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Περίληψη

Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα του τελευταίου χρόνου, η ανάγκη για τη
μεταφορά  του  μαθήματος  ειδικής  φυσικής  αγωγής  εκτός  της  αίθουσας  του
γυμναστηρίου  κρίθηκε  αναγκαία.  Σκοπός  της  εργασίας  είναι  η  παρουσίαση  των
μεθόδων διδασκαλίας του μαθήματος της Ειδικής Φυσικής Αγωγής στο Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ωρωπού στην Ανατολική Αττική την περίοδο της
πανδημίας όταν ανεστάλη η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολείων της χώρας και
ξεκίνησε  να  εφαρμόζεται  η  εξ  αποστάσεως  διδασκαλία.  Στο  μάθημα  της  ειδικής
φυσικής  αγωγής  συμμετείχαν  11  μαθητές  (13-17  ετών)  με  ειδικές  εκπαιδευτικές
ανάγκες.  Η  σύγχρονη  και  ασύγχρονη  μορφή  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης
εφαρμόστηκε για το διάστημα που τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Οι συμμετοχή
των μαθητών ήταν μεγάλη και πολύ ελπιδοφόρα. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν
η μαθητοκεντρική (Mosston & Ashworth, 2008). Οι μαθητές είχαν ενεργό ρόλο στην
επιλογή των ασκήσεων οι  οποίες  θα εκτελούνταν  από τον  καθένα ξεχωριστά στο
σπίτι με τη βοήθεια των γονιών του. Το πρόγραμμα εστίασε όχι μόνο στην κατ’ οίκον
άσκηση για το διάστημα που τα σχολεία ήταν κλειστά, αλλά και στη δια βίου άσκηση
και  την  υιοθέτηση  υγιεινών  διατροφικών  συνηθειών  των  μαθητών.  Οι  μαθητές
συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία στο πρόγραμμα όταν οι συνθήκες ήταν γόνιμες.
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Εισαγωγή

Τα δεδομένα του τελευταίου χρόνου αδιαμφισβήτητα έχουν επηρεάσει  την
καθημερινότητα και τον τρόπο εργασίας του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Η εκπαιδευτική
κοινότητα κλήθηκε να αφήσει το φυσικό χώρο διδασκαλίας της (σχολική αίθουσα,
αίθουσα φυσικής αγωγής, προαύλιο) και να μεταφέρει το μάθημά της στην οθόνη του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ένα εγχείρημα δύσκολο στην αρχή, διότι οι εκπαιδευτικοί
δεν είχαν την κατάλληλη επιμόρφωση αλλά πολύ εποικοδομητικό σε βάθος χρόνου,
γιατί  σύσσωμη  η  εκπαιδευτική  κοινότητα  προσπάθησε  να  συνεργαστεί  και  να
ανταλλάξει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα
μπορούσε  να  γίνει  όσο  το  δυνατόν  αποτελεσματικότερη.  Ο  όγκος  ανταλλαγής
πληροφοριών  μέσα  από  επιμορφώσεις  μεταξύ  των  μελών  της  εκπαιδευτικής
κοινότητας για τα αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να διδαχθούν, αλλά και τις
μεθόδους  με  τις  οποίες  μπορούσαν  να  διοχετευτούν  στους  μαθητές  ήταν  πολύ
μεγάλος.  Ιδιαίτερα  απαιτητικό  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  το  μάθημα  της
φυσικής  αγωγής  αλλά  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  το  μάθημα  της  «Ειδικής  Φυσικής
Αγωγής»  ή  «Προσαρμοσμένης  Φυσικής  Αγωγής».  Η  έρευνα  για  τη  διαδικτυακή



φυσική  αγωγή  είναι  περιορισμένη  διότι  ελάχιστες  χώρες  τη  χρησιμοποιούν  σε
περίοδο μη πανδημίας. Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι η εξ
αποστάσεως  διδασκαλία  δεν  είναι  κάτι  καινούργιο  στον  κόσμο.  Εφαρμόζεται  για
αρκετά  χρόνια  σε  χώρες  όπου  οι  φυσικές  συνθήκες  δεν  επιτρέπουν  τη  φυσική
παρουσία των εμπλεκόμενων (εκπαιδευτικών, μαθητών) στη φυσική τάξη.

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας αφορούν τη μείωση της παχυσαρκίας,
του διαβήτη, των χρόνιων παθήσεων, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης
και στρες, προετοιμάζουν τα παιδιά να αποκτήσουν υγιεινές καθημερινές συνήθειες
ως ενήλικες ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα ζωής (Ballard, Caldwell, Dun et
al.,  2005).  Εξίσου  σημαντική  φάνηκε να είναι  η επίδραση ενός  προγράμματος  εξ
αποστάσεως φυσικής αγωγής σε μαθητές κολλεγίου, όπου η εξ αποστάσεως συχνή
άσκηση φάνηκε να συσχετίζεται με την πνευματική υγεία των συμμετεχόντων παρά
τα  προβλήματα  που  προέκυψαν  λόγω συχνών  τεχνικών  προβλημάτων,  λόγω  των
ασκήσεων που δεν ήταν πάντα αυτές που προτιμούσαν οι μαθητές, και λόγω της εξ
αποστάσεως  αλληλεπίδρασης  για  τη  διεξαγωγή  του  μαθήματος  (Cheng-Hu,  Jing-
Qiang,  &  Li-Ming,  2020).  Ορμώμενος  από  τα  παραπάνω  ο  Καθηγητής  Ειδικής
Φυσικής  (ΚΦΑ)  κρίνεται  απαραίτητο  να  σχεδιάζει  ένα  μάθημα  το  οποίο
χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους, θα παρακινεί το μαθητή να συμμετέχει, και
αυτή η συμμετοχή θα του δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα.

Πιθανά  ερωτήματα  Καθηγητών  Φυσικής  Αγωγής  για  την  εξ  αποστάσεως
εκπαίδευση

 Ποια πλατφόρμα να χρησιμοποιήσω για να κάνω το μάθημά μου;
 Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα;
 Ποια μέθοδο να χρησιμοποιήσω; Σύγχρονη ή ασύγχρονη;
 Όλα αυτά γίνονται για να αντικατασταθεί κάποια στιγμή ο εκπαιδευτικός με

το Η/Υ;
 Το μάθημα μου θα γίνει περισσότερο θεωρητικό ή θα κάνουμε και ασκήσεις;
 Το μάθημα θα το παρακολουθούν και οι γονείς? Θα με σχολιάζουν;
 Το κάθε παιδί θα δουλεύει μόνο του? Πώς μπορεί να εμπλακεί στη διεξαγωγή

του μαθήματος και να αποκτήσει ενεργό ρόλο;
 Πώς θα διασφαλίσω την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών;

Αυτά  είναι  μερικά  από  τα  ερωτήματα  που  απασχολούσαν  μεγάλο  ποσοστό
καθηγητών στην αρχή της πανδημίας, όταν κλήθηκαν να αλλάξουν τον τρόπο με τον
οποίο θα δίδασκαν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Αυτές τις «δυσκολίες» αλλά και
ακόμη  περισσότερες  είχαν  να  αντιμετωπίσουν  οι  καθηγητές  «Ειδικής  Φυσικής
Αγωγής»  ή  «Προσαρμοσμένης  Φυσικής  Αγωγής»  λόγω  των  ιδιαιτεροτήτων  της
μαθητικής κοινότητας στα ειδικά σχολεία. Το διαδίκτυο γέμισε με σεμινάρια για την
εξ  αποστάσεως διδασκαλία  και  ο  όγκος  πληροφοριών που έπρεπε να διαχειριστεί
κανείς ήταν τεράστιος λόγω των προσαρμογών, οι οποίες χρειάζεται να γίνονται στο
μάθημα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής (ΕΦΑ). Όλοι καταλαβαίνουμε ότι πράγματα
που εφαρμόζονται σε μια διαδικτυακή τάξη για ένα θεωρητικό μάθημα δε μπορούν
να  εφαρμοστούν  στη  ΕΦΑ  χωρίς  να  υπάρξει  η  κατάλληλη  τροποποίηση  της
διδασκαλίας.  Μια  προσαρμοσμένη  διδασκαλία  η  οποία  απαιτείται  να  είναι
σχεδιασμένη πολύ σχολαστικά, να θέτει ξεκάθαρους στόχους η επίτευξη των οποίων



επιτυγχάνεται ευκολότερα όταν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων είναι ελκυστικό
και ευχάριστο, να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές,  να δημιουργεί  ένα ευχάριστο
κλίμα το οποίο να παρακινεί και τον πιο απαιτητικό μαθητή να συμμετέχει.

Μεθοδολογία

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος  της ΕΦΑ σε μαθητές  με ειδικές
εκπαιδευτικές  ανάγκες  απαιτούσε  προσεκτικό  και  λεπτομερή  σχεδιασμό  ενώ
ταυτόχρονα προσαρμόζονταν στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθητή. Για
την  εξ  αποστάσεως  διδασκαλία  χρησιμοποιήθηκε  τόσο  η  σύγχρονη  όσο  και  η
ασύγχρονη διδασκαλία. Η σύγχρονη διδασκαλία έγινε με το πρόγραμμα Cisco Webex
Meeting και η ασύγχρονη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-τάξη. Το μάθημα
είχε παρακινητικό χαρακτήρα, έτσι ώστε η μαθητές να προσπαθήσουν να εντάξουν τη
φυσική  δραστηριότητα  στην  καθημερινότητά  τους  στη  δύσκολη  και  πρωτόγνωρη
περίοδο  της  πανδημίας.  Εκτός  από  το  διαφοροποιημένο  βαθμό  δυσκολίας  των
δραστηριοτήτων, υπήρχε και πλήθος διαφορετικών μορφών άσκησης, από τις οποίες
ο κάθε μαθητής μπορούσε να επιλέξει σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του. Απώτερος
στόχος  ήταν  η  ένταξη  της  δια  βίου  άσκησης  μακροχρόνια  με  μορφές  άσκησης
προσιτές για όλους. Οι μαθητές αναλάμβαναν πρωτοβουλίες κατά το σχεδιασμό του
μαθήματος  καθώς ο ΚΕΦΑ προσέφερε επιλογές  έτσι  ώστε το μάθημα να αποκτά
ενδιαφέρον και να διεξάγεται σε ένα γόνιμο περιβάλλον, πρόσφορο για συζήτηση και
επίλυση  πιθανών  αποριών  -  προβληματισμών.  Ακολουθήθηκε  συγκεκριμένη
μεθοδολογία κατά την οργάνωση του μαθήματος η οποία περιελάβανε:

1. Επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και  ενημέρωσή  τους  για  την  ημερομηνία  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του
διαδικτυακού μαθήματος.

2. Δόθηκαν  ακριβείς οδηγίες για τη διασφάλιση της σωματικής ασφάλειας των
μαθητών και την προετοιμασία του εσωτερικού χώρου πριν την έναρξη του
προγράμματος άσκησης.

3. Παράλληλα με τη σύγχρονη εξ  αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιούνταν
και η ασύγχρονη μορφή διδασκαλίας με την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού
(προγράμματα  άσκησης,  συμβουλές  υιοθέτησης  υγιεινών  διατροφικών
συνηθειών, πρωτόκολλα για την ασφαλή άσκηση).

4. Δημιουργία  ευχάριστου  κλίματος  αποδοχής  όλων  των  μαθητών  και
συμμετοχής τους στο μάθημα.

5. Παρότρυνση  και  παρακίνηση  των  γονέων  για  ενεργή  συμμετοχή  κατά  τη
διεξαγωγή του προγράμματος παρέχοντας βοήθεια στα παιδιά τους.

6. Εξατομικευμένη άσκηση: Παροχή εναλλακτικών μορφών άσκησης σύμφωνα
με τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή (ποδήλατο, περπάτημα, μπάσκετ, χορός,
ασκήσεις ορθοσωμικής/ μυϊκής ενδυνάμωσης).

7. Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Εάν η κινητική ή νοητική κατάσταση κάποιου
μαθητή  δεν  του  επέτρεπε  να  ακολουθήσει  το  ασκησιολόγιο,  υπήρχε
διαφοροποίηση  του  είδους  άσκησης,  του  βαθμού  δυσκολίας  (αριθμός
επαναλήψεων, σετ) αλλά και του τρόπου εκτέλεσης της κάθε άσκησης. 

8. Κατά την έναρξη κάθε μαθήματος γινόταν συζήτηση για την επίλυση τυχόν
αποριών και προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετώπισαν κατά την άσκησή
τους. Ακόμη και ένα παιδί που δεν συμμετείχε πολύ ενεργά στην αίθουσα της
φυσικής αγωγής μπορούσε να κινητοποιηθεί ζητώντας τη γνώμη του για τα
θέματα που ετίθεντο προς συζήτηση.



9. Δημιουργία ρουτίνας ως προς τη σειρά εκτέλεσης του προγράμματος ακριβώς
όπως  στο  φυσικό  χώρο  του  γυμναστηρίου  (προθέρμανση,  ασκησιολόγιο,
αποθεραπεία).

10. Θέσπιση προσωπικών στόχων για  αριθμό προπονήσεων ανά εβδομάδα και
ανατροφοδότηση.

11. Ακριβείς οδηγίες για τη διασφάλιση της σωματικής ασφάλειας των μαθητών.
12. Η  υιοθέτηση  υγιεινών  διατροφικών  επιλογών  αποτέλεσε  ένα  από  τους

στόχους του μαθήματος.
13. Κύριο στόχο αποτέλεσε η ένταξη ενός προγράμματος άσκησης για μισή ώρα

τρεις φορές την εβδομάδα για τη δια βίου άσκηση των μαθητών.

Συζήτηση

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να παρουσιαστεί η μεθοδολογία και ο
τρόπος  οργάνωσης,  παρουσίασης  και  εκτέλεσης  του  μαθήματος  της  ΕΦΑ
προσαρμοσμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε καιρό πανδημίας σε παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το θετικό ήταν η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε
μεγάλο  ποσοστό.  Τα  ισχυρά  σημεία  της  μεθόδου  ήταν  η  παροχή  εξειδικευμένου
ασκησιολόγιου διαβαθμισμένης δυσκολίας σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε μαθητές
με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  σε Ειδικά  Επαγγελματικά Γυμνάσια  και  Λύκεια
ΕΕΝΕΓΥΛ, οι οποίοι μπορούν να χειριστούν μόνοι τους ή με τη βοήθεια των γονιών
τους  ηλεκτρονικό  υπολογιστή.  Είναι  μείζονος  σημασίας  η  κρίσιμη  εποχή  της
πανδημίας να αποτελέσει εφαλτήριο για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών για τη δια
βίου άσκηση των παιδιών, οι οποίοι είναι οι αυριανοί ενήλικες. Ο ΚΕΦΑ μπορεί να
καλλιεργήσει αρετές στα παιδιά οι οποίες μακροχρόνια θα τους βοηθήσουν να είναι
λειτουργικοί  και να έχουν ποιότητα ζωής.  Η Φυσική Αγωγή είναι  το μάθημα στο
οποίο οι μαθητές μαθαίνουν να είναι σωματικά ενεργοί και τα προγράμματα φυσικής
δραστηριότητας  παρέχουν  ευκαιρίες  στους  μαθητές  να  εφαρμόζουν  όλα  αυτά  τα
οποία μαθαίνουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής αργότερα και ως ενήλικες. Πόσο
σημαντική είναι η συμβολή της προσαρμοσμένης άσκησης είναι ευρέως γνωστό και
πρέπει να τονίζεται ότι η συμβολή της είναι καθοριστική για την ανάπτυξη βασικών
κινητικών  δεξιοτήτων,  για  τη  βελτίωση  της  φυσικής  κατάστασης  και  της
λειτουργικότητας του ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται καθ’ όλη τη
διάρκεια τη ζωής του απολαμβάνοντας ποιότητα στη ζωή του.
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