τον πρώτο χρόνο της ζωής της, αφαιρέθηκε ο μυς της 

γάμπας της. Χάρη στη μητέρα της, η οποία πίστευε ότι η Mackley μπορούσε να αντιμετωπίσει τις 

αδυναμίες της, την τακτική εκπαίδευση και την επιμονή της, η Mackley αποδέχτηκε την κατάστασή της 

και προσαρμόστηκε στη ζωή. Όταν ήταν 10 ετών, άρχισε να προπονείται στην πετοσφαίριση και 

σύντομα ανακάλυψε την πετοσφαίριση με αμαξίδιο (καθιστών) στην  οποία διέπρεψε. Σήμερα, είναι 

μια επιτυχημένη επιχειρηματίας και μητέρα ενός δίχρονου αγοριού. Είναι περήφανη που είναι η 

αρχική πασαδόρος της γυναικείας ομάδας πετοσφαίρισης των ΗΠΑ και που βοήθησε να κερδίσει το 

χρυσό στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. 

Ας ακούσουμε το μήνυμα που μας μεταφέρει η Kale: “Μπορεί να έχω πολλούς περιορισμούς, αλλά 

αυτοί δεν με περιόρισαν να ασχοληθώ με την πετοσφαίριση ή να κάνω άλλα σπορ. Απλά έπρεπε να 

προσαρμοστώ σε αυτά.”9 

Είναι ώρα να δούμε ένα βίντεο! 

https://www.youtube.com/watch?v=NTa7NIoWiOU 

 

 
 

6http://www.ehfoffice.at/businessreport2016/wheelchair-handball/ 
7https://www.gazzetta.it/Paralimpici/07-12-2016/paralimpici-sogno-azzurro-massimo-comincia-il-portogallo- 
1701150600289.shtml 
8https://en.wikipedia.org/wiki/Sitting_volleyball 
9https://sportsspectrum.com/sport/olympics/2019/12/31/kaleo-kanahele-maclay-paralympian-pastor-mom- 
going-for-gold-tokyo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=NTa7NIoWiOU
http://www.ehfoffice.at/businessreport2016/wheelchair-handball/
http://www.gazzetta.it/Paralimpici/07-12-2016/paralimpici-sogno-azzurro-massimo-comincia-il-portogallo-


 

 

 

Καλύτερο μέλλον για όλους 

Σήμερα, πολλά αθλήματα είναι προσαρμοσμένα σε άτομα με αναπηρίες. Ελπίζουμε να βρείτε κάποιο 

που θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον. Δεν έχει σημασία αν θα γίνετε επαγγελματίας αθλητής ή όχι. 

Σημασία έχει να κοινωνικοποιηθείτε και να προοδεύσετε. Όταν επιλέγετε ένα άθλημα, σκεφτείτε 

προσεκτικά τι είδους δραστηριότητα θέλετε να κάνετε. Είναι επίσης σημαντικό να αποφασίσετε αν 

θέλετε να συμμετάσχετε σε ομαδικά ή ατομικά αθλήματα. Εξίσου σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζετε 

αν χρειάζεστε ειδικό αθλητικό εξοπλισμό και ποιο είναι το κόστος του. Ο αθλητισμός μπορεί να σας 

βοηθήσει σε άλλους τομείς της ζωής, όπως στην εργασία σας ή στη προσωπική σας ζωή. Κάντε μια 

προσπάθεια να ανακαλύψετε τις δυνατότητες που σας προσφέρει η πόλη σας και επωφεληθείτε από 

αυτές. Μην διστάζετε. Οι σύλλογοι που απασχολούν επαγγελματίες προπονητές με άριστη γνώση του 

αντικειμένου τους και κάνουν τη δουλειά τους με πολλή αγάπη και ευχαρίστηση. Εκεί θα γνωρίσετε τα 

μέλη της ομάδας, τα οποία θα σας ενθαρρύνουν να ξεπεράσετε τα όρια. Και ξέρετε γιατί; Γιατί δεν 

υπάρχουν όρια. Πιστέψτε στον εαυτό σας, πραγματοποιήστε τα όνειρα σας και να ξέρετε ότι όλος ο 

κόσμος σας ανήκει. 

 

 
Πληροφορίες για περαιτέρω πρακτική – παραδείγματα δραστηριοτήτων 

 
Στο πλαίσιο μιας εθνικής εκστρατείας κάποτε στη Βουλγαρία, διοργανώθηκαν 14 αθλητικές 

δραστηριότητες και συμπεριλήφθηκαν άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες, καθώς και 

προβλήματα ακοής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες της επιλογής τους και να αλλάξουν ρόλους σε αυτές τις εκδηλώσεις. Στην εκδήλωση 

αυτή συμμετείχαν περίπου 1.500 άτομα. Άτομα άνω των πενήντα πέντε ετών συμμετείχαν επίσης στις 

αθλητικές αυτές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, άτομα όλων των ηλικιών χωρίς αναπηρίες 

μπόρεσαν να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα άτομα με αναπηρίες. 

 

 
Παράδειγμα 1 : 

Άτομα χωρίς αναπηρίες κάθισαν σε αναπηρικά αμαξίδια και συμμετείχαν σε δραστηριότητες σαν 

ανάπηροι. Έπαιξαν για παράδειγμα καλαθοσφαίριση σε αμαξίδιο. Και αντίστροφα, άτομα με 

αναπηρίες προσπάθησαν να αγωνιστούν σε αθλήματα όπως η ξιφασκία ή σε θαλάσσια αθλήματα 

όπως το κανό. 

Κανόνες: Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τους συναθλητές τους και το περιβάλλον. Στη συνέχεια 

ακολουθεί ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι μεταξύ των συμμετεχόντων. Παιδιά με αναπηρίες και παιδιά 

χωρίς αναπηρίες ανταλλάσσουν θέσεις. Το αποτέλεσμα παρακολουθείται κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού. Άτομα χωρίς αναπηρίες προσπαθούν να επιτύχουν καλάθια από καθιστή θέση. 

Περιβάλλον: Το περιβάλλον θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για την διεξαγωγή της δραστηριότητας. 

Εάν είναι απαραίτητο, το καλάθι θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μία θέση πιο προσβάσιμη για τους 

παίχτες. Αυτό ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. Τυχόν εμπόδια θα πρέπει να απομακρυνθούν από 

τον αγωνιστικό χώρο. 



 

 

 

 

Εξοπλισμός: Η παιδική χαρά θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλου, μεγέθους και να είναι τοποθετημένη 
σαν ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ. 

 

Οι προσαρμοσμένες αθλητικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρίες συμβάλλουν στην 
ανακάλυψη και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Κατά τη διεξαγωγή αυτών των διοργανώσεων, τα 
άτομα με αναπηρίες νιώθουν ότι ανήκουν σε μία ομάδα και έτσι αποκτούν ομαδικές ευθύνες. Οι 
αθλητικές πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναδείξουν αυτές τις 
δυνατότητες και τις δεξιότητες που τα άτομα με αναπηρία μπορεί να έχουν και να τις αναπτύξουν 
περαιτέρω. 

 

Παράδειγμα2: 

Για παιδιά με προβλήματα όρασης, είναι απαραίτητο να δώσετε προφορικά οδηγίες και να τους 

επιτρέψετε να νιώσουν το περιβάλλον γύρω τους αγγίζοντάς το. Εάν είναι απαραίτητο, τα τυφλά 

παιδιά και οι βοηθοί έρχονται σε μία αρχική επαφή. 

Κανόνες: Τα παιδιά χωρίς αναπηρίες βοηθούν τα τυφλά παιδιά να διασχίσουν μια συγκεκριμένη 

διαδρομή όπου υπάρχουν εμπόδια. Μέρος του κανόνα είναι να αλλάζετε θέσεις. Τα παιδιά χωρίς 

αναπηρία παίρνουν τη θέση των παιδιών με αναπηρίες. Δένουν τα μάτια τους και διασχίζουν την ίδια 

διαδρομή. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν τα τυφλά παιδιά. 

Περιβάλλον: Ανταποκρίνεται η διαδρομή στις δυνατότητες των παιδιών; Είναι τα εμπόδια 

σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά με προβλήματα όρασης να μπορούν να τα διασχίσουν; 

Μπορούν να αντικατασταθούν και να τροποποιηθούν ανάλογα με τις δυνατότητες και την 

προετοιμασία των παιδιών εάν κριθεί απαραίτητο; Είναι τα παιδιά με αναπηρίες εξοικειωμένα με το 

περιβάλλον ή όχι; 

Εξοπλισμός: Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ταιριάζει στο περιβάλλον και να αντιστοιχεί στο κατά 

προσέγγιση ύψος των συμμετεχόντων. Τα εμπόδια πρέπει να τοποθετούνται σε μαλακή επιφάνεια. 

Επίσης, ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι προσβάσιμος και να μπορεί να ψηλαφιστεί προτού 

διανεμηθεί, για το προσανατολισμό των διαγωνιζόμενων. 

 

 
Παράδειγμα 3–Αγώνας ταχύτητας με αμαξίδια 

Οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον διαγωνισμό χωρίζονται σε δύο ομάδες, μία από αυτές είναι άτομα σε 

αναπηρικά αμαξίδια και η άλλη άτομα χωρίς αναπηρίες. Εδώ συμμετέχουν παιδιά διαφορετικών 

ηλικιών και φύλων. Επικοινωνούν λεκτικά και μη λεκτικά. Εάν είναι απαραίτητο, οι οδηγίες δίνονται σε 

απλή και κατανοητή γλώσσα. 

Κανόνες: Οι μη ανάπηροι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν επίσης αναπηρικά αμαξίδια για τον 

διαγωνισμό. Ξεκινούν από τη μία άκρη της πίστας και επιδιώκουν ένα χρονικό ρεκόρ. Ως αποτέλεσμα, 



 

 

ο χρόνος για τον οποίο έχουν περάσει τη διαδρομή παρακολουθείται και σημειώνεται. 

Περιβάλλον: Τυχόν αντικείμενα που μπορεί να θεωρηθούν ως εμπόδια για τους συμμετέχοντες θα 

πρέπει να απομακρυνθούν από τον περιβάλλοντα  χώρο. Η απόσταση της διαδρομής θα πρέπει επίσης 

να έχει γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες. 

Εξοπλισμός: Τα άτομα χωρίς αναπηρίες πρέπει επίσης να λάβουν μέρος στον αγώνα ταχύτητας με 

αναπηρικά αμαξίδια. Η χρήση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει εξηγηθεί εκ των προτέρων. 
 
 

Το πλαίσιο για τη συμπεριληπτική φυσική αγωγή στα σχολεία 

Οι μαθητές με αναπηρίες μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη φυσική αγωγή, επειδή η 

συμμετοχή τους μπορεί να καταστήσει τη φυσική αγωγή πιο δυναμική. Τα άτομα με διανοητικές 

αναπηρίες, για παράδειγμα, είναι συχνά πιο συναισθηματικά ανοιχτά, δείχνουν τη χαρά τους άμεσα 

και συχνά είναι πολύ ενσυναίσθητα. Η αντιμετώπιση των μαθητών με αναπηρίες προσφέρει μια 

ευρύτερη προοπτική που προωθεί τις κοινωνικές δεξιότητες όλων των μαθητών. Για αυτό και θα 

πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο στο βίωμα και στη χαρά της κίνησης παρά στην απόδοση. 

Η συμπεριληπτική φυσική αγωγή απαιτεί μία οργάνωση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τα προαπαιτούμενα του κάθε μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αξιολογούν την 

αρχική κατάσταση, να βρίσκουν επαρκές περιεχόμενα και προτάσεις και να επιλέγουν τους βέλτιστους 

τρόπους μάθησης έτσι ώστε οι μαθητές να μην έχουν χαμηλές επιδόσεις. Οι διαφορετικές μαθησιακές 

απαιτήσεις και συμπεριφορές δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αρνητικούς χαρακτηρισμούς, αλλά θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ευκαιρία για την ανάπτυξη μέτρων στήριξης για ετερογενείς ομάδες 

μαθητών. Η φυσική αγωγή προσφέρει μια ευκαιρία για την προώθηση της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, της σκέψης, της δικαιοσύνης και του (ανταγωνιστικού) αγώνα. Καταρτισμένοι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να το επιτύχουν αυτό με σχετικά λίγη βοήθεια και δημιουργικότητα.  

Προκειμένου να προσαρμοστεί η φυσική αγωγή στις ατομικές ανάγκες, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες των μαθητών, είναι χρήσιμο να αναλυθεί εκ των προτέρων η ομάδα των μαθητών. Η 

επιλογή της υποστήριξης εξαρτάται από το είδος της υποστήριξης που απαιτείται - σε περίπτωση 

σωματικών αναπηριών, πρέπει να επιλέγονται διαφορετικοί τύποι κίνησης από ό, τι στην περίπτωση 

γνωστικών ή κοινωνικών-συναισθηματικών διαταραχών. Στην περίπτωση των σωματικών αναπηριών 

είναι πιο σημαντικό να γίνουν χωρικές τροποποιήσεις ενώ στην περίπτωση ψυχικών και 

συναισθηματικών-κοινωνικών διαταραχών αυτά που θα πρέπει να αλλάξουν είναι κυρίως η έννοια και 

οι δομές της μάθησης. Για να δημιουργηθεί μια κοινή αίσθηση επίτευξης στη φυσική αγωγή, είναι 

απαραίτητη μια διδακτική-μεθοδολογική έννοια της φυσικής αγωγής που επικεντρώνεται σε ποικίλες 

μορφές ανεξαρτησίας, αυτοπροσδιορισμού και κοινωνικής μάθησης.Με αυτόν τον τρόπο, η 

διαδικασία μάθησης βασίζεται στις ανάγκες των μαθητών και αυτή η ατομική μαθησιακή υποστήριξη 

προσανατολίζεται κυρίως στις δυναμικές του κάθε μαθητή ξεχωριστά. 

Για να καταστεί δυνατή η κοινή δράση, η έμφαση θα πρέπει να δίνεται στις αντίστοιχες ικανότητες και 

δυνατότητες των μαθητών και όχι στην αναπηρία. Αυτό θα ενισχύσει τη δυνατότητα των μαθητών να 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Όσον αφορά την ποιότητα του περιεχομένου και των μεθόδων 

φυσικής αγωγής, η κοινή φυσική αγωγή είναι επιτυχημένη όταν πληρούνται οι ακόλουθες πτυχές: 



 

 

 

 Ενθαρρύνονται οι μαθητές να συμμετέχουν ανεξάρτητα στις δραστηριότητες αυτές βάση αυτών 

των ασκήσεων και των εργασιών; 

 Γίνονται αντιληπτοί οι στόχοι της φυσικής αγωγής σε όλους και στον ίδιο βαθμό μέσω των 

ασκήσεων και των εργασιών αυτών; 

 Κατανοούν όλοι οι μαθητές την εργασία; 

 Μπορούν όλοι οι μαθητές να έχουν εμπειρίες σε αντίθεση με τη συμπεριφορά τους;  Υπάρχει η 

δυνατότητα να επανεξετάσουμε πιο σοβαρά αυτές τις συμπεριφορές και αν είναι απαραίτητο να 

ενεργήσουμε διαφορετικά; Με αυτόν τον τρόπο, ένας μαθητής με νοητική υστέρηση θα μπορούσε 

όχι μόνο να δρα σαν βοηθός αλλά να ξεχωρίσει με μία απροσδόκητα δυναμική απόδοση. 

Εάν η συμπεριληπτική φυσική αγωγή εφαρμοστεί στα σχολεία με βιώσιμο τρόπο, ίσως θα έπρεπε να 

ληφθούν υπόψιν οι ακόλουθες συστάσεις κατά τον σχεδιασμό των μαθημάτων της. 

 

 
Εστιάστε στις δυνατότητες και στις αντοχές : 

Οι δυνατότητες των μαθητών θα πρέπει να είναι το 

επίκεντρο και όχι οι ειδικές εκπαιδευτικές 

διαγνώσεις. Για να βιώσουν τα παιδιά την χαρά της 

επιτυχίας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρουν να 

αναδείξουν και να προωθήσουν τα ειδικά ταλέντα 

και τις δυνατότητες τους. Ένα παιδί με αυτιστική 

συμπεριφορά που μπορεί να τρέξει ιδιαίτερα 

γρήγορα, για παράδειγμα, μπορεί να βγει νικητής 

σε αγώνες ταχύτητας. 

Ατομική απόδοση και ανατροφοδότηση αποδόσεων: 

Τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να ωθούνται να εκτελέσουν τις απαιτούμενες 

δραστηριότητες σύμφωνα με τα όρια των δυνατοτήτων τους. Εδώ ωστόσο η αναφορά στα ατομικά 

στάνταρ θα πρέπει να τοποθετηθεί στο προσκήνιο και στην διαδικασία προσανατολισμού, θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται μορφές αξιολόγησης των επιδόσεων βάσει συζήτησης. Οι μεμονωμένες εκθέσεις 

ανάπτυξης ή τα χαρτοφυλάκια είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό, για παράδειγμα - αλλά οι επιδόσεις 

και η ανατροφοδότηση αυτών δεν θα πρέπει να διανέμεται στο συμπεριληπτικό αθλητισμό. 

Συνοδευτική ατομική μάθηση: 

Η εξατομικευμένη μάθηση είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο μοντέλο που δεν μπορεί να χαρτογραφηθεί 

στο πλέγμα των «κανονικών» και των μαθητών «με αναπηρίες». Για την κατάλληλη αναγνώριση των 

ικανοτήτων των μαθητών, συνιστάται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις μαθησιακές 

διαδικασίες. Για αυτό το σκοπό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δραστηριότητες ανοικτού παιχνιδιού 

και  προσανατολισμένες στις δεξιότητες που μπορούν να συνδυάσουν την ατομική και την κοινωνική 

μάθηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://pixabay.com/photos/kids-sports-children-protection-day-1448234/ 



 

 

 

 

Μάθηση σε ομάδα ομοτίμων: 

Μαθαίνοντας μαζί αλλά και από άλλους είναι μια εξαιρετική μέθοδος για την προώθηση των 

κοινωνικών ικανοτήτων της ίδιας της ομάδας. Επικοινωνιακά και προσανατολισμένα στη δράση 

σενάρια μάθησης είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για αυτό το σκοπό. Μέσω αυτών μπορεί να αποκτηθεί 

νέα γνώση μέσω της  συζήτησης.  
 

 

Ο ρόλος του δασκάλου: 

Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία μιας θετικής ατμόσφαιρας στη τάξη. Ο σχεδιασμός του 

μαθήματος θα πρέπει να εστιάζει σε εργασίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο τις οποίες η ομάδα 

θα πρέπει να φέρει εις πέρας.  

 
Γενικές πρακτικές (αθλητικές) ασκήσεις 

Η διδακτική και η μεθοδολογία της συμπεριληπτικής φυσικής αγωγής θα πρέπει να έχει σαν 

κατευθυντήριες γραμμές την εισαγωγή στις σχετικές διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, και την 

προώθηση της αυτονομίας. Διαδικασίες ενδυνάμωσης και προσανατολισμού. Η αποστολή τους είναι 

να προετοιμάσουν για τους μαθητές διαφορετικά περιεχόμενα φυσικής αγωγής (ασκήσεις, εργασίες, 

παιχνίδια κίνησης) που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και προσανατολίζονται στη δράση – διαφορές 

στις επιδόσεις θα πρέπει να εξομαλύνονται.  

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες μεθοδολογικές αρχές για τη δομή και την αλληλουχία 

ασκήσεων, εργασιών και παιχνιδιών. Τα επιμέρους βήματα θα πρέπει πάντα να καθοδηγούνται από 

τις ακόλουθες αρχές: 
 

 

 
Οι ακόλουθες μέθοδοι διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλες για τη συμπεριληπτική φυσική αγωγή: 

 Επίδειξη και παρουσίαση κινήσεων; 

 Περιγραφή και επεξήγηση κινήσεων; 

 Εφαρμογή μιας εργασίας κίνησης; 

 Παροχή υποστήριξης κίνησης, “ηγετικό” κίνημα; 

 Παρατήρηση και σχολιασμός, ανάλυση και https://pixabay.com/photos/team-grass-cheer-field-game- 

sport- 

Από εύκολο σε δύσκολο 

Από απλό σε πολύπλοκο 

Από γνωστό σε άγνωστο. 



 

 

διόρθωση λαθών, διεξαγωγή συζητήσεων στη τάξη 

και χρήση διαφόρων υποστηρικτικών υλικών. 

 

 
Συνιστάται η επιλογή κατάλληλων ασκήσεων με διαφορετικές επιλογές έτσι ώστε οι νέοι μαθητές να 

έχουν τη δυνατότητα επιλογής και συμμετοχής ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους. 

Στατικές ασκήσεις, μαθήματα με εμπόδια, προπονήσεις πίστας, αγώνες σκυταλοδρομίας και μικροί 

αγώνες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού. 
 
 

Παράδειγμα ‘μάθημα μετ’ εμποδίων /parcour’: 

Έξι διαφορετικοί σταθμοί στήνονται στο γυμναστήριο, και οι μαθητές πρέπει να περάσουν από κάθε 

εμπόδιο. Για να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές απαιτήσεις και στις ανάγκες  που έχουν τα 

παιδιά για τις συγκεκριμένες ασκήσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο διαφορετικά μαθήματα 

με διαφορετικές ασκήσεις και να χωρίσουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες. Ενώ η μία ομάδα 

ισορροπεί πάνω σε μία δοκό ισορροπίας, η άλλη ομάδα ισορροπεί σε ένα σχοινί, μία ομάδα ανεβαίνει 

ένα αναρριχητικό πόλο ενώ η άλλη ομάδα κάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό αλμάτων. Μία ομάδα 

πηδά πάνω από εμπόδιο/ όργανο ενώ η άλλη σέρνεται μέσω αυτού. H δομή του μαθήματος μπορεί να 

περιλαμβάνει παραλλαγές οι οποίες μπορούν να συνδυάζονται ανάλογα με τους στόχους. 

Με αυτές τις δομές, μαθητές  με διαφορετικές ικανότητες μπορούν να ενσωματωθούν σε ομαδικές 

αθλητικές δραστηριότητες χωρίς να διακυβεύεται η  αξία τους. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν ότι είναι 

φυσιολογικό να αποδίδουν διαφορετικά. Η δυνατότητα επιλογής αυξάνει επίσης την προθυμία των 

μαθητών να συμμετάσχουν. 
 

Επιλεγμένες ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες 

Ομαδικά παιχνίδια όπως ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση ή matball 

απαιτούν ομαδικό πνεύμα και προάγουν το σθένος ταυτόχρονα. Εκτός από την ταχύτητα, οι δεξιότητες 

με την μπάλα καθώς επίσης και η αντίληψη είναι σημαντικός παράγοντας. Εάν οι ομάδες είναι 

περίπου ισοδύναμες τότε διαφορετικές δυναμικές χρησιμοποιούνται από τους παίχτες. Το παιχνίδι 

συχνά μπορεί να είναι μικρής διάρκειας έτσι ώστε η συγκέντρωση των αθλητών να μην διασπάται. Για 

να διασφαλιστεί το δίκαιο παιχνίδι, συνιστάται να θεσπιστεί ένα σαφές σύνολο κανόνων: 

 Σαφείς και συνοπτικοί κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να γίνονται αντιληπτοί και κατανοητοί από 

όλους τους μαθητές. 

 Χρήση κίτρινων και κόκκινων καρτών στην περίπτωση παραβιάσεων κανόνων. Θα πρέπει να 

διευκρινιστεί εκ των προτέρων στις πόσες κάρτες επέρχεται κάποια τιμωρία. 

 Εναλλακτικά, μπορούν να επιβληθούν διαλείμματα στην περίπτωση παραβιάσεων κανόνων, τα 

οποία μπορούν να εκτιθούν στην άκρη του αγωνιστικού χώρου. 

 Eπιλεγμένοι μαθητές μπορούν να ενεργούν ως αμερόληπτοι διαιτητές ή οδηγοί – κατόπιν 
κατάλληλης εκπαίδευσης. 

Οποιονδήποτε κανόνα και αν εφαρμόσετε, εάν προσεγγίζει όσον το δυνατόν περισσότερο τους 

επίσημους κανονισμούς των αθλημάτων όπως το ποδόσφαιρο, βόλεϊ ή  χάντμπολ, τόσο πιο εύκολο 



 

 

είναι για έναν πιο έμπειρο να αναφερθεί στις υπάρχουσες γνώσεις του και να βασιστεί σε αυτούς τους 

κανονισμούς για μελλοντικούς αγώνες με άλλες ομάδες. 

 
 

Περισσότερα παραδείγματα από τα συνήθη αθλήματα με μπάλα για αυτή την εργασία 

Το παράδειγμα του ‘matball’: Δημιουργούμε δύο ομάδες. Η ομάδα που έχει στην κατοχή της την 

μπάλα προσπαθεί να ντριμπλάρει ή/ και να περάσει την μπάλα από το μισό γήπεδο στο μισό γήπεδο 

της αντίπαλης ομάδας και να την τοποθετήσει στο χαλί της αντίπαλης ομάδας. Οι παίκτες επιτρέπεται 

να κινούνται ελεύθερα στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν επιτρέπεται να κάνουν περισσότερα από τρία 

βήματα με την μπάλα στα χέρια τους (βασισμένο στους κανονισμούς της καλαθοσφαίρισης). Η μπάλα 

μπορεί να κλαπεί από την αντίπαλη ομάδα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε κίνησης. Η ομάδα που θα 

επιτύχει τους περισσότερους πόντους κερδίζει. 

 

Πιθανές παραλλαγές είναι: 

 Μείωση του μεγέθους του αγωνιστικού χώρου ή διαχωρισμού του σε διαφορετικούς 

τομείς/χώρους. Η θεωρητικά ασθενέστερη ομάδα παίζει σε μεγαλύτερο γήπεδο. 

 Το επίπεδο δυσκολίας μπορεί να αλλάξει με τον αριθμό των χαλιών. 

 Η τάξη αποφασίζει από κοινού για τους κανόνες λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες της 

ομάδας, π.χ. αριθμός βημάτων με τη μπάλα, ντρίμπλα ή όχι, τοποθέτηση της μπάλας στο χαλάκι ή 

πέταγμα στο χαλάκι. 

 Εισαγωγή περισσότερων κανονισμών στην καλαθοσφαίριση, π.χ. χρονικό όριο ανακίνηση, φάουλ, 

ελεύθερες βολές, αποστάσεις στο χαλάκι/καλάθι, πρέπει να πεταχτεί στο καλάθι. 

 Μπορούν να γίνουν το πολύ πέντε πάσες ανά στροφή. 

 

Συνιστάται επίσης η αξιολόγηση του αθλητικού μαθήματος μαζί με τους μαθητές ανά διαστήματα:  

ήταν καλό; είχε επιτυχία ή όχι; Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τις αντίστοιχες δράσεις; Για το 

σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λεγόμενα «φύλλα διάθεσης». 
 

https://education.com https://www.weareteachers.com/ 

http://www.weareteachers.com/


 

 

 

Βέλτιστες πρακτικές διεθνώς αναγνωρισμένων πλαισίων συμπεριληπτικού αθλητισμού που 

εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και αναδεικνύουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της 

περαιτέρω ενίσχυσης της συμπεριληπτικής αγωγής. 

 
Tα παρακάτω παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται για να μας δείξουν τις πρακτικές που 

ακολουθούνται σε άλλα αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου, πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης και 

ενδεχομένως να μάθουμε από αυτά. Η έρευνα που διεξήχθη σε διάφορες χώρες οδήγησε στην 

ανακάλυψη των ακόλουθων βέλτιστων πρακτικών. 
 

„ Η 

θεραπεία 

της τέχνης 

για παιδιά 

με 

αναπηρίες“ 

Εφαρμογή σε σχολική 

βαθμίδα: όλες 

Προέλευση: Βουλγαρία 

Σύντομη 

περιγραφή 

εφαρμογής 

Αν και δεν εφαρμόζεται άμεσα στον αθλητισμό, αυτός ο τύπος θεραπείας βοηθά 
στην αφομοίωση, την ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών και των λεπτών και 
αδρών κινητικών δεξιοτήτων, και της συγκέντρωσης, χαρακτηριστικά που θα 
ωφελήσουν την αθλητική τους εκπαίδευση. 
Οι μαθητές με αναπηρίες έχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες οι οποίες μπορούν να 
τους οδηγήσουν σε έναν νέο τρόπο σκέψης και διαφορετικές αντιλήψεις από αυτές 
που έχουν οι επαγγελματίες και η υπόλοιπη κοινωνία. Οι συγκεκριμένες και 
ταυτόχρονα μη τυπικές ασκήσεις που χρησιμοποιούν η τέχνη και οι εργοθεραπευτές 
στο έργο τους έχουν αποδειχθεί ότι έχουν θετική επίδραση στα παιδιά με EKA 
(Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες). 
Στο επίκεντρο αυτών των δραστηριοτήτων βρίσκεται η τέχνη με τη δύναμη που έχει 
στην ανάπτυξη και την επούλωση. Σε αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά 
λειτουργούν ατομικά. Εφευρίσκουν, ζωγραφίζουν και εκφράζουν τα συναισθήματα 
τους χρησιμοποιώντας τα χέρια τους. Δραστηριότητες με τις οποίες μπορείτε να 
εργαστείτε: 
 
Πάνελ αφής: κατασκευασμένα από διάφορα οικιακά υλικά, μπορούν να βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη απτικών και αισθητηριακών αντιλήψεων. Δίνουν την ευκαιρία στα 
παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες δυνατότητα να αγγίξουν και να 
εξοικειωθούν με μια ποικιλία υλικών.  
 
Μπουκάλια με αισθητήρες: Αυτά τα αισθητήρια μπουκάλια μπορούν να 
κατασκευαστούν από συνηθισμένα μπουκάλια PVC μέσα στα οποία μπορούν να 
τοποθετηθούν αντικείμενα διαφορετικού τύπου και χρώματος. Απλά στην εμφάνιση 
αλλά έχουν σημαντικό και θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των αισθητηριακών 
αντιλήψεων – αφή, ακοή και όραση. 

 



 

 

Υλικά μοντελισμού: η επαφή με αυτά τα υλικά βοηθά στην ευαισθητοποίηση των 
παιδιών για την επίδραση που μπορεί να έχουν αυτά τα υλικά και να αναπτύξουν 
περαιτέρω το συντονισμό, το κράτημα και την προσοχή τους. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της συνειδητοποίησης, τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν 
και να επηρεάσουν το άμεσο περιβάλλον τους με τις κινήσεις τους, να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση και να γίνουν πιο ικανά. Μετά την ατομική εργασία, η 
δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί από το διοργανωτή με την συμπερίληψη 
των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ομαδικές δραστηριότητες ή/και 
παιχνίδια. Δεδομένου ότι τα κινητά παιχνίδια δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη φυσική ανάπτυξη των μικρότερων παιδιών, τα 
ακόλουθα παραδείγματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν. 

  
Παραδείγματα για ομαδικές δραστηριότητες: 
“Βόμβες νερού” –Στόχος του παιχνιδιού είναι η ανάπτυξη συντονισμού των 
κινήσεων, της συγκέντρωσης και της αντίληψης των χρωμάτων. Στα παιδιά δίνονται 
σαφείς οδηγίες. Το κάθε παιδί έχει μπαλόνια με διαφορετικά χρώματα τα οποία 
είναι γεμάτα με μπογιές από τα βασικά χρώματα. Στη συνέχεια τους δίνεται η 
εντολή να πετάξουν τα μπαλόνια στο στόχο. Όταν τα μπαλόνια χτυπήσουν το στόχο, 
τα χρώματα σκορπίζονται, γεγονός που φέρνει χαρά και αναπτύσσει την αντίληψη 
των παιδιών για τα χρώματα. 
“Παπαγάλος” – Είναι ένα παλιό αλλά εξαιρετικά χρήσιμο παιχνίδι. Τα παιδιά 
καλούνται να ακολουθήσουν τις κινήσεις που επιδεικνύει ένα από αυτά. Κάθε ένα 
παιδί έχει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει παρουσιάζοντας με τη σειρά του 
κινήσεις. Εδώ, οι μαθητές αναπτύσσουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τις 
δεξιότητές τους σε μία επικοινωνία μη λεκτική με λεπτές και αδρές κινητικές 
δεξιότητες. 
“Τυφλή γιαγιά” –Αυτό το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
αναπτύξουν την ακοή και τις απτικές τους αισθήσεις. Όταν ένα από τα αισθητήρια 
όργανα αποκλείεται από τη δράση, δίνει τη δυνατότητα στα υπόλοιπα να δείξουν τη 
πραγματική τους ισχύ. Ένας από τους συμμετέχοντες έχει δεμένα τα μάτια και 
λαμβάνει οδηγίες αγγίζοντας τους άλλους και χρησιμοποιώντας την ακοή τους για 
να μαντέψει ποιος στέκεται μπροστά του. 
Παραδείγματα κινητικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και ως ήπια θεραπεία για παιδιά με κινητικές αναπηρίες: 
“Yomeyho” χειροκίνητη θεραπεία – επιτρέπει στο σώμα να αποκαθιστά 
(επαναφέρει) τη ζωτικότητα του. Είναι χρήσιμη για τη διόρθωση τυχόν σωματικών 
ασυμετριών και για την ενεργοποίηση όλων των συστημάτων του έτσι ώστε να 
λειτουργεί σε συγχρονισμό (αρμονία). 
Γυμναστική εδάφους – χρήσιμο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας 
των αρθρώσεων. Τα παιδιά που ακολουθούν αυτό το είδος γυμναστικής μπορεί να 
επωφεληθούν περισσότερο και να επιδεικνύουν πιο επιδέξιες και συντονισμένες 
κινήσεις. 
Γιόγκα – Πολλές ασκήσεις γιόγκα μπορούν να εφαρμοστούν σε παιδιά με ειδικές 
ανάγκες για τη βελτίωση της σωματικής και συναισθηματικής τους κατάστασης. 
Μουσικές δραστηριότητες – Η μουσική και ο ρυθμός είναι η βάση των κινήσεων. Οι 
δραστηριότητες αυτές διεγείρουν την ακουστική αντίληψη και τη συμβολή. 
 

Οφέλη (πως μπορεί +παιδιά με Ειδικές +Το πιο σημαντικό πράγμα για μια γόνιμη και 



 

 

να βελτιώσει την 
εφαρμογή 
μοντέλων 
συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης) 

 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
μαθαίνουν πώς να εκφράσουν 
πρωτόγνωρα συναισθήματα και 
να τα μετατρέψουν σε 
δημιουργικά πράγματα. 
+ Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν 
πολύπλοκες τεχνικές και 
δύσκολες εργασίες 

ενεργό εργασία με παιδιά με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι να ανακαλύψετε 
τις δυνατότητες τους και, κατά συνέπεια να 
καταλάβετε τις ανάγκες τους. 
+η έλλειψη δεδομένων προκαλεί τη φαντασία 
και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα και την 
ευχαρίστηση να δημιουργείς κάτι με τα χέρια 
σου. 

 + Είναι αυτή η διαδικασία που αυξάνει την αυτοεκτίμηση και την πίστη στις 
ικανότητες του και ταυτόχρονα δείχνει πόσο αξιοθαύμαστη είναι η ατομική άποψη. 

Επικοινωνία(για 
περισσότερες 
λεπτομέρειες και 
πληροφορίες) 

SONIKSTART,Βουλγαρία 

 



 

 

Αθλητικό περιβάλλον 
εκμάθησης "Παιχνίδι 
μανταλάκι" –διαδικασία 
σταθμού“ 

Εφαρμογή στη σχολική 
βαθμίδα: I-V 

Προέλευση: Αυστρία 

Σύντομη περιγραφή της 
εφαρμογής του (ίσως αυτό 
που χρειάζεται ως βασική 
εξέταση) 
 

Σε ένα γυμναστήριο (με 25 παιδιά), έχουν δημιουργηθεί 10-12 
σταθμοί, στους οποίους τα παιδιά μπορούν να τελειοποιήσουν τις 
δεξιότητές τους συνεργατικά ή ανταγωνιστικά. Στην αρχή του 
παιχνιδιού, κάθε παιδί λαμβάνει 8 μανταλάκια ρούχων (2 του 
ίδιου χρώματος). Τα παιδιά περπατούν αργά/κυλούν πέρα από τα 
στεφάνια με το ίδιο χρώμα και παίρνουν 2 μανταλάκια ρούχων 
από κάθε χρώμα. Τα μανταλάκια είναι καρφιτσωμένα στα 
μπλουζάκια. Εάν ένα παιδί καλεστεί από ένα άλλο παιδί να κάνει 
μια δραστηριότητα μαζί του(σύζευξη), δεν μπορεί να αρνηθεί, 
αλλά μπορεί να επιλέξει το σταθμό. Κάθε παιδί συλλέγει το χρώμα 
της επιλογής του. 
Ο στόχος εδώ είναι η μόνιμη ανάμειξη των σχηματιζόμενων 
ζευγαριών. Για παράδειγμα, μερικοί σταθμοί που τα παιδιά θα 
μπορούσαν να διαλέξουν και να κυριαρχήσουν είναι: 
"Μπραντεφερ": Ξαπλώστε μπρούμυτα σε ένα χαλάκι απέναντι 
από τον αντίπαλο. Κάθε παιδί τοποθετεί ένα χέρι στον αγκώνα 
του. Tα χέρια εμπλέκονται και τα παιδιά προσπαθούν να 
πιέσουν το πίσω μέρος του χεριού του αντιπάλου στο στρώμα. 
Ένα παιδί νικά όταν το πίσω μέρος του χεριού του αντιπάλου 
αγγίξει το στρώμα. O ηττημένος δίνει στον νικητή ένα μανταλάκι 
της επιλογής του.  
Επιλογή συμπερίληψης: Τα παιδιά σε αναπηρικά αμαξίδια συχνά 
έχουν έντονα αναπτυγμένους μύες χεριών λόγω της δύναμης που 
ασκούν κατά την ώθηση των αναπηρικών αμαξιδίων. Για τα 
παιδιά με προβλήματα όρασης, η άμεση επαφή με τον αντίπαλο 
είναι ένα πλεονέκτημα από μόνο του, καθώς η πάλη με τα χέρια 
δεν απαιτεί δεξιότητες προσανατολισμού μεγάλης κλίμακας. Η 
πάλη με τα χέρια, δίνει επίσης τη δυνατότητα σε παιδιά με 
προβλήματα βάρους, μια ευκαιρία να κερδίσουν. 
"Pedaloride": Τα παιδιά χρησιμοποιούν το pedalo για να 
διασχίσουν μια συγκεκριμένη απόσταση. Αποφασίζουν αυτό 
για την αφετηρία και τον τερματισμό εντός της ζώνης 
κίνησης καθώς και για τον αριθμό των επαναλήψεων. 
Επιλογή συμπερίληψης: Τα παιδιά σε αναπηρικά αμαξίδια 
διαβουλεύονται συνθήκες ίσες-ευκαιριών με τους pedaloriders 
(π.χ. αποστάσεις διαφορετικών μηκών).Τα παιδιά με προβλήματα 
όρασης μετακινούνται σύμφωνα με τα ακουστικά σήματα των 
συνεταίρων τους ή καθοδηγούνται από αυτούς. 



 

 

 

 "Μπάσκετ–basket throwing": Τα παιδιά ρίχνουν από γραμμές/ 
ζώνες (ενδεχομένως και διαφορετικές) συμφωνημένες από 
κοινού με μια τεχνική ρίψης με ένα χέρι 2 πόντοι απονέμονται για 
κάθε καλάθι (= αναφορά παιχνιδιού στο μπάσκετ). 
Επιλογή συμπερίληψης: Τα παιδιά στα αναπηρικά αμαξίδια 
μπορούν να ρίξουν βολές στο καλάθι και με τα δύο χέρια. Τα 
παιδιά με προβλήματα όρασης λαμβάνουν 2 πόντους στην 
περίπτωση που πετύχουν το ταμπλό της μπασκέτας 

Οφέλη (πως μπορεί να 
βελτιώσει την εφαρμογή 
μοντέλων συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης) 
 

+ Λαμβάνονται υπόψη οι 
ατομικές δυνάμεις και οι 
δυνατότητες των παιδιών 
στους σωματικούς και 
πνευματικούς τους τομείς. 
+ Τα παιδιά αποφασίζουν για 
τη ροή των επιλεγμένων 
δοκιμασιών (π.χ. αριθμός 
επαναλήψεων) εντός εύρους 
ζώνης και επιλογής 
υλικών(π.χ. είδη μπάλας) 

 

+ το καινοτόμο περιβάλλον της 
αθλητικής μάθησης, με την 
μέθοδο της 
αυτοκατευθυνόμενης μάθησης 
βοηθάει τα παιδιά να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις 
ατομικές τους δυνατότητες 
καθώς επίσης οικοδομεί μια 
θετική αντίληψη του εαυτού 
τους. 

Επικοινωνία (για 
περισσότερες πληροφορίες 
και λεπτομέρειες) 

Ο Norbert Zauner, M.Ed. είναι 
καθηγητής αθλητισμού, 
κίνησης και υγείας στο Praxis-
VSand Praxis-NMS, λέκτορας 
στο πανεπιστήμιο Teacher 
Education Upper Austria 

E-
Mail:norbert.zauner@ph-
ooe.at 
Web: 
www.norbertzauner.at;http:/
/pro.ph-ooe.at/norbert-
zauner.html 

mailto:norbert.zauner@ph-ooe.at
mailto:norbert.zauner@ph-ooe.at
http://pro.ph-ooe.at/norbert-%20zauner.html
http://pro.ph-ooe.at/norbert-%20zauner.html
http://pro.ph-ooe.at/norbert-%20zauner.html


 

 

 

«Αθλητικό Σωματείο 
Ήφαιστος για κινητικά 
ανάπηρους αθλητές» 

Εφαρμογή σχολικής 
βαθμίδας: όλες 

Προέλευση: Ελλάδα 

Σύντομη περιγραφή  Στο μπάσκετ, για παράδειγμα, στον αθλητικό σύλλογο 
Ήφαιστος, όλοι παίζουν με αναπηρικό αμαξίδιο και μαθαίνουν 
την τεχνική με αυτό. Αυτό σημαίνει ότι και οι μη ανάπηροι 
επίσης παίζουν με αναπηρικό αμαξίδιο. 
Το μπάσκετ παίζεται με και χωρίς αναπηρικά αμαξίδια χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει ένα απαρέγκλιτο σύνολο κανονισμών. 
 

Οφέλη(=πώς μπορεί να 
βελτιώσει την εφαρμογή 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης) 

+Προσφέροντας διαφορετικά 
αθλήματα και αθλητικές 
δραστηριότητες για άτομα με 
αναπηρίες 
+ Βελτιώνοντας την υγεία και 
την ευημερία των ατόμων με 
αναπηρίες 
+ Συναγωνίζοντας άλλους 
αθλητές–αυξάνοντας την 
αυτοπεποίθηση και τη 
χαρά της ζωής 

+Ενημέρωση της κοινωνίας για 
τις αθλητικές ευκαιρίες για τα 
άτομα με αναπηρίες 
+ Ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας όσον αφορά τις 
αθλητικές ευκαιρίες για τα 
άτομα με αναπηρίες 
+Ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες στην κοινωνία μέσω 
του αθλητισμού 

Επικοινωνία (για περισσότερες 
πληροφορίες και λεπτομέρειες) 

Αθλητικό Σωματείο Ήφαιστοςwww.hephaestus-sc.gr 
 

„Δραστηριότητες προθέρμανσης 
“ 

Εφαρμογή σχολικής 
βαθμίδας: I– V 

Προέλευση: Ελλάδα 

Σύντομη περιγραφή 
εφαρμογής 

Για να εισάγουμε τις μικτές αθλητικές δραστηριότητες 
χρησιμοποιούμε κάποιου είδους δραστηριότητες προθέρμανσης 
οι οποίες βοηθούν και ενισχύουν την συνεργασία και τη 
διασκέδαση. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν 
τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέες κινήσεις και εξοπλισμό τα 
οποία μπορούν να εξασκήσουν και στο σπίτι τους. 
“Μετακίνηση του κώνου”: Τα ζεύγη στέκονται το ένα απέναντι 
από το άλλο σε μια απόσταση 10μ. Τοποθετούμε ένα κώνο στη 
μέση της απόστασης τους. Στέκονται σε όρθια θέση και 
προσπαθούν να πετύχουν τον κώνο με μια μπάλα, 
χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια τους (5 βολές ο καθένας). 
Επαναλάβετε την ίδια άσκηση, αλλά αυτή τη φορά οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι γονατισμένοι και η ρίψη θα 
πρέπει να γίνεται πάνω από το ύψος των ώμων. (5 ρίψεις ο 
καθένας). 
Θα πρέπει να ενσωματωθεί ένας τελευταίος γύρος κατά τον 
οποίο οι μαθητές πραγματοποιούν ρίψεις σε όρθια θέση πάνω 
από το ύψος του ώμου δίνοντας έμφαση στη χρήση του 
αντίθετου χεριού-ποδιού(5 ρίψεις ο καθένας). 

http://www.hephaestus-sc.gr/


 

 

 “Μπαλόνι”: Τα παιδιά σχηματίζουν ζεύγη. Αρχικά, κάθε μαθητής 
πρέπει να χτυπάει το μπαλόνι με το ένα χέρι του μόνο κάθε 
φορά. Στόχος του παιχνιδιού είναι να μεταφερθεί το μπαλόνι 
στον επόμενο διαγωνιζόμενο χωρίς αυτό να ακουμπήσει το 
πάτωμα. Το παιχνίδι τελειώνει όταν το μπαλόνι ακουμπήσει το 
πάτωμα (ή όταν η μια ομάδα καταφέρει 10 επαφές με το 
μπαλόνι). 

 Στη συνέχεια, κάθε μαθητής χτυπάει το μπαλόνι και με τα δύο 
του χέρια, χωρίς ωστόσο αυτό να αγγίξει το πάτωμα. 
Για μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας, δύο μαθητές πετούν το 
μπαλόνι ο ένας στον άλλο πάνω από ένα τεντωμένο σχοινί το 
οποίο τους χωρίζει. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του σχοινιού 
για διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Δύο παιδιά μπορούν να 
κρατούν το σχοινί και στη συνέχεια να αλλάξουν με τα παιδιά που 
εκτελούν την δραστηριότητα. 
Απαιτούμενος εξοπλισμός: μπαλόνια, κώνοι και σχοινιά. 

Οφέλη(πως μπορεί να 
βελτιώσει την εφαρμογή 
μοντέλων συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης) 

+ Βελτιώνει  την υγεία και της 
ευημερία των ατόμων με 
αναπηρίες 
+ Εύκολο να εφαρμοστεί ως 
συμπεριληπτική δραστηριότητα 
σε διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες 

+ διασκεδαστικές 
δραστηριότητες ως 
δραστηριότητα 
“προθέρμανσης” 

Επικοινωνία Αθλητικό Σωματείο Ήφαιστος  
Ελλάδα 

„Πέταξε ένα ακόντιο από 
αφρολέξ“ 

Εφαρμογή σχολικής 
βαθμίδας: VI– XII 

Προέλευση:Ελλάδα 

Σύντομη περιγραφή 
εφαρμογής 

“Πετάξτε ένα ακόντιο από αφρολέξ”: Μαθητές στοιχισμένοι σε 
μία σειρά ρίχνουν ένα ακόντιο από αφρολέξ πάνω από το ύψος 
των ώμων τους σε όρθια θέση δίνοντας έμφαση στη χρήση του 
αντίθετου χεριού-ποδιού. (5βολές ο καθένας) 
Στη συνέχεια, τρέχουν και πετάνε το ακόντιο από αφρολέξ κατά 
τη στιγμή που θα σταματήσουν πριν από μια καθορισμένη 
γραμμή (5βολές ο καθένας). 
Απαιτούμενος εξοπλισμός: ακόντια από αφρολέξ 

 

Οφέλη (πως μπορεί να 
βελτιώσει την εφαρμογή 
μοντέλων συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης) 

 

+ Βελτιώνει την υγεία και την 
ευημερία των ατόμων με 
αναπηρίες 
+H συμμετοχή σε αγώνες με 
άλλους αθλητές αυξάνει την 
αυτοπεποίθηση και τη χαρά της 
ζωής 

+ Ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες στην κοινωνία 
μέσω του αθλητισμού 

Επικοινωνία (για περισσότερες 
πληροφορίες και λεπτομέρειες) 

Αθλητικό Σωματείο Ήφαιστος, Ελλάδα 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

„Χρήση εξοπλισμού“ Εφαρμογή σχολικής 
βαθμίδας: VI-IX 

Προέλευση: Ελβετία 

Σύντομη περιγραφή Η χρήση του γυμναστικού εξοπλισμού παρέχει έντονη φυσική 
εμπειρία, η βοηθητική και ασφαλής εκγύμναση παίζει σημαντικό 
ρόλο εδώ. 
Παιδιά/ έφηβοι με αναπηρίες χρειάζονται προσαρμοσμένη 
βοήθεια ανάλογα με την κατάστασή τους. Η γνώση της 
αλληλουχίας των κινήσεων καθώς επίσης και η επικοινωνία της 
απαιτούμενης βοήθειας είναι σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη 
των βέλτιστων και ασφαλών κινήσεων. 
"Παιχνίδια με μπάρες": 4 μπάρες (ψηλή, χαμηλή, σταυρωτή, με 
πάτημα- σκαλοπάτι) τοποθετούνται σαν ένα ορθογώνιο έτσι ώστε 
να αγγίζει η μία μπάρα την άλλη. Μόλις η μουσική σταματήσει, ο 
δάσκαλος κατονομάζει μία δραστηριότητα που πρέπει  να 
εκτελεστεί στις μπάρες (κρέμασμα, υποστήριξη) 
 
 

  
Επιλογές συμπερίληψης: Τα παιδιά με προβλήματα όρασης 
συνοδεύονται από έναν συμπαίκτη. Οι χρήστες των αναπηρικών 
αμαξιδίων μετακινούνται γύρω από το ορθογώνιο και τους 
δίνονται οι οδηγίες των απαιτούμενων κινήσεων. Τα παιδιά με 
προβλήματα ακοής μπορούν να λάβουν μία ένδειξη της 
ακολουθίας των κινήσεων ή κάποιος να τους επιδείξει την 
επόμενη άσκηση. 
"Ανύψωση μηρών": Οι μαθητές στέκονται μπροστά από έναν 
ψηλό πήχη που βρίσκεται στο ύψος του στήθους και προσπαθούν 
να κάνουν ένα είδος έλξης. Πρέπει να κινηθούν στη μπάρα 
μπρος-πίσω (ταλαντευτούν) με τα χέρια λυγισμένα και τα πόδια 
σφιγμένα μεταξύ τους. 
Επιλογές συμπερίληψης: Τα παιδία με τα αναπηρικά αμαξίδια 
μπορούν να μετακινηθούν κάτω από τον ψηλό πήχη και να 
μεταβούν απευθείας χωρίς αιώρηση στην μπάρα στήριξης 
Τα παιδιά με προβλήματα όρασης θα πρέπει να καθοδηγηθούν 
κατά την επίδειξη της δραστηριότητας έτσι ώστε να 
αντιληφθούν τις απαιτούμενες κινήσεις που πρέπει να 
εκτελέσουν. 
"Άλματα πάνω σε ένα μίνι τραμπολίνο": Τα παιδιά ξεκινούν από 
δυο παρακείμενα μακριά παγκάκια και πηδούν πάνω σε ένα μίνι 
τραμπολίνο προσπαθώντας να κάνουν ένα άλμα τεντωμένοι και 
να προσγειωθούν απαλά πάνω σε ένα στρώμα.  
Επιλογές συμπερίληψης: για τα παιδιά με προβλήματα όρασης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία 'κουπαστή' σαν βοήθημα 
προσανατολισμού. H εκκίνηση και η προσγείωση/ το κατέβασμα 
από την μπάρα μπορεί να επιτυγχάνεται με χτύπημα των χεριών ή 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

με φωνητικές εντολές. Οι χρήστες των αναπηρικών αμαξιδίων 
μπορούν να κάνουν στηρίξεις ή αιωρήσεις ή μία παράλληλη 
δοκιμασία  στο δίζυγο. 
 

Οφέλη (πως μπορεί να 
βελτιώσει την εφαρμογή 
μοντέλων συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης) 
 

+ Ευχαρίστηση δοκιμής 
νέου/διαφορετικού 
εξοπλισμού γυμναστικής 
+ Αντίληψη διαφορετικών 
σωματικών εμπειριών 
+ Βιώνοντας την 
αίσθηση της επιτυχίας 

+ Παιδιά με διάφορες 
αναπηρίες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό 
γυμναστικής όταν τους δοθούν 
ξεκάθαρες και σαφείς οδηγίες 
και βοήθεια και ενημερώνονται  
πότε και που το σώμα τους 
εμπλέκεται. 

Επικοινωνία (για 
περισσότερες πληροφορίες 
και λεπτομέρειες) 

Stefan Häusermann, 
καθηγητής αθλητισμού, 
εκπαιδευτής ενηλίκων και 
σύμβουλος στον τομέα του 
αθλητισμού και της 
συμπερίληψης 

mobilesport@baspo.admin.ch 

mailto:mobilesport@baspo.admin.ch


 

 

 

 

Γλωσσάριο:Σημαντικοί ορισμοί διεθνώς αναγνωρισμένοι 
 
 

A-Ω Ορισμοί 

A 
Αθλητική εκπαίδευση/παιδαγωγική 
Η αθλητική εκπαίδευση ασχολείται με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών και 
τη βοήθεια της κίνησης του παιχνιδιού και του αθλητισμού. Παραδοσιακά το επίκεντρο 
είναι η φυσική αγωγή και τα μαθήματα αθλητισμού που διοργανώνονται στα σχολεία, τα 
οποία έχουν σαν στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των παιδιών και των νέων και τους 
δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη κουλτούρα της κίνησης με τις διάφορες μορφές 
και τρόπους οργάνωσής της. Αντιστοίχως με τις κοινωνικές εξελίξεις, υπάρχει αυξανόμενο 
ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια στις δυνατότητες που παρουσιάζονται σε μια 
εποικοδομητική αντιμετώπιση της κοινωνικής, πολιτιστικής, φυλετικής ετερογένειας όπως 
επίσης και των ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσα στο πλαίσιο σχεδιασμού των 
πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο συμπεριληπτικός αθλητισμός, το παιχνίδι και η κίνηση. 

 

A 
Αθλητικός διαγωνισμός 
Ένας αθλητικός διαγωνισμός είναι ένας αγώνας όπου οι διαγωνιζόμενοι αποσκοπούν να 
επιτύχουν την καλύτερη απόδοση, για παράδειγμα στον αθλητισμό, την ποίηση, την 
τέχνη, τη μουσική, τη χειροτεχνία ή άλλα πολιτιστικά επιτεύγματα. 

 

A 

Ακουστική/Ακουστική αντίληψη 
Ο όρος αναφέρεται στην αισθητηριακή αντίληψη του ήχου (ακοή) 

 
Α 

Αλληλεπίδραση 
Η αλληλεπίδραση αναφέρεται στην αμοιβαία αλληλεπίδραση των παραγόντων ή των 
συστημάτων και συνδέεται στενά με τις γενικές έννοιες της επικοινωνίας, της δράσης και 
της εργασίας. 

 
Α 

Άλμα με το κεφάλι 
Ένα άλμα με το κεφάλι είναι ένα άλμα στο νερό κατά το οποίο συνήθως τα χέρια 
εκτείνονται απλωμένα πάνω από το κεφάλι και ο άλτης στη συνέχεια βουτάει με το κεφάλι 
στο νερό, με τα χέρια να αγγίζουν πρώτα το νερό, ύστερα το κεφάλι και στο τέλος τα πόδια. 

 

Α 
Αναπηρικό αμαξίδιο 
Το αναπηρικό αμαξίδιο είναι μια τετράτροχη καρέκλα για άτομα των οποίων η ικανότητα 
να περπατούν είναι περιορισμένη/μειωμένη. Το αναπηρικό αμαξίδιο επιτρέπει σε αυτούς 
τους ανθρώπους την κίνηση. 

Α 
Αντοχή 

Είναι η ικανότητα να διατηρήσει κανείς μια δεδομένη απόδοση όσο το δυνατόν 
περισσότερο. 

 
Α 

  Αποκλεισμός 
Ο όρος αποκλεισμός κυριολεκτικά σημαίνει να μένεις έξω από κάτι. Στην εκπαιδευτική 
γλώσσα, ο όρος περιγράφει το γεγονός ότι κάποιος αποκλείεται από ένα έργο ή μια 
συνάντηση, από το να ανήκει σε μια ομάδα ή από κοινωνικά πλαίσια. 

 
 

Α 

  Άσκηση 
Άσκηση θεωρείται οποιαδήποτε δραστηριότητα των σκελετικών μυών και έχει σαν 
αποτέλεσμα υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη. Η άσκηση είναι 
μία σωματική δραστηριότητα που προκύπτει από τη συστολή και τη σύσφιξη των μυών. 



 

 

 
Α 

Αυτοδιάθεση 
Αυτοδιάθεση είναι η αυτονομία ενός ατόμου έναντι της ιδίας της ύπαρξή ς του, να 
σχηματίζει ελεύθερα την προσωπική του βούληση ή να προσδιορίζει τον ίδιο του τον 
εαυτό. 

 
 

 

Γ 
Γνωστικές δυσκολίες 
Οι ήπιες γνωστικές δυσκολίες είναι η δυσκολία αντίληψης που υπερβαίνει αυτό που είναι 
φυσιολογικό ανάλογα με την ηλικία και την εκπαίδευση του ενδιαφερόμενου αλλά δεν 
αποτελεί σωματική αναπηρία. 

 

Δ 

  Διαφοροποίηση στον αθλητισμό 
Ο όρος διαφοροποίηση περιλαμβάνει όλες τις οργανωτικές και μεθοδολογικές 
προσπάθειες που αποσκοπούν στη απόδοση δικαιοσύνη στα ατομικά ταλέντα, τις 
ικανότητες, τις κλίσεις και τα συμφέροντα μεμονωμένων μαθητών ή ομάδες μαθητών εντός 
σχολείου ή τάξης. 

    Δικαιοσύνη 
Η δικαιοσύνη αντιπροσωπεύει μια δίκαιη στάση απέναντι στους ανθρώπους. Στα παιχνίδια 
και τον αθλητισμό, αυτό σημαίνει τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού και διασφάλιση ότι 
αυτοί οι κανόνες ακολουθούνται από όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Οι κανόνες δικαίου 
βασίζονται στη συναίνεση και στους ίσους όρους ανταγωνισμού για τους εμπλεκόμενους. 
Στο πλαίσιο των αθλητικών διοργανώσεων, η δικαιοσύνη επιδεικνύεται με τις προσπάθειες 
των αθλητών να τηρούν με συνέπεια και συνειδητά τους κανόνες (ακόμη και κάτω από 
δύσκολες συνθήκες)και από το σεβασμό που επιδεικνύουν προς τον αντίπαλο ως άνθρωπο 
και ως ανταγωνιστή (έννοια του ευ αγωνίζεσθαι). 
 

 

Δ 
Δυνατότητες απόδοσης 
Δυνατότητες απόδοσης είναι το σύνολο των διαθέσιμων αποθεμάτων απόδοσης ενός 
ατόμου. Αυτές επεκτείνονται σε ένα πλήθος μεμονωμένων συστατικών. Οι δυνατότητες 
απόδοσης είναι μόνο προϋποθέσεις και δυνατότητες που χρειάζεται να μετατραπούν σε 
πραγματικές δεξιότητες και δράσεις προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικές επιδόσεις. Οι 
δυνατότητες απόδοσης βασίζονται αρχικά σε δυνατότητες, αλλά μπορούν επίσης να 
αποκτηθούν ή να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω μαθησιακών διαδικασιών. Δυνατότητες 
που άνθρωποι συχνά δεν γνωρίζουν ότι έχουν θα πρέπει να διευκρινίζονται, να 
χρησιμοποιούνται εντατικά και να εξελίσσονται/αναπτύσσονται. 

 
Ε 

  Ενδυνάμωση 
Η ενδυνάμωση αναφέρεται σε στρατηγικές και μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του 
βαθμού αυτονομίας και αυτοδιάθεσης στη ζωή των ανθρώπων ή των κοινοτήτων και τους 
δίνει τη δυνατότητα (για άλλη μια φορά) να εκπληρώσουν τα ενδιαφέροντα τους 
αυτόνομα, με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα. Η ενδυνάμωση αναφέρεται στη 
διαδικασία της αυτό- ενδυνάμωσης (χειραφέτησης) και στην επαγγελματική υποστήριξη 
των ανθρώπων να ξεπεράσουν το αίσθημα αδυναμίας και την έλλειψη επιρροής 
(κοινωνικο-πολιτική αδυναμία) και τους βοηθάει να αντιληφθούν και να κάνουν χρήση του 
δημιουργικού  τους πεδίου και πόρων. 

 
Ε 

Ειδική εκπαίδευση 
Η ειδική αγωγή αφορά άτομα που εξορισμού έχει διαπιστωθεί ότι έχουν ειδικές ανάγκες. 
Αυτή η μορφή εκπαίδευσης πραγματοποιείται συνήθως σε ειδικά ή γενικά σχολεία από 
κατάλληλους δασκάλους και ειδικούς. Στον τομέα της εκπαίδευσης ειδικών αναγκών, 
καταβάλλονται προσπάθειες για την παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης σε άτομα με 



 

 

αναπηρίες μέσω ατομικής βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών, κτλ. Στόχος είναι να 
δοθεί η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να επιτύχουν υψηλό βαθμό ένταξης στο 
σχολείο και την εργασία, να συμμετάσχουν στην κοινωνία και να ζήσουν ανεξάρτητη ζωή. 
Το διαθέσιμο δυναμικό θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να χρησιμοποιείται ενεργά. 

 
Ε 

 
 

  Επόπτης 
Ο επόπτης υποστηρίζει ανθρώπους να διαμορφώσουν τις ενέργειες τους με έναν  
αποτελεσματικό, επιτυχημένο και προσηλωμένο στον στόχο τρόπο. Σκοπός είναι να 
αναλογιστούν διαφορετικές καταστάσεις σε με μονωμένες συζητήσεις, σε μια ομάδα ή σε ένα 
σύνολο και να δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν 
εποικοδομητικά προβλήματα και προκλήσεις, να επιλύσουν αντιπαραθέσεις και να 
κατευθύνουν ενεργά τις διαδικασίες. 
 

 

Ε 

  Ετερογένεια(παιδαγωγική) 
Η ετερογένεια αναφέρεται στη μη ομοιομορφία των στοιχείων ενός συνόλου ενός ή 
περισσοτέρων χαρακτηριστικών. Στην παιδαγωγική συζήτηση, ο όρος ανομοιογένεια 
χρησιμοποιείται για τους μαθητές μιας ομάδας μάθησης. Περιγράφει τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των μαθητών που σχετίζονται με την μάθηση, π.χ. ετερογένεια των 
ακαδημαϊκών επιδόσεων ή ταλέντων ανάλογα με την ηλικία, φυλετική και πολιτιστική 
ετερογένεια μίας ομάδας μάθησης. Η ετερογένεια είναι το αντίθετο της ομοιογένειας. 
 

 
Ι 

Ικανότητα αυτομάθησης 
Η ικανότητα αυτομάθησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα έναρξης και οργάνωσης 
αυτοκαθοριζόμενης μάθησης λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά και αδύνατα σημεία του 
ατόμου. 

 

Ι 
  Ικανότητα δράσεως 

Ως ικανότητα δράσεως νοείται η ετοιμότητα και η ικανότητα ενός ατόμου να 
συμπεριφέρεται    σε επαγγελματικές, κοινωνικές και ιδιωτικές καταστάσεις με κατάλληλο 
και υπεύθυνο τρόπο. 

 
 Ι 

Ικανότητα Ισορροπίας 
Είναι η ικανότητα να διατηρεί κανείς ολόκληρο το σώμα του σε κατάσταση ισορροπίας ή να 
διατηρεί ή να αποκαθιστά αυτή τη κατάσταση κατά τη διάρκεια ή και μετά από εκτεταμένες 
κινήσεις μετατόπισης του σώματος του. Αποτελεί μέρος των δεξιοτήτων συντονισμού. 

 
 

 

Κ 
Κοινωνική μάθηση 
Η κοινωνική μάθηση στοχεύει στο χτίσιμο θετικών σχέσεων και στον αντίκτυπο που 
έχουν  στις πράξεις κάποιου, και να αντιλαμβάνεται κάποιος και να αποδέχεται τον 
εαυτό του και τους άλλους. Η κοινωνική μάθηση συμβάλλει στο σεβασμό της 
διαφορετικότητας και στην αντιμετώπιση άλλων με αξιωτικό, συνετό και υπεύθυνο 
τρόπο. 

 

Μ 
Μπάσκιν 
Το μπάσκιν είναι ένα ομαδικό άθλημα το οποίο παίζεται από άτομα με αναπηρίες και μη. 
Μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με διαταραχές και άτομα με κινητικές αναπηρίες. 
Μπορούν να συμμετέχουν μπασκετμπολίστες ή αθλητές άλλων αθλημάτων ή άτομα με 
μικρή εμπειρία στο μπάσκετ. Οι ομάδες είναι μικτές όσον αφορά την ηλικία και το φύλλο. 
Για να γίνει εφικτό το μπάσκιν θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα σύνολο κανονισμών που θα 
έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει αποκλειστικά στους παίχτες και τις αναπηρίες τους. Ο όρος 
μπάσκιν προέρχεται από το μπάσκετ και την συμπερίληψη. 



 

 

 

Μ 
Μαθησιακές προϋποθέσεις 
Οι μαθησιακές προϋποθέσεις αναφέρονται σε αυτά που έχουν ήδη διδαχτεί, πάνω στις 
οποίες νέες μέθοδοι εκμάθησης μπορεί να οικοδομηθεί. Είναι διαφορετικές για τον κάθε 
εκπαιδευόμενο. 

 
Μ 

Μέντορας 
Μέντορας είναι ένα άτομο ή φίλος που καθοδηγεί ένα λιγότερο έμπειρο άτομο χτίζοντας 
εμπιστοσύνη και μοντελοποιώντας θετικές συμπεριφορές. Ένας αποτελεσματικός μέντορας 
κατανοεί ότι ο ρόλος του είναι να είναι αξιόπιστος, αφοσιωμένος, αυθεντικός και να 
συντονίζεται με τις ανάγκες του μαθητευόμενου. 

 
 
 

Μ 

Μερική ανεπάρκεια απόδοσης 
Μερική ανεπάρκεια απόδοσης ή μερική διαταραχή απόδοσης είναι τα ελλείμματα 
απόδοσης σε περιορισμένους υπο-τομείς όπως αριθμητική, ανάγνωση, ορθογραφία, ομιλία 
ή κινητικές δεξιότητες. Η μερική ανεπάρκεια απόδοσης μπορεί να συσχετίζεται με 
διαταραχές αντίληψης, διάσπαση/ έλλειμα προσοχής προβλήματα επικοινωνίας και 
συναισθηματικές διαταραχές. 

 
Μ 

Μπρα ντε φερ 
Το μπρα ντε φερ είναι ένα άθλημα που έχει ως σκοπό τη μέτρηση της δύναμης και 
εξασκείται υπό ανταγωνιστικούς κανονισμούς. 

 
  Ο 

  Ομαδικό πνεύμα 
Το ομαδικό πνεύμα είναι το αίσθημα της ομαδικότητας 

 
  Ο 

Ομοιογένεια 
Στη θεωρία της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής, η ομοιογένεια αναφέρεται για μια 
ομάδα μαθητών που ορισμένες πτυχές τους είναι παρόμοιες όσον αφορά τους 
μαθησιακούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η ομοιογένεια είναι το αντίθετο της 
ετερογένειας. 

 

Ο 
Οπτική αναπηρία (δυσλειτουργία)/Οπτικός περιορισμός 
Είναι συνήθως ένας μόνιμος μαζικός περιορισμός της οπτικής αντίληψης/ικανότητας ενός 
ατόμου. 

 
 

 

Ο 
Οπτική αντίληψη 
Οπτική αντίληψη είναι η ικανότητα αναγνώρισης και διάκρισης οπτικών ερεθισμάτων και 
ερμηνείας  τους συσχετίζοντας τα με προηγούμενες εμπειρίες. 

 

Π 
Παιδαγωγική συμπερίληψη 
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση περιγράφει μια προσέγγιση η οποία στην ουσία βασίζεται 
στην εκτίμηση της διαφορετικότητας. Σε ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα 
άτομα με και χωρίς αναπηρίες μαθαίνουν μαζί από την αρχή. Έτσι σχηματίζονται 
ομοιογενείς ομάδες μάθησης και δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Είναι καθήκον του 
εκπαιδευτικού συστήματος να παρέχει ειδική υποστήριξη και να ενθαρρύνει μεμονωμένους 
εκπαιδευόμενους παρέχοντας τους ειδικούς πόρους και μεθόδους. Έτσι, δεν είναι το άτομο 
που πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, αλλά αντιθέτως, το σύστημα, 
θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες όλων των μαθητών και να προσαρμοστεί εάν είναι 
απαραίτητο.  

 
Π 

Πάσα 
Σε πολλά ομαδικά αθλήματα, πάσα είναι το πέρασμα του εξοπλισμού ενός παιχνιδιού 
("pass") εντός μίας ομάδας, έτσι ώστε να καλυφθεί η επιφάνεια ενός αγωνιστικού χώρου. 



 

 

 

Π 
Πρόγραμμα σπουδών 
Το πρόγραμμα σπουδών είναι μια σειρά προγραμματισμένων εμπειριών που βασίζεται σε 
πρότυπα και επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν, να εξασκηθούν και να εφαρμόσουν νέες 
δεξιότητες. 

 
 

Π 

Πολυεπίπεδη προοπτική 
Πολυεπίπεδη προοπτική σημαίνει ότι οι μαθητές βιώνουν και κατανοούν πως η κίνηση, το 
παιχνίδι και ο αθλητισμός μπορούν να αλλάξουν λόγω διαφορετικών στόχων μέσω 
διάφορων διδακτικών θεματικών ενοτήτων. 

 

 
Π 

Προσανατολισμός ικανοτήτων 
Ο προσανατολισμός των ικανοτήτων επικεντρώνεται σε αυτά που μαθαίνουν οι 
συμμετέχοντες στα σχολεία, στην εργασία ή στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό που οφείλουν 
να κάνουν οι συμμετέχοντες (και όχι μόνο το περιεχόμενο με το οποίο πρέπει να 
ασχοληθούν) περιγράφεται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι παροχές που βασίζονται 
στις ικανότητες συνήθως παρουσιάζονται ως μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

Ρ 
Ρόλοι φύλων 
Ένας ρόλος φύλου υπό μία στενή έννοια είναι οι συμπεριφορές που θεωρούνται τυπικές ή 
αποδεκτές για ένα συγκεκριμένο φύλο. 

 
  Σ 

Σπαστικότητα 
Ο όρος σπαστικότητα προέρχεται από την ελληνική λέξη «σπασμός» («κράμπες») και 
περιγράφει μια τυπικά αυξημένη εγγενή ένταση των σκελετικών μυών, λόγω μόνιμης 
βλάβης του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού. 

 

Σ 
Στίβος 
Ο στίβος αποτελείται από πολλά αθλήματα διαφορετικά από το τρέξιμο και τεχνικά 
αθλήματα 

 

Σ 
Στιγματισμός 
Ο στιγματισμός περιγράφει μια διαδικασία κατά την οποία άτομα ή ομάδες άλλων ατόμων 
κατηγοριοποιούνται συνήθως με αρνητικό πρόσημο. Αυτό γίνεται με την απόδοση 
δυσφημιστικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ή με τα ήδη υπάρχοντα (ορατά) 
ταπεινωτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

 

 
Σ 

Συμμετοχή 
Συμμετοχή είναι η εμπλοκή ατόμων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων επηρεάζοντας έτσι 
το αποτέλεσμα. Συμμετοχή σημαίνει συν-αποφασιστικότητα. Ενώ η συναπόφαση 
αντιπροσωπεύει τη λήψη αποφάσεων σε ένα κοινοτικό πλαίσιο, αυτοδιάθεση είναι η 
δυνατότητα να αποφασίζει κανείς για τον εαυτό του σε θέματα της ίδιας του της ζωής.Η 
αυτοδιάθεση αποτελεί κεντρική προϋπόθεση για τη συμμετοχή. 

 

Σ 
Συμπερίληψη 
Ως κοινωνιολογικός όρος, η έννοια της συμπερίληψης περιγράφει μια κοινωνία στην οποία 
κάθε άτομο γίνεται αποδεκτό και μπορεί να συμμετέχει σε αυτή επί ίσοιςόροις και με 
αυτοπροσδιοριζόμενο τρόπο - ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την προέλευση, τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ή εκπαίδευση, τυχόν αναπηρίες ή άλλα ατομικά χαρακτηριστικά. 
Σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, δεν υπάρχει καθορισμένη κανονικότητα για την 
οποία κάθε μέλος αυτής της κοινωνίας πρέπει να αγωνίζεται ή να εκπληρώνει. 
Φυσιολογικό είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές. Οι διαφορές αυτές θεωρούνται 
λαμβάνονται ως εμπλουτισμός και δεν έχουν καμία επίπτωση στο αυτονόητο δικαίωμα 
συμμετοχής των ατόμων. Είναι καθήκον της κοινωνίας να δημιουργήσει δομές σε όλους 
τους τομείς της ζωής που θα επιτρέψουν στα μέλη αυτής της κοινωνίας να κινηθούν μέσα 



 

 

σε αυτήν χωρίς φραγμούς. 

 
 

Σ 

Συμπεριληπτική φυσική αγωγή 
Η συμπεριληπτική φυσική αγωγή ενθαρρύνει τα παιδιά με και χωρίς αναπηρίες. 
Δημιουργεί κοινές εμπειρίες κινήσεων χωρίς να παραμελεί τις ειδικές ανάγκες κάποιου. 

 
Σ 

Συνεργασία 
Ως συνεργασία νοείται η αλληλεπίδραση δράσεων από δύο ή και περισσότερα άτομα για 
την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

 
 
  Σ 

Συντονισμός 
Ο συντονισμός είναι η ικανότητα εκτέλεσης κινήσεων που απαιτούν γρήγορη και 
αποφασιστική κίνηση με αρμονικό και ακριβή τρόπο. 

 

Σ 
Σωματική αναπηρία 
Η σωματική αναπηρία είναι ένα ατομικό σωματικό μειονέκτημα ενός ατόμου, ένα 
φυσιολογικό έλλειμμα ή ένα μειονέκτημα. 

 
  Σ 

Σωματική επίγνωση 
Σωματική επίγνωση είναι η νοητική εκτίμηση, του σώματος (αυτογνωσία), των κινήσεων και 
των αισθητηριακών ικανοτήτων ενός ατόμου. 

 
 

Φ 

Φάουλ 
Στον αθλητισμό, φάουλ είναι μια ανάρμοστη ή άδικη πράξη ενός παίκτη το οποίο 
καθορίζεται από έναν διαιτητή και έχει σαν αποτέλεσμα την παραβίαση των κανόνων του 
αθλήματος ή του παιχνιδιού. 

 

Φ 
Φυσική κατάσταση 
Η φυσική κατάσταση περιγράφει την αλληλεπίδραση των πέντε βασικών κινητικών 
δεξιοτήτων: αντοχή, δύναμη, κινητικότητα, ταχύτητα και συντονισμός. 
 

 

  Χ Χρόνια ασθένεια 
Ο όρος αυτός απευθύνεται σε μια μακροχρόνια ασθένεια που είναι δύσκολο να 
θεραπευτεί. 

 
 

 

 Ντριμπλάρισμα 
Ντριμπλάρισμα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται σε διάφορα αθλήματα με μπάλα για να   
περιγράψει μια κίνηση με τη μπάλα. Ειδικοί κανόνες πρέπει να τηρούνται ανάλογα με το 
άθλημα.  

 
 

 

 
 

Checkout recommended further reading 



 

 

 

 

Κεφάλαιο 2 – Πώς να εφαρμόσετε συμπεριληπτική φυσική αγωγή με έμφαση 

στις υποχρεωτικές πρακτικές ασκήσεις; 

 

Η συμπεριληπτική φυσική αγωγή ενθαρρύνει παιδιά/εφήβους με και χωρίς αναπηρίες και/ή χρόνιες 

παθήσεις να λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες, και δημιουργεί  κοινές δεξιότητες 

κίνησης χωρίς να παραμελεί τις ειδικές ανάγκες του ατόμου. Η συμπεριληπτική φυσική αγωγή μπορεί 

να εφαρμοστεί με ποικίλες και δημιουργικές μεθόδους σχεδιασμού μαθημάτων που επιτρέπουν τη 

συμμετοχή όλων των παιδιών/εφήβων με διαφορετικές (γνωστικές/φυσικές) προϋποθέσεις. Επίσης η 

ενεργός συμμετοχή στη φυσική αγωγή συμβάλλει πολύ στην αποδοχή και αναγνώριση των παιδιών και 

των νέων με αναπηρία και εκτός αθλητισμού. Η συμπερίληψη παιδιών/νέων με αναπηρία τους δείχνει 

ότι τα παίρνουν «σοβαρά». Αυτό ενισχύει την αυτοεκτίμηση των παιδιών / νέων - με και χωρίς 

αναπηρίες / χρόνιες παθήσεις - και η αποδοχή τυχόν ειδικών κανονισμών είναι σημαντικά υψηλότερη 

όταν βρεθούν λύσεις από κοινού. 

Οι ατομικές σωματικές και γνωστικές δυνάμεις και δυνατότητες των παιδιών θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την προεπιλογή ή τη σύνταξη των προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας. 

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για αυτοκαθορισμένη δράση 

και λήψη αποφάσεων για να δείξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και να ενσωματωθούν 

κοινωνικά. 

 
Γενικές σκέψεις σχετικά με το πώς να μετατραπούν τα υπάρχοντα προγράμματα 

εκγύμνασης με έμφαση στις πρακτικές ασκήσεις που είναι υποχρεωτικές  για μια σχολική 

τάξη. 
 

Πολλές αθλητικές δραστηριότητες, ασκήσεις και παιχνίδια μπορούν συχνά να γίνουν συμπεριληπτικά 

με λίγες μόνο προσαρμογές, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές - με και χωρίς αναπηρίες - να μπορούν να 

συμμετέχουν ενεργά και να αποκτούν πολύτιμες κινητικές εμπειρίες, να διευρύνουν και να 

βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες και ικανότητες. Στις ακόλουθες παραγράφους, θα 

παρουσιάσουμε βασικές σκέψεις και χρήσιμες συμβουλές για την ατομική εξέλιξη και τις πολλαπλές 

προοπτικές  του αθλητισμού και της κίνησης: 

✔ Δίνοντας σαφείς οδηγίες: προσαρμογή της γλώσσας, σκέψεις σχετικά με προσαρμόσιμες 

διαδικασίες όσον αφορά τον χώρο, τον χρόνο και το υλικό για την εξασφάλιση θετικού 

αποτελέσματος. 

✔ Σχεδιασμός μαθήματος: μελέτη περιοχών διαφορετικού περιεχομένου, πεδίων κίνησης και 

διαφορετικών προοπτικών, καθώς και την ποικιλομορφία των μαθητών (εξέταση ατομικών 

προϋποθέσεων και αναγκών με σκοπό την συνεχή επίτευξη στόχων, περιεχομένων και μεθόδων). 

✔ Ποικιλία μεθόδων: μεμονωμένες προτάσεις και εκτελέσεις των συνηθισμένων κινητικών 

δραστηριοτήτων π.χ. προσαρμόζοντας το μέγεθος του γηπέδου (των κανόνων του παιχνιδιού) και 

την περιοχή δράσης 



 

 

✔ Ομαδική διδασκαλία: Συμπερίληψη όλων των δασκάλων και των βοηθών που συμμετέχουν στο 

μάθημα. 

✔ Εφαρμογή ανεξάρτητης πρακτικής και δράσης μέσω στοχευμένης χρήσης διάφορων υλικών (π.χ. 

διαφορετικούς τύπους μπάλας, στεφάνια σε διαφορετικά μεγέθη, χρώματα κ.λπ.) 

✔ Επιτρέποντας την εκτέλεση διαφορετικών ασκήσεων/δοκιμασιών(με διαφορετικά υλικά, επίπεδα 

δυσκολίας κ.λπ.). 

✔ Λαμβάνοντας υπόψιντις ατομικές προϋποθέσεις και το μαθησιακό επίπεδο κάθε μαθητή, π.χ. 

χρήση διαφορετικών υλικών, συνδυασμούς εξοπλισμού  καθώς και διαβάθμιση δυσκολίας/ πεδία 

δράσης. 

✔ Δημιουργώντας ένα περιβάλλον μάθησης/διδασκαλίας που να ευνοεί την μάθηση. 

✔ Εξετάσεις και ανατροφοδότηση βασισμένα σε ατομικά πρότυπα αναφοράς. 

✔ Παράταση του πραγματικού χρόνου κινητικότητας μέσω προκαθορισμένων ρυθμίσεων 
μάθησης/άθλησης.    

✔ Προγραμματισμός της εξέλιξης των κινητικών δεξιοτήτων  κατά τη διάρκεια  κοινών 
δραστηριοτήτων. 

 

Πρακτικές συμβουλές: Συμπερίληψη σε κινητικά παιχνίδια 

Πολλά και διάφορα παιχνίδια συνεργασίας και ανταγωνισμού μπορούν να γίνουν μια κοινή 

εμπειρία εάν ληφθούν υπόψιν οι ακόλουθες απόψεις όταν σχεδιάζονται και εφαρμόζονται 

διάφορα κινητικά παιχνίδια έτσι ώστε όλα τα παιδιά να λαμβάνουν ενεργά μέρος: 

✔ Διαταραχές όρασης: κάντε τα σημάδια του γηπέδου και τα χρώματα της ομάδας πιο ορατά με 
φωτεινά χρώματα. 

✔ Διαταραχές ακοής: κάντε τα σήματα ορατά, με σαφή, προσυμφωνημένα σήματα(π.χ. κουνώντας 
μια κόκκινη σημαία/μαντήλι κ.λπ.). 

✔ Κινητικές αναπηρίες: χρησιμοποιήστε ξεχωριστούς  κανόνες για να αυξήσετε την ακτίνα  δράσης 
και να επιτρέψετε χώρους ανάπαυσης 

✔ Μαθησιακές δυσκολίες: εισαγάγετε μερικούς απλούς και κατανοητούς κανόνες τον ένα μετά τον 
άλλο και, εάν χρειάζεται, εμπεδώστε τους με καρτέλες εικόνων. 

✔ Δυσκολίες στην αντίληψη και συμπεριφορά: Τηρείτε και επιβάλλετε τους κανόνες με συνέπεια, 
δίνοντας ένα αίσθημα εκτίμησης και αναγνώρισης. 

Πρακτικές συμβουλές: Συμπερίληψη στο τρέξιμο, άλματα και ρίψεις 

Οι διάφορες μορφές αθλητισμού(τρέξιμο, άλματα και ρίψεις) προσφέρουν ολοκληρωμένες 
ευκαιρίες για εκπαίδευση, εκμάθηση και εξάσκηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
– αποτελούν επίσης μέρος των τριών τύπων αθλημάτων στους οποίους επικεντρώνεται η εργασία. 
Για μαθήματα στίβου χωρίς αποκλεισμούς, απαιτούνται λίγες προσαρμογές για να μπορέσουν όλοι 
οι συμμετέχοντες να συμμετέχουν ενεργά: 

✔ Διαταραχές όρασης: στο τρέξιμο - ευθυγραμμίστε το σώμα προς την κατεύθυνση του τρεξίματος 



 

 

πριν την εκκίνηση ή τρέξτε σε συνδυασμό με τον συνεργάτη, στη ρίψη - τοποθετήστε το σώμα προς 

τον τομέα ρίψης πριν από τη ρίψη, διόρθωση από τον συνεργάτη/δάσκαλο εάν είναι απαραίτητο, 

στο άλμα - ακουστικά σήματα κατά την εκκίνηση και την απογείωση, ζώνη εκκίνησης αντί για 

γραμμή εκκίνησης. 

✔ Διαταραχές ακοής: χρησιμοποιήστε συμφωνημένα, από πριν, ευδιάκριτα σημάδια (π.χ. κουνώντας 

ένα κόκκινο πανί/σημαία). 

✔ Κινητικές αναπηρίες: σε περίπτωση περιορισμένης ικανότητας εφίδρωσης(π.χ. παραπληγία) 

προσέξτε να μην υπερθερμανθεί (σκιά, ψεκασμός νερού, αρκετή κατανάλωση υγρών) , σε 

περίπτωση μόνιμης, ανεξέλεγκτης μυϊκής έντασης(π.χ. σπαστικότητα) απέχετε από μακροχρόνιες 

και επίπονες ασκήσεις τρεξίματος (κίνδυνος εξάρθρωσης, πόνος στις αρθρώσεις).στα άλματα: 

άλμα από στάση, άλμα από ζώνη αντί για άλμα από βαλβίδα, οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων 

μπορούν να κάνουν π.χ. ασκήσεις ρίψεων ήασκήσεις χειρισμού του αμαξιδίου αντί για αλτικές 

ασκήσεις 

✔ Μαθησιακές δυσκολίες:  στην περίπτωση της τρισωμίας 21, προσαρμόστε και παρακολουθήστε 

την προπόνηση αντοχής, καθώς οι δυσπλασίες της καρδιάς και των αγγείων μπορεί να οδηγήσουν 

σε δύσπνοια ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα προσπάθειας. 

✔ Δυσκολίες στην αντίληψη και συμπεριφορά: σε περίπτωση διαταραχών του φάσματος του 

αυτισμού, αποφύγετε τη σωματική επαφή. εάν η βοήθεια είναι απαραίτητη, γνωστοποιήστε με 

σαφήνεια πού και πώς λαμβάνει χώρα η σωματική επαφή, ενεργή βοήθεια μόνο υπό επίβλεψη. 

 
Πρακτικές συμβουλές: Συμπερίληψη στις υπαίθριες δραστηριότητες 
 

 Η υπαίθρια δραστηριότητα είναι μία από τις βασικές ανάγκες κάθε παιδιού και νέου ατόμου. 

Υπάρχουν πολλά αθλήματα που μπορούν να μετατραπούν σε συμπεριληπτικά σχετικά εύκολα και 

χωρίς προβλήματα - συμπεριλαμβανομένων των τριών στα οποία θέλει να επικεντρωθεί η εργασία. 

Μια ορισμένη ευελιξία στην αντιμετώπιση του απροσδόκητου και το να είμαστε ανοιχτοί σε 

αντισυμβατικές λύσεις θα είναι επωφελής. Φαινομενικά δύσκολες καταστάσεις μπορούν να 

μετατραπούν σε πιθανές ευκαιρίες ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πλούσιες εμπειρίες και να 

οδηγήσουν σε νέες και δημιουργικές μορφές παιχνιδιού και κίνησης. Οι πολλαπλές εμπειρίες για 

παιχνίδι και κίνηση που προκύπτουν από το διαφορετικό εξωτερικό περιβάλλον προσφέρουν μια 

πληθώρα επιπλέον εμπειριών. Προκειμένου αυτές οι εμπειρίες να γίνουν δυνατές για όλους, είναι 

σημαντικό το έδαφος να είναι χωρίς εμπόδια και να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 

✔ Διαταραχές όρασης: επιλέξτε φωτεινά 

χρώματα για την σήμανση του γηπέδου 

και κάντε την απτική. Λάβετε υπόψη τον 

αυξημένο τόνο και προγραμματίστε 

περισσότερα διαλείμματα. Λάβετε υπόψη 

το επίπεδο θορύβου και τον θόρυβο του 

περιβάλλοντος, περιγράψτε τις συνθήκες 

του γηπέδου εκ των προτέρων. Να έχετε 



 

 

εντοπίσει/ονομάσει εκ των προτέρων τα 

εμπόδια, εάν είναι απαραίτητο, παρέχετε 

έναν συνεργάτη (οδηγό) ή σχηματίστε 

μικρές ομάδες. 

✔ Διαταραχές ακοής: κάντε ορατά τα σήματα. Κοιτάξτε απευθείας τα παιδιά/τους νέους με 

διαταραχές ακοής όταν εξηγείτε στην τυπική γλώσσα. Συμφωνήστε για τις ώρες που και πότε θα 

συναντηθούν όλοι ξανά. 

✔ Κινητικές αναπηρίες: λάβετε υπόψιν την κούραση στον προγραμματισμό. Χρησιμοποιήστε 

πρόσθετα βοηθήματα (π.χ. μπαστούνια, στηρίγματα, αμαξίδια ή άτομα), εάν είναι απαραίτητο, 

ξεπεράστε τα εμπόδια με τους συνεργάτες/την υποστήριξη άλλων παιδιών ή εξετάστε από κοινού 

τρόπους για να ξεπεράσετε το εμπόδιο. 

✔ Μαθησιακές δυσκολίες: συμφωνήστε σε ξεκάθαρους κανόνες. Εξηγήστε νέα παιχνίδια/ασκήσεις 

βήμα βήμα και πιθανώς να τα επιδεικνύετε, χρησιμοποιήστε απλή και κατανοητή γλώσσα και 

δουλέψτε με εικόνες/μεταφορές/παραστατική γλώσσα. Όχι πάρα πολλές ασκήσεις την μία μετά 

την άλλη, προτιμήστε να εργαστείτε με επαναλήψεις για να αποφύγετε υπερβολικές απατήσεις . 

Επιβάλλετε ξεκάθαρους κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας. Το κίνητρο μπορεί να αυξηθεί 

μέσω συγκεκριμένων παραλλαγών και ανταγωνιστικών μορφών.  

✔ Δυσκολίες στην αντίληψη και συμπεριφορά: προσέξτε τους αντιπερισπασμούς, να τηρείτε και να 

επιβάλλετε με συνέπεια τους κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας, συζητήστε λύσεις σχετικά με 

την ασφάλεια με τον δάσκαλο. 

 

Πρόσθετοι παράγοντες ασφάλειας στον εξωτερικούς χώρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

✔ Μονοπάτια χωρίς εμπόδια: εάν σχεδιάζετε πεζοπορία ή πηγαίνετε στο δάσος, πρέπει να 

διευκρινιστεί εάν το έδαφος είναι προσβάσιμο π.χ. με αναπηρικό αμαξίδιο 

✔ Λάβετε υπόψη τις αποστάσεις: τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες γενικά κουράζονται πιο γρήγορα - 

λάβετε πάντα υπόψη σας τα μακρινά ταξίδια και την επιστροφή 

✔ Εξαρτάται από το περιβάλλον/άσκηση: 1:1 επίβλεψη για μαθητές που έχουν σοβαρή διαταραχή 

όρασης (ρίσκα/κίνδυνοι των δρόμων, ανωμάλου δρόμου κ.λπ.) 

✔ Μείνετε κοντά στο νερό μόνο εάν οι δάσκαλοι/συνοδοί έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ως 
ναυαγοσώστες  

✔ Ελέγξτε για πιθανές αλλεργίες ή/και ασθένειες των μικρών σας μαθητών, έχετε πάντα μαζί σας 

φάρμακα έκτακτης ανάγκης. 

✔ Λάβετε υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. θόρυβο) και καιρικές συνθήκες κατά τον 

προγραμματισμό.  

✔ Σε υγρές/κρύες συνθήκες: παρατηρήστε καλά τα παιδιά/ νέους, η αίσθηση του κρύου μπορεί να 

είναι πολύ διαφορετική, τα παιδιά/νέοι με σωματικούς περιορισμούς/παράλυση καθώς και με 

προβλήματα στην αντίληψη ή στο φάσμα του αυτισμού μερικές φορές δεν έχουν αίσθηση κρύου - 

κινδύνου! 

✔ Στη ζέστη: παρακολουθείτε στενά τα παιδιά/ νέους και εάν το κεφάλι τους είναι κόκκινο και η 

αναπνοή τους είναι ακανόνιστη, τείνετε να περιορίσετε τη δραστηριότητά τους, αρκετή 

κατανάλωση υγρών. Στην περίπτωση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων/χρήστες  προσθετικών 

μελών, εάν ιδρώνουν πολύ, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τα κολοβώματα ή τις 

κατακλίσεις. 



 

 

 

 
Περισσότερες πρακτικές συμβουλές για άλλες από τις προβλεπόμενες τρεις αθλητικές δραστηριότητες με 

μπάλα για αυτήν την  εργασία. Συμπερίληψη  στο χορό 

Ο χορός εστιάζει στο σώμα ως μέσο δημιουργίας, έκφρασης και επικοινωνίας. Τα παιδιά και οι νέοι - 

με και χωρίς αναπηρίες - μπορούν να βιώσουν νέες μορφές αλληλεπίδρασης στην κίνηση. Ειδικά τα 

παιδιά/έφηβοι με αναπηρίες βρίσκουν στο χορό μια ευκαιρία να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητα 

και τις ικανότητές τους. Ο σεβασμός μέσα στην ομάδα οδηγεί σε εποικοδομητικές ομαδικές 

διαδικασίες και μαθαίνουν να εκφράζονται μέσα από τη δραστηριότητα. Είναι χρήσιμο εάν το 

γυμναστήριο επισημαίνεται με σημάδια δαπέδου, μπαστούνια ζωγραφικής, ψάθες κ.λπ. και 

δημιουργείται μια «σκηνή». Ένα ιδιαίτερο κίνητρο για να συμμετέχουν τα παιδιά/νέοι στον χορό αν ο 

δάσκαλος χορεύει μαζί τους. Ταυτόχρονα, μέσω της συμμετοχής του δασκάλου, μπορούν να 

κατανοήσουν και να εφαρμόσουν καλύτερα την ποικιλομορφία της γλώσσας του χορού. 

Για να μπορέσουν τα παιδιά/νέοι με αναπηρίες να έχουν χαρούμενες χορευτικές εμπειρίες θα πρέπει 

να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 

✔ Διαταραχές όρασης: Κάντε εμφανή τον χώρο της σκηνής, π.χ. μέσα από πατάκια, σημάνσεις 
δαπέδου κ.λπ. 

✔ Διαταραχές ακοής: Σταθείτε κοντά στο μεγάφωνο ή «χτυπήστε» τον ρυθμό στο πάτωμα για να 
κάνετε αισθητή τη δόνηση της μουσικής. 

✔ Κινητικές αναπηρίες: Δώστε τη δυνατότητα μίας πιο εύκολης εκκίνησης βάσει θέσης σώματος και 
αναπηρίας και προσφέρετε βοήθεια ισορροπίας μέσω τοίχου, σκοινιού, περπατούρας, πατινιού ή 
τρίτου προσώπου (μαθητής, δάσκαλος) 

 

✔ Μαθησιακές δυσκολίες: Επιδείξτε/συμμετέχετε σε κινήσεις. Οπτικοποιήστε ασκήσεις 

χρησιμοποιώντας ιστορίες 

✔ Δυσκολίες στην αντίληψη και συμπεριφορά: Επαναλαμβανόμενες, αμετάβλητες ενέργειες χωρίς 

στόχο ή χρησιμότητα (στερεότυπα) μπορούν να παρέχουν ασφάλεια και θα πρέπει να 

ενσωματώνονται στη δράση κίνησης όποτε είναι δυνατόν. Ανακοινώστε τα αγγίγματα του σώματος 

εκ των προτέρων 

 

 
Πρακτικές συμβουλές: Συμπερίληψη κατά την κίνηση σε εξοπλισμό/όργανα 

Η κίνηση σε όργανα δίνει τη δυνατότητα στα 

παιδιά και στους νέους - με και χωρίς αναπηρίες 

- να έχουν έντονες και νέες σωματικές εμπειρίες. 

Η βοήθεια και η ασφάλεια είναι ζωτικής 

σημασίας εδώ. παιδιά/έφηβοι με αναπηρίες 

μπορεί να χρειαστούν βοήθεια ανάλογα με τις 

ατομικές τους προϋποθέσεις. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη σειρά κινήσεων 

και να συζητήσετε τη βοήθεια μαζί, προκειμένου 
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να καταστεί δυνατή η βέλτιστη και ασφαλής 

κίνηση για όλους τους συμμετέχοντες. 

 

Τα ακόλουθα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται όταν κινούνται σε όργανα, ώστε να μπορούν όλα τα 

παιδιά/νέοι να κάνουν γυμναστική και να κινούνται με ασφάλεια σε διαφορετικές όργανα: 

 

✔ Διαταραχές όρασης: Βιώστε ολόκληρη την κίνηση καθοδηγούμενη πρώτα (από άλλον 

μαθητή/δάσκαλο) για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια ιδέα της κίνησης. 

✔ Διαταραχές ακοής: Κάντε επίδειξη σε  ακολουθίες κινήσεων, ανακοινώστε νέες κινήσεις με 

προηγουμένως συμφωνημένα σήματα. 

✔ Κινητικές αναπηρίες: Αποφύγετε τις δυσμενείς πιέσεις/φορτία, προσοχή με τα προσθετικά μέλη, τη 
σπαστικότητα, τη δυσκαμψία των αρθρώσεων. Εξοπλιστείτε με μαξιλάρια εάν είναι απαραίτητο 
για την αποφυγή σημείων πίεσης.. 

✔ Μαθησιακές δυσκολίες: π.χ. σε περίπτωση τρισωμίας 21 - προσοχή στην υπερβολική κινητικότητα 
λόγω αδυναμίας του συνδετικού ιστού και μειωμένου μυϊκού τόνου. 

✔ Δυσκολίες στην αντίληψη και συμπεριφορά: Εκτελέστε τη βοήθεια με σαφήνεια και επικοινωνήστε 
πού και πώς γίνεται το άγγιγμα του σώματος. Τα παιδιά/έφηβοι με διαταραχές του φάσματος του 
αυτισμού δυσκολεύονται να «διαβάσουν» άλλους ανθρώπους. Η ενεργή βοήθεια εδώ θα πρέπει 
να γίνεται μόνο υπό επίβλεψη. 

Πρακτικές συμβουλές: Συμπερίληψη σε ποδηλασία,  κύλιση και ολίσθηση 

Η ποδηλασία, η κύλιση και η ολίσθηση με διάφορα 

είδη εξοπλισμού προάγουν πρωτίστως την 

ικανότητα των παιδιών/νέων να ισορροπούν. Στο 

γυμναστήριο, οι τροχοσανίδες εσωτερικού χώρου 

με 4 τροχούς, τα pedalos  και τα ρετάλια χαλιών 

εκδηλώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

διαφορετικές εμπειρίες  κίνησης σε επίπεδα και 

κεκλιμένα πεδία. Σε εξωτερικούς χώρους, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν skateboard ή ποδήλατα. 

Εναλλακτικά, για παιδιά με αναπηρίες μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός, όπως το 

τρίκυκλο, το χειρήλατο ή το έλκηθρο για πατινάζ 

στον πάγο. 

Οι ακόλουθες προσαρμογές μπορούν να εισαχθούν για να μπορούν όλα τα παιδιά/νέοι να έχουν 

διαφορετικές εμπειρίες ποδηλασίας, κύλισης και ολίσθησης: 

✔ Διαταραχές όρασης: ποδηλασία με συνοδηγό/ ο συνοδηγός καθοδηγεί με την φωνή; σημαδέψτε 

καλά χρωματικά τη διαδρομή/μονοπάτι (π.χ. σημάνσεις δαπέδου, πλευρικά περιβλήματα από 

ψάθες/ κορίνες κ.λπ.).Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε ειδικά προστατευμένο μονοπάτι/διάδρομο 

στον αγωνιστικό χώρο/γυμναστήριο, συμφωνήστε για τη συνοδεία και τις οδηγίες, π.χ. "Στοοοπ!" 



 

 

Σταμάτα εντός μέγ. 10 μ. "σταμάτα!" σταμάτα μέσα σε 3 μέτρα. "Σταμάτα τώρα!" σταμάτα αμέσως 

την οδήγηση - κίνδυνος! 

✔ Διαταραχές ακοής: Δώστε προσοχή σε ζαλάδες και πιθανά προβλήματα ισορροπίας. Τα οχήματα 

που έρχονται από πίσω δεν γίνονται αντιληπτά - κίνδυνος! 

✔ Κινητικές αναπηρίες: χρησιμοποιήστε skateboards με φαρδιά ελαστικά ή τροχούς στήριξης στα 

πλάγια.  Δημιουργήστε εμπειρίες ποδηλασία, κύλισης και ολίσθησης πέρα από το αναπηρικό 

καροτσάκι: π.χ. συνδέστε μια μεγαλύτερη τροχοσανίδα ή μια ανεστραμμένη κορυφή κουτιού σε 

δύο τροχοσανίδες και χρησιμοποιήστε αυτήν, εάν χρειάζεται, είδη «μαξιλαριού» για να αποφύγετε 

σημεία πίεσης. 

✔ Δυσκολίες στην αντίληψη και συμπεριφορά: Προσφέρετε έναν συνοδό, έναν συνοδηγό που θα 

είναι σε θέση να αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους και την ταχύτητα. 

 

Πρακτικές συμβουλές: Συμπερίληψη κατά την κίνηση στο νερό 
 

Η κολύμβηση είναι επίσης απαραίτητο μέρος της φυσικής αγωγής. Για τους νεαρούς μαθητές με 

αναπηρίες, το νερό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών κίνησης που δεν έχουν στη στεριά. Το να 

παίζεις υδατοσφαίριση (χειροσφαίριση) θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Απαραίτητη προϋπόθεση η 

γνώση κολύμβησης. Η τήρηση των κατάλληλων προφυλάξεων ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας στα 

μαθήματα κολύμβησης χωρίς αποκλεισμούς. 

 

✔ Διαταραχές όρασης: Προσοχή όταν κρατάτε την 

αναπνοή σας και καταδύεστε - η ενδοφθάλμια 

πίεση μπορεί να αυξηθεί.  Υποδεικνύετε την άκρη 

της πισίνας αγγίζοντας/κολλώντας εάν είναι 

απαραίτητο, προσαρτήστε γραμμές για 

προσανατολισμό κατά μήκος των οποίων θα 

κολυμπήσετε, οι συνεργάτες υποδεικνύουν 

ακουστικά την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει 

να κολυμπήσετε. 

✔ Διαταραχές ακοής: Μην βουτήξετε εάν έχετε 

κατεστραμμένα τύμπανα! Δώστε προηγουμένως 

συμφωνημένα ορατά σήματα (π.χ. κουνώντας ένα 

κόκκινο πανί/σημαία) στην έναρξη/όταν 

επιτευχθεί ο στόχος. 

✔ Κινητικές αναπηρίες: χρησιμοποιήστε πιθανά βοηθήματα κολύμβησης (μακαρόνια πισίνας, σανίδα 
κολύμβησης κ.λπ.),κρατήστε τα ανάπηρα παιδιά από το χέρι και συνοδέψτε τα. Εκτελέστε βουτιές 
κεφαλής από το κάθισμα/στήριγμα ενώ στέκεστε. Σε περίπτωση παράλυσης των κάτω άκρων: 
εισπνεύστε μετά από κάθε δεύτερο χτύπημα του χεριού για να εξασφαλίσετε καλύτερη θέση στο 
νερό. Η θέση στο νερό γίνεται πιο δύσκολη λόγω των μεγαλύτερων ασυμμετριών του σώματος, η 
χαλάρωση γίνεται πιο γρήγορα λόγω λιγότερης κίνησης, κάλτσες ή παπούτσια μπάνιου αποτρέπουν 



 

 

τραυματισμούς στα πόδια, σε υδροκέφαλο προσέξτε κατά την κατάδυση (εξισορροπήστε την 
πίεση). 

✔ Μαθησιακές δυσκολίες: αποφύγετε τους περισπασμούς από τις αντανακλάσεις φωτός/νερού και 
τον θόρυβο, ο θόρυβος και οι αντανακλάσεις φωτός μπορούν να προκαλέσουν επιληπτική κρίση – 
φροντίστε να παρακολουθείτε και να παρατηρείτε! 

✔ Δυσκολίες στην αντίληψη και συμπεριφορά: Οι αλλοιωμένες ακουστικές και οπτικές αντιλήψεις 
πάνω και κάτω από το νερό μπορεί μερικές φορές να αυξήσουν την αβεβαιότητα. Εάν χρειάζεται, 
επαναλάβετε τις ασκήσεις σύντομα και απλά. 

 
 

Δείγματα μαθησιακών σχεδίων και σεναρίων 
Στην ενότητα που ακολουθεί, παρουσιάζονται ως παραδείγματα διάφορες αθλητικές δραστηριότητες και 
ασκήσεις για τις Τάξεις I-V, VI-IX και X-XII. Οι βασικές προετοιμασίες, οι παράγοντες που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή της δραστηριότητας - ειδικά για μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες 
- καθώς και οι πληροφορίες για τη διάρκεια και το απαραίτητο υλικό παρέχουν χρήσιμες συμβουλές και 
προτάσεις για το πώς μπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν τα μαθήματα φυσικής αγωγής 
συμπερίληψης. 

Σχέδιο μάθησης Τάξεις : 
I-V 

Δεξιότητες/Ικανότητες που 
απευθύνονται: 

Σκυταλοδρομικό 

Προετοιμασία: Πάρτε μανταλάκια ρούχων σε  

Διάφορα χρώματα 

Εκτέλεση: Μαθητές χωρίς αναπηρίες: 
Δείτε «Δείγμα σεναρίου» 
 

Οι αναπηρίες των μαθητών 
λαμβάνονται υπόψη στο 
σκυταλοδρομικό ως εξής: 
Ένας μαθητής με προβλήματα 
όρασης τρέχει μαζί με 
συνοδό. Χρήστης αναπηρικού 
αμαξιδίου: οδηγεί στον άλλο 
μαθητή και κάνει τον 
ανάλογο χαιρετισμό και 
γυρνάει ξανά πίσω. 
Ένας μαθητής με διαταραχές 
του φάσματος του αυτισμού 
αντικαθιστά τον χαιρετισμό 
με χειρονομίες 

χωρίς σωματική επαφή. 

Συνέχιση: Εάν είναι απαραίτητο, 
σκεφτείτε άλλες μορφές 
χαιρετισμού μαζί και 
χρησιμοποιήστε τις στο 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σκυταλοδρομικό 
 

Δείγμα σεναρίου: 

Σκυταλοδρομικό: Για να προετοιμαστούν οι δραστηριότητες τρεξίματος που απαιτούνται στις τρεις αθλητικές 
δραστηριότητες με μπάλα στις οποίες επικεντρώνεται αυτό το έργο, τα σκυταλοδρομικά θα μπορούσαν να είναι 
μια καλή προετοιμασία. Για αυτό, η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των έξι μαθητών η καθεμία. Στη συνέχεια οι ομάδες 
χωρίζονται στη μέση και παρατάσσονται η μία απέναντι από την άλλη σε απόσταση 20 μέτρων (τρεις μαθητές σε 
κάθε πλευρά).Δύο μέλη κάθε ομάδας περπατούν/τρέχουν το ένα προς το άλλο, συναντιούνται και κάνουν έναν 
από τους χαιρετισμούς που αναφέρονται, π.χ. 
1) με τα χέρια: οι μαθητές τρέχουν η μία προς την άλλη, δίνουν τα χέρια και τρέχουν πίσω. Οι επόμενοι επιτρέπεται 

να ξεκινήσουν μόλις τα αγγίξει με χειραψία ο μαθητής που φτάνει κ.λπ.Μετά από κάθε τρέξιμο, ο μαθητής 

κουμπώνει ένα μανταλάκι για ρούχα στο μπλουζάκι του και μπαίνει στη σειρά στο πίσω μέρος της ομάδας.Ποια 

ομάδα θα συγκεντρώσει τα περισσότερα μανταλάκια για ρούχα σε τρία λεπτά;Στα επόμενα τρία λεπτά, μπορεί 

να εφαρμοστεί η επόμενη μορφή χαιρετισμού, π.χ. 

2) με πόδια: Οι μαθητές τρέχουν ο ένας προς τον άλλο, κάθονται στο πάτωμα και χαιρετούν ο ένας τον άλλον με τα 

πόδια τους, μετά σηκώνονται ξανά και τρέχουν πίσω 

3) με την παράδοση της σκυτάλης: Οι μαθητές τρέχουν ο ένας προς τον άλλο, παραδίδουν τη σκυτάλη και τρέχουν 

ξανά πίσω 

4) με διπλό παλαμάκι: Οι μαθητές  τρέχουν ο ένας προς τον άλλον, χτυπούν με τα δύο χέρια και τρέχουν πίσω 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διάρκεια: περίπου 20-30 (λεπ.) 

Υλικά: μανταλάκια ρούχων 

Σχέδιο 
μάθησης 
Τάξεις : VI-IX 

Δεξιότητες/Ικανότητες που 
απευθύνονται: 

Βουτιές: Να μπορείς να βουτήξεις με 
το κεφάλι σε βαθιά νερά 

Προετοιμασία: Σχηματισμός μικρών ομάδων (3-4 

μαθητές) 

Εκτέλεση: Μαθητές χωρίς 
αναπηρίες: Δείτε «Δείγμα 
σεναρίου» 
 

Οι αναπηρίες των μαθητών 
λαμβάνονται υπόψη κατά την βουτιά 
ως εξής: Ένας μαθητής με προβλήματα 
όρασης λαμβάνει ακουστικές οδηγίες 
από έναν μαθητή στο νερό και 
συνοδεύεται απ τον ίδιο μαθητή στην 
άκρη της πισίνας. Χρήστες αναπηρικών 
αμαξιδίων: βουτιές από το κάθισμα ή, 
εάν είναι απαραίτητο, βοήθεια στην 
στήριξη από κάποιον μαθητή/δάσκαλο. 
Για τους μαθητές με προβλήματα 
ακοής, το σήμα εκκίνησης γίνεται ορατό 
(π.χ. ο δάσκαλος στέκεται στο νερό και 
κυματίζει μια κόκκινη σημαία). 

Συνέχιση: Μετά την βουτιά, οι μαθητές προσπαθούν να βουτήξουν στον πυθμένα της 

πισίνας ή να φτάσουν στην άκρη της πισίνας με πρόσθιο / ύπτιο. 

 

 

Δείγμα σεναρίου: 

3-4 μαθητές βουτούν ταυτόχρονα με το κεφάλι στο νερό από βαθύ κάθισμα ή όρθια θέση και στη 
συνέχεια γλιστρούν στον πυθμένα (βάθος νερού τουλάχιστον 1,80 m).Έχουν αρκετή απόσταση 
μεταξύ τους και από την άκρη της πισίνας. Μόλις οι μαθητές βρεθούν στην απέναντι πλευρά της 
πισίνας, η επόμενη ομάδα βουτά. 

Διάρκεια: περίπου 20-30 (λεπ.) 

Υλικά: --- 

Σχέδιο 
μάθησης 
Τάξεις : X-XII 

Δεξιότητες/Ικανότητες που 
απευθύνονται: 

Καλαθοσφαίριση– Baskin 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Προετοιμασία: Ρύθμιση των πρόσθετων  

Καλαθιών σε ύψος 1,10 μ.  

Εκτέλεση: Μαθητές χωρίς 
αναπηρίες: Δείτε «Δείγμα 
σεναρίου» 
 

Τα προβλήματα των μαθητών 
αντιμετωπίζονται στο Βaskin με την 
υιοθέτηση των ακόλουθων 
αναθέσεων ρόλων: 
1)Παίκτης με πολλαπλές αναπηρίες 
παίζει μέσα στα ημικύκλια χωρίς 
μαρκάρισμα. Μετά από μια 
πάσα, η μπάλα μπορεί να 
ανταλλάσσεται και να γίνει ρίψη στο 
καλάθι των 1,10 μ. μέσα σε 10 
δευτερόλεπτα. 

 2) Ανάλογα με την κινητικότητα, ο 
παίκτης μπορεί να παίξει μέσα ή έξω 
από τα πλευρικά ημικύκλια, μετά από 
πάσα, μπορεί να ντριμπλάρει στο 
προστατευμένο ημικύκλιο και να ρίξει 
στο καλάθι των 2,20 μέτρων μέσα σε 
10 δευτερόλεπτα 
3) Παίκτης με περιορισμούς αναπηδά 
και μπορεί να περπατήσει (χωρίς να 
τρέξει) και να παίξει σε τυπικά 
καλάθια. 
4) Ο παίκτης μπορεί να αναπηδήσει, να 
περπατήσει, να τρέξει χωρίς 
σημαντικούς περιορισμούς, αλλά δεν 
μπορεί να εκτελέσει βολή προς το 
καλάθι. 
5) Παίκτης με βασικές γνώσεις μπάσκετ 
μπορεί να παίξει τον ρόλο του 
υποστηρικτή. Ανάλογα με τη σύνθεση 
της τάξης, οι κανόνες μπορούν να 
διανεμηθούν και να οριστούν 
διαφορετικά. Για παράδειγμα, με έναν 
παίκτη με μαθησιακές δυσκολίες, ο 
κανόνας του βήματος μπορεί να 
χαλαρώσει (π.χ. 5 βήματα επιτρέπονται 
μετά την παραλαβή της μπάλας. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέχιση: --- 

Δείγμα σεναρίου: 

Το Baskin παίζεται στο γήπεδο μπάσκετ με δύο επιπλέον πλευρικά καλάθια στο ύψος της 
κεντρικής γραμμής. Κάτω από τα πλαϊνά καλάθια (ύψος: 2,20 m), τοποθετείται ένα δεύτερο 
καλάθι σε ύψος 1,10 m το καθένα. Οι προστατευμένες ζώνες επιτρέπουν τη ρίψη στα πλαϊνά 
καλάθια χωρίς επιρροή του αντιπάλου και, ανάλογα με τις συνθήκες, με ελαφρύτερη μπάλα. Σε 
κάθε ομάδα 6 παίκτες παίζουν με συγκεκριμένους ρόλους ανάλογα με τις κινητικές τους 
ικανότητες. Οι ρόλοι 1 έως 5 έχουν τους δικούς τους κανόνες. Επιπλέον, ένας παίκτης μπορεί να 
αναλάβει τον ρόλο του υποστηρικτή και να συνοδεύσει λίγο πολύ όλες τις ενέργειες ενός 
συμπαίκτη. Το παιχνίδι παίζεται με μικρή μπάλα καλαθοσφαίρισης. Το παιχνίδι απαιτεί 2 
στύλους με ρυθμιζόμενα καλάθια. 

Κανόνες: 

Δύο παίκτες σε μια ομάδα 5 παικτών, οι οποίοι επιτρέπεται να σκοράρουν το πολύ 3 καλάθια ανά   

παιχνίδι.           

Το άθροισμα των ρόλων ανά ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή 23 

Δεν επιτρέπεται η επίθεση σε παίκτη με χαμηλότερο βαθμό (οι ρόλοι θα επισημαίνονται). 

- Επιτρέπεται η επιστροφή του παιχνιδιού στην αμυντική ζώνη και οι κανόνες χρόνου ακυρώνονται. 

Διάρκεια: περίπου 30-45 (λεπ.) 

Υλικά: Στύλοι με ρυθμιζόμενα σε ύψος καλάθια, μικρές μπάλες καλαθοσφαίρισης 
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Συγκεκριμένες οδηγίες συμπερίληψης για τις τάξεις I – XII 
Η εντατική φυσική αγωγή-πολλαπλών κινήσεων  θα πρέπει να υποστηρίζει τα παιδιά και τους εφήβους - 

με και χωρίς αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες - στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η φυσική 

αγωγή πρέπει να συμβάλλει εξίσου στην ανάπτυξη της υλικής, της αυτάρκειας και της κοινωνικής 

ικανότητας, καθώς και στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης. Οι ευέλικτες κινητικές δεξιότητες, οι εμπειρίες 

και η υπεύθυνη κινητική συμπεριφορά έχουν ως αποτέλεσμα την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς το 

σώμα του και τη δική του κινητική συμπεριφορά. 

Μπορεί επίσης να αυξήσει τη χαρά για την κίνηση, τη δημιουργικότητα, το παιχνίδι και την 

ευαισθητοποίηση για την υγεία. Η φυσική αγωγή προάγει επίσης την ικανότητα των παιδιών και των νέων 

να εργάζονται σε ομάδες. Η αλληλεπίδραση με τους συνεργάτες, η επίλυση διαφορετικών δοκιμασιών και 

η ανάπτυξη της επίγνωσης των κανόνων είναι υψίστης σημασίας για την προσωπική ανάπτυξη. Η 

συνεκτίμηση των ειδικών ενδιαφερόντων και των αναγκών του φύλου, ο κατάλληλος χειρισμός των ρόλων 

των φύλων καθώς και η ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής κατανόησης θα πρέπει επίσης να αποτελούν 

κατευθυντήριες αρχές στη φυσική αγωγή. 

 

Προκειμένου να αντισταθμιστούν τυχόν υφιστάμενες αδυναμίες σε επιμέρους τομείς και να αποτραπούν 

οι βλάβες στην υγεία, τα παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να υποστηρίζονται ατομικά και σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους. Αυξάνοντας την προθυμία και την ικανότητα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, 

αντιμετωπίζοντας τη δημιουργικότητα και τα συναισθήματα, η φυσική αγωγή μπορεί να εξοπλίσει τους 

μαθητές με γνώσεις κοινωνικής ευθύνης και να τους διδάξει πώς να συμπεριφέρονται δίκαια και να 

αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους. 

 

INEDU οδηγίες συμπερίληψης για τις τάξεις I-V 

Για τα μικρά παιδιά (6-10 ετών), ο κύριος στόχος της φυσικής αγωγής είναι να διατηρήσει και να αυξήσει 

τη χαρά τους για κίνηση και παιχνίδι μέσα από ένα ποικίλο εύρος κινήσεων που αντιστοιχεί στις ατομικές 

κινητικές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να είναι δημιουργικοί με την κίνηση και 

να δοκιμάζουν και να ενοποιούν διάφορες κοινωνικές συμπεριφορές στο παιχνίδι κίνησης καθώς και στις 

ασκήσεις αρθρώσεων. Μέσα από πολλαπλές ασκήσεις βασικών κινητικών δεξιοτήτων, επιδιώκονται οι 

ακόλουθη στόχοι: 

 

✔ Ανάπτυξη της επίγνωσης του σώματος - 

στοιχειώδης εμπειρία του σώματος και 

διαφορετικές κινήσεις. 

✔ Προώθηση ποικίλων κινητικών 

δεξιοτήτων σε καθημερινές και 

αθλητικές κινητικές δραστηριότητες. 

✔ Βελτίωση του βασικού συντονισμού της 

κίνησης 

✔ Ενθάρρυνση της έκφρασης μέσω της κίνησης και 
της διαμόρφωσης της κίνησης  

✔ Ανάπτυξη μιας ευέλικτης ικανότητας για παιχνίδι και 
αφύπνιση της προθυμίας να παίξει αυθόρμητα με διαφορετικά αντικείμενα, στοιχεία, ανθρώπους και 

καταστάσεις. 
✔ Έκφραση μιας ποικιλίας ιδεών και μορφών παιχνιδιού και ανάπτυξη της ικανότητας συμφωνιών 

και κανόνων παιχνιδιού, τροποποίησης τους ανάλογα με την κατάσταση ή ανάπτυξης νέων. 



 

 

✔ Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και θέλησης για απόδοση (εύρος απόδοσης, βελτίωση της 
απόδοσης). 

✔ Ενθάρρυνση της συνειδητής συμπεριφοράς για την υγεία και την ασφάλεια και ουσιαστικές 
δραστηριότητες αναψυχής. 

✔  Ανάπτυξη μιας υπεύθυνης και κριτικής στάσης απέναντι στις επιπτώσεις του αθλητισμού στο 
άτομο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Τι πρέπει να κάνω για να 
παρακινήσω όλους τους 
μαθητές να συμμετέχουν στη 
συμπεριληπτική προσέγγιση 
 

Μαθητές με αναπηρίες: 
προσφορά μιας ποικιλίας 
ευκαιριών κίνησης με 
αυτοκαθορισμένες 
δυνατότητες λήψης 
αποφάσεων ως προς το τι 
πρέπει να γίνει/ασκηθεί 
 

Μαθητές χωρίς αναπηρίες: 
για να δείξουμε τη 
διασκέδαση της κοινής 
κίνησης και τη 
βοήθεια/υποστήριξη 
που μπορούν να 
προσφέρουν οι μαθητές 
χωρίς αναπηρία, αυξάνοντας 
έτσι τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες και την 
αυτοπεποίθηση τους. 

Ποιες δραστηριότητες 
(ασκήσεις) είναι κατάλληλες 
για «όλους τους μαθητές» 
στις υποχρεωτικές 
προπονήσεις 

κινητικά παιχνίδια, χοροί, 
γυμναστική σε διάφορα 
όργανα-πίστες οργάνων, 
βασικές ασκήσεις στον 
αθλητισμό 

κινητικά παιχνίδια, χοροί, 
γυμναστική σε διάφορα 
όργανα-πίστες οργάνων, 
βασικές ασκήσεις στον 

αθλητισμό 

Αυτό που πρέπει να λάβω 
υπόψη μπορεί να είναι 
φραγμός και εμπόδιο κατά 
την εφαρμογή της άσκησης 
 

Ορατές σημάνσεις 
δαπέδου απαιτούνται 
πρόσθετες προφυλάξεις 
ασφαλείας 
χρήση εναλλακτικών 
υλικών (π.χ. μικρές 
μαλακές μπάλες, 
μπαλόνια κ.λπ.) 
- επαρκής χρόνος για 
ανεξάρτητη δοκιμή και 
πρακτική 

Πώς μπορούν οι μαθητές 
χωρίς αναπηρίες να 
υποστηρίξουν τους μαθητές 
με αναπηρίες; Ποιες 
ασκήσεις/δραστηριότητες 
είναι χρήσιμες σε 
συνδυασμό/μικρή ομάδα; 
- επαρκής χρόνος για 
ανεξάρτητη δοκιμή και 
πρακτική 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποιον πρέπει να 
ενημερώσω/εμπλέξω  πριν 
από την υλοποίηση; 
 

ενημερωτική συζήτηση με 
γονείς/γιατρούς σχετικά με 
πιθανούς κινδύνους και 
κινδύνους τραυματισμού 
λάβετε συμβουλές από 
έμπειρους 
δασκάλους/επαγγελματίες 
αθλημάτων συμπερίληψης  
όλους τους μαθητές της 
τάξης 

Όλοι οι μαθητές της τάξης: 
αποσαφήνιση πιθανών 
ευκαιριών και δυνατοτήτων 
συμμετοχής στην φυσική 
αγωγή χωρίς αποκλεισμούς 
κοινός προγραμματισμός του 

μαθήματος/πεζοπορίας 

γυμναστικής και, αν 

χρειαστεί, προσαρμογή των 

κανόνων του 

παιχνίδι 

Πώς / σε ποιον να 
αναφέρετε / να μοιραστείτε 
τη θετική υλοποίηση 
 ιδιαίτερα (τι να λάβετε 
υπόψη σε αυτήν) 
 

μαθητές με αναπηρίες για να 
επισημάνουν πιθανές 
επιτυχίες και να 
χρησιμοποιηθούν ως κίνητρο 
σε 
συναδέλφους που θέλουν 
επίσης να εφαρμόσουν 
συμπεριληπτική φυσική 
εκπαίδευση 

μαθητές χωρίς αναπηρίες για 
την αποσαφήνιση πιθανών 
ευκαιριών για ενεργό 
συμμετοχή σε αθλητικές 
συνεδρίες χωρίς 
αποκλεισμούς για όλους τους 
συμμετέχοντες 
 

Συμβουλές για μεμονωμένες ασκήσεις με το παιδί με αναπηρία 

Δίνοντας στους μαθητές σας σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να πραγματοποιήσουν μια 
δραστηριότητα, τους επιτρέπει να προβλέψουν κάθε φάση και να προετοιμαστούν για τη 
συνολική δραστηριότητα. Φροντίστε να καθορίσετε έναν αριθμό επαναλήψεων για κάθε άσκηση. 
Η ασάφεια στις οδηγίες μπορεί να αναστατώσει τα παιδιά, καθιστώντας πιο δύσκολη την 
επεξεργασία των πληροφοριών για έναν μαθητή με ειδικές ανάγκες. Χρησιμοποιήστε ένα μοτίβο 
για να τους ενθαρρύνετε, να δημιουργήσετε τη σύνδεση μυαλού-σώματος και να τους κρατήσετε 
εστιασμένους στη δεδομένη άσκηση. Για παράδειγμα: 10 επιτόπια πηδήματα, 9 βαθιά καθίσματα 
ή ημικαθίσματα, 8 βαθιά καθίσματα με επιτόπιο άλμα, 7  πηδήματα με εμπόδιο κ.λπ. Ο μαθητής 
μπορεί να μετράει μόνος του τις ασκήσεις ή να έχει έναν συνομήλικο να τον υποστηρίζει. 



 

 

INEDU οδηγίες συμπερίληψης για τις τάξεις VI-IX 

Στα μαθήματα φυσικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 10 έως 14 ετών, μια ποικιλία από κινητικές 

εμπειρίες θα πρέπει να υποστηρίζει την προσωπική τους ανάπτυξη, εκτός από την ατομική δέσμευση, 

την ανάληψη ευθύνης σε μια ομάδα και την προσπάθεια για επίτευξη σημαντικών στόχων στην 

κοινότητα. 

Οι αξίες και οι κανόνες που μαθαίνονται στον χώρο του αθλητισμού θα ενισχύσουν την ηθική 

συμπεριφορά. Στα ανταγωνιστικά αθλήματα , η επιτυχία και η δικαιοσύνη καθώς και ο ανταγωνισμός 

και η αλληλεγγύη δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους και πρέπει να διαμορφώνονται 

με αθλητικό-παιδαγωγικό τρόπο. Η διδασκαλία των βασικών κινητικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων θα 

πρέπει πάντα να συνεκτιμά τις υγειονομικές πτυχές κι αυτές της κινητικής εξέλιξης καθώς και την 

ατομική υγεία και τα φυσιολογικά/φυσικά ερεθίσματα. Η προθυμία των παιδιών για μάθηση μπορεί 

να αυξηθεί εντάσσοντας τον κόσμο της κίνησης των παιδιών σε αντίστοιχες αθλητικές τάσεις. Η 

προετοιμασία και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, επιδείξεις και διαγωνισμούς με γνώμονα τους νέους, 

καθώς και η απόκτηση σημάτων επιτευγμάτων μπορεί επίσης να αυξήσει το κίνητρο των παιδιών να 

συμμετέχουν σε αθλήματα. 

Οι στόχοι των μαθημάτων φυσικής αγωγής για παιδιά 10-14 ετών είναι: 

✔ εκπαίδευση και περαιτέρω ανάπτυξη των υπό όρους συντονιστικών και βασικών κινήσεων, 

βελτιώνοντας την ατομική απόδοση 

✔ απόκτηση βασικών και ευέλικτων δεξιοτήτων κίνησης και δημιουργία ευκαιριών για την 

ανακάλυψη προτιμήσεων για ορισμένες μορφές κίνησης και την ενσωμάτωσή τους στον 

προσωπικό τρόπο ζωής 

✔ να βιώσουν μια ποικιλία από φυσικές και κινητικές εμπειρίες σε διαφορετικές καταστάσεις και 

χώρους, ειδικά σε βιωματικές και βασισμένες στη φύση δραστηριότητες κίνησης 

✔ ικανότητα να ενεργεί τόσο σε συνεργασία όσο και σε ανταγωνισμό και να γνωρίζει πώς να 
αντιμετωπίζει συγκρούσεις 

✔ κριτική-εποικοδομητική ενασχόληση (δράση και γνώση) με φαινόμενα της κινητικής κουλτούρας, 

ειδικά με αυτά των σύγχρονων αθλημάτων, καθώς και με τους κανόνες και τις αξίες του 

αθλητισμού 
 

 
Τι πρέπει να κάνω 
για να παρακινήσω 
όλους τους μαθητές 
να συμμετέχουν στη 
συμπεριληπτική 
προσέγγιση 
 

Μαθητές με αναπηρία: 

Προσφέροντας μια ποικιλία 

ευκαιριών σωματικής 

δραστηριότητας με 

αυτοκαθορισμένες επιλογές για 

το τι να κάνετε/άσκηση. 

Συμμετοχή σε αθλητικές 

επιδείξεις και διαγωνισμούς 

Μαθητές χωρίς αναπηρίες: 
Να αναδείξουμε τη 
διασκέδαση και την 
απόλαυση της συνύπαρξης 
και τη βοήθεια/υποστήριξη 
που οι μαθητές χωρίς 
αναπηρία μπορούν να 
παρέχουν, αυξάνοντας έτσι 
τις κοινωνικές δεξιότητες τους 
και την αυτοπεποίθηση 



 

 

Ποιες δραστηριότητες 
(ασκήσεις) είναι 
κατάλληλες για 
«όλους τους μαθητές» 
στις υποχρεωτικές 
ασκήσεις 
 

Κινητικά παιχνίδια, 
χορευτική γυμναστική σε 
διάφορες πίστες οργάνων – 
όργανα  
αγώνες βασικών ασκήσεων 
στίβου, αθλητικές επιδείξεις 
κολύμβηση 
υπαίθριες δραστηριότητες 

Κινητικά παιχνίδια, 
χορευτικά, γυμναστική σε 
διάφορες πίστες οργάνων – 
όργανα  
αγώνες βασικών ασκήσεων 
στίβου, αθλητικές 
επιδείξεις, κολύμβηση, 
υπαίθριες δραστηριότητες 

Αυτό που πρέπει να 
λάβω υπόψη μπορεί να 
είναι φραγμός και 
εμπόδιο κατά την 
εφαρμογή της άσκησης 

Ορατές σημάνσεις 
δαπέδου απαιτούν 
πρόσθετες προφυλάξεις 
ασφαλείας, χρήση 
εναλλακτικών υλικών 
(π.χ. μικρές μαλακές 
μπάλες, μπαλόνια κ.λπ.) 
επαρκής χρόνος για 
ανεξάρτητη δοκιμή και 
εξάσκηση 
για υπαίθριες 
δραστηριότητες: είναι η 
περιοχή χωρίς εμπόδια 
ή εύκολα προσβάσιμη 

Πώς μπορούν οι μαθητές 
χωρίς αναπηρίες να 
υποστηρίξουν τους 
μαθητές με αναπηρίες; 
Ποιες 
ασκήσεις/δραστηριότητες 
είναι χρήσιμες σε 
συνδυασμό/μικρή ομάδα 
επαρκής χρόνος για 
ανεξάρτητη δοκιμή και 
εξάσκηση 
 

Ποιον πρέπει να 
ενημερώσω/εμπλέξω 
πριν από την 
υλοποίηση; 
 

Ενημερωτική συζήτηση με 
γονείς/γιατρό σχετικά με 
πιθανούς κινδύνους και 
κινδύνους τραυματισμού. 
λάβετε συμβουλές από 
έμπειρους καθηγητές/ειδικούς 
αθλημάτων συμπερίληψης. 
όλους τους μαθητές της τάξης 
εάν είναι απαραίτητο, 
συνοδούς (π.χ. για κολύμπι, 
υπαίθριες 
δραστηριότητες/πεζοπορίες) 

Όλους τους μαθητές της 
τάξης: αποσαφήνιση 
πιθανών ευκαιριών και 
δυνατοτήτων κοινής 
συμπεριληπτικής  φυσικής 
αγωγής . 
κοινός προγραμματισμός 
του μαθήματος γυμναστικής 
/ πίστας οργάνων / 
πεζοπορίας καθώς και 
προσαρμογή των κανόνων 
του παιχνιδιού 
 εάν είναι απαραίτητο 

Πώς / σε ποιον να 
αναφέρετε / να 
μοιραστείτε τη θετική 
υλοποίηση 
 ιδιαίτερα (τι να λάβετε 
υπόψη σε αυτήν) 

Μαθητές με αναπηρίες για να 
επισημάνουν πιθανές επιτυχίες 
και να χρησιμοποιηθούν ως 
κίνητρο σε συναδέλφους που 
θέλουν επίσης να εφαρμόσουν 
συμπεριληπτική φυσική 
Εκπαίδευση 

Μαθητές χωρίς αναπηρίες για 
την αποσαφήνιση πιθανών 
ευκαιριών για ενεργό 
συμμετοχή σε αθλητικές 
συνεδρίες χωρίς 
αποκλεισμούς για όλους τους 
συμμετέχοντες 
 

Συμβουλές για μεμονωμένες ασκήσεις με το παιδί με αναπηρία 



 

 

Μια άσκηση συνεργασίας, κατάλληλη για μαθητές με διαφορετικά είδη αναπηρίας ή μικτή ομάδα 

των 2: δύο μαθητές κρατούν μια μεγάλη μπάλα γυμναστικής ως αερόσακο μπροστά από το σώμα 

τους. Προσπαθούν να σπρώξουν ο ένας τον άλλον σε μια καθορισμένη γραμμή σε ένα δεδομένο 

χρονικό πλαίσιο. Στην αρχή και στο τέλος κάθε άσκησης που ξεκινά, δίνουν τα χέρια ή κάνουν άλλη 

ιεροτελεστία. Παρατήρηση: εκτελέστε με μικρή επανάληψη και πείτε στους μαθητές να προσέξουν 

την ανάκρουση μετά την πρόσκρουση. 



 

 

 
 
 

 

INEDU οδηγίες συμπερίληψης για τις τάξεις X-XII 

Στη φυσική αγωγή, οι νέοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν ολοκληρωμένες κινητικές και 

αθλητικές ικανότητες (αντικειμενικές, μεθοδολογικές, κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες). 

Με βάση το κινητικό και αθλητικό ειδικό θεμέλιο του δευτεροβάθμιου επιπέδου I και II, θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ακολουθούν έναν ενεργό αθλητικό τρόπο ζωής και να έχουν σχετική κατανόηση της 

κίνησης, του αθλητισμού και της υγείας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις, τις κινητικές δεξιότητες και ικανότητες (επίπεδο 

δεξιοτήτων, την κλίση και τα ενδιαφέροντα, η εστίαση είναι στη στοχοθετημένη ανάπτυξη των 

βασικών κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων μέσω της ενεργητικής κίνησης και της απόκτησης 

γνωστικών βασικών, την ανάπτυξη βασικής θετικής  στάσης απέναντι στην κίνηση και τον αθλητισμό, 

και στοχαστική εξέταση επιλεγμένων απαιτήσεων δράσης που σχετίζονται με την κίνηση. 

Στη φυσική αγωγή με εφήβους μαθητές, η λειτουργική 

αλληλεπίδραση της ευθύνης του δασκάλου και της 

ευθύνης του μαθητή είναι αποφασιστικής σημασίας: ο 

σχεδιασμός των μαθημάτων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε 

οι μαθητές να μπορούν να εκφράσουν τις ικανότητες και 

τις δεξιότητές τους (ικανότητα), τις γνώσεις τους 

(γνώσεις) καθώς και την προσέγγιση (θέληση) τους στα 

μαθήματα (υπευθυνότητα μαθητή) ώστε οι μαθητές να 

μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους 

μέσα από τις διδακτικές δραστηριότητες. 

 

Στη φυσική αγωγή  οι ακόλουθοι στόχοι είναι κατευθυντήριες αρχές. Οι νεαροί μαθητές θα πρέπει: 

✔ μάθουν πώς να αξιολογούν ρεαλιστικά τις κινητικές τους δεξιότητες και ικανότητες και πώς 
μπορούν να τις βελτιώσουν 

✔ να μπορεί να αναγνωρίσει τη σημασία της άσκησης και του αθλητισμού για την υγεία και την 
προσωπική ευεξία 

✔ να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει κατάλληλα τυχόν κινδύνους που ενέχονται σε 
αθλητικές δραστηριότητες 

✔ βιώνουν καταστάσεις στις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν ανεξάρτητα τις δεξιότητες και τις 
γνώσεις τους στις αθλητικές ασκήσεις και να τις μεταφέρουν σε νέες περιπτώσεις 

✔ να προκληθούν να αποκτήσουν δεξιότητες και συμπεριφορές που τους επιτρέπουν να ενεργούν 
υπεύθυνα και μέσα σε μια ομάδα 

✔ να ζήσουν την  χαρά στην κίνηση, το παιχνίδι και τον αθλητισμό 
✔ να είναι σε θέση να αναπτύξει τις προαναφερθείσες πτυχές με τέτοιο τρόπο που να οδηγούν σε 

περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη 
 
 

 



 

 

Τι πρέπει να κάνω για να 
παρακινήσω όλους τους 
μαθητές να συμμετέχουν 
στη συμπεριληπτική 
προσέγγιση 
 

Μαθητές με αναπηρία: 

Προσφέροντας μια ποικιλία 

ευκαιριών σωματικής 

δραστηριότητας με 

αυτοκαθορισμένες επιλογές 

για το τι να κάνετε/άσκηση 

Συμμετοχή σε αθλητικές 

επιδείξεις και διαγωνισμούς 

Μαθητές χωρίς αναπηρίες: 
Να επιδείξουμε τη 
διασκέδαση και την 
απόλαυση της συνύπαρξης 
και τη βοήθεια/υποστήριξη 
που οι μαθητές χωρίς 
αναπηρία μπορούν να 
παρέχουν, αυξάνοντας έτσι 
τις κοινωνικές δεξιότητες 
τους και την 
αυτοπεποίθηση 

Ποιες δραστηριότητες 
(ασκήσεις) είναι 
κατάλληλες για «όλους 
τους μαθητές» στις 
υποχρεωτικές ασκήσεις 
 

Κινητικά παιχνίδια, 
χορευτική γυμναστική σε 
διάφορες πίστες οργάνων 
– όργανα  
αγώνες βασικών 
ασκήσεων στίβου, 
αθλητικές επιδείξεις 
κολύμβηση 
υπαίθριες δραστηριότητες 

Κινητικά παιχνίδια, 
χορευτικά γυμναστική σε 
διάφορες πίστες οργάνων 
– όργανα  
αγώνες βασικών 
ασκήσεων στίβου, 
αθλητικές επιδείξεις 
κολύμβηση 
υπαίθριες δραστηριότητες 

Αυτό που πρέπει να λάβω 
υπόψη μπορεί να είναι 
φραγμός και εμπόδιο κατά 
την εφαρμογή της άσκησης 

Ορατές σημάνσεις 
δαπέδου απαιτούν 
πρόσθετες 
προφυλάξεις 
ασφαλείας, χρήση 
εναλλακτικών υλικών 
(π.χ. μικρές μαλακές 
μπάλες, μπαλόνια 
κ.λπ.) επαρκής χρόνος 
για ανεξάρτητη 
δοκιμή και εξάσκηση 
για υπαίθριες δραστηριότητες: 

είναι η περιοχή χωρίς εμπόδια 

ή εύκολα προσβάσιμη; 

Πώς μπορούν οι μαθητές 
χωρίς αναπηρίες να 
υποστηρίξουν τους 
μαθητές με αναπηρίες; 
Ποιες 
ασκήσεις/δραστηριότητε
ς είναι χρήσιμες σε 
συνδυασμό/μικρή 
ομάδα επαρκής χρόνος 
για ανεξάρτητη δοκιμή 
και εξάσκηση 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποιον πρέπει να 
ενημερώσω/εμπλέξω πριν 
από την υλοποίηση; 
 

Ενημερωτική συζήτηση με 
γονείς/γιατρό σχετικά με 
πιθανούς κινδύνους και 
κινδύνους τραυματισμού. 
λάβετε συμβουλές από 
έμπειρους 
καθηγητές/ειδικούς 
αθλημάτων συμπερίληψης. 
όλους τους μαθητές της 
τάξης 
εάν είναι απαραίτητο, 
συνοδούς (π.χ. για 
κολύμπι, υπαίθριες 
δραστηριότητες/πεζοπορί
ες) 

Όλους τους μαθητές της 
τάξης: αποσαφήνιση 
πιθανών ευκαιριών και 
δυνατοτήτων κοινής 
συμπεριληπτικής  
φυσικής αγωγής . 
κοινός προγραμματισμός 
του μαθήματος 
γυμναστικής / πίστας 
οργάνων / πεζοπορίας 
καθώς και προσαρμογή 
των κανόνων του 
παιχνιδιού 
 εάν είναι απαραίτητο 

Πώς / σε ποιον να 
αναφέρετε / να μοιραστείτε 
τη θετική υλοποίηση 
 ιδιαίτερα (τι να λάβετε 
υπόψη σε αυτήν) 

Μαθητές με αναπηρίες για να 
επισημάνουν πιθανές 
επιτυχίες και να 
χρησιμοποιηθούν ως κίνητρο 
σε συναδέλφους που θέλουν 
επίσης να εφαρμόσουν 
συμπεριληπτική φυσική 
Εκπαίδευση 

Μαθητές χωρίς αναπηρίες 
για την αποσαφήνιση 
πιθανών ευκαιριών για 
ενεργό συμμετοχή σε 
αθλητικές συνεδρίες χωρίς 
αποκλεισμούς για όλους 
τους συμμετέχοντες 

Συμβουλές για μεμονωμένες ασκήσεις με το παιδί με αναπηρία 

Μια άσκηση ενόργανης γυμναστικής: 

για να ενισχύσετε τη συνοχή μεταξύ όλων των μαθητών, περιγράψτε την εργασία σε όλη την 
ομάδα, δείξτε τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές, αφήστε τον συνεργάτη Α να το κάνει, ο 
συνεργάτης Β παρακολουθεί, ο συνεργάτης Α δείχνει και εξηγεί την άσκηση στον συνεργάτη Β, ο 
συνεργάτης Β εκτελεί την εργασία και ο συνεργάτης Α υποστηρίζει/ασφαλίζει. Ο συνεργάτης Α 
πρέπει 
να γνωρίζει ότι ο συνεργάτης Β έχει περιορισμούς, επομένως πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό 
όταν καθοδηγεί τον συνεργάτη Β. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συμβουλές για μεμονωμένες ασκήσεις για το παιδί με αναπηρία 
 
Η τοξοβολία είναι ένα από τα λίγα ατομικά αθλήματα στα οποία η συμπερίληψη μπορεί να γίνει 
χωρίς περιορισμούς και σε καθημερινή βάση. Απευθύνεται σε μαθητές με και χωρίς σωματικά 
προβλήματα. Μπορούν να συμμετάσχουν άτομα σε καθιστή ή όρθια θέση, επομένως είναι, 
μεταξύ άλλων, πολύ κατάλληλη για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων κατηγορίας 1 και κατηγορίας 
2. Μια ιδιαίτερη πτυχή είναι ότι οι μαθητές με και χωρίς αναπηρία μπορούν να ανταγωνιστούν 
μεταξύ τους χωρίς να αλλάξουν τους κανόνες. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η ευέλικτη 
επιλογή τοποθεσίας μέσω της δυνατότητας προπόνησης σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους 
και δεν απαιτείται συνεργάτης. Ο στόχος στην τοξοβολία είναι εξοπλισμένος με στήριγμα στόχου 
με δακτυλιοειδή βαθμολόγηση. Αυτό χωρίζεται σε 10 δαχτυλίδια με τα χρώματα χρυσό, κόκκινο, 
μπλε, μαύρο και άσπρο. Κάθε χρώμα χωρίζεται σε δύο δαχτυλίδια. Εάν ένας τοξότης χτυπήσει το 
χρυσό με το βέλος, λαμβάνει 9 ή 10 πόντους για αυτή τη βολή. Για το κόκκινο είναι 7 ή 8 πόντοι 
και για το μπλε 5 ή 6 πόντοι. Ανάλογα με το είδος της αναπηρίας, προσαρμογές στο τόξο και 
ειδική προστασία δακτύλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, η απόσταση στόχου μπορεί να 
ποικίλλει. 



 

 

 

 

Κεφάλαιο 3–Πώς να εφαρμοστεί η συμπεριληπτική Φυσική Αγωγή εστιάζοντας στις 

ομαδικές δραστηριότητες; 
 
 

 Βρεθεί το κατάλληλο άθλημα 

 Εξασφαλιστούν  ίσες ευκαιρίες 

 Να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων, η διδασκαλία όλων και η παρατήρηση όλων 

 Να προσέχετε 

 Να μάθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

 Να προσαρμοστεί το κάθε άθλημα στις ανάγκες καθενός 

 Να πιστέψουν όλοι ότι μπορούν να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες 

 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση της καλαθοσφαίρισης 
 

Παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες προσαρμοσμένες στα φυσικά χαρακτηριστικά και στις 
ικανότητες των μαθητών , όπως επίσης προσαρμοσμένες ηλικιακά. Προϋπόθεση επίσης είναι να 
διατίθεται ο κατάλληλος εξοπλισμός κάθε φορά και ανάλογα με τη δραστηριότητα (μικρές μπάλες, 
μαλακές μπάλες, ψηλές /χαμηλές μπασκέτες) 
Επιλέγεται το κατάλληλο μέρος και διασφαλίζεται ότι δε θα συμβούν ατυχήματα στα παιδιά με 
αναπηρίες. Προσαρμόζονται οι κανόνες ανάλογα με την αναπηρία και την ηλικιακή ομάδα. Αν είναι 
δυνατόν παρέχονται αναπηρικά αμαξίδια ή καρέκλες με ρόδες, για να τα δοκιμάσουν και οι μαθητές 
χωρίς αναπηρία κινητική. Παρέχονται ζώνες στήριξης αν επιβάλλεται ώστε να στηριχτεί ο κορμός των 
κινητικά ανάπηρων παιδιών προς αποφυγή ατυχημάτων. Προκειμένου να συμπεριληφθούν μαθητές 
με κινητικές αναπηρίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε ομαδικές δραστηριότητες είναι 
απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν ποικίλοι παράγοντες όπως: 

 
 ο βαθμός δυσκολίας στην κινητική λειτουργικότητα σε 

σχέση με τη συγκεκριμένη δεξιότητα στην οποία θα 

εκπαιδευτεί ο μαθητής 

 Η επιλογή συγκεκριμένων κινητικών δεξιοτήτων που 

χαρακτηρίζουν το ομαδικό διδασκόμενο μάθημα 

κάθε φορά 

 Η τροποποίηση- προσαρμογή του χώρου που 

λαμβάνει χώρα η διδασκαλία του ομαδικού 

αθλήματος κάθε φορά 

 η αλλαγή και τροποποίηση των κανόνων αν  είναι 

απαραίτητο, όταν παίζεται ένα ομαδικό άθλημα 

 η δημιουργία αγώνων βασισμένη στο επιλεγόμενο 

ομαδικό άθλημα και η δημιουργία σχετικών κανόνων 

ως προς τη μέτρηση της βαθμολογίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/photos/action-adult-athlete-audience- 

 

Ο κύριος στόχος είναι να : 



 

 

 

 

Βήμα- βήμα οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για το πώς να οργανώσουν ομαδικές δραστηριότητες για όλους. - 
Καλαθοσφαίριση 

 
1. Μεταφορά μπάλας από καλάθι σε καλάθι πάνω από ένα μεγάλο εμπόδιο 

 

 
 

2. Ντρίπλα με μπάλα 
 

 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- Εφαρμογή 
• Μετακινώ την μπάλα από 

καλάθι σε καλάθι περνώντας 
από ένα εμπόδιο 

• Δείχνω την κατεύθυνση και τη 
δραστηριότητα 

• Καθοδηγώ το μαθητή με 
κινητική αναπηρία, αν 
χρειάζεται 

 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- Εξοπλισμός 
• Εξωτερικός χώρος, γήπεδο 

μπάσκετ 

• Επιλέγω το κατάλληλο υλικό, 
μπάλες, μικρές και μεγάλες και 
κώνους.  

 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- Διδακτική προσέγγιση 

• Ομαδική δραστηριότητα 

• Συνολικά: ενδυνάμωση, 
προσαρμογή στην 
υποβοήθηση κίνησης 

• Κοινωνικότητα- 
συμπεριφορά:σχέσεις 
ομαδικό 
πνεύμα,πολυαισθητηριακ
ή διέγερση, πρόκληση 

 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 
3. Η πρώτη ομάδα φτάνει μέχρι ένα 
συγκεκριμένο σημείο και γυρίζει. Οι 
υπόλοιποι περιμένουν να 
επιστρέψει. Οι υπόλοιπες ομάδες 
κάνουν το ίδιο με τη σειρά  

• Όσοι περιμένουν τη σειρά τους 
προπονούνται σε επίπεδο έδαφος. 

• Βοηθός μπορεί να υποστηρίξει 
μαθητές με αναπηρία αν το ζητήσουν 
και αν χρειάζεταιn 

• Οι μαθητές σε αμαξίδιο  κάνουν 
ακριβώς το ίδιο. 

 
 
 
 

Βήμα 2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Εξωτερικό ή εσωτερικό γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης. 

• Επίπεδο έδαφος 
• Μπάλες μπάσκετ σε διάφορα 

μεγέθη 

• Επίδειξη της διεύθυνσης και 
της δραστηριότητας , 
καθοδήγηση των μαθητών με 
αναπηρία αν χρειάζεται 

 

 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική – διδκατική μέθοδος 

• συνεργασία 

• Συνολικά: ενδυνάμωση, 
προσαρμογή στην 
υποβοήθηση κίνησης 

• Κοινωνικότητα- 
συμπεριφορά:σχέσεις 
ομαδικό 
πνεύμα,πολυαισθητηριακ
ή διέγερση, πρόκληση 

 



 

 

 

 

3. Πάσες των 10 
 

 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• 6 μαθητές χωρίζονται σε 2 
ομάδες 

• Δίνεται σε κάθε μαθητή ένας 
αριθμός από το 1 στο 3. Ο 
μαθητής με αναπηρία εντάσσεται 
σε κάποια από τις ομάδες και 
παίρνει νούμερο όπως όλοι 

• Μία ομάδα αρχίζει να δίνει πάσες 
ξεκινώντας από την πρώτη κτλ. Η 
ομάδα χωρίς μπάλα προσπαθεί να 
κλέψει την μπάλα από την ομάδα 
που την έχει. 

• Μπορούν να νικήσουν μόνο αν 
δοθεί σε όλους πάσα 

• Είναι υποχρεωτική η αλλαγή 
πάσας 

• Στο τέλος μπορούν να 
παίξουν χωρίς να μετράνε 

 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Εσωτερικό ή εξωτερικό 
γήπεδο μπάσκετ 

• Επίπεδο έδαφος 

• Μπάλες καλαθοσφαίρισης σε 
διάφορα μεγέθη 

• Επίδειξη της διεύθυνσης και 
της δραστηριότητας 

• Καθοδήγηση των μαθητών με 
κινητική αναπηρία αν 
χρειάζεται 

 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• συνεργασία 

• εκγύμναση όλου του σώματος 
• επικοινωνία:συζήτηση και 

ρυθμός 

• κινητικήαυτονομία: 
βοηθήματσ αν χρειάζονται, 
ανεξαρτησία, προσαρμογή 



 

 

 

 

4. Πάσα στήθους 
 

 
 
 
 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 
• Επίδειξη της δεξιότητας και 

κάθε παιδί με την μπάλα του 
κάνει πάσες σε τοίχο. Για τους 
κινητικά ανάπηρους μαθητές 
τοποθετείται η μπάλα σε ειδικό 
δίκτυ με σκοινί στο αναπηρικό 
αμαξίδιο ώστε να μπορούν να 
την  αναακτούν εύκολα (3 λεπτά) 

• Παιχνίδι αναζήτησης 2 εναντίον 
1: κύριος στόχος : χτυπήστε την 
μπάλα στον τοίχο στόχο. Οι δύο 
συμπαίχτες κινούνται παράλληλα 
με στόχο να χτυπήσουν την 
μπάλα στον τοίχο. Ο τρίτος 
παίχτης προσπαθεί να τους 
σταματήσει παίζοντας το ρόλο 
του αμυντικού. Η άμυνα είναι 
παθητική και σταδιακά γίνεται 
πιο ενεργή. (15 λεπτά).Τελικό 
παιχνίδι με πάσες 4 εναντίον 4 
και ένα ουδέτερος παίχτης. Οι 
δύο ομάδες προσπαθούν να 
κάνουν 5 πάσες συνεχείς ώστε 
να κερδίσουν ένα βαθμό. Ο 5ος 

είναι ο ουδέτερος που έχει την 
μπάλα και δεν μαρκάρεται από 
τους άλλους. Είναι προϋπόθεση 
να περάσει η μπάλα από τον 
ουδέτερο παίχτη. Οι κινητικά 
ανάπηροι μαθητές περνάνε από 
όλα τα πόστα επίσης. 
Duration:15 
λεπτά 

 
 
 
 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 
• Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

• Επίπεδο έδαφος 

• Μπάλες μπάσκετ σε διάφορα 
μεγέθη 

• Επίδειξη διεύθυνσης και 
δραστηριότητας 

• Καθοδήγηση των κινητικά 
ανάπηρων αν χρειάζεται 

• Μαλακές μπάλες 

• Ζώνες στήριξης 

• Αγωνιστικό αμαξίδιο για τους 
κινητικά ανάπηρους 

• Ειδικά δίκτυα 

 
 
 
 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• συνεργασία 

• συνολικκή εκγύμναση 
• επικοινωνία: συζήτηση και 

ρυθμός 

• κινητικήαυτονομία: 
βοηθήματα, ανεξαρτησία, 
προσαρμογή 



 

 

 

 

5. σουτ 
 

 
 
 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Επίδειξη ικανότητας. Οι 
μαθητές τρέχουν χαλαρά σε 
όλο το γήπεδο και με το 
σφύριγμα εκτελούν σουτ 
χωρίς την μπάλα(Διάρκεια: 
3λεπτά) 

• Οι μαθητές έχοντας ο καθένας 
την μπάλα του, επιχειρούν σουτ 
στον αέρα με τη σωστή τεχνική. 
Στους μαθητές με κινητικές 
αναπηρίες βάζουμε δίκτυ και 
σκοινί στο αμαξίδιο για να 
μπορεί να επαναφέρει γρήγορα 
την μπάλα αν χρειάζεται  
(3λεπτά) 

• Σε ζευγάρια σουτάρουν 
στον συμπαίχτη τους 
εναλλάξ (4λεπτά) 

• Σουτάρουν στο καλάθι στατικά 
αφού έχουν κάνει συνεχείς 
πάσες με τον συμπαίκτη τους 
από το κέντρο του γηπέδου.(15 
λεπτά) 

• Παιχνίδι 3 εναντίον 3 
με στόχο να βάλουν 
καλάθι(15λεπτά) 

 
 
 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Εσωτερικό ή εξωτερικό γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης 

• Μπάλες καλαθοσφαίρισης 

• Ειδικό δίκτυ 

 
 
 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• συνεργασία 

• συνολική εκγύμναση 

• επικοινωνία:συζήτηση και 
ρυθμός 

• Κινητικήαυτονομία: 
βοηθητικός εξοπλισμός, 
ανεξαρτησία, προσαρμογή 



 

 

 

 

6. Μουσικοί κύκλοι 
 

 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Γύρω από το γήπεδο 
σχεδιάζονται κύκλοι για κάθε 
παίχτη με κιμωλία. Σύμφωνα με 
το ρυθμό της μουσικής 
ντριμπλάρουν και όταν η 
μουσική σταματάει κάθε 
παίχτης πρέπει να μπει σε άλλον 
κύκλο 

 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο-αυλή 

• Μπάλες καλαθοσφαίρισης 

• μουσική 
• κιμωλία 

 

 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική – διδακτική προσέγγιση 

• συνεργασία 

• συνολική εκγύμναση 

• επικοινωνία:συζήτηση, εξήγηση, 
ρυθμός 

• κινητική αυτονομία: εξοπλισμός 
υποστήριξης ανεξαρτησία, 
αυτονομία, προσαρμογή 

• καθοδήγηση των κινητικά 
ανάπηρων αν χρειαστεί 

• προσωπική βελτίωση  

• ανατροφοδότηση 

• επιβράβευση προσπάθειας 



 

 

 

 

7. Ντρίμπλα στο αμαξίδιο (όλοι οι μαθητές) 
 

 
 
 
 
 

 
Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Εκμάθηση της ντρίμπλας, οι 
κανόνες κίνησης με την μπάλα 
αλλάζουν, 
εκμάθησηκίνησηςμετοαμαξίδιο
έχονταςτηνμπάλασταγόνατακαι
μετάστοέναχέρι. 

• Όλοι οι μαθητές εκτελούν την 
ίδια δραστηριότητα. Αν δεν 
υπάρχουν αμαξίδια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν καρέκλες για 
να μάθουν την τεχνική. 
Μπορούν ωστόσο και οι όρθιοι 
να κάνουν ντρίπλες χωρίς 
αμαξίδιο 

• Είναι ατομική δραστηριότητα, 
των 5 οι ομάδες περιμένοντας 
όμως ο καθένας τη σειρά του. 
Στόχος να ντριμπλάρουν προς 
όλες τις κατευθύνσεις. 

 
 
 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία -εξοπλισμός 

• Εσωτερικό/εξωτερικό γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης 

• Μπάλες καλαθοσφαίρισης και 
κώνοι 

• Επίδειξη διεύθυνσης και 
δραστηριότητας 

• Αμαξίδια αγωνιστικά 
• Καρέκλες με ρόδες που θα τις 

σπρώχνουν άλλοι μαθητές, αν δεν 
μπορούν να βρεθούν αμαξίδια 
πολλά 

 
 
 
 
 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Επιβράβευση προσπάθειας 
• Αποτελεσματική 

ανατροφοδότηση 

• Ενσυναίσθηση 

• Μείωση στερετοτύπων 



 

 

 

 

8. Σουτ με το αμαξίδιο 
 

 
 
 
 
 

Βήμα1 

Περιγραφή - εφαρμογή 
• Οι κινητικά ανάπηροι 

μαθαίνουν το σουτ. Υπάρχει 
αλλαγή στην τεχνική της κίνησης, 
είναι διαφορετική η γωνία του 
αγκώνα για να σουτάρουν. 
Γίνεται εκμάθηση σε πιο 
χαμηλές μπασκέτες αρχικά.  

• Όλοιδοκιμάζουντοσουταπότοα
μαξίδιοκαιμετάοιόρθιοισυνεχίζο
υντηνεκμάθησηωςόρθιοι 

• Ατομική άσκηση σε  ομάδες των 
πέντε. Οι ομάδες αλλάζουν θέση 
στο γήπεδο ανά τρίλεπτο 

 
 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία - εξοπλισμός 

• Εσωτερικό / εξωτερικό γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης 

• Μπάλες καλαθοσφαίρισης 
• Επίδειξη κατεύθυνσης και 

δραστηριότητας 

• Βοήθεια στους κινητικά 
ανάπηρους αν χρειάζεται 

• Αγωνιστικά αμαξίδια 

 

 
 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• συνεργασία 

• εμψύχωση 

• ανατροφοδότηση 



 

 

 

 

9. Πάσα με αμαξίδιο 
 

 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή-εφαρμογή 

• Οι κινητικά ανάπηροι μαθητές 
μαθαίνουν να πετάνε την μπάλα 
με τα δύο και με το ένα χέρι. 
Γίνεται εκμάθηση πάσα 
στήθους, πάσα πάνω από το 
κεφάλι και επίπεδη. 

• Οι υπόλοιποι μαθαίνουν την 
πάσα με τον ίδιο τρόπο. 
Δοκιμάζουν να καθίσουν και να 
το κάνουν στο αμαξίδιο επίσης. 

• Η άσκηση είναι ατομική. 
Εξασκούνται σε ομάδες των δύο 
ή τριών πασάροντας ο ένας στον 
άλλο. 

 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Εξωτερικό/εσωτερικό γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης 

• Μπάλες καλαθοσφαίρισης σε 
διάφορα μεγέθη 

• Επίδειξη κατεύθυνσης και 
δραστηριότητας 

• Αμαξίδια αγωνιστικά 
 

 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• συνεργασία 

• εμψύχωση 
• ανατροφοδότηση 
• όλοι να δοκιμάσουν τη 

δραστηριότητα και σε αμαξίδιο 
για ενσυναίσθηση και μείωση 
στερεότυπων 



 

 

 

 

10. Ανταγωνιστικό παιχνίδι πάσας, ντρίμπλας και σουτ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή-εφαρμογή 

• Οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες των 3 και 
τοποθετούνται στη γραμμή 
τερματισμού του γηπέδου, σε 
3 διαφορετικά μέρη, αριστερά, 
δεξιά και κέντρο. 

• Καθένας ντριμπλάρει οριζόντια 
στη γραμμή τερματισμού και 
μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Από 
εκεί σουτάρει. Οι μαθητές με 
κινητική αναπηρία μπορούν να 
σουτάρουν πιο κοντά αν 
δυσκολεύονται Αμέσως αφού 
μαζέψουν την μπάλα με μία 
ντρίμπλα  θα σταθούν σε άλλο 
σημείο απέναντι από την ομάδα 
τους και θα περάσουν την μπάλα 
σε άλλον συμπαίχτη. 

• Για κάθε σουτ θα παίρνουν έναν 
πόντο. Όποια ομάδα φτάσει 
πρώτη τους 10 αλλάζει θέση. 
Αυτή που πρώτη θα βάλει 10 
είναι και η νικήτρια.  

• Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον 
ίδιο τρόπο ώσπου κάθε ομάδα 
περάσει από όλες τις θέσεις. 

• Στο τέλος μετράται το σκορ 
κάθε ομάδας σε κάθε θέση και η 
ομάδα με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία είναι και η νικήτρια. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Εσωτερικό/εξωτερικό γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης 

• Επίδειξη κατεύθυνσης και 
δραστηριότητας 

• Αγωνιστικά αμαξίδια 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική-διδακτική 
προσέγγιση 

• συνεργασία 

• εμψύχωση 
• ανατροφοδότηση 

• επαφή με το αγωνιστικό 
αμαξίδιο 



 

 

 

 

Μεθοδολογική περιγραφή για την πετοσφαίριση (βόλεϊ) 

 
Παρουσιάζονται δραστηριότητες προσαρμοσμένες 

στα φυσικά χαρακτηριστικά , ικανότητας, ηλικία και 

τύπο αναπηρίας των μαθητών. Ο σκοπός είναι η 

συμπερίληψη των μαθητών με κινητικές αναπηρίες 

που μπορούν να κινήσουν τα χέρια τους.  

Αρχικά, είναι απαραίτητο να διδαχθούν οι μαθητές 

με αναπηρίες πώς να κάνουν σερβίς, υποδοχή της 

μπάλας (cuff), τεχνικές πώς να περνούν την μπάλα 

από το φιλέ και πώς να κινούν ταυτόχρονα το 

αμαξίδιό τους.  

Στη συνέχεια γίνεται ατομική εκμάθηση όλων στις ιδιαίτερες τεχνικές του αθλήματος. Προτείνεται και 
οι όρθιοι να δοκιμάσουν τα αγωνιστικά αμαξίδια προκειμένου να αρθούν στερεότυπα και να 
αποκτήσουν εικόνα πώς παίζει ένας παίχτης σε αμαξίδιο.  

Τέλος διδάσκονται όλοι οι μαθητές πώς να παίζουν αυτό το ομαδικό παιχνίδι το οποίο περιλαμβάνει 
σερβίς, υποδοχή μπάλας, πάσες και μεταφορά μπάλας.  

 Επιλέγεται ο κατάλληλος χώρος, γήπεδο βόλεϊ 

 Προσαρμόζονται οι κανόνες για τους κινητικά ανάπηρους μαθητές (πιάσιμο της μπάλας πριν το 
πέταγμα αυτής, όλα τα δάχτυλα στο σερβίς) 

 Γίνεται επίδειξη πετοσφαίρισης με αμαξίδιο ή παίζουν όλοι στο πάτωμα για να αποκτήσουν την 
αίσθηση πώς να είναι να παίζει καθιστός.  

 Παρέχεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός (μαλακές μπάλες, μικρές/μεγάλες μπάλες, πιο 

ελαφριές ανάλογα με την περίσταση). Επιλέγονται μπάλες που διασφαλίζουν μεγαλύτερη πτήση, 

αν είναι απαραίτητο. 

 Χαμηλώνεται το φιλέ, αλλά είναι σε τέτοιο ύψος που κανένας δεν φτάνει την κορυφή 

 Αυξάνεται το μέγεθος των ομάδων 

 Δεν χρησιμοποιείται όλο το γήπεδο, αλλά μικρότερη περιοχή. 
 
 
 

https://pixabay.com/de/photos/volleyball-ball-spieler-team-sport-4110934/ 



 

 

 

 

Βήμα– βήμα οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για την οργάνωση δραστηριοτήτων πετοσφαίρισης χωρίς 
αποκλεισμούς.   

 
1. Μπροστινή πάσα με δάχτυλα 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 
• Επίδειξη της τεχνικής της 

πάσας με δάχτυλα, επίδειξη 
από όρθια και καθιστή θέση. 

• δραστηριότητα 1: σε ομάδες 
των δύο με απόσταση 2 
μέτρων. Ένας πετάει την 
μπάλα και ο άλλος την πιάνει 
στο ύψος του μετώπου.  

• δραστηριότητα 2: επανάληψη 
της πρώτης άσκησης με μία 
μικρή κίνηση πριν το πιάσιμο 
της μπάλας.  

• δραστηριότητα 3: μετωπική 
πάσα με τα δάκτυλα όπου ο 
πασαδόρος κάνει πρώτα 
κάθετη πάσα και μετά στον 
συμπαίκτη. Ο συμπαίκτης 
κάνει το ίδιο.  

• δραστηριότητα 4:επανάληψη 
της προηγούμενης 
δραστηριότητας αλλά τώρα η 
ανταλλαγή πάσας γίνεται στο 
φιλέ 

• δραστηριότητα 
5:εκπαιδευτικόπαιχνίδι 3 
εναντίον 3 σε περιορισμένο 
χώρο και πιάνοντας την μπάλα 
πριν την πάσα. 

•Δραστηριότητα 6: τελικός 
αγώνας 6 εναντίον 6. Στο γήπεδο 
που έχουμε ορίσει και πιάνοντας 
την μπάλα πριν τη ρίξουμε στον 
αντίπαλο. . . 

 
 
 
 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο πετοσφαίρισης 

• Διάφορα είδη μπάλας 
πετοσφαίρισης,  

• φιλέ 

• ζώνη στήριξης , αν χρειάζεται 
για τους κινητικά ανάπηρους. 

 
 
 
 
 
 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική – διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• επικοινωνία:συζήτηση και 
ρυθμός 

• κίνηση: μηχανήματα 
στήριξης, ανεξαρτησία, 
αυτονομία, προσαρμογή των 
συνθηκών 



 

 

 

 

2. Σερβίς από ψηλά 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Επίδειξη της τεχνικής του σερβίς 
από ψηλά χρησιμοποιώντας μια 
μπάλα ελαφριά. 

• Δραστηριότητα 1 : οι παίχτες 
εξασκούνται ατομικά με την ελαφριά 
μπάλα πετώντας την μπάλα ψηλά και 
εκτελώντας σερβίς από ψηλά χωρίς 
το τελικό πέταγμα αυτής, αντίθετα 
την πιάνουν και επαναλαμβάνουν. 

• Δραστηριότητα 2: οι παίχτες 
εξασκούνται ατομικά με ελαφριά 
μπάλα, ο καθένας εκτελεί την τεχνική 
του σερβίς από ψηλά και ρίχνει την 
μπάλα σε έναν τοίχο. Για τους 
κινητικά ανάπηρους τοποθετείται η 
μπάλα σε ειδικό δίχτυ με σκοινί για 
να είναι πιο γρήγορη η ανάσυρσή της, 
εφόσον χρειάζεται ο μαθητής/τρια 
τέτοια βοήθεια.  

• Δραστηριότητα 3: οι μαθητές 
εξασκούνται σε δυάδες. Εκτελούν 
σερβίς ο ένας στον άλλο. 

• Δραστηριότητα 4: οι μαθητές 
εκτελούν την προηγούμενη 
δραστηριότητα αλλά τώρα 
βρίσκονται στο φιλέ. Η μπάλα πρέπει 
να περάσει το φιλέ και να 
κατευθυνθεί στον παίχτη απέναντι. 
Εκτέλεση σερβίς κάθετα και διαγώνια. 

• Δραστηριότητα 5: τελικό παιχνίδι 6 
εναντίον 6 στον χώρο που έχουμε 
ορίσει και πιάνοντας την μπάλας πριν 
μετά το σερβίς και υποχρεωτική πάσα 
στον συμπαίχτη.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία - εξοπλισμός 

• γήπεδο πετοσφαίρισης 

• διάφορα είδη και μεγέθη 
μπάλας πετοσφαίρισης 

• ζώνη στήριξης αν είναι 
απαραίτητο 

• ειδικό δίχτυ και σκοινί για 
πιάσιμο μπάλας, αν 
χρειάζεται 

 
 
 
 
 
 
 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική- 
διδακτική 
προσέγγιση 

• συνεργασία 
• συνολική εκγύμναση 

• επικοινωνία: συζήτηση 
και ρυθμός 

• Κίνηση:υποστηρικτός 
εξοπλισμός, αυτονομία, 
ανεξαρτησία, 
προσαρμογές 



 

 

 

 

3. Πάσα με δυο χέρια 
 

 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Οι μαθητές χωρισμένοι σε δύο 
ομάδες παίζουν πετοσφαίριση, 
πρώτα πιάνουν την μπάλα με τα 
δυο χέρια και μετά κάνουν πάσα. 
Μαθητές με πατερίτσες κάθονται 
σε αμαξίδιο αγωνιστικό ει 
δυνατόν ή υποστηρίζονται από 
βοηθό. Μετά από ανταλλαγή 
τριών πασών, περνάνε την 
μπάλα απέναντι. 

 
 

Βήμα 2 

• Προετοιμασία - εξοπλισμός 

• Γήπεδο πετοσφαίρισης 

• Μπάλες διαφόρων μεγεθών 
πετοσφαίρισης 

• Ζώνη στήριξης 

• Αφρώδεις μπάλες 

 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• συνεργασία 

• συνολική εκγύμναση 
• επικοινωνία:συζήτηση, 

εξήγηση 

• ανατροφοδότηση, εμψύχωση 
• Κίνηση: υποστήριξη, 

κατάλληλος εξοπλισμός, 
προσαρμογή 



 

 

 

 

4. Σερβίς από το αμαξίδιο 
 

 
 
 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Γίνεται εκμάθηση του σερβίς 
στον μαθητή/τρια με αμαξίδιο οι 
κανόνες του παιχνιδιού 
προσαρμόζονται και αλλάζουν αν 
χρειαστεί. Το σερβίς 
διδάσκεται από κάτω 
χρησιμοποιώντας κορμό. 
Επιτρέπεται ο μαθητής να κάνει 
σερβίς με την τεχνική της 
μετωπικής πάσας. Γίνεται αλλαγή 
και στις διαστάσεις του γηπέδου. 
Συνίστανται αυτές που 
χρησιμοποιούνται στο μίνι βόλεϊ 
των 4. (9x3, 4,5 x3για κάθε 
ομάδα και το φιλέ στα 2μ) 

• Εκμάθηση του σερβίς στους 
όρθιους με τη συμμετοχή 
όλου του σώματος. 

• Η εξάσκηση είναι ατομική, 
χωρίζονται σε ομάδες των 5 
περιμένοντας τη σειρά τους. Οι 
μαθητές με αναπηρίες 
παίρνουν μέρος στις ομάδες. 
 

 
 
 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο πετοσφαίρισης 

• Μπάλες πετοσφαίρισης 
• Φιλέ, ψηλό/χαμηλό 

• Ζώνη στήριξης 

 
 
 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• Επικοινωνία: συζήτηση και 
εξήγηση 

• Κίνηση: εξοπλισμός 
υποστήριξης, αυτονομία, 
προσαρμογή 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 



 

 

 

 

5. Μανσέτα- στήριγμα μπάλας 
 

 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Δεν υπάρχει διαφορά στην 
εκμάθηση της μανσέτας σε 
όρθιους και καθιστούς 
προσαρμογή γίνεται μόνο στους 
κανονισμούς. Οι μαθητές/τριες 
σε αμαξίδιο επιτρέπεται να 
υποδέχονται και να πασάρουν 
την μπάλα και με τα δυο χέρια 
τεντωμένα και με τις παλάμες. 
Γίνεται και εκμάθηση της 
κίνησης στο χώρο με το 
αμαξίδιο, αν χρειάζεται. 

• Η δραστηριότητα εκτελείται 
ανά ζεύγη και κάθε μαθητής 
περνά την μπάλα στον 
συμπαίκτη που βρίσκεται σε 
θέση υποδοχής και έτοιμος να 
την πασάρει στους άλλους.. 

 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο πετοσφαίρισης 

• Μπάλες πετοσφαίρισης σε 
διάφορα μεγέθη 

• Φιλέ, χαμηλό/ψηλό 

• Ζώνη στήριξης 

 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 
• Επικοινωνία: συζήτηση και 

εξήγηση 

• Κίνηση: μηχανισμός 
υποστήριξης, αυτονομία, 
ανεξαρτησία, προσαρμογή 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 



 

 

 

 

6. Ανταγωνιστικό παιχνίδι με τη χρήση σερβίς, πάσας και πέταγμα της μπάλας από το φιλέ 
 

 
 
 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες των 3. Ένας παίχτης 
εκτελεί το σερβίς στην άλλη 
ομάδα. Ο στόχος είναι η 
ομάδα με την 3η μεταφορά να 
περάσει την μπάλα απέναντι. 
Αν τα καταφέρει παίρνει 
βαθμό. Οι παίχτες αλλάζουν 
θέση στο γήπεδο. 

• Ο παίχτης της ομάδας του 
σερβίς θα συνεχίσει να παίζει 
στις 3 ομάδες και μετά ο 
επόμενος θα κάνει σερβίς, όταν 
ολοκληρώσουν και οι 3 παίχτες, 
αλλάζει η ομάδα που κάνει το 
σερβίς. 

• Η ομάδα που πρώτη φτάσει 
τους 30 πόντους θα νικήσει. 
Όσοι είναι σε αμαξίδιο 
μπορούν να κάνουν σερβίς και 
με τα δυο χέρια.  

 
 
 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο πετοσφαίρισης 

• Μπάλες πετοσφαίρισης 

• Ζώνη στήριξης 

 
 
 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• Επικοινωνία:συζήτηση και 
εξήγηση 

• Κίνηση: εξοπλισμός 
στήριξης, αυτονομία, 
ανεξαρτησία, προσαρμογή 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 



 

 

 

 

Μεθοδολογική περιγραφή για τη χειροσφαίριση. 

 Η συμπερίληψη όλων των μαθητών με αναπηρίες 

 Η συμπερίληψη μαθητών που μπορούν να ελέγχουν τα χέρια τους και το άνω μέρος του κορμού 
τους. 

 Εκμάθηση ατομική ντρίμπλας, πάσας και σουτ 

 Εκμάθηση ανταγωνιστικού παιχνιδιού που περιλαμβάνει ντρίμπλες, πάσες και σουτ 

 

 
Βήμα - βήμα οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής για την οργάνωση ομαδικού παιχνιδιού χωρίς 
αποκλεισμούς- χειροσφαίρισηl 

 
 

1. Παιχνίδι με μπάλες 
 

 

Οι κύριοι στόχοι είναι: 

 
 

 
Βήμα 1 

• Περιγραφή - εφαρμογή 
• Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο 

ομάδες και φτιάχνουν δύο 
γραμμές με απόσταση 3 μ. Στη 
συνέχεια ανταλλάσουν πάσες με 
το παιδί της απέναντι γραμμής. 
Μπορούν να χτυπήσουν την 
μπάλα στο έδαφος ή να την 
πετάξουν απευθείας. 

• Φτιάχνονται δύο γραμμές με 
κώνους σε απόσταση 3 μ. Οι 
μαθητές σε δυάδες κάνουν 
πάσες κάνοντας σλάλομ.Ο 
γρηγορότερος κερδίζει βαθμό. 
Νικητής αυτός που θα κερδίσει 
πρώτος 5 βαθμούς 

 
 

 
Βήμα 2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Μπάλες χειροσφαίρισης 
διαφόρων μεγεθών 

• Κώνοι  

• Ορισμός κατεύθυνσης και 
επίδειξη δραστηριότητας 

• Καθοδήγηση μαθητή με 
αναπηρία εφόσον χρειάζεται 

• Ζώνη στήριξης 

 
 

 
Βήμα 3 

• Παιδαγωγική - διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνδυασμός διδακτικών στόχων 
που περιλαμβάνει και νέες 
δεξιότητες και δεξιότητες που 
έχουν ήδη διδαχθεί. 

• Διάρκεια και διασκέδαση 

• Εμψύχωση 



 

 

 

 

2. Εκμάθηση πάσας πετώντας την μπάλα στο δίχτυ  
 

 

3. Ντρίμπλα  
 

 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφ ή- εφαρμογή 

• Κάθε παίχτης πρέπει να 
πετύχει τους στόχους – 
στεφάνια που έχουν 
τοποθετηθεί σε διάφορες 
αποστάσεις. 

• Κάθε εύστοχη κίνηση παίρνει 
και ένα βαθμό. 

• Σε κάθε γύρο κάθε μαθητής 
επιδιώκει να σκοράρει καλύτερα 
από την προηγούμενη δική του 
φορά. 

 
 
 

Βήμα 2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο  

• Μπάλες χειροσφαίρισης 

• Στεφάνια 
• Στόχοι σε διάφορες αποστάσεις 

• Κώνοι 
• Σημάδια 

• Ζώνη στήριξης 

 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική - διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• Επικοινωνία: συζήτηση και 
εξήγηση 

• Κίνηση: εξοπλισμός 
υποστήριξης, αυτονομία, 
ανεξαρτησία, προσαρμογή 

• Ατομική βελτίωση χωρίς 
αποκλεισμούς 

 

 
 
 

 
Βήμα1 

• Περιγραφή-εφαρμογή 

• Ο μαθητής σε αμαξίδιο 
διδάσκεται την ντρίμπλα 
αλλάζοντας τους κανόνες 
κίνησης της μπάλας . Διδάσκεται 
να κινείται με την μπάλα. Επίσης 
διδάσκεται να κινείται άνετα με 
το αμαξίδιο στον χώρο και σε 
διαφορετικές κατευθύνσεις με 
την μπάλα στα πόδια του. 

• Οι υπόλοιποι μαθητές 
μαθαίνουν ντρίμπλα με τα 
χέρια. 

• Η άσκηση είναι ατομική, 
χωρίζονται σε ομάδες των 5 και 
ο καθένας περιμένει τη σειρά 
του. 

 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• γήπεδο 

• μπάλες χειροσφαίρισης 

• ζώνη στήριξης 

 
 
 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• Επικοινωνία: συζήτηση και 
εξήγηση 

• Κίνηση: εξοπλισμός 
υποστήριξης, αυτονομία, 
ανεξαρτησία, προσαρμογή 

• Ατομική βελτίωση χωρίς 
αποκλεισμούς 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 



 

 

 

 

4. Πάσα 
 

 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή-εφαρμογή 
• Ο μαθητής σε αμαξίδιο 

διδάσκεται να πετά την μπάλα 
με κάθε χέρι ξεχωριστά σε 
ποικίλες κατευθύνσεις με τη 
βοήθεια του κορμού του. Ο 
μαθητής διδάσκεται την πάσα 
και ντρίμπλα. 

• Οι υπόλοιποι μαθητές 
διδάσκονται επίσης πάσα 
και ντρίμπλα. 

• Η άσκηση είναι ατομική. 
Εργάζονται σε ομάδες των 3 ή 4 
δίνοντας πάσες ο ένας στον 
άλλο. 
 

 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία - εξοπλισμός 
• Γήπεδο 

• Μπάλες χειροσφαίρισης 
• Ζώνη στήριξης 

 
 
 
 

Βήμα 3 

• Παιδαγωγική - διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 
• Επικοινωνία: συζήτηση και 

εξήγηση 

• Κίνηση: προσαρμογή, 
αυτονομία 

• Ατομική βελτίωση χωρίς 
αποκλεισμούς 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 



 

 

 

 

5. Σουτ 
 

 
 
 
 

 
Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 
ομάδες και βρίσκονται στη 
γραμμή τέρματος. 
Δημιουργούνται ζευγάρια από 
κάθε ομάδα και κινούνται 
παράλληλα σε απόσταση 5 μ 
ανταλλάσσοντας πάσες σε 
σημεία που υποδεικνύονται με 
κώνους. (4 κώνου, 4 πάσες). 
Μετά εκτελείται σουτ από τη 
ζώνη ρίψης προς τον 
τερματοφύλακα της 2ηςομάδας. 
Οι ομάδες συμμετέχουν εναλλάξ 
με τον τερματοφύλακα να 
αλλάζει συνεχώς. 

•Η ομάδα που θα κερδίσειπρώτη 
10 πόντους είναι η νικήτρια. 

 
 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο 

• Μπάλες χειροσφαίρισης 

• Ζώνη στήριξης 

 
 
 
 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική - διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• Επικοινωνία: συζήτηση και 
εξήγηση 

• Κίνηση: στήριξη.αυτονομία, 
ανεξαρτησία, προσαρμογή 

• Ατομική βελτίωση χωρίς 
αποκλεισμούς 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 



 

 

 

 

6. Ανταγωνιστικό παιχνίδι με ντρίμπλες, πάσες και σουτ 

 
 
 
 

 
Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 
•Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 

γραμμές και τοποθετούνται στη 
γραμμή τερματισμού του 
γηπέδου. Δημιουργούνται 
ομάδες από κάθε γραμμή και 
κινούνται παράλληλα σε 
απόσταση των 5 μ. 
Ανταλλάσσοντας πάσες στα 
σημεία που δεικνύονται με τους 
κώνους. 

•Κερδίζει η ομάδα που θα βάλει 
πρώτη 10 πόντους. 

 
 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 
• Γήπεδο 

• Μπάλες χειροσφαίρισης 
• Ζώνη στήριξης 

• Κώνοι 

 
 
 
 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική-διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 
• Επικοινωνία: συζήτηση και 

εξήγηση 

• Κίνηση: υποστήριξη, 
προσαρμογή, αυτονομία, 
ανεξαρτησία 

• Ατομική βελτίωση χωρίς 
αποκλεισμούς 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 



 

 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση για την καλαθοσφαίριση, τη χειροσφαίριση,  την 
πετοσφαίριση και το ποδόσφαιρο για κωφούς μαθητές 

 
Για τη συμπερίληψη κωφών μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθούν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας , όπως η νοηματική γλώσσα και η επίδειξη με άμεση 

οπτική επαφή προκειμένου να διδαχθούν τεχνικές, να κατανοήσουν τις κινητικές δεξιότητες, να 

εισαχθούν οι κανόνες κάθε αθλήματος και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία με τους 

συμμαθητές τους.  

Ο εκπαιδευτικός προτείνεται να μάθει βασικό λεξιλόγιο της νοηματικής, όπως και οι συμμαθητές του 

παιδιού, επίσης ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ικανός να κάνει εκφράσεις με το πρόσωπο και 

χειρονομίες προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία και ακόμα προτείνεται να χρησιμοποιεί 

οπτικά ερεθίσματα που θα είναι σταθερά και γνωστά από την αρχή και θα σηματοδοτούν την έναρξη 

και λήξη μιας δραστηριότητας. Τέλος είναι απαραίτητο να μιλά αργά, ώστε να μπορεί να κάνει χειλική 

ανάγνωση ο κωφός μαθητής.  

Κατά την επίδειξη των τεχνικών, είναι απαραίτητο να διδαχθεί και ξεχωριστά ο κωφός/κωφοί μαθητές 

και στη συνέχεια να ακολουθήσει η επίδειξη σε αυτόν και στους υπόλοιπους ακούοντες. Δεν 

χρειάζεται προσαρμογή ή αλλαγή στα κινητικά στοιχεία των δραστηριοτήτων ούτε στους κανόνες των 

ομαδικών αθλημάτων εφόσον ο μαθητής δεν έχει και κινητική αναπηρία. Η διδασκαλία παραμένει η 

ίδια όπως και αν το τμήμα είχε μόνο ακούοντες μαθητές.  

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την συμπερίληψη στα ομαδικά αθλήματα όπως η καλαθοσφαίριση, η 
πετοσφαίριση, η χειροσφαίριση και το ποδόσφαιρο.  

 
 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση για την καλαθοσφαίριση, την πετοσφαίριση, τη 

χειροσφαίριση και το ποδόσφαιρο για τυφλούς/με προβλήματα όρασης μαθητές. 
 
 

Σε περίπτωση συμπερίληψης μαθητών με προβλήματα όρασης/τυφλών θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψιν οι δυσκολίες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων με μπάλα κατά τη ρίξη, αναπήδηση και υποδοχή 

της.  Δεδομένης αυτής της δυσκολίας δραστηριότητες των παραπάνω ομαδικών αθλημάτων, αν δεν 

γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για να συμπεριληφθούν όλοι οι μαθητές προτείνεται να αποφεύγονται 

ή να περιορίζονται. 

Όταν χρησιμοποιείται μπάλα πρέπει πάντα να είναι μπάλα με κουδούνι, ώστε να παράγεται ήχος με 
την κίνησή της.  

 

 



 

 

Καλαθοσφαίριση 

Στην καλαθοσφαίριση, ο τυφλός μαθητής μπορεί να διδαχτεί την ντρίμπλα ως ένα μοτίβο. Για την 

πάσα, οι συμμαθητές που θα υποδεχθούν την μπάλα θα πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στην αντίθετη 

θέση και να κάνουν απαραίτητη την παρουσία τους με λέξεις ( όπως πέτα την μπάλα, δώσε την μπάλα, 

πιάσε την μπάλα), με ακουστικούς ήχους ή ήχους από τα χέρια/ πόδια. Για τη βολή ο στόχος πρέπει να 

είναι ακριβώς στην αντίθετη θέση με προσαρμοσμένο ύψος ( χαμηλό- ίσο με το ύψος του μαθητή) και 

σε απόσταση το πολύ 20-50 εκ. Δίνονται ακριβείς οδηγίες σχετικά με την κατεύθυνση της μπάλας  

(πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι. Για το σουτ, όταν η μπάλα 

βρει τον στόχο πρέπει να υπάρχει ένα ηχητικό σήμα για την πρόσκρουσή της στην επιφάνεια που θα 

τοποθετηθεί κάτω από το στεφάνι.  

 
 
 

Χειροσφαίριση 

 

Όπως και στην καλαθοσφαίριση, ο τυφλός μαθητής μπορεί να διδαχθεί μετωπική ντρίπλα, πάσα με το 

ένα χέρι και σουτ με εξωτερικά ακουστικά ερεθίσματα. Η τοποθέτηση των στόχων θα είναι 

συγκεκριμένη και ξεκάθαρη από την αρχή. Και σε αυτό το άθλημα είναι απαραίτητα ηχητικά 

ερεθίσματα που θα προσδιορίζουν την επιτυχία και τον στόχο.  

 

 
Πετοσφαίριση 

Στην πετοσφαίριση ο τυφλός μαθητής θα μπορούσε να διδαχθεί το σερβίς από χαμηλά και ως 

ηχητικό μοτίβο. Στο ομαδικό παιχνίδι θα μπορούσε να είναι ο παίχτης που κάνει το σερβίς και μετά 

στο παιχνίδι θα μπορούσε να βοηθηθεί από έναν συμμαθητή παρατηρητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Βήμα – βήμα οδηγίες για την οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς 

 

 
1. Πάσες 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Οι μαθητές κάνουν ένα μεγάλο 
κύκλο κοιτώντας το κέντρο, ένας 
κάθεται στο κέντρο χωρίς μπάλα. 
Κάθε μαθητής δίνει πάσα στον 
μαθητή που είναι στο κέντρο και 
τρέχει να πάρει θέση ο μαθητής 
που ήταν στο κέντρο παίρνει τη 
θέση του παιδιού που του πέταξε 
την μπάλα. Ο μαθητής στο 
κέντρο πετάει την μπάλα κτλ. 

• Οι τυφλοί και οι μαθητές με 
προβλήματα όρασης μπορούν 
να έχουν ένα συμμαθητή που 
θα τους δίνει το ακουστικό 
ερέθισμα, ώστε να 
αντιλαμβάνονται την 
κατεύθυνση της μπάλας. 

•Οι κωφοί χρειάζονται οπτικό 
ερέθισμα, πχ χειρονομία. 

 
 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Εξωτερικός χώρος χωρίς εμπόδια 

• Ποικίλα μεγέθη μπαλών 
καλαθοσφαίρισης 

• Οπτικά ερεθίσματα (για τους 
κωφούς μαθητές) 

• Ακουστικά ερεθίσματα ( για τους 
τυφλούς μαθητές) 

 
 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική—διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση: 
ενδυνάμωση, κίνηση, 
προσαρμογή. 

• Κοινωνικοποίηση- 
συμπεριφορά:σχέσεις, 
ομαδικό πνεύμα, ποικίλα 
ερεθίσματα, πρόκληση 



 

 

2. Σουτ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 
• Οι μαθητές κάνουν ένα 

μεγάλο κύκλο κοιτώντας το 
κέντρο.  

• Στο κέντρο τοποθετείται ένα 
στεφάνι. 

• Οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες περιττών και ζυγών 
αριθμών. 

• Κάθε ομάδα σουτάρει. 

• Νικήτρια είναι η ομάδα με τα 
περισσότερα σουτ μέσα στο 
στεφάνι. 

• Ένας βοηθός δίνει 
κατευθύνσεις στον τυφλό / με 
προβλήματα όρασης μαθητή. 

• Οι κωφοί χρειάζονται ένα 
οπτικό ερέθισμα. υ 

 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 
• Γήπεδο 

• Επίπεδο έδαφος 
• Επιλογή κατάλληλων 

μηχανημάτων, μπάλες σε 
διάφορα μεγέθη. 

 

• Στεφάνια 

 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική – διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική 
εκγύμναση: 
ενδυνάμωση, υποστήριξη 
προσαρμογή , 



 

 

3. Καλαθοσφαίριση και με κωφούς μαθητές 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική – διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 
• Τρέξιμο 

• Σουτ 

• Ντρίμπλα  
• Ανεξαρτησία 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα 2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Τουλάχιστον 12 μπάλες 
καλαθοσφαίρισης 

• Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 
• Τουλάχιστον μέχρι και 4 

κωφοί μαθητές χωρίς 
θέματα 
κοινωνικοποίησης. 

• Χωρίζονται οι μαθητές σε δυάδες με 
μπάλα σε κάθε ομάδα. Ο ένας κρατάει 
την μπάλα με τα δυο χέρια και τρέχει 
αργά και ο άλλος τρέχει πίσω του σαν 
να είναι η σκιά του πρώτου. Κινούνται 
ελεύθερα στον χώρο που έχει οριστεί. 
Κάθε 10 μ  αντιστρέφουν ρόλους. 
Δίνεται έμφαση στο να τηρείται η 
απόσταση μεταξύ τους(Διάρκεια: 6 
λεπτά) 

• Παρόμοια δραστηριότητα: αλλαγή 
ζευγαριών ανά 10 μ. Ο μαθητής 
σταματά να τρέχει, σκύβει και αφήνει 
την μπάλα μπροστά και μένει ακίνητο 
στο έδαφος. Μετά παίρνει την μπάλα ο 
συμπαίκτης για τα επόμενα 10 
μ.(Διάρκεια:5 λεπτά) 

• Αφού αλλάξουν δυάδες, οι μαθητές 
κάνουν ντρίμπλες. Με σφύριγμα και με 
κίνηση του χεριού, για να τη δουν οι 
κωφοί μαθητές, το παιδί που είναι 
μπροστά αφήνει την μπάλα. Με 
σφύριγμα και με κίνηση του χ εριού, 
για να γίνει αντιληπτή από τους 
κωφούς μαθητές το παιδί που είναι 
πρώτο αφήνει την μπάλα μπροστά του 
με λίγη δύναμη. Το παιδί που είναι από 
πίσω, επιταχύνει, πιάνει την μπάλα, 
ντριμπλάρει και κάνει πάσα 
περιμένοντας ξανά το σφύριγμα ή την 
κίνηση για να κάνει ό,τι έκανε πριν το 
πρώτο. 
 



 

 

 
4. Καλαθοσφαίριση και με κωφούς μαθητές 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 
• Επικοινωνία: συζήτηση 

• Αυτονομία, προσαρμογή 

 
 
 
 
 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Εξωτερικός ή εσωτερικός 
χώρος χωρίς εμπόδια  

• Μπάλες καλαθοσφαίρισης 

 
 
 
 
 
 
 

 
Βήμα1 

•  Περιγραφή- εφαρμογή 

•  Οι μαθητές τοποθετούνται σε δυάδες 
με απόσταση 4 μ. Κάθε δυάδα έχει μία 
μπάλα. Κάνουν πάσες μεταξύ τους, με 
αναπήδηση ή όχι της μπάλας και 
χρησιμοποιώντας ένα ή δύο χέρια. 
Δίνεται έμφαση στο ότι δεν θέλουμε 
δυνατές πάσες και στόχος είναι η 
μπάλα να φτάσει στο ταίρι τους. 
Διάρκεια 7 λεπτά. 

•  Όπως στην προηγούμενη άσκηση 
έχουμε  δυάδες, μόνο που τώρα με 
ντρίμπλες περνάνε την μπάλα 
κατά μήκος του γηπέδου. Διάρκεια 
10 λεπτά 

•  Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των 
6.Οι 6 παίχτες της μίας ομάδας 
στέκονται στο κέντρο του γηπέδου, στα 
αριστερά σε τόξο ο ένας πίσω από τον 
άλλο και με απόσταση 1 μ μεταξύ τους 
και κρατάνε την μπάλα. Οι υπόλοιποι 6 
κάθονται δίπλα τους στη δεξιά πλευρά 
κρατώντας την μπάλα, όλοι κοιτάνε το 
ίδιο καλάθι.  

•  Με το σφύριγμα, ο μαθητής με τον 1 
αρχίζει να ντριμπλάρει και να σουτάρει 
από όπου θέλει. Πετάνε μαζί την μπάλα 
στο καλάθι και αν δεν πετύχουν καλάθι 
τρέχουν να τη μαζέψουν και 
ξανασουτάρουν. Όποιου η μπάλα μπει 
πρώτη στο καλάθι παίρνει πόντο η 
ομάδα του και δίνει την μπάλα στον 
παίχτη Ν2, που περιμένει και αυτός να 
σουτάρει με τη σειρά του. Με τον ίδιο 
τρόπο ρίχνουν την μπάλα εναλλάξ.  

Δίνεται έμφαση στο ότι οι 
μαθητές  παίζουν κατά 
σειρά. 1-1, 2-2,3-3, 4-4, 5-5, 

6-6,μετά παίζουν 1-2,3-4, 
5-6,2-1,4-3, 6-5 
Αλλάζοντας 
αντιπάλους 
συνεχώς μέχρι το 
τέλος. 



 

 

5. Πετοσφαίριση με κωφούς/τυφλούς μαθητές: πάσα με δάχτυλα 
 
 
 

   
 

 
6. Πετοσφαίριση με συμπερίληψη τυφλών και κωφών μαθητών: πιάσιμο με δυο χέρια της μπάλας και 
πάσα 

 

 

 
 
 

 
Βήμα 3 

• Παιδαγωγική – διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• Επικοινωνία: συζήτηση και 
ρυθμός 

• Κίνηση: εξοπλισμός 
υποστήριξης, αυτονομία, 
προσαρμογή 

 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 
• Γήπεδο πετοσφαίρισης 

• Μπάλες πετοσφαίρισης 

• Ακουστικό ερέθισμα 

• Οπτικό ερέθισμα 

 
 
 

 
Βήμα 1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 
• Επίδειξη της τεχνικής της πάσας 

με τα δάχτυλα από πάνω από το 
κεφάλι, εξάσκηση καθιστοί.  

• Δραστηριότητα 1: σε ζευγάρια 
μετωπικά ανά 2 ο ένας πετάει 
την μπάλα και ο άλλος την 
πιάνει μπροστά από το 
μέτωπο. 

• Δραστηριότητα 2: επανάληψη 
της προηγούμενης άσκησης με 
μια μικρή κίνηση πριν πιάσουν 
την μπάλα.  

• Οι τυφλοί μαθητές θα 
χρειαστούν ένα ακουστικό 
ερέθισμα ή βοηθό. 

• Οι κωφοί ένα οπτικό 
ερέθισμα 

 

 
Βήμα 1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 
• Οι μαθητές πετάνε την μπάλα 

πάνω από το κεφάλι με στόχο 
να χτυπήσει στο έδαφος 

• Οι τυφλοί μαθητές χρειάζονται 
ακουστικό ερέθισμα 

• Οι κωφοί μαθητές 
χρειάζονται οπτικό 
ερέθισμα. 

 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Μπάλες πετοσφαίρισης 

• Ακουστικό ερέθισμα 

• Οπτικό ερέθισμα 

• Γήπεδο 

 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 
• Επικοινωνία: συζήτηση και 

εξήγηση 

• Feedback 

• Εμψύχωση 

• Αυτονομία 



7. Ποδόσφαιρο με τυφλούς μαθητές  

 

 

 

   

 
 
 
 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική-διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 
• Επικοινωνία: συζήτηση και 

εξήγηση 

• Ανεξαρτησία, αυτονομία, 
προσαρμογή 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 

 
 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο ποδοσφαίρου 

• Ειδική μπάλα με ήχο για τους 
τυφλούς μαθητές 

• Μπάλες με κουδούνια στο 
εσωτερικό ή τυλιγμένες με 
νάιλον σακούλες. 

• 6 μπάλες 

• Στεφάνια γυμναστικής 

• 2 σκοινιά 

 
 
 
 

 
Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

•Με το σφύριγμα, οι μαθητές με 
το Νο1 αρχίζουν να 
ντριμπλάρουν και να κλοτσάνε 
την μπάλα όπου θέλουν. 
Κλοτσάνε την μπάλα στο τέρμα 
μαζί. Αν δεν μπει, τρέχουν να τη 
μαζέψουν και ξανασουτάρουν. 
Όταν η μπάλα μπει στο τέρμα, το 
παιδί και η ομάδα που σκόραρε 
παίρνει έναν πόντο και γυρνά στη 
γραμμή ώστε να δώσει τη σειρά 
του στα παιδιά με το Νο2 να 
σκοράρουν επίσης. Με τον ίδιο 
τρόπο πετάνε την μπάλα 
εναλλάξ. Διδάσκουμε τους 
μαθητές ότι οι αντίπαλοι παίζουν 
με τη σειρά: 1-1, 2-2 ,3-3, 4-4, 5-
5, 6-6. Μετά αλλάζουν: 1-2, 3-4, 
5-6,2-1, 4-3, 6-5. Συνεχίζουν να 
αλλάζουν αντιπάλους μέχρι το 
τέλος του παιχνιδιού. 



 

 

 

 

8. Ποδόσφαιρο με τυφλούς μαθητές (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- Εφαρμογή 
• Οι μαθητές χωρίζονται σε δυάδες. Τρέχουν 

αργά από τη μία μεριά στην άλλη. Ένα 
παιδί κρατά ένα στεφάνι. Με το σφύριγμα 
το παιδί με το στεφάνι το τοποθετεί στο 
έδαφος και το ταίρι του μπαίνει μέσα. Το 
παιδί που είχε το στεφάνι προσπαθεί 
προσεκτικά να το βγάλει από το ταίρι του 
(από κάτω προς τα πάνω, από το 
κεφάλι),χωρίς να ακουμπήσει το σώμα του 
παιδιού που στέκεται μέσα στο στεφάνι 
και που είναι ακίνητο. Όταν το βγάλει το 
δίνει στον συμπαίκτη του και τρέχουν 
πάλι. Τώρα βέβαια το παιδί που ήταν 
μέσα στο στεφάνι κρατά το στεφάνι. Τα 
παιδιά εργάζονται ως ομάδα και κάθε 
φορά που βγάζουν το στεφάνι χωρίς να 
ακουμπήσουν τον συμπαίκτη τους  
κερδίζουν έναν πόντο. Επαναλαμβάνεται η 
άσκηση αλλάζοντας 
ζευγάρια.(Διάρκεια:10λεπτά) 

• Οι μαθητές σε ζευγάρια αντικριστά σε 
απόσταση 3 μ με μία μπάλα. Επιλέγουν το 
πώς θα την πετάξουν στον απέναντί 
τους.(ένα/δυο χέρια, από κάτω ,  με το 
πόδι κτλ Τονίζεται πως στόχος είναι το 
ταίρι να πιάσει την μπάλα και ότι δεν 
βάζουν δύναμη.(Διάρκεια:10 λεπτά) 

• Σε δυάδες: ένα παιδί έχει την μπάλα , το 
άλλο στεφάνι. Κάθονται αντικριστά σε 
απόσταση 10μ Το παιδί που έχει την μπάλα 
την κλοτσάει προς το παιδί με το στεφάνι. 
Αυτό κινείται προς την μπάλα και 
τοποθετεί το στεφάνι κάθετα στο έδαφος 
για να περάσει η μπάλαe(σαν να θέλει να 
την ψαρέψει). Όποιος πέταξε την μπάλα 
την κυνηγά και την ρίχνει προς το στεφάνι. 
Οι δυάδες  αλλάζουν ρόλους κάθε 1.5 
λεπτό.(Διάρκεια:10 λεπτά) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο ποδοσφαίρου 

• Ασκήσεις με μπάλες που έχουν 
εσωτερικά κουδούνι ή μπάλες 
καλυμμένες με νάιλον.  

• 6 μπάλες 

• 6 στεφάνια γυμναστικής 

• 2 σκοινιά 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• Επικοινωνία: συζήτηση και 
εξήγηση 

• Κίνηση:α υ τ ο ν ο μ ί α  
α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ,  
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  

• Εμψύχωση 

• Ανατροφοδότηση 



 

 

 

 

Πετοσφαίριση: Συμπερίληψη κωφών και τυφλών μαθητών 

 
 Εκμάθηση ατομικών δεξιοτήτων ντρίμπλας, πάσας και σουτ 

 Εκμάθηση σε ομαδικό παιχνίδι ντρίμπλας, πάσας και σουτ 

 

 
1. Εκμάθηση πάσας πετώντας την μπάλα στο τέρμα.  

 

 
 
 

Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 
• Ανά δυάδες οι μαθητές έχουν ένα 

στεφάνι και μία  μπάλα. Μέσα σε 
κάθε στεφάνι είναι μία μπάλα Οι 
μαθητές τρέχουν ανάμεσα στα 
στεφάνια και κάθε φορά που 
ακούν σφύριγμα πρέπει να μπουν 
στο στεφάνι και να πετάξουν την 
μπάλα στο ταίρι τους. Μετά 
τοποθετούν πάλι την μπάλα μέσα 
στο στεφάνι και ξεκινούν το 
παιχνίδι από την αρχή. 

• Οι τυφλοί μαθητές έχουν ένα 
βοηθό που κινείται μαζίτους. 

• Οι κωφοί μαθητές 
χρειάζονται ένα οπτικό 
ερέθισμα. 

 
 
 

Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 
• Γήπεδο 

• Μπάλες 
• Στεφάνια 
• Στόχοι σε διαφορετικές 

αποστάσεις 

• Οπτικό ερέθισμα 

• Ακουστικό ερέθισμα 

 
 
 

Βήμα3 

• Παιδαγωγική- διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• Επικοινωνία: συζήτηση και 
εξήγηση 

• Κίνηση: υποστήριξη, 
αυτονομία, προσαρμογή 

• Προσωπική βελτίωση χωρίς 
αποκλεισμούς 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 



 

 

 

 

2. Πάσα 
 

 
 
 
 
 

Συμβουλές για μεμονωμένες  δραστηριότητες με μαθητές με αναπηρίες  

Πιθανές δυσκολίες για τη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες μπορεί να είναι: 

 Αριθμός των μαθητών της τάξης 

 Υπερπροστασία 

 Αποθάρρυνση 

 Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού  

 Έλλειψη εποπτικού, ορθοπεδικού και λοιπού αναγκαίου ανάλογα με την αναπηρία 
υλικού 

 Έλλειψη χρηματικών πόρων 

 Κλειστό και αυστηρό Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 Οικογένεια 

 Δυσκολίες προσαρμογής 

 Απόσπαση προσοχής και δυσκολία κατανόησης 

 Μη καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 

 Έλλειψη στήριξης 

 

 
 
 

 
Βήμα1 

• Περιγραφή- εφαρμογή 

• Επίδειξη πάσας 

• Οι μαθητές κάνουν δύο ομάδες 
κάθε μία σε κάθε πλευρά του 
γηπέδου. 

• Με το σφύριγμα πετάνε την 
μπάλα στην άλλη ομάδα. 

• Κάθε παιδί που κάνει σωστή 
πάσα κάθεται στο έδαφος. 

• Νικήτρια είναι η ομάδα που 
θα καθίσει πρώτη. 

• Οι τυφλοί μαθητές έχουν ένα 
συμμαθητή που θα φωνάζει το 
όνομά τους όποτε είναι να 
κάνουν πάσα ή θα τους δίνουν 
ένα ακουστικό ερέθισμα.  

•Οι κωφοί μαθητές 
χρειάζονται ένα οπτικό 
ερέθισμα.  

 
 
 

 
Βήμα2 

• Προετοιμασία- εξοπλισμός 

• Γήπεδο 

• Μπάλες 

• Οπτικό ερέθισμα 

• Ακουστικό ερέθισμα 

 
 
 

 
Βήμα3 

• Παιδαγωγική-διδακτική 
προσέγγιση 

• Συνεργασία 

• Συνολική εκγύμναση 

• Επικοινωνία: συζήτηση και 
εξήγηση 

• Κίνηση: υποστήριξη, 
αυτονομία, προσαρμογή 

• Προσωπική βελτίωση χωρίς 
αποκλεισμούς 

• Ανατροφοδότηση 

• Εμψύχωση 



 

 

Μαθητές και χαρακτηριστικά τους 

Αντικείμενο μάθησης/διδασκαλίας 

Επιρροή του περιβάλλοντος και του συστήματος  

 
 

Κεφάλαιο 4 – Πώς να υποστηρίξετε τους μαθητές στη Συμπεριληπτική 

Φυσική Αγωγή 

 
Η συμπεριληπτική φυσική αγωγή βασίζεται σε μοντέλα παιδαγωγικής ενσωμάτωσης/συμπερίληψης 

καθώς και παιδαγωγικής φυσικής αγωγής και καθοδηγείται από τον στόχο της υποστήριξης όλων των 

μαθητών - σύμφωνα με τις διαθέσιμες δυνατότητες και τις αναπηρίες τους - στην ανάπτυξη διαφόρων 

αθλητικών κινητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων . Τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες και/ή μαθησιακές 

δυσκολίες καθώς και τα παιδιά με χρόνιες παθήσεις θα πρέπει να εντάσσονται στα τακτικά αθλητικά 

μαθήματα με ουσιαστικό και ασφαλή τρόπο. Το να κάνετε μαζί αθλήματα στην κοινωνική δομή της 

σχολικής τάξης δίνει στα παιδιά με αναπηρία/άρρωστα πρόσβαση σε δραστηριότητες προαγωγής της 

υγείας και οικοδόμησης κοινότητας. Οι πολλαπλές θετικές επιπτώσεις των κοινών αθλητικών 

δραστηριοτήτων στο σχολείο στη σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών/εφήβων -με και 

χωρίς αναπηρίες/χρόνιες παθήσεις- θα μπορούσαν και μπορούν να παρατηρούνται συνεχώς. 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των μαθημάτων συμπερίληψης θέτει συχνά προκλήσεις για τους 

δασκάλους. Συχνά δεν αισθάνονται επαρκώς εκπαιδευμένοι για να ανταποκριθούν στις διαφορετικές 

απαιτήσεις και ανάγκες. Σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή παιδαγωγική δράση στη 

συμπεριληπτική φυσική αγωγή είναι μια στάση εκτίμησης απέναντι στην «ετερότητα» των ανθρώπων. 

Τα διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια και οι αντιλήψεις για τους ανθρώπους καθορίζουν εάν κάποιος 

εκλαμβάνεται ως «διαφορετικός» και η αξιολόγηση που ακολουθεί συμβαδίζει με αυτό. Αντίστοιχα το 

να είσαι διαφορετικός διευκολύνει στο να βλέπεις τα άτομα με τις ατομικές δυνατότητες, ανάγκες κι 

αναπηρίες. 

Οι δάσκαλοι πρέπει να αναλογίζονται συνεχώς την προσωπική τους στάση προκειμένου να δίνουν σε 

όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη φυσική αγωγή. Εάν όλοι οι μαθητές -με και χωρίς 

κινητικές αναπηρίες/μαθησιακές δυσκολίες/χρόνιες παθήσεις- πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν 

ενεργά στη φυσική αγωγή, οι δάσκαλοι πρέπει να αναλογίζονται συνεχώς τις διαδικασίες συμμετοχής, 

τις ευκαιρίες και τους κινδύνους προκειμένου να σχεδιάσουν τη φυσική αγωγή ανάλογα. 

 

 

 
 
 

 

Οι στοχασμοί πρέπει να γίνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες: 
✔ Μαθητές: ποιες προϋποθέσεις, εμπειρίες, προηγούμενες γνώσεις, κίνητρα και ενδιαφέροντα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη; Ποια είναι η προσωπική και κοινωνική κατάσταση του μαθητή; 
✔ Αντικείμενο διδασκαλίας/μάθησης: ποια συνάφεια δίνεται στο μαθησιακό αντικείμενο στο 

πρόγραμμα σπουδών και πόσο περίπλοκο είναι το μαθησιακό αντικείμενο; Ποιοι μαθησιακοί 
στόχοι πρέπει να επιτευχθούν; 



 

 

✔ Σχολικό ίδρυμα και σχολικό σύστημα: ποιες είναι οι δομικές και χρονικές συνθήκες και οι συνθήκες 

στελέχωσης προσωπικού; Είναι ο χώρος γυμναστηρίου/γήπεδο προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή, 

υπάρχουν συνάδελφοι/επαγγελματίες που μπορούν να συμβουλεύσουν/υποστηρίξουν ενεργά τη 

φυσική αγωγή χωρίς αποκλεισμούς; 

✔ Δάσκαλοι/ομάδες: ποια προηγούμενη εμπειρία, γνώσεις και συμπεριφορές έχουν οι συνάδελφοι/ 
οι ομάδες; 

 Ποιες θεωρίες/έννοιες και προσεγγίσεις χρησιμοποιούν στη συμπεριληπτική φυσική αγωγή; 
Γνωρίζουν τους μαθητές με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητές τους; 

 

 

Η έννοια του «Universal Design for Learning» (UDL), αρχικά από τις ΗΠΑ, είναι μια έννοια που βλέπει 

κάθε άτομο ως άτομο με συγκεκριμένες δυνάμεις και ανάγκες. Δείχνει στους εκπαιδευτικούς επιλογές 

για δράση στη φυσική αγωγή χωρίς αποκλεισμούς ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν 

ισότιμα. Αυτή η εργασία  παρέχει στους εκπαιδευτικούς πολύτιμες προτάσεις σχετικά με το πώς 

μπορούν να προωθηθούν και να υποστηριχθούν από κοινού άτομα με διαφορετικές δυνατότητες - δεν 

εστιάζει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία διαφορετικότητας, όπως η αναπηρία. Το UDL θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τους δασκάλους να παρέχουν ευέλικτες και ποικίλες επιλογές στο παιδαγωγικό τους έργο, 

έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να σημειώσουν πρόοδο με βάση το ατομικό τους 

επίπεδο μάθησης και ανάπτυξης. 

 

 

Οι ακόλουθες αρχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη συμπεριληπτική φυσική αγωγή: 

 

Συμπεριληπτική προσέγγιση  

 

Το περιβάλλον μάθησης χαρακτηρίζεται από στάσεις εκτίμησης προς όλους τους ανθρώπους. Δεν 

πρέπει να γίνεται στιγματισμός και διαχωρισμός των μαθητών. 

 

Προσβασιμότητα  

 

Όλες οι αίθουσες, όπως η αίθουσα διδασκαλίας, η αίθουσα άθλησης, το γήπεδο, η πισίνα ή η παιδική 

χαρά είναι χωρίς εμπόδια και επομένως είναι προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες ανεξάρτητα από τις 

σωματικές τους ικανότητες. 
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Περιβάλλον μάθησης 

Το μαθησιακό περιβάλλον - γυμναστήριο, αθλητική αίθουσα, γήπεδο, υπαίθριες συνθήκες - πρέπει 

επίσης να προσαρμοστεί στις ποικίλες συνθήκες και ανάγκες των ετερογενών ομάδων μαθητών. Όσον 

αφορά τις απαραίτητες τροποποιήσεις του μαθησιακού περιβάλλοντος, οι ακόλουθες πτυχές μεταξύ 

άλλων, πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

✔ Πώς είναι ο φωτισμός, ο θόρυβος του χώρου; 
✔ Είναι δωμάτιο χαμηλού ερεθίσματος ή  
μάλλον έντονων ερεθισμάτων; 
✔ Υπάρχουν δομικά εμπόδια ή κινητά εμπόδια; 
✔ Υπάρχουν πολλά άλλα άτομα που κινούνται  
στον ίδιο χώρο; 
✔ Υπάρχουν ευκαιρίες για τα άτομα να  
αποσυρθούν; 

 

 

 

 
Οι επιτυχημένες κοινές αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών σε μια ετερογενή ομάδα μπορούν να 

εξαρτηθούν από αυτές τις συνθήκες και να προσαρμοστούν ανάλογα. Για παράδειγμα, για 

δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης στη φύση, πρέπει να γίνουν αλλαγές ώστε να επιτραπεί σε 

όλους τους μαθητές παρόμοιος χώρος κίνησης. Για εξερεύνηση οι διαδρομές πρέπει να επιλέγονται 

ως προς την επιφάνεια των μονοπατιών, έτσι ώστε οι μαθητές με αναπηρικά αμαξίδια να μπορούν να 

κινούνται εύκολα κατά μήκος αυτών των μονοπατιών. 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμόζονται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ειδικές απαιτήσεις, τις 

δεξιότητες, τις ικανότητες και τις πιθανές αναπηρίες των μαθητών. Λόγω της ποικιλομορφίας των 

μαθητών, η εστίαση είναι σε μια ποικιλία μεθόδων. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο μπορεί να 

διδαχθεί μέσω επεξηγήσεων, επιδείξεων, διαδραστικών μέσων ή προσωπικών βιωμάτων. 

 

Καθοδήγηση ασκήσεων/δοκιμασιών 

Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής πρέπει επίσης να προσαρμοστεί στις 

ανάγκες των μεμονωμένων μαθητών. Η προφορική οδηγία πρέπει να είναι σε γλώσσα κατανοητή από 

όλους: σύντομη, απλή και συνοπτική επιλογή λέξεων. Εάν η οδηγία δεν γίνει κατανοητή την πρώτη 

φορά, πρέπει να επαναληφθεί από τον δάσκαλο σε άλλη μορφή. Εάν είναι απαραίτητο, η οδηγία 

πρέπει να συνοδεύεται από επίδειξη για την επεξήγηση της. Οι μαθητές πρέπει να έχουν αρκετό χρόνο 

για να κατανοήσουν τις οδηγίες. 

Οι επιδείξεις τόσο από τον δάσκαλο όσο και από τους μαθητές παίζουν σημαντικό ρόλο στη 



 

 

μαθησιακή διαδικασία των παιδιών και των νέων. Εικόνες ή βίντεο μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν. Μεταξύ άλλων, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η επίδειξη να φανεί καλά από 

όλους. Η βοήθεια συνδέεται με τη σωματική εγγύτητα, που δίνεται από τον δάσκαλο σύμφωνα με τις 

ατομικές ανάγκες. Εάν οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι κατάλληλες για μεμονωμένους μαθητές, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί «απτική μοντελοποίηση». Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα του μαθητή να 

αντιληφθεί απτικά μια κίνηση που εκτελείται, για παράδειγμα, από άλλον μαθητή ή τον δάσκαλο. Ο 

τόπος και ο χρόνος των αγγιγμάτων προσδιορίζονται με ακρίβεια σε κάθε περίπτωση πριν γίνει η 

κίνηση. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να είναι χρήσιμη για ένα τυφλό παιδί, για παράδειγμα, για να 

κατανοήσει καλύτερα την κίνηση. 

Εξοπλισμός/υλικά μάθησης 

Ανάλογα με την εργασία, το εκπαιδευτικό υλικό/εξοπλισμός πρέπει να προσαρμοστεί στους 

ετερογενείς μαθητές. Από τη μία πλευρά, μπορεί να επιλεγεί εξοπλισμός παιδικής χαράς που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από όλους τους μαθητές της τάξης. Από την άλλη πλευρά, τα διαφορετικά σχέδια 

ενός οργάνου μας δίνουν δυνατότητες διαφοροποίησης, όπως μπάλες που ποικίλλουν σε μέγεθος, 

χρώμα, χαρακτηριστικά πτήσης και αναπήδησης ή στους ήχους που παράγουν. 

Αλληλεπιδράσεις 

Οι μαθητές αποκτούν  μια σειρά διαφορετικών κοινωνικών δεξιοτήτων και δράσεων που τους 

επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή/και με τον δάσκαλο με ποικίλους τρόπους, όπως σε 

ομάδες εργασίας, άσκηση με συνεργάτες ή ομάδες ή στο πλαίσιο μιας συζήτησης. 

Κανόνες 

Οι αλλαγές κανόνων που αναφέρονται σε γνωστά αθλητικά παιχνίδια όπως το ποδόσφαιρο ή το 

μπάσκετ, των οποίων οι κανόνες είναι γνωστοί σε πολλά παιδιά και νέους, είναι συχνά δύσκολο να 

εφαρμοστούν. Οι μαθητές θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο «σωστά» και όχι να δοκιμάζουν 

παραλλαγές του παιχνιδιού. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό για τον δάσκαλο σε αυτό το 

πλαίσιο να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα δεκτικότητας και ευελιξίας απέναντι σε νέους κανόνες και 

συνεπώς νέους τρόπους παιχνιδιού στη σχολική τάξη. 

Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι οι αλλαγές κανόνων μπορούν επίσης να έχουν αρνητικές 

συνέπειες. Εάν για παράδειγμα, τα γκολ μετριούνται διπλά όταν σημειώνονται από παιδιά με κινητικές 

αναπηρίες, αυτό  στιγματίζει και μειώνει μια προοπτική που εκτιμά τις διαφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

διαχωρισμός του γηπέδου σε ζώνες (π.χ. στο χόκεϊ, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ), στις οποίες 

παίκτες περίπου ίσης δύναμης παίζουν μεταξύ τους, είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Για παιχνίδια που 

είναι άγνωστα σε μια ομάδα εκμάθησης, είναι σχετικά εύκολο να γίνουν προσαρμογές κανόνων. Και 

στις δύο περιπτώσεις, οι μαθητές δεν έχουν σταθερές ιδέες για τους αντίστοιχους κανόνες και ως εκ 

τούτου είναι ανοιχτοί στο να μπουν σε μια διαδικασία θέσπισης κανόνων 

Ανατροφοδότηση 

Όλοι οι μαθητές λαμβάνουν ανατροφοδότηση ανάλογα με τις ατομικές τους δραστηριότητες και την 
μαθησιακή τους πρόοδο. 

Εκτίμηση 

Οι μαθητές μπορούν να επιδείξουν τις αποκτηθείσες ικανότητές τους με διαφορετικούς τρόπους, 



 

 

λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές τους δυνατότητες, οι οποίες αξιολογούνται. Για παράδειγμα, εκτός από 

πιο παραδοσιακά τεστ επιτεύγματος, αξιολογούνται επίσης ομαδικές εργασίες, χαρτοφυλάκια ή 

παρουσιάσεις. 

Η συμπεριληπτική φυσική αγωγή καθίσταται δυνατή μέσω μιας ποικιλίας προσαρμογών σε διαφορετικούς 

τομείς, ποικίλων επιλογών κίνησης, ποικίλων στρατηγικών λύσεων και ατομικών προσαρμογών. Μέσω 

διδακτικών-μεθοδικών προσαρμογών, κοινών κινητικών εμπειριών και συνεκτίμησης των ατομικών 

ειδικών αναγκών παιδιών/εφήβων -με και χωρίς κινητικές αναπηρίες/μαθησιακές δυσκολίες/χρόνιες 

παθήσεις- όλοι οι μαθητές μπορούν να υποστηριχθούν στην ανάπτυξη διαφόρων αθλητικών κινητικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Οι μαθητές μπορούν να βιώσουν συμμετοχή, 

αυτό-αποτελεσματικότητα και επιτυχία σε αθλητικές δραστηριότητες στη συμπεριληπτική φυσική αγωγή. 

Οι μαθητές αναγνωρίζουν κοινά σημεία και διαφορετικές δυνάμεις και αδυναμίες και έτσι μαθαίνουν να 

αποδέχονται τις διαφορετικές μαθησιακές απαιτήσεις μέσα στην τάξη. 

Τα μαθήματα εκγύμνασης μπορούν να γίνουν σε διαφορετικές κινητικές σχέσεις. Δεν είναι αναγκαίο όλες 

οι δραστηριότητες να γίνονται πάντα απ’ όλους μαζί. Ανάλογα με την κατάσταση, οι δραστηριότητες 

μπορούν να γίνουν σε χωριστές ομάδες, σε ζευγάρια ή μεμονωμένα. Η προσφορά διαφορετικών κινητικών 

σχέσεων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους μαθητές στη συμπεριληπτική φυσική αγωγή. Οι ακόλουθες 

σχέσεις κίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συμπεριληπτική φυσική αγωγή: 

✔ Δευτερεύουσα – κίνηση με υποστήριξη : Τα ζευγάρια είναι σχηματισμένα, ο βοηθός προσαρμόζεται 

λίγο πολύ στις επιθυμίες/ανάγκες και τις απαιτήσεις του ατόμου που υποστηρίζεται 

✔ Συνύπαρξη - κίνηση δίπλα-δίπλα: οι μαθητές κινούνται/γυμνάζονται στην ίδια αίθουσα, λίγο πολύ 
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο σε ένα κοινό θέμα (π.χ. στίβος οργάνων, μάθημα γυμναστικής με 
κρίκους κ.λπ.) 

✔ Συνέργεια - κινούμενοι μαζί: οι μαθητές φέρνουν εις πέρας μία αποστολή αποτέλεσμα μαζί, με 
υψηλό βαθμό ελευθερίας και ατομικής συμμετοχής. 

✔ Συνεργασία- κινούμενοι μαζί: οι μαθητές σχεδιάζουν ένα αποτέλεσμα μαζί (π.χ. μια πίστα οργάνων, 
ορισμός κανόνων για ένα κινητικό/ομαδικό παιχνίδι), με υψηλό βαθμό δέσμευσης και συντονισμού. 

 
 

Οι ακόλουθες πτυχές είναι περαιτέρω πιθανές προσαρμογές και λύσεις σε συμπεριληπτικά μαθήματα 
εκγύμνασης: 

 
Ομογενοποίηση: 
Σχηματισμός ομάδων  με συγκρίσιμες, ατομικές δυνατότητες κίνησης (π.χ.: παιχνίδι ζώνης). 

 
Κατανομή ρόλων: 
Οι κινητικοί ρόλοι και τα καθήκοντα επιλέγονται ανάλογα με τις ατομικές κινητικές ικανότητες και δεξιότητες 

(π.χ.: χορός). 
 

Αντιστάθμισμα: 
Οι διαφορετικές απαιτήσεις απόδοσης αντισταθμίζονται από τον συνεργάτη χρησιμοποιώντας βοηθήματα ή 

κατάλληλες ρυθμίσεις εξοπλισμού καθώς και προσαρμογές μεμονωμένων κανόνων (π.χ. Baskin, 
"Rafroball"). 
 

Χρησιμοποιώντας τη διαφορετικότητα: 
Δίνοντας βάση  στη διαφορετικότητα, αυξάνονται αισθητά οι δυνατότητες κίνησης, οι οποίες μπορούν να 

εξελιχθούν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα οι δυνάμεις κάποιου (π.χ. στο μπάντμιντον, 



 

 

μετράνε τα χτυπήματα στο σώμα (με κινητικές αναπηρίες - αναπηρικό αμαξίδιο). 
Ευκαιρία και τύχη:  
Χρησιμοποιώντας στοιχεία τύχης, οι διαφορές σβήνουν στο παρασκήνιο (π.χ.: το γκολ μετράει όσο μια 

ζαριά). 

Οι μεγάλες διαφορές στις ατομικές φυσικές και μαθησιακές προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσουν πιο 

γρήγορα σε χαμηλότερες επιδόσεις ή επιδόσεις καλύτερες από τις αναμενόμενες στη φυσική αγωγή χωρίς 

αποκλεισμούς. Η ένταση και η κατανομή του φόρτου καθώς και τα διαλείμματα θα πρέπει να είναι καλά 

σχεδιασμένα. Οι κινητικές ασκήσεις  πρέπει να ποικίλλουν, όλα πρέπει να αλλάζουν σταδιακά. πρέπει να 

διατηρείτε  η ποιότητα της κίνησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά τελετουργικά για να 

παρέχουν μια σαφή δομή εντός της ποικιλίας των δραστηριοτήτων. Η τροποποίηση των διάφορων 

διδακτικών-μεθοδολογικών πτυχών της συμπεριληπτικής φυσικής αγωγής, όπως εξηγείται σε αυτό το 

κεφάλαιο, θα πρέπει ως επί το πλείστον να καθοδηγείται από τις ακόλουθες αρχές: 

 

✔ Οι μαθητές εμπλέκονται στη διαδικασία των τροποποιήσεων. 
✔ Προσφέρονται όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες διαφοροποίησης (π.χ. όσον αφορά το 

υλικό, τους κανόνες) και δίνεται η δυνατότητα επιλογής. 
✔ Εάν μια τροποποίηση αποδειχθεί ότι δεν είναι χρήσιμη, πρέπει να τροποποιηθεί. 
✔ Οι μαθητές με αναπηρίες/χρόνιες ασθένειες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ίδια 

ποικιλία αθλημάτων και ασκήσεων με τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρίες. 
✔ Συνεχής προσαρμογή 
✔ Κατά τον προγραμματισμό των μαθημάτων φυσικής αγωγής λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες 

όλων των παιδιών και των νέων. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Απαιτείται ειδική προπαρασκευαστική εργασία κατά την εισαγωγή αθλημάτων 
συμπερίληψης στο σχολείο 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προαπαιτούμενες 
εργασίες σχετικά με 
το σχολείο 
(κοσμήτορας/διευθ
υντής, διαχειριστής, 
συνάδελφοι,…) 
 

+ Ερωτήσεις σχετικά με τον φιλικό προς την αναπηρία σχεδιασμό των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του σχολείου και σχετικά με την 
υποστήριξη του προσωπικού από δασκάλους ειδικής αγωγής, 
γυμναστές  με εκπαίδευση «Προσαρμοσμένης φυσικής 
δραστηριότητας» ή άλλους ειδικούς θα πρέπει να διευκρινιστούν με τη 
διεύθυνση του σχολείου. 
+ Μπορείτε να συμβουλευτείτε τους συναδέλφους που έχουν ήδη 
εμπειρία στη συμπεριληπτική φυσική αγωγή: ποιες εμπειρίες και 
πρακτικές συμβουλές υπάρχουν, ποιες αθλητικές διδακτικές επιλογές 
πρέπει να προτείνονται κ.λπ. Μέσω της ανταλλαγής με έμπειρους 
συναδέλφους, οι προσωπικοί φόβοι, οι αβεβαιότητες και τα 
ερωτήματα που ενδεχομένως επικρατούν ακόμη μπορούν να 
μειωθούν ή να διευκρινιστούν. 
+ Σχηματίστε μια ομάδα με συναδέλφους που έχουν εμπειρία στην 
συμπερίληψη, π.χ. να σχεδιάζετε και να αξιολογείτε μαζί μαθήματα 
αθλητισμού. Εμπλέξτε τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής που είναι 
υπεύθυνος για την τάξη/σχολείο ή άλλους ειδικούς. 
+ Ζητήστε επαγγελματική συμβουλή από κατάλληλα εκπαιδευμένους 
ειδικούς εάν είναι απαραίτητο 
+ Παρακολουθείστε κατάλληλα μαθήματα περαιτέρω κατάρτισης 
σχετικά με το θέμα του αθλητισμού ή/και της ειδικής αγωγής. 
+ Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένη βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα και 
χρησιμοποιήστε βοηθήματα προγραμματισμού για τον 
προσανατολισμένο στις ικανότητες σχεδιασμό της συμπεριληπτικής 
φυσικής αγωγής. 

Προαπαιτούμενες 
εργασίες σχετικά με 
τους γονείς 

+ Διεξάγοντας συνεντεύξεις με γονείς το διδακτικό προσωπικό μπορεί 
να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες για την ιατρική, ψυχολογική και 
κοινωνική κατάσταση των παιδιών/εφήβων με κινητικές 
αναπηρίες/μαθησιακές δυσκολίες/χρόνιες παθήσεις. 

Προαπαιτούμενες 
εργασίες σχετικά με 
φοιτητές/μαθητές 
 

+ Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να συνειδητοποιούν ότι όλοι οι 
άνθρωποι είναι διαφορετικοί και ότι ο καθένας έχει διαφορετικά 
πλεονεκτήματα και αδυναμίες που αποτελούν μέρος της 
προσωπικότητας του καθενός. 
Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αποδέχονται υποτιθέμενες 
αδυναμίες/αναπηρίες - του εαυτού τους και των άλλων. 
+ Οι κανόνες για την κοινωνική αλληλεπίδραση στον αθλητισμό στο 
σχολείο πρέπει να καθοριστούν σε κοινή προσπάθεια. 
+ Πιθανές δυσκολίες/προβλήματα στα μαθήματα γυμναστικής πρέπει 
να συζητηθούν και να βρεθούν λύσεις προσανατολισμένες στο στόχο. 
+ Η εστίαση πρέπει να είναι στη χαρούμενη και προσανατολισμένη στη 

μάθηση συνεργασία. 



 

 

Προαπαιτούμενες 
εργασίες σχετικά με 
τις υποδομές (όπως 
αθλητικός 
εξοπλισμός, μπάνια 
κ.λπ. αλλά και 
μεταφορά από/προς 
την αίθουσα 
προπόνησης…) 

Σκέψεις: 

+ Τι είδους υλικά/εξοπλισμός και βοηθήματα χρειάζονται για να 
μπορέσουν όλα τα παιδιά να βιώσουν την κίνηση σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες συνθήκες τους; 
+ Χρειάζονται υλικά (π.χ. μπάλες, κρίκους) σε διαφορετικά μεγέθη και 
χρώματα; 
+ Είναι απαραίτητες/χρήσιμες οι χρωματιστές σημάνσεις δαπέδου 
(π.χ. διαχωρισμοί ζωνών) για το μάθημα της γυμναστικής; 

 
 
 
 
 
 
 

+ Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο εξοπλισμό, είναι π.χ. πρόσθετα 
βοηθήματα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των 
παιδιών με αναπηρία; (π.χ. τοποθέτηση μιας μπάρας δίπλα στον πάγκο 
γυμναστικής για να μπορούν να σταματήσουν τον εαυτό τους κ.λπ.). 
+ Τα ντους είναι εξοπλισμένα για παιδιά με αναπηρίες και είναι 

προσβάσιμα σε όλους; 

+ Χρειάζονται τα παιδιά με κινητική αναπηρία βοήθεια με το ντύσιμο 
και/ή το ντους, πώς μπορεί να παρέχεται αυτή η βοήθεια; 
+ Είναι το γυμναστήριο/γήπεδο εύκολα προσβάσιμο/προσβάσιμο για 
όλα τα παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικών 
αμαξιδίων); 
+ Είναι οι προγραμματισμένες διαδρομές πεζοπορίας χωρίς εμπόδια 
και είναι λογικές για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων ή παιδιά με 
κινητικές αναπηρίες; 
Εάν πρόκειται να επισκεφθείτε αθλητικές εγκαταστάσεις έξω από το 
σχολείο (π.χ. πισίνα, παγοδρόμιο κ.λπ.): πώς/με ποιο μέσο μεταφοράς 
μπορείτε να φτάσετε στις αθλητικές εγκαταστάσεις; 
Χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, περπάτημα κ.λπ. - είναι αυτό 
εφικτό και για παιδιά με κινητικές αναπηρίες; 
Εργασίες: 
+ Πρόβλεψη και προμήθεια των απαιτούμενων βοηθητικών υλικών και 
εξοπλισμού 
+ Δημιουργία προφυλάξεων ασφαλείας 
+ Εάν είναι απαραίτητο, οργανώστε έναν βοηθό για να σας βοηθήσει 
με το ντύσιμο ή το ντους 
+ Εάν είναι απαραίτητο, οργανώστε συνοδούς (για πεζοπορίες/κολύμπι 

κ.λπ.) 

+ Εάν είναι απαραίτητο, οργανώστε κατάλληλα μέσα μεταφοράς 



 

 

 Προαπαιτούμενες 
εργασίες σχετικά με 
οργανωτικές πτυχές 
(ασφάλεια, 
προστασία) 
 

Σκέψεις: 

+ Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ληφθούν για να 
μπορέσουν όλα τα παιδιά να έχουν διαφορετικές κινητικές εμπειρίες 
χωρίς προβλήματα υγείας/ατυχήματα/τραυματισμούς; 
+ Ποιες πρόσθετες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ληφθούν για να 
μπορέσουν τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες ή/και μαθησιακές 
δυσκολίες να συμμετάσχουν με ασφάλεια στο μάθημα της φυσικής 
αγωγής; 
+ Ποια υλικά/εξοπλισμός δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλά 
από παιδιά  με κινητικές αναπηρίες ή/και μαθησιακές δυσκολίες και 
ποιες εναλλακτικές υπάρχουν; (π.χ. χρήση μπαλονιών αντί για 
μπάλες, χρωματιστές μπάλες/δείκτες στο πάτωμα κ.λπ.). 
+ Είναι χρήσιμο να παρέχουμε στα παιδιά με αναπηρία έναν βοηθό 
σύντροφο; Είναι χρήσιμα πρόσθετα ακουστικά ερεθίσματα/εικαστικές 
επεξηγήσεις/επίδειξη ασκήσεων κ.λπ.; 

 

Εργασίες: 
+ Παρέχετε ή εγκαταστήστε τα απαραίτητα υλικά και 
εξοπλισμό για προφυλάξεις ασφαλείας. 
+ Δώστε σαφείς, σύντομες και εύκολα κατανοητές προφορικές οδηγίες 

+ Επιδείξτε ασκήσεις εάν χρειάζεται 

+ Εφαρμόστε επιπλέον ακουστικά/οπτικά ερεθίσματα εάν χρειάζεται 
+ Δημιουργήστε ζευγάρια (π.χ. ένα παιδί καθοδηγεί ένα παιδί με 
προβλήματα όρασης  σε πορεία κ.λπ.) 
 



 

 

Προαπαιτούμενη 
εργασία σχετικά με 
τη συμμετοχή 
μαθητών με 
σωματικές 
προκλήσεις σε 
συμπεριληπτική 
φυσική αγωγή και 
δραστηριότητες 
 

Σκέψεις: 

+ Ποιες δυσκολίες/προβλήματα θα μπορούσαν να προκύψουν σε 
διαφορετικές δραστηριότητες με διαφορετικό εξοπλισμό/υλικά για 
παιδιά  με κινητικές αναπηρίες ή/και μαθησιακές δυσκολίες; 
+ Θα μπορούσαν να προκύψουν προβλήματα 
υγείας/τραυματισμοί/ατυχήματα για παιδιά  με κινητικές αναπηρίες 
ή/και μαθησιακές δυσκολίες; 
+ Πώς μπορούν να προσαρμοστούν οι ασκήσεις έτσι ώστε τα παιδιά με  
κινητικές αναπηρίες ή/και μαθησιακές δυσκολίες να μπορούν επίσης 
να αποκτήσουν πολύτιμες κινητικές εμπειρίες με τον εξοπλισμό/υλικό; 
+ Ποια εναλλακτικά υλικά/εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να επιτραπεί σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες ή/και μαθησιακές 
δυσκολίες να συμμετέχουν ενεργά στη φυσική αγωγή; 
+ Ποιες πρόσθετες προφυλάξεις/οδηγίες ασφαλείας πρέπει να 
ληφθούν για την προστασία των παιδιών  με κινητικές αναπηρίες ή/και 
μαθησιακές δυσκολίες  από αντιληπτούς κινδύνους/ατυχήματα στα 
μαθήματα φυσικής αγωγής; 
+ Ποιες μέθοδοι μάθησης (π.χ. σταθμικά παιχνίδια) μπορούν να 
εισαχθούν ώστε να παρέχονται σε όλα τα παιδιά χαρούμενες και 
μαθησιακές εμπειρίες κίνησης; 

 

Εργασίες: 
+ Παρέχετε επαρκή ποσότητα του απαραίτητου εξοπλισμού/υλικών και 
βοηθημάτων 
+ Εάν είναι απαραίτητο, προετοιμάστε τους σταθμούς εξοπλισμού με 
τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προφυλάξεις (π.χ. ζώνες, έγχρωμη 
σήμανση κ.λπ.). 



 

 

 Προαπαιτούμενες 
εργασίες σχετικά με τη 
συμμετοχή άλλων 
μαθητών σε 
συμπεριληπτική 
φυσική αγωγή και 
δραστηριότητες 

 

Σκέψεις: 

+ Πώς μπορούν τα παιδιά/νέοι με αναπηρία και χωρίς αναπηρία να 
μάθουν μεταξύ τους ή να στηρίζουν το ένα το άλλο; 
+ Για ποιες ασκήσεις έχει νόημα να σχηματίζονται ζευγάρια; 
+ Πρέπει να δημιουργηθούν ζευγάρια/ομάδες με συγκρίσιμες, 
ατομικές δυνατότητες κίνησης (π.χ. παιχνίδι ζώνης); 
+ Μπορούν οι κινητικές αποστολές και ρόλοι να επιλέγονται σύμφωνα 
με τις ατομικές κινητικές ικανότητες και δεξιότητες; 
 

 
Εργασίες: 
+Τα παιδιά θα πρέπει να παρακινούνται να συμμετέχουν σε 
διαφορετικές μεθόδους εκμάθησης ασκήσεων και να επιλέγουν τις πιο 
κατάλληλες ασκήσεις/αποστολές/σταθμούς για τον εαυτό τους. 
+ Τα παιδιά πρέπει να είναι «ευέλικτα» στην προσαρμογή των 
κανόνων (παιχνιδιού) ώστε να επιτρέπουν τη δίκαιη συμμετοχή όλων 
των παιδιών. 
+ Τα παιδιά πρέπει να αντιλαμβάνονται συνειδητά το παιχνίδι με 
διαφορές (δυνατά σημεία/αδυναμίες) ως μια πολύτιμη δεξαμενή 
συνέργειας στην οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δικές τους 
δυνάμεις. 
+ Η βοήθεια/υποστήριξη άλλων (με αναπηρία) παιδιών πρέπει να 

βιώνεται ως αυτονόητη - προαγωγή της κοινωνικής ικανότητας. 

  



 

 

 

 

Κεφάλαιο 5 – Περίληψη 
Αυτό το «μεθοδολογικό εγχειρίδιο για τη συμπεριληπτική φυσική αγωγή» είναι ένα χρήσιμο έγγραφο 

εργασίας για εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής που θέλουν να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν τη 

συμπεριληπτική φυσική αγωγή στην εργασία τους με παιδιά και νέους. Ποιοι είναι οι στόχοι της 

συμπεριληπτικής φυσικής αγωγής , πώς μπορεί να ενσωματωθεί στην συνήθη φυσική αγωγή, ποιες 

πρακτικές δυνατότητες εφαρμογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουν όλα τα παιδιά και 

οι νέοι - με ή χωρίς κινητικές αναπηρίες/μαθησιακές δυσκολίες/χρόνιες παθήσεις.- να απολαύσουν τη 

σωματική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και στην οποία όλοι μπορούν να 

συμμετέχουν ενεργά. 

 

Αυτό το εγχειρίδιο εισάγει αρχικά το θέμα και συγκεντρώνει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που ήδη προσφέρουν και εφαρμόζουν με επιτυχία τη συμπεριληπτική 

φυσική αγωγή για παιδιά και νέους. Παρουσιάζει διαφορετικές επιλογές πρόσβασης καθώς και 

συγκεκριμένες ασκήσεις (για γενικές πρακτικές αθλητικές ασκήσεις) με διαφορετικές παραλλαγές για 

διάφορες βλάβες. Αυτές οι οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φυσική αγωγή σε σχολεία 

πρωτοβάθμιας και κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δείχνει επίσης πώς τα 

μαθήματα συμπερίληψης σε ομαδικά αθλήματα (καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση και 

ποδόσφαιρο) μπορούν να επιτύχουν και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες – με ή χωρίς 

σωματικές ή διανοητικές δυσκολίες – έχουν εμπλουτισμένες και επιτυχημένες αθλητικές εμπειρίες. 

Οι καθηγητές φυσικής αγωγής μαθαίνουν για τα μέσα και τις παραλλαγές που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να σχεδιάσουν μαθήματα αθλημάτων χωρίς αποκλεισμούς, έτσι ώστε όλα τα 

παιδιά και οι νέοι να μπορούν να συνοδεύονται και να υποστηρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Αυτές οι μέθοδοι διασφαλίζουν τη βελτίωση τόσο των κινητικών όσο και των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Η συμπεριληπτική φυσική αγωγή ωφελεί όλους τους συμμετέχοντες και οδηγεί σε θετικές συμπράξεις 

με σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς που έχουν κίνητρο και διαρκή επίδραση στα κοινά μαθήματα 

φυσικής αγωγής και στη δυναμική της τάξης. 

Το γλωσσάριο προσφέρει μια επισκόπηση των διαφόρων κεντρικών όρων της (συμπεριληπτικής) 

φυσικής αγωγής, ενώ η ενότητα βιβλιογραφία και οι συστάσεις περαιτέρω ανάγνωσης προσφέρουν  

περισσότερες πρακτικές πηγές σχετικά με τη συμπεριληπτική φυσική αγωγή για παιδιά και νέους. 
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