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Περίληψη

Η  ύπαρξη  των  ατόμων  με  νοητική  αναπηρία  στην  ελληνική  κοινωνία  αποτελεί  μια
πραγματικότητα και ένα πρόβλημα. Για τα άτομα αυτά, αν και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες
για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, παραμένουν εν τούτοις στο περιθώριο της καθημερινής
ζωής και εν γένει της κοινωνίας. 

Σκοπός της  παρούσας ανασκοπικής  μελέτης  είναι  να εξετάσει  πώς η  φυσική αγωγή
(Φ.Α)  και  ο  αθλητισμός  αποτελούν  μέσα,  για  την  ενσωμάτωση  των  ατόμων  με  νοητική
αναπηρία μετά από κοινή αθλητική δραστηριότητα με τυπικά παιδιά.

Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια της ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες, η οποία
μπορεί  να οριστεί  ως  η παροχή εκπαίδευσης στους  μαθητές  με αναπηρίες  στο πλαίσιο της
τυπικής τάξης, (Rizzo, Davis & Toussaint, 1994; Sherrill, 2004), αποτελεί το σημαντικότερο
θέμα στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης και βρίσκεται ολοένα στο επίκεντρο του ερευνητικού
ενδιαφέροντος. 

Η συμμετοχή μαθητών με αναπηρία και/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στα μαθήματα
Φυσικής Αγωγής  επηρεάζει  σημαντικά την γνωστική,  κοινωνική (Sato &  Hodge, 2009) και
σωματική ανάπτυξη των παιδιών αυτών, (Kasser &  Lytle,  2005) ενώ προωθεί  την διά βίου
συμμετοχή  τους  στη  φυσική  άσκηση  και  δραστηριότητα.  Κατά  την  Κορολόγου  (2016)  το
μάθημα  της  Φ.Α.  θεωρείται  ιδιαίτερα  σημαντικό  στην  ένταξη  ενός  παιδιού  με  ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, διότι προσφέρει όλες εκείνες τις ευκαιρίες που δίνουν τη δυνατότητα
στο παιδί να αναπτύξει κινητικές δεξιότητες που είναι κατάλληλες για τη συμμετοχή του σε
αθλητικές  δραστηριότητες  και  δραστηριότητες  αναψυχής,  διαπροσωπικές  και  κοινωνικές
σχέσεις, αυτοπεποίθηση και θετική γνώμη για τον εαυτό του.

Λέξεις κλειδιά: ενσωμάτωση, φυσική αγωγή, αθλητισμός, νοητική αναπηρία.

Εισαγωγή

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας να κατανοήσουμε την έννοια της ένταξης στον
αθλητισμό και τον τρόπο με τον οποίο ο Aθλητισμός και η Φυσική Αγωγή μπορεί να συμβάλει
στην ευημερία των ατόμων με αναπηρίες. Εκτός από το μεγάλο όφελος για τη σωματική και
ψυχική υγεία των συμμετεχόντων,  ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση μπορούν να είναι
εξαιρετικά πολύτιμοι στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης.

Με την ψήφιση του (Ν.2817/2000 αρ. 1. παρ.1) η ελληνική πολιτεία έδειξε έμπρακτα
την υιοθέτηση της  φιλοσοφίας  της  "συνεκπαίδευσης",  όπου «η εκπαίδευση των ατόμων με
αναπηρίες  γενική,  τεχνική-επαγγελματική  παρέχεται  στο  σχολείο  της  πρωτοβάθμιας  και
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  τα  οποία,  κατά  περίπτωση,  οργανώνονται,  στελεχώνονται,
εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και
ψυχοπαιδαγωγική  υποστήριξη  των  ατόμων  αυτών».  Επίσης  η  συνεκπαίδευση  αποτελεί
επιβεβλημένη  εκπαιδευτική  πρακτική  που ακολουθεί  και  η  Ελλάδα,  σε  μια  προσπάθεια  να
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δημιουργηθούν  ίσες  ευκαιρίες  στην  εκπαίδευση  όλων  των  μαθητών  (Unesco,  1994;  2008;
2009). 

Τέλος,  η  μεγάλη  συνεισφορά  της  φυσικής  αγωγής  στη  διαδικασία  της  εκπαίδευσης
τονίζεται  στο  άρθρο  1  του  Διεθνούς  καταστατικού  της  Unesco  (1994)  όπου  σαφέστατα
δηλώνεται  ότι:  «Η  συμμετοχή  στη  φυσική  αγωγή  και  στον  αθλητισμό  είναι  αναφαίρετο
δικαίωμα όλων».

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Άσκηση & Αναπηρία

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, είναι κοινά αποδεκτό ότι η φυσική δραστηριότητα είναι
σημαντική  για  τη  διατήρηση  της  υγείας  σε  όλους  τους  ανθρώπους  (Cooper,  Nemet,  &
Galassetti,2004). Επίσης, η συστηματική άσκηση έχει σημαντικά θετική επίδραση σε άτομα με
εγκεφαλική  παράλυση  (Dodd,  Taylor,  &  Damiano,  2002),  με  νοητική  αναπηρία  (Lotan,
Henderson,  &  Menick,  2006),  με  σύνδρομο  Down  (Shields  &  Dodd,  2004)  και  αυτισμό
(Ferreira, et al., 2018).

Το μάθημα φυσικής αγωγής αποτελεί ένα σημαντικό φορέα για τη συστηματική άσκηση
των παιδιών με νοητική αναπηρία και αυτισμό και μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση των
ωφελειών  της  άσκησης  στα  παιδιά  αυτά  (Κορολόγου,  2016).  Επίσης  η  προσπάθεια
ενσωμάτωσης με παιγνιώδους μορφής δραστηριότητες προσφέρουν την ευκαιρία στα άτομα με
αναπηρίες να μιμηθούν τα άτομα που παρουσιάζουν φυσιολογική κινητική και συναισθηματική
ανάπτυξη (McGill, 1984).

Φυσική αγωγή και ενσωμάτωση

Η μεγάλη  συνεισφορά  της  φυσικής  αγωγής  στη  διαδικασία  της  εκπαίδευσης  τονίζεται  στο
άρθρο 1 του Διεθνούς καταστατικού της Unesco (1994) όπου σαφέστατα δηλώνεται ότι: «Η
συμμετοχή  στη  Φυσική  Αγωγή  και  στον  Αθλητισμό  είναι  αναφαίρετο  δικαίωμα  όλων». Η
συμμετοχή  σε  αθλητικές  δραστηριότητες  αναγνωρίστηκε  επίσης  από  την  παγκόσμια
συνδιάσκεψη για τη φυσική αγωγή στο Βερολίνο το 1999 (DePaw & Doll-Tepper, 2000), ως
ισχυρός παράγοντας κοινωνικοποίησης και ταυτόχρονα ευκαιρία για κοινές εμπειρίες με τρόπο
ευχάριστο και εποικοδομητικό.

Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλει κατά
προτεραιότητα  στην  σωματική  ανάπτυξη  των  μαθητών,  στην  ανάπτυξη  των  κινητικών
δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών στην καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων,
στην ενίσχυση της υγείας τους και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους
καλλιέργεια  καθώς  και  στην  αρμονική  ένταξή  τους  στην  κοινωνία  (Φ.Ε.Κ.  τεύχος  Β’  αρ.
φύλλου 304/13-03-03).

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί κατάλληλο περιβάλλον για την προώθηση
συνεκπαίδευσης των παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Meakin, 1990). Οι
Rarick  και  Beuter  (1985)  έδειξαν  ότι  τα  παιδιά  με  μέτρια  νοητική  υστέρηση,  που
παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα φυσικής αγωγής σε ένα τυπικό σχολείο σημείωσαν καλύτερα
αποτελέσματα  στην  απόδοση  των  κινήσεων  τους  όταν  συγκρίθηκαν  με  παιδιά  με  μέτρια
νοητική υστέρηση που φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο. 

Επιπροσθέτως, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να δηλώνει ότι η παρουσία των παιδιών
με  μέτρια  νοητική  υστέρηση  επηρέασε  αρνητικά  τα  άτομα  με  φυσιολογική  νοημοσύνη.
Συμφώνα με τους  (Sherrill,  2004; Καπρίνης & Λιάκος, 2015) στα οφέλη της ενσωμάτωσης
συγκαταλέγονται  η  βελτίωση της  κοινωνικότητας,  η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και  του
αυτοσεβασμού  του  μαθητή  με  αναπηρίες  και  η  ομαλή  ένταξη  στην  τυπική  τάξη  και  την
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κοινωνία,  στοιχεία  που  ενισχύονται  με  τη  συμμετοχή  μαθητών  με  αναπηρίες  και  ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα διαφοροποιημένο και καινοτόμο μάθημα Φυσικής Αγωγής.

Αθλητισμός και ενσωμάτωση

Ο  αθλητισμός  έχει  αναδειχτεί  σε  σημαντικό  σύμβολο  σε  διεθνές  επίπεδο,  τόσο  για  τα
ξεχωριστά άτομα όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Το αθλητικό περιβάλλον διαμορφώνει
σε σημαντικό βαθμό τις  εμπειρίες  των ατόμων που συμμετέχουν και  η ενασχόληση με τον
αθλητισμό  επιφέρει  ποικίλα  θετικά  κοινωνικά  αποτελέσματα  επηρεάζοντας  τις  διαδικασίες
κοινωνικής ένταξης (Tirone & Pedlar, 2000, 2005).

Το αθλητικό περιβάλλον σέβεται και ενισχύει την διαφορετικότητα, παρέχει στα άτομα
ίσες ευκαιρίες μάθησης και ομαδικής επίλυσης προβλημάτων ενώ παράλληλα αναπτύσσει την
προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα των ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης,
για την ομαλότερη ένταξή τους στη κοινωνία. 

Επιπλέον, παρέχει ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και συνεργασία, ενθαρρύνει τη λήψη
αποφάσεων και την ανάπτυξη ενδιαφέροντος προς τους άλλους (Wuest & Lombardo, 1994). Ο
King et al. (2006), στην μελέτη τους για τα παιδιά με αναπηρία, αναφέρουν ότι η αθλητική
ικανότητα σχετίζεται θετικά με τη συμμετοχή σε σωματική δραστηριότητα καθώς επίσης και με
την  ικανοποίηση  και  την  προτίμησή  τους  να  συμμετέχουν  σε  έντονες  σωματικές
δραστηριότητες.

Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω, αναδεικνύεται ότι, τόσο η φυσική αγωγή όσο και ο αθλητισμός αποτελούν
μέσα  για  την  ενσωμάτωση  των  ατόμων  με  νοητική  αναπηρία  και  τα  αποτελέσματα  που
απορρέουν από την κοινή αθλητική δραστηριότατη, είναι ωφέλιμα τόσο για τα τυπικά παιδιά
όσο και για τα άτομα με νοητική αναπηρία.
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