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Περίληψη

Αποδεδειγμένα η φυσική δραστηριότητα συνυφαίνεται με την καλή ποιότητα ζωής
των  ατόμων,  όπως  επίσης  και  με  την  αρμονική  και  ισόρροπη  ανάπτυξή  τους.
Διαπιστωμένα, ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες  που  φοιτούν  στις  Σχολικές  Μονάδες  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ) παρουσιάζουν, ιδιαιτέρως χαμηλές επιδόσεις στη φυσική δραστηριότητα σε
αντιδιαστολή με τους/τις μαθητές/τριες που έχουν τυπική ανάπτυξη και φοιτούν στις
σχολικές μονάδες της Γενικής Αγωγής.  Αναφορικά με τη μεθοδολογία του άρθρου,
σημειώνεται ότι τα διάφορα και πολύ –ενδιαφέροντα– επιστημονικά δεδομένα και
τεκμήρια, αντλήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μέσω της ενδελεχούς και επισταμένης
διερεύνησης και μελέτης της εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας εν σχέσει με τη
συγκεκριμένη  θεματική.  Τέλος,  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  σκοπός  εκπόνησης  του
συγκεκριμένου άρθρου είναι να αναδείξει, αφενός τα θετικά οφέλη και ευεργετήματα
που έχει η επαυξημένη φυσική δραστηριότητα στην κινητική ανάπτυξη και βελτίωση
των μαθητών/τριών αυτών, αφετέρου, να καταδείξει τη συνεισφορά του μαθήματος
της Φυσικής Αγωγής στην απόκτηση από τη μεριά τους, ψυχοσυναισθηματικών και
ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Λέξεις – Κλειδιά:  ΣΜΕΑΕ, μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Φυσική
Αγωγή

1. Εισαγωγή

Τα άτομα/ μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις
ΣΜΕΑΕ,  έχουν  μία  τάση  και  ροπή,  αποδεδειγμένα,  λόγω  των  εγγενώς
(νευροφυσιολογικών,  αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών, ψυχικών
και νευροψυχικών) ελλειμμάτων τους (ν. 3699/2008) προς τον καθιστικό τρόπο ζωής
και συμπεριφοράς, όχι μόνο εκτός σχολείου, αλλά ακόμη και κατά τη διάρκεια της
σχολική  τους  καθημερινότητας.  Πέραν  των  άλλων,  αναγνωρίζεται  ότι  η  έλλειψη
σωματικής άσκησης από το καθημερινό πρόγραμμα των μαθητών/τριών αυτών, έχει
ορατά  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  εκπαιδευτική,  ψυχοσυναισθηματική,
συμπεριφορική  και  κοινωνική  ανάπτυξη  και  εξέλιξή  τους.  Βάσει  του  παγκόσμιου
οργανισμού υγείας,  εξάλλου,  η απουσία φυσικής δραστηριότητας από τη ζωή των
ανθρώπων, συνιστά τον τέταρτο πυλώνα κινδύνου σε σχέση με το προσδόκιμο και,
κατ’ επέκταση, την παγκόσμια θνησιμότητα (WHO, 2010).

Γι’ αυτό και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συγκαταλέγονται στις
πιο  ευαίσθητες  πληθυσμιακά  ομάδες,  αφού  σε  μακροχρόνιο  επίπεδο  και  μορφή,
εμφανίζουν  σωρευτικά,  περισσότερες  και  μεγαλύτερες  φυσικές  και  αναπτυξιακές
δυσλειτουργίες  και  ανεπάρκειες.  Ιδιαιτέρως,  καταφαίνεται  ότι  η  ελάχιστη
ενασχόληση  των  μαθητών/τριών  αυτών  με  την  άσκηση,  μέσω  του  διδακτικού
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αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής, καθώς οι ώρες που προσφέρονται μέσα από το
ΔΕΠΠΣ  (Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών)  ή/και  το  ΠΑΠΕΑ
(Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής) είναι υποτυπώδεις και δεν επαρκούν για τη
σωματική βελτίωση και ευεξία τους, που σε συνδυασμό τις περισσότερες φορές με τις
ανθυγιεινές και κακές διατροφικές τους συνήθειες και στάσεις, έχει ως έκβαση την
εμφάνιση  υψηλών  ποσοστών  παχυσαρκίας  και  των  συνεπειών  της,  γεγονός  που
δυσχεραίνει όλο και περισσότερο τα ενεργήματα της καθημερινής τους ρουτίνας και
αυτονομίας (Slawson et al., 2013).

2. Ο καταλυτικός ρόλος των εκπαιδευτικών της Φυσικής Αγωγής στη 
διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου στους/τις μαθητές/τριες με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο  εκάστοτε  διδάσκοντας  του  μαθήματος  της  Φυσικής  Αγωγής  στις  ΣΜΕΑΕ,
οφείλει  να  χρησιμοποιεί  εναλλακτικές  στρατηγικές  και  μεθόδους  τέλεσης  του
συγκεκριμένου  διδακτικού  αντικειμένου.  Γενικότερα,  επισημαίνεται  ότι  πρέπει  να
είναι  αποτελεσματικοί  στα  διδακτικά  τους  καθήκοντα  και  υποχρεώσεις  προς  τους
μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να:

 Σχεδιάζουν  με  ρεαλιστικές  προσδοκίες  και  λογική  τις  υπό  εκπόνηση
δραστηριότητες που θα εφαρμόσουν στους μαθητές/τριες αυτούς/ές.

 Καθιερώνουν  συγκεκριμένα  πρωτόκολλα  και  ρουτίνες,  ιδιαιτέρως  στην
διδασκαλία  των  μαθητών/τριών  αυτών,  ούτως  ώστε  να  διαχειρίζονται  το
χρόνο τους ορθά και επωφελώς.

 Επιμένουν υπομονετικά στη διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων για όσο
χρονικό διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να υπάρχει η ανάλογη κατανόηση
από τους μαθητές/τριες αυτής της ιδιαίτερης ομάδας.

 Προνοούν για την αποφυγή διαφόρων προσκομμάτων κατά την τέλεση της
διδασκαλίας τους, ώστε να διατηρούν τη διάρκεια και το σταθερό βηματισμό
στο μάθημά τους.

 Επιχειρούν  να  διατηρούν  συνέχεια  τον  ενθουσιασμό  στους  μαθητές/τριες
αυτούς/ές, δημιουργώντας απ’ την άλλη ένα ζεστό κλίμα.

 Στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο, στην επικοινωνία και όχι στα υλικά κατά τη
διδασκαλία τους.

Η ικανότητα των διδασκόντων του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στις ΣΜΕΑΕ,
με άλλα λόγια, θεωρείται και κρίνεται πολύ σημαντική, αφού οι μαθητές/τριες της
συγκεκριμένης ειδικά δομής, μέσω της φυσικής δραστηριότητας, ρυθμίζουν με έναν
αφανή  και  μη  αντιληπτό  τρόπο  το  σωματικό  τους  βάρος  και,  ενισχύουν  το
επιβαρυμένα οστικό και μυϊκό τους σύστημα (Erturan-Ilker, 2014).

3. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ως εργαλείο κινητικής 
ενεργοποίησης των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Διαπιστωμένα οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποφεύγουν
τη  σωματική  δραστηριότητα  και  την  κίνηση  στη  σχολική  καθημερινότητα.  Το
συγκεκριμένο γεγονός συμβαίνει,  επειδή αντιμετωπίζουν δυσχέρειες  στις  κινητικές
τους  δεξιότητες  και  ικανότητες.  Λαμβάνοντας  υπόψη  αυτά,  δημιουργείται  στους
μαθητές/τριες  αυτούς/ές  μία  αρνητική  προδιάθεση  για  οποιουδήποτε  τύπου
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συμμετοχή  στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής.  Εκτός  των  άλλων,  παρατηρείται  ότι
επηρεάζεται πολύ ο ψυχισμός τους από την ελλιπή κινητική λειτουργικότητα, όπως
επίσης και ο κοινωνικός τομέας. Φυσικό επακόλουθο όλων αυτών είναι, η παραίτησή
τους  από  τις  περισσότερες  δραστηριότητες  και,  ειδικά,  τις  φυσικές,  που
διενεργούνται στους σχολικούς οργανισμούς (Cheng et al., 2011).

Οι  εκπαιδευτικοί  της  Φυσικής  Αγωγής  των  ΣΜΕΑΕ  απ’  τη  μεριά  τους,
επιβάλλεται να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν σωστά την κινητική εξέλιξη των
μαθητών/τριών  αυτών,  ώστε  να  παρουσιάζουν  ισόρροπη  συναισθηματική  και
κοινωνική συμπεριφορά στις σχολικές τους υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, οφείλουν να
έχουν  παιδαγωγικο-επιστημονική  κατάρτιση  και  συγκρότηση  όσον  αφορά  την
ανίχνευση και  αξιολόγηση των κινητικών δυσκολιών που φέρουν οι  μαθητές/τριες
αυτοί/ές  εγγενώς.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  προλαμβάνουν  καταστάσεις  και,  συνάμα,
επαναξιολογούν το πλάνο τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των
διδακτικών  τους  προγραμμάτων,  που  έχουν  ως  απώτερο  σκοπό  και  στόχο  τη
βελτίωση της κινητικής τους συμπεριφοράς (Barnett, 2014). 

4. Η συνεισφορά της Φυσικής Αγωγής στην προαγωγή του υγιεινού 
τρόπου ζωής των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πλέον, συνιστά κρίσιμη και σοβαρή πρόκληση για τη υγεία των μαθητών/τριών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η παχυσαρκία (Smink  et al., 2012). Το φαινόμενο
της  παχυσαρκίας  με  τη  σειρά  του,  έχει  επιβλαβείς  συνέπειες  που  επηρεάζουν  τη
σχολική συμπεριφορά τους. Πολλές ψυχολογικές και σωματικές μεταβλητές, άλλωστε,
όπως  είναι  η  κινητική  ανάπτυξη  και  οι  κοινωνικές  δεξιότητες  των  μαθητών/τριών
αυτών, έχουν συσχετιστεί  –κατόπιν μακροχρόνιων επιστημονικών ερευνών– με την
εξέλιξη και προαγωγή τους, μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής.
Βάσει αυτών, αναδεικνύεται η καταλυτική συμβολή των προγραμμάτων της Φυσικής
Αγωγής στη διαμόρφωση ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής και θετικών στάσεων και
συμπεριφορών από τους/τις μαθητές/τριες αυτούς/τές (Zachopoulou, 2007).

Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητο να εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες της
Φυσικής Αγωγής στις ΣΜΕΑΕ, πολυσύνθετες παρεμβάσεις φυσικών δραστηριοτήτων
(Κάμτσιος, 2006) όσον αφορά τον υγιεινό τρόπο ζωής (αλλαγή αξιών και στάσεων,
επίπεδο  δραστηριοτήτων  κ.ά.)  των  μαθητών/τριών  αυτών,  που  θα  αλλάζουν  τις
αντιλήψεις και την νοοτροπία τους σχετικά με τη σχολική καθημερινότητα. Σκοπός,
επομένως,  των  στοχευμένων  παρεμβάσεων  από  τη  μεριά  των  διδασκόντων  της
Φυσικής Αγωγής πρέπει να είναι, η ενίσχυση της πιο τακτικής σωματικής άσκησης ή/
και  δραστηριότητας  των  μαθητών/τριών  αυτών,  έτσι  ώστε  να  ακολουθούν
περισσότερο υγιεινές συμπεριφορές και στάσεις (Cecchini et al., 2010).

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Η  κινητική  διαπαιδαγώγηση  και,  γενικά,  η  εκπαίδευση  και  διδασκαλία  των
μαθητών/τριών  στις  ΣΜΕΑΕ  στο  να  μην  αποφεύγουν  τη  φυσική  δραστηριότητα,
εναπόκειται  σε  πολύ μεγάλο βαθμό στον επαγγελματισμό,  στην  ευσυνειδησία  και
στην εξειδίκευση των διδασκόντων του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Η πρόληψη
της  παχυσαρκίας  και  η  ανάπτυξη  των  κινητικών  δεξιοτήτων  των  μαθητών/τριών
αυτών,  με  άλλα  λόγια,  δηλαδή,  ο  σχεδιασμός  και  η  εκπόνηση  κατάλληλων
παρεμβατικών προγραμμάτων που θα φέρνουν αποτελέσματα κατόπιν αξιολόγησής

3



τους,  συνδέονται  άρρηκτα  με  τη  συγκρότηση  και  την  κατάρτιση  που  έχουν  οι
διδάσκοντες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε σχέση με το σύστημα της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Τέλος,  η  πολιτεία,  οφείλει  μέσω  των  ταγών  που  χαράσσουν  εκπαιδευτική
πολιτική:  α)  να  νομοθετήσει  ώστε  να  υπάρχει  ατομικός  φάκελος  για  τον  κάθε
μαθητή/τρια  ξεχωριστά  που  φοιτά  στη  δομή  αυτή,  σχετικά  με  το  σωματικό,
ψυχοκινητικό και διατροφικό του/της προφίλ, β) να δημιουργήσει οργανικές θέσεις
για τους εκπαιδευτικούς της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις ειδικές σχολικές μονάδες,
γ)να εμπλουτιστούν τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΦΦΑ, με διδακτικά αντικείμενα
που  θα  αφορούν  τα  ΑμεΑ,  δ)  τόσο  σε  κεντρικό  όσο  και  σε  τοπικό  επίπεδο,  να
υφίστανται συνεχώς, ειδικά συστήματα παρακολούθησης των επιπέδων της φυσικής
δραστηριότητας του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού, ε) να υπάρξει αύξηση των
ωρών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στη δομή αυτή και, στ) να δημιουργηθούν
στις ΣΜΕΑΕ καταλλήλως διαμορφωμένες αίθουσες, για την ασφαλή διεξαγωγή του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
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