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Abstract: The term of inclusive education is gaining more and more ground in the Modern
Greek educational system. The integration of children with disabilities and special educational
needs in Education is a necessity for removing barriers to their participation in social
becoming. The Physical Education lesson should be taught in such a way that all children
participate, providing them with incentives to participate in physical activity and sports in
general. The school, and in particular the teachers of children with disabilities, are called upon
to play an important role. In the present project, using the semi-structured interview method,
the views and perceptions of ten (10) Special Education and Training Teachers and Special
Educational Staff regarding the participation of children with disabilities and special
educational needs in physical activity and sports were recorded. The results showed that
Teachers are positive about the application of inclusion, considering that this also enhances
the quality of life of children. However, financial and family reasons keep students with
disabilities away from sports activities, while the Greek State has not taken the necessary
measures to integrate students with disabilities into sports.
Keywords: Students with Disabilities, Teachers’ Beliefs, Inclusion, Adapted Physical
Activity.
Πεξίιεςε: Η ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ζπληζηά αλαγθαηφηεηα γηα ηελ άξζε ησλ θξαγκψλ ζπκκεηνρήο, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ
θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Τν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ έλλνηα
ηεο ηζφηεηαο, λα άξεη θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο θαη λα πξνάγεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σεκαληηθφ ξφιν παξαθίλεζεο θαιείηαη λα ιάβεη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα
θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Σηελ παξνχζα εξγαζία, κε ηε
κέζνδν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαηαγξάθηεθαλ νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο δέθα
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εθπαηδεπηηθψλ Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο αιιά θαη Εηδηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ
Πξνζσπηθνχ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ε/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηελ ζεηηθή ζηάζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο, ζεσξψληαο φηη έηζη
εληζρχεηαη θαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ. Ψζηφζν, νηθνλνκηθνί θαη νηθνγελεηαθνί ιφγνη
θξαηνχλ καθξηά ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία απφ αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Επηπιένλ ν
ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ ΑκεΑ ζηε ρψξα
καο, δελ απαληά ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο. Η ειιεληθή
Πνιηηεία νθείιεη λα εμαζθαιίζεη πξνζβάζηκεο εγθαηαζηάζεηο, θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη
πνηνηηθά αζιεηηθά πξνγξάκκαηα πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξίεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: καζεηέο κε αλαπεξία, αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξίιεςε, θπζηθή
αγσγή..

1. Δηζαγσγή
Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο (W.H.O, 2011) ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
γεο δεη κε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο εθηηκψκελνο αξηζκφο κεηαμχ 93 θαη
150 εθαηνκκπξίσλ αθνξά ζε παηδηά κε αλαπεξίεο (Disabled World, 2020).Η θαηάζηαζε ηεο
αλαπεξίαο πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ αηζζεηεξηαθέο,
θηλεηηθέο, λνεηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη ηα άηνκα πνπ πιήηηνληαη, ζπρλά ρξεηάδνληαη εηδηθή
αληηκεηψπηζε γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο (Sherrill, 2004). Παξ’ φια απηά, ε
αλαπεξία είλαη ειάρηζηα θαηαλνεηή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ελψ αθφκε θαη
θξαηηθέο νληφηεηεο απέρνπλ πνιχ απφ ην επηζπκεηφ πιαίζην άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ
ελδπλάκσζε, έληαμε θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Η δπζρεξήο
θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, δηακνξθψλεηαη σο
απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο εκπνδίσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο νη
νπνίνη παξεκπνδίδνπλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Σνχιεο,
2013).Εηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ε ελδπλάκσζε ηνπο εμαξηάηαη απφ
ηελ ζπκπεξίιεςε θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ISCED, 2011).
Σην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία κπνξεί λα πξνσζεζεί κε
εμαηξεηηθφ ηξφπν κέζα απφ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο (Liebermanetal, 2004; Sherrill, 2004).Η ζσκαηηθή άζθεζε
ησλ ΑκεΑ ηφζν κε ηε κνξθή ηεο ζρνιηθήο θπζηθήο αγσγήο φζν θαη κε ηελ δηάζηαζε ηνπ
εμσζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν φρη κφλν ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ
αζιεηηζκφ, αιιά θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηηο
πνιηηηθέο πγείαο κηαο ρψξαο.
Σθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε
καζεηψλ κε αλαπεξία ζηε θπζηθή αγσγή θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Επηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ ε
δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο πνπ
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αθνξνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο άζιεζεο ησλ ΑκεΑ ζην
ζρνιηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.

2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
2.1

Γηεζλείο πνιηηηθέο γηα ηελ Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Άζθεζε θαη ηνλ
Αζιεηηζκό ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία

Ο αζιεηηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη θξίζηκν θαη απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ζπκπεξίιεςεο θαη
θνηλσληθήο έληαμεο (White Paper on Sports, 2007), λα πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (European Disability
Strategy 2010-2020). Τν δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξία γηα ζσκαηηθή άζθεζε θαη
θπζηθή αγσγή θαηνρπξψλεηαη ζεζκηθά ήδε απφ ην 1978 θαη ηνλ Δηεζλή Καηαζηαηηθφ Φάξηε
ηεο UNESCO (UNESCO, 1978) έλα θείκελν κε δεζκεπηηθφ θαη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα γηα
φια ηα κέιε-θξάηε ηνπ Ο.Η.Ε. Σην άξζξν 30 ηεο Σχκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ (United
Nations, 2006) κε ηίηιν «Σπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, ηελ αλαςπρή, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν
θαη ηνλ αζιεηηζκφ» αλαγλσξίδεηαη φηη ν αζιεηηζκφο θαηαξξίπηεη ηα ζηεξεφηππα θαη ηα
θνηλσληθά εκπφδηα κε ηα νπνία έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Τα
θξάηε-κέιε δεζκεχνληαη κέζσ ηεο Σχκβαζεο λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο
θαη ζπκπεξίιεςεο ησλ ΑκεΑ ζηελ αζιεηηθή δσή.
Οκνίσο, ζηνλ ππξήλα ησλ δηαθεξχμεσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο αλαγλσξίδεηαη φηη ν
αζιεηηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξγεζε ησλ θνηλσληθψλ θξαγκψλ (European Commission,
2011). Σην θείκελν “Αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηνλ αζιεηηζκφ” ε ΕΕ
ππνζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ άζιεζε. Η
Επξσπατθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Αλαπεξία 2010-2020 έξρεηαη λα εηζαγάγεη ηνλ αζιεηηζκφ σο
βαζηθφ παξάγνληα πνπ ζα επηξξψζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ ζηα θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθά
δξψκελα θαη ζα θαηαζηείιεη ηηο δηαθξίζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζέηεη ην δήηεκα ησλ
απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ
θαη γηα ηελ πινπνίεζε αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.Τν 2006 ε
Επξσπατθή Έλσζε (Council of Europe, 2006) απνθάζηζε λα πξνσζήζεη ην ζρέδην δξάζεο
REC ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ ζηελ Επξψπε. Σθνπφο νη ίζεο
επθαηξίεο, ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή, ν ζεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε αμηνπξέπεηα ησλ
ΑκεΑ. Μεηαμχ άιισλ ηνκέσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο, έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ Εθπαίδεπζε,
πνπ νθείιεη λα είλαη πξνζβάζηκε απφ φινπο θαη λα απνζθνπεί ζηελ πνιχπιεπξε θαιιηέξγεηα
ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ ηαιέλησλ ησλ ΑκεΑ.
Σηελ Ειιάδα, ε πξννπηηθή εμαζθάιηζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο φθεινο ησλ
πνιηηψλ κε αλαπεξία απνηππψλεηαη σο πνιηηηθή θαη εζηθή δέζκεπζε θαη πινπνηείηαη κέζα
απφ ην θίλεκα “Sports for All” ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Τα «Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα ινπο» απνζθνπνχλ ζηε δηα βίνπ
ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ κε ζηφρν ηελ πγεία, ηελ ςπραγσγία, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη
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ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ΑκεΑ. Σην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πινπνηνχληαη δξάζεηο φπσο ην “Play
Unified” έλα βησκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ Special Olympic Hellas κε ζηφρν ηελ
ελεκέξσζε παηδηψλ γηα ηελ λνεηηθή αλαπεξία, ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε φισλ ζηηο
ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο.
Παξά φκσο ηηο δηαθεξχμεηο ησλ επίζεκσλ δηεζλψλ θνξέσλ, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία πνπ δελ αζθείηαη θαη πηνζεηεί έλαλ ππνθηλεηηθφ ηξφπν δσήο είλαη επηθίλδπλα
κεγάινο (Murphy&Carbone, 2008; Wilson&Clayton, 2010). Η θαζεκεξηλή δσή ησλ ΑκεΑ
ραξαθηεξίδεηαη σο έληνλα αδξαλήο θαη έξεπλεο δείρλνπλ πσο ην γεγνλφο απηφ νδεγεί
πεξαηηέξσ ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο (Potic, Stanimirov,
Dordevic θαη Bankovic, 2014). Μάιηζηα ηα παηδηά κε αλαπεξία απέρνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν
απφ ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα αθφκε θη εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Lawetal,
2006) ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ δελ ιακβάλεη θακία ζχζηαζε απφ γηαηξνχο θαη θξνληηζηέο
γηα άζθεζε (Carrolletal, 2014).
2.2

Τν δηθαίσκα ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία ζηελ ηζόηηκε εθπαίδεπζε

Σην Παγθφζκην Σπλέδξην Εηδηθήο Αγσγήο ζηε Σαιακάλθα (UNESCO, 1994) δηαηππψλεηαη ν
φξνο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζπκπεξίιεςε φισλ αλεμαηξέησο ησλ παηδηψλ
ζε έλα θνηλφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Η έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο πξνυπνζέηεη ηελ έληαμε
ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, κε ηελ αλαγθαία ηξνπνπνίεζε θαη
πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ
δπζθνιίεο κε ηηο ηζρχνπζεο κεζφδνπο (ISCED, 2011). Τν δηθαίσκα ησλ καζεηψλ ΑκεΑ γηα
ζπκκεηνρή ζηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη θαη ζην άξζξν 24 ηεο Σχκβαζε ησλ
Ηλσκέλσλ Εζλψλ (United Nations, 2006).
Ψζηφζν,έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ απνηξέπεη ηελ έληαμε ησλ λέσλ κε αλαπεξία ζηηο
ζρνιηθέο θνηλφηεηέο ηνπο είλαη ν ζπλερήο δηαρσξηζκφο ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ηδξχκαηα. Μηα
θιεξνλνκηά ελφο κνληέινπ πνπ έρεη πξνθαιέζεη πξνθαηαιήςεηο, ζηίγκα, δηαθξίζεηο,
απνθιεηζκφ θαη πεξηζσξηνπνίεζε. Σχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Εζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο
Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο(Σνχιεο, 2013) ε εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Ειιάδα
νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη αθνχ ην 73% ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπκκεηέρνπλ ζε ηκήκαηα έληαμεο θαη ζε παξάιιειε ζηήξημε.
Σχκθσλα κε ηελ Μαξθαληψλε (2016)ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ γίλεη νη
αλάινγεο θηλήζεηο γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ζα έπξεπε θαη απαηηνχληαη ζεκαληηθά βήκαηα απφ
ηνπο δηακνξθσηέο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο. Οη Kaimara θαη Oikonomou (2018)
ππνζηεξίδνπλ φηη ζεκαληηθνί θξαγκνί ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Ειιάδα πξνέξρνληαη θπξίσο
απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ, ηνλ ειιηπή ρξφλν
πξνεηνηκαζίαο ελφο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
θαη επηκφξθσζεο ησλ δηδαζθφλησλ, θαζψο επίζεο θαη ηα εκπφδηα πνπ νξζψλεη ε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο.
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2.3

Απόςεηο θαη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ηζόηηκε ζπλεθπαίδεπζε

Οη Εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπεξία θαη ηελ Εηδηθή Αγσγή, ζπρλά
παξνπζηάδνπλ αξθεηέο επηθπιάμεηο ζηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Επξσπατθνχ Φνξέα Αλάπηπμεο ηεο ΕΑΕ
(2003), νη εθπαηδεπηηθνί είλαη επηθπιαθηηθνί θαη ιηγφηεξν πξφζπκνη λα δηδάμνπλ καζεηέο κε
αλαπεξία, ηδηαίηεξα φηαλ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο. Σηελ ίδηα
έθζεζε αλαθέξεηαη πσο νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία
εμαξηψληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ
καζεηψλ εληφο ηεο ηάμεο, ην δηαζέζηκν εμνπιηζκφ-πιηθφ θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο. Ελψ ην
93,4% απνδέρεηαη ηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ην 83,8% ζεσξεί θάηη ηέηνην
ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλν, αθνχ νη θαηαζηάζεηο ηεο αλαπεξίαο πνηθίιινπλ θαη πξνηηκνχλ λα ην
απνθχγνπλ (Zoniou – Sideri&Vlachou, 2006). Οη εθπαηδεπηηθνί αλ θαη είλαη ζεηηθνί απέλαληη
ζηελ ζρνιηθή ελζσκάησζε ΑκεΑ, εθθξάδνπλ αξλεηηθή ζηάζε ζην ελδερφκελν κεγάινπ
αξηζκνχ καζεηψλ κε αλαπεξία ζε ζπκβαηηθέο ηάμεηο (Avramidis&Kalyva, 2007). Επίζεο,
δηαηεξνχλ ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν κπνξεί απηή λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε
απνηειεζκαηηθά θαη είλαη επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηηο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ (Παηζίδνπ, 2010). Η Ζήθα (2017)
ππνζηεξίδεη φηη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή
ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλεθπαίδεπζε. Επηπιένλ, νη γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο απέλαληη ζηελ ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε
αλαπεξία ζε ζπκβαηηθέο ηάμεηο (Hutzler, Zach&Gafni, 2005).
Σηε Φπζηθή Αγσγή, ε κνξθή αλαπεξίαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ δηακφξθσζε ζεηηθήο
ή αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο (Obrusnikova, 2008).Σηελ ειιεληθή
ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα νη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ ελζσκάησζε καζεηψλ ΑκεΑ ζηνλ
αζιεηηζκφ
ζπλήζσο
δηεξεπλνχλ
αληηιήςεηο
κφλν
εθπαηδεπηηθψλ
Φπζηθήο
Αγσγήο(Αικπαλίδνπ, 2012; Γθέθα, 2017; Μαξηλάθνπ – Καιατηδίδε, 2017;Doulkeridou etal,
2011; Fournidou,etal, 2011; Φαξίηνπ, 2007). Η παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λα θαηαγξάςεη
γηα πξψηε θνξά απφςεηο θαη αληηιήςεηο φρη κφλν εθπαηδεπηηθψλ Φπζηθήο Αγσγήο, αιιά θαη
άιισλ ζπληειεζηψλ φπσο Δαζθάισλ Εηδηθήο Αγσγήο, Σρνιηθψλ Χπρνιφγσλ, Κνηλσληθψλ
Λεηηνπξγψλ νη νπνίνη θαηαζέηνπλ ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ άπνςε θαη εκπεηξία.
Σηελ Ειιάδα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ε ππάξρνπζα δνκή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο
απαηηνχλ θαηάιιειεο ππνδνκέο (πρ εμνπιηζκφο, πξνζβαζηκφηεηα), κηθξφ αξηζκφ παηδηψλ αλά
ηκήκα θαη ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ Φ.Α. κε θαζεγεηέο Ε.Φ.Α. (Μαξηλάθνπ – Καιατηδίδε,
2017). Καηά ζπλέπεηα παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα ηα ζσκαηηθά, ςπρνθηλεηηθά,
ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά επεξγεηήκαηα ηνπ αζιεηηζκνχ γηα ηα άηνκα κε
αλαπεξία. Ψζηφζν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ
ηππηθήο αλάπηπμεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία. Οη Καπξίλεο θαη Ληάθνο (2015) πινπνίεζαλ κηα
θαηλνηφκν δξάζε γηα ηελ ηζφηηκε ελζσκάησζε παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία ζηε δηάξθεηα
ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηελ αλαπεξία θαη ηελ
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αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Η παξέκβαζε βαζηδφηαλ ζηε ζπκκεηνρή ζε θνηλέο
βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξανιπκπηαθψλ αζιεκάησλ κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ κε
θαη ρσξίο αλαπεξίεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε θπζηθή αγσγή κπνξεί λα
δηαδξακαηίζεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ,
ζηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο αλαπεξίαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο, ζηελ νηθνδφκεζε
ζεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.

Σθνπόο ηεο κειέηεο
Σθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΕΑΕ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία ζηε Φπζηθή
Αγσγή & ηνλ Αζιεηηζκφ. Επηκέξνπο ζηφρνη ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο άζιεζεο ησλ ΑκεΑ ζην ζρνιηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ. Τέινο, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο πξνο ηνπο
δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο άζιεζεο ησλ καζεηψλ κε
αλαπεξία.

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Υπφ εμέηαζε ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1. Καηά πφζν επηηπγράλεηαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε αλαπεξία ζην κάζεκα
ηεο θπζηθήο αγσγήο;
2. Πσο πξνάγεηαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ ζηα παηδηά
κε αλαπεξία;
3. Πσο ε ειιεληθή πνιηηεία ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ ζρνιηθφ αζιεηηζκφ
ησλ ΑκεΑ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
30 ηεο Σχκβαζεο ηνπ Ο.Η.Ε;
4. Πνηεο νη πξνηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πξνο ηνπο δηακνξθσηέο ηεο ειιεληθήο
πνιηηηθήο γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο άζιεζεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία;

Μεζνδνινγία Έξεπλαο
Τν δείγκα απνηέιεζαλ δέθα (10) εθπαηδεπηηθνί ηεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο, (ΕΑΕ)
θαζψο θαη άηνκα Εηδηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΕΕΠ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δείγκα
ήηαλ δχν Εηδηθνί Παηδαγσγνί, ηέζζεξηο Καζεγεηέο Εηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο, δχν Κνηλσληθνί
Λεηηνπξγνί θαη δχν Χπρνιφγνη.
Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο, επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα κε ηε κέζνδν ηεο
πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο (one-to-oneinterview). Ψο είδνο ζπλέληεπμεο, επηιέρζεθε ε
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εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία απνηειεί ηελ πην ειεχζεξε θαη επέιηθηε κνξθή
ζπλέληεπμεο (Creswell, 2016).Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε πξνθαζνξηζκέλν
πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο (protocol interview) κε ζπγθεθξηκέλνπο Θεκαηηθνχο Άμνλεο, νη
νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1: Θεκαηηθνί Άμνλεο Πξσηνθόιινπ Σπλέληεπμεο
Θεκαηηθφο Άμνλαο 1

Απφςεηο θαη αληηιήςεηο Εθπαηδεπηηθψλ ΕΑΕ θαη ΕΕΠ γηα ηα νθέιε ηεο
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
(εξσηήκαηα 4).

Θεκαηηθφο Άμνλαο 2

Απφςεηο θαη αληηιήςεηο Εθπαηδεπηηθψλ ΕΑΕ θαη ΕΕΠ ζρεηηθά κε ηελ
ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
θαη ησλ γνλέσλ - θεδεκφλσλ ηνπο γηα ηα νθέιε ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ (εξσηήκαηα 4).

Θεκαηηθφο Άμνλαο 3

Απφςεηο θαη αληηιήςεηο Εθπαηδεπηηθψλ ΕΑΕ θαη ΕΕΠ ζρεηηθά κε ηηο
ελέξγεηεο ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο
ζηνλ αζιεηηζκφ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
(εξσηήκαηα 4).

Πξνηάζεηο
Εθπαηδεπηηθψλ

Πξνηάζεηο Εθπαηδεπηηθψλ ΕΑΕ θαη ΕΕΠ πξνο ηνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθήο
γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο άζιεζεο ησλ καζεηψλ κε
αλαπεξία

Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε, αλάιπζε θαη ε εξκελεία
ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο (thematic analysis). Η
δηαδηθαζία αλάιπζεο (θσδηθνπνίεζε) σο παξαγσγηθή (deductive) δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζε
πξνεπηιεγκέλεο θαηεγνξίεο (ζέκαηα) νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ σο ηαμηλνκεηηθέο θφξκεο. Έηζη,
ζχκθσλα κε ηελ δηαηκεκαηηθή ή θαηεγνξηθή ινγηθή, ηα κεηαγξακκέλα θείκελα ησλ
ζπλεληεχμεσλ, ηεκαρίζηεθαλ ζε επηκέξνπο απνζπάζκαηα κε ζηφρν λα λνεκαηνδνηεζνχλ
απνηειεζκαηηθφηεξα νη απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ (Braun&Clarke,
2006; Τζηψιεο, 2015).

Απνηειέζκαηα
Δξψηεκα 1: Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηε θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα;
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Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί ζπκθψλεζαλ πσο ηα νθέιε ζπκκεηνρήο ζηε θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία είλαη πνιπδηάζηαηα. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπλ:
[Ε1]"Βνεζά ζεκαληηθά ηα παηδηά ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ
ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο. Βειηηψλεη, επίζεο, ηελ απηνλνκία."
[Ε2]"Η θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί θαηαιπηηθφ παξάγνληα βηνινγηθήο θαη ςπρνινγηθήο
αλάπηπμεο. Πξνάγεη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο."
[Ε3]"Πξνζθέξεη νιηζηηθή αλάπηπμε (ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή).
Βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε "
[Ε4] "Σπκβάιιεη ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηελ ςπρηθή ηνπο επεκεξία θαη
ηζνξξνπία."
[Ε5] "Σην ζσκαηηθφ ηνκέα, πξνάγεη ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο, ζην γλσζηηθφ ηνκέα εληζρχεη ηελ
δηα βίνπ άζθεζε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο. Σην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα,
θαιιηεξγεί πλεχκα νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλίαο, ελψ εληζρχεη ηελ θνηλσληθή
έληαμε θαη ζπλνρή"
[Ε6] "Η θπζηθή δξαζηεξηφηεηα επηδξά ζεηηθά ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηε δσηηθφηεηα,
ελψ πξνάγεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία."
[Ε7] "Η πξνζαξκνζκέλε άζθεζε παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε, βειηηψλεη
ηελ απηνεθηίκεζε θαη εληζρχεη ηελ απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ."
[Ε8] "Δπηδξά ζεηηθά ζηελ απηνλνκία ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζηνλ αλεμάξηεην ηξφπν δηαβίσζεο."
[Ε9] “Μέζα απφ ην νκαδηθφ παηγλίδη απνθηνχλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, αλαπηχζζνπλ
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιειεπηδξνχλ, ζπλεξγάδνληαη, κε απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηνπο θαη
ηελ νκαιή θνηλσληθή ηνπο έληαμε."
Δξψηεκα 2: Ο Αζιεηηζκφο εληζρχεη ηελ ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην θνηλσληθφ
γίγλεζζαη;
[Ε1] Ο αζιεηηζκφο είηε ελδνζρνιηθά είηε σο εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα αλαζηέιιεη αηζζήκαηα
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή."
[Ε2]"Ο αζιεηηζκφο κε ηελ κνξθή ησλ νκαδηθψλ παηγληδηψλ θαη αζιεκάησλ πξνσζεί ηελ
ηζφηηκε έληαμε ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηελ ζπκπεξίιεςε”
[E3]"Η αιιειεπίδξαζε εληζρχεη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο"
[Ε4]"Οη νκαδηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φληαο απφ ηε θχζε ηνπο αλνηρηέο πξνο ην
θνηλσληθφ ζχλνιν βνεζνχλ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο λα απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ."
[Ε5]Σηνλ αζιεηηζκφ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία, δεκηνπξγνχληαη θηιίεο,
θνηλσληθνπνηνχληαη θαη ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη νη καζεηέο κε αλαπεξία."
[Ε6]“…Καζψο σζνχληαη ζηε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληζρχεηαη ε απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο, γίλνληαη θνηλσληθά απνδεθηνί απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο"
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[Ε7] “Ο αζιεηηζκφο είλαη ν πην άκεζνο θαη νπζηαζηηθφο ηξφπνο γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ
παηδηψλ κε αλαπεξία ζην θνηλσληθφ ζχλνιν”.

Δξψηεκα 3: Με πνηνλ ηξφπν ν αζιεηηζκφο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία;
[E1]"Καιπηεξεχεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, βειηηψλεη ηε δσηηθφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή ζσκαηηθή
επεμία"
[Ε4} "Δληζρχεη ηελ ςπρηθή επθνξία, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηε ραξά θαη ην ελδηαθέξνλ
γηα ηε δσή"
[Ε5] “Απμάλεη ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο, βειηηψλεη απηνεηθφλα θαη
απνκαθξχλεη αηζζήκαηα θνηλσληθήο απφζπξζεο εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο”
[Ε7] “Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά νη εθηφο ζπηηηνχ, εληζρχνπλ ηηο θνηλσληθέο επαθέο
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία."
[Ε8] “Βειηηψλεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, πξνάγεη απηνπεπνίζεζε, απηνεθηίκεζε θαη παξέρεη
αίζζεκα πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο”
[Ε9] “Τν παηδί κε αλαπεξία απνθηά κέζσ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο αίζζεζε ζθνπνχ, κε
απνηέιεζκα λα αλαζηέιινληαη ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηαπνλνχλ ηελ ςπρηθή πγεία φπσο απψιεηα
ελδηαθέξνληνο, κεησκέλε ελέξγεηα, ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη θαηάζιηςε».
[Ε10] Ο αζιεηηζκφο βειηηψλεη φιεο ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζε φια ηα επίπεδα ζσκαηηθφ,
πλεπκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν”

Δξψηεκα 4: Τη θέξδνο κπνξεί λα απνθνκίζεη απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο έλαο καζεηήο
κε αλαπεξία;
[Ε2] “Σηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα, ην θέξδνο είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε πξναγσγή
δεμηνηήησλ θαη ε ζεηηθή απηναληίιεςε”.
[Ε3] “Τν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο απνηειεί παξάγνληα απνδνρήο απφ ζπλνκειίθνπο ησλ
παηδηψλ κε αλαπεξία”.
[E4] “Τα παηδηά, κέζα απφ ηα νκαδηθά παηγλίδηα θαη αζιήκαηα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε
ηνπο κε ηελ νκάδα, δεκηνπξγνχλ θηιίεο, αλαπηχζζνπλ νκφηηκεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο,
γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία”
[E6] “Τν κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο κπνξεί λα αλαζηείιεη αηζζήκαηα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη
λα πξνζδψζεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα”.
[E8] “Θα απαληήζσ γηα ηνπο καζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο, νη νπνίνη βηψλνπλ κηα θαηάζηαζε
ελζπλαίζζεζεο, αλαπηχζζνπλ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκκαζεηψλ κε
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αλαπεξίεο, ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα θιίκα αιιεινζεβαζκνχ θαη αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο
ππεπζπλφηεηαο».
[Ε9] "Οη καζεηέο κε αλαπεξία, εμεξεπλνχλ κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηηο
θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο, θαηαλννχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο δίλνληαο λφεκα ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπο."

Δξψηεκα 5: Οη καζεηέο ζαο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αζρνινχληαη κε ηνλ
αζιεηηζκφ; Αλ φρη, γηα πνηνλ ιφγν πηζηεχεηε πσο ζπκβαίλεη απηφ;
[Ε1] "Σηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο απνηεινχλ θαηαιπηηθφ εκπφδην ζπκκεηνρήο”
[Ε2] “Η έιιεηςε πξνζβάζηκσλ ρψξσλ είλαη θπξίαξρνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο”.
[Ε4] “Οη κεηαθηλήζεηο είλαη δχζθνιεο γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία”
[E5] “Η κε χπαξμε αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ Φπζηθήο Αγσγήο πνπ θαηέρνπλ επαξθψο ην
αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν"
[E6] “Αλ θαη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ είλαη κηα πξνζθηιήο δξαζηεξηφηεηα γηα φινπο, νη
θνηλσληθέο αλαζηνιέο, ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ γνλετθνχ πεξηβάιινληνο ζηε ζεξαπεία θαη ηελ
εθπαίδεπζε απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζπκκεηνρήο γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία"
[Ε7] "Φνβάκαη φηη κπνξνχλ λα αζινχληαη, κφλν εθείλνη πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα."
[Ε8] "Η αλππαξμία θηιηθψλ, θαηάιιεισλ θαη πξνζβάζηκσλ ππνδνκψλ εθηηκψ φηη είλαη ν
βαζηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζπκκεηνρήο”
[Ε9] “Σην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξνβιεκαηίδνκαη γηα κηα θαηεγνξία καζεηψλ πνπ αλήθεη ζην
θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζην λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθά παηρλίδηα.
Δπίζεο, ηα παηδηά απηά δε κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, έρνπλ έιιεηςε
απηνειέγρνπ, εθδειψλνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη σο εθ ηνχηνπ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο γίλεηαη δχζθνια."
[Ε10] “Αηηίεο κεησκέλεο θαη ειιηπνχο ζπκκεηνρήο ζεσξψ φηη είλαη ηα κεγάια ηαηξηθά
πξνβιήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεζπρία θαη ηνλ θφβν ησλ γνλέσλ λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη
λα ελζαξξχλνπλ ην παηδί ζε κηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα”.

Δξψηεκα 6: Με πνηνλ ηξφπν θαη θαηά πφζν πηζηεχεηε φηη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ ζα
βνεζνχζε δπλεηηθά ηνπο καζεηέο ζαο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο
ηνπο;
[Ε2] "Γηα φιεο ηηο κνξθέο αλαπεξίαο απαηηείηαη ελζάξξπλζε, παξφηξπλζε, απινπζηεχζεηο ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη επαθή κε ηνπο θαηάιιεινπο δηδάζθνληεο."
[Ε4] “Σε δχζθνιεο κνξθέο αλαπεξίαο εληζρχεηαη θπξίσο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε ςπρηθή πγεία
θαη ηζνξξνπία”.
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[Ε5]"Αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο, ηα νθέιε ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ είλαη
αλακθηζβήηεηα. Απαηηείηαη ππνζηεξηθηηθφ θιίκα, ελζάξξπλζε θαη παξφηξπλζε".
[E7] “Σηελ θηλεηηθή αλαπεξία νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ θηλαίζζεζε θαη ζηελ βέιηηζηε θηλεηηθή πξνζαξκνγή”
[Ε9] “Αλαγθαία πξνυπφζεζε απνηειεί ε πξνζαξκνγή ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ
εμνπιηζκνχ, ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηα ζπνξ».
[Ε10] "Η ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε αλαπεξία κε δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνλ
βνεζά λα γλσξίζεη ην ζψκα ηνπ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θάλνληαο ηνλ ηθαλφ λα εθηειεί απιέο
θαη ζχλζεηεο θηλήζεηο."

Δξψηεκα 7: Έρεηε πξνζσπηθά ζπκβνπιέςεη ηνπο γνλείο - θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ζαο γηα ηελ
ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ αζιεηηζκφ;
Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ζην ζχλνιν ηνπο φηη παξάζρνπλ ζπκβνπιέο.
Ελδεηθηηθά αλαθέξνπλ:
[Ε1] "Η ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ είλαη κία απφ ηηο πξψηεο ζπκβνπιέο πνπ δίλνπκε ζηνπο
γνλείο ησλ καζεηψλ καο."
[Ε2] "Πξνζπαζψ λα ηνλίδσ ηελ αλάγθε γηα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ”.
[Ε5] "Πξνζπαζψ λα ζπζηήλσ θαηάιιειεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ην είδνο ηεο
αλαπεξίαο".
[Ε8] "Ναη, θπξίσο ζε καζεηέο κε Γ.Δ.Π.Υ., φπνπ νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ
εθηφλσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηνπλ".

Δξψηεκα 8: Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εκεξίδεο - ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο
ζαο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ;
[Ε3]“Διάρηζηεο δξάζεηο ελεκέξσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα επηκνξθψζεσλ
εθπαηδεπηηθψλ ή σο απιή ελεκέξσζε καζεηψλ”
[E6] “Σπάληα, θπξίσο ζε εκέξεο αθηεξσκέλεο γηα ηελ αλαπεξίαο θιπ”
[Ε7] “Θα έπξεπε λα γίλνληαη θπξίσο πξνο ηνπο γνλείο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ
αζιεηηζκνχ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο”
[Ε9] “Οη εθπαηδεπηηθνί ΦΑ αλαιακβάλνπλ ζπρλά ηνλ ξφιν ηεο ελεκέξσζεο ησλ παηδηψλ γηα ηα
νθέιε ηνπ αζιεηηζκνχ πξνζαξκφδνληαο παξάιιεια ην κάζεκά ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ
ηνπο”.
Δξψηεκα 9: Καηά ηελ γλψκε ζαο, σζεί ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπο καζεηέο κε
αλαπεξία ζηνλ αζιεηηζκφ;
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Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απάληεζε αξλεηηθά. Θεσξνχλ φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο
θπζηθήο αγσγήο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε κνξθέο θίλεζεο θαη αζιήκαηα πνπ ζπρλά
απνθιείνπλ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Πξνηείλνπλ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ κε ηα παξανιπκπηαθά ζπνξ. Εζηηάδνπλ εκθαηηθά ηνπο κε πξνζβάζηκνπο
ρψξνπο θαη ζηελ έιιεηςε ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ πιηθνηερληθνχ πεξηβάιινληνο. Γεληθά,
ζεσξνχλ φηη γίλνληαη κεκνλσκέλεο δξάζεηο θαη ζπαζκσδηθά βήκαηα πξνο ηελ δηάδνζε ηεο
πξνζαξκνζκέλεο άζθεζεο πνπ εμαληιείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηνπ έηνπο (πρ 3
Δεθέκβξε, εκέξα αηφκσλ κε αλαπεξία).

Δξψηεκα 10: Θεσξείηε φηη ε ειιεληθή Πνιηηεία έρεη θάλεη ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Άξζξνπ 30 «Σπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή δσή, ηελ αλαςπρή, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηνλ
αζιεηηζκφ» ηεο Σχκβαζεο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ;
Η ειιεληθή πνιηηεία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη βήκαηα θαη δξάζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε
αηφκσλ κε αλαπεξία ζε αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηνξγαλψλνληαο
εθδειψζεηο, αζιεηηθνχο δηαγσληζκνχο θαη εληζρχνληαο ηνπο ην Παξανιπκπηαθφ θίλεκα.
Ψζηφζν, ζε έλα πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 50% εθηηκνχλ φηη νη ελέξγεηεο απηέο, δε ζπλάδνπλ κε
ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ θαη βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην. Εληνπίδνπλ έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ ν νπνίνο θαηά ηε γλψκε ηνπο πξέπεη λα αθνξά ζε ππνδνκέο θαη πξνζβαζηκφηεηα
ζε ζρνιεία, δεκφζηνπο ρψξνπο, αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη θπζηθά ελεκέξσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. Σην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξνηάζζνπλ
ηελ θαιιηέξγεηα απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνχ
Σρνιείνπ.

Δξψηεζε 11: Πνηα ε γλψκε ζαο γηα ηα Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (ΠΑγΟ);
Οη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ηε θηινζνθία
«γηα ινπο» πξνζθέξνληαο ςπρηθή ηφλσζε θαη απνθπγή πεξηζσξηνπνίεζεο ζηα άηνκα κε
αλαπεξία. Ψζηφζν, θαζπζηεξήζεηο ζηελ εηήζηα πινπνίεζε ηνπο θαζηζηνχλ
αλαπνηειεζκαηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζε αξθεηνχο νξγαληζκνχο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. Πξνηείλνπλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ, δηαξθή έιεγρν θαη αμηνιφγεζε.

Δξψηεζε 12: Πφζεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή ζαο, νη νπνίεο
είλαη πξνζβάζηκεο θαη θαηαιιήισο εμνπιηζκέλεο γηα παηδηά κε αλαπεξία;
Κακία πιήξσο πξνζβάζηκε θαη εμνπιηζκέλε εγθαηάζηαζε δελ ππάξρεη ζηνπο ηφπνπο
θαηνηθίαο ζην 60% ησλ εξσηεζέλησλ. Οη ππφινηπνη αλέθεξαλ ειάρηζηεο πξνζβάζηκεο
εγθαηαζηάζεηο. Σπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν Αζιεηηθά Κέληξα πνπ είλαη πξνζβάζηκα,
δελ είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα. Οη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νθείινπλ λα
θαηαζηήζνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, ρψξνπο πξνζβάζηκνπο θαη
θηιηθνχο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία.
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Σηελ θαηαθιείδα ηεο ζπλέληεπμεο, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα θαηαζέζνπλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο δηακνξθσηέο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ηζφηηκε ελζσκάησζε
ησλ καζεηψλ ΑκεΑ ζηε ζρνιηθή δσή. Οη απαληήζεηο ηνπο θσδηθνπνηήζεθαλ πάλσ ζε ηξεηο
άμνλεο:
1.

Σε επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο: Οη εθπαηδεπηηθνί εηζεγνχληαη αχμεζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα αλαβάζκηζε βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ
βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ηελ
ζηειέρσζε κε εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο
θαζψο θαη ηελ αχμεζε ησλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζην σξνιφγην
ζρνιηθφ πξφγξακκα.

2.

Σε επίπεδν Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: Οη πξνηάζεηο πξνο ηνπο Δήκνπο
εζηηάδνπλ ζηε δεκηνπξγία πιήξσο πξνζβάζηκσλ ζρνιείσλ γηα άηνκα κε αλαπεξία,
ζηε δηακφξθσζε αζθαιψλ αχιεησλ ρψξσλ θαη γπκλαζηεξίσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο,
θαζψο θαη ζηελ παξνρή δσξεάλ εμσζρνιηθψλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο
κε αλαπεξία κέζσ ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ.

3.

Σε επίπεδν Σρνιηθήο Μνλάδαο: Οη εξσηψκελνη πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία unified
ζρνιηθψλ νκάδσλ, ηελ δηαξθήο επαθή ζρνιείνπ - θνηλφηεηαο γηα ηελ δηνξγάλσζε
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα καζεηέο κε αλαπεξία, ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ελδνζρνιηθψλ εκεξίδσλ γηα
ηνλ παξανιπκπηαθφ αζιεηηζκφ κε ζηφρν ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ κηζαλαπεξηζκνχ.

Σπδήηεζε
Θεκαηηθφο Άμνλαο 1: Απφςεηο θαη Αληηιήςεηο Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηα νθέιε ηεο Άζθεζεο & ηε
Σπκπεξίιεςε.
Τα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία, ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ησλ Κνθαξίδα
(2005), Katz&Schery (2007), Murphy & Carbone (2008).Σρεηηθά κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηα
απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε κειέηεο ησλ Lawetal. (2006), Wilson & Clayton
(2010), Siperstein et al. (2007), Καπξίλε & Ληάθνπ (2015).Σρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε
θαη ζπλνρή ηα επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ησλ Μαξηλάθνπ – Καιατηδίδε (2017),
Lieberman et al. (2004), Καπξίλε & Ληάθνπ (2015), ελψ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ε κειέηε είλαη ζε ζπκθσλία κε αληίζηνηρε έξεπλα ησλWilson&Clayton (2010).Τέινο, ε
ζπλεθπαίδεπζε αλαδεηθλχεηαη σθέιηκε θαη γηα ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία, αθνχ
επαηζζεηνπνηεί θαη πξνάγεη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Καπξίλεο θαη Ληάθνο,
2015;Sipersteinetal., 2007).
Θεκαηηθφο Άμνλαο 2: Απφςεηο θαη Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ - θεδεκφλσλ ηνπο γηα ηα
νθέιε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ.
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Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αζιεηηζκφ απνηειεί ε ελεκέξσζε γνλέσλ γηα ηα
πνιπδηάζηαηα νθέιε ηεο άζθεζεο ζε παηδηά κε αλαπεξίεο. Ψζηφζν, εκπφδηα ζπκκεηνρήο
απνηεινχλ ν κεγάινο βαζκφο θηλεηηθήο αλαπεξίαο (Murphy&Carbone, 2008), ην πςειφ
θφζηνο (Lawetal., 2006), ε έιιεηςε πξνγξακκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ΑκεΑ θνληά ζηελ
θαηνηθία ηνπο (Murphyetal, 2008).Ήπηεο κνξθέο αλαπεξίαο γίλνληαη εχθνια απνδεθηέο ζην
κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο (Ζήθα, 2017), ελψ αληίζεηα πην αξλεηηθνί δηάθεηληαη ζηε
ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Obrusnikova, 2008) ή άιιεο
ζνβαξέο κνξθέο αλαπεξίαο (Sato&Hodge, 2009).
Θεκαηηθφο Άμνλαο 3: Απφςεηο θαη Αληηιήςεηο Δθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο
ειιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηνλ αζιεηηζκφ καζεηψλ κε
αλαπεξία.
Αξθεηέο απφ ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζπλαληψληαη θαη ζε άιια
πεξηβάιινληα.Η πξνζβαζηκφηεηα θαζίζηαηαη θαίξην δήηεκα ζπκκεηνρήο ησλ ΑκεΑ ζηελ
θνηλσληθή δσή (Carrolletal., 2014; Iglesias, Mora, del Hoyo &Mayor, 2015).Υπάξρεη αλάγθε
δηαξθνχο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (Doulkeridouetal.,
2011; Sato & Hodge, 2009).

Σπκπεξάζκαηα
Η πξνζαξκνζκέλε θπζηθή αγσγή θαη ν αζιεηηζκφο απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία
ελδπλάκσζεο, θνηλσληθήο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζην ζρνιηθφ
θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αθνχ παξέρνπλ πνηθίιεο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο. Ψζηφζν, ν
ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ ΑκεΑ ζηε ρψξα
καο, δελ απαληά ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο. Οη ελέξγεηεο
γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη ειιηπείο θαη
πεξηνξηζκέλεο θαη ε ρψξα καο απέρεη πνιχ απφ ην επξσπατθφ πιαίζην άζθεζεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ αζιεηηζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Απαηηείηαη
επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζρνιηθήο άζιεζεο ησλ ΑκεΑ θαη ηνπ ξφινπ πνπ απηή πξέπεη λα
έρεη ζηε καζεηηθή δσή. Η Πνιηηεία νθείιεη λα ππεξαζπηζηεί ην θνηλσληθφ αγαζφ ηνπ
αζιεηηζκνχ θαη λα δηακνξθψζεη πνιηηηθέο πνπ λα πξνσζνχλ ηελ θίλεζε θαη ηελ άζιεζε ζηα
άηνκα κε αλαπεξίεο. Σην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ε βειηίσζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε παξνρή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ γηα ΑκεΑ, ε αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο πνπ λα πξνσζνχλ ηελ έληαμε θαη ηελ
ελζσκάησζε θαη ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ απνδνρή ηεο αλαπεξίαο.
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