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Δπραξηζηίεο 
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θπξία Δπζαιία 

Υαηδεγηάλλε γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηά ηεο, γηα ηηο ζπκβνπιέο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηεο , ηηο δηνξζψζεηο  θαη 

θπξίσο γηα  ηελ ππνκνλή ηεο θαη ην ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  πνπ κε ραξά ζπκκεηείραλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ηεο έξεπλαο κνπ, θαζψο θαη ηνπο δηεπζπληέο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ κνπ 

επέηξεςαλ λα πάξσ ζπλεληεχμεηο κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα 

κηιήζσ κε αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο  θαη λα γλσξίζσ ηνπο κηθξνχο καο θίινπο γηα ηνπο 

νπνίνπο έγηλε απηή ε πηπρηαθή εξγαζία. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζην δηεπζπληή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ θχξην Αζαλάζην ηξίγθα πνπ 

ήηαλ πάληα παξψλ φπνηε ηνλ ρξεηάζηεθα θαη έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο 

θαζεγεηέο   ηεο ζρνιήο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ κε ηφζν ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ 

αλαιχζακε θαη ζπδεηήζακε θαη γηαηί ράξε ζε απηνχο έβαια λένπο ζηφρνπο θαη λέα φλεηξα 

ζηε δσή κνπ. 

Δπραξηζηψ ηε ηξηκειή επηηξνπή πνπ δέρζεθε λα κε εμεηάζεη θαη λα κε βαζκνινγήζεη. Η 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηάο κνπ ήηαλ ζεκαληηθή. 

Σέινο κε πνιχ ζπγθίλεζε έλα ηεξάζηην επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζηα δχν ππέξνρα 

παηδηά κνπ θαη ηνλ ζχδπγν κνπ πνπ ήηαλ πάληα δίπια κνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.  Δπραξηζηψ γηα  ηε ζηήξημή ηνπο, γηα ηε θαηαλφεζε ηνπο, γηα 

ηελ αγάπε ηνπο θαη πνπ πίζηεςαλ ζε κέλα θαη ζηνπο ζηφρνπο κνπ θαη δε κε άθεζαλ πνηέ λα 

ιπγίζσ ζε θακία δπζθνιία. Δπραξηζηψ πνπ πάληα πίζηεπαλ ζε κέλα θαη είλαη πάληα δίπια 

κνπ. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Πεξίιεςε 
 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία  επηθεληξσζήθακε  ζην δήηεκα  πνπ αθνξά ηε ζπκβνιή 

ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε καζεηέο κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

(ΓΑΦ). Αλαιπηηθφηεξα, δηεμήρζε  πνηνηηθή έξεπλα κε ηε ιήςε δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε 

ζηφρν  λα εμεηάζνπκε ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο πνπ δηδάζθνπλ ζηα εηδηθά 

δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο, ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο 

αγσγήο ζε παηδηά κε ΓΑΦ, αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθά νθέιε ζε ζσκαηηθφ, θνηλσληθφ αιιά θαη πλεπκαηηθφ 

επίπεδν γηα ηα παηδηά ζχκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο. Χο ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα αλαδείρζεθαλ 

νη πεξηνξηζκέλεο ζσκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ, νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη ν αλεπαξθήο εμνπιηζκφο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξειρ κλειδιά: Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, θπζηθή αγσγή, άζιεζε, εηδηθή αγσγή, 

εθπαίδεπζε. 
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Abstract 
 

In this university postgraduate project we focused on the issue regarding the contribution of 

the physical education course to students with autism spectrum disorders (ASD). In more 

detail, we conducted qualitative research by conducting structured interviews in order to 

examine the views of physical education teachers who teach in the special elementary schools 

of the prefecture of Laconia, regarding the benefits of the physical education lesson for 

children with ASD, but also the obstacles they encounter during teaching. The results showed 

significant benefits on a physical, social and intellectual level for the children according to 

the teachers. As the most significant obstacles emerged the children's limited physical 

abilities, the social interactions with their classmates and the insufficient equipment in school 

units. 
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Δηζαγσγή 
 

Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (ΓΑΦ) απμάλεηαη θάζε 

ρξφλν (Bourke, de Klerk, Smith, & Leonard, 2016). Πξφζθαηεο κειέηεο κε βάζε ηνλ 

πιεζπζκφ έρνπλ βξεη πςειφ πνζνζηφ επηπνιαζκνχ ηεο ΓΑΦ (Kassim, & Mohamed, 2019 ∙ 

Zeidan et al., 2022). Σνλίδεηαη επίζεο φηη ζρεδφλ ηα 2/3 ησλ ηαηξηθψλ πεξηπηψζεσλ 

παξακέλνπλ αδηάγλσζηα θαη επνκέλσο δελ ιακβάλνπλ θακία εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα. Ο 

νξηζκφο «ΓΑΦ» ζεκαίλεη έλα επξχ θάζκα λεπξναλαπηπμηαθψλ-ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηαξαρή απηηζκνχ, ην ζχλδξνκν Asperger, ηε δηαηαξαρή Rett, ηελ 

απνδηνξγαλσηηθή/απνζπλζεηηθή δηαηαξαρή παηδηθήο ειηθίαο θαη δηάρπηε αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή – πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθά (Ousley, & Cermak, 2014). 

Σα παηδηά κε ΓΑΦ ηείλνπλ λα έρνπλ αλεπαξθέο επίπεδν ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ 

παξνπζηάδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο κε ηελ ηζνξξνπία, ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, 

ηελ επιπγηζία ησλ αξζξψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηνηήησλ ηεο ηαρχηεηαο. πλήζσο, 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ, ηε δπζαξκνληθή ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη 

ην ρακειφ επίπεδν θπζηθήο θαηάζηαζεο (Ament, et al., 2015). Μεηαμχ ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

κεησκέλσλ επθαηξηψλ θπζηθήο άζθεζεο είλαη ν επηθίλδπλα θαζηζηηθφο ηξφπνο δσήο, νη 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ε παρπζαξθία, ην ζχλδξνκν αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε θ.ιπ. Σα 

άηνκα κε ΓΑΦ απνηεινχλ κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα θηλδχλνπ θαη ε θπζηθή αγσγή κπνξεί λα 

είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπο. Έλα 

εηδηθφ θαη θαιά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα θπζηθήο αγσγήο κπνξεί λα είλαη έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηε κείσζε ηέηνησλ θηλδχλσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο θαη ηεο ςπρνθηλεηηθήο, γλσζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. ήκεξα, είλαη γεληθά γλσζηφ φηη ε πξνπφλεζε θαη 

ν αζιεηηζκφο θαη γεληθά ε ζσκαηηθή άζθεζε έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο δείθηεο 

πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κε 

ΓΑΦ. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κέζα απφ ηε δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ηε 

θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ζηα εηδηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ 

Λαθσλίαο, κειεηάηαη θαηά  πφζν κπνξεί λα ζπκβάιεη ην κάζεκα θπζηθήο αγσγήο  θαη κε 

πνην ηξφπν, ζηελ πλεπκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε 

δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Δπίζεο, ζεκεηψλνληαη θαη ηα πηζαλά εκπφδηα θαη νη 

πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηε δηδαζθαιία. Πην αλαιπηηθά, ζην πξψην θεθάιαην 
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πεξηγξάθνληαη νη Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ). πγθεθξηκέλα αλαιχεηαη ν φξνο 

«Γηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο» θη νη Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο. ηελ ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνληαη ε απηηζηηθή δηαηαξαρή, ην ζχλδξνκν Asperger, ην ζχλδξνκν Rett, ε παηδηθή 

απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή θαη ε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή - Με πξνζδηνξηδφκελε 

αιιηψο. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη ν απηηζκφο θαη ε θπζηθή αγσγή. πγθεθξηκέλα 

γίλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ θηλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αηφκσλ κε απηηζκφ, αιιά θαη ε 

ζσκαηηθή ηνπο πγεία θαη θπζηθή θαηάζηαζε. εκεηψλνληαη ζηξαηεγηθέο θαη ηξφπνη 

εθαξκνγήο θπζηθήο αγσγήο ζε άηνκα κε ΓΑΦ, αιιά θαη εκπφδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

θπζηθήο αγσγήο ζε άηνκα κε απηηζκφ. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε θπζηθή αγσγή 

ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ΓΑΦ. εκεηψλνληαη νη ζηφρνη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε 

ΓΑΦ. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη ζηξαηεγηθέο  δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, αλαιχνληαη νη 

αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε 

καζεηέο κε ΓΑΦ. Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, φπνπ αλαιχεηαη 

ε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο, δειψλεηαη ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, παξνπζηάδεηαη 

ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ην δείγκα πνπ επηιέρζεθε λα ζπκκεηάζρεη. ην 5ν θεθάιαην 

έρνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαιπηηθά. Σν έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην απαληά 

ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί θαη θαηαγξάθεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο κειέηεο. 
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Κεθάιαην 1ν - Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο 
 

1.1   Γηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο – πεξηγξαθή φξνπ 
 

Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή (ΓΓΑ), θαιείηαη νπνηαδήπνηε απφ κηα νκάδα θαηαζηάζεσλ 

πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηθίινπο βαζκνχο 

έθπησζεο ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηεο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο (Karabekiroglu, 2011).  ην παξειζφλ, νη ςπρνιφγνη θαη νη 

ςπρίαηξνη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν «δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο» θαη 

«δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ» ελαιιαθηηθά. Χζηφζν, ν πξψηνο  δελ είλαη πιένλ 

έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Οη Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο νλνκάδνληαη πιένλ 

δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ. 

Οη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο νκαδνπνηνχζαλ πέληε δηαθνξεηηθέο δηαηαξαρέο 

(Απηηζηηθή Γηαηαξαρή, χλδξνκν Rett, χλδξνκν Asperger, Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή 

Γηαηαξαρή, Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθά). ην 

DSM-5, ην ζχλδξνκν Rett θαη ε απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

εμαηξνχληαη απφ ηηο ΓΑΦ. Δπνκέλσο, νη ΓΑΦ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νκαδνπνηνχλ απηά πνπ 

πξνεγνπκέλσο νλνκάδνληαλ απηηζηηθέο δηαηαξαρέο, ζχλδξνκν Asperger θαη απξνζδηφξηζηεο 

δηαηαξαρέο (Γθνλέια, 2008). 

Η έλλνηα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, πνπ εηζήρζε ην 1988, θαζηζηά δπλαηφ 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ άιιεο δηαηαξαρέο αληηπξνζσπεπηηθέο απηψλ ησλ θξηηεξίσλ, ρσξίο λα ηηο 

ζπγρένπκε κε ηνλ παηδηθφ απηηζκφ. Η έλλνηα ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαζηζηά δπλαηή 

ηελ θαιχηεξε αλαγλψξηζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

απηηζηηθψλ αηφκσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρνπλ λα εμειηρζνχλ ζην θάζκα (Gadia, 

Tuchman, & Rotta, 2004). 

 

1.2. Αλάιπζε δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο 
 

Τπάξρνπλ δχν θχξηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, ην (ICD-10), πνπ είλαη κηα ιίζηα ηαηξηθήο ηαμηλφκεζεο απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο θαη ην DSM-5 πνπ είλαη ε πέκπηε έθδνζε ηνπ Diagnostic and Statistical 
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Manual of Mental Disorders ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο. Απφ ην 2018, νη ηχπνη 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο πνπ αλαγλσξίδνληαη είλαη νη εμήο (Γθνλέια, 2008): 

 Απηηζηηθή δηαηαξαρή/απηηζκφο 

 χλδξνκν Asperger 

 χλδξνκν Rett 

 Παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή 

 Με πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο 

Ο ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη απηηζηηθνχ θάζκαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ελφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

1.2.1. Απηηζηηθή δηαηαξαρή 

 

Η απηηζηηθή δηαηαξαρή (απηηζκφο) είλαη κηα λεπξνινγηθή θαη αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε 

νπνία επεξεάδεη ην πσο νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο γχξσ ηνπο, αλαπηχζζνπλ 

επηθνηλσλία, καζαίλνπλ αιιά θαη ζπκπεξηθέξνληαη (Azizi, 2015). Η ζπγθεθξηκέλε 

δηαηαξαρή είλαη δπλαηφ λα δηαγλσζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία. Δληνχηνηο, ραξαθηεξίδεηαη σο 

«αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή» θαζψο ηα ζπκπηψκαηα πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο  ζηα δχν πξψηα έηε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ε απηηζηηθή 

δηαηαξαρή είλαη κηα αλαπηπμηαθή αλαπεξία,  πνπ πξνθαιείηαη απφ δηαθνξέο ζηνλ εγθέθαιν. 

Γελεηηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα επζχλνληαη γηα ηελ εθδήισζε ηεο. Χζηφζν, δελ είλαη 

αθφκα γλσζηά θάπνηα άιια αίηηα. Οη επηζηήκνλεο ζεσξνχλ πσο πνιινί παξάγνληεο είλαη 

πηζαλφ λα επζχλνληαη, ελψ νη πεξηζζφηεξνη ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθά επεξεάδνληαο ηελ 

αλάπηπμε ησλ αηφκσλ (Ali, Adwan, & Al-Naimat, 2019). Έρνπκε αθφκα πνιιά λα κάζνπκε 

γηα απηνχο ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο κε απηηζηηθή δηαηαξαρή (Ali,  Adwan, & Al-Naimat, 2019). 

χκθσλα κε ην Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), έλαλ νδεγφ 

πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε θαη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη πάξνρνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηε δηάγλσζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, 

ηα άηνκα κε απηηζηηθή δηαηαξαρή έρνπλ ζπρλά (Choque Olsson, et al., 2016): 

 Γπζθνιία ζην λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο 

 Μεησκέλα ελδηαθέξνληα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ επαλαιακβάλνληαη 
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 πκπηψκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ιεηηνπξγίεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ζην ζρνιείν, ζηελ εξγαζία, θιπ. 

Ο απηηζκφο πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν δηαηαξαρή «θάζκαηνο», θαζψο ππάξρεη έλα κεγάιν 

εχξνο ζπκπησκάησλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. Οη άλζξσπνη κε απηηζκφ είλαη πηζαλφ λα 

αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ν θαζέλαο, φπσο, επίζεο, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

αιιεινεπηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππάξρεη θάπνην ζηνηρείν 

ζηελ εκθάληζε ηνπο πνπ λα καξηπξά ηελ θαηάζηαζε ηνπο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα κε απηηζκφ 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο θαη μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα άηνκα είλαη δπλαηφλ 

λα αλαπηχζζνπλ πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο, ελψ θάπνηα άιια είλαη πηζαλφ λα 

είλαη κε ιεθηηθά. Οξηζκέλνη άλζξσπνη κε απηηζκφ απφ ηελ άιιε ίζσο έρνπλ αλάγθε απφ 

πεξηζζφηεξε βνήζεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ελψ άιινη λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο θακία ππνζηήξημε (Croen, et al., 2015). 

Η απηηζηηθή δηαηαξαρή θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο θαηά ηα ηξία πξψηα έηε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

θαη είλαη πηζαλφ λα δηαξθέζεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπ, αλ θαη ηα ζπκπηψκαηα  είλαη 

δπλαηφ λα ζεκεηψζνπλ βειηίσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Μεξηθά παηδηά είλαη πηζαλφ λα 

εθδειψζνπλ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα θαηά ηνπο πξψηνπο 12 κήλεο ηεο δσήο ηνπο. ε θάπνηα 

άιια άηνκα, ηα ζπκπηψκαηα ίζσο λα κελ εθδεισζνχλ κέρξη ηα δπν πξψηα έηε.. Μεξηθά 

παηδηά αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο  κέρξη ηελ ειηθία ησλ 18 έσο 24 κελψλ πεξίπνπ θαη έπεηηα 

ζηακαηνχλ ή ράλνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ είραλ θαηαθηήζεη κέρξη ηφηε (De Rubeis, et al., 

2014). 

Καζψο ηα παηδηά κε απηηζκφ πεξλνχλ ζηελ εθεβεία θαη ζηελ κεηέπεηηα ελήιηθε δσή ηνπο 

είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα αλαπηχζζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ 

θνηλσληθέο ζρέζεηο (π.ρ. θηιίεο), λα επηθνηλσλνχλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο ή λα θαηαλννχλ 

πνηεο  ζπκπεξηθνξέο αλακέλνληαη ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο  ηνπο, φπσο είλαη 

ην ζρνιείν ή ε εξγαζία. Μπνξεί λα πεξηέιζνπλ ζηελ πξνζνρή ησλ παξφρσλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, επεηδή βηψλνπλ επίζεο θαηαζηάζεηο φπσο άγρνο, θαηάζιηςε ή δηαηαξαρή 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθφηεηαο, πνπ εκθαλίδνληαη πην ζπρλά ζε άηνκα κε 

απηηζκφ παξά ζε άηνκα ρσξίο (Γθνλέια, 2008). 

 

1.2.2. χλδξνκν Asperger 
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Σν ζχλδξνκν Asperger (Άζπεξγθεξ) ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα ή 

επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο. Γηαθέξεη απφ ηνλ απηηζκφ εμαηηίαο ηνπ πλεπκαηηθνχ 

ειιείκκαηνο θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ εκθάληζε ηεο γιψζζαο. πρλά, ζπλδέεηαη κε 

ζσκαηηθή αδεμηφηεηα θαη άηππε ρξήζε ηεο νκηιίαο, αλ θαη απηά δελ δηαηεξνχληαη πάληα γηα 

δηάγλσζε (Toth, & King, 2008). 

Οη αηηίεο ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger είλαη θπξίσο γελεηηθέο. Η λεπξνινγηθή έξεπλα έρεη 

απνθαιχςεη ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ , ζηελ πξνέιεπζε ησλ επηιεθηηθψλ 

δηαηαξαρψλ ηεο ελζπλαίζζεζεο. Όηαλ ηεζεί ε δηάγλσζε, κπνξεί λα πξνζθεξζεί 

πνιπεπηζηεκνληθή ππνζηήξημε. Η απνηειεζκαηηθφηεηα νξηζκέλσλ παξεκβάζεσλ είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζεί, επεηδή ηα δεδνκέλα είλαη πεξηνξηζκέλα. Οη γλσζηαθέο -

ζπκπεξηθνξηθέο ζεξαπείεο επηθεληξψλνληαη ζε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, εκκνληθέο θαη 

επαλαιακβαλφκελεο ξνπηίλεο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά πξνζαξκφδνληαη ζηε δσή θαη ζηελ 

θνηλσλία, φηαλ ελειηθησζνχλ. Χζηφζν, νη θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο ηνπο 

παξακέλνπλ. Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger είλαη επάισηα ζε πνιιέο δηαηαξαρέο 

δηάζεζεο, ηδηαίηεξα ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε (Klin, 2003).  χκθσλα κε κηα εθηίκεζε ηνπ 

2013, πεξίπνπ 31 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παγθνζκίσο έρνπλ απηή ηε κνξθή απηηζκνχ. 

Χο δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ην ζχλδξνκν Asperger ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 

ζπκπησκάησλ, πνπ επεξεάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο. Η άηππε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ε ζσκαηηθή αδεμηφηεηα είλαη, επίζεο, θνηλά 

ζπκπηψκαηα, αλ θαη δελ δηαηεξνχληαη πάληα σο δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Σα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Άζπεξγθεξ ζπρλά ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δηαθνξά ηνπο κεηαμχ έμη θαη νθηψ εηψλ. 

Μπνξεί λα δπζθνιεχνληαη λα θάλνπλ θίινπο, λα νξγαλσζνχλ, λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη λα 

απνθηήζνπλ απηνλνκία (Huynh, McCrimmon, & Strong, 2020). 

Σα άηνκα κε Asperger έρνπλ γεληθά ιηγφηεξα θνηλσληθά επηηεχγκαηα απφ άιια άηνκα κε 

απηηζκφ . Γηαηεξνχλ ιίγεο θηιηθέο ζρέζεηο, παίδνπλ ειάρηζηα κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 

πξνηηκνχλ ηελ απνκφλσζε (Baron-Cohen, 2002). Υσξίο έκθπηε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, παξνπζηάδνπλ θνηλσληθή 

θαζπζηέξεζε (δχν ρξφληα θαηά κέζν φξν ζηελ απφθηεζε ηεο έλλνηαο ηεο θηιίαο θαη 

ελζπλαίζζεζε), θαζψο θαη δπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Μπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ πξνθνξηθά, αιιά δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θνηλσληθέο ελδείμεηο. Έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηά λα μεθηλήζνπλ έλαλ καθξχ κνλφινγν ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, 
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ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ ή λα βιέπνπλ ηελ πηζαλή θνχξαζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο, ηελ 

επηζπκία ηνπο λα αιιάμνπλ ζέκα ή ηελ αλάγθε λα ηεξκαηίζνπλ ηε ζπδήηεζε. Απηή ε 

αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ην 

πεξίγπξν σο πεξηθξφλεζε ηεο επεκεξίαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ ή σο αθξαίνο 

εγσθεληξηζκφο (Polimeni, Richdale, & Francis, 2005). 

 

1.2.3. χλδξνκν Rett 

 

Σν ζχλδξνκν Rett είλαη κηα ζπάληα γελεηηθή αζζέλεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πνιχ κηθξά 

παηδηά θαη πξνθαιεί λνεηηθή αλαπεξία θαη ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία. Σν ηππηθφ ζχλδξνκν 

Rett ζρεηίδεηαη ζρεδφλ ζην 95 έσο 97% ησλ πεξηπηψζεσλ κε κηα κεηάιιαμε ζην γνλίδην 

MECP2 (Methyl-CpG-binding protein 2), πνπ βξίζθεηαη ζην καθξχ βξαρίνλα (q) ηνπ 

ρξσκνζψκαηνο Υ , ζηελ πεξηνρή Xq28 1. Δίλαη κηα πνιχ ηδηαίηεξε λεπξναλαπηπμηαθή 

εγθεθαινπάζεηα, πνπ πξνζβάιιεη θπξίσο θνξίηζηα θαη απνηειεί ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 99% 

ησλ πεξηπηψζεσλ κηα «de novo κεηάιιαμε»
1
. ηελ ηππηθή ηνπ κνξθή, ην ζχλδξνκν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλνιηθή επηβξάδπλζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο, 

αθνινπζνχκελε απφ απψιεηα γλσζηηθψλ θαη θηλεηηθψλ απνθηήζεσλ, πνπ εκθαλίδεηαη κεηά 

απφ κηα πεξίνδν θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο (Fu, et al., 2020). 

Σν ζχλδξνκν Rett αξρίδεη λα εθδειψλεηαη ζε παηδηά 6 έσο 18 κήλεο κεηά απφ κηα πεξίνδν 

θπζηνινγηθήο εμέιημεο. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κηα πεξίνδνο παιηλδξφκεζεο κε (Kyle, 

Vashi, & Justice, 2018 ∙ Skjeldal, et al., 2007) : 

 Μεξηθή ή πιήξεο απψιεηα ηεο εζεινληηθήο ρξήζεο ησλ ρεξηψλ, κε ηελ εκθάληζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ρεηξσλαθηηθψλ ζηεξενηχπσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο λφζνπ (πίεζε, 

ζπζηξνθή, παιακάθηα, ηξίςηκν, πιχζηκν ρεξηψλ).  

 Μεξηθή ή πιήξε απψιεηα ηεο γιψζζαο. 

 Απψιεηα ή έιιεηςε απφθηεζεο βαδίζκαηνο ή «ξνκπνηηθνχ» πεξπαηήκαηνο. 

 Αλαπλεπζηηθή δπζιεηηνπξγία κε επεηζφδηα άπλνηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγξήγνξζεο, δηαθνπηφκελνο ππεξαεξηζκφο, επεηζφδηα ζπγθξάηεζεο ηεο αλαπλνήο, 

απνβνιή αέξα ή ζάιηνπ. 

 Γηαηαξαρέο  επηθνηλσλίαο  θαη  θνηλσληθή απφζπξζε απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. 

                                                           
1
 De novo μετάλλαξθ ονομάηεται μια αλλαγι ςε ζνα γονίδιο που είναι παροφςα για πρώτθ φορά ςε ζνα μζλοσ 

τθσ οικογζνειασ. 
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 Δπηδείλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, απηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη αθαηάιιειν γέιην ή 

ππεξβνιηθέο θσλέο ή θιάκαηα. 

 Δκθάληζε ζνβαξήο λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. 

 Οξζνπεδηθέο παξακνξθψζεηο (ζθνιίσζε, θχθσζε). 

 Δπηθνηλσλία κε έληνλν βιέκκα  

 Οζηενπφξσζε 

 Δπηβξάδπλζε αλάπηπμεο  

 Αγγεηνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο 

Η επηβίσζε είλαη ζρεηηθά θαιή θαη νη αζζελείο ζπλήζσο μεπεξλνχλ ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ 

θαη ην 70% απηψλ θηάλεη ηα 35 έηε. Απηή ε παξαηεηακέλε επηβίσζε ζπλεπάγεηαη ηελ 

παξνρή καθξνρξφληαο πνιπεπηζηεκνληθήο θξνληίδαο (Kyle, Vashi, & Justice, 2018). 

 

1.2.4. Παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή 

 

Η απνδηνξγαλσηηθή (ή αιιηψο απνζπλζεηηθή) δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη κηα 

ζπάληα δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζηάδην (>3 εηψλ) ηεο αλαπηπμηαθήο 

θαζπζηέξεζεο ηνπ παηδηνχ ζηε γιψζζα, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα. 

Οη εξεπλεηέο δελ έρνπλ βξεη ηα αίηηα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε απηή ηε δηαηαξαρή. Δθηελείο 

ηαηξηθέο θαη λεπξνινγηθέο εμεηάζεηο ζε παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε παηδηθή δηαηαξαρή 

απνζχλζεζεο ζπάληα απνθαιχπηνπλ κηα ππνθείκελε ηαηξηθή ή λεπξνινγηθή αηηία. Αλ θαη ε 

εκθάληζε επηιεςίαο είλαη πςειφηεξε ζε παηδηά κε παηδηθή δηαηαξαρή απνζχλζεζεο, νη 

εηδηθνί δελ γλσξίδνπλ, εάλ ε επηιεςία παίδεη ξφιν ζηελ πξφθιεζε ηεο δηαηαξαρήο. Δίλαη κηα 

ζπάληα πάζεζε κε κφλν 1,7 πεξηπηψζεηο αλά 100.000 (Fombonne, 2002 ∙ Fombonne, 2009).   

Έλα παηδί, πνπ επεξεάδεηαη απφ απνζπλζεηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο, παξνπζηάδεη 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Μέρξη απηφ ην ζεκείν, ην παηδί έρεη αλαπηπρζεί θαλνληθά ζηνπο 

ηνκείο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ησλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο 

θαη έρεη δηαηεξήζεη απηέο ηηο δεμηφηεηεο γηα πεξίπνπ δχν ρξφληα (Charan, 2012). Χζηφζν, 

κεηαμχ ησλ ειηθηψλ δχν θαη 10 εηψλ, νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη ράλνληαη ζρεδφλ εληειψο 

ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηνπο παξαθάησ έμη ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο (Myers, & Johnson, 2007):  

 Δθθξαζηηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη νκηιία θαη λα 

επηθνηλσλεί έλα κήλπκα) 
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 Γεθηηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο – αθξφαζε θαη θαηαλφεζε 

φζσλ επηθνηλσλνχληαη ) 

 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απηνθξνληίδαο 

 Έιεγρνο ηνπ εληέξνπ θαη ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο 

 Γεμηφηεηεο παηρληδηνχ 

Έιιεηςε θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ή βιάβε εκθαλίδεηαη επίζεο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ 

ηνπο παξαθάησ ηξεηο ηνκείο: 

 Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

 Δπηθνηλσλία 

 Δπαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ελδηαθέξνληνο 

 

1.2.5 Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

 

Η δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθά, είλαη κία απφ ηηο 

ηέζζεξηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζην DSM-5 θαη επίζεο ήηαλ κία απφ ηηο πέληε 

δηαηαξαρέο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζην DSM-IV. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνιιψλ αηφκσλ κε ηε δηαηαξαρή απηή είλαη (Robison, 2019): 

 Γπζθνιίεο επηθνηλσλίαο (π.ρ. ρξήζε θαη θαηαλφεζε γιψζζαο) 

 Γπζθνιία ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

 Παξάλνηα, κηα ραξαθηεξηζηηθή κνξθή θνηλσληθνχ άγρνπο, απνπξαγκαηνπνίεζεο, 

παξνδηθήο ςχρσζεο θαη αληηζπκβαηηθψλ πεπνηζήζεσλ εάλ ην πεξηβάιινλ άιιαδε 

ρσξίο πεξαηηέξσ εηδνπνίεζε 

 Αλψκαιε αλάπηπμε δεμηνηήησλ (δπλαηά ζεκεία ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη 

θαζπζηεξήζεηο ζε άιινπο) 

 Αζπλήζηζην παηρλίδη κε παηρλίδηα θαη άιια αληηθείκελα 

 Δπαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ή κνηίβα ζπκπεξηθνξάο 

Η δηάγλσζε κηαο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

γίλεηαη ζε άηνκα κε δπζθνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο ή/θαη ησλ ζηεξενηππηθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ή ελδηαθεξφλησλ, αιιά πνπ 

δελ πιεξνχλ ηα πιήξε θξηηήξηα ηνπ DSM-4 γηα απηηζκφ ή άιιε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 
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θάζκαηνο. Γελ ππάξρεη γλσζηή «ζεξαπεία» γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή, αιιά ππάξρνπλ 

παξεκβάζεηο  πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε (Smith, Reichow, & Volkmar, 2015). 

 

Κεθάιαην 2ν - Απηηζκφο θαη θπζηθή αγσγή 
 

2.1 Πεξηγξαθή θηλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αηφκσλ κε απηηζκφ 
 

Αξθεηά άηνκα κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ αζζέλεηεο θαη δηαηαξαρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

γελεηηθέο αζζέλεηεο (20-30%), αγρψδεηο δηαηαξαρέο (11-84%), επηιεςία, δηαηαξαρέο χπλνπ, 

λνεηηθή πζηέξεζε (20-70%) θαη επίζεο δηαηαξαρέο ζηηο θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη δηαηαξαρέο 

ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο θαη είλαη νη ηζρπξφηεξεο ζηνλ παηδηθφ 

απηηζκφ. Τπνινγίδεηαη φηη ην 60-80% ησλ απηηζηηθψλ έρνπλ θηλεηηθή δηαηαξαρή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνηνλίαο, ηνπ θαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο θίλεζεο θαη ηνπ 

πεξπαηήκαηνο ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ (Zikl, et al., 2016). Σα παηδηά κε απηηζκφ βηψλνπλ 

ζεκαληηθφ άγρνο γηα λα κηκεζνχλ ην θηλεηηθφ πξφηππν, ελψ καζαίλνπλ λα κηκνχληαη ηηο 

ρεηξνλνκίεο θαη ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ αξγά. Τπάξρεη, επίζεο, κεησκέλν θίλεηξν θαη 

ζπλνιηθή κεησκέλε ηθαλφηεηα εθκάζεζεο λέσλ δεμηνηήησλ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ άληζε 

αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (Čadilová, Thorová, Žampachová, 2012). Οη ειιείςεηο 

ζηηο αδξέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε απηά ηα παηδηά, είλαη: αδεμηφηεηα 

ζην μεπέξαζκα ησλ εκπνδίσλ, ρακειή ηζνξξνπία ειέγρνπ, έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ελέξγεηαο 

θαη κπτθήο δχλακεο θαη επίζεο, θαθή ηθαλφηεηα ζηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο (Zikl, et 

al., 2016). 

Σν επίπεδν ηνπ ειιείκκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ αλήθεη ζηα θχξηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ, αιιά είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ απφδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε απηψλ ησλ παηδηψλ. Δληνχηνηο, κεξηθνί εξεπλεηέο έρνπλ ππνζέζεη φηη νη 

θηλεηηθέο δηαηαξαρέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ 

θαη ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο έλα πξψην ζεκάδη ηεο δηαηαξαρήο, αθφκε θαη απηφ πνπ 

κπνξεί λα πξνεγείηαη ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλσληθψλ ή γισζζηθψλ αλσκαιηψλ (Leary & Hill, 

1996). 

Οη Teitelbaum et al. (1998) κειέηεζαλ 17 βξέθε ειηθίαο 4-6 κελψλ πνπ αξγφηεξα 

δηαγλψζηεθαλ κε απηηζκφ θαη δηαπίζησζαλ φηη φια απηά ηα βξέθε εκθάληδαλ θαη ηα δχν κε 
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θπζηνινγηθά κνηίβα θίλεζεο θαη θαζπζηεξεκέλεο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαηά ην πξψην έηνο 

ηεο δσήο. Άιινη έρνπλ επηβεβαηψζεη απηά ηα ζπκπηψκαηα κέζσ αλαθνξψλ πνιιψλ 

παξαδεηγκάησλ θηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ζε παηδηά κε απηηζκφ θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο 

δσήο ηνπο (Landa & Garrett-Mayer, 2006). Απηέο νη κειέηεο ηφληζαλ μεθάζαξα ηε ζεκαζία 

ηεο εμέηαζεο ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ 

απηηζκνχ θαη ηελ επαθφινπζε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε έξεπλα εζηηαζκέλε ζηελ πξψηκε 

θηλεηηθή αλάπηπμε ζε βξέθε κε πςειφ θίλδπλν γηα απηηζκφ (Bhat et al., 2011). 

χκθσλα κε ηε Μειέηε Κηλεηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) 

(WHO Group & De Onis, 2006), έρνπλ αλαγλσξηζηεί έμη βαζηθέο δεμηφηεηεο θηλεηηθήο 

αλάπηπμεο γηα κειέηε (θάζηζκα ρσξίο ππνζηήξημε, κπνπζνχιεκα, φξζηνη κε βνήζεηα, 

πεξπάηεκα κε βνήζεηα, λα ζηέθνληαη κφλνη θαη κεηά λα πεξπαηνχλ κφλνη), αθνχ πεξίπνπ ην 

90% ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ πέηπραλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο ζε πξνβιέςηκεο 

ειηθίεο.  Μεηαμχ απηψλ ησλ έμη θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ην κπνπζνχιεκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά σο ελδηάκεζνο ηξφπνο θίλεζεο πξηλ αξρίζνπλ λα πεξπαηνχλ θαη ν 

ρξφλνο απφθηεζήο ηνπ έρεη ελζσκαησζεί ζε δηάθνξεο ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο 

ηεο αλάπηπμεο (Bayle, 1993). Αλ θαη απηή ε θηλεηηθή δεμηφηεηα είλαη ηππηθά παξνχζα ζηα 

βξέθε, είλαη θαιά ηεθκεξησκέλν φηη νξηζκέλα βξέθε παξαθάκπηνπλ απηφ ην ζηάδην ρσξίο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (Esposito et al., 2009). Σα πεξηζζφηεξα βξέθε αξρίδνπλ λα 

κπνπζνπινχλ φηαλ αξρίδνπλ λα θάζνληαη, ε δηάκεζε ειηθία γηα ηελ νπνία είλαη πεξίπνπ 8,3 

κήλεο (WHO Group & De Onis, 2006). Οη Teitelbaum et al. (2004) παξαηήξεζαλ αζχκκεηξε 

έιιεηςε ζηήξημεο ζηα ρέξηα θαη αζπκκεηξία ζηα πφδηα θαηά ην κπνπζνχιεκα ζε παηδηά κε 

Απηηζηηθή Γηαηαξαρή (Teitelbaum et al., 2004). 

 

2.2 Πεξηγξαθή ζσκαηηθήο πγείαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο αηφκσλ κε 

απηηζκφ 
 

Η ζσκαηηθή πγεία θαη ε δηαηήξεζε θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο απνηεινχλ ην ζεκέιην ηεο 

επεμίαο. Γηα ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ σζηφζν, ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ζσκαηηθήο 

πγείαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο  είλαη ζπρλά εμαηξεηηθά δχζθνιε. Πνιιά πξνβιήκαηα 

πγείαο, φπσο νη δπζθνιίεο χπλνπ, νη γαζηξεληεξηθέο αλεζπρίεο, νη επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη ε 

παρπζαξθία είλαη θνηλά ζηνλ απηηζκφ. Οη θαηαζηάζεηο ζσκαηηθήο πγείαο ζπκβαίλνπλ θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο θαη ζπρλά επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνγέλεηαο (Ames, et al., 2021). 
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Μηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ (Cashin, et al., 2018) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ 

πςειφ πνζνζηφ ζπλλνζεξψλ ηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα 

εθδήισζε ρξφληαο  λφζνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηππηθά αλαπηπζζφκελνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο. Δλψ πνιινί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαθή ζσκαηηθή πγεία είλαη πηζαλψο ίδηνη, νη 

αλάγθεο θαη νη πξνθιήζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ ζπλλνζεξνηήησλ ηνπ 

κπνξεί λα θάλνπλ ηα απηηζηηθά άηνκα πην επηξξεπή θαη επάισηα ζηνπο ίδηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ (Curtin, Jojic, & Bandini, 2014). 

πλήζσο, ζπλππάξρνληεο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε 

πεξηιακβάλνπλ ηε ςπρνθαξκαθεπηηθή ζεξαπεία, ην δηαηαξαγκέλν χπλν, ηελ επηιεθηηθφηεηα 

ηξνθήο, ηηο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, ην θνηλσληθφ άγρνο θαη ηηο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο 

(Garcia-Villamisar, Dattilo, & Muela, 2017 ∙ Toscano,  Carvalho, & Ferreira, 2018). Πνιιά 

άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ έρνπλ επίζεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ππνηνλίαο, ηεο απξαμίαο, ηεο βάδηζεο, θαζπζηεξεκέλα νξφζεκα  ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο) 

ζε βαζκφ πνπ έρνπλ ζεσξεζεί απφ νξηζκέλνπο σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηηζκνχ 

(Bhat, Landa, & Galloway, 2011 ∙ Fournier, et al., 2010). Σέηνηεο βιάβεο κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε ζπκκεηνρή ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ (Healy, et al., 2018). Παξάιιεια κε ηε κεησκέλε θηλεηηθή ηθαλφηεηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κπτθήο δχλακεο θαη αληνρήο), νη πξνθιήζεηο ηζνξξνπίαο θαη 

βάδηζεο πνπ επηθξαηνχλ ζε άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ κπνξνχλ επίζεο λα απμήζνπλ 

ηνλ θίλδπλν πηψζεσλ (Garcia-Villamisar, Dattilo, & Muela, 2017). 

Οη πξνθιήζεηο θαη νη ζπλλνζεξφηεηεο ηνπ απηηζκνχ, θαζψο θαη ηα θνηλσληθά εκπφδηα γχξσ 

απφ ην απηηζηηθφ άηνκν, κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ζε θίλδπλν 

λα είλαη ιηγφηεξν ζσκαηηθά δξαζηήξηα θαζψο θαη λα επηθέξνπλ θαθά απνηειέζκαηα θπζηθήο 

θαηάζηαζεο θαη πγείαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ φκσο λα βειηησζνχλ κε ηε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

2.3 Οθέιε ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ απφ ηελ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε 

θπζηθή αγσγή 
 

Σα νθέιε γηα ηελ πγεία ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο γηα ζρεδφλ φινπο είλαη αδηακθηζβήηεηα θαη 

θαζηεξσκέλα ζε πνιινχο ηνκείο (Warburton, & Bredin, 2017). Η ηαθηηθή ζσκαηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα απνηειεζκαηηθή πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο πξνιεπηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρξφληεο παζήζεηο (Warburton, & Bredin, 2018). Η βειηίσζε 

ζηε γεληθή θαη ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα δσήο, ε θαιχηεξε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα 

θαη νη θαιχηεξεο θαηαζηάζεηο δηάζεζεο είλαη εκθαλείο ζε έλα επξχ θάζκα ζπκκεηερφλησλ 

ζηε ζσκαηηθή άζθεζε, είηε είλαη άλδξεο ή γπλαίθεο, παηδηά ή ελήιηθεο  (Penedo, & Dahn, 

2005). 

Σα άηνκα κε απηηζκφ θαίλεηαη λα δηαηξέρνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ζσκαηηθή αδξάλεηα. 

Οξηζκέλνη πξφζθαηνη δείθηεο ππνδειψλνπλ φηη ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ηείλνπλ 

λα είλαη ιηγφηεξν δξαζηήξηα θαη είλαη πην πηζαλφ λα είλαη ππέξβαξα θαη παρχζαξθα απφ ηα 

ηππηθά αλαπηπζζφκελα αληίζηνηρα. Οη αλαιχζεηο απφ ηελ Δζληθή Έξεπλα Παηδηθήο Τγείαο 

2016–2017 (Ηλσκέλεο Πνιηηείεο) ζπλέθξηλαλ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο εβδνκαδηαίαο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηεο θαζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο κεηαμχ ησλ 

εθήβσλ πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε θαη ρσξίο δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ. Οη έθεβνη κε απηηζκφ 

βξέζεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ιηγφηεξε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ήηαλ πην πηζαλφ λα είλαη 

ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο απηηζκφ (McCoy, & Morgan, 

2019). 

Οη έξεπλεο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κηα εμέρνπζα πεξηνρή έξεπλαο γηα ηνλ απηηζκφ, κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δεκνζηεχζεσλ λα απμάλεηαη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα ζηνηρεία γηα ηα νθέιε έρνπλ 

ζπζζσξεπηεί ζην βαζκφ πνπ ε ζσκαηηθή άζθεζε έρεη αλαγλσξηζηεί σο κηα πξαθηηθή 

βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία απφ ην Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ησλ ΗΠΑ γηα ηε 

Γηαηαξαρή ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ (NPDC) ην 2015 (Bittner, et al., 2018). 

πγθεθξηκέλα ην NPDC  δεκηνχξγεζε θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ 

παξεκβάζεσλ ζηα ζρνιεία. Σα θξηηήξηα ηνπ NPDC πεξηιακβάλνπλ (α) ζηξαηεγηθέο ή ηδέεο 

πνπ βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθή έξεπλα ζην πεδίν, (β) εμεηδίθεπζε γηα δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

εληφο ηεο εθπαίδεπζεο, (γ) ζπλέπεηα ζηελ αχμεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο καζεηψλ θαη (δ) δπλακηθή αληί ζηαηηθή παξάδνζε δηδαζθαιίαο (NPDC, 2015). 

Έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ έρεη δηεξεπλεζεί ζεξαπεπηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

αεξφβησλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ηξέμηκν, θνιχκπη, αζθήζεηο), ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(π.ρ. πεξπάηεκα, πεδνπνξία), αζιήκαηα (π.ρ. κπάζθεη, ηέληο), εηδηθή πξνπφλεζε θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ, πνιεκηθέο ηέρλεο, γηφγθα, ηππαζία θαη ρνξεπηηθή θίλεζε (Bittner, et al., 2018). 
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Έλα απφ ηα δπλαηά ζεκεία ησλ παξεκβάζεσλ ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ε πξνζηηή ηηκή ηνπο, θαζψο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην ζπίηη ή ηελ 

θνηλφηεηα ρσξίο ηελ αλάγθε αθξηβνχ εμνπιηζκνχ ή εηδηθψλ (Bremer, Crozier, & Lloyd, 

2016). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε νκάδεο παξέρνπλ απμεκέλεο επθαηξίεο γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, νκαδηθή εξγαζία θαη δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία (Howells, et al., 

2019). 

Η ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε θπζηθή αγσγή ζηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

ζηνρεχνπλ ηνκείο πέξα απφ ηε ζσκαηηθή πγεία, ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ηελ ηζνξξνπία, ηελ 

επειημία θαη ηνπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ. Απηνί νη ηνκείο, πνπ δπλεηηθά 

επεξεάδνληαη, πεξηιακβάλνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ηε 

γιψζζα, ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ηελ πξνζνρή, ηελ αθαδεκατθή πνξεία, ζπγθεθξηκέλεο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο απηνηξαπκαηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

επηζεηηθφηεηαο, αηζζεηεξηαθέο δεμηφηεηεο θαη επαλαιακβαλφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

(Bremer, E., Crozier, M., & Lloyd, 2016 ∙ Reinders, et al., 2019). 

 

2.4 ηξαηεγηθέο θαη ηξφπνη εθαξκνγήο θπζηθήο αγσγήο ζε άηνκα κε ΓΑΦ 
 

Σα άηνκα θαη εηδηθφηεξα ηα παηδηά κε απηηζκφ κπνξνχλ λα κάζνπλ θξίζηκεο θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο. Μηα θαηάιιειε ζηξαηεγηθή 

δηδαζθαιίαο είλαη κηα ζπζηεκαηηθά ζρεδηαζκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά κε κέηξηα έσο ζνβαξή αλαπεξία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, λα κάζνπλ πψο λα εθηεινχλ ζσζηά κηα 

θηλεηηθή δεμηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, φπσο ε δηακφξθσζε 

απφθξηζεο, ε αχμεζε ηεο ηεξαξρίαο πξνηξνπψλ, ε κείσζε ηεο ηεξαξρίαο πξνηξνπψλ, ε 

ζηαζεξή ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη ε πξννδεπηηθή ρξνληθή θαζπζηέξεζε έρνπλ απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθέο ζηε δηδαζθαιία ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζε άηνκα κε απηηζκφ (Zhang, 

2003). Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο είλαη λα 

παξέρεη επθαηξίεο γηα επηηπρία ζηελ εθκάζεζε δηαθφξσλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Η ρξήζε κε ζπκβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη έλαο άιινο ηξφπνο δηαρείξηζεο πξνθιεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δπζθνιεχεη ηελ εθδήισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο κεηψλεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη δηνρεηεχεη ηελ ελέξγεηα ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα άηνκα κε απηηζκφ επσθεινχληαη 
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απφ ηελ έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ, απηνδηεγεξηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (O'Connor, French, & Henderson, 2000). 

Σέινο, ε ρξήζε κνλαδηθνχ θαη θαηλνηφκνπ εμνπιηζκνχ είλαη έλαο πνιχ απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο θπζηθήο αγσγήο. Σα άηνκα κε απηηζκφ 

ηείλνπλ λα έρνπλ έληνλα αηζζεηεξηαθά ελδηαθέξνληα. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνηνπο αξέζνπλ 

πεξίεξγα αληηθείκελα, άιινη ελδηαθέξνληαη γηα αληηθείκελα κε ξφδεο, ζε άιινπο αξέζεη λα 

κπξίδνπλ πξάγκαηα, θιπ. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ κηα πξνηηκψκελε ή θπξίαξρε 

αίζζεζε γηα ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ζηνλ εγθέθαιφ ηνπο (π.ρ. φξαζε, αθή ή αθξφαζε). 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ. Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

επηιέμεη εμνπιηζκφ κε βάζε ηηο θπξίαξρεο αηζζήζεηο πνπ επηδεηθλχνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ. 

Απηφ αθξηβψο ζεκαίλεη ε ρξήζε κνλαδηθνχ θαη θαηλνηφκνπ εμνπιηζκνχ (Groft-Jones, & 

Block, 2006). 

 

2.5 Δκπφδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε άηνκα κε απηηζκφ 

Τπάξρνπλ πνιιά εκπφδηα ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηηο 

επθαηξίεο ηφζν γηα δνκεκέλε φζν θαη γηα κε δνκεκέλε άζθεζε ζε άηνκα κε απηηζκφ. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ελδνπξνζσπηθνί παξάγνληεο αλαγλσξίδνληαη ζπρλφηεξα σο 

εκπφδηα θαζψο θαη σο δηεπθνιπληέο ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ πιεζπζκφ κε 

απηηζκφ (Obrusnikova,  & Miccinello, 2012). Τπνζηεξίδνληαο απηά ηα επξήκαηα, νη έξεπλεο 

πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο κε γνλείο θαη κε ηα ίδηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, έρνπλ εληνπίζεη 

ηνλ εθθνβηζκφ, ηηο θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο θαη ην αίζζεκα εππξφζδεθηεο ή κε, ζπκκεηνρήο, 

σο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηα παηδηά απηά λα αηζζάλνληαη απνθιεηζκέλα ή λα απην-

απνθιείδνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο θπζηθήο αγσγήο. Άιιεο πξνθιήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο, νη εθπαηδεπηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ 

επίγλσζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ, ε έιιεηςε επίβιεςεο 

ελειίθσλ, νη αηζζεηεξηαθέο αλεζπρίεο θαη ν θφβνο ηξαπκαηηζκνχ ( Healy, Msetfi, & 

Gallagher, 2013 

Σα εκπφδηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ηνπο γνλείο κε παηδηά κε 

απηηζκφ, πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ/ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ, 

ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε θαζηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ 
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απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο, ηελ έιιεηςε παξέαο ζπλνκειίθσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε 

λα αζθεζεί καδί, ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη νη θαθέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (Must, et al., 2015 ∙ Obrusnikova & Muccinello, 2012). 

Με απηά ηα εκπφδηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηαθηηθά ηα απηηζηηθά άηνκα, ε 

θπζηθή άζθεζε κπνξεί λα θαίλεηαη φηη είλαη ιηγφηεξν πξνηεξαηφηεηα ηνπο (Reinders, et al., 

2019). Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο θαηαλφεζεο ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

βειηίσζε ησλ παξεκβάζεσλ (Baumann et al., 2012), ππάξρεη αλάγθε γηα ελδειερέζηεξε 

κειέηε ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Κεθάιαην 3ν - Φπζηθή αγσγή ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ΓΑΦ 
 

3.1. Η θπζηθή αγσγή ζηελ εηδηθή αγσγή 
 

Σα παηδηά κε αλαπεξίεο, φπσο θαη νη ηππηθά αλαπηπζζφκελνη ζπλνκήιηθνί ηνπο, πξέπεη λα 

βηψζνπλ ηε ζσκαηηθή θίλεζε, ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ζε έλα επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηβαιιφλησλ σο κέξνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ θηλεηηθψλ πξνηχπσλ ησλ παηδηψλ είλαη δηπιφ: πξψηνλ γηα ηε 

δηθή ηνπο ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη δεχηεξνλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα νπζηαζηηθή πηπρή 

ηεο θνηλσληθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, δηαλνεηηθήο θαη γλσζηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Γηα ηα παηδηά, 

ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε θίλεζε εληζρχνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε, εληζρχνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη  ηνπο βνεζνχλ λα δηδάμνπλ ηνλ θφζκν ηνπο (Rekaa,  Hanisch,  & Ytterhus, 

2018). 

Η ζεκαζία ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη αδηακθηζβήηεηε. 

Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο κειέηεο γηα ηελ θηλεηηθή αλάπηπμε παηδηψλ θαη λέσλ κε αλαπεξίεο 

θαζψο θαη γηα ηελ θηλεηηθή απφδνζε ζε δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο. πλνιηθά, κπνξεί λα 

εηπσζεί φηη ε θηλεηηθή ιεηηνπξγία ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αλαπεξίαο είλαη εμαηξεηηθά 

εηεξνγελήο θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηεί δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο ππνζηήξημεο (Knoll, & 

Fediuk, 2012). 

Η Φπζηθή Αγσγή αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζεηξά απφ ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη θεληξηθφ κέξνο ηεο 

δσήο ηνπο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ. Γηα λα γίλνπλ ηα καζήκαηα θπζηθήο αγσγήο 

θαηάιιεια γηα ηελ εηδηθή αγσγή, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνβιέςνπλ ηα εκπφδηα γηα ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο  

αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο ( Klavina, A., & Kudlacek, 2012). 

Η Δηδηθή Αγσγή βαζίδεηαη ζην φηη φια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ή ηελ 

αλαπεξία ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηηο εθηίκεζεο απφ ηνπο γχξσ ηνπο θαη 

λα αληηκεησπίδνληαη σο πνιχηηκα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, λα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζε θάζε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε άηνκα ηεο 

ειηθίαο ηνπο φισλ ησλ επηπέδσλ ηθαλνηήησλ, έρνληαο ίζεο επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ θηιίεο 

(National Center on Health, Physical Activity and Disability, 2016). Η Φπζηθή Αγσγή ζηα 

πιαίζηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο πεξηιακβάλεη καζεηέο κε αλαπεξία ζηα θαλνληθά καζήκαηα 

θπζηθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ν εμνπιηζκφο, ν πεξηβάιινληαο 



24 
 

ρψξνο θαη νη αμηνινγήζεηο είλαη φια πξνζαξκνζκέλα ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο φισλ 

ησλ καζεηψλ. Τπνζηεξίδεη καζεηέο κε αλαπεξίεο πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο 

ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζρνιείν. Δλζαξξχλεη ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξίεο λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο ξφινπο θαη εκπεηξίεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

πνπ δελ έρνπλ αλαπεξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη άιισλ ζσκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Ross, et al., 2016).  

Αλ θαη ε εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ, έρεη πξνσζεζεί επξέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

(Eldar, Talmor & Wolf-Zukerman, 2010), εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αλάγθε λα πξνσζεζεί 

πξαγκαηηθά ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία (McConkey, Cassin & McNaughton, 2020). 

 

3.2. ηφρνη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θπζηθήο αγσγήο ζε 

καζεηέο κε ΓΑΦ 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (2013), πξνεηδνπνηεί φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ζα 

πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ πνζφηεηα κέηξηαο-έληνλεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

εθηεινχλ επεηδή απηφο ν ηχπνο ηεο έληαζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία. πγθεθξηκέλα, ε ζχζηαζε γηα παηδηά απφ 5 έσο 17 εηψλ είλαη λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν 

ησλ 60 ιεπηψλ αλά εκέξα (World Health Organization, 2013). Πξφζθαηεο κειέηεο 

αλαθέξνπλ φηη ε πνζφηεηα ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη παξφκνηα αλάκεζα ζηα 

παηδηά κε ΓΑΦ θαη ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κε ηππηθή αλάπηπμε 5 έσο7 εηψλ (Thomas, 

Hinkley, Barnett, May & Rinehart, 2019). Οη πξψηεο ζεηηθέο ελδείμεηο ζηελ πγεία θαη ηελ 

εμέιημε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ μεθηλνχλ ζηε κέζε παηδηθή ειηθία θαη γίλνληαη πην εκθαλείο 

θαηά ηελ εθεβεία (Healy, Aigner, Hae-gele & Patterson, 2019 ∙ Ratcliff, Hong & Hilton, 

2018). Δληνχηνηο,  πξφζθαηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ππνδειψλεη φηη ηα παηδηά θαη νη λένη 

κε ΓΑΦ ζπκκεηέρνπλ γεληθά ζε ιηγφηεξε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο ηππηθήο αλάπηπμεο (Jones et al., 2017), θάηη πνπ πηζαλψο νθείιεηαη ζηηο ιίγεο επθαηξίεο 

πνπ έρνπλ λα αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο Φπζηθήο Αγσγήο (Meyer et al., 2013). ε θάζε 

πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθφ λα απμεζεί ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επεηδή ε έιιεηςε 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν θαξδηαθψλ παζήζεσλ, δηαβήηε θαη θαξθίλνπ (US Department of 

Health and Human Services, 2012). Χο εθ ηνχηνπ, νη Liang, Li, Wong, Sum, and Sit (2020) 

ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα 
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παηδηά θαη εθήβνπο κε ΓΑΦ γηα ηελ ππνθίλεζε ηεο ζπζζψξεπζεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηηο ψξεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη δηάθνξεο πξνηάζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

απηήο ηεο αλάγθεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, νη παξεκβάζεηο θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο αηφκσλ κε ΓΑΦ κέζσ ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο θηλεηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Colombo-Dougovito & Block, 2019 

∙ Ruggeri et al., 2019). Γηα παξάδεηγκα, νη Rivera, Renziehau-sen θαη Garcia (2020) 

πξαγκαηνπνίεζαλ πξφζθαηα κηα κειέηε γηα λα εμεηάζνπλ ηηο επηδξάζεηο ελφο πξνγξάκκαηνο 

ηδνχλην νθηψ εβδνκάδσλ ζε παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά κε ΓΑΦ πνπ δελ 

παξνπζίαδαλ ζνβαξνχο ζσκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ή βίαηεο ζπκπεξηθνξέο. Απηφ ην 

πξφγξακκα δηδάρζεθε απφ ηξεηο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο θαη έλαλ δάζθαιν γηα ηνπο 33 

ζπκκεηέρνληεο. Κάζε ζπλεδξία δηήξθεζε 45 ιεπηά, μεθηλνχζε κε επίζεκε έλαξμε θαη 

πεξηγξαθή ηεο ηάμεο θαη έθιεηλε κε ιίγα ιεπηά πξνζνρήο. Σα επξήκαηά ηνπο ππνδειψλνπλ 

βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Οκνίσο, νη Najafabadi et al. (2018) αλέιπζε ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θπζηθήο 

αγσγήο SPARK. Οη 36 ζπλεδξίεο ήηαλ δηάξθεηαο 40 ιεπηψλ, είραλ ηξία δηαθνξεηηθά κέξε 

θαη επηβιέπνληαλ απφ έλαλ εηδηθφ ςπρνιφγν θαη ηξεηο πξνπνλεηέο PE γηα 28 παηδηά. Οη 

ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα 

ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε ΓΑΦ πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, νη Zhao θαη Chen (2018) εξεχλεζαλ 

ηα απνηειέζκαηα ελφο δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα κηθξά 

παηδηά κε ΓΑΦ πνπ ήηαλ πεξίπνπ έμη εηψλ. Οη ζπλεδξίεο ζην πξφγξακκα 12 εβδνκάδσλ 

είραλ ηέζζεξα κέξε θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα ζχζηεκα αληακνηβήο. Καηά ηε δηάξθεηα θάζε 

ζπλεδξίαο (60 ιεπηά), νη 25 ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 5 θαη ζε θάζε νκάδα 

αλαηέζεθε έλαο δάζθαινο. Σα απνηειέζκαηά ηνπο δείρλνπλ φηη ην πξφγξακκα επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε 

ΓΑΦ. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο θαη 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ε βέιηηζηε επθαηξία γηα ηα παηδηά κε 

ΓΑΦ λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, εθηφο απφ ην λα ηνπο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ζπλνκειίθνπο ζε έλα πεξηβάιινλ εθηφο ζρνιείνπ. 
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3.3. Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε 

ΓΑΦ 

 

Οη καζεηέο κε θαη ρσξίο αλαπεξία κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πνιιά (π.ρ. λα εληζρχζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα κάζεζεο, λα εμαζθήζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη λα βειηηψζνπλ ηα θίλεηξα) 

φηαλ εθπαηδεχνληαη καδί (Oliver, & Oesterreich, 2013). Η κεηα-αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ 

κειεηψλ ησλ Haegele θαη Sutherland (2015) ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

κε αλαπεξία αληηιήθζεθαλ ηε ζπκπεξίιεςε ζηα πιαίζηα ηεο θπζηθήο αγσγήο  δηαπίζησζε 

φηη απηνί νη καζεηέο κε απηηζκφ βίσζαλ ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο,, φηαλ 

δηδάζθνληαλ ζε έλα κάζεκα θπζηθήο αγσγήο βαζηζκέλν ζηε ζπλεθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, νη 

ζπγγξαθείο εληφπηζαλ φηη νη καζεηέο κε αλαπεξίεο πνπ έηεηλαλ λα αλαθέξνπλ ζεηηθέο 

εκπεηξίεο επεξεάζηεθαλ έληνλα απφ ηε ζηάζε ή ηηο ζηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο 

(Haegele, & Sutherland, 2015). Χο εθ ηνχηνπ, νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο έληαμεο καζεηψλ κε απηηζκφ. 

Η επηηπρήο επίηεπμε έληαμεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο καζεηψλ κε απηηζκφ, 

εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θαιά πξνεηνηκαζκέλσλ θαη θαιά θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Hopkins, Round, & Barley, 2018). Παξά ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο ζηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηέηνησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο,  παξακέλνπλ αλεπαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη 

θαη αλεπαξθψο εμνπιηζκέλνη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ θαηάιιεισλ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο (Healy, Block,  & 

Kelly, 2020 ∙ Kristén, Klingvall, & Ring, 2020). Απηφ αληαλαθιάηαη αξλεηηθά ζηηο γεληθέο 

ηάμεηο, κε νξηζκέλνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο λα αλαθέξνπλ φηη θαηαβάιινπλ ηεξάζηηεο 

πξνζπάζεηεο ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ καζεηέο κε αλαπεξίεο ζηηο γεληθέο ηνπο ηάμεηο ζην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ζπρλά αηζζάλνληαη αλίθαλνη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο 

εκπεηξίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο αγσγήο ηφζν γηα καζεηέο φζν θαη γηα θαζεγεηέο 

(Chatzipanteli,  & Dean, 2020 ∙ Neville,  Makopoulou, & Hopkins, 2019). 

 

3.5. ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θπζηθήο αγσγήο καζεηψλ κε 

ΓΑΦ 
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Η έξεπλα δείρλεη φηη ηα παηδηά κε ΓΑΦ, φπσο θαη νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ρσξίο αλαπεξίεο, 

πεξλνχλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν ρξφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο θπζηθήο αγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

θαζηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (MacDonald, Esposito, & Ulrich, 2011). Όπσο ζπκβαίλεη κε 

φινπο ηνπο καζεηέο, νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο έρνπλ ηελ επζχλε λα εκπιέθνπλ ηνπο 

καζεηέο κε ΓΑΦ ζε καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη παξέρνπλ πνηθίιεο 

εκπεηξίεο παηρληδηνχ, αζιεηηζκνχ θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ. Οη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πνπ δηδάζθνπλ καζεηέο κε ΓΑΦ κπνξνχλ λα 

εθαξκφζνπλ δηάθνξεο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Η παξνρή ζηνλ καζεηή κε ΓΑΦ κηαο πξνεπηζθφπεζεο ηνπ καζήκαηνο ή ε ρξήζε κηαο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο πξηλ απφ ην κάζεκα θπζηθήο αγσγήο ζα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα 

γλσξίδεη ηη λα πεξηκέλεη απφ ην κάζεκα, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ θαζεγεηή (Barry & Burlew, 

2004 ∙ Grenier & Yeaton, 2011). Η θνηλσληθή ηζηνξία κπνξεί λα δηαβαζηεί ζε, κε ή απφ ηνλ 

καζεηή. Γηα παξάδεηγκα, ν θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

θνηλσληθή ηζηνξία γηα ην κάζεκα ρξεζηκνπνηψληαο κηα κνξθή νπηηθήο επηθνηλσλίαο φπσο ην 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο αληαιιαγήο εηθφλσλ (Green & Sandt, 2013).  Ο θαζεγεηήο κπνξεί 

επίζεο λα παξέρεη έλα ή δχν κέξε εμνπιηζκνχ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα θάλεη ν καζεηήο ζηε θπζηθή αγσγή, καδί κε νδεγίεο γηα ην πψο λα εμαζθήζεη κηα 

θηλεηηθή δεμηφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εμνπιηζκφ. Ο καζεηήο κπνξεί λα εμαζθήζεη ηελ 

θηλεηηθή δεμηφηεηα πξηλ ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηελ ηάμε. Απηή ε πξνζέγγηζε 

πξνζαλαηνιίδεη ηνλ καζεηή ζε απηφ πνπ ζα απεπζχλεη ην κάζεκα θαη ηνλ βνεζά ζηε 

κεηάβαζε απφ ηάμε ζε ηάμε (Menear & Smith, 2011). 

Οη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ ην πεξηβάιινλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αηζζεηεξηαθέο πξνθιήζεηο ηνπ καζεηή. Απηφ ζπρλά πεξηιακβάλεη 

ηελ εζηίαζε ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξφιεςε ησλ πξνθιεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Groft-

Jones & Block, 2006). Σα νπηηθά ζηεξίγκαηα κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκα θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ην θξέκαζκα ελφο κεγάινπ ξνινγηνχ ζηνλ ηνίρν, ηελ ηνπνζέηεζε ελφο 

κεγάινπ ρξνλνδηαθφπηε ζε εκθαλέο ζεκείν, ηελ αλάξηεζε κεηαβάζεσλ καζεκάησλ φπνπ ν 

καζεηήο κπνξεί λα ηηο δεη απφ απφζηαζε, ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ δξαζηεξηφηεηαο γηα φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη πξνεπηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ καζεηή ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

ρξψκα πνπ είλαη κνλαδηθφ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή ή ηελ νκάδα ηνπ καζεηή (Lee & 

Poretta, 2013∙ Menear & Smith, 2011 ∙ Simpson, Gaus, Biggs, & Williams, 2010). ε 

ζπλδπαζκφ, απηέο νη ζηξαηεγηθέο παξέρνπλ πξνβιεςηκφηεηα, ε νπνία βνεζά ζηε κείσζε ηνπ 

άγρνπο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ζελάξηα ξνπηίλαο. 
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3.6. Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

θπζηθήο αγσγήο ζε καζεηέο κε ΓΑΦ 

 

Η ζπκπεξίιεςε είλαη ε θηινζνθία ηεο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζε ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεληθήο 

ηάμεο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο (Block & Obrusnikova, 

2007). Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε (Morley, Bailey, Tan, & 

Cooke, 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αληηιήςεηο, νη γλψζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε πξνεηνηκάδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο πξνο 

ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο ζε γεληθέο ηάμεηο ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Οη θαζεγεηέο 

είλαη επίζεο ζεκαληηθέο πεγέο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Μέρξη ζήκεξα, ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζηάζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ απφςεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζηηο γεληθέο ηάμεηο είλαη 

πεξηνξηζκέλε (Hodge, Ammah, Casebolt, Lamaster, Hersman, et al., 2009 ∙ Hodge, Ammah, 

Casebolt, Lamaster, & O'Sullivan, 2004 ∙ Sato, Hodge, Murata, & Maeda, 2007). 

Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θαη ηα επίπεδα αλαπεξίαο ησλ καζεηψλ επεξεάδνπλ πεξαηηέξσ ηηο 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πνιχ πην επλντθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε ηε 

δηδαζθαιία εθείλσλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο (Obrusnikova, 2008 

∙ Wang, Qi, & Wang, 2015). Άιιεο κειέηεο παξνπζίαζαλ πνηνηηθά δεδνκέλα γηα ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, νη Hodge, 

Ammah, Casebolt, Lamaster, & O'Sullivan (2004) εμέηαζαλ ηηο πεπνηζήζεηο έκπεηξσλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γπκλαζίνπ ζε πεξηθέξεηεο ζρνιείσλ πξναζηίσλ ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξίεο (π.ρ. καζεηψλ κε ΓΑΦ). Οη 

εξεπλεηέο αλέθεξαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ είραλ ζεηηθή δηάζεζε ζηελ έληαμε 

σο εθπαηδεπηηθή θηινζνθία. Χζηφζν, αλαγλψξηζαλ ηελ αδπλακία ηνπο λα παξέρνπλ 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή θαη πνηνηηθφ ρξφλν ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο θαζψο θαη ηελ 

αλεπαξθή πξνεηνηκαζία ηνπο γηα λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο, 

ηδηαίηεξα απηνχο κε πην ζνβαξέο αλαπεξίεο. 
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Οη Hodge, Ammah, Casebolt, Lamaster, Hersman, et al. (2009) αμηνιφγεζαλ  ηηο πεπνηζήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξίεο, ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ζηελ 

Αθξηθή, ζηελ Ιαπσλία θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη ηνπο πνιηηηζκνχο πηνζέηεζαλ γεληθά επλντθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ απηψλ. Χζηφζν, εμέθξαζαλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηθή ηνπο απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξίεο (π.ρ. δηαρείξηζε 

ελνριεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ καζεηψλ, αλεπαξθήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε) θαη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή έληαμε (π.ρ. έιιεηςε γνληθήο ζπκκεηνρήο θαη 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο). Απηά ηα επξήκαηα έρνπλ ππνζηεξηρζεί απφ παξφκνηεο κειέηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Casebolt & Hodge, 2010 ∙ Ko & Boswell, 

2013; Morley et al., 2005 ∙ Sato & Hodge, 2009). 
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Κεθάιαην 4ν – Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 
 

4.1. εκαζία εξγαζίαο 
 

Η παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα 

δεκνηηθά εηδηθήο αγσγήο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο. Αλαηξέρνληαο ζηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία, παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο έξεπλεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ 

έξεπλεο πνπ λα εμεηάδνπλ ην αληίθηππν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε παηδηά κε 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο πνπ θνηηνχλ ζηα εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία ησλ πεξηνρψλ 

ηνπ λνκνχ. Μέζα ινηπφλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε απηνχο ηνπο καζεηέο, κπνξνχλ λα 

αλαδεηρζνχλ αδπλακίεο αιιά θαη δπλαηφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, λα 

ζπιιερζνχλ ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ ζα πξνβιεκαηίζνπλ θαη ζα βνεζήζνπλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζε απηψλ ησλ 

παηδηψλ. 

 

4.2. Γήισζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο 
 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζθνπφο είλαη λα επηθεληξσζνχκε ζην ζέκα ηεο 

ζπκβνιήο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε καζεηέο κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζακε πνηνηηθή έξεπλα κε ηελ νπνία εμεηάζακε 

ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο πνπ δηδάζθνπλ ζηα εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ 

λνκνχ Λαθσλίαο, ζρεηηθά κε ην πφζν κπνξεί λα ζπκβάιεη ην κάζεκα ηνπο θαη κε πνην ηξφπν, 

ζηελ πλεπκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο. 

 

4.3. Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 
 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

κε ηε ιήςε ζπλεληεχμεσλ, δηαηππψλνληαη σο εμήο: 

1. Πνηα ηα νθέιε ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο; 
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2. Πνηα εκπφδηα πξέπεη λα μεπεξάζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο; 

 

4.4. Αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο 
 

Γηα ηεο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο καο ιήθζεθαλ ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο 

αγσγήο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Λαθσλίαο. ν ζηφρνο κηαο ζπλέληεπμεο είλαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο εξσηψκελνπ. Οη 

ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ δνκεκέλεο. Η δνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη κηα 

δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο θαηά ηελ νπνία νη εξσηήζεηο πξνθαζνξίδνληαη θαη γίλνληαη κε 

ζπλέπεηα ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο. Δπηπιένλ, νη δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πεξηιακβάλνπλ 

ζπλήζσο κηα θιίκαθα θαηάηαμεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο απαληήζεηο ελφο ππνςεθίνπ. Σα πην 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ή/θαη δηαζηάζεηο κηαο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη: ε 

ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε δνκεκέλε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ» (Macan, 2009). Έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο είλαη 

θαιχηεξεο ζηελ πξφβιεςε ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο (Levashina et al., 2013). 

Έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ζε κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί είλαη φηη νη θξίζεηο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ πνπ βαζίδνληαη ζε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο είλαη πην πξνβιέςηκεο γηα 

ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο απφ απηέο απφ κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο». (Macan, 2009). 

Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηξφπν ψζηε λα απαληνχλ ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί. Οη εξσηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο/ηξηεο. Οη 

ζπλεληεχμεηο ηεο έξεπλαο, ειήθζεζαλ κε ηε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα 

ππάξρεη ακεζφηεηα θαη πεξηζζφηεξν θηιηθφ θιίκα πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.   

 

4.5 Γείγκα έξεπλαο 
 

ηελ πνζνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έιαβαλ κέξνο 8 θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο 

ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Λαθσλίαο. Σν δείγκα καο ζηελ πεξίπησζε ησλ δνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ γηα λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθφ θαη λα κπνξέζεη λα δψζεη αμηφπηζηα δεδνκέλα, 

ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 5-25 ζπκκεηέρνληεο (Κνπκπαξέιεο, ρ.ρ.) 
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Κεθάιαην 5
ν
 – απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

5.1  Δηζαγσγή 
 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ νθηψ 

εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο  πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ψζηε λα ζθηαγξαθεζεί ηφζν 

ην αηνκηθφ ηνπο πξνθίι φζν θαη ην επαγγεικαηηθφ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα 

επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην εξγαιείν έξεπλαο θαη πνπ εληάζζνληαη ζε επηά ελφηεηεο, 

φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο. 

 

5.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο - Αηνκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ πξνθίι 
 

Οη πξψηεο πέληε εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα δεκνγξαθηθά θαη 

ηα ππεξεζηαθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγή (ειηθία, θχιν, πξνυπεξεζία 

θ.α.), νη νπνίνη απαζρνινχληαη φινη ζε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο. 

 

Πίνακαρ 1: Γημογπαθικά Υαπακηηπιζηικά Νηπιαγυγών  

 

Α

/

Α ΦΤΛΟ ΖΛΗΚΗΑ 

ΔΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΑΒΑΘΜΗΑ ΔΑΔ 

ΔΜΗΝΑΡΗΟ 

ΔΑ 

1 ΓΤΝΑΙΚΑ 48 21 1 ΝΑΙ 

2 ΓΤΝΑΙΚΑ 44 5 4 ΝΑΙ 

3 ΓΤΝΑΙΚΑ 49 17 10 ΝΑΙ 

4 ΑΝΓΡΑ 52 23 5 ΝΑΙ 

5 ΑΝΓΡΑ 41 5 2 ΝΑΙ 

6 ΓΤΝΑΙΚΑ 41 18 2 ΝΑΙ 

7 ΓΤΝΑΙΚΑ 29 3 1 ΝΑΙ 

8 ΑΝΓΡΑ 56 34 15 ΝΑΙ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην αηνκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ νθηψ 

εξσηψκελσλ. 
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1: Πξφθεηηαη γηα γπλαίθα, ειηθίαο 48 εηψλ, κε 21 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ ην 1 δηδάζθεη ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο. 

2: Πξφθεηηαη γηα γπλαίθα, ειηθίαο 44 εηψλ, κε 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 δηδάζθεη ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο. 

3: Πξφθεηηαη γηα γπλαίθα, ειηθίαο 49 εηψλ, κε 17 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 10 δηδάζθεη ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο. 

4: Πξφθεηηαη γηα άλδξα, ειηθίαο 52 εηψλ, κε 23 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 δηδάζθεη ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο. 

5: Πξφθεηηαη γηα άλδξα, ειηθίαο 41 εηψλ, κε 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 δηδάζθεη ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο. 

6: Πξφθεηηαη γηα γπλαίθα, ειηθίαο 41 εηψλ, κε 18 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 δηδάζθεη ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο. 

7: Πξφθεηηαη γηα γπλαίθα, ειηθίαο 29 εηψλ, κε 3 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ ην 1 δηδάζθεη ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο. 

8: Πξφθεηηαη γηα άλδξα, ειηθίαο 56 εηψλ, κε 34 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 15 δηδάζθεη ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο. 

 

 

5.3 Πνηνηηθά Δπξήκαηα 
 

Σα πνηνηηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θπζηθήο αγσγήο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο.  

 

5.3.1 Διιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 
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Ο απηηζκφο είλαη κηα εθ γελεηήο δηαηαξαρή ηνπ εγθεθάινπ, πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ν εγθέθαινο ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο. πρλά θαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

παξαηεξείηαη φηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ απηψλ παξακειείηαη πάξα πνιχ, 

αθνχ νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί  δίλνπλ ζεκαζία πεξηζζφηεξν ζην γλσζηηθφ θνκκάηη. 

Γπζηπρψο απηφ θαίλεηαη αξγφηεξα ηφζν ζηηο θηλήζεηο ησλ παηδηψλ, φζν θαη ζηελ ζσκαηηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα, φηαλ κεγαιψλνπλ θαη εηζέξρνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Οη ειιείςεηο 

πεξηζζφηεξν είλαη ζηε θίλεζε, ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ζηηο ξίςεηο θαη γεληθά ζηελ 

ηζνξξνπία ηνπ παηδηνχ αθφκα θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, κεξηθά παξνπζηάδνπλ 

έληνλε θηλεηηθφηεηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη εθηφο, ελψ κεξηθά 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Γηα ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ απηψλ 

ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην θάζε παηδί. Η κε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηε ζσκαηηθή άζθεζε απηψλ.  

 

Δπίζεο, ηα παηδηά κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζπλήζσο δε κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ,  

έρνπλ κηα αζπλήζηζηε πξνζθφιιεζε ζε αληηθείκελα, νη θηλήζεηο ηνπο είλαη ζηεξεφηππεο, 

έρνπλ ειάρηζηε έσο θαζφινπ νπηηθή επαθή, δπζθνιεχνληαη λα αλακεηρζνχλ κε ηα άιια 

παηδηά, ε δηάξθεηα πξνζνρήο ηνπο είλαη κηθξή, δείρλνπλ θάπνηα απάζεηα ζε ερεηηθά 

εξεζίζκαηα  θαη  δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ εληνιέο θαη θαλφλεο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κελ αληηιακβάλνληαη ηελ εληνιή πνπ ηνπο δίλεηαη.   

 

πλεπψο, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ηεο 

πάζεζεο, δειαδή ην βαζκφ πνπ έρεη ην θάζε παηδί ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ε απνπζία ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά απηά δε κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ έμσ θφζκν θαη φρη  γηαηί 

δελ κπνξνχλ λα ηξέμνπλ ή λα θάλνπλ αζθήζεηο. 

 

Σέινο, ε έιιεηςε γπκλαζηεξίνπ ζρεδφλ ζε φια ηα δεκνηηθά θηίξηα είλαη έλα πξφβιεκα, 

θαζψο δελ ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο γηα ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ.  
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5.3.2 Διιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

θπζηθήο αγσγήο 

 

Οη ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη νη εμήο: 

● Η έιιεηςε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ελζπλαίζζεζεο: Καηά ηε  δηάξθεηά ηνπ παηρληδηνχ, ην 

παηδί κε απηηζκφ εκθαλίδεη ην ζηνηρείν ηεο έιιεηςεο ηεο θνηλσληθήο ακνηβαηφηεηαο. 

● Έιιεηςε επηθνηλσλίαο: Τπάξρνπλ ειιείςεηο ζηελ επηθνηλσλία, ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα (αλ επηδξνχλ κε ηα άιια παηδηά ή κε ηνλ θαζεγεηή θπζηθήο 

αγσγήο), ζηε ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ, ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο, γηα παξάδεηγκα λα παίμνπλ παηρλίδηα ηα νπνία δελ έρνπλ ηππηθφ 

ραξαθηήξα θαη δελ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. 

● Αδπλακία εθηέιεζεο εληνιψλ: Αδπλαηνχλ λα εθηεινχλ ηηο εληνιέο, αθνχ ζέινπλ ην 

δηθφ ηνπο ηξφπν λα αληηιεθζνχλ ηελ εληνιή πνπ ηνπο έρεη δψζεη ν δάζθαινο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξεηάδνληαη πην απιέο νδεγίεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα, 

γηαηί κε ηηο πνιιέο  νδεγίεο κπεξδεχνληαη θαη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Δπίζεο 

δπζθνιεχνληαη ζηηο νπηηθνθηλεηηθέο νδεγίεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην ρψξν. Γεληθά, ππάξρεη κηα αδπλακία ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

αζθήζεσλ, αλάινγα βέβαηα θαη ζε ηη θάζε ηνπ απηηζκνχ είλαη ηα παηδηά (βαξηά ή 

ειαθξηά κνξθή) θαη πνιιέο θνξέο παίδεη ξφιν αλ ηνπο αξέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

παηρλίδη. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ παηδηά πνπ ηνπο αξέζεη πάξα πνιχ ε κπάια θαη 

δελ μεθνιιάλε απφ ην κπάζθεη, ελψ θάπνηα παηδάθηα πνπ έρνπλ πην ρακειή 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη πην λσρειηθά. 

● Έιιεηςε παξάιιειεο ζηήξημεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο: Με ηε ζπλεξγαζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο θπζηθήο 

αγσγήο ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζα ηνπο εμεγήζεη κε ιεπηνκέξεηα ην ηη δεηάεη απφ ηε θάζε 

άζθεζε θαη απφ ην θάζε παηδί. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

ζπάληα αθνινπζνχλ πξφγξακκα θπζηθήο αγσγήο, γηαηί ζέινπλ ην δηθφ ηνπο ρξφλν, ηα πάλσ 

θαη θάησ άθξα ηνπο δε ιεηηνπξγνχλ φπσο ζηα ππφινηπα παηδηά θαη πνιιέο θνξέο 

ζηεξενηππνχλ, πρ. θάλνπλ ζπλερφκελα κηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε θαη θνιιάλε ζε απηήλ. 
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Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, πξνηηκνχλ λα είλαη κφλα ηνπο θαη παξαηεξείηαη 

εχθνια κηα ππεξδξαζηεξηφηεηα ή ππνδξαζηεξηφηεηα ζηα παηδηά απηά. 

 

5.3.3 ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηα παηδηά κε δηαηαξαρέο 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

 

ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο είλαη λα δψζεη ζην παηδί κε 

απηηζκφ, ηε δπλαηφηεηα λα θηλείηαη κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε απηνλνκία κέζα ζην ρψξν. 

Δπηπιένλ, λα κπνξέζεη ην απηηζηηθφ άηνκν λα πξνβεί πιένλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο 

βνπιεηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη θηλεηηθψλ, αληηδξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ζηα δηάθνξα 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη γεληθφηεξα, επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ απηηζκφ. Μέζσ ησλ αζθήζεσλ  ηεο θπζηθήο 

αγσγήο,  ηα άηνκα απηά  κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ην θαξδηαγγεηαθφ ηνπο ζχζηεκα ην 

θπθινθνξηθφ ή ην αλαπλεπζηηθφ ηνπο ζχζηεκα, ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθηήζνπλ επθακςία, 

αληνρή, κπτθή δχλακε, επηδεμηφηεηα, θαη θπζηθά θαη ηε ηαρχηεηα. ίγνπξα ζα βειηηψζνπλ ηηο 

βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπο  φπσο ην ηξέμηκν, ην βάδηζκα, ηηο ξίςεηο, ηα άικαηα θαη λα 

θαηαλνήζνπλ θαλφλεο, πψο παίδνληαη παηρλίδηα, λα αιιεινεπηδξάζνπλ κε άιια παηδηά. 

Άιινο έλαο ζηφρνο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή αλάπηπμε, ε βειηίσζε 

ηεο θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ε έληαμε -  ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε κηα νκάδα. 

Μέζσ ηεο θπζηθήο αγσγήο, ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα 

ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο, λα ηνπο γίλεη απηφ θαζεκεξηλφ βίσκα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα ελζσκαησζνχλ ηα παηδηά απηά ζην καζεηηθφ ζχλνιν. Ξεθηλψληαο απφ ηε γπκλαζηηθή, πνπ 

πνιιά απφ ηα παηδηά ην βιέπνπλ πεξηζζφηεξν σο δηαζθέδαζε παξά σο κάζεκα (σο θάηη ην 

ππνρξεσηηθφ) ε θνηλσληθνπνίεζε είλαη πην εχθνιε θαη αλ επηηεπρζεί ζηε γπκλαζηηθή, ζα λαη 

πνιχ πην εχθνιν λα επηηεπρζεί θαη  ζην θνκκάηη ησλ ππφινηπσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Χζηφζν, γηα λα δηαηεξεζεί ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα ην πξφγξακκα, ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη κηα ζπρλή αιιαγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο απφ ηε κηα 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε, ψζηε ην παηδί λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί πην γξήγνξα. 

 

Δλ θαηαθιείδη, ζηφρνο είλαη ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα απηνλνκεζνχλ, λα γίλνπλ πην 

αλεμάξηεηα, λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αθνινπζνχλ βαζηθνχο θαλφλεο 

εχθνινπο φζν κπνξνχλ  θαη λα είλαη απηφλνκα θαη γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. 
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5.3.4 Γπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε παηδηά κε 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

 

Σα παηδηά κε  δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηεο  αξρηθέο 

δπζθνιίεο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο, ιφγσ κεησκέλεο 

αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε θαη αληαπφθξηζε αθνπζηηθψλ, 

νπηηθψλ θαη απηηθψλ εξεζηζκάησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη πνιιά παηδηά κε πξνβιήκαηα 

απηηζκνχ, έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθεχγνπλ ηηο αζθήζεηο θπζηθήο αγσγήο, θαζψο ελ γέλεη 

επίζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθεχγνπλ ηελ ζσκαηηθή θαη θπζηθή επαθή. Οη θπξηφηεξεο 

δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη νη εμήο: 

● Έιιεηςε βιεκκαηηθήο επαθήο: επεηδή δελ ππάξρεη βιεκκαηηθή επαθή, δε κπνξνχλ λα 

νινθιεξψζνπλ κηα άζθεζε, ρξεηάδνληαη ζπλέρεηα άηνκν δίπια ηνπ σο παξάιιειε 

ζηήξημε, γηα λα κπνξέζεη λα ηα βνεζήζεη λα θάλνπλ κηα άζθεζε ή λα εθηειέζνπλ κηα 

εληνιή, αθνχ πνιιέο θνξέο δελ αληηιακβάλνληαη θαλ ηελ εληνιή. 

● Αδπλακία εθηέιεζεο θαλφλσλ: ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζην λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο 

θαλφλεο. Κάζε παηδί έρεη ηε δηθηά ηνπ δπζθνιία θαη ην νπνίν φκσο είλαη δπζθνιία θαη 

ζηφρνο καδί. Γειαδή,  ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη θάζε θνξά λα ην βιέπεη ζαλ 

πξφθιεζε θαη λα βνεζάεη ην παηδί λα ηελ μεπεξάζεη. 

● Η έιιεηςε επηθνηλσλία: ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αληηιεθζεί ηί ηνπο αξέζεη θαη ηη 

δελ ηνπο αξέζεη, γηαηί δελ κπνξνχλ λα ην επηθνηλσλήζνπλ θαη δεχηεξνλ λα 

αληηιεθζνχλ απηφ πνπ ηνπο ιέκε λα εθηειέζνπλ. Πνιιέο θνξέο ην παηδί ιφγσ ηεο 

δπζθνιίαο ηεο επηθνηλσλίαο δε κπνξεί λα θαηαιάβεη ηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πάλσ ζηηο αζθήζεηο. Θα πξέπεη λα ην δνπλ ηξηζδηάζηαην, δειαδή λα ην θάλεη 

κπξνζηά ηνπο ν εθπαηδεπηηθφο, λα ην θάλνπλ κπξνζηά ηνπο ηα παηδηά θαη ζα πξέπεη 

καδί κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ή θαη ηεο νκάδαο. 

Με ηε βνήζεηα ηεο νκάδαο ην παηδί καζαίλεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη ηζφηηκα κέζα ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζθήζεσλ πνπ γίλνληαη 

κέζα ζηελ εηδηθή αγσγή. 

● Άξλεζε: θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα αξλνχληαη λα αθνινπζήζνπλ απηά πνπ ηνπο 

δεηνχληαη γηαηί δπζθνιεχνληαη, ή κπνξεί λα εθδειψλνπλ έλαλ εθλεπξηζκφ γηαηί 

κπνξεί λα ηνπο θαίλεηαη πνιχ δχζθνιν απηφ πνπ μεθηλάλ λα θάλνπλ κε ζπλέπεηα λα 

κε ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ άζθεζε. 
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● Έιιεηςε ππνδνκψλ & πιηθνχ: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο παξαηεξείηαη φηη 

δελ ππάξρεη αίζνπζα γηα λα γίλεη ην κάζεκα, νχηε πιηθφ ζηα Δηδηθά Γεκνηηθά 

ρνιεία, πιηθφ γηα ηε γπκλαζηηθή, γηα ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, θαζψο θαη ηα 

ηκήκαηα είλαη αλνκνηφκνξθα. πλεπψο, ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο δπζθνιεχεη ην 

κάζεκα ηνπ θαζεγεηή.  

 

5.3.5 Πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  γηα ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ 

ηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη επθαηξίεο γηα κάζεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ηελ αδξή ηνπο θηλεηηθφηεηα. Σα παηδηά ζα πξέπεη επίζεο λα ελζαξξχλνληαη λα 

ιακβάλνπλ κέξνο ζε αηνκηθά, νκαδηθά, ειεχζεξα, παξαδνζηαθά θαη νξγαλσκέλα παηρλίδηα 

ζηελ απιή θαη ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα θαη λα βηψλνπλ έηζη  ζεηηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Μέζσ 

ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο, κπνξεί λα βειηησζεί ε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε. Απηφ ζεκαίλεη, 

φηη ζα πξέπεη λα ςπραγσγνχληαη κε πνίθηιια θηλεηηθά παηρλίδηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ κέξνο ζε αζινπαηδηέο, ζε αζθήζεηο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο, ελφξγαλεο θαη  ζε 

άιιεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  λα ζθαξθαιψλνπλ, λα πεδνχλ, λα ρνξεχνπλ, λα ηξέρνπλ, 

ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη ζσκαηνγλσζία.  Γειαδή,  λα εθηεινχλ βαζηθέο θηλήζεηο κε 

νιφθιεξν ην ζψκα ηνπο.  Να θάλνπλ ιίγν  κνλφδπγν, λα αλαξξηρψληαη,  έηζη λα εμεξεπλνχλ 

ηξφπνπο, γηα λα κεηαθηλνχλ ην βάξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν, ζα 

πξέπεη λα  αλαπηχμνπλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο φπσο ην λα αληαπνθξίλνληαη κέζσ ηεο θίλεζεο 

ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα φπσο γηα παξάδεηγκα. λα θηλνχληαη ξπζκηθά κε ηε 

κνπζηθή, λα ρνξεχνπλ θαη λα κηκνχληαη θηλήζεηο πνπ θάλνπλ άιινη, λα επαλαιακβάλνπλ 

απιέο ζπλζέζεηο θηλήζεσλ,  λα επηδεηθλχνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο φηαλ παίδνπλ,  λα 

ηξέρνπλ, λα πεδνχλ, λα πεξπαηνχλ ζε δηάθνξνπο ξπζκνχο θαη ηέινο, ζεκαληηθφ είλαη λα 

θαηαλννχλ νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη πξνθνξηθά θαη λα αλαπηχμνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε. Γειαδή, λα αζθνχληαη ζην λα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ νδεγίεο πνπ 

δέρνληαη, φπσο επίζεο λα θαηαλννχλ θαη ηε γιψζζα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηα παηρλίδηα,  

δειαδή γηα παξάδεηγκα ζην  κνίξαζκα ηεο κπάιαο, ζην θπλήγη, θιπ. 

ηα παηδηά κε απηηζκφ αξέζεη λα πεξπαηάλε. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλνληαη αζθήζεηο πνπ 

έρνπλ πεξπάηεκα, εκπφδηα, έζησ θαη κε ηε κνξθή ξνπηίλαο δειαδή ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ 

αζθήζεηο γηα ελδπλάκσζε, γηα αληνρή, γηα ηαρχηεηα κε ηε κνξθή παηγληψδε ραξαθηήξα. 
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Δπίζεο, νη παηγληψδεο δξαζηεξηφηεηεο κε δηάθνξεο κπάιεο, ιάζηηρα, ζθνηλάθηα,  έρνπλ πην 

εχθνινπο θαλφλεο,  είλαη πην νηθείεο ζηα παηδηά θαη κπνξεί λα ηα θέξεη ζε επαθή κε ηα άιια 

παηδάθηα θαη λα βνεζήζεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νκαδηθά παηρλίδηα, γηαηί νη νκάδεο είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθέο. ηα νκαδηθά παηρλίδηα, είηε απηφ είλαη παηρλίδη ή άζθεζε ε νπνία γίλεηαη ζαλ 

αζινπαηδηά, είηε ζαλ άζθεζε νκαδηθή ή ζαλ θάηη άιιν, ην παηδί κπνξεί λα βιέπεη απφ ηα 

ππφινηπα θαη λα πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά ηε ζεηξά ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη κε ηε 

ζπλερφκελε επαλάιεςε γηαηί έρνπλ ηε ηάζε λα επαλαιακβάλνπλ θηλήζεηο ηα παηδηά ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο, φζν πην πνιχ επαλάιεςε έρεη ε άζθεζε, ηφζν πην εχθνια ην παηδί 

κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη. Οπφηε πξνηείλνληαη νη κηκεηηθέο αζθήζεηο, έηζη ψζηε ην παηδί λα 

ελζσκαηψλεηαη πην εχθνια. 

Σέινο, έλα πξφγξακκα θπζηθήο αγσγήο ζα πξέπεη εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, θάξδην –

αλαπλεπζηηθή αληνρή,  δχλακε, επιπγηζία θαη ηζνξξνπία. 

 

5.3.6 Πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιείνπ  γηα ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ 

Πνιιά απφ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην απηηζηηθφ θάζκα δπζηπρψο δε βγαίλνπλ έμσ απφ 

ην ζπίηη. Δίλαη πνιχ δχζθνιν, γηαηί δελ ππάξρεη θάπνην πιαίζην γηα ηνπο γνλείο ψζηε λα ηνπο 

θάλεη λα θαηαιάβνπλ φηη δελ είλαη κφλνη ηνπο θη φηη ππάξρεη κηα ππνζηήξημε γηα απηνχο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δχζθνιεο αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ ζην απηηζηηθφ θάζκα. Αλ νη 

γνλείο θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηεο άζθεζεο ζηα παηδηά , ζα κπνξέζνπλ  λα βγνπλ θαη πην 

εχθνια έμσ απφ ην ζπίηη θαη λα ζπκκεηέρνπλ καδί ηνπο ζε απηή ηελ άζθεζε. Να κπνξνχλ, 

δειαδή, λα βάδνπλ ηα παηδηά λα αζθνχληαη αθφκα θαη ζε απιφ πεξπάηεκα. Γελ είλαη 

απαξαίηεην ην παηδί λα θάλεη αζιεηηζκφ. Μπνξεί λα θάλεη πεξπάηεκα, κπνξεί λα θάλεη 

άζθεζε, κπνξεί λα θάλεη θάπνην παηρλίδη κε θάπνηα παηδηά ηεο γεηηνληάο, αιιά λα ππάξρεη ε 

ζηήξημε απφ δίπια ησλ γνλέσλ. Καη κε ηε ζεηξά ηνπο νη γνλείο λα ζηεξίδνληαη απφ θάπνην 

πιαίζην πνπ ζα αλεβάζεη ηελ ςπρνινγία ηνπο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ φηη δελ είλαη κφλνη ηνπο 

ζε φιν απηφ ηνλ αγψλα.  

Χζηφζν, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη έρεη λα θάλεη κε ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη 

θάζε παηδί. Γειαδή, λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζνπλ θαη λα κελ βγάδνπλ ην παηδί 
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εθηφο απφ ην πξφγξακκα ηνπ. Σν θνιχκπη, ν ζηίβνο, ην πνδήιαην, ε πεδνπνξία θαη ε ηππαζία 

είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη απ φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη, ηη δπλαηφηεηεο έρεη ν θάζε γνληφο θαη αλ απηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη 

(π.ρ. ηππαζία) απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δεη. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηα βνεζάλε 

λα εθηνλσζνχλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ην ζχζηεκα ηνπο ην κπτθφ. 

 

Δπίζεο, πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπο. Απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ηα νκαδηθά αζιήκαηα φπσο  βφιετ, κπάζθεη, πνδφζθαηξν. Μέζσ 

απηψλ ησλ αζιεκάησλ έξρνληαη ζε επαθή  κε άιια παηδάθηα θαη θνηλσληθνπνηνχληαη .Σέινο, 

φιεο νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή.  

 

5.3.7 Σα νθέιε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

 

Η θπζηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ νιηζηηθή ζεξαπεία ησλ αηφκσλ κε 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. πκκεηέρνληαο, έλα παηδί κε ηε θπζηθή άζθεζε 

νπζηαζηηθά καζαίλεη λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία φινπο ηνπο κπο ηνπ ζψκαηνο, νη νπνίνη παξάγνπλ 

ρεκηθέο νπζίεο πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ εγθέθαιν, θαη κε ηε ζεηξά ηνπ εθείλνο παξάγεη 

άιιεο νπζίεο  πνπ βειηηψλνπλ ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Σέινο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

εθγχκλαζε ηνπο ζψκαηνο απεπζχλεηαη ζε φινπο.  Καη  βέβαηα ζε άηνκα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, 

ελ-πξνθεηκέλνπ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. 

 

Δηδηθφηεξα, ε θπζηθή αγσγή  κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε ψζηε 

ην παηδί λα απνθηήζεη έλαλ ηξφπν εθθξαζηηθήο θαη πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, λα 

βνεζήζεη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη λα ην πξνεηνηκάζεη γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Δπίζεο,  είλαη ε κνλαδηθή  πξφηαζε, κέζσ ηεο νπνίαο 

παξέρνληαη ζηα παηδηά νξηζκέλεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο, κε ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ πξφζεζε, ηελ ηθαλφηεηα γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ 

απμεκέλε θνηλσληθφηεηα θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. πλεπψο, βνεζάεη ζηελ έληαμε, ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε, ζηελ νκαδηθφηεηα, ζηελ απηφ-εμππεξέηεζε, ζηελ ππαθνή θαη ζηε 

βιεκκαηηθή επαθή. 
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Σα παηδηά κέζα απφ ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο κπνξνχλ λα κάζνπλ θαη γλσζηηθέο 

έλλνηεο, ρξψκαηα, ζρήκαηα, αξηζκνχο , ηξαγνπδάθηα θαη λα παίδνπλ θαη καδί  κε άιια 

παηδάθηα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ.  

Σέινο, ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο ζην απηηζηηθφ θάζκα, σθεινχληαη ηα κέγηζηα απφ ηε 

γπκλαζηηθή. Δίλαη ην κάζεκα πνπ ζα ηα δηαζθεδάζεη πεξηζζφηεξν. Σν κάζεκα πνπ ζα ηα 

εληάμεη πην εχθνια απφ νπνηνδήπνηε άιιν κάζεκα, γηαηί είλαη ε ραξά ηεο θίλεζεο, είλαη ε 

ραξά ηεο ζπκκεηνρήο, ε ραξά ζην νκαδηθφ παηρλίδη, ην νπνίν ην παηδί ζην απηηζηηθφ θάζκα 

ληψζεη ηελ ραξά. Σν θάλεη κέινο κηαο νκάδαο θαη ην παηδί παχεη λα είλαη απνκνλσκέλν, ην 

παηδί κπνξεί λα θαηαιάβεη γχξσ ηνπ φηη ν θφζκνο είλαη ζπιινγηθφο, φπσο είλαη θαη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ θαη ζηγά ζηγά λα θαηαιάβεη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρεη. Δίηε απηφ 

είλαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, είηε θνηλσληθφ ζχλνιν, είηε νηηδήπνηε άιιν. 
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Κεθάιαην 6
ν
 – πδήηεζε θαη ζρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ 

 

6.1 Απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1
ο
 επεςνηηικό επώηημα: Ποια ηα οθέλη ηηρ θςζικήρ αγυγήρ ζηα παιδιά με διαηαπασέρ 

αςηιζηικού θάζμαηορ; 

 

Η θπζηθή αγσγή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά κε Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζκνχ, 

ηελ εκπεηξία κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο,  πνπ κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πξφηππν πξφγξακκα πνπ λα θαιχπηεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θάζε παηδηνχ 

κε έλαλ ηξφπν κνλαδηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Η κειέηε καο επεζήκαλε πσο κέζσ ηεο 

θπζηθήο αγσγήο ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα αθνλίζνπλ ην κπαιφ ηνπο, ηνλψλνληαο ηνλ 

εγθέθαιν ηνπο, λα εληζρχζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα ιακβάλνπλ παξάιιεια 

κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ. Οη Sorensen 

θαη Zarrett (2014) ζηε δηθή ηνπο κειέηε ππνζηεξίδνπλ ηα νθέιε ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε 

παηδηά κε απηηζκφ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθή αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο θαη κεηψλνπλ ηηο κε επαλαιακβαλφκελεο, ζηεξεφηππεο θαη 

απηνηξαπκαηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Αληίζηνηρα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο ήηαλ θαη 

εθείλα ηεο κειέηεο ηνπ Pan (2009). 

 

Η έξεπλα καο επεζήκαλε πσο ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο πξνζθέξεη ζηα παηδηά έλα 

πεξηβάιινλ πινχζην αηζζεηεξηαθά θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ρξεζηκνπνηεί ηε ζσκαηηθή άζθεζε 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε θαιψλ θαη κηθξψλ ηθαλνηήησλ ζε παηδηά κε 

απηηζκφ. χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο καο νη δεμηφηεηεο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ηξέμηκν, ηα άικαηα, ε αλαξξίρεζε, θιπ.) θαη ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

(φπσο δειαδή είλαη ρεηξηζκφο ηνπ hula hoop) κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηηο 

γπκλαζηηθέο δεμηφηεηεο φπσο είλαη ην ηξέμηκν θαη ηα άικαηα ζην εθαιηήξην, ε αλαξξίρεζε 

ζε έλα ζρνηλί θαη παξφκνηεο αθφκα δξαζηεξηφηεηεο. Η Γπκλαζηηθή δίλεη ηελ επθαηξία γηα 

έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ γεκάην απφ δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηδαζθαιίαο λέσλ δεμηνηήησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

επθαηξίεο κάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηνπο ζηνρνζεηεκέλνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θάζε παηδηνχ, ελψ παξάιιεια επηηξέπνπλ επηπιένλ ρξφλν εμεξεχλεζεο. Αληίζηνηρα 

ήηαλ ηα επξήκαηα θαη πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ ηνλίδνληαο πσο νη έκπεηξνη θαζεγεηέο 
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θπζηθήο αγσγήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα νπζηαζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ απηνλνκία κε καζήκαηα δνκεκέλα ζε νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα,  πνπ 

κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα, ηα θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά 

νθέιε (Shirazipour et al., 2018). 

 

Η έξεπλα καο επεζήκαλε επίζεο πσο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα παξέρεηαη ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο ζηα παηδηά απηά, κέρξη λα αηζζαλζνχλ ηελ άλεζε λα επηρεηξήζνπλ ηελ θάζε άζθεζε. 

Κάζε παηδί ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο, κε βάζε ην νπνίν ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Έλα πξφγξακκα γπκλαζηηθήο έρεη ηε δπλαηφηεηα δπλεηηθά λα 

βνεζήζεη ζηελ παξνρή ελφο ιεηηνπξγηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε κεγάιε ζεκαζία 

θαη αμία γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

θπζηθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ, λα 

πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε, ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο δίλεη ζηα παηδηά κε 

δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο ηελ επθαηξία λα βηψζνπλ ηε ζπγθίλεζε ηεο επηηπρίαο κέζα 

απφ ηα επηηεχγκαηα ηνπο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν.  

 

Δπίζεο, ε κειέηε καο ηφληζε πσο ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα 

νξγαλσκέλν θαη άθξσο δνκεκέλν πεξηβάιινλ φπνπ ηα παηδηά κε απηηζκφ ζα κπνξνχλ λα 

καζαίλνπλ κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ.  Δθηφο απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα δνζεί έκθαζε ζηελ ελίζρπζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζεηηθψλ ςπρηθψλ ηδηνηήησλ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

δηακφξθσζε ζηνηρείσλ ηεο γπκλαζηηθήο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηηγκψλ θαη ηελ 

δεκηνπξγία ζεηηθήο ελίζρπζεο επζπγξακκηδφκελα πάληα κε ηηο νδεγίεο. Καζψο ηα απηηζηηθά 

παηδηά εμαθνινπζνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηέο, ηαπηφρξνλα 

αλαπηχζζνπλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γχξσ ηνπο. Όιεο απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο 

νδεγνχλ ηαπηφρξνλα ζηελ γισζζηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο θάζε παηδηνχ 

κε απηηζκφ. Η έξεπλα καο ηφληζε πσο ε αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ζπκκαζεηέο  θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε πξφζζεησλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη 

ε θαιχηεξε αθξφαζε, ε ζσζηφηεξε δηαηχπσζε πξνθνξηθψλ αηηεκάησλ θαη ε θαιχηεξε 

επίζεο επαθή κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Άλλεσ κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά κε ΓΑΦ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζηελφηεξν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηππηθήο αλάπηπμεο (Morley et al., 2005 ∙ Fitzgerald and Stride, 2005 ∙ 
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Coates and Vickerman, 2010).  Δπίζεο νη κειέηεο απηέο επηζεκαίλνπλ πσο ε ζπκπεξίιεςε 

ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο αγσγήο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γλσζηηθήο, θνηλσληθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Αληίζεηα, φηαλ ηα 

παηδηά απηά αλαθέξνπλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηε θπζηθή αγσγή, αληηιακβάλνληαη φηη απηφ 

νθείιεηαη ζε εθθνβηζκφ απφ άηνκα ή αηζζάλνληαη φηη πεξηνξίδνληαη απφ ην λα ιάβνπλ 

πιήξσο κέξνο ζην κάζεκα ιφγσ θαθήο δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνλ δάζθαιν (Morley et al., 

2005 ∙ Fitzgerald and Stride, 2005 ∙ Coates and Vickerman, 2010). Σα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ απηψλ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα δηθά καο. 

 

Η κειέηε καο ηφληζε πσο φπσο φια ηα παηδηά έηζη θαη έλα παηδί κε απηηζκφ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεί έλα πξφγξακκα ζσκαηηθήο άζθεζεο είηε αηνκηθφ είηε νκαδηθφ, ζην νπνίν ζα 

δηακνξθψλεηαη πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο. Μέζα απφ ην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο ην παηδί κε απηηζκφ κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ ζσκαηηθή ηνπ πγεία (λα 

ελδπλακψζεη ηνπο κπο θαη λα εληζρχζεη ηνλ κπτθφ ζπληνληζκφ) αιιά  θαη ηελ  ςπρηθή ηνπ 

πγεία, αθνχ κέζα απφ έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη αιιά θαη απφ ηελ αιιεινπρία αζθήζεσλ-

θηλήζεσλ κπνξεί λα εθηνλψλεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπο ην νπνίν ζα ην 

βνεζήζεη  λα είλαη πην ζπγθεληξσκέλν θαη ήξεκν ζηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, είηε 

απηφ ιέγεηαη ζρνιείν, δηάβαζκα ή παηρλίδη. 

 

πλνςίδνληαο, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο καο επεζήκαλαλ πσο ηα νθέιε ηεο θπζηθήο αγσγήο  

είλαη ηεξάζηηα. Σφζν ε δηθή καο κειέηε φζν θαη πξνγελέζηεξεο έδεημαλ πσο ην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο νδεγεί ζηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, θάλνληαο ηα παηδηά ιηγφηεξν 

επηζεηηθά ή παξνξκεηηθά θαη αλαπηχζζνληαο πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζία (Shirazipour et al., 

2018 ∙ Sorensen, & Zarrett, 2014). 

 

 

2
ο
 επεςνηηικό επώηημα: Ποια εμπόδια ππέπει να ξεπεπάζοςν οι εκπαιδεςηικοί καηά ηη 

διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ ηηρ θςζικήρ αγυγήρ ζηα παιδιά με διαηαπασέρ αςηιζηικού 

θάζμαηορ; 

 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα καο, ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θαζεγεηέο ηεο θπζηθήο αγσγήο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηα 

παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο  αθνξνχλ κηα ζχλζεηε θαη πνιχπιεπξε 

δηαδηθαζία. Έρνληαο σο θχξην γλψκνλα ην θνηλσληθφ κνληέιν, ηα εκπφδηα είλαη δπλαηφλ λα 

γίλνπλ πνιχ εχθνια θαηαλνεηά ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα επηξξνήο. Σαπηφρξνλα είλαη δπλαηφλ 
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λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε παηδηθή ειηθία (πεξηνξηζκέλεο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο), νη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο ή  άιια 

ζηνηρεία ηζφηεηαο (πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα), θνηλσληθνί 

παξάγνληεο ή παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην ηνκέα. Η έξεπλα καο έδεημε πσο νη 

ειιηπείο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο, θαζψο θαη ε 

αλάγθε ζπλερνχο ειέγρνπ απνηεινχλ ηα ζπρλφηεξα εκπφδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξάζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο. Η ζσκαηηθή ηθαλφηεηα, ή ε έιιεηςή ηεο, αλαδείρζεθε σο 

εκπφδην ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε θπζηθή αγσγή θαη ζηελ κειέηε ησλ Healy, Msetfi 

θαη Gallagher (2013). Οη θαθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο αλαδείρζεθε σο ζεκαληηθφ εκπφδην γηα 

ηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο θαη ζε άιιεο έξεπλεο νη νπνίεο έδεημαλ πσο  θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε άηνκα κε ΓΑΦ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο 

ν ζπληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ, πξνβιήκαηα αληίιεςεο θαη δπζθνιίεο κε ηελ ηζνξξνπία 

(Fournier, Hass, Naik, Lodha, & Cauraugh, 2010 · Pan, 2014 · Srinivasan et al., 2014). Απφ 

ηελ άιιε, ε κειέηε καο επεζήκαλε πσο ε δπζθνιία αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ αηφκσλ, ε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε θηιηψλ φπσο θαη ε αδπλακία πξνζαξκνγήο απνηεινχλ 

ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. χκθσλα κε ηνπο 

Healy, Msetfi θαη Gallagher (2013) νη αξλεηηθέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, φπσο ν εθθνβηζκφο θαη νη αξλεηηθέο θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο είλαη ζνβαξφ 

εκπφδην ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο γηα παηδηά κε ΓΑΦ. Οη 

Goodwin et al. (2006) ζεκεηψλνπλ πσο θαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχλ 

θνηλσληθή θαηαλφεζε κπνξεί λα είλαη πνιχ δχζθνια γηα ηα άηνκα κε ΓΑΦ θαη, σο 

απνηέιεζκα, απηέο νη θαηαζηάζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απνκφλσζε, εθξήμεηο, 

θαηάζιηςε θαη πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο. ε ζπλδπαζκφ κε απηά ηα εκπφδηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ζηελ έξεπλα καο, αλαδείρζεθαλ επίζεο ε απνπζία εθπαηδεπηηθνχ 

παξάιιειεο ζηήξημεο αηφκνπ ην νπνίν ζα θαζνδεγεί ηα παηδηά. Άιια εκπφδηα ηα νπνία 

πηζαλά λα ζπληεινχλ ζηε δπζθνιία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο κειέηεο καο είλαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ θαη πιηθνχ.   

 

 

6.2 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο θαη πξφηαζε γηα κειινληηθή κειέηε 
 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ν 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εηδηθψλ ζρνιείσλ ζην λνκφ Λαθσλίαο θαη θαη’ επέθηαζε ν κηθξφο 
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αξηζκφο θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία. Δπίζεο, ιφγσ ηεο κε ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο Covid-19, αιιά θαη ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ είραλ επηβιεζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ ζηηο 

ζρνιηθέο αίζνπζεο, ήηαλ δχζθνιν λα εληνπίζνπκε ηνπο θαζεγεηέο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα 

θαη λα ιάβνπκε ηηο ζπλεληεχμεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιαπιέο 

επηζθέςεηο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

ην κέιινλ ε έξεπλα καο ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ 

θαη λα θαηαγξαθνχλ θαη νη δηθέο ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηα 

παηδηά ηνπο, αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα πην γεληθεπκέλε εηθφλα γηα 

ηε ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζε καζεηέο κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο. 
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πκπεξάζκαηα 
 

Σα πξνγξάκκαηα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε παηδηά κε απηηζκφ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά νθέιε ζε δηάθνξνπο βαζηθνχο ηνκείο. Η έξεπλα καο έδεημε πσο ην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζε απηφ έρεη 

ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο, θνηλσληθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

ζσκαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Όηαλ ζηα ζρνιεία ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια, ηα πξνγξάκκαηα 

θπζηθήο αγσγήο, απηά κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα δηαζθεδαζηηθφ, αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια παηδηά. Με άιια ιφγηα, ε ζσζηή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

θπζηθήο αγσγήο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, κπνξεί λα πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα 

εμάζθεζε ησλ ζσκαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. 

Οη πξνθιήζεηο εληνχηνηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο θαηά ηε 

δηδαζθαιία κπνξεί λα πνηθίιινπλ απφ θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο έσο βηνινγηθνχο παξάγνληεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, νη 

θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο θαινχληαη θαζεκεξηλά λα μεπεξάζνπλ δηάθνξα εκπφδηα θαηά ηε 

δηδαζθαιία παηδηψλ κε ΓΑΦ. Σα εκπφδηα απηά αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηηο ειιηπείο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο, ηελ αλάγθε ζπλερνχο 

ειέγρνπ αιιά θαη ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ.   

Γηα λα εμαζθαιηζηνχλ ηα ζσκαηηθά, γλσζηηθά θαη ςπρνθνηλσληθά νθέιε ηεο θπζηθήο 

αγσγήο ζηα παηδηά κε ΓΑΦ, ζα πξέπεη θάζε εκπφδην λα μεπεξαζηεί, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

έλα αζθαιέο θαη πγηέο πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνχζα έξεπλα, 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα φπνηα εκπφδηα θαη γηα λα κπνξέζεη λα εμαζθαιηζηεί ε 

θαιχηεξε δπλαηή δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, ζα 

πξνηείλακε νη  θαζεγεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηελ 

πγηή παηδαγσγηθή πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ καζήκαηα θαηάιιεια, ηα νπνία ζα 

πξνεηνηκάδνπλ φια ηα παηδηά γηα επηηπρία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ κε ΓΑΦ. 
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Παξάξηεκα 
 

ΤΝΔΝΔΣΔΤΞΖ 1
η
: 

- Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε ζπλέληεπμε ζα ήζεια λα ζαο επηβεβαηψζσ φηη ηα πξνζσπηθά 

ζαο ζηνηρεία πξνζηαηεχνληαη θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

πκθσλείηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία; 

- Αζθαιψο. 

Φχιιν: γπλαίθα 

- Ση ειηθία έρεηε; 

- 48. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε; 

- 21. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζε δεκνηηθά ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο; 

- 1. 

- Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο; 

- Ναη. Έλα ζεκηλάξην εηδηθήο αγσγήο, έλα ζεκηλάξην ζρνιηθή ςπρνινγία θαη έλα 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

 

 

- 1. Πνηεο ελλείτειρ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηε ζυμαηική δπαζηηπιόηηηα; 

 

- Λνηπφλ… φπσο γλσξίδνπκε, ν απηηζκφο είλαη κηα εθ γελεηήο δηαηαξαρή ηνπ 

εγθεθάινπ, πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εγθέθαινο ρξεζηκνπνηεί ηηο 

πιεξνθνξίεο. Υαξαθηεξηζηηθά αηφκσλ κε απηηζκφ, είλαη ηα ελλείμμαηα κοινυνικών 

δεξιοηήηυν, η ιδιόμοπθη γλυζζική ανάπηςξη, η ζηεπεοηςπική ζςμπεπιθοπά, 

καθώρ και η καθςζηέπηζη ηηρ νοηηικήρ ανάπηςξηρ. 

 

Έλα πξφγξακκα, ινηπφλ,  βαζηζκέλν πάλσ ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, φηαλ  

εθαξκνζηεί ζσζηά, έρεη απνδεηρζεί φηη εκθαλίδεη πνιιά απνηειέζκαηα σο πξνο ζηνλ 

έιεγρν πνιιψλ ηχπσλ αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ απηηζκφ. 
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- 2. Πνηεο ελλείτειρ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηε γενικόηεπη ζςμπεπιθοπά ηοςρ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

ηεο θςζικήρ αγυγήρ; 

 

- Λνηπφλ, κηα βαζηθή παξάκεηξνο, σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, είλαη ε έλλειτη ηος 

ζηοισείος ηηρ ενζςναίζθηζηρ. Απηφ ην ζηνηρείν κάιηζηα, είλαη ζίγνπξν, πνιιέο 

θνξέο θαη ην βιέπνπκε  ζηελ πεξίπησζε ηνπ παηρληδηνχ. Καηά ηε  δηάξθεηά ηνπ 

παηρληδηνχ, ην παηδί κε απηηζκφ εκθαλίδεη ην ζηνηρείν ηεο έιιεηςεο ηεο θνηλσληθήο 

ακνηβαηφηεηαο. 

 

Η θπζηθή αγσγή είλαη ίζσο έλα απφ ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά εξγαιεία, αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ δηακφξθσζε θαη εμέιημε φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ παηδηψλ εθείλσλ πνπ πάζρνπλ απφ απηηζκφ . 

 

- 3. Πνηνο είλαη ν ζηόσορ ηεο διδαζκαλίαρ ηνπ καζήκαηνο ηεο θςζικήρ αγυγήρ ζηα 

παηδηά απηά;  

 

- ρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θπζηθήο αγσγήο, ζηα παηδηά απηά πξέπεη λα πνχκε  πσο 

απηνί είλαη άκεζα αιιειέλδεηνη κεηαμχ ηνπο. Γειαδή, γηα λα πεηχρεη ν έλαο, ζα 

πξέπεη παξάιιεια λα είλαη επηηπρεκέλνο θαη ν άιινο.  ηφρνο , ινηπφλ, ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο είλαη λα δψζεη ζην παηδί κε απηηζκφ 

ή κε ηηο φπνηεο άιιεο ηπρφλ αλαπεξίεο πνπ κπνξεί λα έρεη, ηε δςναηόηηηα λα 

κινείηαι κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε απηνλνκία κέζα ζην ρψξν. Δπηπιένλ, λα 

κπνξέζεη ην απηηζηηθφ άηνκν λα πξνβεί πιένλ ζηελ ανάπηςξη κηαο ζεηξάο 

βοςληηικών, θαζψο επίζεο θαη κινηηικών, ανηιδπάζευν θαη ελεξγεηψλ ζηα δηάθνξα 

επεθίζμαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη γεληθφηεξα, επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

θςζικήρ καηάζηαζηρ ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ απηηζκφ. Μέζσ ησλ αζθήζεσλ  

ηεο θπζηθήο αγσγήο,  ηα άηνκα απηά  κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ην θαξδηαγγεηαθφ ηνπο 

ζχζηεκα ην θπθινθνξηθφ ή ην αλαπλεπζηηθφ ηνπο ζχζηεκα, ηε ζηηγκή πνπ ζα 

απνθηήζνπλ επθακςία, αληνρή, κπτθή δχλακε, επηδεμηφηεηα, θαη θπζηθά θαη ηε 

ηαρχηεηα. ίγνπξα ζα βειηηψζνπλ ηηο βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπο  φπσο ην 

ηξέμηκν, ην βάδηζκα, ηηο ξίςεηο, ηα άικαηα θαη απηά. 

 



61 
 

- 4. Σί είδνπο δςζκολίερ ζπλαληάηε θαηά ηε διδαζκαλία ηεο θςζικήρ αγυγήρ ζε 

παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο; 

- Κνηηάμηε, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο είλαη φηη πνιιά παηδηά κε πξνβιήκαηα 

απηηζκνχ, έρνπλ ηελ ηάζε λα αποθεύγοςν ηηο αζκήζειρ θςζικήρ αγυγήρ, θαζψο ελ 

γέλεη επίζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθεχγνπλ ηελ ζσκαηηθή θαη θπζηθή επαθή. Απηφ 

ην ζηνηρείν , θαηά ηε γλψκε κνπ,  ίζσο είλαη ζπλδεδεκέλν, κε ην φηη πνιιά απηηζηηθά 

άηνκα έρνπλ έιιεηςε ηνπ θπζηθνχ αληαγσληζηηθνχ πλεχκαηνο θαη θηλήηξνπ, γηαηί 

επηδηψθνπλ ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη έλα είδνο απνκφλσζεο, ζσκαηηθήο, 

θνηλσληθήο θαη ςπρνπλεπκαηηθήο. 

Απηφ ζεκαίλεη, φηη πνιιέο θνξέο, κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα πείζνπκε έλα παηδί κε 

απηηζκφ λα αζρνιεζεί κε ηελ θπζηθή αγσγή. Μάιηζηα, απηή ε ζηάζε κπνξεί λα είλαη 

εληνλφηεξε φηαλ ηνπο πξνηείλνπκε αζθήζεηο  κε ηηο νπνίεο απαηηείηαη εληνλφηεξε 

πξνζπάζεηα. Γηα απηφ ην ιφγν, είλαη αλαγθαία ε χπαξμε θάπνησλ ζρεηηθά απιψλ 

αζθήζεσλ, κε ηηο νπνίεο ηαπηφρξνλα δελ ζα αζθείηαη έληνλε πίεζε ζηα παηδηά κε 

απηηζκφ. Δπίζεο, νη αζθήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη έηζη νξγαλσκέλεο, ψζηε απφ 

ηελ κηα… ψζηε ηα απηηζηηθά παηδηά λα κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή θαη κε άιια 

παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο.  

 

- 5. Σί είδνπο δπαζηηπιόηηηερ θαηά ηε διάπκεια ηος μαθήμαηορ ζα πξνηείλαηε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θςζικήρ καηάζηαζηρ ησλ παηδηψλ; 

 

- ηνπο καζεηέο πξέπεη λα δίλνληαη καζεζηαθέο επθαηξίεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηελ 

αδξή θηλεηηθφηεηα. Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα νκαδηθά, 

αηνκηθά, παξαδνζηαθά, ειεχζεξα θαη νξγαλσκέλα ζηελ απιή θαη ζηελ ηάμε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα βηψλνπλ έηζη  ζεηηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ςπραγσγεζνχλ κε δηάθνξα θηλεηηθά παηρλίδηα. Να παίξλνπλ 

κέξνο ζε αζθήζεηο ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο, ελφξγαλεο, ζε αζινπαηδηέο θαη  ζε άιιεο 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  λα ζθαξθαιψλνπλ, λα πεδνχλ, λα ρνξεχνπλ, λα ηξέρνπλ, 

ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη ζσκαηνγλσζία.  Γειαδή,  λα εθηεινχλ βαζηθέο 

θηλήζεηο κε νιφθιεξν ην ζψκα ηνπο.  Να θάλνπλ ιίγν  κνλφδπγν, λα αλαξξηρψληαη,  

έηζη λα εμεξεπλνχλ ηξφπνπο, γηα λα κεηαθηλνχλ ην βάξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο απφ ην 

έλα κέξνο ζην άιιν, ζα πξέπεη λα  αλαπηχμνπλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο φπσο ην λα 

αληαπνθξίλνληαη κε ηελ θίλεζε ζε έλα εξέζηζκα π.ρ. λα θηλνχληαη ζην ξπζκφ ηεο 
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κνπζηθήο, λα ρνξεχνπλ κηκνχκελα ηηο θηλήζεηο ησλ άιισλ, λα επαλαιακβάλνπλ απιέο 

ζπλζέζεηο θηλήζεσλ,  λα επηδεηθλχνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο φηαλ παίδνπλ,  λα 

ηξέρνπλ, λα πεδνχλ, λα πεξπαηνχλ ζε δηάθνξνπο ξπζκνχο θαη ηέινο, ζεκαληηθφ είλαη  

βέβαηα λα θαηαλννχλ πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη λα αλαπηχμνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ θίλεζε. Γειαδή λα αζθνχληαη ζην λα αληηιακβάλνληαη ηηο νδεγίεο πνπ 

ηνπο δίλνληαη, θαζψο θαη ηε γιψζζα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παηρλίδηα, ην  

κνίξαζκα ηεο κπάιαο, ην θπλήγη. 

 

 

- 6. Σί είδνπο δπαζηηπιόηηηερ εθηφο ζρνιείνπ  ζα πξνηείλαηε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θςζικήρ καηάζηαζηρ ησλ παηδηψλ; 

 

- Λνηπφλ, ίζσο  έλα πνιχ θαιφ άζιεκα γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, είλαη ε κολύμβηζη. 

Σν ζπγθεθξηκέλν άζιεκα είλαη έλα απφ ηα πιένλ ελδεδεηγκέλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ θαη έρεη παξαηεξεζεί εμάιινπ, φηη ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα 

έρνπλ κηα πνιχ θαιή ζρέζε κε ην λεξφ. Η αίζζεζε έηζη  ηνπ λεξνχ ζπκβάιιεη ζην λα 

εξεκεί ην λεπξηθφ ζχζηεκα ελφο αηφκνπ, ζηνηρείν πνπ ζπγρξφλσο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη γηα ηα ππφινηπα παηδηά. Γηα απηά ηα 

άηνκα ηα απηηζηηθά, ε θνιχκβεζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν κέζν, κε ην 

νπνίν  ζα κπνξνχλ λα πξνζπαζήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζην λα βειηηψζνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπο ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

 

Δπίζεο, θαη ν ζηίβορ κπνξεί λα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Έλαο ιφγνο, είλαη ην φηη 

εδψ νη αζθήζεηο πνπ θάλεη ην παηδί απηφ, είλαη ξπζκηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο. 

ηνηρείν πνπ είλαη ζπλαθέο κε ηηο ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηα παηδάθηα κε απηηζκφ. εκαληηθφ επίζεο άιισζηε, είλαη θαη ην φηη ζην άζιεκα 

ηνπ ζηίβνπ δελ πθίζηαληαη ηφζν πνιχ νη ιεθηηθέο παξεκβάζεηο θαη νη εληνιέο, θάηη 

πνπ είλαη θαιχηεξν γηα ηα παηδηά απηά. 

 

- 7. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα οθέλη ηεο διδαζκαλίαρ ηνπ μαθήμαηορ ηεο θςζικήρ 

αγυγήρ ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο;  
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-  Δ ζίγνπξα ε θπζηθή αγσγή  κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί λα απνθηήζεη έλαλ ηξφπν 

εθθξαζηηθήο θαη πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά 

έρεη λα θάλεη ζίγνπξα κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Απηή ε παξάκεηξνο 

αθνξά ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ  

δσήο θαζψο θαη ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ πξάμεψλ ηνπ, επηπιένλ, ε θπζηθή αγσγή 

κπνξεί λα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ πλεπκαηηθή  αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

απηψλ. Μπνξνχκε ζίγνπξα  λα αληηιεθζνχκε φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ππεξπήδεζεο ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ  αζθήζεσλ θαη ηέινο, ε 

ζεκαζία ηεο θπζηθήο αγσγήο έγθεηηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ηελ έληαμή 

ηνπ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, αλ ιάβεη θαλείο  ππφςε ηνπ, φηη πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θπζηθή αγσγή, φπσο δηάθνξα νκαδηθά 

αζιήκαηα, εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλχπαξμεο κε άιια άηνκα. 

Έηζη, ε θπζηθή αγσγή είλαη ε κνλαδηθή ηέινο πάλησλ ζε εηζαγσγηθά πξφηαζε, κέζσ 

ηεο νπνίαο παξέρνληαη ζηα παηδηά νξηζκέλεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη 

ζπλπθαζκέλεο, κε ηελ επηθνηλσλία, ηελ πξφζεζε, ηελ ηθαλφηεηα γηα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ απμεκέλε θνηλσληθφηεηα θαη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε. Απηά. 

 

- αο επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα κνπ θαη γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηα 

ζαο. 

 

- Δπραξηζηψ θαη εγψ. 

 

 

ΤΝΔΝΔΣΔΤΞΖ 2
η
: 

 

-πκθσλείηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία; 

-Ναη θπζηθά. 

 

Φχιιν: γπλαίθα 

 

- Ση ειηθία έρεηε; 
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- 44. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε; 

- 5. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζε δεκνηηθά ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο; 

- Σα 4. 

- Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην Δηδηθήο Αγσγήο; 

- Ναη, λαη. 

- Ξεθηλάκε ηηο εξσηήζεηο καο.  

 

- 1. Σν πξψην πξάγκα πνπ παξαηεξείηαη είλαη έιιεηςε γπκλαζηεξίνπ ζρεδφλ ζε φια ηα 

δεκνηηθά θηίξηα. 

 

- 2. Τιηθφ ηερληθφ , πιηθφ ηερληθέο ππνδνκέο, απηφ. 

 

- 3. πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ζπλαηζζεκαηηθφ-θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ε θπζηθή 

ηνπο θαηάζηαζε. 

 

- 4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη αίζνπζα γηα λα 

θάλνπκε ην κάζεκα, νχηε πιηθφ ζηα Δηδηθά Γεκνηηθά ρνιεία, πιηθφ γηα ηε 

γπκλαζηηθή, γηα ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, θαζψο θαη ηα ηκήκαηα πάληα, 

ζρεδφλ πάληα είλαη αλνκνηφκνξθα. Καη έηζη, ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο δπζθνιεχεη ην 

κάζεκα ηνπ θαζεγεηή. Σν ίδην ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο. 

 

- 5. Θα μεθηλνχζα κε ςπρνθηλεηηθή αγσγή θαη κέζα απφ απηφ λα πξνζπαζήζσ λα 

αλαπηχμσ ηε θπζηθή θαηάζηαζε. Δπιπγηζία, δχλακε, ηαρχηεηα, φια. Μέζα απφ απηφ 

ην αζθεζηνιφγην. 

 

- 6. Οπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα δείρλεη ελδηαθέξνλ ην παηδί. Καη θπζηθά κε έλαλ 

εθπαηδεπκέλν δάζθαιν, θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο,  Δηδηθήο Αγσγήο. 

 

- 7. ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

 

- αο επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα θαη ηε πνιχηηκε βνήζεηα ζαο. 
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- Παξαθαιψ. 

 

 

ΤΝΔΝΔΣΔΤΞΖ 3
η
: 

 

Φχιιν: γπλαίθα  

- πκθσλείηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία; 

- Ναη, βεβαίσο. 

- Ση ειηθία έρεηε; 

- 49. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε; 

- 17. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζε δεκνηηθά ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο; 

- 10. 

 

- Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην Δηδηθήο Αγσγήο; 

- Ναη, λαη, αξθεηά. 

 

- 1. Σα παηδηά κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζπλήζσο δε κπνξνχλ λα 

εζηηάζνπλ, λα αθνινπζήζνπλ εληνιέο θαη λα αθνινπζήζνπλ θαλφλεο. Τπάξρεη έλα 

κηθξφ πξφβιεκα ζε φια απηά. 

- 2. πλήζσο ηα παηδηά απηά ζπάληα αθνινπζνχλ πξφγξακκα θπζηθήο αγσγήο, ζέινπλ 

ην δηθφ ηνπο ρξφλν, ηα πάλσ θαη θάησ άθξα ηνπο δε ιεηηνπξγνχλ φπσο ζηα ππφινηπα 

παηδηά θαη πνιιέο θνξέο ζηεξενηππνχλ, πρ. θάλνπλ ζπλερφκελα κηα ζπγθεθξηκέλε 

θίλεζε θαη θνιιάλε ζε απηήλ. 

- 3. Δίλαη ε έληαμε, ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε κηα νκάδα. 

- 4. πλήζσο δελ ππάξρεη βιεκκαηηθή επαθή, δε κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ κηα 

άζθεζε, ζέιεη ζπλέρεηα άηνκν δίπια ηνπ σο παξάιιειε ζηήξημε, γηα λα κπνξέζεη λα 

ην βνεζήζεη λα θάλεη κηα άζθεζε ή κηα εληνιή λα εθηειέζεη. Καη πνιιέο θνξέο δελ 

αληηιακβάλνληαη θαλ ηελ εληνιή. 

- 5. Μπάια ζην πξναχιην πάξε-δψζε δειαδή, κηκεηηθέο αζθήζεηο θαη παηρλίδηα ζε 

θχθιν. 
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- 6. Κνιχκπη, ηξέμηκν, κηκεηηθέο θηλήζεηο φζν κπνξνχλ, πνδήιαην θαη κπάια αλά δπν. 

- 7. Δίλαη ε έληαμε, ε θνηλσληθνπνίεζε, ε νκαδηθφηεηα, ε απηφ-εμππεξέηεζε, ε 

ππαθνή, ε βιεκκαηηθή επαθή. 

- αο επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα θαη ηε πνιχηηκε βνήζεηα ζαο. 

- Να΄ζηε θαιά. 

 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 4
η
: 

πκθσλείηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία καο; 

Πνιχ σξαία κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε. 

Φχιιν: άληξαο 

- Ση ειηθία έρεηε; 

- 52 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε; 

- 23. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζε δεκνηηθά ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο; 

- 5 ρξφληα. 

- Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην Δηδηθήο Αγσγήο; 

- Ναη, αξθεηά ζα κπνξνχζα λα πσ. 

- Χξαία, μεθηλάκε ηηο εξσηήζεηο καο.  

 

- 1. Όζνλ αθνξά ην παηρλίδη, ηα παηδηά απηά παξνπζηάδνπλ κηα έιιεηςε απζφξκεηνπ ή 

θαληαζηηθνχ παηρληδηνχ, παξαηεξείηε κηα πςειή κίκεζε πξάμεσλ ησλ άιισλ παηδηψλ 

θαη απνπζηάδεη ε έλαξμε παηρληδηνχ ξφισλ θαη έρνπλ κηα αζπλήζηζηε πξνζθφιιεζε 

ζε αληηθείκελα. Οη θηλήζεηο ηνπο είλαη ζηεξεφηππεο, δηαηεξνχλ ειάρηζηε σο θαζφινπ 

νπηηθή επαθή θαη δπζθνιεχνληαη θάπσο λα αλακεηρζνχλ κε ηα άιια παηδηά. Η 

δηάξθεηα πξνζνρήο ηνπο είλαη κηθξή θαη δείρλνπλ θάπνηα απάζεηα ζα κπνξνχζα λα πσ 

ζε ερεηηθά εξεζίζκαηα. 

- 2. ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ηα παηδηά απηά δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ λα είλαη 

κφλα ηνπο, απφκαθξα, ην γέιην ηνπο κπνξψ λα πσ είλαη ζπάλην θαη δελ 
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αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε αηηία. Δπίζεο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε εχθνια 

κηα ππεξδξαζηεξηφηεηα ή ππνδξαζηεξηφηεηα ζηα παηδηά απηά. 

- 3. Ο θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο πηζηεχσ, ψζηε ην κάζεκα λα κπνξέζεη λα είλαη θαηάιιειν γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο. Γηα ηνπο καζεηέο κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ε δφκεζε ηνπ 

ρψξνπ πνπ ζα θηλεζνχλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ ε παξακηθξή αιιαγή κπνξεί 

λα ηνπο πξνθαιέζεη εθλεπξηζκφ ή θαη θφβν. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία κηαο θαζνξηζκέλεο αθνινπζίαο γεγνλφησλ ζε θάζε κάζεκα, πρ. ε 

πξνζέιεπζε ζην κάζεκα λα γίλεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή θαη ε 

απνκάθξπλζε απφ ην ρψξν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνζπνχλ ηε πξνζνρή ηνπο ή ηνπο  

ελνρινχλ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο κε ζηφρν ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα ην 

πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κηα ζπρλή αιιαγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο απφ ηε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε, ψζηε ην παηδί λα 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί πην γξήγνξα. 

- 4. Σα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

θάπνηεο αξρηθέο δπζθνιίεο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο, 

ιφγσ κηαο κεησκέλεο αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε θαη 

αληαπφθξηζε αθνπζηηθψλ, νπηηθψλ θαη απηηθψλ εξεζηζκάησλ. Αξρηθά ν θαζεγεηήο 

θπζηθήο αγσγήο ζα πξέπεη κε ιεθηηθή θαζνδήγεζε λα δψζεη νδεγίεο γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα εθηειέζεη ν αζθνχκελνο, ζηε ζπλέρεηα ζα δνζεί έλα νπηηθφ 

εξέζηζκα κε ηελ επίδεημε ηεο θίλεζεο θαη παξνρή ζσκαηηθήο βνήζεηαο. Σα 

εξεζίζκαηα απηά ζην πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα ηνπ απνζπάζνπλ ηε πξνζνρή πξέπεη 

λα κεησζνχλ ή λα κεδεληζηνχλ. Σν παηδί εθφζνλ αθνκνηψζεη ηε θίλεζε εθηειεί κε 

θαη ρσξίο ζσκαηηθή βνήζεηα. 

- 5. Σα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ζπλήζσο έρνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα θπζηθήο θαηάζηαζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα άηνκα απηά δελ ελδηαθέξνληαη 

γηα θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα. Οη αζθήζεηο θπζηθήο θαηάζηαζεο είλαη 

ζεκαληηθέο γηα λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, αθνχ έρεη βξεζεί 

φηη έρνπλ ρακειά επίπεδα θπζηθήο θαηάζηαζεο. Έλα πξφγξακκα θπζηθήο αγσγήο ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη αλάκεζα ζε φια ηα άιια ζνπο 

ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, θάξδην –αλαπλεπζηηθή 

αληνρή,  δχλακε, επιπγηζία θαη ηζνξξνπία. 

- 6. Δδψ κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ ππάξρεη θάπνην ηδαληθφ άζιεκα πνπ ζα κπνξνχζε 

λα δνζεί σο ζπληαγή γηα ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Θα πξέπεη λα 
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ιάβνπκε ππφςε  ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη λα ηα θαηεπζχλνπκε αλάινγα. 

Βέβαηα ηα ζπλήζσο αγαπεκέλα αζιήκαηα ησλ παηδηψλ φπσο ην πνδφζθαηξν ή ην 

κπάζθεη ίζσο λα κελ είλαη θαη ηα ηδαληθφηεξα γηα ηα παηδηά απηά, θαζψο 

παξνπζηάδνπλ επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα  θαη έλα νκαδηθφ παηρλίδη πηζαλφλ ζα ηα 

δπζθνιέςεη αξθεηά. Απφ φηη ε βηβιηνγξαθία δείρλεη θαη απφ φηη θαίλεηαη θαη ζηε 

πξάμε, ηα παηδηά απηά ηνπο αξέζεη ην θνιχκπη, ε πεδνπνξία, ε ηππαζία θαη άιιεο 

θαηά πεξίπησζε δξαζηεξηφηεηεο. Μάιηζηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηέηνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο είλαη κεγάιε. Η αιιειεπίδξαζε 

κε ην πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα παξαγσγηθή θαη γεληθφηεξα θαίλεηαη λα έρνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο εξεκηζηηθή επίδξαζε σο πξνο ηηο εθδειψζεηο έληνλνπ 

εξεζηζκνχ. 

- 7. Η θπζηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ νιηζηηθή ζεξαπεία ησλ 

αηφκσλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. πκκεηέρνληαο, έλα παηδί κε ηε θπζηθή 

άζθεζε νπζηαζηηθά καζαίλεη λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία φινπο ηνπο κπο ηνπ ζψκαηνο, νη 

νπνίνη παξάγνπλ ρεκηθέο νπζίεο πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ εγθέθαιν, θαη κε ηε ζεηξά 

ηνπ εθείλνο παξάγεη άιιεο νπζίεο  πνπ βειηηψλνπλ ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Σέινο 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε εθγχκλαζε ηνπο ζψκαηνο απεπζχλεηαη ζε φινπο. Καη  

βέβαηα ζε άηνκα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, ελ-πξνθεηκέλνπ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο. 

- αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα κνπ θαη ηε πνιχηηκε βνήζεηα 

ζαο. 

- Κη εγψ ζαο επραξηζηψ. Να ΄ζηε θαιά. 

 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 5
η
: 

 

-πκθσλείηε λα μεθηλήζνπκε ηε  δηαδηθαζία; 

- πκθσλψ. 

 

Φχιιν: άληξαο 

 

- Ση ειηθία έρεηε; 

- 41. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε; 
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- 5. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζε δεκνηηθά ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο; 

- 2 . 

- Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην Δηδηθήο Αγσγήο; 

- Έρσ παξαθνινπζήζεη. 

- Ξεθηλάκε ηηο εξσηήζεηο καο. 

 

- 1. Σα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηε δηαηαξαρή, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πνπ έρνπλ 

θαη ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ, πφζν κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ δειαδή ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ  ηνπο πξνζδηνξίδεη ε πάζεζε ηνπο έρνπλ δειαδή αληίζηνηρα θαη ηηο 

αλάινγεο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Απηφ πεγάδεη θπξίσο απφ 

ην φηη δε κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ έμσ θφζκν θαη φρη  φηη δε κπνξνχλ λα 

ηξέμνπλ ή δε κπνξνχλ λα θάλνπλ αζθήζεηο, αιιά απηή ε αδπλακία ηνπο 

εμσηεξηθεχεηαη θαη ζηε θηλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ζηε ιεπηή, ζηελ αδξή θαη φηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη. Δίλαη δειαδή… επεξεάδεη ,ζε πάξα πνιινχο ηνκείο, αλάινγα ην 

παηδί θαη φπσο είπακε θαη ην βαζκφ πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. 

- 2. Διιείςεηο ζηελ επηθνηλσλία, ζηνλ ηξφπν πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, αλ 

επηδξνχλ κε ηα άιια παηδηά, αλ επηδξνχλ καδί κνπ… ειιείςεηο ζπκπεξηθνξάο φζν 

αθνξά λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο θαη ηη αθξηβψο δεηάκε ζην κάζεκα θαη θπξίσο ζην λα 

παίμνπλ παηρλίδηα ηα νπνία δελ έρνπλ ηππηθφ ραξαθηήξα θαη δελ αθνινπζνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. 

- 3. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο θπζηθήο αγσγήο ζηα παηδηά απηά είλαη θπξίσο λα 

αλεβαίλνπλ επίπεδν, λα βειηηψλνληαη,  αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπο βάδνπκε θαη ηνπο 

ζηφρνπο. ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο  απηφο , είλαη απφ ηε κηα λα 

βειηησζνχλ φζν αθνξά ηε θίλεζε, λα κπνξνχλ λα ηξέμνπλ θαιχηεξα, λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο, αιιά πεξηζζφηεξν λα θαηαλνήζνπλ θαλφλεο, πψο παίδνληαη 

παηρλίδηα, λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άιια παηδηά θαη παξάιιεια γλσζηηθά, 

ζπκπεξηθνξηζηηθά, ζε πάξα πνιιά επίπεδα ππάξρνπλ επηκέξε ζηφρνη. 

- 4. Γπζθνιίεο ζην λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο, ην νπνίν φκσο είλαη δπζθνιία 

θαη ζηφρνο καδί, δειαδή πξέπεη θάζε θνξά λα ην βιέπνπλ ζαλ πξφθιεζε θαη λα ηηο 

μεπεξλάλε. Κάζε παηδί έρεη ηε δηθηά ηνπ δπζθνιία θαη πάλσ ζε απηή δνπιεχνπκε. 

-  5. Σνπο αξέζεη λα πεξπαηάλε, δειαδή αζθήζεηο πνπ έρνπλ πεξπάηεκα, εκπφδηα, έζησ 

θαη κε ηε κνξθή ξνπηίλαο δειαδή ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ αζθήζεηο γηα ελδπλάκσζε, 

γηα αληνρή, γηα ηαρχηεηα… κε ηε κνξθή παηγληψδε ραξαθηήξα…  Απηφ. Φπζηθή 
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θαηάζηαζε φκσο ζα κπνξνχζε λα δνπιεχεηαη θαη γλσζηηθά. Γειαδή δελ είλαη ζθνπφο 

κφλν ε θπζηθή θαηάζηαζε …είλαη φιε ε εηθφλα ηνπ παηδηνχ λα βειηησζεί. 

- 6. Θα πξφηεηλα λα… λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζνπλ, δηεπθνιχλνληαη θαη νη 

γνλείο ζην λα πεγαίλνπλ, δειαδή δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα κελ βγάδνπλ ην παηδί πνιχ 

απφ ην πξφγξακκα ηνπ, φπσο ηξέμηκν, πνδήιαην, θνιχκπη, αλάινγα κε ηί δπλαηφηεηεο 

έρεη ν θάζε γνληφο θαη ηη ηνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ, ε θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. 

- 7. Δίλαη πάξα πνιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ, ηα παηδηά 

κέζα απφ ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο κπνξνχλ λα κάζνπλ θαη γλσζηηθέο έλλνηεο, 

ρξψκαηα, ζρήκαηα, αξηζκνχο θαη ηξαγνπδάθηα θαη λα παίδνπλ θαη λα θάλνπλ θη άιια 

πξάγκαηα ηα νπνία δελ αλαιχνληαη  ηφζν εχθνια, αιιά ππάξρνπλ θαη ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ζε άιιεο έξεπλεο. 

- αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα θαη γηα ηε βνήζεηα ζαο. 

- Δγψ επραξηζηψ. 

 

 

 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 6
η
: 

 

-πκθσλείηε λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία; 

-Να, λαη, ζπκθσλψ. 

 

Φχιιν: γπλαίθα. 

 

- Ση ειηθία έρεηε; 

- Δίκαη 41. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε; 

- 18. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζε δεκνηηθά ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο; 

- Ακηγψο ζε ρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο δηδάζθσ, είλαη ε δεχηεξε ρξνληά . Έρσ δηδάμεη 

ζε ηκήκαηα έληαμεο. 

- Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην Δηδηθήο Αγσγήο; 
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- Ναη. Μεηαπηπρηαθφ θαη ζεκηλάξην εηήζην. 

 

- 1. πλήζσο δελ αληηιακβάλνληαη ηελ εληνιή πνπ δίλνπκε, ζην λα εθηειέζνπλ θάηη 

εθεί ππάξρεη κηα αδπλακία θαη έπεηηα επεηδή βιέπσ φηη πνιιά παηδηά πνπ είλαη κε 

απηηζκφ, θαζειψλνληαη απφ ηηο εηθφλεο θαη απφ ηηο νζφλεο, είλαη ιίγν δχζθνιν κφιηο 

κάζνπλ θαη εζηζηνχλ ζην ηληεξλέη , ζην you tube, ζηε ηειεφξαζε, είλαη ιίγν δχζθνιν 

λα ηα παξαθηλήζεηο λα αζθεζνχλ, λα βγνπλ έμσ λα παίμνπλ θαη ζπλήζσο παίδνπλ θαη 

κφλα ηνπο. Γελ είλαη νκαδηθφ ην παηρλίδη ζπλήζσο. 

 

- 2. Οη ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, είλαη θπξίσο 

απηφ πνπ είπακε πξηλ, φηη… αδπλαηνχλ λα εθηειέζνπλ ηηο εληνιέο, δελ 

αληηιακβάλνληαη, ζέινπλ ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ εληνιή πνπ έρεη 

δψζεη ν δάζθαινο, ππάξρεη κηα αδπλακία ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ αζθήζεσλ, 

αλάινγα βέβαηα θαη ζε ηη θάζε ηνπ απηηζκνχ είλαη ηα παηδηά, πφζν βαξηά, πφζν 

ειαθξά… αλ ηνπο αξέζεη ην ηφπη, αλ δελ ηνπο αξέζεη… δειαδή παίδεη θη απηφ ξφιν. 

Τπάξρνπλ παηδηά πνπ ηνπο αξέζεη πάξα πνιχ ε κπάια θαη δελ μεθνιιάλε απφ ην 

κπάζθεη. Αιιά ππάξρνπλ θαη παηδάθηα πνπ έρνπλ πην ρακειή ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, είλαη πην λσρειηθά. 

 

- 3. Κπξίσο λα ηα θάλεη λα θηλεζνχλ… λα απνθηήζνπλ κία θαιχηεξε θπζηθή 

θαηάζηαζε, λα μεθνιιήζνπλ ιίγν απφ ηηο νζφλεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο 

ηεο θπζηθήο αγσγήο. 

 

- 4. ηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο αγσγήο , νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάκε φηαλ έρνπκε λα 

θάλνπκε κε παηδηά απηηζηηθνχ θάζκαηνο, είλαη ζπλήζσο ε επηθνηλσλία. Να 

αληηιεθζνχκε ηί ηνπο αξέζεη θαη ηη δελ ηνπο αξέζεη, γηαηί δελ κπνξνχλ λα ην 

επηθνηλσλήζνπλ θαη δεχηεξνλ λα αληηιεθζνχλ απηφ πνπ ηνπο ιέκε λα εθηειέζνπλ. 

Απηή είλαη κία δπζθνιία κεγάιε. 

 

- 5. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζπλήζσο … εγψ ζα έιεγα φηη γηα ηε βειηίσζε 

ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαιχηεξα ζα ήηαλ, έηζη… αζθήζεηο κε παηγληψδε κνξθή, 

ηχπνπ παηρληδάθη θαη γηα λα ηα θέξεηο ζε επαθή κε άιια παηδάθηα ηα απηηζηηθά 

παηδάθηα θαη λα ηα… ιίγν θνηλσληθνπνηήζεη . Οηηδήπνηε κε παηγληψδε κνξθή, 

δειαδή  φια ηα παηρλίδηα λα έρνπλ έλα θνηλσληθφ ραξαθηήξα ζηε γπκλαζηηθή. 
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- 6. Δγψ πηζηεχσ φηη αλάινγα θαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, θαιφ ζα 

ήηαλ λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα θπζηθήο αγσγήο πνπ λα ρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

θνηλσληθφηεηα ηνπο λα ηελ αλαπηχμνπλ… φρη κνλαρηθά αζιήκαηα, θπξίσο νκαδηθά, 

λα έξρνληαη ζε επαθή κε άιια παηδάθηα. Αο πνχκε βφιετ, κπάζθεη, πνδφζθαηξν, φηη 

έρεη λα θάλεη κε ηε θνηλσληθφηεηα ηνπο… φηη αλαπηχζζεη ηε θνηλσληθφηεηα ηνπο. 

 

- 7. Δγψ λνκίδσ φηη επεξγεηνχληαη ηα παηδηά πνπ είλαη ζηνλ απηηζκφ… φηαλ παίδνπλ 

νκαδηθά παηρλίδηα θαη φηαλ θάλνπλ έηζη αζθεζνχιεο γπκλαζηηθήο πην αηνκηθέο, αιιά 

θπξίσο φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε άιια παηδάθηα επεξγεηνχληαη, γηαηί απηφ είλαη ην 

πξφβιεκα θπξίσο  ζηνλ απηηζκφ, ε επηθνηλσλία, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο. Κιείλνληαη 

ζηνλ εαπηφ ηνπο. Οπφηε θάηη πνπ σθειεί ηα παηδηά λνκίδσ  είλαη νη αζθήζεηο πνπ 

θάλνπλ καδί  κε άιια παηδάθηα θαη παηρλίδηα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ην πην 

απιφ θαη ην πην σξαίν. 

 

- αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα  θαη γηα ηε πνιχηηκε 

βνήζεηα ζαο. 

 

-  Δπραξηζηψ θη εγψ. 

 

 

 

 

ΤΝΔΝΔΣΔΤΞΖ 7
η
: 

 

-πκθσλείηε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία καο; 

-Ναη ζπκθσλψ. 

Φχιιν: γπλαίθα. 

 

- Ση ειηθία έρεηε; 

- Δίκαη 29. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε; 

- Δξγάδνκαη 3 ρξφληα. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζε δεκνηηθά ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο; 
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- Έλαλ ρξφλν. 

- Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην Δηδηθήο Αγσγήο; 

- Ναη, έρσ παξαθνινπζήζεη. 

- Ξεθηλάκε ηηο εξσηήζεηο καο. 

 

- 1. Θεσξψ φηη ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, πνηθίιεη 

γεληθφηεξα, θάπνηα παηδηά παξνπζηάδνπλ έληνλε θηλεηηθφηεηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο θαη εμσζρνιηθά, αιιά θάπνηα παξνπζηάδνπλ κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. 

 

- 2. Κάπνηεο θνξέο δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πνιχ εχθνια, ρξεηάδνληαη πην 

απιέο νδεγίεο , πην ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ λα κε 

κπεξδεχνληαη κε πάξα πνιιέο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλεη ν δάζθαινο εθείλε ηε ζηηγκή. 

Μπνξνχλ λα δπζθνιεπηνχλ νπηηθνθηλεηηθά , λα κελ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ 

ζην ρψξν πνιχ εχθνια… απηά λαη. 

 

- 3. ηφρνο είλαη ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα απηνλνκεζνχλ, λα γίλνπλ πην αλεμάξηεηα, 

λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αθνινπζνχλ βαζηθνχο θαλφλεο εχθνινπο 

φζν κπνξνχλ… θαη λα είλαη απηφλνκα θαη γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο εμσηεξηθά. 

 

- 4. Δλδερνκέλσο θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα αξλνχληαη λα αθνινπζήζνπλ απηά πνπ ηνπο 

δεηνχληαη γηαηί δπζθνιεχνληαη, ή κπνξεί λα εθδειψλνπλ έλαλ εθλεπξηζκφ γηαηί 

κπνξεί λα ηνπο θαίλεηαη πνιχ δχζθνιν απηφ πνπ μεθηλάλ λα θάλνπλ κε ζπλέπεηα λα 

κε ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ άζθεζε… απηά είλαη ηα θπξηφηεξα ζεσξψ, λαη. 

 

- 5. Σνπ καζήκαηνο ελλνείηαη φρη ηεο θπζηθήο αγσγήο; 

 

- Ναη, ηεο θπζηθήο αγσγήο. 

 

- Θα κπνξνχζαλ … έλα πνιχ βνιηθφ γηα ηα παηδηά ηνπ απηηζκνχ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ην παηρλίδη, γεληθφηεξα λα έρεη παηγληψδεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα λαη πην εχθνινη νη 

θαλφλεο , λα ηνπο είλαη θάηη πην νηθείν θαη απφ ηελ εμσζρνιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα 

γηαηί πνιχ ζπρλά παίδνπλ ηα παηδάθηα, επνκέλσο ζα κπνξνχζακε λα ηα θέξνπκε κε 

πην παηρληδηάξηθν ηξφπν θαη κέζα ζην ζρνιείν κε δηάθνξεο κπάιεο πνπ ζα 

εθηνλψλνληαη, κε ιάζηηρα, κε ζθνηλάθηα… απηά. 
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- 6. Δλδείθλπηαη γηα παηδηά πνπ είλαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ν ζηίβνο, ε θνιχκβεζε, 

αλ είλαη δπλαηφλ ε ηππαζία αλ ππάξρεη ζηε πεξηνρή… είλαη αζιήκαηα πνπ ηα βνεζάεη 

θαη λα εθηνλσζνχλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ην ζχζηεκα ηνπο ην κπτθφ. 

 

- 7. Σα βνεζά λα είλαη πην ζπγθεληξσκέλα, λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη 

απηνεθηίκεζε θαη γηα ην ζψκα ηνπο θαη γηα ην πλεχκα ηνπο γεληθφηεξα θαη ηα βνεζά 

λα είλαη ζπγθεληξσκέλα θαη απηάξθε. 

 

- αο επραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα θαη ηε βνήζεηα ζαο. 

 

- Παξαθαιψ. 

 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 8
η
: 

- πκθσλείηε λα μεθηλήζνπκε; 

- Βεβαίσο. 

Φχιιν:  Άληξαο. 

- Ση ειηθία έρεηε; 

- 56 εηψλ. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε; 

- 34 ρξφληα. 

- Πφζα ρξφληα δηδάζθεηε ζε δεκνηηθά ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο; 

- Απφ ην 2007. Γειαδή 15 πεξίπνπ ρξφληα. 

- Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην Δηδηθήο Αγσγήο; 

- Έρσ παξαθνινπζήζεη ην ¨Γηδαζθαιείνπ¨ θαη έρσ θαη κεηαπηπρηαθφ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή απφ ην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην. 

- Πάκε ζηηο εξσηήζεηο καο. 

 

- 1. πρλά θαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ βιέπνπκε φηη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα , ε 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ απηψλ παξακειείηαη πάξα πνιχ. Γηαηί δίλνπλ 

ζεκαζία πεξηζζφηεξν ζην γλσζηηθφ θνκκάηη νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, έηζη ψζηε 
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παξακειείηαη ην θνκκάηη ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γπζηπρψο απηφ θαίλεηαη 

αξγφηεξα θαη ζηηο θηλήζεηο ησλ παηδηψλ , αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηε ζσκαηηθή 

αξγφηεξα, φηαλ κεγαιψλνπλ ιίγν θαη κπαίλνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Οη ειιείςεηο 

πεξηζζφηεξν είλαη ζηε θίλεζε, είλαη ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, είλαη ζηηο ξίςεηο θαη 

γεληθά ζηελ ηζνξξνπία ηνπ παηδηνχ αθφκα θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

- 2. Πνιιέο θνξέο παηδηά κε κέηξην ή  βαξχ απηηζκφ δε κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ 

νδεγίεο, δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κέζα ζην καζεηηθφ ζχλνιν θαη πνιιέο θνξέο 

απνκνλψλνληαη απφ ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο φπσο γίλεηαη πνιιέο θνξέο θαη 

απφ ηα άιια καζήκαηα κέζα ζηηο γεληθέο ηάμεηο. Να πνχκε εδψ φηη ηα παηδηά απηά ζα 

πξέπεη λα νδεγνχληαη θάζε θνξά κέζα ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, αλ θαη 

πνιινί ην ζεσξνχλ κέζα ζηα ζρνιεία καο, κηιάσ ηψξα γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηη 

είλαη  θάηη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο θαη δελ ππάξρεη πάληα ζε φια ηα παηδηά 

παξάιιειε ζηήξημε ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Σν νπνίν ζα βνεζνχζε πάξα 

πνιχ αλ γηλφηαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, γηαηί ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη φκσο θαη 

εθείλνη πξέπεη λα έρνπλ ζπλελλνεζεί θαη λα έρνπλ άξηζηε ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηεο θπζηθήο αγσγήο, ν νπνίνο ζα ηνπ εμεγήζεη κε ιεπηνκέξεηα ην ηη δεηάεη απφ ηε 

θάζε άζθεζε θαη απφ ην θάζε παηδί. 

 

- 3. Πξψηα απφ φια λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. Γεχηεξνλ λα έξζνπλ ζε κηα επαθή κε ηα 

ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο, λα ηνπο γίλεη απηφ θαζεκεξηλφ βίσκα, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη φρη κφλν ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο ην νπνίν είλαη πάξα  

πνιχ βαζηθφ ζην λα κπνξέζεη λα ελζσκαησζνχλ ηα παηδηά απηά ζην καζεηηθφ 

ζχλνιν, αιιά θαη ζηα άιια καζήκαηα.  Ξεθηλψληαο φκσο απφ ηε γπκλαζηηθή πνπ 

πνιιά απφ ηα παηδηά ην βιέπνπλ πεξηζζφηεξν σο δηαζθέδαζε παξά σο κάζεκα σο 

θάηη ην ππνρξεσηηθφ… αλ επηηεπρζεί ζηε γπκλαζηηθή, ζα λαη πνιχ πην εχθνιν λα 

επηηεπρζεί θαη  ζην θνκκάηη ησλ ππφινηπσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

- 4. Πνιιέο θνξέο ην παηδί ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο επηθνηλσλίαο δε κπνξεί λα 

θαηαιάβεη ηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηηο αζθήζεηο. Θα πξέπεη λα ην δνπλ 

ηξηζδηάζηαην, δειαδή λα ην θάλεη κπξνζηά ηνπο ν εθπαηδεπηηθφο, λα ην θάλνπλ 

κπξνζηά ηνπο ηα παηδηά θαη ζα πξέπεη καδί κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο ή θαη ηεο νκάδαο … πξέπεη λα πνχκε εδψ φηη είλαη πνιχ 
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ζεκαληηθέο  νη νκάδεο ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο φηαλ ππάξρεη παηδί πνπ 

βξίζθεηαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Με ηε βνήζεηα ηεο νκάδαο ην παηδί καζαίλεη λα 

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη λα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ηζφηηκα κέζα ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ αζθήζεσλ πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ εηδηθή αγσγή. 

 

- 5. Καηά βάζε πηζηεχσ φηη ζα είλαη θαιχηεξν απφ φια λα ππάξρνπλ νκαδηθά 

παηρλίδηα. Γηαηί φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο νη νκάδεο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο. 

ηα νκαδηθά παηρλίδηα ην παηδί είηε απηφ είλαη παηρλίδη ή άζθεζε ε νπνία γίλεηαη ζαλ 

αζινπαηδηά, είηε ζαλ άζθεζε νκαδηθή ή ζαλ θάηη άιιν, λα  κπνξεί ην παηδί λα βιέπεη 

απφ ηα ππφινηπα θαη λα πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά ηε ζεηξά ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη 

κε ηε ζπλερφκελε επαλάιεςε γηαηί έρνπλ ηε ηάζε λα επαλαιακβάλνπλ θηλήζεηο ηα 

παηδηά ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, φζν πην πνιχ επαλάιεςε έρεη ε άζθεζε, ηφζν πην 

εχθνια ην παηδί κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη. Οπφηε ζηνρεχνπκε πεξηζζφηεξν θαηά ηελ 

άπνςε κνπ ζε απηέο ηηο αζθήζεηο , έηζη ψζηε ην παηδί λα ελζσκαηψλεηαη πην εχθνια. 

 

- 6. Πνιιά απφ ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην απηηζηηθφ θάζκα δπζηπρψο δε βγαίλνπλ 

έμσ απφ ην ζπίηη. Δίλαη πνιχ δχζθνιν, γηαηί φπσο είπακε θαηο ηελ αξρή ηεο 

ζπδήηεζεο καο, δελ ππάξρεη θάπνην πιαίζην γηα ηνπο γνλείο ψζηε λα ηνπο θάλεη λα 

θαηαιάβνπλ φηη δελ είλαη κφλνη ηνπο θη φηη ππάξρεη κηα ππνζηήξημε γηα απηνχο ζε φιε 

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δχζθνιεο αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ ζην απηηζηηθφ θάζκα. 

Αλ νη γνλείο θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηεο άζθεζεο επάλσ ζηα παηδηά , ζα κπνξέζνπλ  

λα βγνπλ θαη πην εχθνια  έμσ απφ ην ζπίηη θαη λα ζπκκεηέρνπλ καδί ηνπο ζε απηή ηελ 

άζθεζε. Να κπνξνχλ δειαδή λα βάδνπλ ηα παηδηά λα αζθνχληαη αθφκα θαη ζε απιφ 

πεξπάηεκα. Γελ είλαη απαξαίηεην ην παηδί λα θάλεη αζιεηηζκφ. Μπνξεί λα θάλεη 

πεξπάηεκα, κπνξεί λα θάλεη άζθεζε, κπνξεί λα θάλεη θάπνην παηρλίδη κε θάπνηα 

παηδηά ηεο γεηηνληάο, αιιά λα ππάξρεη ε ζηήξημε απφ δίπια ησλ γνλέσλ. Καη κε ηε 

ζεηξά ηνπο νη γνλείο λα ζηεξίδνληαη απφ θάπνην πιαίζην πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεθψζεη ηε ςπρνινγία ηνπο, θαη λα ηνπο πεη φηη δελ είλαη κφλνη ηνπο ζε φιν απηφ ηνλ 

αγψλα. Πηζηεχσ φηη ζε απηή ηε πεξίπησζε ζα είρακε πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ζε απηή ηε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο. 

- Ναη, έρεηε δίθην. 

- 7. Σα παηδηά κε δηαηαξαρέο ζην απηηζηηθφ θάζκα, πηζηεχσ φηη σθεινχληαη ηα κέγηζηα 

απφ ηε γπκλαζηηθή. Δίλαη ην κάζεκα πνπ ζα ηα δηαζθεδάζεη πεξηζζφηεξν. Σν κάζεκα 

πνπ ζα ηα εληάμεη πην εχθνια απφ νπνηνδήπνηε άιιν κάζεκα, γηαηί είλαη ε ραξά ηεο 
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θίλεζεο, είλαη ε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο, ην νπνίν ην παηδί ζην απηηζηηθφ θάζκα είλαη 

απηφ πνπ ληψζεη. Γηαηί ην παηδί ζην απηηζηηθφ θάζκα θαηά βάζε, ληψζεη. Αθνχ ινηπφλ 

ληψζεη ην θάηη ραξνχκελν φπσο είλαη ε γπκλαζηηθή, ε ραξά ηεο θίλεζεο, ε ραξά ηεο 

ζπκκεηνρήο, ε ραξά ζην νκαδηθφ παηρλίδη, ην ληψζεη ζίγνπξα θαη παηδί ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο. Οπφηε είλαη απηφ ην νπνίν σθειεί  πεξηζζφηεξν. Σν θάλεη κέινο κηαο 

νκάδαο θαη ην παηδί παχεη λα είλαη απνκνλσκέλν, ην παηδί κπνξεί λα θαηαιάβεη γχξσ 

ηνπ φηη ν θφζκνο είλαη ζπιινγηθφο, φπσο είλαη θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ θαη ζηγά ζηγά λα 

θαηαιάβεη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρεη. Δίηε απηφ είλαη ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, είηε θνηλσληθφ ζχλνιν, είηε νηηδήπνηε άιιν. 

- αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα, πήξα πάξα πνιιά 

πξάγκαηα απφ εζάο ζέισ λα μέξεηε. αο επραξηζηψ πνιχ. 

-  Δγψ επραξηζηψ. 

 

 


