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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας  ανασκοπικής μελέτης  είναι να αναδείξει ότι το δομημένο διάλειμμα
αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  ένταξη  παιδιών  και  συμπερίληψη  παιδιών  με  ιδιαίτερες
εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική ζωή. Σύμφωνα με τον  Maxim (1989)  βασικός τρόπος
ψυχαγωγίας και αναψυχής την ώρα του σχολικού διαλείμματος είναι το παιχνίδι. 

Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά καλύπτουν όλες
τις  αναπτυξιακές  τους  ανάγκες.  Μέσα  από  τις  εμπειρίες  του  παιχνιδιού  τα  παιδιά
ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους, κατανοούν την πραγματικότητα, αναπτύσσουν τη
δημιουργικότητά τους και καλλιεργούν δεξιότητες ζωτικής σημασίας όπως να μοιράζονται,
να διαπραγματεύονται, να ηγούνται, να επιλύουν προβλήματα. (Bundy et al., 2009; Guldberg,
2001).  Ο Goldstein (2012) αναφέρει  πως το παιχνίδι είναι  το κύριο μέσο με το οποίο τα
παιδιά  αναπτύσσουν  διάφορες  λειτουργίες:  αναπτύσσουν  την  αίσθηση  του  ατομικού
συμφέροντος και την ανάληψη αρμοδιοτήτων, μαθαίνουν πώς να κάνουν λήψη αποφάσεων,
επίλυση  προβλημάτων,  άσκηση  αυτοελέγχου  και  να  ακολουθούν  κανόνες,  μαθαίνουν  να
ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους και τέλος κάνουν φίλους και μαθαίνουν να διαχειρίζονται
τη σχέση τους με τους άλλους ως ισότιμοι.    

Αναφερόμενοι  στα  παιδιά  με  ιδιαίτερες  εκπαιδευτικές  ανάγκες  θεωρούμε  ότι  το
σχολείο αποτελεί για εκείνα έναν πολύ σημαντικό φορέα καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό
στη γνωστική αλλά και προσωπική τους ανάπτυξη. Η σχολική ένταξη αποτελεί έκφραση του
συνταγματικά  κατοχυρωμένου  δικαιώματος  για  ίσα  δικαιώματα  και  ίσες  ευκαιρίες  στην
εκπαίδευση.  Η  αντίληψη  της  συμπερίληψης  ενισχύθηκε  από  την  UNESCO στην
συνδιάσκεψη  του  Salamanca (1994)  με  την  καθιέρωση  του  όρου  «inclusive school –
συμπεριληπτικό  σχολείο».  Η  δράση  (δομημένο  διάλειμμα)  αποτελεί  μία  ενδοσχολική
παρέμβαση  με  ευρύτερο  στόχο  την  προώθηση  της  ένταξης  (που  προηγείται  της
συμπερίληψης) όλων των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο.
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Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Χρηστάκη (2013) η τάση της παιδαγωγικής έχει μεταθέσει την έμφαση της
από τις αδυναμίες, στις δυνατότητες που έχει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Το εκπαιδευτικό
σύστημα καλείται με εξειδικευμένα προγράμματα διδασκαλίας να αξιοποίηση στο έπακρο το
δυναμικό του ατόμου.

Κατά τους Pellegrini & Smith (1998) το διάλειμμα αφορά μια περίοδο κατά την οποία
τα παιδιά βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τι θέλουν να
κάνουν και με ποιον.  Το παιχνίδι δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα, αλλά μια γεμάτη με
νόημα  διαδικασία  κατά  την  οποία  τα  παιδιά  συνδημιουργούν  τον  κόσμο  τους  με  τους
συνομηλίκους τους και μαθαίνουν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τους φίλους (Αυγητίδου,
2001). 



Το  παιχνίδι  μαζί  με  τους  φίλους  -  συμμαθητές,  επιτρέπει  στα  παιδιά  να  ασκούν
αυτοέλεγχο  και  να  επιβεβαιώνουν  αυτά  που  ήδη  γνωρίζουν,  να  συνεργάζονται  και  να
κοινωνικοποιούνται  με τους γύρω τους (Samuelsson & Carlsson, 2008). Σύμφωνα με τον
Blatchford (1998), η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και η δημιουργία φίλων, είναι ένα από τα
πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ζωής κάθε παιδιού το οποίο μπορεί να συμβεί παίζοντας
και στο σχολείο κατά το διάλειμμα περιλαμβάνοντας ακόμη και τους μαθητές με αναπηρίες ή
τις ανάγκες συμπεριφοράς. 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Συμπερίληψη και Σχολικό περιβάλλον

Ως συμπερίληψη μπορεί να οριστεί η συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες/ ειδικές
εκπαιδευτικές  ανάγκες στην τυπική τάξη μαζί με συνομηλίκους  μαθητές χωρίς αναπηρίες
(Rizzo et al., 1994) και βασίζεται στη φιλοσοφία ότι όλοι οι μαθητές (με και χωρίς αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) θα πρέπει να συν-εκπαιδεύονται στην ίδια τάξη αντί να
υπάρχουν ξεχωριστές τάξεις σχεδιασμένες να καλύπτουν τυχόν ειδικές ανάγκες των μαθητών
(Kudlaeek, 2001).

Το σχολικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά καθώς εκεί περνούν
ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ζωής τους και αποτελεί ένα θετικό και ασφαλές πλαίσιο για την
παροχή ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα (Blatchford et al.,1990; Shannon et al., 2009).
Ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένες οι σχολικές αυλές επηρεάζει άμεσα το παιχνίδι
των παιδιών το οποίο αποτελεί μια διασκεδαστική, ενεργή, αυθόρμητη, προκλητική κίνηση
αλλά και αλληλεπίδραση των παιδιών τόσο μεταξύ τους όσο και με το φυσικό περιβάλλον
(Malone & Tranter, 2003b).

Κατά το σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης – παιχνιδιού για τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  εξής  αρχές  (Cohen,  Beer,  Golden,  1979):  τα
περιβάλλοντα  δεν  πρέπει  να  είναι  σημαντικά  διαφορετικά,  οι  περιοχές  παιχνιδιού  και  τα
κέντρα μάθησης πρέπει να συνδέονται, η χρήση επανάληψης είναι απαραίτητη, και, πρέπει να
παρέχονται  πλούσια,  διεγερτικά  περιβαλλοντικά  ερεθίσματα  δημιουργώντας  πολλαπλές
αισθητηριακές εμπειρίες, και τέλος, πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν τα εμπόδια στον
χώρο.

Προσαρμογές στη φυσική αγωγή

Οι προσαρμογές που μπορούν να γίνουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής για την επιτυχή
εφαρμογή  της  συνεκπαίδευσης  παιδιών  με  και  χωρίς  αναπηρίες  είναι  σύμφωνα  με  τους
Κοκαρίδα (2004) και Αγγελοπούλου-Σακαντάμη (2004) οι ακόλουθες:

 Η ενίσχυση των ερεθισμάτων διδασκαλίας με την κατάλληλη προσαρμογή υλικού.
 Η επιλογή απλών δραστηριοτήτων παιγνιώδους μορφής που προάγουν το στοιχείο της

συμμετοχής και λιγότερο της απόδοσης,  προάγοντας τη διασκέδαση, τη ψυχαγωγία
και το αίσθημα επιτυχίας. 

 Ποικιλία ασκήσεων. 
 Η ενθάρρυνση και επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών με αναπηρίες αυξάνει

την αυτοπεποίθησή τους. Η καλή συμπεριφορά πρέπει να επαινείται και η αρνητική
να αγνοείται.

 Καλά δομημένος και καθαρός χώρος άσκησης. 
 Οι δραστηριότητες  πρέπει  να λειτουργούν και να είναι  προσαρμοσμένες  μέσα στα

όρια των ικανοτήτων των παιδιών. 



 Η  επίδειξη  και  η  συχνή  επανάληψη  είναι  αναγκαία  για  το  μαθητή  με  νοητική
υστέρηση που χαρακτηρίζεται από βραδύτητα ικανότητας μάθησης.

 Η ενίσχυση συνεργασίας με ασκήσεις μεταξύ παιδιών με και χωρίς αναπηρία βοηθούν
τα παιδιά με νοητική υστέρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος της φυσικής αγωγής.

 Η ανατροφοδότηση πέρα από τους επαίνους, η ανατροφοδότηση που δίνεται μετά το
τέλος μιας άσκησης πρέπει να περιλαμβάνει και ερωτήσεις προς τον μαθητή ως προς
τη διαδικασία.

Δημιουργικό - Δομημένο Διάλειμμα

Το  Δομημένο  Διάλειμμα αποτελεί  μία  ενδοσχολική  παρέμβαση  με  ευρύτερο  στόχο  την
προώθηση της συμπερίληψης και της αλληλεπίδρασης όλων των μαθητών και μαθητριών στο
σχολείο.  Πρόκειται  για  παρεμβάσεις  κατά τη διάρκεια  των διαλειμμάτων,  και  αφορά την
οργάνωση και διεξαγωγή δημιουργικών δραστηριοτήτων από τα ίδια τα παιδιά, τόσο στον
υπαίθριο χώρο της σχολικής αυλής, όσο και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους του σχολείου
υπό  την  επίβλεψη  εκπαιδευτικών  στην  αρχή  για  να  προκαλέσει  το  παιχνίδι  και  να  το
οργανώσει.

Το  δομημένο  παιχνίδι  βοηθά  τα  παιδιά  να  κατανοήσουν,  να  αποδεχτούν  και  να
ακολουθήσουν κανόνες, να συνεργαστούν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, να
προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους  για το καλό της  ομάδας (αν  πρόκειται  για  ομαδικό
παιχνίδι) και να θέσουν ως προτεραιότητα την ομάδα και όχι τον εαυτό τους.  Στα σχολεία
που παρέχεται ένα σωστά οργανωμένο διάλειμμα, τα παιδιά νιώθουν καλύτερα, πιο ασφαλή
και με εντονότερο το αίσθημα δέσμευσης στη σχολική κοινότητα, στοιχεία που με τη σειρά
τους σχετίζονται με το συνολικό κλίμα της τάξης και του σχολείου.  

Οι  εκπαιδευτικοί,  μετά  από  αυτά  τα  ευρήματα,  φαίνεται  πως  άρχισαν  να
αναγνωρίζουν περισσότερο τη σημασία του διαλείμματος (Westrich et al., 2015).  Επίσης  οι
Block  και  Zeaman  (1996)  έδειξαν  ότι  η  ύπαρξη  μαθητών  με  σοβαρές  αναπηρίες  στα
μαθήματα  φυσικής  αγωγής  δεν  επηρέασαν  αρνητικά  τις  επιδόσεις  των  παιδιών  χωρίς
αναπηρίες.

Συμπεράσματα 

Όπως διαπιστώθηκε από τα παραπάνω, το δομημένο διάλειμμα μπορεί να επιφέρει αρκετά
οφέλη ως προς την ένταξη και συμπερίληψη παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στη
σχολική  ζωή.  Το  παιχνίδι  αποτελεί  μια  διέξοδο  για  τα  άτομα  με  ιδιαιτερότητες,  καθώς
συμβάλλει  στην  αντικατάσταση  του  καθιστικού  τρόπου  ζωής,  με  έναν  πιο  ενεργό  και
δραστήριο, δίδοντας τους τη δυνατότητα να δείξουν το τι είναι ικανά να κάνουν νιώθοντας
υπερηφάνεια και χαρά για τις δράσεις και τις επιδόσεις τους. 

Επιπλέον,  η  χαρά  της  συμμετοχής  και  της  κοινωνικοποίησης  που  προκύπτει  ως
αποτέλεσμα  της  συμμετοχής  αποτελεί  πολύτιμη  εμπειρία  και  εφόδιο  για  την  περαιτέρω
βελτίωση της ποιότητας ζωής.  Τα παιδιά μόνο όφελος μπορεί να έχουν από το διάλειμμα,
όταν  αυτό  είναι  οργανωμένο  έτσι  ώστε  να  δίνει  τη  δυνατότητα  της  ανάπαυσης,  της
ψυχαγωγίας και της κοινωνικής συναναστροφής, στοιχεία που τελικά έχουν αποτελέσματα
τόσο στη  συνολική  ψυχική  υγεία  και  ανάπτυξη  του  παιδιού,  όσο και  στην ποιότητα  της
μάθησής του.
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