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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 Πλακιωτάκης Ιωάννης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βουλευτής 

Λασιθίου 
 Αυγενάκης Ελευθέριος, Υφυπουργός Αθλητισμού 
 Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης 
 Θραψανιώτης Εμμανουήλ, Βουλευτής Λασιθίου 
 Καρτσωνάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης 
 Κουτεντάκη Έφη, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Απασχόλησης 

και Νέας Γενιάς 
 Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Αθλητισμού Κρήτης 
 Γουλιδάκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου 
 Ζερβός Αντώνιος, Δήμαρχος Αγίου Νικολάου 
 Κατσαράκης Νικόλαος, Πρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
 Δρακάκης Εμμανουήλ, Αντιπρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
 Βιδάκη Ειρήνη, Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
 Ζαμπετάκη Λήδα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής 
 Καραγιαννίδης Ιωάννης, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
 Τζανάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
 Γαζανός Ιωάννης, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης 
 Κατσαγκόλης Αθανάσιος, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 
 Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Π/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
 Ψαρουδάκη Πόπη, Διευθύντρια Π/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
 Καρβούνης Λάμπρος, Διευθυντής Π/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης 
 Μακράκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Π/θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου  
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Καρτσωνάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 
Ζαμπετάκη Λήδα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής 
 

ΜΕΛΗ 
 
 Αγγελάκης Εμμανουήλ, Υπεύθυνος Φυσ. Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Π.Ε. Χανίων  
 Βιδάκη Ειρήνη, Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕΚΕΣ Κρήτη   
 Δημητρουλάκη Ευφροσύνη, Πρόεδρος ΕΠΦΑΝ Χανίων   
 Δημόπουλος Ιωάννης, Υπεύθυνος Φυσ. Αγ. και Σχολ.Αθλητ. Δ.Ε. Ηρακλείου  
 Θεολογίτης Όμηρος – Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός ΠΔΕ Κρήτης   
 Καβουσανού Ασπασία, Υπεύθυνη Φυσ.Αγ. και Σχολ. Αθλητ. Π.Ε. Λασιθίου  
 Καραμπίνας Δημήτριος, Υπεύθυνος Φυσ. Αγ. και Σχολ. Αθλητ. Π.Ε. Ρεθύμνης  
 Κατσαμποξάκης Ιωάννης, Υπεύθ. Φυσ. Αγ. και Σχολ. Αθλητ. Π.Ε. Ηρακλείου  
 Κουμής Ιάκωβος, Υπεύθυνος Φυσ. Αγ. και Σχολ. Αθλητ. Δ.Ε. Χανίων   
 Κουρμούλης Ανδρέας, Υπεύθυνος Φυσ. Αγ. και Σχολ. Αθλητ. Δ.Ε. Ρεθύμνης  
 Κουτσουδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΔΕ Κρήτης   
 Λαγός Σταύρος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕΚΕΣ Κρήτης   
 Λεμονάκης Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ   
 Μαραγκουδάκης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής   
 Μαυροδοντίδου Αλέκα, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής   
 Νεονάκη Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής  
 Νηστικάκης Ιωάννης, Υπεύθυνος Φυσ. Αγ. και Σχολ. Αθλητ. Δ.Ε. Ηρακλείου  
 Ξένος Γεώργιος, Υπεύθυνος Φυσ. Αγ. και Σχολ. Αθλητ. Δ.Ε. Λασιθίου   
 Παλάση Μαρία, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής   
 Παλτατσίδης Σταύρος, Πρόεδρος ΕΠΦΑΝ Ρεθύμνης   
 Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος,  Αναπλ. Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήμ. Διοικ. 

Επιστ. & Τεχν. ΕΛΜΕΠΑ   
 Ραφαϊλάκης Ελευθέριος, Πρόεδρος Πολ. Αθλητ. Οργ. Δήμου Αγ. Νικολάου  
 Ρινακάκη Ουρανία, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής   
 Τζιαμπάζης Ευστράτιος, Πρόεδρος ΕΠΦΑΝ Ηρακλείου   
 Τζιαναμπέτη Αναστασία, Υπεύθ. Φυσ. Αγ. και Σχολ. Αθλητ. Π.Ε. Ηρακλείου   
 Τρικάλης Κώστας, Εκπαιδευτικός   
 Τσιράκος Δημήτριος, Συντονιστής λειτουργιών Δ.Α.Κ.Η. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 Μουντάκης Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τέως 

Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρώην Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 Λεμονάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΤ, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) 

 Φλουρής Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 

 Κυπάρος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Α.Π.Θ. 
 Παπαδοπούλου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Α.Π.Θ. 
 Κοσμίδου Ευδοξία, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Α.Π.Θ. 
 Αποστολάκης Νίκος, PhD, Διευθυντής 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου 
 Καραγιαννίδης Ιωάννης, PhD, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Διευθυντής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
 Τζωρμπατζάκης Νίκος, PhD, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
 Λαγός Σταύρος 
 Ατσαλάκη Ξανθούλα 
 Μιχαηλίδη Αφροδίτη 
 Ορφανάκης Βασίλης 
 Συλιγάρδου Φωτεινή 
 Τρικάλης Κώστας 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
 Μουντάκης Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τέως 

Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρώην Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 Λεμονάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΤ, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) 

 Ζαμπετάκη Λήδα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής 
 Κουτσουδάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΔΕ Κρήτης 
 Τρικάλης Κώστας, Εκπαιδευτικός 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
& ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ 
 
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, φίλες και φίλοι, 
 
Σας καλωσορίζουμε στην διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης με διεθνή συμμετοχή το οποίο 
συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης με το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και την 
Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τον Δήμο Αγίου 
Νικολάου και τις Ενώσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής της Κρήτης. 
 
Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει τον Απρίλιο του 2020 δια ζώσης, οι 
απαγορευτικές συνθήκες μας ανάγκασαν σε αναβολή και σε τελική πραγματοποίηση 
φέτος, στις 7, 8 και 9 Μαΐου 2021, εξ αποστάσεως. 
Στις εργασίες του τριήμερου αυτού συνεδρίου συμμετέχουν εξαιρετικοί επιστήμονες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταθέτοντας την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους 
σε παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα της σχολικής φυσικής αγωγής. Στο 
πρόγραμμα περιλαμβάνονται σημαντικές προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις 
καθώς και στρογγυλά τραπέζια με σκοπό την ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών ενώ 
διοργανώνονται παράλληλα ιστοσεμινάρια (webinars) και παρουσίαση καλών 
διδακτικών πρακτικών, τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς με στόχο να 
υποστηρίξουν το έργο τους. 
 
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου και να 
συμβάλλετε με την ενεργή σας συμμετοχή στις συζητήσεις των θεματικών ενοτήτων. 
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

Αγγελάκης, Ε. 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων  

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 (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. 

 
Λέξεις - κλειδιά: ένταξη, συμπερίληψη, δομημένο διάλειμμα, παιχνίδι, σχολική ζωή 

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 
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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 
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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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ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΜΕ 

Πετρίδου, Χ.  

ST.KLIMENT OHRIDSKI 

Περίληψη 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της 
Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) των ΕΕΕΕΚ είναι: «οι ελεύθερες κινητικές 
δραστηριότητες µε ή χωρίς μουσική, …, οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί». Μέσω 
της κίνησης και του ρυθμού επιδιώκεται η σωματογνωσία αλλά και η ανάπτυξη του 
συναισθηματικού τομέα όπως, της επικοινωνίας, της συνεργασίας κ.ά. Για την 
διδασκαλία των παραδοσιακών χορών των μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης δυο ΕΕΕΕΚ με 
ήπια και μέτρια Νοητική Αναπηρία χρησιμοποιήθηκε η μουσικοκινητική αγωγή και η 
μορφολογική μέθοδο. Επιπλέον η διδασκαλία περιελάμβανε διαθεματική προσέγγιση των 
χορών (ιστορία, λαογραφία και γεωγραφία, καλλιτεχνικά). Στο τέλος των μαθημάτων οι 
μαθητές του ενός Ε.Ε.Ε.Ε.Κ έλαβαν μέρος σε δράσεις που υλοποιήθηκαν σε εκδηλώσεις 
της τοπικής κοινωνίας που έως τη στιγμή εκείνη αποτελούσε προνόμιο μόνο του τυπικού 
πληθυσμού ενώ του δευτέρου σε φεστιβάλ χορών ΑΜΕΑ. Είναι επιβεβλημένο τα σχολεία 
να ανοίξουν τις πόρτες τους ώστε οι εμπειρίες και τα ερεθίσματα που παρέχουν στα 
άτομα με Ν.Α. να είναι βιωματικές. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι η ανάπτυξη είναι 
μια δυναμική, συνεχής και διαδοχική διαδικασία η οποία βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση 
από το περιβάλλον. 
 
Λέξεις - κλειδιά: Χορός, Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Προσαρμοσμένη φυσική Αγωγή 

Εισαγωγή 

Ο χορός σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες εμφανίστηκε ως επικοινωνία και ανάγκη 
αυτοέκφρασης. Πριν μερικά χρόνια η μετάδοση της γνώσης και η συνέχιση της λαϊκής 
παράδοσης ήταν μια φυσική διαδικασία που γινόταν κύρια από γενιά σε γενιά μέσω της 
συμμετοχής στα πολιτιστικά γίγνεσθαι της εποχής, σήμερα το ρόλο αυτό καλούνται να 
επιτελέσουν η δημόσια εκπαίδευση αλλά και διάφοροι ιδιωτικοί φορείς. Οι τελευταίοι 
πέρα από την εκμάθηση των χορών παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να 
μετέχουν σε δραστηριότητες που οργανώνονται εντός και εκτός των συνόρων της 
Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη βιωματική συμμετοχή των 
συμμετεχόντων. 
 Σκοπός της παρέμβασης ήταν μαθητές με ήπια και μέτρια Νοητική Αναπηρία να 
μυηθούν στα βήματα των παραδοσιακών χορών και να μετέχουν σε τοπικές χορευτικές 
εκδηλώσεις. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Οι χοροί αποτελούν το μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής καθώς 
συμβάλλουν στην ψυχοσωματική, κινητική αλλά και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού 
(Α.Π.Σ. 1997, Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003α, 2003β). Ως μορφή σωματικής δραστηριότητας 
προσφέρει πολλαπλά οφέλη συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
συμμετεχόντων καθώς είναι ευχάριστη, προάγει τη σωματική και ψυχολογική ευεξία, 
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επιδρά θετικά στις δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, προσφέρει ικανοποίηση 
και θετικά συναισθήματα (Lykesas, Giosos & Douka, 2019; Lykesas et al., 2018). Η 
συμμετοχή σε παραδοσιακούς χορούς προάγει τον αυτοσχεδιασμό, τη φαντασία, τη 
δημιουργικότητα, την αυτοεκτίμηση, αναπτύσσει την κινητική συνείδηση των μουσικών 
ρυθμικών δεξιοτήτων, τον έλεγχο του σώματος, τον συντονισμό, την ισορροπία 
(Theocharidou et al., 2018). Μάλιστα ένα συστηματικό και καλά σχεδιασμένο 
πρόγραμμα Ελληνικών παραδοσιακών χορών βελτιώνει τη δυναμική ισορροπία ατόμων 
με Ν.Α (Tsimaras et al., 2012).  
 Πρόκειται για μια υψηλής οργάνωσης και συνθετότητας δεξιότητα στην οποία τα 
παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς μετά την ηλικία των 9-11 ετών. Η μειωμένη 
ικανότητα κατανόησης νέων ή σύνθετων πληροφοριών και μάθησης των ατόμων με 
Νοητική Αναπηρία (World Health Organisation, 2015), η γενικότερη καθυστέρηση των 
κινητικών προτύπων (Connolly & Michael, 1986) από 2 έως 4 χρόνια σε σύγκριση με 
αυτή των ατόμων με φυσιολογική νοημοσύνη (Auxter et al., 2005; Τσιμάρας, 2000) 
οδηγεί στην ανάγκη τροποποίησης της διδασκαλίας στην ατομικότητα των μαθητών.  
 Ένας από τους βασικούς σκοπούς που καλείται να επιτελέσει το δημόσιο σχολείο 
είναι να «..διαφυλάσσει και προάγει τον πολιτισμό» αλλά και τις «…αξίες της λαϊκής 
μας παράδοσης..» (Νόμος 1566/85). Διανύοντας τον 21ο αιώνα η δημόσια εκπαίδευση 
αποτελεί το μοναδικό φορέα μετάδοσης αυτή της γνώσης, της συγκίνησης, της 
ικανοποίησης που προσφέρει αυτή η μορφή έκφρασης μεταξύ των ατόμων με Ν.Α. Σ’ 
αυτό συντελεί η σχεδόν παντελής έλλειψη χορευτικών ιδιωτικών συλλόγων για αυτή τη 
πληθυσμιακή ομάδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της δημόσιας εκπαίδευσης θα 
πρέπει να είναι η ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίηση όλων ανεξαιρέτως των ατόμων 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, οργανώθηκε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα 
εκμάθησης χορών με στόχο τη δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες που 
υλοποιούνται εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Οι γνωστικές αλλά και νοητικές ελλείψεις 
των ατόμων με Ν.Α καθώς και οι στερεότυπες κινήσεις που συχνά εκδηλώνουν 
δυσκολεύουν την κοινωνικοποίηση και την αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο 
(Αuxter, Pyfer & Huettig, 2005; Gabler-Halle, Halle & Chung,1993), την αλλαγή των 
στάσεων απέναντί τους αλλά και τη βιωματική εμπειρία μέσω της συμμετοχής τους σε 
πολιτιστικούς συλλόγους.  

Μεθοδολογία 

Δείγμα: Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε δυο διαφορετικά ΕΕΕΕΚ στην περιφέρεια της 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε μαθητές (κορίτσια-αγόρια) από 16 έως 24 ετών της 
Β/θμιας Εκπ/σης.  

Μεθοδολογία. Τα μαθήματα των παραδοσιακών χορών προσεγγίστηκαν 
διαθεματικά (ιστορία, λαογραφία και γεωγραφία), ενώ για την διδασκαλία εφαρμόστηκε 
η μορφολογική μέθοδο η οποία διαρθρώνεται σε τέσσερα στάδια αλλά και η 
μουσικοκινητική αγωγή. Συγκεκριμένα οι μαθητές διδάχτηκαν κατά σειρά την κίνηση, 
την κίνηση στον χώρο, την κίνηση στον χρόνο και τον συνδυασμό αυτών (κίνηση, 
χρόνος, χώρος). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν, 
ότι ο χορός δεν αποτελεί απλά μια μουσικοκινητική δραστηριότητα ή τρόπο έκφρασης 
μόνο των χορευτών, αλλά τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας γενικότερα, και σχετίζεται 
με τη συλλογικότητα.  

Περιγραφή παρέμβασης: 

Α μέρος: Οι μαθητές α) περπάτησαν - έτρεξαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις (μπροστά, 
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πίσω, δεξιά, αριστερά), σε επίπεδα (χαμηλό, μεσαίο, ψηλό) και διαδρομές (ευθεία, 
καμπύλη, τεθλασμένη) με σκοπό την εκμάθηση των διαφορετικών τρόπων κίνησης στον 
χώρο, β) εκμάθηση της έννοιας του χρόνου (αργά, γρήγορα, παρατεταμένα, απότομα), 
της δυναμικής (βαρύ, ελαφρύ) και της ροή (συγκρατημένο, ελεύθερο), γ) εκμάθηση των 
σχέσεων μεταξύ των μελών του σώματος (συμμετρικές, ασύμμετρες), σε σχέση με άλλα 
αντικείμενα ή με τους συμμαθητές τους, δ) συνδυασμός των παραπάνω. Οι μαθητές 
πιασμένοι από τις παλάμες κινούνταν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και μετά από το 
σύνθημα έπρεπε να σχηματίσουν γρήγορα ένα κύκλο έχοντας τα πόδια στη προσοχή.  
Β μέρος: α) Εκμάθηση του ρυθμού και της τονικότητας (ισχυρό/ασθενές). Από καθιστή, 
όρθια θέση ή με ελεύθερη μετακίνηση στον χώρο με παλαμάκια, χτυπώντας διαφορετικά 
μέρη του σώματος με τα χέρια ή χτυπώντας τα πέλματα. β) Εκμάθηση του μαλακά-
δυνατά, αργά-γρήγορα. Για παράδειγμα ο τονισμός του δυνατού γινόταν με το δεξί πόδι 
και του ασθενές με το αριστερό ή με παλαμάκια από καθιστή, όρθια θέση ή με 
μετακίνηση κ.ά. γ) Εκμάθηση της παύσης: στο άκουσμα της παύσης παρέμειναν ακίνητοι 
ή χτυπούσαν κάποιο μέρος του σώματος ή συνδυασμό αυτών μετά από υπόδειξη ή κατά 
βούληση. δ) Εκμάθηση της χρονικής αξίας δηλαδή ισόχρονες και ανισόχρονες κινήσεις, 
μεγάλη ή μικρή χρονική αξία π.χ. μεγαλύτερη χρονική αξία από καθιστή ή όρθια θέση, 
δυνατό παλαμάκι ή χτύπημα των ποδιών με τα χέρια ή συνδυασμό κινήσεων κ.ά. ε) Για 
την εκμάθηση του δεξιού και του αριστερού οι μαθητές έρχονταν στη διάσταση ή στο 
ισχυρό μέρος του χορού πρότασσαν το δεξί ή το αριστερό πόδι και επέστρεφαν στην 
προσοχή στο ασθενές. στ) Για την εκμάθηση των πλάγιων μετακινήσεων στο ισχυρό 
μέρος τοποθετούσαν το ένα πόδι στη διάσταση και στο ασθενές έφερναν το άλλο πόδι 
δίπλα ή και το αντίστροφο. Το ίδιο με βηματισμό (δύο, τρία κ.ο.κ.) με παρόμοιο τρόπο 
διδάχτηκα τον βηματισμό -μετακίνηση. ζ) Για την εκμάθηση των στηρίξεων και των 
άρσεων σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο οι μαθητές από όρθια θέση μετακινούνταν 
δεξιά ή αριστερά με το δεξί ή με το αριστερό πόδι αντίστοιχα ενώ σήκωναν ή πατούσαν 
ελαφρά πιο μπροστά από το άλλο πόδι ή το χτυπούσαν στο έδαφος. Τα παραπάνω 
πραγματοποιήθηκαν με αλλαγές ρυθμού και κατεύθυνσης Τα παραπάνω στην αρχή 
εκτελέστηκαν ελεύθερα και στη συνέχεια πιασμένοι σε κύκλο.  
 Για χαλάρωση τα παιδιά έπαιζαν μουσικές καρέκλες, το παιχνίδι στατικής και 
δυναμικής ισορροπίας «ένα δύο τρία κόκκινο φως». Στα πλαίσια της διαθεματικότητας 
ζωγράφισαν χάρτες, φορεσιές, κρυπτόλεξο με τα ονόματα των χορών, τοποθέτησαν 
πινέζες στον χάρτη των περιοχών που ανήκανε οι χοροί.  

Αποτελέσματα 

Οι μαθητές έμαθαν να χορεύουν πανελλήνιους και τοπικούς χορούς στην απλή τους 
μορφή, λαογραφικά, πολιτιστικά και γεωγραφικά στοιχεία αυτών. Μετά το πέρας της 
παρέμβασης οι μαθητές του ενός ΕΕΕΕΚ συμμετείχαν στην τελετή έναρξης της 1ης 

Μαθητιάδας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης που υλοποιήθηκε στο Νομό ενώ του δευτέρου 
έλαβαν μέρος σε πανελλήνιους χορούς ΑΜΕΑ στην Καρδίτσα αποσπώντας το πρώτο 
βραβείο πρωτότυπης χορογραφίας. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Οι μαθητές των δυο ΕΕΕΕΚ μυήθηκαν στα βήματα αλλά και σε λαογραφικά 
παραδοσιακών χορών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενοι, 
ενώ στα διαλείμματα συχνά ρωτούσαν πότε θα ξανακάνουμε μάθημα. Όλοι τους για 
πρώτη φορά ντύθηκαν με παραδοσιακές στολές αποδεικνύοντας ότι μπορούν να είναι 
ενεργοί πολίτες στα τεκταινόμενα της κοινωνίας αρκεί να τους δοθεί η δυνατότητα.  
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Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Μουσουλή, Μ. 

Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

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. 
 
Λέξεις - κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδική φυσική αγωγή, προσαρμοσμένη 
φυσική αγωγή, σχολική φυσική αγωγή 

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 
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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 
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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 περιελάμβανε: 
 Επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

ενημέρωσή τους για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του διαδικτυακού 
μαθήματος. 

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

 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). 

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

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

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

 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.  

 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. 

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

 Θέσπιση προσωπικών στόχων για αριθμό προπονήσεων ανά εβδομάδα και 
ανατροφοδότηση. 

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

μαθήματος. 
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 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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ΚΡΙΤΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΜΕΑΕ 

Νοβάκος, Ι.  

Ειδικός Παιδαγωγός – Κοινωνιολόγος 

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 σχολικής 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 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) 
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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 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 



23 

 

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 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 
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καταλλήλως διαμορφωμένες αίθουσες, για την ασφαλή διεξαγωγή του μαθήματος της 
Φυσικής Αγωγής. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 

ΑΝΑΓΚΗ Ή ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ; 

Μπάφας, Χρ.  

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70.50 

Περίληψη 

Υπολογίζεται ότι στις μέρες μας περίπου το 1% του μαθητικού πληθυσμού έχει κάποιο 
είδος νοητικής υστέρησης. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάδειξη 
αποκλίσεων των παιδιών αυτών σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της συμμετοχής τους σε 
σωματικές δραστηριότητες κατά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και σε σπορ και 
αθλήματα. Πρόκειται για μια θεωρητική εργασία που εκπονήθηκε κυρίως βάσει 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης πηγών εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας, σε 
συνδυασμό με προσωπικές επαγγελματικής φύσεως εμπειρίες. Κεντρικό εύρημα της 
εργασίας ανάγεται η αναγκαιότητα συμμετοχής των παιδιών με νοητική υστέρηση σε 
σωματικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να ωφεληθούν πολλαπλώς και ουσιωδώς.  
Λέξεις – κλειδιά: μαθητές με νοητική υστέρηση, ένταξη, Φυσική Αγωγή, σχολικός 
αθλητισμός, σπορ και αναψυχή 

Εισαγωγή 

Η νοητική υστέρηση συνήθως προκαλεί σημαντικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στη 
ζωή των παιδιών επηρεάζοντας τόσο την ψυχολογική και σωματική τους υγεία, όσο και 
την προσαρμογή τους σε κοινωνικούς και γνωστικούς τομείς. Είναι ευρέως γνωστό ότι 
παιδιά με κάποιου είδους νοητική υστέρηση βιώνουν την απομόνωση και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, που οδηγούν στη σωματική τους αδρανοποίηση. Σημαντικότερες αποκλίσεις 
παρουσιάζουν στους τομείς της αντίληψης, μνήμης, προσοχής, αυτορρύθμισης και 
κινήτρων. Δύναται να επιτευχθεί ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο μέσω του μαθήματος 
της Φυσικής Αγωγής; Χρειάζεται να συμμετέχουν σε σωματικές δραστηριότητες, σε 
αθλήματα και σε σπορ; Ωφελούνται από τη συμμετοχή τους ή όχι, και αν ναι με ποιον 
τρόπο; Τουλάχιστον σε επίπεδο σχολείου, θα έπρεπε να λογίζεται ως αναφαίρετο 
δικαίωμα των παιδιών με νοητική υστέρηση η ισότιμη συμμετοχή τους σε σωματικές 
δραστηριότητες και κατ’ επέκταση, ομαλότερη ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο. 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη τυπικών αποκλίσεων των παιδιών με νοητική 
υστέρηση, καθώς και της αναγκαιότητας συμμετοχής τους σε σωματικές δραστηριότητες 
κατά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολικό πλαίσιο καθώς και σε σπορ και 
αθλήματα, τόσο για λόγους ψυχικής και σωματικής υγείας, όσο και για την ομαλότερη 
επίτευξη της κοινωνικής τους ένταξης. 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Νοητική υστέρηση: Μαθητές με νοητική υστέρηση έχουν χαμηλότερη του μέσου όρου 
νοητική λειτουργία, γεγονός που εκδηλώνεται στην απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, 
την επεξεργασία πληροφοριών, την επικοινωνία, την αυτορρύθμιση και τη μετά-γνώση 
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(Σαλβαράς, 2013:21), καθώς επίσης και μέσω απόκλισης σε αντιληπτικές, κοινωνικές ή/
και πρακτικές δεξιότητες (Στασινός, 2016).  
 Αντίληψη: Υπολογίζεται ότι προσλαμβάνουν και συγκρατούν το 10% όσων 
διαβάζουν, το 20% όσων ακούν, το 30% όσων βλέπουν, το 50% όσων βλέπουν και 
ακούν, το 70% απ’ ότι συζητούν, το 80% όσων βιώνουν, το 95% όσων διδάσκουν σε 
κάποιον άλλον (Σαλβαράς, 2013). Συνεπώς, προκρίνεται εύλογα η πολύ-αισθητηριακή 
μάθηση. 
 Μνήμη: Αδυναμία στην αντίληψη συνεπάγεται και αδύναμη μνήμη, δηλαδή 
αδυναμία συγκράτησης, επεξεργασίας και ανάκλησης πληροφοριών (Σαλβαράς, 2013).  
 Προσοχή: Εντοπίζεται έλλειμμα στον τομέα της προσοχής σε παιδιά με νοητική 
υστέρηση. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν πιο αργούς χρόνους αντίδρασης ακόμη και σε 
απλά πειράματα μέτρησης χρόνου αντίδρασης (Wenar & Kerig, 2008).  
 Αυτορρύθμιση: Μαθητές με νοητική υστέρηση παρουσιάζουν προβλήματα 
αυτορρύθμισης, καθώς δεν έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό το σύστημα ελέγχου 
και λήψης αποφάσεων (Σαλβαράς, 2013:38). 
 Κίνητρα: Οι μαθητές με νοητική υστέρηση συνηθέστερα ακολουθούν μια παθητική 
συμπεριφορά βιώνοντας αισθήματα κατωτερότητας, παρουσιάζοντας μειωμένο 
ενδιαφέρον και καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια (Σαλβαράς, 2013).  
 Συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες: Η άσκηση και τα σπορ σχετίζονται με 
ελάττωση της κακής συμπεριφορικής προσαρμογής των παιδιών με νοητική υστέρηση, 
καθώς επίσης και βελτίωση της σωματικής ευεξίας, της αυτό-πεποίθησης και της 
κοινωνικής τους επάρκειας και λειτουργικότητας (Dykens et al., 1998). Η 
προγραμματισμένη και συχνή συμμετοχή των παιδιών με νοητική υστέρηση στο μάθημα 
της Φυσικής Αγωγής καθώς και σε αθλητικές δραστηριότητες εν γένει, επηρεάζει με 
θετικό πρόσημο τόσο την ψυχική και σωματική τους υγεία, όσο και την κοινωνική τους 
προσαρμογή και κινητική κατάσταση (Ilhan et al., 2013:6).  
 Βάσει έρευνας των Foley et al. (2008) παρατηρούνται εμφανώς χαμηλότερα επίπεδα 
σωματικής δραστηριότητας (σχολικό πλαίσιο, καθημερινότητα, Σαββατοκύριακα) για 
παιδιά με νοητική υστέρηση συγκριτικά με παιδιά χωρίς, ευρήματα που καταδεικνύουν 
την ανισότητα μεταξύ των δύο τυπικών κατηγοριών ως προς τη σωματική δραστηριότητα 
από την πρώτη κιόλας σχολική ηλικία. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Hankle et al. (2021), 
άτομα με διανοητικές δυσκολίες προτιμούν για δραστηριότητες αναψυχής αθλήματα και 
σπορ (ακολουθεί τεχνολογία και gaming), ενώ ταυτόχρονα εξάγεται ως συμπέρασμα ότι 
άτομα με και χωρίς διανοητικές δυσκολίες αποκομίζουν όμοια οφέλη συμμετέχοντας σε 
δραστηριότητες που ευχαριστιούνται. 
 Βάσει έρευνας των Yilmaz et al. (2009) σε δείγμα εννέα (9) ασκήσιμων και επτά (7) 
εκπαιδεύσιμων παιδιών χωρίς προηγούμενη εμπειρία οργανωμένης σωματικής 
δραστηριότητας, εντοπίζεται ότι τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο γκρουπ, η 
συμμετοχή σε δραστηριότητες στο νερό είχε θετική επίδραση στη σωματική ευεξία τους. 
Οι ασκήσεις “aquatics” δύνανται να βελτιώσουν το καρδιαγγειακό (ο.π.:108) καθώς και 
το αναπνευστικό σύστημα αυτών των παιδιών (αναπνευστικός συντονισμός, κινητικός 
έλεγχος μυών προσώπου) (ο.π.:109).  

Συζήτηση 

Μαθητές με νοητική υστέρηση συνήθως αποκλίνουν αισθητά από τον μέσο φυσιολογικό 
όρο ως προς την αντίληψη, τη μνήμη, την προσοχή, την αυτορρύθμιση, τα κίνητρα. Ως 
άμεση απόρροια καθίσταται ο άμεσος και έμμεσος κοινωνικός αποκλεισμός τους, καθώς 
και αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Φιλίες μεταξύ ενός προ-
εφήβου χωρίς υστέρηση και ενός προ-εφήβου με υστέρηση χαρακτηρίζονται από χαμηλό 
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επίπεδο εμπλοκής, με τα παιδιά να απασχολούνται συχνά ανεξάρτητα και σπάνια να 
γελούν μαζί (γνωστοί και όχι φίλοι) (Wenar & Kerig, 2008).  
Ως εκ τούτου, καθίσταται έκδηλη η ανάγκη διαμεσολάβησης των εκπαιδευτικών ώστε να 
επιτευχθεί η ένταξη των παιδιών αυτών. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα μπορούσε 
να αποτελέσει ένα προνομιακό πεδίο όπου οι ανισότητες θα μπορούσαν να αμβλύνονται. 
Οι Horvat & Franklin (2001) προτείνουν να παρέχονται στα παιδιά με νοητική υστέρηση 
περισσότερες ευκαιρίες σε διάφορες σωματικές δραστηριότητες, καθώς και να μην 
γίνονται «ανεκτά» στυλ σωματικής αδράνειας και μειωμένης συμμετοχής σε παιχνίδια ή 
σπορ. Μπορεί τα αποτελέσματα να αργούν να έρθουν ή να μην είναι θεαματικά (Ilhan et 
al., 2013), ωστόσο οποιαδήποτε θετική διαφοροποίηση εντοπίζεται σε περιπτώσεις 
παιδιών με νοητική στέρηση, οφείλει να λογίζεται ως μέγιστο κέρδος. 
 Σύμφωνα με τους Panagiotou et al. (2008) η δημιουργία ενός σχολικού ενταξιακού 
περιβάλλοντος απαιτεί μια φρέσκια προσέγγιση που προϋποθέτει στοχευμένο σχεδιασμό, 
συνεργασία και σύνταξη προγραμμάτων «επαγρύπνησης» μεταξύ τυπικών ατόμων, 
γεγονός που εμπεριέχει δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ τυπικών μαθητών και 
μαθητών με αναπηρίες, όπως τα σπορ. Ο τυπικός μαθητής που εκτίθεται σε θετικές 
συγκυρίες ενός ενταξιακού περιβάλλοντος είναι θεμιτό να βιώνει την εμπειρία μέσω 
αίσθησης πραγματικότητας και όχι απλώς ως θεατής (ο.π). 
 Κατά την εκπόνηση προγραμμάτων σωματικής δραστηριότητας με συμμετέχοντες 
από κοινού μαθητές με και χωρίς νοητική υστέρηση, θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό να 
μην στοχεύουμε σε μια στείρα σύνδεση των σπορ με ανταγωνισμό, αλλά σε σύνδεση τους 
με αναψυχή, έτσι ώστε τα παιδιά με νοητική υστέρηση να μπορούν κι αυτά να 
ωφεληθούν από τη συμμετοχή τους, γεγονός που υποστηρίζεται και από τους γονείς τους 
(Ilhan et al., 2013:7). 
 Όπως δείχνει η έρευνα των Wang & Qi (2020) στη Σανγκάη της Κίνας, μαθητές 
χωρίς νοητική υστέρηση δείχνουν πρόθεση συμμόρφωσης με νέους κανόνες σε αθλητικές 
δραστηριότητες ώστε να καταστούν προσβάσιμες και κατάλληλες για συμμαθητές τους 
με δυσκολίες, ωστόσο αντιδρούν σε συγκεκριμένα σπορ όπου η διαμόρφωση των 
κανόνων τείνει να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στη δική τους ευχαρίστηση (π.χ. στο 
μπάσκετ μαθητές με νοητική υστέρηση δικαιούνται να κρατήσουν την μπάλα για 10’’ 
ενώ μαθητές χωρίς για 5’’). Επίσης, μαθητές που τους ενδιαφέρει ο ανταγωνισμός και οι 
επιδόσεις, τείνουν να είναι αρνητικοί ως προς την ισότιμη ένταξη των συμμαθητών τους 
με δυσκολίες (ο.π).  
 Η αναγκαιότητα συμμετοχής των παιδιών με νοητική υστέρηση στη Φυσική Αγωγή 
και στον αθλητισμό γενικότερα, τίθεται στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού ώστε να 
μεταφραστεί ως χρησιμότητα, όφελος και μέσον κοινωνικής ένταξης και ψυχολογικής 
ανάτασης. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι στο συγκείμενο της χώρας μας διδάσκοντες 
της Φυσικής Αγωγής υιοθετούν θετική στάση και ανταπόκριση ως προς τη διδασκαλία 
και συμπερίληψη των μαθητών αυτών στο γενικό πλαίσιο (Doulkeridou et al., 2011).  

Συμπέρασμα 

Παιδιά με νοητική υστέρηση αποκλίνουν από τον μέσο όρο στους τομείς της αντίληψης, 
της μνήμης, της προσοχής, της αυτορρύθμισης και των κινήτρων. Η συμμετοχή αυτών 
των παιδιών σε σωματικές δραστηριότητες κατά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς 
και σε αθλήματα και σπορ, κρίνεται επιτακτική έτσι ώστε να ωφεληθούν τα παιδιά τόσο 
ως προς την ψυχική και σωματική τους υγεία, όσο και ως προς την ουσιαστικότερη 
ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.  
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΠ-Υ: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ 

Μπάφας, Χρ. 

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70.50 

Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι τόσο η παρουσίαση των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων, τυπικών αποκλίσεων και λειτουργικών τρόπων διαχείρισης παιδιών με 
διάγνωση ΔΕΠ-Υ (ιδιαιτέρως αναφορικά με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής), όσο και η 
μελέτη και συσχέτιση αυξημένων ποσοστών επιτυχίας αυτών των παιδιών σε ατομικά 
σπορ. Πρόκειται για μια θεωρητική εργασία που εκπονήθηκε βάσει βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης πηγών εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας, σε συνδυασμό με προσωπικές 
επαγγελματικής φύσεως εμπειρίες. Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα περιορίζεται στις 
δομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κεντρικό εύρημα αναδεικνύεται η απόκλιση των 
παιδιών με ΔΕΠ-Υ σε συγκεκριμένους τομείς που έχει ως απόρροια δυσκολίες 
προσαρμογής τους σε ομαδικά παιχνίδια και αθλήματα, ενώ τα ατομικά δείχνουν να τους 
ταιριάζουν περισσότερο. 

Λέξεις - κλειδιά: μαθητές με ΔΕΠ-Υ, Φυσική Αγωγή, σχολικός αθλητισμός, ατομικά 
αθλήματα, διαχείριση μαθητών με ΔΕΠ-Υ 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η ειδική αγωγή τείνει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής 
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ενός συμπεριληπτικού σχολείου που αμβλύνει τις ανισότητες. 
Τα παιδιά με ιατρική διάγνωση ΔΕΠ-Υ, αποτελώντας σημαντικό ποσοστό του μαθητικού 
πληθυσμού, φοιτούν στο πλαίσιο του γενικού σχολείου συνήθως υποστηριζόμενα από 
εκπαιδευτικό εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (παράλληλη στήριξη). Ωστόσο, 
σε πολλά διδακτικά αντικείμενα (π.χ. Φυσική Αγωγή) δεν παρέχεται υποστήριξη 
(περιορισμός λόγω εκπαιδευτικού ωραρίου), καθώς το ίδιο συμβαίνει και σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες. Παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά απόκλιση συγκριτικά με τα μέσα 
φυσιολογικά επίπεδα στους τομείς της ψυχοκινητικής ικανότητας, του προσανατολισμού 
στον χώρο και της ταχύτητας αντίδρασης; Επίσης, κυρίως στην ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία, εντοπίζονται αναφορές που ανάγουν τα ατομικά σπορ ως πιο κατάλληλα 
σε σχέση με τα ομαδικά για παιδιά με ΔΕΠ-Υ. Συνεπώς, τουλάχιστον σε σχολικό 
επίπεδο, θεμιτό θα ήταν να επιδιώκεται κατάλληλα η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των 
παιδιών αυτών, καθώς και η ομαλότερη και λειτουργικότερη ενσωμάτωση και αποδοχή 
τους στις σχολικές και κοινωνικές ομάδες.  

Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι διττός: αφενός η παρουσίαση των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων, τυπικών αποκλίσεων και λειτουργικών τρόπων διαχείρισης παιδιών με 
διάγνωση ΔΕΠ-Υ (ιδιαιτέρως σε σχέση με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής), αφετέρου η 
μελέτη και συσχέτιση πιθανώς αυξημένων ποσοστών επιτυχίας αυτών των παιδιών σε 
ατομικά σπορ συγκριτικά με ομαδικά.  



30 

 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  

ΔΕΠ-Υ: Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπέρ-κινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) 
θεωρείται μία από τις συχνότερες νεύρο-αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας 
με τη συχνότερη παιδοψυχιατρική διάγνωση. Διακρίνονται τρεις επιμέρους τύποι: α) Ο 
κυρίαρχος τύπος της ελλειμματικής προσοχής, β) Ο κυρίαρχος τύπος της υπέρ-
κινητικότητας- παρορμητικότητας, γ) Ο συνδυαστικός τύπος της ελλειμματικής προσοχής 
και της υπέρ-κινητικότητας- παρορμητικότητας. (Taylor, 2013· Μανιαδάκη & Κάκουρος, 
2016· Στασινός, 2016).  
 Ο όρος «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπέρ-κινητικότητας» υποδηλώνει 
ένα γενικότερο συνδυασμό έκδηλων συμπεριφορικών προβλημάτων. Ουσιαστικά 
πρόκειται για έλλειμμα ικανότητας του παιδιού να επικεντρώνει την προσοχή του σε μια 
συγκεκριμένη δραστηριότητα με ταυτόχρονη τάση εκδήλωσης άσκοπων κινήσεων σε 
υψηλή συχνότητα, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσληψη αισθητηριακών ερεθισμάτων 
και μετάφραση τους σε κοινωνικό-γνωστικές δεξιότητες (Taylor, 2013· Στασινός, 2016). 
Παιδιά με ΔΕΠ-Υ πολύ συχνά βιώνουν απόρριψη, αγνόηση, απόσυρση, συναισθηματικά 
προβλήματα, χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, που μπορούν να οδηγήσουν σε 
διαταραχές της διαγωγής (εναντιωματική/ προκλητική συμπεριφορά) ή/και συνυπάρχουν 
με μαθησιακές δυσκολίες (McGough, 2014). Η ΔΕΠ-Υ παραμένει συχνά αδιάγνωστη ή 
εσφαλμένα διαγνωσμένη, ενώ, ακόμη και όταν γίνεται σωστή διάγνωση, δεν εφαρμόζεται 
πάντοτε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο συνδυασμού θεραπευτικών προσεγγίσεων που 
απαιτεί η αντιμετώπιση της (Taylor, 2013).  
 Ψυχοκινητική ικανότητα: Ως ψυχοκινητική ικανότητα ορίζεται η δυνατότητα που 
έχει το άτομο να εκτελεί κινητικές δεξιότητες με μέγιστο βαθμό βεβαιότητας, 
καταναλώνοντας την ελάχιστη δυνατή ενέργεια σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό 
διάστημα. Οι ψυχοκινητικές ικανότητες έχουν τη θέση τους στις καθημερινές 
δραστηριότητες και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την απόδοση μας γενικά 
(Ζάραγκας, 2011:19). 
 Προσανατολισμός στον χώρο: Η αντίληψη του χώρο-χρόνου καθώς και ο 
προσανατολισμός στον χώρο-χρόνο αποτελεί μια κατάκτηση, την οποία κάθε παιδί την 
πετυχαίνει με το δικό του τρόπο σύμφωνα με τα μέτρα του, τον ρυθμό του, την κίνηση, τη 
μετακίνηση, τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, τις άμεσες αντιληπτικές εμπειρίες και με 
διαρκή αναφορά στο δικό του σώμα (Ζάραγκας, 2011:25). 
 Ικανότητα αντίδρασης: Ταχύτητα αντίδρασης είναι η ικανότητα να αντιδρά κάποιος 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε ένα ερέθισμα. Το επίπεδό της περιορίζεται από τον χρόνο 
της αντίδρασης. Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος αντίδρασης, τόσο υψηλότερο είναι και το 
επίπεδο της ταχύτητας αντίδρασης. Ο χρόνος αντίδρασης είναι το διάστημα ανάμεσα 
στην εκδήλωση του ερεθίσματος και στην πρώτη πραγματική κινητική αντίδραση 
(Ζάραγκας, 2011:39). 
 Ατομικά αθλήματα: Σύμφωνα με τον παιδοψυχίατρο Salpekar, μέσω συμμετοχής σε 
σπορ τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ βοηθιούνται να «βγουν από το καβούκι τους» (McMillen, 
2013). Παράλληλα, η παιδίατρος Quinn που ειδικεύεται σε ΔΕΠ-Υ, τονίζει ότι ατομικά 
σπορ όπως τένις, κολύμβηση, στίβος, πολεμικές τέχνες, ίσως να ταιριάζουν καλύτερα στα 
παιδιά με ΔΕΠ-Υ (ADDITUDE, 2020). Ο πραγματικός αντίκτυπος και αναμενόμενη 
επίδραση του αθλητισμού αναμένεται να είναι στην αυτοπεποίθηση, στην αυτοεικόνα, 
στην κοινωνικοποίηση και στην κοινωνική ζωή του παιδιού, τομείς σημαντικοί να 
οικοδομηθούν νωρίς ηλικιακά, και ένα κομμάτι προσέγγισης της ΔΕΠ-Υ υποτιμημένο και 
ορισμένες φορές παραγκωνισμένο, σύμφωνα με τον McGough (2014). Ο Salpekar, 
έχοντας προπονήσει ποδοσφαιρικές ομάδες παιδιών για αρκετά χρόνια, υποστηρίζει ότι η 
χαρά της συμμετοχής σε ένα άθλημα και η κοινωνικοποίηση είναι πολύ πιο σημαντικά 
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από την ανταγωνιστικότητα, καταλήγοντας ότι αν το παιδί δεν είναι ανταγωνιστικό, 
δηλαδή έχει συχνά ξεσπάσματα θυμού, νιώθει αυτό- ματαίωση ή έχει χαμηλή 
αυτοπεποίθηση, καλύτερα θα ήταν να αποφεύγονται ομαδικά αθλήματα και να 
προτιμώνται ατομικά (McMillen, 2013).  

Συζήτηση 

Δόκιμα θα ισχυριζόμασταν ότι παιδιά με διάγνωση ΔΕΠ-Υ αποκλίνουν σημαντικά και 
εμφανώς από τα μέσα φυσιολογικά επίπεδα, ως προς: 
 Α) Την ψυχοκινητική ικανότητα: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα παιδιά 
συνήθως να υστερούν σε καθημερινές δραστηριότητες της ρουτίνας τους, είτε σχολικές 
είτε εξωσχολικές, παρουσιάζοντας συνηθέστερα ελλιπή αισθησιό- κινητικό συντονισμό 
και αντιληπτικές δεξιότητες, καθώς επίσης αδέξιους χειρισμούς, κακή αδρή και λεπτή 
κινητικότητα, αστάθεια στην εκτέλεση πολύπλοκων κινήσεων και ατελή κατανόηση 
πολύπλοκων εντολών και νοητικών διεργασιών (Gvozdetskaya & Kavun, 2019) Συνήθως, 
τα συγκεκριμένα παιδιά δυσκολεύονται περισσότερο στην εκτέλεση εργασιών που 
φαντάζουν εύκολες για άλλα παιδιά, και ιδιαίτερα στο «multitasking», έχοντας ως 
απόρροια την χρήση αρκετών περιττών ή λανθασμένων κινήσεων (ιδιαίτερα εμφανές στα 
ομαδικά παιχνίδια). 
 Β) Την ικανότητα προσανατολισμού στον χώρο: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα 
συγκεκριμένα παιδιά να «χάνονται» μέσα στον χώρο και να χρήζουν συνεχούς 
επαναφοράς, οριοθέτησης και τοποθέτησης σημείων αναφοράς. Παιδιά με ΔΕΠ-Υ, 
διαθέτουν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα προσανατολισμού και αντίληψης του χώρου, είτε 
αναφορικά με τον ίδιο τους τον εαυτό, είτε αναφορικά με τρίτους παράγοντες. Επίσης, η 
συνεχής κίνηση και χρήση περιττών κινήσεων, δυσκολεύει τη συνύπαρξή τους και 
συνεργασία με άλλα παιδιά στον ίδιο χώρο, ιδιαίτερα δε σε ένα αγωνιστικό χώρο (π.χ. 
γήπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ) που υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για κάθε παιδί- 
αθλητή, απαιτώντας και συγκεκριμένες κινήσεις.  
 Γ) Την ταχύτητα αντίδρασης: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα συγκεκριμένα παιδιά να 
αντιδρούν σχετικά πιο αργά και σπασμωδικά σε ένα ερέθισμα. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ 
λειτουργούν σε «δικό τους» χρόνο, χρειάζονται περισσότερο χρόνο να συγκεντρωθούν σε 
ένα ερέθισμα που εκδηλώνεται και να προβούν σε αντίστοιχη κινητική αντίδραση 
(Taylor, 2013· McGough, 2014).  
 Η συμμετοχή σε σπορ και παιχνίδια δύναται να επιδρά «θεραπευτικά» σε παιδιά με 
ΔΕΠ-Υ, τόσο νεύρο-βιολογικά (Panksepp, 2008), όσο και ως μέσον κοινωνικοποίησης, 
κοινωνικής διάδρασης και σωματικής ευεξίας, χωρίς όμως να λείπουν δυσκολίες 
(McMillen, 2013). Όπως αναφέρουν οι παιδοψυχίατροι Salpekar & McGough, τα παιδιά 
με ΔΕΠ-Υ πιθανώς να δυσκολεύονται κατά τη συμμετοχή τους σε ομαδικά αθλήματα 
καθώς απαιτείται συνεχής προσήλωση στο παιχνίδι, στη στρατηγική, στη θέση τους, 
στους συμπαίκτες, στους αντίπαλους και σε πολλά ακόμα στοιχεία (McMillen, 2013), 
γεγονός που είναι δύσκολο και απαιτητικό για ένα παιδί με χαμηλό δείκτη ψυχοκινητικής 
ικανότητας, προσανατολισμού στον χώρο και ταχύτητας αντίδρασης.  
 Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που παιδιά με ΔΕΠ-Υ και ομαδικά σπορ/παιχνίδια 
συνιστούν ένα «εκρηκτικό» μείγμα (Johnson & Rosen, 2000), καθώς τα παιδιά νιώθουν 
ότι δεν τα καταφέρνουν όπως οι συνομήλικοί τους (Gvozdetskaya & Kavun, 2019), 
αισθάνονται κατώτεροι, αυτό-ματαίωση, ίσως δέχονται λεκτική και μη λεκτική 
(συνειδητή και ασυνείδητη) κριτική από τους συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα έντονα 
συναισθηματικά ξεσπάσματα, την απογοήτευση, την απόσυρση, τη γενικότερη δυσφορία 
τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στο κλίμα της ομάδας/τάξης. Τα ατομικά σπορ δύνανται 
να λειτουργήσουν ως μέσον κοινωνικοποίησης των παιδιών με ΔΕΠ-Υ μέσω ατομικής 
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προσπάθειας απαλλαγμένης από άμεση ομαδική συνεργασία, ελαχιστοποιώντας 
ταυτόχρονα τις πιθανότητες εμφάνισης προστριβών, ενταγμένη όμως πάντα στο ευρύτερο 
πλαίσιο της ομάδας/τάξης. Η φυσική αγωγή πρέπει να δίνει πρωτοβουλία στα παιδιά και 
το πρόγραμμά της να είναι ευέλικτο, να υπάρχει διαφοροποίηση από τον αρχικό 
προγραμματισμό, ώστε να υπάρξει βελτίωση στη σωματική, κινητική, ψυχική, κοινωνική, 
συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών (Ζάραγκας, 2011:43). Οφείλουμε να 
προσαρμόζουμε το παιχνίδι στο παιδί, τα ενδιαφέροντα και τις ατομικές του ανάγκες, 
πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ.  
Προτάσεις διαχείρισης παιδιών με ΔΕΠ-Υ προς εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής 

 Χρησιμοποίηση πινάκων αναγραφής ασκήσεων και δραστηριοτήτων 
 Λεκτική – μη λεκτική ανατροφοδότηση/ επαναφορά 
 Οριοθέτηση χώρου δραστηριοτήτων και ορίων κίνησης (κορδέλες, κώνοι, στεφάνια) 
 Βοηθός γυμναστή – υπεύθυνη θέση στην ομάδα 
 Χρήση χρονομέτρου 
 Ζωηρό, παιχνιδιάρικο, διά-δραστικό στυλ διδασκαλίας 
 Διαρκής κίνηση παιδιών – επιτόπια κίνηση (με στεφάνι για οριοθέτηση) 
 Θεατρικό παιχνίδι - παντομίμα 
 Παιχνίδι μοτίβων (https://www.youtube.com/watch?v=z5pSNjR8vGY)  
 Σκυταλοδρομία  
 Ατομικά αθλήματα (στίβος, τένις, κολύμβηση, πολεμικές τέχνες, πάλη, τάε κβο ντο, 

κλπ ) 

Συμπεράσματα 

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν απόκλιση συγκριτικά με τα μέσα φυσιολογικά 
επίπεδα στους τομείς της ψυχοκινητικής ικανότητας, του προσανατολισμού στον χώρο 
και της ταχύτητας αντίδρασης, με άμεση απόρροια τη δυσκολία τους σε συντονισμένη 
ομαδική προσπάθεια και συνεργασία, τήρηση ορίων, χώρου και κανόνων των παιχνιδιών 
λόγω έντονης υπερ-διέγερσης, καθώς επίσης παρατηρούνται συχνά συναισθηματικά 
ξεσπάσματα λόγω αισθήματος αποτυχίας και απόρριψης από την ομάδα. Ατομικά σπορ 
και αθλήματα (π.χ. τένις, στίβος, κολύμβηση, πολεμικές τέχνες) ενδεχομένως να 
ταιριάζουν καλύτερα στο «κλινικό» προφίλ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ σε σύγκριση με 
ομαδικά (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο), βάσει των λόγων που έχουν αναφερθεί.  
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Περίληψη 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις επιστήμες, στην οικονομία, στα πρότυπα εργασίας και 
απασχόλησης αλλά και σε κάθε έκφραση της ανθρώπινης ζωής, υποχρεώνουν τα 
υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα σε αναπροσαρμογή, ώστε αυτά να εξακολουθούν να 
επιτελούν αποτελεσματικά τον ρόλο τους, που δεν είναι άλλος από την προετοιμασία των 
νέων για μια δημιουργική ζωή. Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων απαιτεί 
από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών να διερευνούν τρόπους για να εισάγουν τους 
μαθητές στο ευρύ φάσμα εκπαίδευσης των δεξιοτήτων ζωής. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι να διερευνηθεί η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης δράσεων που θα βοηθήσουν 
τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής, ιδιαίτερα εκείνες που ανήκουν στους 
άξονες της αντιμετώπισης προβλημάτων (κατανόηση, συγκέντρωση, αξιολόγηση 
εναλλακτικών λύσεων, επιλογή λύσης, λήψη απόφασης, αξιολόγηση και 
επανακαθορισμός) και της επιχειρηματικότητας. Οι στόχοι της αφορούσαν αλλαγή 
στάσης της ομάδας ως προς τη διαχείριση έργου, με ενίσχυση 
κοινωνικοσυναισθηματικών θετικών παρορμήσεων και εφαρμογής της μεθόδου ως καλής 
πρακτικής διαχείρισης και επίλυσης προβλήματος. Με τη μέθοδο της εκπαιδευτικής 
έρευνας δράσης, δοκιμάστηκε ένας συνεργατικός τρόπος εργασίας στην τάξη, μέσω 
ευέλικτων μεθόδων οργάνωσης έργου. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλά επίπεδα 
ολοκλήρωσης του έργου, δημοκρατικές συνεργατικές διαδικασίες, δυσκολίες στον 
συντονισμό τους και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και ανάδειξη 
μαθητών με επιχειρηματικές, διοικητικές οργανωτικές ικανότητες. Τέλος ο εκπαιδευτικός 
διευκολύνθηκε να οργανώσει ένα ποιοτικό μάθημα ανθρωποπλαστικής 
αποτελεσματικότητας, έχοντας αξιοποιήσιμο χρόνο για συμμετοχική παρατήρηση της 
συμπεριφοράς της ομάδας. 
 
Λέξεις - κλειδιά: δοκιμή - πλάνη, οργάνωση έργου, οριζόντιες δεξιότητες ζωής 
(softskills). 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη επαγγελματική ζωή, εκτός από ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο, απαιτεί 
συνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες και άτομα που μπορούν να ανταποκρίνονται 
με ευελιξία στα πολύπλοκα προβλήματα, να διαχειρίζονται την πληροφορία, και να 
παράγουν νέα γνώση. Είναι σημαντικό, το σχολείο, μέσω των προγραμμάτων σπουδών 
να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες αυτές και να διερευνά τρόπους, για να εισάγει τους 
μαθητές στο ευρύ φάσμα εκπαίδευσης των ικανοτήτων ζωής. 
 Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι διερευνά την συμβολή 
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“ευέλικτων μεθόδων” στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων. Η 
ολοκλήρωση της άσκησης και η αξιολόγησή τους έγινε με ένα wiki παραδοτέου έργου 
και ανάληψης ευθύνης στην ομάδα. Οι μαθητές δοκίμασαν διάφορες προσεγγίσεις του 
θέματος, αξιοποιώντας κάθε φορά τις κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού με τη μέθοδο 
δοκιμής-πλάνης (Fitzgerald κ.ά., 2013). 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η συμβολή “ευέλικτων μεθόδων” 
εργασίας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων. Οι στόχοι που 
τέθηκαν, αφορούσαν αλλαγή στάσης της ομάδας ως προς τη διαχείριση έργου, με 
ενίσχυση κοινωνικοσυναισθηματικών θετικών παρορμήσεων και εφαρμογής της μεθόδου 
ως καλής πρακτικής διαχείρισης και επίλυσης προβλήματος. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής προσφέρεται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής μέσα 
σε ένα περιβάλλον χαράς, εκτίμησης και συμμετοχής από τους μαθητές (Γιαννούδης, 
2010; Παπαχαρίσης, 2004). Το σχολικό βιβλίο έχει αξιολογηθεί από τους μαθητές ως 
πολύ σχετικό όσον αφορά το περιεχόμενό του. Τα παιδιά δήλωσαν ότι μαθαίνουν μέσα 
από μια σειρά ποικίλων κινητικών δραστηριοτήτων και πληροφοριών (Spetsotaki κ.ά., 
2016). Παράλληλα, η χρήση ψηφιακών μέσων (παιγνιδιών ή εφαρμογών) προάγει το 
ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών και έχει δημιουργήσει την ανάγκη για την 
αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη (Kangas κ.ά., 2016). 
 Ένα παρατεταμένο πρόβλημα που υπάρχει στις τάξεις (και της Φυσικής Αγωγής) 
σήμερα είναι η διαχείριση του “νεκρού χρόνου” του μαθήματος, δηλαδή ο μη ενεργός 
χρόνος μάθησης ή χρόνος μη εργασίας των μαθητών. Ο Mitchell (Mitchell, 2005) 
διαπίστωσε ότι η μεγάλη περίοδος «νεκρού χρόνου στην τάξη» οφειλόταν στην ανησυχία 
των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή και την δέσμευση των μαθητών, κάτι που 
επιβεβαίωσε αργότερα και ο Jacobson (Jacobson κ.ά., 2009). Η δέσμευση αναφέρεται 
συνήθως ως χρόνος αφοσίωσης, ενεργός χρόνος μάθησης ή χρόνος εργασίας. Η 
εφαρμογή των ευέλικτων μεθόδων διαχείρισης έργου, όπως το Scrum, οδήγησε σε 
πλεονέκτημα (SoftSkills) εκείνα τα άτομα που γνωρίζουν και αξιοποιούν στην πράξη 
αυτό το πλαίσιο εργασίας (Antonio & Fernandes, 2015). Τέλος, το θέμα της 
επιχειρηματικότητας δεν είναι ενταγμένο πλήρως στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία 
και η πλειοψηφία των μαθητών/τριών δε λαμβάνει γνώσεις σε θέματα 
επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Παπαγιάννης, 
2014). 

Μεθοδολογία 

Στο μάθημα της Πληροφορικής και σε μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου, ανατέθηκε η 
υλοποίηση ενός έργου επίλυσης προβλήματος, σε επίπεδο τμήματος, με την σχεδίαση και 
την οργάνωση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης (e-shοp) αθλητικών ειδών 
(Trikalis, 2017). Ως υπόθεση εργασίας επιλέχθηκε η παραδοχή ότι αν οι μαθητές/τριες 
“περάσουν” από όλους τους ρόλους μιας επιχείρησης, θα ανακαλύψουν μόνοι τους τόσο 
τις ατομικές όσο και τις ομαδικές δεξιότητες και αδυναμίες οργάνωσής τους. Αφού 
εκπαιδεύτηκαν στην χρήση του πλαισίου Scrum, εφάρμοσαν αυστηρά του κανόνες του 
και ανέλαβαν “κυκλικά” όλους τους πιθανούς ρόλους εργασίας αυτού (ενσυναίσθηση). 
Αξιοποιήθηκε η πολυμεθοδική προσέγγιση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε ομάδα 
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εστίασης. Δοκιμάστηκαν οι αντιδράσεις των μαθητών/τριών σε άγνωστες προκλήσεις και 
πεδία που απαιτούν οργάνωση και λήψη απόφασης. Η ολοκλήρωση της άσκησης και η 
αξιολόγησή τους έγινε με ένα wiki παραδοτέου έργου και ανάληψης ευθύνης στην ομάδα. 
Οι μαθητές δοκίμασαν διάφορες προσεγγίσεις του θέματος, αξιοποιώντας κάθε φορά τις 
κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού με τη μέθοδο δοκιμής-πλάνης (Fitzgerald κ.ά., 2013). 
 Δείγμα: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 12 μαθητές/τριες Γυμνασίου του 
Ηρακλείου. Για την επιλογή του δείγματος, αξιοποιήσαμε τους 12 μαθητές τμήματος 24 
ατόμων της Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι αποτελούν τυχαία αλφαβητική επιλογή του μισού 
τμήματος, χωρίς επιλογή άλλων χαρακτηριστικών πλην της αλφαβητικής ταξινόμησης 
του επωνύμου.  
 Μέσο συλλογής των δεδομένων: Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν με 
αξιοποίηση καταγραφών των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών με ηλεκτρονικές κλείδες 
παρατήρησης AtTask (CBT-Cognitive Behavior Tools), καταγραφών αξιολογητικών 
εκθέσεων των μαθητών στο wiki του μαθήματος, αυτοματοποιημένων 
χρονοδιαγραμμάτων και γραφημάτων παρακολούθησης του έργου, διαθέσιμα από την 
πλατφόρμα διαχείρισης έργου (taiga.io), στην οποία εκπαιδεύτηκαν και συνεργάστηκαν 
οι μαθητές, απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του μαθήματος με το πέρας των μαθημάτων. 
 Εγκυρότητα ερωτηματολογίου: Η κλείδα παρατήρησης AtTask, προσαρμόστηκε στις 
επιθυμητές παρατηρούμενες συμπεριφορές της έρευνας (κατανόηση προβλήματος, 
συγκέντρωση στο στόχο, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, κλπ) αλλά και σε 
φαινομενικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του έργου, εφαρμόζοντας αρχές 
Κοινωνιολογικής ανάλυσης της θεωρίας του κοινωνικού εαυτού (αίσθηση του ανήκειν 
κλπ) (Χτούρης κ.ά., 2016). Η καταγραφή έγινε ηλεκτρονικά με χρήση εφαρμογής σε 
κινητή συσκευή, αόρατα από τους εμπλεκόμενους. Τα δεδομένα καταγράφονταν σε 
αυτοματοποιημένες χρονοσημασμένες διαμερίσεις κλάσεων 60 δευτερολέπτων για κάθε 
μαθητή και για διάστημα παρατήρησης 6 λεπτών κάθε φορά. 
 Ανάλυση των δεδομένων: Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν με 
πολυμεθοδολογικό τριγωνισμό των αποτελεσμάτων: περιγραφικής στατιστικής, CBT 
δεδομένων για κάθε μαθητή που αναλάμβανε ρόλο συντονιστή της ομάδας, συστηματικής 
συμμετοχικής παρατήρησης του εκπαιδευτικού Πληροφορικής και καταγραφή 
συμπεριφοράς της συνεργασίας της ομάδας, στατιστικών δεδομένων της εφαρμογής 
taiga.io. 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειονότητά τους οι μαθητές πέτυχαν να 
καταγράψουν ατομική έκθεση παραδοτέου έργου (76%), πέτυχαν σε ικανοποιητικό 
βαθμό να συνεργαστούν δημοκρατικά (60%), δυσκολεύτηκαν στο συντονισμό της 
ομάδας (30%) και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων (38,33%). Στο 1ο Sprint, έδειξαν 
ότι δεν είχαν καλό συντονισμό. Με την μέθοδο της παρατήρησης και αξιολόγησης των 
δεδομένων εργασίας κάθε μαθητή, διαπιστώθηκε ότι τα αυστηρά μετρήσιμα 
αποτελέσματα και χρονοδιαγράμματα ανάγκασαν τους μαθητές να πειθαρχήσουν και να 
επικεντρωθούν στο στόχο. Πιο αναλυτικά 76% εργάστηκαν τουλάχιστον 1 φορά την 
εβδομάδα, περίπου 25% δεν ασχολήθηκαν με την παράδοση της εργασίας στο wiki, 34% 
ολοκλήρωσαν τη μικροεργασία που τους ανατέθηκε. Ως προς το φύλλο δεν 
παρατηρήθηκαν διαφορές επιδόσεων· η μισή ομάδα εστίασης ήταν κορίτσια, πέτυχαν σε 
ίδια ποσοστά τους στόχους τους 51%, παρατηρήθηκε ίδιο μοντέλο διοίκησης της ομάδας 
65,5%, με ελάχιστες στιγμές που ανέπτυξαν απογοήτευση 16,5% και επέδειξαν αδράνεια 
9%. Οι μέσες τιμές για τα δύο φύλλα ήταν περίπου οι ίδιες. Μεγάλες διαφορές τυπικών 
αποκλίσεων παρουσιάστηκαν συνολικά στους μαθητές, κατά τη διοίκηση της ομάδας 
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(ΤΑ=23,45), την επίτευξη στόχων (ΤΑ=26,41) και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 
(ΤΑ=21,08). 

Συζήτηση 

Ενδιαφέρουσα πρόταση, λόγω της φύσης της μεθόδου, υπήρξε η ανακάλυψη και 
αποκάλυψη ατόμων με ιδιαίτερη κλίση στην επιχειρηματικότητα, στη διοίκηση, στην 
οργάνωση και στη διαχείριση του χρόνου για την παράδοση αποτελεσμάτων, 
επιβεβαιώνοντας την παραδοχή ότι, η αξιοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών, 
θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τα ηγετικά 
τους προσόντα. Η μέθοδος Scrum βοήθησε τον εκπαιδευτικό να οργανώσει ένα ποιοτικό 
μάθημα ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, αφού οι μαθητές ελάμβαναν 
αποφάσεις σε σημαντικό για αυτούς επιλεγμένο από τους ίδιους θέμα. Οι 
κοινωνικογνωστικοί και συναισθηματικοί στόχοι που τέθηκαν, ικανοποιήθηκαν στο 
έπακρο, αφού ενισχύθηκε η αυτενέργεια και η εμπιστοσύνη της ετερότητας στο πεδίο. 

Συμπέρασμα 

Η συνεισφορά της μεθόδου Scrum ήταν σημαντική στη συγκεκριμένη πρόκληση 
διαχείρισης έργου, διότι υποστήριξε τους μαθητές στην ανάπτυξη και ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησής τους, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία ενδεχόμενες αλλαγές και 
προκλήσεις στη ζωή τους. Η αξιοποίηση εφαρμογών κινητής τεχνολογίας για τη 
διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, κρίνεται χρήσιμη και απαραίτητη για το νέο 
σχολείο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Alasmari, 2019). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ HALT 

Μαυροπούλου, Α.,1 Μιμιλίδου, Δ.,2 Καραβίδας, Λ.,2 Πολιτόπουλος, Ν.,2 Δούκα Σ.,1 & 
Τσιάτσος Θ.2 

1ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

2Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση του σοβαρού παιχνιδιού HALT που 
έχει ως στόχο την ενημέρωση κυρίως νέων αθλητών σχετικά με την κακοποίηση και την 
παρενόχληση στον αθλητισμό. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 74 φοιτητές του 
τμήματος ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική έρευνα, με χρήση των ερωτηματολογίων USE και 
EGameFlow και για την ανάλυση η περιγραφική στατιστική. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι οι χρήστες βρήκαν το παιχνίδι ευχάριστο και εύκολο να το χρησιμοποιήσεις. 
 
Λέξεις - κλειδιά: Αξιολόγηση, Σοβαρά παιχνίδια, Παρενόχληση στον Αθλητισμό 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας υπάρχει η εξέχουσα ανάγκη για την καταπολέμηση της βίας και την 
αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων και μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό. Έχει μεγάλη 
σημασία η προστασία των νεαρών αθλητών από πράξεις βίας στον αθλητισμό, ιδιαίτερα 
από διάφορες μορφές βίας με βάση το φύλο. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στo ΗΒ 
(Alexander et al, 2011) έδειξε ότι το 29% των αθλητών έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά 
και το 3% έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Ο Nielsen J, ένας Δανός ερευνητής, έχει 
δηλώσει πως «Η διακοπή της σεξουαλικής παρενόχλησης στον αθλητισμό είναι πιο 
σημαντική από προβλήματα όπως οι διατροφικές διαταραχές, τα αναβολικά και το δίκαιο 
παιχνίδι».  

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Το σοβαρό παιχνίδι 
Το σοβαρό παιχνίδι HALT είναι ένα αφηγηματικό παιχνίδι, δύο διαστάσεων 
αποτελούμενο από 4 σενάρια βασισμένα σε γεγονότα παρενόχλησης που μπορεί να 
εμφανιστούν στον χώρο του αθλητισμού. Στόχος του παιχνιδιού είναι η ενημέρωση 
κυρίως νέων αθλητών σχετικά με την κακοποίηση και την παρενόχληση στον αθλητισμό. 
Τα σενάρια του παιχνιδιού έχουν δημιουργηθεί από ειδικούς και εμπλεκόμενους στον 
συγκεκριμένο χώρο με στόχο να είναι όσο πιο πιστά γίνεται να είναι σε πιθανά 
περιστατικά που μπορεί να γίνουν στην πραγματικότητα. 
 Ξεκινώντας το παιχνίδι, ο χρήστης αφού δημιουργήσει το λογαριασμό του συνεχίζει 
σε μια οθόνη που είναι το βασικό μενού στο οποίο μπορεί να παίξει το παιχνίδι ή να 
επεξεργαστεί τον λογαριασμό του και να αποσυνδεθεί από αυτόν. Στην περίπτωση που 
πατήσει το κουμπί «ΠΑΙΞΕ» εμφανίζεται ένας χάρτης με όλες τις διαθέσιμες ιστορίες, 
που απεικονίζονται ως πορτοκαλί στάσεις στον δρόμο (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1 Ο χάρτης του παιχνιδιού 

 Επιλέγοντας μια από τις στάσεις εμφανίζεται η αντίστοιχη ιστορία. Έπειτα, ο 
χρήστης βλέπει να διαδραματίζεται ένα εικονογραφημένο περιστατικό παρενόχλησης. 
Αφού ολοκληρωθεί, συγκεκριμένες φράσεις του σεναρίου που μόλις είδε 
επαναλαμβάνονται και ο παίκτης καλείται να αξιολογήσει αν η συγκεκριμένη 
συμπεριφορά ήταν πρέπουσα. Κάθε πιθανή απάντηση που του δίνεται είναι συνοδευμένη 
από συγκεκριμένους πόντους ανάλογα με το πόσο αποκλίνει από τη σωστή, όπως αυτή 
ορίστηκε από τους ειδικούς. 
 Μετά την ολοκλήρωση των σεναρίων, ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να δει ποια θέση 
έχει σε σχέση με τους υπόλοιπους αλλά και ένα διάγραμμα αράχνης που μπορεί να δει τις 
επιδόσεις του σε κάθε σενάριο με βάση το πρώτο, το μέσο, το καλύτερο και το τελευταίο 
σκορ του. 

Μεθοδολογία αξιολόγησης 

Η έρευνα αποτελείται από 74 συμμετέχοντες, φοιτητές του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 30 άνδρες και 44 γυναίκες. Οι 
συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την ύπαρξη του ερωτηματολογίου μέσω της online 
κοινότητας πρακτικής που έχει δημιουργηθεί με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση 
σχετικά με την παρενόχληση στον χώρο του αθλητισμού. Το ερωτηματολόγιο 
αναρτήθηκε με όνομα “HALT Game Evaluation” και οι χρήστες το απάντησαν αφού 
ολοκλήρωσαν και τα 5 σενάρια του παιχνιδιού.  
 Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο ήδη υπάρχοντα και σταθμισμένα 
ερωτηματολόγια. Το πρώτο μέρος του ήταν το EGameFlow (Fu et al., 2008), που εξετάζει 
την ευχαρίστηση των παικτών από το σοβαρό παιχνίδι και αποτελείται από 42 ερωτήματα 
τα οποία εξετάζουν οχτώ παράγοντες: (1) Συγκέντρωση, (2) Σαφήνεια στόχου, (3) 
Ανατροφοδότηση, (4) Πρόκληση, (5) Αυτονομία, (6) Εμβύθιση, (7) Κοινωνική 
αλληλεπίδραση και (8) Βελτίωση γνώσης. Οι απαντήσεις δόθηκαν στην 5βάθμια κλίμακα 
Likert με τις ακόλουθες επιλογές ως απάντηση: 1 (Διαφωνώ ισχυρά), 2 (Διαφωνώ), 3 
(Ουδέτερο), 4 (Συμφωνώ), 5 (Συμφωνώ ισχυρά). Στη συνέχεια για να αξιολογηθεί η 
χρηστικότητα του παιχνιδιού απάντησαν το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου το 
οποίο ήταν το USE (Lund, 2001). Το USE εξετάζει τους παρακάτω τέσσερις παράγοντες 
που είναι (1) Χρησιμότητα, (2) Ευχρηστία, (3) Ευκολία μάθησης και (4) Ικανοποίηση. Οι 
απαντήσεις ήταν επίσης στην 5βάθμια κλίμακα Likert. Τα ερωτηματολόγια αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν καθώς είναι ήδη ελεγμένα σχετικά με την εγκυρότητά τους και τα 
αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν με περιγραφική στατιστική.  
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Αποτελέσματα 

Ανάλυση της χρηστικότητας: Συνολικά είναι προφανές πως οι παίκτες θεώρησαν το 
παιχνίδι χρήσιμο, εύκολο στη χρήση του και στην εκμάθησή του, ενώ είναι και 
ικανοποιημένοι από αυτό καθώς ο μέσος όρος του κάθε παράγοντα είναι πάνω από τη 
μέση τιμή (Πίνακας 1).  
 Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως φαίνεται και στους γενικούς μέσους όρους το παιχνίδι 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην ευκολία μάθησης και εκεί η ερώτηση 
«Είναι εύκολο να μάθεις να το χρησιμοποιείς» είχε τον υψηλότερο μέσο όρο στις 
απαντήσεις 4,06 ενώ ο χειρότερος μέσος όρος είναι 3,33 συναντάται στην ερώτηση «Με 
βοηθά να εξοικονομήσω χρόνο όταν το χρησιμοποιώ». 

 
Πίνακας 1 Περιγραφική στατιστική για το USE ερωτηματολόγιο 

 Ανάλυση της ευχαρίστησης: Μπορεί να γίνει αντιληπτό με μια γρήγορη ανάγνωση 
πως οι παίκτες είναι ευχαριστημένοι από το σοβαρό παιχνίδι του HALT καθώς όλοι οι 
μέσοι όροι των απαντήσεων για κάθε έναν παράγοντα που εξετάζει το EGameFlow είναι 
μεγαλύτεροι από την μέση τιμή που είναι το 2,5 (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2 Περιγραφική στατιστική του ερωτηματολογίου EGameFlow 

 Αναλυτικότερα αξίζει να αναφερθεί ότι το 50,9% των συμμετεχόντων έδωσαν 
θετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη συγκέντρωση, το 64,86% δήλωσε 
πως ήταν σαφής ο στόχος του παιχνιδιού και το 51,35% ότι η ανατροφοδότηση του 
παιχνιδιού στις δράσεις του ήταν καλή. Συνεχίζοντας το 57,43% ήταν αρκετά «δύσκολο» 
και οι προκλήσεις ανταποκρίνονταν στις ικανότητές του, το 54,95% απάντησε θετικά στο 
ότι είχε έλεγχο στην πορεία του παιχνιδιού και το 57,88% ότι το παιχνίδι προκάλεσε την 
επικοινωνία με άλλα άτομα σχετικά με αυτό. Έπειτα, επιβεβαιώνοντας το χαμηλότερο 
μέσο όρο που είχε η «Εμβύθιση» σχετικά με τους υπόλοιπους παράγοντες, μονάχα το 
41,31% απάντησε θετικά σε σημάδια που υποδεικνύουν ότι είναι στην κατάσταση της 
απάντησης. Τέλος, το 72,7% των συμμετεχόντων απάντησαν θετικά πως το παιχνίδι τον 
βοήθησε να μάθει σχετικά με το θέμα του, που είναι η παρενόχληση στο χώρο του 
αθλητισμού. 

Παράγοντας Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Χρησιμότητα 3,63 1,04 

Ευχρηστία 3,83 1.00 
Ευκολία μάθησης 4,02 1,01 

Ικανοποίηση 3,71 1,08 
 

Παράγοντας Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Συγκέντρωση 3,54 1.00 

Σαφήνεια στόχου 3,73 1.04 
Ανατροφοδότηση 3,50 1.04 

Πρόκληση 3,59 0.97 
Αυτονομία 3,50 1,00 
Εμβύθιση 3,22 1,10 

Κοινωνική αλληλεπίδραση 3,62 1,02 
Βελτίωση γνώσης 3,98 0,93 
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Συμπέρασμα 

Συνολικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του σοβαρού παιχνιδιού δείχνουν πως η 
γνώμη των φοιτητών ήταν θετική. Το ερωτηματολόγιο USE δείχνει πως οι συμμετέχοντες 
θεώρησαν το παιχνίδι εύκολο να μάθεις να το χρησιμοποιείς. Επιπλέον μέσω του 
EGameFlow ήταν ξεκάθαρο πως το παιχνίδι προσέφερε ευχαρίστηση στου χρήστες, 
εξαιρώντας ίσως την εμβύθιση που ήταν αναμενόμενο καθώς αυτό το είδος του 
παιχνιδιού αποτελείται από μια σειρά σεναρίων και απαιτεί λίγη διάδραση του χρήστη με 
αυτό. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUGAPAS 

Μαυροπούλου, Α.,1 Καραβίδας, Λ.,2 Πολιτόπουλος, Ν.,2 Σκαρπάλη, Τ.,2 Δούκα Σ.,1 & 
Τσιάτσος, Θ.2 

1ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

2Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση του σχεδιασμού του σοβαρού 
παιχνιδιού του έργου SUGAPAS. Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας που ενισχύει την υγεία μέσω της αυξημένης 
συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους. Έρευνες δείχνουν ότι 
οι κινητές συσκευές είναι ένα αποτελεσματικό μέσο να επηρεάσει την στάση έναντι της 
σωματικής δραστηριότητας. Το σοβαρό παιχνίδι αφορά τη φροντίδα ενός «πλάσματος» 
από το χρήστη με τις ίδιες ανάγκες με αυτόν στους άξονες της διατροφής, του ύπνου και 
της φυσικής άσκησης εκπαιδεύοντας τον μέσα από ένα σύστημα επιβραβεύσεων.  
 
Λέξεις - κλειδιά: Σχεδιασμός παιχνιδιού, Σοβαρά παιχνίδια, Υγιεινός τρόπος ζωής, 
Αλλαγή συμπεριφοράς 

Εισαγωγή 

Οι Ευρωπαϊκές συστάσεις αναφέρουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικίας 5-18 ετών 
πρέπει να κάνουν 60 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας καθημερινά 
τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας (δραστηριότητα που αυξάνει αισθητά τον 
καρδιακό ρυθμό και τον ρυθμό αναπνοής) . Ωστόσο, η μελέτη HELENA (Healthy 
Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) για άτομα 12,5–17,5 ετών ανέφερε ότι 
κάτω από το ένα τρίτο των κοριτσιών στην Ευρώπη και κάτω από τα δύο τρίτα των 
αγοριών το επιτυγχάνουν αυτό (Ruiz et al., 2011). Εκτιμάται ότι το ένα τρίτο (34%) του 
ενήλικου πληθυσμού είναι παχύσαρκοι και ο αριθμός αυξάνεται στο 68% εάν 
συνδυαστούν παχύσαρκοι και υπέρβαροι (Flegal, Carroll, Ogden & Curtin, 2010). Αυτό 
είναι το αποτέλεσμα της μειωμένης σωματικής δραστηριότητας λόγω του σύγχρονου 
τρόπου ζωής και ξεκινά νωρίς στη ζωή καθώς περίπου ένας στους πέντε εφήβους είναι 
υπέρβαρος (Ogden et al., 2010). 
 Σύμφωνα με τον Palermo (2012), οι συνήθειες του τρόπου ζωής και της σωματικής 
δραστηριότητας αναπτύσσονται στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ως εκ τούτου, οι κύριοι 
στόχοι του SUGAPAS είναι οι έφηβοι. Το SUGAPAS θα προσπαθήσει να υποστηρίξει 
την ανάγκη αλλαγής της καθιστικής συμπεριφοράς, την ανάγκη αλλαγής των 
διατροφικών συνηθειών, την ανάγκη προώθησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής και την 
ανάγκη να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη σωματική δραστηριότητα των εφήβων. 
 Στα πλαίσια αυτά σχεδιάστηκε ένα σοβαρό παιχνίδι. Ως σοβαρό παιχνίδι μπορεί να 
οριστεί ένα παιχνίδι που ο κύριος σκοπός ενασχόλησης με αυτό είναι διαφορετικός από 
απλή ευχαρίστηση (Djaouti, Alvarez & Jessel, 2011), αλλά έχει ως στόχο και τη βελτίωση 
γενικότερα κάποιας δεξιότητας του χρήστη ή αλλαγή συμπεριφοράς του. 
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Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Υπάρχουν διάφορα σοβαρά παιχνίδια που προσπαθούν να πετύχουν αλλαγή στάσης των 
νέων. Η Marchetti και συν. (2015) δημιούργησαν ένα κλασσικό δισδιάστατο παιχνίδι 
πλατφόρμας με στόχο την αλλαγή στάσης των νέων ως προς το φαγητό. Ο 
πρωταγωνιστής του παιχνιδιού έπρεπε να μετακινηθεί μεταξύ διαφόρων εμποδίων ενώ η 
κίνηση του ήταν αυτόματη. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ορισμένα τρόφιμα που 
συναντούσε ο χρήστης επέτρεπαν στον πρωταγωνιστή Gustavo να διατηρήσει έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής και να κερδίσει πόντους. Παράλληλα ο χρήστης όταν «έτρωγε» τρία 
ανθυγιεινά τρόφιμα έπρεπε να παίξει την πίστα από την αρχή.  
 Σύμφωνα με τους Chaddha, Jackson, Richardson & Franklin (2017), η τεχνολογία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας. 
Συγκεκριμένα έδειξαν ότι τα κινητικά παιχνίδια σε έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες 
μπορούν να κάνουν τη σωματική δραστηριότητα πιο ευχάριστη και να είναι ένα επιπλέον 
κίνητρο για φυσική άσκηση. 

Σχεδιασμός του σοβαρού παιχνιδιού  

Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί ως ένα δισδιάστατο παιχνίδι για κινητές συσκευές, όπου ο 
χρήστης καλείται να φροντίσει ένα «πλάσμα» σαν να ήταν το κατοικίδιό του. Το 
«πλάσμα» αυτό περπατάει όσο ο ίδιος, κοιμάται το ίδιο αλλά και έχει παρόμοιες 
διατροφικές ανάγκες με αυτόν. Όσο καλύτερα φροντίσει το «πλάσμα» του, ο χρήστης 
κερδίζει ανάλογους πόντους με στόχο να διαγωνιστεί με αυτούς έναντι άλλων χρηστών, 
δηλαδή ιδιοκτητών «πλασμάτων». 
 Ο χρήστης για να μπορεί να παίξει το παιχνίδι πρέπει να δημιουργήσει αρχικά έναν 
λογαριασμό δίνοντας κάποια βασικά προσωπικά και κάποια σωματομετρικά του στοιχεία. 
Σκοπός της δημιουργίας των λογαριασμών είναι η παροχή της δυνατότητας για τον ίδιο 
να μπορεί να παίξει το παιχνίδι, χωρίς να χάνει την πρόοδό του από διάφορες συσκευές. 
 Αρχική Οθόνη: Η αρχική οθόνη του παιχνιδιού (Εικόνα 1) στο κέντρο έχει το 
«πλάσμα» που φροντίζει ο χρήστης καθώς και μια μπάρα ακριβώς από πάνω του που 
δηλώνει κατά πόσο ο τρόπος ζωής που ακολουθεί είναι υγιής ή όχι. Στο κάτω μέρος της 
οθόνης εμφανίζονται τα κουμπιά “Battle”, “Quiz”, “Food”, “Walk” και “Sleep” όπου το 
καθένα από αυτά είναι υπεύθυνο, για να μεταφέρει τον χρήστη στην αντίστοιχη οθόνη για 
να φροντίσει το «πλάσμα» του. Οι οθόνες αυτές και οι λειτουργίες τους παρουσιάζονται 
αναλυτικά στη συνέχεια. Πάνω δεξιά εντοπίζονται τα χρήματα του χρήστη που αποκτά 
από διάφορες δραστηριότητες στο παιχνίδι και με αυτά μπορεί να αγοράσει αντικείμενα, 
ώστε να παραμετροποιήσει τόσο το ίδιο το «πλάσμα» αλλά και την κάρτα μάχης του. Στο 
πάνω, αριστερά μέρος της οθόνης βλέπουμε το κουμπί “Exit” που είναι υπεύθυνο για τη 
διακοπή της λειτουργίας του παιχνιδιού και το κουμπί “i” στο οποίο εμφανίζονται 
συμβουλές βελτίωση της απόδοσης στο παιχνίδι. 

 
Εικόνα 1 Προσχέδιο αρχικής οθόνη του σοβαρού παιχνιδιού 
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Οθόνη Quiz: Η οθόνη με το quiz του παιχνιδιού (Εικόνα 2) αποτελείται από μια ερώτηση 
και τις διάφορες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις που εμφανίζονται στον χρήστη αφορούν τις 
παραμέτρους για τις οποίες προσπαθεί να αλλάξει την στάση των εφήβων το παιχνίδι, 
δηλαδή τη διατροφή, τον ύπνο και τη φυσική άσκηση. Τα είδη των ερωτήσεων που 
εμφανίζονται είναι της μορφής της πολλαπλής απάντησης ή του σωστού – λάθους. Αν ο 
χρήστης απαντήσει σωστά τότε υπάρχει η σχετική οπτική ανατροφοδότηση. Οι πόντοι 
που κερδίζει ο χρήστης για το quiz είναι συνάρτηση των σωστών απαντήσεων που έχει 
δώσει σε σχέση με αυτές που του έχουν εμφανιστεί συνολικά. 
 Οθόνη Φαγητού: Η οθόνη με το φαγητό (Εικόνα 2) αποσκοπεί στη δημιουργία 
γευμάτων για το «πλάσμα» που είναι ο σύντροφος του χρήστη. Γνωρίζοντας πως έχει 
ίδιες διατροφικές συνήθειες και ανάγκες με τον ίδιο, ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει 
το σωστό αριθμό μερίδων, ομάδες φαγητών σε αυτή αλλά και με τη σωστή ποικιλία ανά 
πιάτο με στόχο να αποκτήσει το μέγιστο αριθμό μονάδων μέσα στην ημέρα.  
 Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχουν οι διάφορες κατηγορίες φαγητών που έχει στη 
διάθεση του ο χρήστης και πατώντας σε μία από αυτές εμφανίζονται κάποια ενδεικτικά 
τρόφιμα που ανήκουν εκεί. Έπειτα, το κάτω μέρος της οθόνης αποτελείται από ένα πιάτο 
στο οποίο ο χρήστης αφήνει τα τρόφιμα αλλά και ένα πιάτο για τα επιδόρπια. Τα δύο 
αυτά πιάτα έχουν ένα κουμπί για δημιουργία νέου ή για την αποθήκευση του πιάτου. 
Τέλος, υπάρχει και ένα ποτήρι ώστε να προσθέτει τα ποτήρια νερό που καταναλώθηκαν 
στην ημέρα. Τόσο οι κατηγορίες όσο και τα πιάτα κάτω αριστερά έχουν ένα δείκτη που 
συμβολίζει την καταναλωθείσα ποσότητα μέσα στην ημέρα. 
 Οθόνη βημάτων: Η οθόνη των βημάτων (Εικόνα 2) είναι μια παρουσίαση των 
ημερήσιων βημάτων καθώς και των βημάτων που έγιναν τις προηγούμενες μέρες της 
εβδομάδας που διανύουμε. Κεντρικά αναγράφονται τα βήματα που έγιναν στην ημέρα 
που καταγράφονται με χρήση κατάλληλων αισθητήρων του κινητού καθώς και μια μπάρα 
για οπτικοποίηση της προόδου σε σύγκριση με έναν στόχο, ο οποίος αλλάζει με την 
πρόοδο του χρήστη μέσα στην ημέρα. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται κάποια 
εμβλήματα ανάλογα με τον στόχο που πέτυχε ο χρήστης τις προηγούμενες μέρες και 
εξαρτώνται από τον αριθμό των βημάτων που έκανε. Οι κλίμακες των βημάτων και η 
αντιστοίχιση με τα εμβλήματα θα γίνει από τους ειδικούς.  
 Οθόνη ύπνου: Η οθόνη του ύπνου (Εικόνα 2) λειτουργεί αντίστοιχα με αυτή των 
βημάτων. Η διαφορά είναι πως ο χρήστης εισάγει χειροκίνητα τις ώρες που κοιμήθηκε, ο 
ίδιος και κατ’ επέκταση το «πλάσμα» του, εκείνη την ημέρα.  

 
Εικόνα 2 Προσχέδιο οθονών quiz, φαγητού, βημάτων και ύπνου του παιχνιδιού 

αντίστοιχα 
 Μάχη παιχνιδιού: Ο χρήστης πατώντας το κουμπί “Battle” της αρχικής οθόνης, όπως 
αναφέρθηκε και νωρίτερα, μπαίνει σε διαδικασία μάχης έναντι κάποιου άλλου παίκτη. 
Συγκεκριμένα, μετά το πάτημα του κουμπιού καλείται να επιλέξει τους πόντους που 
μάζεψε σε έναν από τους τέσσερις άξονες που αναφέρθηκαν προηγουμένως.  
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 Αφού επιλέξει τον άξονα που θέλει να διαγωνιστεί, το σύστημα τον αντιστοιχίζει με 
κάποιον άλλο χρήστη. Στη συνέχεια οι πόντοι των δύο παικτών στο συγκεκριμένο άξονα 
συγκρίνονται και αυτός με τους περισσότερους πόντους κερδίζει κάποια νομίσματα ενώ ο 
ηττημένος χάνει το αντίστοιχο ποσό. 

Συμπέρασμα 

Το σοβαρό παιχνίδι του έργου SUGAPAS είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
χρήστες να αλλάξουν τις συμπεριφορές τους που σχετίζονται με τη διατροφή, τον ύπνο 
και τη φυσική άσκηση. Μέσω της ύπαρξης ενός «πλάσματος», το οποίο μπορεί να 
παραμετροποιηθεί, και έχει ίδιες ανάγκες με τον ιδιοκτήτη του, ο χρήστης αναμένεται να 
προσπαθήσει να μάθει όσο περισσότερα γίνεται για να συλλέξει υψηλούς πόντος σε κάθε 
άξονα και τελικά να κερδίσει νομίσματα στις μάχες. Τελικά, στόχος είναι να μεταφέρει 
όλες τις γνώσεις που συνέλεξε και να τις εφαρμόσει στην καθημερινότητά του.  
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ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Χατζημανουήλ, Δ., Σταυρόπουλος, Ν., & Σκανδάλης Β.  

ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ  

Περίληψη 

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας χρησιμοποίησης της σύγχρονης 
τεχνολογίας, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση 
ατυχημάτων. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι στο μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής έχουμε πληθώρα ατυχημάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά 
εμπλέκονται πολλές φορές σε έντονη σωματική δραστηριότητα με αποτέλεσμα ο αριθμός 
των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της οργανωμένης άσκησης να είναι υπερδιπλάσιος των 
ατυχημάτων στον ελεύθερο χρόνο. Πιθανοί παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση 
τέτοιων ατυχημάτων έχουν αποδειχθεί ότι είναι η ηλικία, το φύλο, η 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι ψυχολογικοί - συμπεριφορικοί παράγοντες, το 
επίπεδο δραστηριότητας, η επιφάνεια του δαπέδου, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και 
η μη επαρκής οργάνωση. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση ατυχημάτων θα πρέπει να 
παρέχεται και να οδηγεί σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στο 
συγκεκριμένο μάθημα. Ένα σύγχρονο μέσο για άμεση και άρτια κάλυψη αυτών των 
αναγκών αποτελεί η τηλεϊατρική. Με τον όρο τηλεϊατρική αναφερόμαστε στην παροχή 
υπηρεσιών ιατρικής από απόσταση. Κύριοι στόχοι της τηλεϊατρικής είναι: 1) η μεταφορά 
της πληροφορίας και όχι του μαθητή, 2) η καλύτερη ποιότητα και ευκολία πρόσβασης 
στις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, 3) η καλύτερη πληροφόρηση των μαθητών, 4) η 
ιατρική εμπειρογνωμοσύνη η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους, ανεξάρτητα από την 
τοποθεσία του μαθητή, 5) η μεγαλύτερη παραγωγικότητα και η καλύτερη 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, 6) οι ταχύτερες και 
ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία, χάρη στη μεταφορά ιατρικών εικόνων και 
εύκολης πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο. Τα οφέλη της χρήσης της τηλεϊατρικής είναι η 
αποτελεσματικότητα, η βελτίωση της συνεργασίας, η μείωση των απουσιών, η 
μεγαλύτερη ικανοποίηση, η ευχαρίστηση αναφορικά με την ενημέρωση που σχετίζεται με 
την υγεία, και η μείωση του κόστους. Συμπερασματικά η πρόληψη και η αντιμετώπιση 
των ατυχημάτων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής μπορεί να παρέχεται μέσω της 
τηλεϊατρικής προσφέροντας ποικίλες υπηρεσίες με σκοπό το ασφαλές σχολικό 
περιβάλλον. 
 
Λέξεις - κλειδιά: Πρόληψη, αντιμετώπιση, ατυχήματα, τηλεϊατρική. 

Εισαγωγή 

Τα ατυχήματα αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας παιδιών και νέων ατόμων. 
Tα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στις μικρές ηλικίες. Οι μαθητές λόγω της νεαρής 
ηλικίας τους και κατά συνέπεια της έλλειψης εμπειρίας, εκτίθενται σε διάφορα είδη 
ατυχημάτων στα σχολεία. Τα ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά ηλικίας 5 
έως 17 ετών. Η αντιμετώπισή τους όμως είναι εφικτή και όπως έχει δείξει η εμπειρία 
άλλων χωρών, μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία προγράμματα πρόληψης, ιδιαίτερα 
στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες, αφού σε αυτές είναι πολύ πιο εύκολο να 
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διαμορφώσουμε στάσεις, αντιλήψεις και πεποιθήσεις. Η παροχή κατάλληλου 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και η επιμόρφωση των μαθητών για σωστή συμπεριφορά 
στο σχολείο κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής τους, μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων στα σχολεία (Amirzadeh & 
Tabatabaiee, 2007). 
 Τα παιδιά καθώς τρέχουν και παίζουν ή χρησιμοποιούν κάποιο εξοπλισμό στο 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής συχνά τραυματίζονται. Αυτά τα ατυχήματα και οι 
τραυματισμοί δεν προκαλούν μόνο πόνο και κίνδυνο για μελλοντικές επιπλοκές, αλλά 
επιφέρουν επίσης μεγάλο οικονομικό κόστος για την κοινωνία. Αυτό συμβαίνει επειδή 
για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών δαπανώνται μεγάλα ποσά για 
νοσηλεία και θεραπεία (Christoforidis & Kambas, 2007).  
 Ιδιαίτερα σημαντικός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων, είναι 
ο ρόλος των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, αφού είναι τα πρόσωπα που καλούνται αρχικά 
για να αντιμετωπίσουν τα σχολικά ατυχήματα. Επομένως, καταλαβαίνουμε πόσο 
αναγκαίο είναι να εκπαιδεύεται και να πιστοποιείται ετησίως ένα τουλάχιστον μέλος του 
διδακτικού προσωπικού στην παροχή πρώτων βοηθειών. Ακόμα είναι αναγκαίο τα παιδιά 
να είναι ενημερωμένα για τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμών, αλλά και για τους 
τρόπους αυτοπροστασίας.  

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Ατυχήματα στη σχολική Φυσική Αγωγή: Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο 
είναι από τη φύση του ένα μάθημα το οποίο εμπλέκει τα παιδιά σε μια έντονη σωματική 
δραστηριότητα, με ότι αυτό συνεπάγεται. Σε πολλές έρευνες αναφέρεται ότι τόσο τα 
αγόρια όσο και τα κορίτσια, με υψηλές αθλητικές επιδόσεις και έντονη δραστηριότητα 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, έχουν συχνότερη εμπλοκή σε ατυχήματα (Schwebel, 
Binder, Sales & Plumert, 2003). Κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι λόγω της πιο ενεργής 
τους συμμετοχής στο συγκεκριμένο μάθημα, σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ 
κ.λπ., τα αγόρια είναι πιο ευάλωτα συγκριτικά με τα κορίτσια στα σχολικά ατυχήματα 
(Brudvik, 2000; Belechri, Petridou, Kedikoglou & Trichopoulos 2001; Kelm, Ahlhelm, 
Pape, Pitsch & Engel, 2001; Jia, Zhao, Bo, Zhang & Liu 2005; Sun et al., 2006). Άλλες 
πάλι έρευνες υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια ηλικίας 10-11 ετών τραυματίζονται 
περισσότερο, πιο συχνά συνήθως κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 
(Menckell & Laflamme, 2000). Γεγονός πάντως είναι ότι πρέπει να δοθεί η ανάλογη 
προσοχή σε αυτό το μάθημα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς ο αριθμός τους κατά 
τη διάρκεια οργανωμένης άσκησης είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με αυτόν στον 
ελεύθερο χρόνο (Ramirez, Peek-Asa & Kraus, 2006). Όσον αφορά την ηλικία, οι 
Macgregor και Hiscox (1998), αναφέρουν πως το 66% των τραυματισμένων μαθητών 
αφορούσε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών και μόνο το 33% ηλικίας 12-13 ετών. Επομένως 
φαίνεται ότι μεγαλύτερη συχνότητα τραυματισμών υπάρχει στα παιδιά Δημοτικού σε 
σχέση με τα παιδιά Γυμνασίου (Alkon et al., 1999; Brook & Boaz, 2006).  
 Κάτι τέτοιο δίνει τη σαφή ένδειξη για το πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια στην 
εκπαίδευση, αφού η αυξανόμενη συχνότητα των αθλητικών δραστηριοτήτων στο σχολείο 
αναλογικά με την ηλικία, αντιπροσωπεύει την αυξανόμενη έκθεση κινδύνου των 
μαθητών/τριών (Belechri et al., 2001). Βέβαια τα ατυχήματα που συμβαίνουν στα 
σχολεία δεν είναι όλα της ίδιας σοβαρότητας. Τα περισσότερα από αυτά είναι μετρίου 
βαθμού και οδηγούν στην απουσία από το μάθημα από μία έως πέντε ημέρες (Brook & 
Boaz, 2006; Sun et al., 2006). Καθώς όμως το 98% των περιπτώσεων δεν χρειάζονται 
νοσηλεία (Belechri et al., 2001) και μόλις το 1,53% απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο 
(Sun et al., 2006), υπάρχουν αναφορές που δείχνουν πως ένα μεγάλο ποσοστό 41,4% 
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μεταφέρεται σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες (Gofin, Donchin & Schulrof, 2004).  
 Επομένως καταλαβαίνουμε πόσο πολύ σημαντικό είναι να αντιμετωπίζονται άμεσα 
και κατάλληλα τα σχολικά ατυχήματα. Επίσης να υπάρχει γνώση των πρώτων βοηθειών, 
κάτι που δυστυχώς δε συμβαίνει, αφού οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην έχουν 
επιμόρφωση σε αυτά τα θέματα (Williams, Latif & Cater, 2003). Δεδομένα δείχνουν ότι 
είναι καίριας σημασίας τα σχολεία να παίξουν δυναμικό ρόλο στην αντιμετώπιση και 
πρόληψη ατυχημάτων μέσω της δημιουργίας μιας ευσυνείδητης συμπεριφοράς από την 
πλευρά των παιδιών (Hundeloh & Hess, 2003). 
 Τηλεϊατρική: Ο όρος τηλεϊατρική σημαίνει την άσκηση ιατρικής από απόσταση. 
Επίσης, με τον όρο τηλεϊατρική αναφέρεται η μετάδοση ιατρικής εμπειρίας και γνώσης 
από απόσταση. Σήμερα η τεχνολογία έχει δώσει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε μέσω 
τηλεϊατρικής video σε πραγματικό χρόνο, βιοσήματα, στατικές εικόνες, όπως 
δερματολογικά εξανθήματα, εικόνες από φυσικές κοιλότητες του σώματος, 
ακτινογραφίες και δυναμικές εικόνες όπως είναι το υπερηχογράφημα. Η τηλεϊατρική 
είναι μια από τις πιο αναπτυσσόμενες υπηρεσίες της τελευταίας 10ετίας στην παροχή 
τεχνολογικών ιατρικών πληροφοριών.  
 Όσον αφορά τις εφαρμογές τηλεϊατρικής, η πλατφόρμα kids-medbook είναι η 
βέλτιστη επιλογή στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τους 
μαθητές σχολείων. Η τεχνολογία βασίζεται σε τηλεδιασκέψεις υψηλής ευκρίνειας με 
ειδικό διαγνωστικό εξοπλισμό, έτσι ώστε από έναν κεντρικό φορέα παροχής 
πρωτοβάθμιας φροντίδας (π.χ. κέντρο τηλεϊατρικών υπηρεσιών), να μπορούν να 
εξεταστούν και να παρακολουθούνται μαθητές σε πολλά διαφορετικά σχολεία, χωρίς την 
άσκοπη μετακίνηση του μαθητή, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Η επίβλεψη 
των μαθητών από Ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω τηλεϊατρικής, μπορούν να 
παρέχουν σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες υγείας. Επείγοντα περιστατικά, περιστατικά 
οξείας φύσεως, διαχείριση χρόνιων ασθενειών, διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής, check-
up, αθλητική κατάσταση, τηλεψυχολογική υποστήριξη κ.ά. μπορούν να αντιμετωπισθούν 
και να προσφερθούν ως υπηρεσίες μέσω των οπτικοακουστικών συσκευών που διαθέτει ο 
εξοπλισμός τηλεϊατρικής. 
 Κύριοι στόχοι της τηλεϊατρικής είναι: 1) η μεταφορά της πληροφορίας και όχι του 
μαθητή, 2) η καλύτερη ποιότητα και ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες ιατρικής 
περίθαλψης, 3) η καλύτερη πληροφόρηση των μαθητών, 4) η ιατρική εμπειρογνωμοσύνη 
η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του μαθητή, 5) η 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα και η καλύτερη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών 
ιατρικής περίθαλψης, 6) οι ταχύτερες και ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία, χάρη 
στη μεταφορά ιατρικών εικόνων και εύκολης πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο. Τα οφέλη 
της χρήσης της τηλεϊατρικής είναι η αποτελεσματικότητα, η βελτίωση της συνεργασίας, η 
μείωση των απουσιών, η μεγαλύτερη ικανοποίηση, η ευχαρίστηση αναφορικά με την 
ενημέρωση που σχετίζεται με την υγεία, και η μείωση του κόστους. 
 Πιο συγκεκριμένα η πλατφόρμα τηλεϊατρικής kidsmedbook περιλαμβάνει τέσσερα 
διαφορετικά πεδία εφαρμογών. Τη συγχρονισμένη επικοινωνία (Live video real-time), 
την ασύγχρονη επικοινωνία (Store-and-forward), την απομακρυσμένη παρακολούθηση 
του ασθενούς (RPM) και την κινητή υγεία (m Health). Ακόμα με το σύστημα “ODCEllis” 
παρέχεται η εκπαίδευση από απόσταση. Το σύστημα εκπαίδευσης “ODCEllis” αποτελεί 
την ιδανική μέθοδο εκπαίδευσης, για αποδέκτες από απόσταση οποιασδήποτε μορφής 
ενημέρωσης, διδασκαλικής εισήγησης ή ψυχολογικής υποστήριξης. Το συγκεκριμένο 
σύστημα λειτουργεί τόσο για τον εισηγητή όσο και για τον μαθητή, παρέχοντας πολλές 
δυνατότητες. Το σύστημα “ODCEllis” από την Άνοιξη του 2017 χρησιμοποιείται από 
πολλά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς σαν εξέλιξη του e-learning.  



50 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Τα οφέλη της χρήσης της τηλεϊατρικής είναι η αποτελεσματικότητα, η βελτίωση της 
συνεργασίας, η μείωση των απουσιών και η μεγαλύτερη ικανοποίηση, η ευχαρίστηση 
αναφορικά με την ενημέρωση που σχετίζεται με την υγεία, και η μείωση του κόστους. 
Συμπερασματικά η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ατυχημάτων στο μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής μπορεί να παρέχεται μέσω της τηλεϊατρικής, η οποία είναι ένα 
σύγχρονο εργαλείο το οποίο προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες με σκοπό το ασφαλές σχολικό 
περιβάλλον. 
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Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - SHERBORNE ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Μουσουράκη, Μ., Κούλη, Ο., Μιχαλοπούλου, Μ., Γούδας, Μ.  

Σ.Ε.Φ.Α.Α./ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων της μεθόδου 
Αναπτυξιακής Κίνησης της Sherborne (SDM) στη σωματική αυτοαντίληψη και 
αυτοεκτίμηση μαθητών προεφηβικής ηλικίας, σε σύγκριση με το μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής. Το δείγμα αποτέλεσαν 126 μαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι 
επιλέχθηκαν με τη χρήση δειγματοληψίας ευκολίας. Για την αξιολόγηση της σωματικής 
αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η εγκυροποιημένη 
ελληνική εκδοχή (Kolovelonis, Mousouraki, Goudas & Michalopoulou, 2013) του 
ερωτηματολογίου CY-PSPP (Whitehead, 1995) για παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Για την 
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις διακύμανσης για 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Από τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρήθηκαν 
σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους μαθητές/τριες του δείγματος μόνο στον παράγοντα 
«Αθλητική Ικανότητα» του ερωτηματολογίου, στοιχείο που αναδεικνύει ότι ο 
συγκεκριμένος παράγοντας είναι πιο ευαίσθητος, σε σχέση με τους υπόλοιπους, στη 
συμμετοχή των μαθητών σε κινητικές εμπειρίες και σε αθλητικές δραστηριότητες, 
προσανατολισμένες στην προσωπική βελτίωση. Από τις θετικές τάσεις που 
παρατηρήθηκαν στους υπόλοιπους παράγοντες του ερωτηματολογίου στην πειραματική 
ομάδα, προτείνεται η μελλοντική διεξαγωγή μίας έρευνας, στην οποία το παρεμβατικό 
πρόγραμμα θα έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη μελλοντική ένταξη της μεθόδου SDM στα επίσημα 
ΑΠΣ του μαθήματος της ΦΑ, εφόσον μέσα από τα περιεχόμενά της μπορούν να 
επιτευχθούν ταυτόχρονα και ισόρροπα όλοι οι στόχοι του.  
 
Λέξεις - κλειδιά: Sherborne Developmental Movement, σωματική αυτοαντίληψη, 
αυτοεκτίμηση, αθλητική ικανότητα.  

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία τάση για εφαρμογή εναλλακτικών 
ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, οι οποίες 
δίνουν έμφαση στην πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών. Μία τέτοια 
μέθοδο αποτελεί και η Αναπτυξιακή Κίνηση της Sherborne (SDM), μέσα από την οποία 
έχουν παρατηρηθεί σημαντικές βελτιώσεις στον κινητικό και στον ψυχοκοινωνικό τομέα 
ανάπτυξης των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, η SDM αποτελεί μία κινησιοπαιδαγωγική 
μέθοδο, η οποία μπορεί μέσα από την απλή και προσιτή μορφή των εμπειριών της να 
δημιουργήσει μία αίσθηση επίτευξης στους συμμετέχοντες (Hill, 2006) και επομένως να 
επηρεάσει θετικά την αυτοεκτίμησή τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η 
διερεύνηση της επίδρασης της μεθόδου SDM στη σωματική αυτοαντίληψη και 
αυτοεκτίμηση παιδιών προεφηβικής ηλικίας (10-12 ετών) και συγκεκριμένα μαθητών Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξης.  
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Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Η Αναπτυξιακή Κίνηση της Sherborne (SDM: Sherborne Developmental Movement) 
αποτελεί μία κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο, την οποία δημιούργησε η Veronica Sherborne 
(1922-1990), καθηγήτρια φυσικής αγωγής, χορού και φυσιοθεραπεύτρια. Η μέθοδος 
SDM βασίστηκε στη θεωρία του συστήματος παρατήρησης και ανάλυσης της κίνησης 
του Rudolf Von Laban (1879-1958), ενώ η φιλοσοφία της στηρίχθηκε στην πεποίθηση 
της Sherborne ότι όλα τα παιδιά έχουν δύο βασικές ανάγκες: 1) να αισθάνονται άνετα 
μέσα στο σώμα τους, αποκτώντας παράλληλα σωματική αυτοκυριαρχία και 2) να είναι 
ικανά να διαμορφώνουν σχέσεις (Sherborne, 2001, σ. xiii).  
 Με βάση τα παραπάνω, η ίδια ανέπτυξε δύο είδη εμπειριών: α) τις εμπειρίες 
επίγνωσης του εαυτού και β) τις εμπειρίες επίγνωσης των άλλων. Η ανάπτυξη της 
αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων αποτελούν βασικούς στόχους 
της μεθόδου SDM, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα από: 1) την αναβίωση του 
τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η σωματική τους αυτοαντίληψη κατά τις πρώτες 
φάσεις της ανάπτυξής τους, διαμέσου των εμπειριών επίγνωσης του εαυτού, 2) την 
επανάληψη του τρόπου με τον οποίο συγκροτείται η κοινωνική τους αυτοαντίληψη και η 
αυτοεκτίμησή τους, διαμέσου των εμπειριών επίγνωσης των άλλων (Μουσουράκη, 2019).  
 Η εφαρμογή της μεθόδου SDM σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 
έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην αυτοεκτίμηση, στην 
αυτοπεποίθηση και στην αυτοαντίληψη τους, όπως φαίνεται από αρκετές έρευνες (Filer, 
2007; Marsden, Hare & Weston, 2007; Marsden, Hair & Weston, 2004). Επίσης, από τα 
αποτελέσματα έρευνας που εφαρμόστηκε η μέθοδος SDM σε μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ 
τάξης Γυμνασίου, προέκυψε ότι μπορεί να επιφέρει θετικές επιδράσεις στη σωματική 
αυτοαντίληψη των εφήβων, εφόσον τους βοήθησε να αποδεχθούν περισσότερο το σώμα 
τους και να αποκτήσουν μία πιο ρεαλιστική «ιδανική εικόνα» για αυτό (Μουσουράκη, 
2007).  

Μεθοδολογία 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 126 μαθητές/τριες τυπικής ανάπτυξης (48 
αγόρια και 78 κορίτσια) που φοιτούσαν στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ τάξη (M.O.=129.28, 
Τ.Α.=6.60 μήνες) και προέρχονταν από δύο δημοτικά σχολεία της Αθήνας. Η επιλογή 
των σχολείων έγινε με βάση τις δυνατότητες πρόσβασης των ερευνητών σε αυτά 
(δειγματοληψία ευκολίας).  
 Ερευνητικά μέσα: 1) η εγκυροποιημένη για παιδιά προεφηβικής ηλικίας ελληνική 
εκδοχή (Kolovelonis, Mousouraki, Goudas & Michalopoulou, 2013) του 
ερωτηματολογίου σωματικής αυτοαντίληψης-αυτοεκτίμησης CY-PSPP (Whitehead, 
1995) και 2) μέθοδος SDM προσαρμοσμένη στις αναπτυξιακές ανάγκες του δείγματος. 
 Ερευνητική διαδικασία: Το ερωτηματολόγιο δόθηκε για συμπλήρωση σε όλους τους 
μαθητές/τριες του δείγματος πριν και αμέσως μετά από την εφαρμογή της παρέμβασης. 
Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες: πειραματική και ελέγχου, έτσι ώστε κάθε ομάδα να 
περιλαμβάνει δύο τμήματα από κάθε τάξη (quasi-experimental). Στην πειραματική ομάδα 
εφαρμόστηκε η μέθοδος SDM για 8 διδακτικές ώρες, ενώ στην ομάδα ελέγχου 
εφαρμόστηκε το ΑΠΣ του μαθήματος της ΦΑ για τον ίδιο αριθμό ωρών.  
 Στατιστική ανάλυση: Για την επεξεργασία και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (έκδοση 19). Η περιγραφή των 
αποτελεσμάτων βασίστηκε στην ανάλυση των Μ.Ο. και των Τ.Α. Αρχικά 
πραγματοποιήθηκαν Τ-test σε κάθε παράγοντα του ερωτηματολογίου για τον έλεγχο 
στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων. Τέλος, για τον έλεγχο 
στατιστικά σημαντικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής ομάδα 
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και της επαναλαμβανόμενης/εξαρτημένης μεταβλητής μέτρηση πραγματοποιήθηκαν 
αναλύσεις διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (2-way Repeated Measures 
Anova).  

Αποτελέσματα 

Από τα αποτελέσματα των T-test για κάθε παράγοντα του ερωτηματολογίου CY-PSPP 
δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, γι’ αυτό ήταν δυνατό να 
πραγματοποιηθούν αναλύσεις διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (2-way 
Repeated Measures Anova). Από τις αναλύσεις αυτές, δεν προέκυψε στατιστικά 
σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ανεξάρτητη μεταβλητή «ομάδα» στην 
επαναλαμβανόμενη μεταβλητή «μέτρηση» (F(1,118)=1.284, p= .259> .05). Αντίθετα 
προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο βαθμίδων της «μέτρησης», 
δηλαδή μεταξύ της αρχικής και της τελικής μέτρησης της έρευνας (F(1,118=4.272, 
p= .041< .05, η²= .035). Αυτό πιθανόν σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες (Ν=126) 
βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στον παράγοντα Αθλητική Ικανότητα από την αρχική 
(Μ.Ο.=3.17, Τ.Α.± .58) στην τελική (Μ.Ο.=3.26, Τ.Α.± .62) μέτρηση. Συγκεκριμένα 
προέκυψε ότι η πειραματική ομάδα (Ν=64) βελτίωσε το σκορ της στον παραπάνω 
παράγοντα από την αρχική (Μ.Ο.= 3.12, Τ.Α.± .61) στην τελική μέτρηση (Μ.Ο.= 3.26, 
Τ.Α.± .60), αλλά και η ομάδα ελέγχου (Ν=62) βελτίωσε το σκορ της στον ίδιο παράγοντα 
από την αρχική (Μ.Ο.= 3.21, Τ.Α.± .54) στην τελική μέτρηση (Μ.Ο.= 3.25, Τ.Α.± .64). 
Αντίθετα, στους υπόλοιπους παράγοντες του ερωτηματολογίου (Φυσική Κατάσταση, 
Σωματική Δύναμη, Σωματική Ελκυστικότητα, Σωματική Αυτοεκτίμηση και Συνολική 
Αυτοεκτίμηση) δεν προέκυψε σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις μεταβλητές 
«ομάδα» και «μέτρηση», ούτε και σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο βαθμίδων της 
τελευταίας.  

Συζήτηση - συμπεράσματα 

Η βελτίωση που παρουσίασαν όλοι οι μαθητές/τριες του δείγματος στον παράγοντα 
Αθλητική Ικανότητα του ερωτηματολογίου σωματικής αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης 
(CY-PSPP) στην τελική μέτρηση σημαίνει, ότι τόσο οι μαθητές που συμμετείχαν στα 
προγραμματισμένα μαθήματα της ΦΑ του σχολείου, όσο και εκείνοι που συμμετείχαν 
στη μέθοδο SDM, βελτίωσαν την αντίληψή τους σχετικά με την αθλητική τους 
ικανότητα, δηλαδή την ικανότητά τους να μαθαίνουν νέα αθλήματα, να αποκτούν νέες 
κινητικές δεξιότητες και να αισθάνονται άνετα σε αθλητικούς χώρους. Το εύρημα αυτό 
ενισχύει την άποψη αρκετών ερευνητών, ότι η αθλητική ικανότητα αποτελεί έναν τομέα 
της σωματικής αυτοαντίληψης που είναι πιο ευαίσθητος στη συμμετοχή των παιδιών σε 
κινητικές εμπειρίες και αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι προσανατολισμένες 
στο παιχνίδι και δίνουν έμφαση στην ατομική βελτίωση (Goudas, Biddle & Fox, 1994; 
Digelidis et al., 2003).  
 Σε άλλους τομείς της σωματικής αυτοαντίληψης, όπως η Φυσική Κατάσταση και η 
Σωματική Δύναμη δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές, πιθανόν λόγω του ότι είναι 
πιο ευαίσθητοι σε παρεμβάσεις που προάγουν στοχευμένα τις αντίστοιχες φυσικές 
ικανότητες (McIntyre et al., 2015) και λόγω των αρχικών υψηλών επιδόσεών τους. 
Επίσης, η αντίληψη της Σωματικής Ελκυστικότητας των παιδιών προεφηβικής ηλικίας 
φαίνεται ότι επηρεάζεται περισσότερο από τα κοινωνικο-πολιτισμικά πρότυπα που 
προβάλλονται μέσα από τα Μ.Μ.Ε. και λιγότερο από προγράμματα άσκησης (McCabe, 
Ricciardelli & Ridge, 2006). Ακόμα παρατηρήθηκε, ότι οι ανώτεροι ιεραρχικά τομείς της 
σωματικής αυτοαντίληψης: Σωματική και Συνολική Αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη σταθερότητα στο χρόνο, ενισχύοντας τα συμπεράσματα άλλων ερευνών 
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(Hattie, 1992; Marsh & Yeung, 1998).  
 Εν κατακλείδι, προκειμένου να ενταχθεί η μέθοδος SDM στα ΑΠΣ των τελευταίων 
τάξεων του δημοτικού, χρειάζεται να εξαντληθούν οι επιδράσεις της στη σωματική 
αυτοαντίληψη - αυτοεκτίμηση παιδιών προεφηβικής ηλικίας, καθώς και σε άλλους τομείς 
της ανάπτυξής τους (κινητικό και ψυχοκοινωνικό). Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να 
εξεταστεί μελλοντικά η εφαρμογή της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στοιχείο που 
ενισχύεται από άλλες σχετικές έρευνες με μεγαλύτερη διάρκεια (3 έως 6 μήνες), καθώς 
και από τη θετική τάση που παρουσίασε η πειραματική ομάδα στους παραπάνω 
εξεταζόμενους παράγοντες.  

Βιβλιογραφία 

Digelidis, N., Papaioannou, A., Laparidis, K., & Christodoulidis, T. (2003). A one-year 
intervention in 7th grade physical education classes aiming to change motivational 
climate and attitudes towards exercise. Psychology of Sport and Exercise, 4, 195-210. 

Filer, J. (2007). Bonding through Developmental Movement Play. In E. M. Marsden and J. 
Egerton (Eds.), Moving with Research: Evidence-Based Practice in Sherborne 
Developmental Movement (pp. 69-88). Great Britain: Sunfield Publications. 

Goudas, M., Biddle, S., & Fox, K. (1994). Perceived locus of causality, goal orientations, 
and perceived competence in school physical education classes. British Journal of 
Educational Psychology, 64, 453-463. 

Hattie, J. (1992). Self-concept. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Hill, C. (2006). Communicating through Movement: Sherborne Developmental Movement 
towards a broadening perspective. Clent: Sunfield Publications. 

Kolovelonis, A., Mousouraki, M., Goudas, M., & Michalopoulou, M. (2013). 
Psychometric Properties of the Greek Version of the Children and Youth Physical Self
-Perception Profile Questionnaire. Advances in Physical Education, 3(4), 158-164. 

Marsh, H. W., & Yeung, A. S. (1998). Top-down, bottom-up and horizontal models: The 
direction of causality in multidimensional, hierarchical self-concept models. Journal 
of Personality and Social Psychology, 75, 509-527. 

Marsden, E. M., Hare, M., & Weston, C. (2007). Improving the Movement Vocabulary 
and Social Development of Children in the Early Years. In E. M. Marsden & J. 
Egerton (Eds.), Moving with Research: Evidence-Based Practice in Sherborne 
Developmental Movement (pp. 52-68). Great Britain: Sunfield Publications. 

Marsden, E. M., Hair, M., & Weston, C., (2004). Innovative and inclusive physical 
education. Paper presented at the British Educational Research Association Annual 
Conference, University of Manchester, 16 -18 September 2004. Ημερομηνία 
ανάκτησης: 27-04-2018. http://www.leeds.ac.uk/bei/Educationline/browse/
all_items/140160.html 

McCabe, M. P., Ricciardelli, L. A., & Ridge, D. (2006). Who Thinks I Need a Perfect 
Body? Perceptions and Internal Dialogue among Adolescents about Their Bodies. Sex 
Roles, 55(5-6), 409-419. 

McIntyre, F., Chivers, P., Rose, E., & Hands, B. (2015). Exercise can improve physical 
self perceptions in adolescents with low motor competence. Human Movement 
Science, 42, 333-343. 



56 

 

Μουσουράκη, Μ. (2019). Οι επιδράσεις της Αναπτυξιακής Κίνησης (SDM) στις κινητικές 
και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες παιδιών προεφηβικής ηλικίας. Διδακτορική Διατριβή, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  

Μουσουράκη, Μ. (2007). Ο ρόλος της Αναπτυξιακής Κίνησης στην Αυτοαντίληψη και 
στην Αυτοεκτίμηση των Εφήβων. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. 

Sherborne, V. (2001). Developmental Movement for Children: Mainstream, special needs 
and pre-school (2nd ed.). London: Worth Publishing. 

Whitehead, J. R. (1995). A study of children’s physical self-perceptions using an adapted 
physical self-perception profile questionnaire. Pediatric Exercise Science, 7, 132-151  

 
 



57 

 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ SHERBORNE 
(SDM) ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Μουσουράκη, Μ. 

Σ.Ε.Φ.Α.Α./ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. 

Περίληψη  

Η εφαρμογή της μεθόδου της Αναπτυξιακής Κίνησης της Sherborne (SDM) στο πλαίσιο 
του μαθήματος της ΦΑ έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι μπορεί να προάγει ταυτόχρονα και 
ισόρροπα την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του σε κάθε τομέα ανάπτυξης των 
μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του 
παρόντος εργαστηρίου είναι η επιμόρφωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην 
κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο SDM. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, αρχικά θα 
παρουσιαστούν σε θεωρητικό επίπεδο η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές της μεθόδου και 
οι επιδράσεις της στην κινητική και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, 
μέσα από τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών. Στη συνέχεια, σε πρακτικό επίπεδο θα 
παρουσιαστεί η δομή και τα περιεχόμενα ενός ενδεικτικού μαθήματος, προσαρμοσμένου 
στις αναπτυξιακές ανάγκες παιδιών σχολικής ηλικίας, τυπικής ανάπτυξης. Μετά το πέρας 
του εργαστηρίου αναμένεται οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να ενσωματώσουν 
βασικά στοιχεία της μεθόδου SDM στο πλαίσιο του μαθήματος της ΦΑ, τόσο στην 
πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
 
Λέξεις - κλειδιά: Αναπτυξιακή Κίνηση, εμπειρίες επίγνωσης εαυτού, εμπειρίες 
επίγνωσης των άλλων.  

Εισαγωγή 

Τον όρο Αναπτυξιακή Κίνηση (Developmental Movement) εισήγαγε η Veronica 
Sherborne (1922-1990), η οποία δημιούργησε μία δική της μεθοδολογία κίνησης ως 
αποτέλεσμα της τριαντάχρονης εμπειρίας της ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής, χορού και 
φυσιοθεραπεύτρια. Σήμερα, η μέθοδος Sherborne Developmental Movement (SDM) 
βρίσκεται υπό την αιγίδα της International Sherborne Co-operation (ISCO), η οποία έχει 
ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, την εξέλιξη, τη διάδοση και τη συνεχή προσαρμογή των 
περιεχομένων της σε άτομα διαφόρων ηλικιών, προελεύσεων, αλλά και τύπων ειδικών 
αναγκών.  
 Η SDM αποτελεί μία μορφή θεραπευτικής παρέμβασης διαμέσου της οποίας 
επιδιώκεται η εμπλοκή των συμμετεχόντων σε μία διαδικασία αλληλεπιδραστικής 
μάθησης, μέσα από μοιραζόμενες κινητικές εμπειρίες που προέρχονται από τα 
φυσιολογικά πρότυπα της ανθρώπινης ανάπτυξης (Hill, 2006). Οι βασικές αρχές της 
στηρίχθηκαν στη θεωρία του Rudolf Von Laban (1879-1958), ενώ η φιλοσοφία της 
βασίστηκε στην πεποίθηση της Sherborne ότι όλα τα παιδιά έχουν δύο βασικές ανάγκες: 
1) να αισθάνονται άνετα μέσα στο σώμα τους, αποκτώντας παράλληλα σωματική 
αυτοκυριαρχία και 2) να είναι ικανά να διαμορφώνουν σχέσεις.  
 Με βάση τα παραπάνω, η Sherborne ανέπτυξε δύο είδη εμπειριών: α) τις εμπειρίες 
επίγνωσης του εαυτού και β) τις εμπειρίες επίγνωσης των άλλων, οι οποίες πίστευε ότι 
μπορούν να επιδράσουν άμεσα στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων 
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και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τους άλλους 
(Sherborne, 2001). Η μέθοδος SDM έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σε παιδιά με 
ιδιαιτερότητες (αυτισμό, αισθητηριακά, κινητικά, μαθησιακά και συμπεριφορικά 
προβλήματα), καθώς και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Sherborne, 2001).  
 Η εφαρμογή της SDM σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης (προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας) έχει αναδείξει σημαντικές βελτιώσεις στη συνειδητοποίηση του 
σώματός τους, στη διεύρυνση του κινητικού τους λεξιλογίου και στην ανάπτυξη της 
μεταξύ τους εμπιστοσύνης, φροντίδας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Marsden, Hare & 
Weston, 2007; Filer, 2007). Επίσης η μέθοδος SDM έχει εφαρμοστεί σε παιδιά 
προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, επιφέροντας σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα 
των σχέσεών τους με τους συνομηλίκους τους, στη σωματική τους αυτοαντίληψη, στις 
κινητικές και ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες (Μουσουράκη, 2019; 2007).  
 Τέλος, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η SDM μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε άτομα όλων των ηλικιών και προελεύσεων (Konaka, 
2007; Marsden, Hare & Weston 2007). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι 
η ενσωμάτωση της μεθόδου SDM στο πλαίσιο του μαθήματος της ΦΑ, μπορεί να 
οδηγήσει στον εμπλουτισμό και στην ανανέωση των ΑΠΣ, εφόσον τα περιεχόμενά της 
βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τον βασικό σκοπό και τους επιμέρους στόχους του 
μαθήματος, τους οποίους μπορεί να προάγει παράλληλα, προσδίδοντάς τους ταυτόχρονα 
την ίδια βαρύτητα (Μουσουράκη, 2019). 

Σκοπός και στόχοι  

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η επιμόρφωση καθηγητών ΦΑ στην 
κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο της Αναπτυξιακής Κίνησης Sherborne (SDM). Επιμέρους 
στόχοι του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες: αφενός να αποκτήσουν βασικές 
θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη μέθοδο SDM και αφετέρου να εξοικειωθούν με τις 
εμπειρίες της και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν κάποια βασικά στοιχεία της στο 
πλαίσιο του μαθήματος της ΦΑ. 

Περιγραφή εργαστηρίου 

Θέμα-δομή 
Το εργαστήριο αποτελείται από 2 μέρη: α) το θεωρητικό, το οποίο περιλαμβάνει μία 
εισαγωγή στη μέθοδο SDM, τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της, τα περιεχόμενά της 
και τις επιδράσεις της σε κάθε επίπεδο ανάπτυξης διαφόρων πληθυσμών, και β) το 
πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει μία βιωματική εφαρμογή ενός μαθήματος της μεθόδου 
SDM στην τυπική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), μέσα από την οποία οι 
συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη δομή και τα περιεχόμενά της. Σε περίπτωση που 
δεν διεξαχθεί το εργαστήριο δια ζώσης, θα παρουσιαστεί διαδικτυακά ένα ενδεικτικό 
πλάνο μαθήματος για μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου, μέσα από 
οπτικοακουστικό υλικό. 

Χρονική διάρκεια 

Το εργαστήριο θα έχει συνολική διάρκεια 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά) και θα 
περιλαμβάνει: θεωρητική ανάπτυξη της μεθόδου (15 λεπτά) και βιωματική παρουσίαση 
των περιεχομένων της στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (30 λεπτά).  

Προϋποθέσεις συμμετοχής/ Υλικά/ Χώρος 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που εργάζονται με 
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παιδιά σχολικής ηλικίας σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης. Ο αριθμός των 
συμμετεχόντων εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο και τις ισχύουσες διατάξεις, σχετικά 
με τα μέτρα πρόληψης στους δημόσιους χώρους για τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 
(COVID-19). Προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε κλειστή αίθουσα, στην οποία τα 
καθίσματα θα έχουν ημικυκλική διάταξη, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος 
για πρακτική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να φορούν άνετα ρούχα 
(αθλητικές φόρμες και κάλτσες). Επίσης, για την παρουσίαση του θεωρητικού μέρους 
είναι απαραίτητη η ύπαρξη προτζέκτορα, συνδεδεμένου με φορητό ΗΥ.  

Συμπεράσματα 

Αναμένεται οι επιμορφούμενοι μετά το πέρας του εργαστηρίου, να είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν στο πλαίσιο του μαθήματος της ΦΑ τις βασικές αρχές της μεθόδου SDM, τη 
δομή και τα περιεχόμενά της, προσαρμόζοντάς τα κάθε φορά στις αναπτυξιακές ανάγκες 
των μαθητών/τριών τους. 
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Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

Αγγελάκης, Ε.1, Παριωτάκης, Π. 2 

1Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Χανιών.  

2Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 

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 
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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 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 
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στην τυπική τάξη και την 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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Περίληψη 

Οι υφιστάμενες αντιλήψεις, αλλά και η σύγχρονη νομοθεσία περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, δυσχεραίνουν την ένταξη ηλεκτρονικών συσκευών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως τα αποτελέσματα των σύγχρονων ερευνών τις 
διαψεύδουν. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της παιδαγωγικής και 
μαθησιακής συμβολής των εφαρμογών φορητών συσκευών στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής. Οι στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν σε αλλαγή στρατηγικής σκέψης και 
συμπεριφοράς, λόγω εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου. Χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος της παρατήρησης της ομάδας για την εκτέλεση δεδομένου έργου με την χρήση 
της εφαρμογής κινητού Scrum (πρακτική οργάνωσης και παρακολούθησης έργου). Τα 
ευρήματα έδειξαν ότι η πειραματική ομάδα είχε, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, 
περισσότερη συνεχή αλληλεπίδραση, θετική αλληλεξάρτηση, συνείδηση της ατομικής 
ευθύνης και συνεισφοράς στο συνολικό έργο και ολοκλήρωσε το έργο μέσα στα 
χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί. Από τα ευρήματα της εργασίας αυτής διαπιστώνουμε 
ότι οι εφαρμογές διευκολύνουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση, ενισχύουν την 
παρακίνηση των μαθητών και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του 
μαθήματος. Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής, το οποίο διεξάγεται μακριά από την αίθουσα των υπολογιστών και τους 
διαδραστικούς πίνακες. Το ερώτημα της αξιοποίησης των εφαρμογών στο σχολείο από 
τους μαθητές παραμένει και περιμένει την αναθεώρησή του προκειμένου η χρήση της 
τεχνολογίας στο σχολείο υπό όρους να αποτελεί μέρος της προετοιμασίας των μαθητών 
για να ζήσουν στην κοινωνία του μέλλοντος. 
 
Λέξεις - κλειδιά: Εφαρμογές κινητού, συνεργατική μάθηση, οργάνωση αθλητικών 
γεγονότων, διαχείριση έργου. 

Εισαγωγή 

Οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες, 
αποτελούν μέρος της καθημερινότητας της πλειοψηφίας των ανθρώπων του δυτικού 
κόσμου. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο από κοινωνιολογικής 
και πολιτισμικής πλευράς, όσο και από πλευράς ένταξης και αξιοποίησής τους στην 
εκπαιδευτική πράξη. Η υφιστάμενη νομοθεσία οριοθετεί τις χρήσεις των νέων 
τεχνολογιών εντός σχολικής τάξης απαγορεύοντας τη χρήση κινητού τηλεφώνου στο 
σχολείο. Αν και λόγω της πρόσφατης πανδημίας και για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης, 
η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τον μαθητή εκτός σχολικού περιβάλλοντος 
επιτράπηκε, εν τούτοις εντός σχολικού περιβάλλοντος η χρήση αυτή εξακολουθεί να 
απαγορεύεται. Όμως, τα αποτελέσματα των σύγχρονων ερευνών επιβεβαιώνουν ότι οι 
εφαρμογές κινητού συμβάλλουν στην συνεργατική μάθηση και μπορούν να προσφέρουν 
ποιοτικότερα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα, πλούσιες εκπαιδευτικές 
εμπειρίες, εξατομίκευση της μάθησης και προσαρμογή τους στις ανάγκες του μαθητή.  
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Σκοπός της έρευνας 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της παιδαγωγικής και μαθησιακής 
συμβολής των εφαρμογών φορητών συσκευών (applications) στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής, με την χρήση της εφαρμογής Scrum. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Η θεωρία της συνεργατικής μάθησης η οποία έχει τις βάσεις της στις διαπιστώσεις 
ερευνητών (Watson, 1992) και κοινωνικών επιστημόνων, όπως οι Alport , Watson , Shaw 
και Mead (Schreurs & Dumbraveanu, 2014), περιγράφει ότι οι άνθρωποι που 
συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων, επιτυγχάνουν περισσότερο τους στόχους 
από εκείνους που προσπαθούν μόνοι τους. Επίσης οι Johnson and Johnson υποστήριξαν 
στις έρευνές τους ότι η θετική αλληλεξάρτηση, η ατομική ευθύνη, η πρόσωπο με 
πρόσωπο αλληλεπίδραση, οι κοινωνικές δεξιότητες και η μεταποίηση είναι πέντε 
απαραίτητα στοιχεία για να υπάρξει αποτελεσματική μάθηση στην ομάδα και να 
δημιουργηθούν δεξιότητες (κοινωνικές, προσωπικές, γνωστικές). όπως π.χ. η επίλυση 
προβλημάτων, ο συλλογισμός, η λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η 
έκφραση.  
 Στο σχολείο η συνεργατική μάθηση μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη και κάθε 
μάθημα μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το είδος της μάθησης. Για το μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής, οι Mosston και Ashworth, συμπεριέλαβαν την συνεργατική μάθηση 
στην ταξινομία τους μέσω των δημιουργικών διδακτικών μεθόδων (Πρωτοβουλίας/ 
Learner initiated style και Αυτοδιδασκαλίας/ Self teaching style) (Mosston & Ashworth, 
1997). Η προσέγγιση της διδασκαλίας παιχνιδιών προς κατανόηση (Teaching Games for 
Understanding ή TgfU), συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως κριτική ικανότητα, 
λήψη απόφασης και επίλυση προβλήματος μέσω συνεργατικών μορφών μάθησης κυρίως 
στο Γυμνάσιο (Forrest κ.ά., 2006). 
 Τα ψηφιακά σχολικά βιβλία και οι διαδραστικές αίθουσες διδασκαλίας με ταμπλέτες 
ή προσωπικούς υπολογιστές, επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με πλούσιες 
εκπαιδευτικές πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο από ηλεκτρονικά βιβλία, 
εγκυκλοπαίδειες και λεξικά (Kim κ.ά., 2017; Neumann & Neumann, 2014) και παρέχουν 
ευκαιρίες εξατομικευμένης, ανεξάρτητης και αυτόνομης μάθησης (Ditzler κ.ά., 2016). 
Μελέτες έχουν αναδείξει τα θετικά αποτελέσματα των πολυμέσων σε διάφορες πτυχές 
της διδακτικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας, όπως η ενεργός συμμετοχή των 
μαθητών, η παιδαγωγική αλληλεπίδραση ή τα κίνητρα για μάθηση (Νικολαΐδου κ.ά., 
2020). 
 Ωστόσο, δεν βρέθηκαν αρκετές μελέτες που να αναφέρονται στο μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής. Οι Αποστολάκης και Αντωνίου (2018) υποστήριξαν ότι το FLE3 
μπορεί να συντελέσει αποτελεσματικά στην συνεργατική διδασκαλία μικρών ομάδων 
μαθητών, να διευκολύνει την εμπέδωση και την εμβάθυνση της γνώσης (Αποστολάκης & 
Αντωνίου, 2018). Ως αποτέλεσμα μελετών που εστιάζουν σε ατομικά επίπεδα δεξιοτήτων 
και συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με το ρόλο που παίζει ο 
προγραμματισμός στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και βρέθηκε ότι η 
διατήρηση στο στόχο απαιτεί τη γνώση στρατηγικών «προπόνησης» και διαχείρισης 
έργου (Baham, 2020; Carvalho & Fernandes, 2018; Martinek κ.ά., 2019). 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα εργασία ακολουθήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης. Αφού μελετήθηκαν 
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τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 
επιλέχθηκε η εφαρμογή – μέθοδος Scrum, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού σεναρίου που 
σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε σε δύο τμήματα Γυμνασίου του Ηρακλείου 
στο μάθημα της Πληροφορικής. Το σενάριο αφορούσε στην διοργάνωση ενός 
ενδοσχολικού αγώνα καλαθοσφαίρισης. Χρησιμοποιήθηκε η πολυμεθοδική προσέγγιση 
ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε ομάδα εστίασης. 
 Δείγμα: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 22 μαθητές/τριες Γυμνασίου του 
Ηρακλείου. Οι πρώτοι έντεκα μαθητές του τμήματος αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, 
ενώ οι άλλοι έντεκα αξιοποιήθηκαν ως ξεχωριστή ομάδα ελέγχου. Στην πειραματική 
ομάδα διδάχτηκε η μέθοδος Scrum από την αρχή της χρονιάς, ενώ στην ομάδα ελέγχου, 
όχι. Η πειραματική ομάδα επικοινωνούσε και οργανωνόταν και εκτός μαθημάτων, με 
χρήση της εφαρμογής διαχείρισης έργου (taiga.io) που είχαν στα κινητά τους.  
 Μέσο συλλογής των δεδομένων: Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν με 
αξιοποίηση: α) των καταγραφών των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών με ηλεκτρονικές 
κλείδες παρατήρησης At Task (CBT-Cognitive Behavior Tools) στην τάξη, β) των 
καταγραφών σωρευτικών και ατομικών αξιολογητικών εκθέσεων των μαθητών στο wiki 
του μαθήματος, γ) των αυτοματοποιημένων χρονοδιαγραμμάτων και γραφημάτων 
παρακολούθησης του έργου, διαθέσιμα από την πλατφόρμα διαχείρισης έργου (taiga.io), 
στην οποία εκπαιδεύτηκαν και συνεργάστηκαν οι μαθητές.  
 Εγκυρότητα ερωτηματολογίου: Η κλείδα At Task, προσαρμόστηκε στις επιθυμητές 
παρατηρούμενες συμπεριφορές της έρευνας (κατανόηση προβλήματος, συγκέντρωση 
στον στόχο, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, επιλογή λύσης, λήψη απόφασης, 
αναστοχαστική αξιολόγηση, επανακαθορισμός δεδομένων και στόχων) για την 
παρατήρηση στην τάξη, αλλά και σε φαινομενικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του 
έργου, εφαρμόζοντας αρχές Κοινωνιολογικής ανάλυσης της θεωρίας του κοινωνικού 
εαυτού (αίσθηση του ανήκειν, αλληλεγγύη, αδράνεια, απογοήτευση, επιθετικότητα) 
(Χτούρης κ.ά., 2016). Η καταγραφή έγινε ηλεκτρονικά με χρήση εφαρμογής σε κινητή 
συσκευή, αόρατα από τους εμπλεκόμενους. Τα δεδομένα καταγράφονταν σε 
αυτοματοποιημένες χρονοσημασμένες διαμερίσεις κλάσεων εξήντα δευτερολέπτων για 
κάθε παρατηρούμενο και για διάστημα παρατήρησης πέντε λεπτών κάθε φορά. 
 Ανάλυση των δεδομένων: Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν με 
πολυμεθοδολογικό τριγωνισμό των αποτελεσμάτων: περιγραφικής στατιστικής, CBT 
δεδομένων για κάθε μαθητή που αναλάμβανε ρόλο συντονιστή της ομάδας Scrum στην 
τάξη, επιπλέον συστηματικής συμμετοχικής παρατήρησης των εκπαιδευτικών, με 
καταγραφή συμπεριφοράς της συνεργασίας στην ομάδα. 

Αποτελέσματα 

Κατά τη διάρκεια του έργου ήταν εμφανή και τα πέντε βασικά στοιχεία της συνεργατικής 
μάθησης κατά Johnson, Johnson & Holubec (Johnson & Johnson, 2008). Εκτός από τον 
κοινό στόχο, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές είχαν συνεχή θετική αλληλεπίδραση και 
αλληλεξάρτηση, ανέπτυξαν βασικές κοινωνικές δεξιότητες και συνεισέφεραν στο έργο 
εμπλεκόμενοι ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας συνέργειες και 
αναλαμβάνοντας ρόλους και πρωτοβουλίες, μέσα στα χρονοδιαγράμματα που τους είχαν 
δοθεί. Η πειραματική ομάδα έφερε καλύτερα συμπεριφορικά αποτελέσματα συνεργασίας 
και απέδωσε καλύτερο σκορ από την ομάδα ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου δεν 
εκμεταλλεύτηκε δημιουργικά, ούτε το χρονικό διάστημα που τους δόθηκε, ούτε τη 
διάθεση των υπολογιστών του εργαστηρίου. Δεν επέδειξαν καμία μεθοδικότητα, δεν 
υπήρχε κοινός τόπος σύμπλευσης και συνεννόησής τους, ακόμη και όταν τους 
γνωστοποιήθηκε το έργο και η προετοιμασία για τον αγώνα. Αντιθέτως, η πειραματική 
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ομάδα επικοινωνούσε και εκτός σχολείου μέσω της εφαρμογής, αναπτύσσοντας και 
συζητώντας για στρατηγικές που θα εφάρμοζαν κατά την εξέλιξη του αγώνα. 

Συζήτηση 

Έχει σημειωθεί πρόοδος και προσπάθεια να αποκτήσουν μεγαλύτερη προοπτική τέτοια 
καινοτόμα προγράμματα που επηρεάζουν τα παιδιά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά και 
σωματικά και έχουν παρατηρηθεί αλλαγές σε πολλές προσπάθειες αξιολόγησης 
παρόμοιων προτάσεων (Chen, 2015; Koustelios & Tsigilis, 2005). Πιστεύουμε ότι η 
συμμετοχή των μαθητών επηρεάζεται έντονα από τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους 
σχετικά με το πρόγραμμα φυσικής αγωγής και τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. 

Συμπεράσματα 

Παρόλο που οι έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση 
εργαλείων τεχνολογίας, απαιτείται ακόμα δρόμος, ώστε να παγιωθούν συγκεκριμένες 
διδακτικές μέθοδοι που θα αξιοποιούν συσκευές και εφαρμογές. Η χρήση εφαρμογών για 
οργάνωση και παρακολούθηση έργου από μαθητές Γυμνασίου μπορεί να συμβάλλει 
θετικά στην συνεργατικότητα μεταξύ ομάδων μαθητών, στην ανάπτυξη της κριτικής τους 
σκέψης, στην ικανότητα λήψης αποφάσεων, στην αυτοοργάνωσή τους και την 
επικοινωνία τους. Η προσπάθεια που κατέβαλαν οι μαθητές στη διαχείριση έργου στον 
τομέα του αθλητισμού, δείχνει πώς οι εμπειρίες της ομαδικής δραστηριότητας 
επικεντρώθηκαν στη βελτίωση των ποιοτήτων για προσωπικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, στοιχεία που χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά προσόντα στην αγορά 
εργασίας.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

Περονικολής, Μ., Παναγιωτάκης, Κ.,  

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 
Άγιος Νικόλαος, 72100, Κρήτη 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα σύστημα ανάλυσης και σύνθεσης κίνησης με 
εφαρμογή τη σύνθεση νέων, περιοδικών χορών βασισμένη σε παραδείγματα. Πειράματα 
έχουν πραγματοποιηθεί με πραγματικές ηχογραφήσεις ελληνικών παραδοσιακών 
περιοδικών χορών με τα αποτελέσματα που προκύπτουν να είναι πολύ ελπιδοφόρα και να 
αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης. Στην παρούσα 
εργασία αναλύονται τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με την χρήση της εργασίας στη 
διδασκαλία παραδοσιακών περιοδικών χορών. Μέσω της πειραματικής αποτίμησης 
φαίνεται ότι η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί στην παραγωγή νέων ακολουθιών 
χορευτικών κινήσεων. Ταυτόχρονα, λόγω της τρισδιάστατης αναπαράστασης της κίνησης 
καθώς και λόγω της ευελιξίας στη χρήση διαφορετικών τρισδιάστατων μοντέλων 
(avatars) το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκμάθηση παραδοσιακών 
περιοδικών χορών.  
 
Λέξεις - κλειδιά: Ανάλυση χορευτικών κινήσεων, σύνθεση χορευτικών κινήσεων, 
διδασκαλία χορευτικής κίνησης, περιοδικοί παραδοσιακοί χοροί. 

Εισαγωγή 

H ανάπτυξη τεχνολογιών στην καταγραφή τρισδιάστατης ανθρώπινης κίνησης είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων καταγραφής κίνησης τόσο 
στον όγκο όσο και στην ποιότητα καθώς και την εμφάνιση νέων τύπων εφαρμογών 
(Kovar, Gleicher, και Pighin, 2008), (Panagiotakis, και Tziritas, 2006). Η υποστήριξη 
αυτών των εφαρμογών απαιτεί νέες υπηρεσίες, μεθόδους και εργαλεία για αναζήτηση, 
ανάκτηση, κατανόηση και αναπαραγωγή δεδομένων καταγραφής κίνησης ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Αρκετές τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν περιοδικές υπό 
την έννοια ότι αποτελούνται από παρόμοια, επαναλαμβανόμενα μοτίβα κίνησης. Τα 
χρονικά χαρακτηριστικά αυτής της επανάληψης καθορίζουν το ρυθμό της 
δραστηριότητας.  
 Ο χορός είναι μία δραστηριότητα την οποία μπορούν να απολαύσουν άτομα 
διαφορετικών ηλικιών. Για την εκμάθηση χορού υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος 
είναι η διδασκαλία χορού από έναν δάσκαλο ο οποίος επιδεικνύει τις κινήσεις, διορθώνει 
λάθη και καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να βελτιωθούν. Ο δεύτερος τρόπος είναι η 
μάθηση χορών από τους μαθητές μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων χορού σε βίντεο 
ώστε οι μαθητές παρατηρώντας τις κινήσεις να εξασκούνται μόνοι τους (Chan, Leung, 
Tang, και Komura, 2010). Η απεικόνιση της χορευτικής κίνησης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον (Bakogianni, Kavakli, 
Karkou, και Tsakogianni, 2007), (Thalmann, και Joslin, 2007). 
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Σκοπός της έρευνας 

Σε αυτό το άρθρο, μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε και να αναδείξουμε τη χρησιμότητα 
της εργασίας στην εκπαίδευση παρουσιάζοντας ένα σύστημα ανάλυσης και σύνθεσης 
κίνησης με εφαρμογή τη σύνθεση νέων περιοδικών χορών βασισμένη σε παραδείγματα. Η 
παρούσα εργασία στηρίζεται σε δύο προηγούμενες εργασίες (Panagiotakis, Holzapfel, 
Michel, και Argyros, 2013) και (Panagiotakis, Argyros, και Michel, 2014) που παρουσίασαν 
αναλυτικά ένα αλγοριθμικό πλαίσιο που συνθέτει νέα χορευτική κίνηση με βάση την 
ανάλυση τόσο οπτικών (video) όσο και ηχητικών δεδομένων. Η έρευνα αυτή έγινε στο 
εργαστήριο της Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του 
ΙΤΕ. Η προτεινόμενη προσέγγιση έχει εφαρμοστεί σε ένα σύνολο δεδομένων που 
περιλαμβάνει τρεις τύπους παραδοσιακών ελληνικών/ κρητικών χορών, «Σιγανός», 
«Μαλεβιζιώτης» και «Σύρτος» από και την αντίστοιχη μουσική. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Το 2009 οι Kim, Fouad, Sibert, και Hahn παρουσίασαν μια νέα μέθοδο για την αυτόματη 
δημιουργία συγχρονισμένης χορευτικής κίνησης που βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο 
μουσικό κομμάτι συνδυάζοντας τις εξελίξεις των μουσικών και κινούμενων σχεδίων και 
συσχετίζοντας μουσικά και κινούμενα χαρακτηριστικά. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί 
πίνακες ομοιότητας για μουσικές και κινούμενες ακολουθίες και ταιριάζει με τις εξελίξεις 
του μουσικού και του περιεχομένου κίνησης ελαχιστοποιώντας τη διαφορά μεταξύ των 
δύο πινάκων ομοιότητας. Το 2009 οι Huang, Hilton, και Starck πρότειναν ένα πλαίσιο για 
σύνθεση κίνησης από πολλαπλές τρισδιάστατες ακολουθίες βίντεο σύμφωνα με τους 
περιορισμούς των χρηστών στην κίνηση, τη θέση και το χρονοδιάγραμμα. Η ομοιότητα 
σχήματος σε ένα προσαρμοστικό χρονικό παράθυρο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό 
μεταβάσεων μεταξύ τρισδιάστατων ακολουθιών βίντεο. Οι νέες ακολουθίες 
τρισδιάστατου βίντεο συντίθενται με την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής στο γράφημα 
κίνησης επιφανείας μεταξύ καθορισμένων από τον χρήστη κλειδιών-πλαισίων για τον 
έλεγχο της κίνησης, της θέσης και του χρονισμού. Το 2010 οι Chan, Leung, Tang, και 
Komura παρουσίασαν τη μελέτη τους στην οποία ανέπτυξαν ένα σύστημα εκπαίδευσης 
χορού που βασίζεται στην εικονική πραγματικότητα (VR) και στις τεχνολογίες σύλληψης 
κίνησης βάσει δεικτών. Εφαρμόστηκε ένα πρωτότυπο, στο οποίο ένας εκπαιδευόμενος 
μπορεί να μιμηθεί την κίνηση που του υποδεικνύει ένας εικονικός δάσκαλος του οποίου 
οι ενέργειες εμφανίζονται σε μια οθόνη τοίχου. Στη συνέχεια, οι κινήσεις των 
εκπαιδευομένων καταγράφονται και αναλύονται από το σύστημα ώστε να τους παρέχει 
ανατροφοδότηση. Το 2015 οι Kyan κ.α. πρότειναν ένα νέο πλαίσιο για τη σύλληψη, την 
οπτικοποίηση και την αξιολόγηση των κινήσεων χορού μπαλέτου σε πραγματικό χρόνο, 
καθώς εκτελείται από έναν μαθητή σε μια εκπαιδευτική, εικονική πραγματικότητα (VR). 
Παρακολουθώντας τους σκελετικούς συνδέσμους που συλλαμβάνονται, χρησιμοποιώντας 
το σύστημα κάμερας Microsoft (MS) Kinect, πραγματοποιείται απόκτηση δεδομένων 
ανθρώπινης κίνησης, ενώ οι οδηγίες και η αξιολόγηση απόδοσης παρέχονται με τη μορφή 
τρισδιάστατων οπτικοποιήσεων και ανατροφοδότησης μέσω εικονικού περιβάλλοντος 
CAVE, στο οποίο ο μαθητής είναι πλήρως βυθισμένος. 

Μεθοδολογία 

Στην εικόνα 1 απεικονίζεται ένα διάγραμμα ροής της προτεινόμενης προσέγγισης. Η 
πρώτη ενότητα πραγματοποιεί τη χρονική τμηματοποίηση των πολύπλοκων δεδομένων 
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σύλληψης κίνησης σε μοτίβα κίνησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα εξαγόμενα 
μοτίβα κίνησης, κατασκευάζουμε ένα γράφημα κίνησης και χρησιμοποιούμε έναν 
αποτελεσματικό αλγόριθμο για την εξερεύνηση γραφημάτων που αποδίδει μια αόρατη 
κίνηση. Τέλος, στην περίπτωση που μια μουσική δίνεται, δημιουργείται συγχρονισμένη 
κίνηση με εφαρμογή της μεθόδου που προτείνεται στο (Panagiotakis, Holzapfel, Michel, 
και Argyros, 2013). Δειγματοληπτούμε ξανά κάθε μοτίβο κίνησης της κινούμενης 
εικόνας που προκύπτει σύμφωνα με τον εκτιμώμενο ρυθμό μουσικής, έτσι ώστε να 
γίνεται ο ρυθμός κίνησης ίσος με τον ρυθμό της δεδομένης μουσικής. 
 

 
Εικόνα 1 Το διάγραμμα ροής της προτεινόμενης μεθόδου. Τα μπλοκ σε γκρι χρώμα 

αποτελούν τα κύρια καθήκοντα της εργασίας (Panagiotakis, Argyros, και Michel, 2014). 

 Η αρχική είσοδος στον αλγόριθμο για να υπολογιστούν οι γράφοι κίνησης είναι 
δεδομένα συλλογής κίνησης από οπτικές παρατηρήσεις χωρίς σήμανση που αποκτώνται 
από δύο συγχρονισμένους και βαθμονομημένους αισθητήρες Kinect (Michel, 
Panagiotakis, και Argyros, 2015). 

Αποτελέσματα 

Έχουμε δοκιμάσει την προσέγγισή μας χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα κινούμενα 
δεδομένα που περιέχουν τους λαϊκούς χορούς «Σιγανό», «Συρτό» και «Μαλεβιζιώτη» 
από το νησί της Κρήτης (Panagiotakis, Holzapfel, Michel, και Argyros, 2013) και 
(Panagiotakis, Argyros, και Michel, 2014). Χρησιμοποιήσαμε πολλές ηχογραφήσεις ενός 
επαγγελματία χορευτή. Η λήψη καρέ πραγματοποιήθηκε με ρυθμό 30 πλαίσια/
δευτερόλεπτο. Όπως οι περισσότεροι παραδοσιακοί κρητικοί χοροί, ένα θέμα μπορεί να 
επαναληφθεί με απεριόριστο αριθμό παραλλαγών. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων 
μοτίβων κίνησης του Σιγανού και του Συρτού ήταν 63 και 32, αντίστοιχα. Βασισμένο στο 
προτεινόμενο πλαίσιο, συνθέσαμε πολλά κινούμενα σχέδια χορού (περισσότερα από 
100.000 καρέ) από αυτούς τους χορούς. Η Εικόνα 2 απεικονίζει στιγμιότυπα πολλών 
ανθρώπινων σκελετών κατά τη σύνθεση του Σιγανού και του Συρτού χορού. Τα 
στιγμιότυπα καταγράφονται μία φορά κάθε 50 καρέ, ενώ ο συνολικός αριθμός καρέ που 
αντιστοιχούν στα κινούμενα σχέδια Σιγανού και Συρτού είναι 1400 και 1000, αντίστοιχα. 
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Η Εικόνα 3 απεικονίζει επτά πλαίσια αόρατου κινούμενου χορού για τον Σιγανό κατά την 
περιστροφή του ανθρώπινου σώματος. Τα στιγμιότυπα καταγράφονται μία φορά κάθε 50 
καρέ. Τα συνθετικά κινούμενα σχέδια χορού είναι ομαλά και ρεαλιστικά.  
 

 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπα αρκετών ανθρώπινων σκελετών κατά τη σύνθεση (α) του Σιγανού 
και (β) του Συρτού χορού (Panagiotakis, Argyros, και Michel, 2014). 

 

 

Εικόνα 3: Πλαίσια νέου αόρατου κινούμενου χορού για τον χορό Σιγανό (Panagiotakis, 
Argyros, και Michel, 2014). 

Συζήτηση και Συμπεράσματα  

Η προτεινόμενη προσέγγιση έχει δοκιμαστεί επιτυχώς σε χορούς που περιέχουν κυκλικές 
δραστηριότητες, όπως παραδοσιακούς χορούς από την Κρήτη και μπορεί να εφαρμοστεί 
σε άλλους τύπους περιοδικών χορών. Η εργασία μας μπορεί να συμβάλλει με μέγιστο 
βαθμό στην διδασκαλία παραδοσιακών χορών εξ’ αποστάσεως. Παράλληλα ενισχύεται η 
διδασκαλία νέων χορών από την ιδιότητα του συστήματος να δημιουργεί νέες ακολουθίες 
χορευτικής κίνησης. Όσον αφορά τη μελλοντική εργασία, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε 
το προτεινόμενο πλαίσιο σε άλλους τύπους περιοδικών χορών. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ MBS (ΜΥΑΛΟ-ΣΩΜΑ-ΨΥΧΗ) 

Καρατοπούζη, Ε.  

American Community school of Athens. Καθηγήτρια φυσικής Αγωγής / Εξειδίκευση 
στη παιχνιδοθεραπεία /Εξειδίκευση στη μέθοδο διδασκαλίας Ενσυνειδητότητας 
(MBSR) 

Περίληψη 

Η μέθοδος( MBS) είναι ένα είδος διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ολιστικής 
προσέγγισης διδακτικής στη Φυσική αγωγή με την καινοτόμο μέθοδο Μυαλό - Σώμα - 
Ψυχή (Mind - Body - Soul) που βασίζεται στην εν-συνειδητότητα και στην 
παιχνιδοθεραπευτική προσέγγιση του μαθητή στην κίνηση και στην κριτική σκέψη. Ο 
καθένας μας είναι διαφορετικός και μοναδικός στον κόσμο και έτσι πρέπει να 
αντιμετωπίζεται. Τον κάθε άνθρωπο τον συνθέτουν διαφορετικά ταλέντα, έχει 
διαμορφωμένη και διαφορετική ψυχοσύνθεση, τα θέλω του και οι στόχοι του και αυτά 
είναι διαφορετικά βαλμένα μέσα στον καθένα μας και στο μυαλό μας. Ο κάθε μαθητής 
ανεξαιρέτως χρειάζεται την καθοδήγηση που θα του δώσει την αυτοπεποίθηση να 
ανακαλύψει όλες του τις δυνάμεις, για να εμπνευστεί να δημιουργήσει, να βελτιωθεί και 
να πιστέψει στις δικές του ικανότητες όσο ξεχωριστές και να είναι. Η σωστή και 
ισορροπημένη διδασκαλία θα μπορέσει να του δώσει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει 
όλες τις δεξιότητες που έχει καθιστώντας τον ικανό, γεμάτο αυτοπεποίθηση να αποκτήσει 
στο μέλλον ως ενήλικας τους στόχους του (Tomlison 2001). Η διαφοροποιημένη μάθηση 
στη Φυσική Αγωγή είναι βασισμένη και ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καιρών με 
σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των παιδιών (Αργυρόπουλος, 2013), που έχει 
ως απώτερο σκοπό κάθε παιδί να αισθάνεται ασφαλές και να βελτιώνεται κινητικά, 
νοητικά αλλά και συγχρόνως να δυναμώνει τη συναισθηματική νοημοσύνη και να 
εξισορροπεί όλα αυτά τα στοιχεία μέσω της ενσυνειδητότητας. Η έρευνά μου αφορά έναν 
ολιστικό τρόπο προσέγγισης με την καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας που ονομάζεται 
(MBS) Μυαλό, Σώμα, Ψυχή, όπου έχει εφαρμοστεί σε μαθητές προσχολικής ηλικίας έως 
την ηλικία των 10 ετών (Πέμπτης δημοτικού) με εργαλείο προσέγγισης την 
ενσυνειδητότητα. Η καινοτόμος αυτή μέθοδος βελτιώνει κατά πολύ όχι μόνο τις 
μαθησιακές και κινητικές τους δεξιότητες αλλά εξισορροπεί και αυξάνει την 
αυτοπεποίθηση και ασφάλεια των μαθητών, συνειδητοποιώντας τις δικές τους 
ικανότητες, μέσω της ενσυνειδητότητας. Η έρευνα έδειξε να έχει θετικά αποτελέσματα 
στη μάθηση, οι μαθητές λειτούργησαν με περισσότερο ενδιαφέρον, ώστε να αναπτύξουν 
τις κινητικές αθλητικές δεξιότητες τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Φυσικής 
Αγωγής αλλά και όχι μόνο η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που παρακολούθησαν αυτό το 
πρόγραμμα όλη τη χρονιά είχαν θετικά αποτελέσματα συμπεριφοράς όχι μόνο στο 
σχολείο, αλλά και κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής μέρας και όταν ήταν εκτός 
σχολικής μονάδας. 
 
Λέξεις – κλειδιά: Διαφοροποιημένη μάθηση, ενσυνειδητότητα, κριτική σκέψη, κίνηση, 
αυτοπεποίθηση, παρόν, άσκηση  
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Κύριο Μέρος 

Το πρόγραμμα (MBS) Μυαλό -Σώμα -Ψυχή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ως πιλοτικό 
πρόγραμμα στο σχολείο στο οποίο εργάζομαι ως εκπαιδευτικός το 2017. Τις πρώτες 
εβδομάδες εφαρμογής του προγράμματος οι μαθητές αναγκάστηκαν να βγουν από τη 
«συνηθισμένη» διδασκαλία και μπήκαν στη διαδικασία όπου έπρεπε να αρχίσουν να 
αναγνωρίζουν το σώμα τους, τη σκέψη τους και τα συναισθήματα τους. 
 Σε περίπου δυο μήνες (όπου το μάθημα Φυσικής αγωγής γίνεται δυο φορές την 
εβδομάδα 40 λεπτά) οι μαθητές μπήκαν σε μια διαδικασία μάθησης και συγχρόνως 
εξερεύνησης του εαυτού τους. Η καινούργια αυτή, διαδικασία έκανε τα παιδιά να 
αδημονούν για το μάθημα της Φυσικής αγωγής και να αναζητούν αυτόν τον νέο 
πρωτότυπο τρόπο προσέγγισης που τους έκανε να αισθάνονται πιο σίγουροι για τον εαυτό 
τους και πιο ήρεμοι την ώρα του μαθήματος.  
 Οι μαθητές αδημονούν να κάτσουν όλοι μαζί στο κύκλο που ονομάσαμε « ΗΛΙΟΣ». 
Σε αυτόν τον κύκλο στην αρχή του μαθήματος μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας, τη 
φυσική μας κατάσταση και τις σκέψεις μας. 
 Ο λόγος που γίνεται αυτός ο κύκλος είναι για να έχω εγώ ως εκπαιδευτικός μια 
ολοκληρωμένη εικόνα από τη ψυχική διάθεση, φυσική κατάσταση και νοητική διάθεση. 
Με αυτό το τρόπο οι μαθητές οι ίδιοι κάνουν και τον δικό τους έλεγχο σωματικό, 
νοητικό, ψυχικό. 
 Στο πρόγραμμα MBS κλειδί επιτυχίας και επίτευξης στόχου για την ανάπτυξη και 
εξισορρόπηση των κινητικών δεξιοτήτων, το δημιουργικό τρόπο σκέψης και την αύξηση 
της αυτοπεποίθησης είναι η ενσυνειδητότητα. 
 «Η ενσυνειδητότητα είναι η συνειδητοποίηση και σκόπιμη προσοχή, της παρούσας 
στιγμής χωρίς κρίση στην εξέλιξη της κάθε στιγμής » Jon Kabat Zinn (2003). 
 Η ενσυνειδητότητα ενισχύει το σθένος, τη συναισθηματική νοημοσύνη, αυξάνει τη 
προσοχή και βελτιώνει την κριτική σκέψη. Κατά τη διάρκεια της Φυσικής αγωγής 
παρέχουμε όλα τα κατάλληλα εργαλεία για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να μάθουν 
να εστιάζουν τη προσοχή τους στην κίνηση, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους και 
να καλλιεργούν έναν ανοιχτό τρόπο σκέψης. 
 Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να μπορέσουν οι μαθητές να αναπτύξουν μια 
ισχυρότερη ικανότητα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης των Σωματικών -Νοητικών- 
Ψυχικών δυνατοτήτων (Health Harvard.Edu/staying healthy). 
 Διδάσκοντας με αυτόν τον τρόπο και χρησιμοποιώντας προσεκτικά τα εργαλεία 
υπερβαίνουμε τη συνηθισμένη διδασκαλία. Οδεύοντας στον 21ο αιώνα και κινούμενοι 
στη δεύτερη δεκαετία, χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των μαθητών 
μας. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια πρόκληση που πρέπει να είναι επίμονη και να την 
πιστέψουμε ως εκπαιδευτικοί . 
 Ως εκπαιδευτικός πιστεύω στη δύναμη να μπορούμε να επηρεάζουμε θετικά, τον 
τρόπο μελέτης, μάθησης και ζωής των μαθητών. Μια νέα γενιά θα δημιουργηθεί μια 
γενιά που θα γνωρίζει τις δικές της πράξεις, έχοντας επίγνωση το τι συμβαίνει, το γιατί 
συμβαίνει και πώς να χρησιμοποιούν το σώμα τους, το μυαλό και να ελέγχουν τα 
συναισθήματα τους μέσα από τη Φυσική Αγωγή.  
 Η έρευνα μου συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια, τα αποτελέσματα από τους μαθητές 
είναι πολύ θετικά και οι γραπτές μαρτυρίες τους είναι εκπληκτικές, έχουν πολύ ισχυρά 
μηνύματα, οι μαρτυρίες των εκπαιδευτικών δείχνουν επίσης ότι τα εργαλεία 
ενσυνειδητότητας που χρησιμοποιώ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων λειτουργούν 
ακόμα και όταν οι μαθητές επιστρέφουν πίσω στην τάξη τους. 
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Μέθοδοι ανάπτυξης  

Έκανα εκτεταμένη έρευνα για να βρω τρόπους που θα προσελκύσουν όλες τις ηλικίες και 
όλους τους τύπους μαθητών.  
 Χρησιμοποιώ τα εργαλεία ενσυνειδητότητας ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης, ποτέ 
δεν χρησιμοποιώ το ίδιο εργαλείο προσέγγισης έτσι ώστε να κρατήσω τους μαθητές 
πάντα σε ενδιαφέρον με νέους τρόπους έτσι ώστε να αναγνωρίζουν, να μαθαίνουν και να 
αισθάνονται το σώμα τους, το μυαλό τους και τα συναισθήματά τους. 
 Ως εκ τούτου, η χρήση της mindfulness -ενσυνειδητότητα, χρησιμοποιείται, για να 
επιτρέψει στους μαθητές να αναπτυχθούν μέσα από τη δική τους προσωπικότητα και να 
διαχειριστούν τα εργαλεία της ενσυνειδητότητας με τον τρόπο που κάθε μαθητής 
αισθάνεται.  
Εργαλεία προσοχής: 
1. Διδασκαλία τεχνικών αναπνοής για όλες τις ηλικίες . 
2. Ελεύθερο παιχνίδι -παραμύθι- εξερεύνηση (προσχολική ηλικία - νηπιαγωγείο) 
3. Άσκηση με δράση αφήγησης (Νηπιαγωγείο - 2η Δημοτικού). Χρησιμοποιώντας 
θετικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
4. Έλεγχος σώματος - πράξεων - συναισθημάτων (1η τάξη-5η) προσεκτική παρατήρηση - 
ευαισθητοποίηση. 

Μέθοδοι εφαρμογής  

 Αποτελεσματικό για εκπαιδευτικούς /μαθητές /γονείς. 
 Διαδραστικό παραμύθι κίνησης για τις προσχολικές ηλικίες. 
 Εξάσκηση συνειδητοποίηση των συναισθημάτων βιώνοντας ηρεμία και θυμό. 
 Επιστήμη και αναπνοή (Μέθοδος - Τεχνική προσέγγισης των μαθητών μέσω της 

τεχνολογίας στη φαντασία τους) 
 Μέθοδος αναπνοής τριών λεπτών (πού είμαι, πώς είμαι, τι σκέφτομαι) μετά από τα 

τρία λεπτά γράφουμε ή λέμε αυτό που παρατηρήσαμε κατά την αναπνοή μας. 
 Επικεντρώνονται οι μαθητές σε μια άσκηση και πρέπει να παρατηρήσουν πώς 

αισθάνονται, τι συμβαίνει στο μυαλό και τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας και το συζητάμε και εξηγούμε. 

 Διδασκαλία και όφελος των μαθητών της διαφραγματικής αναπνοής. 
Οι μαθητές απολαμβάνουν το τελευταίο μέρος του μαθήματος όπου όλοι μπορούμε να 
χαλαρώσουμε και να εργαστούμε σε ένα από τα εργαλεία που έχω μοιραστεί μαζί σας 
παραπάνω. 

 Μερικές φορές επειδή όλα δεν λειτουργούν όπως θα θέλαμε και στην καθημερινότητά 
μας, δεν έχω χρόνο να τελειώσω το μάθημα με το εργαλείο χαλάρωσης και οι μαθητές 
το ζητούν. 

 Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό, καθώς μου δείχνει ότι οι μαθητές έχουν καταλάβει ότι 
οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας είναι πολύ πολύτιμες γι’ αυτούς για το πώς 
αισθάνονται, σκέφτονται και κινούνται. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η πρακτική των εργαλείων «mindfulness» έχουν σημαντική επιρροή και θετικά 
αποτελέσματα στην ανάπτυξη του μυαλού, του σώματος και των συναισθημάτων .  
Αυτή η αλλαγή στη δομή του εγκεφάλου, δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε δραματικά 
τα επίπεδα άγχους μας, να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να εστιάζουμε και να 
αυξάνουμε τη γενική ευημερία μας. Σημαντικά στοιχεία που βρέθηκαν σε πληθώρα 
μελετών έδειξαν σαφείς αλλαγές σε περιοχές του εγκεφάλου όπως η αμυγδαλή και ο 
προμετωπιαίος φλοιός. Η σχέση μεταξύ διαλογισμού –ενσυνειδητότητας και 
νευροπλαστικότητας είναι σαφώς παρούσα και έχει εκτεταμένες δυνατότητες σε όλους 
τους τομείς της ζωής ενός μαθητή όσον αφορά τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες και τη 
μελλοντική του ζωή. Η διάδοση της γνώσης σχετικά με τα οφέλη της προσοχής στη 
στιγμή, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο και θετική εξέλιξη των μαθητών μας μέσα 
από τη Φυσική Αγωγή. 
 Μόλις υπάρξει πλήρης κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αυτογνωσία και η 
παρατήρηση της πράξης και της προσοχής χρησιμοποιείται στο σχολείο τότε ίσως, θα 
έχουμε έναν καλύτερο κόσμο. 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Πετρίδου, Χ. & Μαργαρίτου, Ι.Ε.  

ST.KLIMENT OHRIDSKI & ΕΑΠ  

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση τυχόν διαφορών του επιπέδου φυσικής 
δραστηριότητας δυο διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, των ατόμων με και χωρίς Ν.Α 
κατά τη διάρκεια των καθημερινών, το Σαββατοκύριακο και συνολικά. Το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 51 μαθητές της Β/θμιας Εκπ/σης του ν. Ροδόπης. Για την 
ποσοτικοποίηση της φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν βηματόμετρα. Για τη 
σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα και 
περιγραφική στατιστική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με Νοητική Αναπηρία 
επιδεικνύουν χαμηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητα τις καθημερινές, το 
Σαββατοκύριακο όσο και συνολικά. Συνολικά οι μαθητές του τυπικού πληθυσμού 
πραγματοποίησαν περισσότερα βήματα ημερησίως και στις παραμέτρους που 
εκλέχτηκαν. Ωστόσο, τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητάς τους ήταν χαμηλά το 
Σαββατοκύριακο. Συμπερασματικά δεν θα πρέπει να παραβλέπεται, ότι τα 10.000 βήματα 
ημερησίως πληρούν μόνο τα ελάχιστα όρια που απαιτούνται για την αποκόμιση θετικών 
αποτελεσμάτων για την υγεία. Τα χαμηλότερα επίπεδα ΦΔ κατά τη διάρκεια του 
σαββατοκύριακου καταδεικνύουν την ανάγκη ολιστικών παρεμβάσεων για την αλλαγή 
των στάσεων υπέρ της Φυσικής Αγωγής. Ενώ τις καθημερινές η αύξηση των ωρών της 
φυσικής αγωγής βάση όπως προβλέπονται και δίνεται και η δυνατότητα από τον ισχύοντα 
νόμο των ωρολογίων προγραμμάτων μπορούν να συντελέσουν καταλυτικά. 
 
Λέξεις - κλειδιά: Φυσική δραστηριότητα, γυναίκες, βηματόμετρα, μαθητές Β/θμιας Εκπ/
σης, Νοητική Αναπηρία 

Εισαγωγή 

Αν και η φυσική δραστηριότητα συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών 
παθήσεων, υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρκίνου, παχυσαρκίας, 
οστεοαρθρικών ασθενειών και της κατάθλιψης (Mikulovic et al., 2014; Department of 
Health,2004) τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας παραμένουν χαμηλά οδηγώντας 
παγκοσμίως σε αύξηση των μη μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων από 6% έως 10% 
(Lee et al., 2012). Ο σύγχρονος καθιστικός τρόπος ζωής δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστα τα 
παιδιά τα οποία εμφανίζουν ασθένειες που κάποτε θεωρούνταν κατεξοχήν των ενηλίκων 
(Sallis & Owen, 1999). Η διερεύνηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας των 
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ δυο διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, 
όπως αυτή του τυπικού πληθυσμού και των ατόμων με Νοητική Αναπηρία δεν έχει 
διερευνηθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση και η 
διερεύνηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας μαθητών με και χωρίς Νοητική 
Αναπηρία που φοιτούν σε δημόσια σχολεία. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Σήμερα είναι αποδεκτό ότι δεν απαιτείται επίμονη άσκηση προκειμένου να αποκομιστούν 
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οφέλη για την υγεία. Αντ’ αυτού το περπάτημα αποτελεί μια δημοφιλή και χαμηλού 
κινδύνου (Tudor-Locke et al., 2004) αερόβια δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση των 
μεγάλων σκελετικών μυών. Εκτελείται από όλους, εκτός από τα πολύ αδύναμα άτομα και 
τα άτομα με σοβαρή αναπηρία (Bassett et al., 2008; Morris & Hardman, 1997) με 
ελάχιστες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Αυτό πιθανά να οφείλεται στο, ότι η ένταση, η 
διάρκεια και η συχνότητα είναι αυτορρυθμιζόμενες, γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, εμφανίζει λίγη, ως καθόλου, μείωση στη μέση ηλικία σε σχέση με άλλες 
δραστηριότητες, επαναλαμβάνεται εύκολα, είναι αυτοτροφοδοτούμενη, εθιστική και η 
κύρια επιλογή για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας σε καθιστικούς πληθυσμούς 
(Morris & Hardman, 1997). Για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών της καθιστικής 
ζωής έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως ελάχιστο συνιστώμενο όριο τα 10.000 βήματα 
ημερησίως (Tudor-Locke & Bassett, 2004). 

Μεθοδολογία 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 51 μαθητές της Β/θμιας Εκπ/σης του ν. 
Ροδόπης εκ των οποίων οι 22 ήταν μαθητές με Ν.Α (Ν =21 αγόρια και Ν= 1 κορίτσια) 
βάση των διαγνώσεων που είχαν από τα ΚΕΔΥ, ηλικίας από 14 έως και 32 και 28 
μαθητές του τυπικού πληθυσμού (Ν=16 αγόρια και Ν= 12 κορίτσια), ηλικίας από 14 έως 
18 ετών. 
 Μέσο συλλογής των δεδομένων: Η Φυσική Δραστηριότητα αξιολογήθηκε με 
βηματόμετρα (OmronHJ-112) τα οποία αποτελούν τον πλέον δημοφιλή τρόπο 
ποσοτικοποίησης της ΦΔ ειδικά όταν σκοπός είναι η αξιολόγηση του συνολικού όγκου 
της ΦΔ μέσω της καταμέτρησης των βημάτων (Dubbert, 2002; Freedson & Miller, 2000). 
Επιπλέον, έχουν υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα, δεν έχουν παρενέργειες και 
επαναχρησιμοποιούνται, παρακάμπτουν προβλήματα που σχετίζονται με τη μετάφραση, 
την παρερμηνεία, την κοινωνική σκοπιμότητα, την ανάκληση των μεθόδων 
αυτοαξιολόγησης. (Affuso et al., 2011; Bielemann et al., 2011; Dollman et al., 2009). 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε δραστηριότητες 
όπως η μικρής διάρκειας και σποραδική φύση των δραστηριοτήτων που μετέχουν τα 
παιδιά, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι αλλά και τα άτομα με Ν.Α. (McKeon et al., 2013; 
Armstrong, 2012; McClainTudor-Locke, 2009). 
 Ανάλυση των δεδομένων: Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το SPSS18. 
Για την διερεύνηση των επιδράσεων ενός παράγοντα με δυο βαθμίδες των παιδιών με και 
χωρίς Ν.Α με τη φυσική δραστηριότητα εκφρασμένη σε βήματα ημερησίως κατά τη 
διάρκεια των καθημερινών, του Σαββατοκύριακου και με το Μέσο Όρο του συνόλου των 
επτά ημερών, πραγματοποιήθηκε ανάλυση “t-test για ανεξάρτητα δείγματα” σε επίπεδο 
σημαντικότητας p<.05 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στη 
Βηματομετρική φυσική δραστηριότητα μεταξύ ατόμων με Ν.Α και των παιδιών του 
τυπικού πληθυσμού α) στη συνολική των επτά ημερών ΒΦΔ (t(49)=2,809, p<0.05) (Σχήμα 
1), β) της καθημερινής ΒΦΔ (t(49)=2,915, p<.0.05) (Σχήμα 2), γ) της ΒΦΔ το 
Σαββατοκύριακο (t(49) = 2,354, p<.0.05) (Σχήμα 3).  
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Σχήμα 1: Διαφορές συνολικής ΒΦΔ μεταξύ ατόμων με και χωρίς Ν.Α 

 

 

Σχήμα 2: Διαφορές καθημερινής ΒΦΔ μεταξύ ατόμων με και χωρίς Ν.Α 
 

 
Σχήμα 3: Διαφορές ΒΦΔ κατά τη διάρκεια του Σ/K μεταξύ ατόμων με και χωρίς Ν.Α 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Τα πιο χαμηλά επίπεδα Φυσικής δραστηριότητας των μαθητών με και χωρίς Ν.Α κατά τη 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε σχέση με τις καθημερινές της παρούσας έρευνας 
συμφωνούν µε έρευνες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία τόσο στη χώρα μας 
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(Αυγερινός et al., 2000), όσο και σε άλλες χώρες (Gavarry et al., 2003; Trostet al., 2002). 
Τα αποτελέσματα μας καταδεικνύουν την αναγκαιότητα παρεμβάσεων το 
Σαββατοκύριακο. Πιθανά η ενεργοποίηση των ΜΟΑ οι οποίοι δύναται να υλοποιηθούν 
εκτός ωρολογίου προγράμματος αλλά εντός σχολικού περιβάλλοντος, να διευκόλυνε και 
οικονομικά τις οικογένειες σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης.  
 Βάση της κατηγοριοποίησης των Tudor- Locke και Bassett (2004) οι μαθητές με 
Ν.Α ανήκουν στην ομάδα της «χαμηλής δραστηριότητας» τις καθημερινές, τα 
Σαββατοκύριακα αλλά και συνολικά. Από την άλλη οι μαθητές του τυπικού πληθυσμού 
τις καθημερινές και συνολικά ανήκουν στους «δραστήριους» ενώ το Σαββατοκύριακο 
στους «λίγο δραστήριους». Σύμφωνα με τους Brusseau και Hannon, (2013), οι νέοι του 
τυπικού πληθυσμού πραγματοποιούν από 2.500 έως 8.100 βήματα/ημέρα αποδεικνύοντας 
ότι τα άτομα με Ν.Α. της παρούσας έρευνας βρίσκονται εντός αυτού του εύρους εν 
αντιθέσει με τους μαθητές του τυπικού πληθυσμού που εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες 
και στις τρεις συνθήκες. 
 Μπορεί ο στόχος των 10.000 βημάτων να αυξάνει σε δημοτικότητα και να αποτελεί 
έναν αριθμό που είναι εύκολος στην ανάκληση, ωστόσο πιθανόν για τα παιδιά να 
αποτελεί πολύ χαμηλό στόχο (Tudor-Locke & Bassett, 2004). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χαμηλή καρδιοπνευμονική ικανότητα και η καθιστική ζωή αποτελούν σημαντικές 
προβλέψεις τόσο της θνησιμότητας, όσο και του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας (Blair 
& Brodney, 1999), η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας δεν θα πρέπει να αποτελεί 
απλά ένα στόχο για επίτευξη αλλά μια ανάγκη. Το ιδιαίτερα βεβαρημένο καθημερινό 
σχολικό και εξωδιδακτικό πρόγραμμα (π.χ. φροντιστηρίων) των μαθητών του τυπικού 
πληθυσμού δεν τους επιτρέπει να διαθέσουν χρόνο σε άλλες δραστηριότητες αλλά και η 
παντελής έλλειψη αθλητικών δραστηριοτήτων τις απογευματινές ώρες για τους μαθητές 
με Ν.Α, απαιτούν την άμεση εξεύρεση εναλλακτικών δράσεων. Ενδεχομένως η αύξηση 
των ωρών φυσικής αγωγής εντός του ωρολογίου σχολικού προγράμματος να αποτελεί τη 
μοναδική λύση στην εξασφάλιση ικανοποιητικών δεικτών φυσικής δραστηριότητας.  
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ FREINET ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Μάγκου, Α.,1 Ζέτου, Ε.,2 Φιλίππου, Φ.,3 Βερναδάκης, Ν.3 

1Υποψήφια διδάκτορας, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
2Καθηγήτρια, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο  
3ΑναπληρωτήςΚαθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  

Περίληψη  

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα συνδέθηκε άμεσα με την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση λόγω του αιφνίδιου κλεισίματος των σχολείων λόγω Covid-19. Το Μοντέλου 
Μεικτής Μάθησης (blended learning) αποτελεί έναν από τους πιο ευέλικτους και 
αποτελεσματικούς τρόπους οργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων διότι συνδυάζει τη διά 
ζώσης με την εξ αποστάσεως μάθηση, με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών. Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζονται δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν με το μοντέλο της 
μεικτής εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αξιοποίησης 
της Παιδαγωγικής Μεθόδου Freinet στην ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων μαθητών/
τριών Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Στην έρευνα 
συμμετείχαν μαθητές/μαθήτριες (Ν=223, 118 αγόρια και 105 κορίτσια), ηλικίας 10-12 
ετών (ΜΟ =11.08 ± .73). Οι μαθητές/τριες χωρίσθηκαν τυχαία σε δυο ομάδες, στην 
Πειραματική που συμμετείχε σε παρεμβατικό πρόγραμμα 4 μηνών με τη μέθοδο Freneit 
(ν=103) και στην ομάδα ελέγχου (ν=120) η οποία ακολούθησε το πρόγραμμα των 
σχολικών βιβλίων Φυσικής Αγωγής Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων του Υπουργείου Παιδείας. Για τη 
διεξαγωγή της έρευνας και την αξιολόγηση των Κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο MESSY (Matson Evaluation of Social Skills With 
YoungstersΙΙ) το οποίο αποτελείται από τρεις παράγοντες. Για την ανάλυση των 
δεδομένων εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα και 
διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην αρχική και τελική 
μέτρηση και στους τρεις παράγοντες του ερωτηματολογίου. Παρατηρήθηκε στατιστικά 
σηµαντική βελτίωση των «κατάλληλων συµπεριφορών» των μαθητών/τριών, µείωση των 
«εχθρικών συµπεριφορών» και των «προσαρμόσιμων συµπεριφορών». 
 
Λέξεις - κλειδιά: Παιδαγωγική Μεθόδου Freinet, Κοινωνικές Δεξιότητες, Μεικτή 
Μάθηση, Φυσική Αγωγή 

Εισαγωγή 

Πολλές επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η εκμάθηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων είναι το κλειδί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. 
Εκπαιδευόμενο το άτομο από νεαρή ηλικία, είναι σε θέση να διαχειριστεί τον εαυτό του, 
τις σχέσεις του και να εργαστεί αποτελεσματικά και ηθικά (Durlak, Weissberg, 
Dymnicki, Taylor και Schellinger, 2011). Με το πέρασμα των χρόνων γίνεται όλο και πιο 
έντονος ο προβληματισμός στον επιστημονικό χώρο, σχετικά το φάσμα των κοινωνικών, 
γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων το οποίο είναι γνωστό με την ορολογία 
Δεξιότητες Ζωής (Danish, 1997; Unicef, 2003), οι οποίες μπορεί να είναι σωματικές, 
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όπως η σωστή στάση τους σώματος, συμπεριφορικές όπως η αποτελεσματική 
επικοινωνία με τους συνομηλίκους και γνωστικές, όπως η αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. Μπορεί να είναι ενδο-προσωπικές, όπως η θετική αυτό-εκτίμηση ή 
διαπροσωπικές, όπως η συνεργασία (Danish, 1996, 1997). Στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής επικρατούν έντονες καταστάσεις, έντονες αλληλεπιδράσεις, συναγωνισμός, 
συνθήκες ικανές να φέρουν στην επιφάνεια αρνητικές συμπεριφορές και συναισθήματα, 
καθώς και έλλειψη αυτοελέγχου. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση 
του διαφορετικού επιπέδου κοινωνικών δεξιοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα 
(Papageorgiou, Hassandra, & Hatzigeorgiadis, 2008). 
 Η παρούσα εργασία σκοπό έχει τη διερεύνηση της αξιοποίησης της Παιδαγωγικής 
Μεθόδου Freinet στην ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων μαθητών/τριών Ε΄-ΣΤ΄ 
Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής μέσα από ένα μοντέλο Μεικτής 
Μάθησης. Οι Powell, Staley, Horn, Fetzer, Hibbard, Oglesby και Verma (2015) 
δηλώνουν ξεκάθαρα πως «η μεικτή μαθησιακή προσέγγιση συνδυάζει τα καλύτερα 
στοιχεία τόσο της ηλεκτρονικής όσο και της πρόσωπο-με-πρόσωπο μάθησης. Είναι 
πιθανό να αναδυθεί ως το κυρίαρχο μοντέλο του μέλλοντος και να γίνει πολύ πιο συχνή 
από καθεμία άλλη ξεχωριστά». Σύμφωνα με τους Σαρημπαλίδης και Αντωνίου (2013), αν 
και έχει τονιστεί η σπουδαιότητα των παιδαγωγικών θεωριών στη Μεικτή Μάθηση, η 
ελληνική πραγματικότητα αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν τις 
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Ο λόγος που οδήγησε στην υιοθέτηση του Μεικτού 
Μοντέλου Μάθησης αποτέλεσε το αιφνίδιο κλείσιμο των σχολείων λόγω πανδημίας του 
Covid 19. H αξιοποίηση της τεχνολογίας ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ώστε να καλύψει 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Eπίσης, σημαντικό 
χαρακτηριστικό του Mοντέλου Μεικτής Μάθησης είναι η επικοινωνία ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό και στον μαθητή. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Σύμφωνα με τους Durlak και συνεργάτες (2011), οι κοινωνικές δεξιότητες που 
καλλιεργούνται από νεαρή ηλικία, καθιστούν τα άτομα ικανά στο να μπορούν να 
διαχειριστούν τον εαυτό τους, τις σχέσεις τους και να εργαστούν αποτελεσματικά και 
ηθικά στην ενήλικη ζωή τους. Επίσης, μια σειρά από έρευνες υποστηρίζουν ότι η 
διδασκαλία προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων σε ένα αθλητικό πλαίσιο βοηθά στην 
απόκτηση νέων αθλητικών δεξιοτήτων και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συνδεθεί με 
την ενίσχυση της απόδοσης σε αθλητικές δοκιμές (Sackett και Gano-Overway, 2017; 
Papacharisis, Goudas, Danish, και Theodorakis, 2005). 
 Την καλλιέργεια των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων ενστερνίζεται 
παιδαγωγική πρακτική του Freinet. Σύμφωνα με την Λάχλου (2016): «Με την 
παιδαγωγική Freinet προσφέρονται τα εργαλεία και οι τεχνικές για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας και συνεργασίας με έμφαση στη συλλογική 
εργασία, τη δημοκρατία και την πρόληψη της βίας, την ανάπτυξη της υπευθυνότητας και 
την ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας και τον καθοδηγητικό ρόλο του δασκάλου. 
Προσφέρεται δηλαδή η πρόταση και τα εργαλεία για ένα σχολείο κοντά στον μαθητή/
τρια, ευχάριστο και δημιουργικό, αλλά κυρίως ένα σχολείο που μπορεί να βλέπει έστω 
και μακροπρόθεσμα μια πιο ειρηνική, δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία». 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Δείγμα 
Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου (Ν=223, 
118 αγόρια και 105 κορίτσια), ηλικίας 10-12 ετών (ΜΟ= 11.08 ± .73), 112 μαθητές/τριες 
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φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη, ενώ οι 111 μαθητές στην ΣΤ΄ τάξη. Οι μαθητές/τριες 
χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, στην Πειραματική που συμμετείχε σε παρεμβατικό 
πρόγραμμα 4 μηνών με τη μέθοδο Freinet (ν=103) και στην ομάδα ελέγχου (ν=120) η 
οποία ακολούθησε το πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων Φυσικής Αγωγής Ε΄- ΣΤ΄ 
τάξεων του Υπουργείου Παιδείας. 
 Διαδικασία παρέμβασης 
 Οι μαθητές/τριες της Πειραματικής ομάδας συμμετείχαν σε ένα παρεμβατικό 
πρόγραμμα 4 μηνών, δηλαδή ακολούθησαν πλάνα μαθήματος 45 λεπτών δύο φορές την 
εβδομάδα σχεδιασμένα από την ερευνήτρια με την παιδαγωγική Freinet. Η ομάδα 
ελέγχου ακολούθησε τα πλάνα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκονται στο 
βιβλίο του Εκπαιδευτικού Ε΄-ΣΤ΄ τάξης για δύο φορές την εβδομάδα διάρκειας 45 
λεπτών κάθε φορά. 
 Στην έρευνα επίσης συμμετείχαν εθελοντικά 12 εκπαιδευτικοί Α/θμιας ΠΕ11, οι 
οποίοι είχαν πάρει επιμόρφωση 6 εβδομάδων από την ερευνήτρια.  
Διαδικασία μετρήσεων 
 Οι μαθητές αξιολογήθηκαν στις κοινωνικές δεξιότητες δύο φορές: στην αρχή, πριν 
την παρέμβαση και μετά το τέλος της παρέμβασης. 
Όργανα μέτρησης 
 Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της ελληνικής έκδοσης 
του ερωτηματολογίου του Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY-
II) (Masadis, Filippou, Derri και Papaioannou, 2016), (Matson και συνεργάτες, 2012) που 
ερευνά τις κοινωνικές δεξιότητες που κατέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Η ανάλυση 
των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η ανάλυση της εσωτερικής συνοχής αξιολογώντας το α Cronbach, έδειξε ότι οι 
παράγοντες είχαν υψηλή εσωτερική συνοχή: «εχθρικές συμπεριφορές» α=.958, 
«κατάλληλες συμπεριφορές α=.913 και «προσαρμόσιμες συμπεριφορές» α=.890. Η 
ανάλυση διακύμανσης στις αρχικές μετρήσεις έδειξε διαφορές μεταξύ των ομάδων, οπότε 
για την επίδραση της παρέμβασης στους παράγοντες του ερωτηματολογίου κοινωνικών 
δεξιοτήτων, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Συνδιακύμανσης (ANCOVA) για κάθε 
παράγοντα της εξαρτημένης μεταβλητής «κοινωνικές δεξιότητες», έχοντας ως παράγοντα 
συνδιακύμανσης τη διαφορά αρχικής και τελικής μέτρησης του κάθε παράγοντα 
«εχθρικές συμπεριφορές», «κατάλληλες συμπεριφορές», «προσαρμόσιμες 
συμπεριφορές». 
 Σχετικά με τον παράγοντα «αρνητικές συμπεριφορές», η ανάλυση Συνδιακύμανσης 
(ANCOVA) έδειξε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας 
και μέτρησης (F1,218 = 1.399, p = 0.238 > 0.05), αλλά διαπιστώθηκε στατιστικά 
σημαντική κύρια επίδραση του επαναλαμβανόμενου παράγοντα «μέτρηση» (F1,218= 
14.482, p< 0.05), ενώ αντίθετα δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του 
παράγοντα «ομάδα» (F1,218)= 0.033, p =0. 855 >0.05).  
 Αναφορικά με τις «κατάλληλες συμπεριφορές» η ανάλυση Συνδιακύμανσης 
(ANCOVA) έδειξε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδας 
και μέτρησης (F1,219= 4.723, p < 0.05), κύρια επίδραση της «μέτρησης» (F1,219= 1157.424, 
p= 0.000 < 0.05) και της «ομάδας» (F1,219= 1118.520, p = 0. 000 < 0.05). 
 Σχετικά με τις «προσαρμόσιμες συμπεριφορές» η ανάλυση Συνδιακύμανσης 
(ANCOVA) έδειξε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και 
μέτρησης (F1,220= 4.947, p < 0.05), κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» (F1,220= 
49.95, p= 0.000 < 0.05) και κύρια επίδραση της «ομάδας» (F1,220= 18.435, p = 0. 000 < 
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0.05).  

 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των κοινωνικών δεξιοτήτων της 
πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αξιοποίησης της Παιδαγωγικής 
Μεθόδου Freinet στην ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων μαθητών/τριών Ε΄-ΣΤ΄ 
Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι 
μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα μείωσαν τις 
«αρνητικές συμπεριφορές» (π.χ. παραπονιέται συχνά), αύξησαν τις «θετικές 
συμπεριφορές» (π.χ. βοηθάει τους άλλους), καθώς επίσης μείωσαν  τις «προσαρμόσιμες 
συμπεριφορές» (π.χ. είναι αυταρχικός). Στους μαθητές της ομάδας ελέγχου δε 
διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στις κοινωνικές δεξιότητες αφού τα 
σκορ παρέμειναν αμετάβλητα κατά τη 2η μέτρηση γεγονός που καταδεικνύει ότι οι 
κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες να ενσωματωθούν στη σχολική πραγματικότητα 
μέσω προγραμμάτων όπως αυτό της Παιδαγωγικής Freinet και να εκπαιδευτούν οι 
μαθητές/τριες: στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, στη σωστή επικοινωνία, στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, στην εκπλήρωση καθηκόντων μέσα στην ομάδα, στον καθορισμό 
στόχων, στον χειρισμό των συναισθημάτων και του στρες, στη δημιουργική και κριτική 
σκέψη, στην αυτογνωσία, στην αυτο-αποτελεσματικότητα, στη συναισθηματική 
κατανόηση και πολλές άλλες όπως υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(1999). Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας καταδεικνύουν την θετική επίδραση που 
είχε το πρόγραμμα της Παιδαγωγικής Freinet στους μαθητές/τριες της πειραματικής 
ομάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Μασσάδη, Φιλίππου, Δέρρη και Παπαϊωάννου 
(2016) η εναλλακτική μορφή διδασκαλίας των αντικειμένων της Φυσικής Αγωγής 
αποτελεί κατάλληλη μέθοδο για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές/τριες 
των τελευταίων τάξεων δημοτικού σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν 
με αυτά προηγούμενων ποιοτικών αξιολογήσεων προγραμμάτων δεξιοτήτων ζωής 
(Goudas και Giannoudis, 2010; Θεοφανίδης, 2002; Κιορπέ, 2002) και δείχνουν ότι οι 
συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας (όπως είναι και η Παιδαγωγική Μέθοδος Freinet) 
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ήταν κατάλληλες για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων του προγράμματος 
παρέμβασης (Mangrulkar, Whitman & Posner, 2001). Συμπερασματικά, όλα τα 
παραπάνω, καταδεικνύουν τη σημασία ενός προγράμματος κοινωνικών δεξιοτήτων στην 
προσωπική ανάπτυξη, στη χρήση αυτών των δεξιοτήτων στην ενηλικίωση, και 
ταυτόχρονα στην απόκτηση και ανάπτυξη αθλητικών δεξιοτήτων στο σχολικό πλαίσιο. 
 Η διάχυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας θα συμβάλλει στην 
τροποποίηση της εκπαιδευτικής πρακτικής και στην απόκτηση μιας σειράς δεξιοτήτων 
από τους μαθητές/τριες που είναι απαραίτητες στη ζωή. 
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ORIENTEERING) - ΜΙΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Χορτομάρης, Β. 

Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΔΠΘ, προπτυχιακός φοιτητής ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ Σερρών 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν μερικά βασικά στοιχεία του προσανατολισμού 
(orienteering) και θα γίνει ξεχωριστή αναφορά για την εφαρμογή του σχολικού 
αγωνιστικού προσανατολισμού. Σκοπός της εργασίας είναι: α) να αναλυθούν μερικά από 
τα οφέλη που θα έχουν τα παιδιά που συμμετέχουν συστηματικά σε δραστηριότητες 
προσανατολισμού, β) το πώς θα καμφθούν τυχόν δυσκολίες υλοποίησης του 
προσανατολισμού σε σχολικό περιβάλλον και γ) θα παρουσιαστεί ως μια καλή πρακτική 
η διοργάνωση της Παγκόσμιας ημέρας προσανατολισμού στην Ελλάδα. Η εργασία 
πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο. Η ανάλυση της δραστηριότητας ώστε να προκύψουν 
τα οφέλη της, υποστηρίζεται από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Έπειτα παρουσιάζεται, ως 
μια καλή πρακτική εφαρμογής, προώθησης και διάδοσης του αθλήματος, η διοργάνωση 
μαθητικών αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμια ημέρας 
προσανατολισμού (WOD) στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον νομό Σερρών από το 2016 έως 
το 2019. Αν και παρά την προσαρμοστικότητά του φαντάζει για τον μέσο εκπαιδευτικό 
δύσκολο ή εύκολο, αυτό που θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα τυχόν προβλήματα – 
εμπόδια είναι η συστηματική και διαρκής ενασχόληση με το άθλημα. Η υλοποίηση της 
WOD στην Ελλάδα σκιαγραφεί με έμμεσο τρόπο το πώς οι τυχόν δυσκολίες εφαρμογής 
της δραστηριότητας στην σχολική αυλή μπορούν να ξεπεραστούν ή να απογοητεύσουν 
τους εμπλεκόμενους. Τέλος θα ακολουθήσει μια συζήτηση με συμπεράσματα και 
προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο αγωνιστικός προσανατολισμός στο 
σχολικό περιβάλλον αλλά και γενικότερα σαν δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη για την 
εκπαίδευση των μαθητών, την κοινωνία, την οικονομία και το ευ ζην των πολιτών αυτής 
της χώρας. 
 
Λέξεις - κλειδιά: Αγωνιστικός Προσανατολισμός, foot orienteering, WOD (world 
orienteering day), Παγκόσμια ημέρα προσανατολισμού. 

Εισαγωγή 

Ο αγωνιστικός προσανατολισμός είναι το άθλημα – δραστηριότητα που συνδυάζει την 
σωματική άσκηση, όπως το τρέξιμο ή το περπάτημα, την ποδηλασία βουνού ή την 
χιονοδρομία αντοχής, με την γνωστική λειτουργία, δηλαδή την ικανότητα πλοήγησης σε 
συγκεκριμένη διαδρομή με την χρήση χάρτη και πυξίδας. Πρωτοεμφανίστηκε το 1900 και 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην βόρεια Ευρώπη. Στη χώρα μας οι δραστηριότητες 
προσανατολισμού ξεκίνησαν το 1986 περίπου (Μασμανίδης, 1986), μέσω του μαθήματος 
“μαζικός λαϊκός αθλητισμός” στο ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ (καθηγητής Θεόφιλος 
Μασμανίδης). Είναι φιλοδασικό, δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον (Parker, 2010) και 
αναπτύσσει την περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών. Το άθλημα εξελίσσεται και τα 
τελευταία 30 χρόνια διεξάγεται όχι μόνο στο δάσος αλλά και σε αστικό περιβάλλον 
(parkworldtour.org).  
 Ο σκοπός του αθλήματος είναι η εύρεση, με προκαθορισμένη σειρά, των σημείων 
ελέγχου της διαδρομής και η επιστροφή στο σημείο τερματισμού. Ο προσανατολισμός 
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είναι το ιδανικό άθλημα που βελτιώνει την υγεία, την φυσική κατάσταση και διεγείρει τις 
νοητικές ικανότητες εξίσου των παιδιών και των ενηλίκων. Επιπλέον οι συμμετέχοντες 
ωφελούνται με ποικίλους τρόπους αναπτύσσοντας ποικίλες δεξιότητες όπως: 
ανεξαρτησία, λήψη αποφάσεων, παρατηρητικότητα και αυτοεκτίμηση στο φυσικό 
περιβάλλον (Lowry & Sidney 1985; Κεχλιμπάρης, 2019). 
 Ο σχολικός προσανατολισμός (Σ.Π.) ως εργαλείο βοηθάει τον εκπαιδευτικό να 
επιτύχει τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς του στόχους. Άλλωστε εμπεριέχεται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 2010 (από την 
τάξη Γ’) (ΦΕΚ 1139 Β’ 2010). Επιπρόσθετα, ο Σ.Π. είναι υποχρεωτικό στοιχείο στη 
βασική εκπαίδευση σε πολλές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία) ενώ σε άλλες 
προβλέπεται η διδασκαλία του χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική (IOFRYDC, 2019). 
Στην Ελλάδα πολλά ΚΠΕ υλοποιούν δραστηριότητες προσανατολισμού από το 2000 
περίπου (orienteering-greece.org). Ωστόσο δεν αρκούν οι περιστασιακές δράσεις 
orienteering, ώστε οι μαθητές να αποκομίσουν οφέλη (Orienteering Canada, 2012).  
 Σκοπός της εργασίας είναι : α) μέσα από την βιβλιογραφία να αναλυθούν μερικά από 
τα οφέλη που θα έχουν τα παιδιά που συμμετέχουν συστηματικά σε δραστηριότητες 
προσανατολισμού, β) το πώς θα καμφθούν τυχόν δυσκολίες υλοποίησης του 
προσανατολισμού σε σχολικό περιβάλλον και γ) θα παρουσιαστεί ως μια καλή πρακτική 
η διοργάνωση της Παγκόσμιας ημέρας προσανατολισμού στην Ελλάδα. 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας  

Ο αγωνιστικός προσανατολισμός είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα – δραστηριότητα. Αρχικά 
διεξαγόταν στο δάσος αλλά εδώ και 30 χρόνια περίπου με σκοπό την διάδοση του, 
πραγματοποιούνται αγώνες και σε αστικό περιβάλλον (parkworldtour.org). Συνεπώς η 
σχολική αυλή, πλην περιπτώσεων, είναι μια κατάλληλο περιοχή. Είναι μια υπαίθρια 
αθλητική δραστηριότητα που κομίζει όλα τα θετικά στοιχεία της επαφής των παιδιών με 
το φυσικό περιβάλλον (Κεχλιμπάρης, 2019).  
 Για να γίνει κατανοητό πώς το orienteering θα ωφελήσει τους μαθητές - αθλητές, 
αρκεί μια ανάλυση της διεξαγωγής του αγωνίσματος. Η μελέτη της διαδικασίας λίγο πριν 
από την εκκίνηση μέχρι και αρκετά λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής θα 
αναδείξει με κατανοητό τρόπο τις δεξιότητες που καλλιεργεί συστηματικά ο 
συμμετέχοντας μέσω του αθλήματος. Οι παραπάνω διεργασίες διαιρούνται ως εξής: 
ανάγνωση χάρτη, ανάλυση επιλογών σκέλους, σχεδιασμός και λήψη απόφασης επιλογής 
σκέλους, εκτέλεση σκέλους, σε περίπτωση λάθους εκτέλεσης γίνεται 
επαναπροσδιορισμός της θέσης και υπάρχει συνέχεια σύμφωνα με τα ανωτέρω στάδια, 
ολοκλήρωση διαδρομής, τερματισμός (Lowry & Sidney, 1985). 
 Η πρώτη δεξιότητα που αναπτύσσεται είναι η ανάγνωση και η κατανόηση του 
χάρτη. Παραδείγματα από φυσικές καταστροφές είναι η τραγωδία στο Μάτι Αττικής 
(καλοκαίρι 2018) αλλά και οι πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής (Νοέμβρης 2017), όπου οι 
πολίτες δυσκολεύτηκαν να απομακρυνθούν από τις επίμαχες περιοχές. Ο Κobayashi 
(2019) καταδεικνύει στην έρευνα του την σημαντικότητα της παραπάνω δεξιότητας και 
τονίζει το πώς ο προσανατολισμός βοηθάει στο να συσχετίσουν οι μαθητές με εύκολο και 
κατανοητό τρόπο τον χάρτη με το φυσικό περιβάλλον. 
 Κατόπιν η λήψη αποφάσεων και η ανάληψη ευθύνης της επιλογής είναι στοιχεία που 
θα αναπτύξουν την αυτενέργεια, ανεξαρτησία και κριτική σκέψη των παιδιών. Βέβαια 
όπως αναφέρει και η Almeida (1997) η λήψη απόφασης εξαρτάται από τον τύπο του 
προβλήματος, το περιβάλλον και την κατάσταση του ατόμου που θα λάβει την απόφαση. 
Η επιλογή διαδρομής σκέλους στον προσανατολισμό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, που 
απαιτεί μαθηματική, φυσική και στρατηγική σκέψη, που πρέπει να λυθεί σε περιορισμένο 
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χρόνο. Έτσι, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας η συγκέντρωση βρίσκεται σε υψηλό 
επίπεδο, καθώς τα πολλαπλά ερεθίσματα έρχονται ταυτόχρονα από πολλές κατευθύνσεις 
(χάρτης, έδαφος, συμμαθητές, περιβαλλοντικές συνθήκες, κτλ). Όπως υποστηρίζουν οι 
Seiler & Wetzel (1997) στην μελέτη τους, η υψηλή συγκέντρωση είναι χαρακτηριστικό 
των αθλητών που αγωνίζονται στον προσανατολισμό ενώ αντίστοιχα ευρήματα με τιμές 
πάνω από τον μέσο όρο των φυσιολογικών ανθρώπων βρήκε η Almeida (1997) για την 
προσοχή και την αντίληψη.  
 Αφού ολοκληρωθεί η άγνωστη διαδρομή, ακολουθεί η διαδικασία της αξιολόγησης 
και η ανασκόπηση των επιλογών πάνω στον χάρτη αβίαστα. Αυτή η νοητική 
επαναληπτική διαδικασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών στις επιλογές 
των σκελών που υποστηρίζονται συνήθως με επιχειρήματα, δρα ευεργετικά σε όλες τις 
ανωτέρω έννοιες και διαδικασίες που παρουσιάστηκαν. Είναι κοινώς αποδεκτό 
(Andersson, 2015-2017; Orienteering Canada, 2012; Orienteering Western Australia, 
2010) πως η ολοκλήρωση διαδρομής σε σχολικό περιβάλλον είναι μια εφικτή πρόκληση 
για όλους τους μαθητές όπου μετά το πέρας της, προσφέρει συναισθήματα χαράς και 
ικανοποίησης. Μάλιστα αξίζει να σημειωθούν οι επιπλέον κινητικές δεξιότητες που 
αναπτύσσουν τα παιδιά, διότι ο προσανατολισμός δεν είναι ένα απλό δρομικό αγώνισμα 
αλλά καλλιεργεί και την ιδιοδεκτικότητα (Galan et al, 2019). 
 Τέλος με βάση την παραπάνω βιβλιογραφία αποδεικνύεται πως τα οφέλη 
αναπτύσσονται με συστηματική και συνεχή ενασχόληση με το άθλημα, διότι όλες οι 
μελέτες αναφέρονται σε αθλητές ή μαθητές που συμμετέχουν επαναλαμβανόμενα σε 
δραστηριότητες orienteering και όχι περιστασιακά. 

Δυσκολίες στην υλοποίηση της δραστηριότητας στο σχολικό περιβάλλον 

Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές του αγωνιστικού προσανατολισμού, ο Zentai 
(2014) αναφέρει πως ο χάρτης ως βασικό λειτουργικό συστατικό της δραστηριότητας 
πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις (ακρίβεια, προδιαγραφές, καλαισθησία, κτλ). 
Συνεπώς η πρώτη δυσκολία που εμφανίζεται είναι η χαρτογράφηση της σχολικής αυλής. 
Ο Koukouris (2005) υπογραμμίζει ότι και οι αρχάριοι στον προσανατολισμό δηλώνουν 
πως οι ανακριβείς χάρτες είναι ανασταλτικός παράγοντας συμμετοχής. Όμως στη βάση 
δεδομένων της παγκόσμιας ημέρας προσανατολισμού (worldorienteeringday.com) 
υπάρχουν απλοί χάρτες και σύμφωνα με τους σχολικούς οδηγούς (Andersson, 2015-2017; 
Orienteering Western Australia, 2010) δεν απαιτείται κάτι τόσο εξειδικευμένο για να 
υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί δραστηριότητες Σ.Π.. Μια προσιτή εναλλακτική είναι ένας 
ζωγραφιστός χάρτης στο χέρι (Arn, 2014). 
 Το orienteering αν και βασίζεται σε πολλές λεπτομέρειες (χάρτης, χάραξη 
διαδρομών, χρονομέτρηση, εξοπλισμός, κτλ), προσαρμόζεται εύκολα και πρέπει να 
τροποποιείται σύμφωνα με την ηλικία και την εμπειρία των μαθητών. Η έλλειψη όμως 
εκπαιδευμένου προσωπικού ή αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα είναι 
αρνητικός παράγοντας στην υποστήριξη δράσεων στο σχολικό περιβάλλον. Από την 
άλλη αν και υπάρχει η διάθεση από την εκπαιδευτική κοινότητα στην επιμόρφωση 
σχετικά με νέες και εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες, υπάρχει δυσκολία στο να 
υλοποιήσουν τον Σ.Π. (Χορτομάρης, 2016; orienteering-greece.org). Επίσης, συνηθίζεται 
τα σχολεία να συμμετέχουν σε μεμονωμένες υποτυπώδεις δράσεις προσανατολισμού (π.χ. 
σε ΚΠΕ) άρα και οι μαθητές να μην αποκομίζουν τα πολλαπλά οφέλη από την 
συστηματική ενασχόληση τους με την δραστηριότητα. 
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Η παγκόσμια ημέρα προσανατολισμού (WOD, world orienteering day) ως μια καλή 
πρακτική  

Η παγκόσμια ομοσπονδία προσανατολισμού (IOF), με σκοπό τη διάδοση και προώθηση 
του αθλήματος θέσπισε το 2016 τη δράση “Παγκόσμια ημέρα 
προσανατολισμού” (WOD), (http://worldorienteeringday.com) στοχεύοντας κυρίως στην 
εκπαιδευτική κοινότητα. Κάθε τέλος Μαΐου, λαμβάνουν χώρα σε όλον τον κόσμο, σχεδόν 
ταυτόχρονες, ποικίλες δράσεις προσανατολισμού. Παρατηρείται οι συμμετοχές κάθε 
χρόνο να αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο με αντίστοιχη τάση και στη χώρα μας. 
Σημαντική βοήθεια για την υλοποίηση των δράσεων αποτελούν οι τεχνικές οδηγίες και το 
συνοδευτικό υλικό που παρέχει η IOF με σκοπό την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων και 
τα οποία βελτιώνονται κάθε χρόνο. (Andersson, 2015 et al). 
 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πως ο ενθουσιασμός της πρώτης χρονιάς ήταν 
αρκετός, ώστε να πραγματοποιηθούν αρκετά γεγονότα διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια, 
όμως δε συνέβη το ίδιο στη συνέχεια. Επιπλέον, οι παράγοντες παρακίνηση, κίνητρα, 
προσήλωση στον στόχο, πρέπει να ληφθούν υπόψη και μια πιο εκτεταμένη έρευνα θα 
απαντήσει με σαφήνεια γιατί εξελίσσεται έτσι. Οι χάρτες ίσως θα μπορούσε να είναι ένας 
παράγοντας στρατηγικής, που μεταφράζεται πως όπου υπάρχουν οι κατάλληλοι ή 
σχεδιάζονται καινούργιοι, η δράση πραγματοποιείται συνεχώς, ενώ εκεί που δεν 
υπάρχουν ή δεν σχεδιάζονται νέοι, γίνεται περιστασιακά. 
 Ο προσανατολισμός γενικώς παρουσιάζεται ως μια δραστηριότητα που εύκολα 
μπορεί να υλοποιηθεί σε αύλειο χώρο σχολείου, συνεπώς παρακινεί τους εκπαιδευτικούς 
να το υλοποιήσουν. Όμως, η δυσκολία στο να αντιληφθούν, να κατανοήσουν το παιχνίδι, 
αλλά και να το αξιολογήσουν, ίσως είναι μια πιθανή εξήγηση γιατί δεν υπάρχει συνέχεια 
των δράσεων. 

 

 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ανάλυση της δραστηριότητας 
παρουσιάζονται μερικά από τα οφέλη που θα αποκομίσουν όσοι συμμετέχουν 
συστηματικά σε δραστηριότητες προσανατολισμού όπως: η ανάγνωση και η κατανόηση 
του χάρτη σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, η αυτενέργεια και η κριτική σκέψη, η 
συγκέντρωση, η αντίληψη αλλά και η βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας. 
 Η παγκόσμια ημέρα προσανατολισμού (WOD) θεωρείται πλέον καταξιωμένη 
διοργάνωση και είναι ένα κίνητρο – εργαλείο για την εκπαιδευτική κοινότητα να 
εφαρμόσει τον αγωνιστικό προσανατολισμό στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα 

 WOD (παγκόσμια ημέρα προσανατολισμού) 
έτος 2016 2017 2018 2019 

Συμμετοχές στην 
Ελλάδα 

220 310 159 1061 

Χάρτες σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές 

5 6 3 7 

Αριθμός γεγονότων 8 7 3 9 
Αριθμός Νομών που 

συμμετείχαν 
5 1 1 1 

Παγκόσμιες 
συμμετοχές 

252.927 288.675 358.735 398.756 

Πηγή :  worldorienteeringday.com 
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δίνονται λύσεις για το πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι τυχόν δυσκολίες υλοποίησης του 
Σ.Π. όπως είναι η δημιουργία του χάρτη, ο εξοπλισμός και η επιμόρφωση. 
 Τέλος ο προσανατολισμός ως μια δραστηριότητα που εμπεριέχει κίνηση σε 
συνδυασμό με γνωστική λειτουργεία προσφέρει ένα τεράστιο εύρος επιστημονικών 
ερευνών. Η περαιτέρω μελέτη των παιδαγωγικών ωφελειών από την συστηματική 
καλλιέργεια της δραστηριότητας σε συνδυασμό με την επαφή στο φυσικό περιβάλλον 
είναι πεδίο με ιδιαίτερο βάθος που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Επίσης δεν πρέπει να 
περιορίζουμε το εύρος της δραστηριότητας στον Σ.Π. αλλά να λάβουμε υπόψη πως το 
orienteering προσφέρει οφέλη και ευκαιρίες σε πολλά επίπεδα. (άθλημα – δραστηριότητα 
για όλες τις ηλικίες, οικονομία, ευ ζην, κτλ) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 
MBS ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ NHΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:  ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Καρατοπούζη, Ε.,1 Αυγερινού, Μ.Δ.1 

1American Community Schools (ACS) Athens 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας δράσης ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις του 
προγράμματος MBS και των σχετικών εργαλείων της ενσυνειδητότητας στο μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής των συμμετεχόντων τάξεων νηπιαγωγείου και δημοτικού (αριθμός 
παιδιών= 295), με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των μαθητών σε επίπεδο 
συναισθηματικό, γνωστικό και κινητικό. Η έρευνα που επιτελέσθηκε με διδακτικές 
παρεμβάσεις από την καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής μεταξύ των ετών 2018-2020, εξέταζε 
εάν η μέθοδος MBS βοηθούσε τους μαθητές στην αυτογνωσία (αυτοέλεγχο/
αυτορρύθμιση και αυτονομία), στην αυτοπεποίθηση και στην επιθυμία αυτοβελτίωσης 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών στο 
να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και να μεταφέρουν τις παραπάνω 
δεξιότητες και σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς τους εντός και εκτός σχολείου. Η 
συλλογή δεδομένων έγινε συνεργατικά με τη δεύτερη ερευνήτρια σε ρόλο παρατηρητή, 
με χρήση μικτών εργαλείων, και η ανάλυση βασίστηκε στην περιγραφική ανάλυση των 
ποσοτικών δεδομένων, και στην ανάλυση περιεχομένου των ποιοτικών. Τα αποτελέσματα 
της παρούσας εργασίας ευθυγραμμίζονται με την ως τώρα έρευνα σχετικά με τα οφέλη 
της ενσυνειδητότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν η μεθοδολογία εφαρμόζεται 
συστηματικά, με ορθή παιδαγωγική προσέγγιση και με συγκεκριμένο σχεδιασμό. 
 
Λέξεις – κλειδιά: ενσυνειδητότητα, διαφοροποιημένη μάθηση, MBS, κριτική σκέψη, 
κίνηση, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση, Φυσική Αγωγή, πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

Εισαγωγή  

Ο κάθε μαθητής έχει διαφορετικό μαθησιακό προφίλ και πρέπει να αντιμετωπίζεται 
αντίστοιχα (Tomlinson et al., 2003; Tomlinson, 2014). Μια σωστά σχεδιασμένη, 
διαφοροποιημένη διδασκαλία θα προωθήσει την αυξημένη εμπλοκή των παιδιών στη 
διαδικασία της μάθησης και θα οδηγήσει σε βελτιωμένες μαθησιακές επιδόσεις 
(Μαβίδου, 2020). Παράλληλα θα τους ενισχύσει την αυτοπεποίθηση να ανακαλύψουν 
όλες τους τις δυνατότητες για να δημιουργήσουν, να βελτιωθούν, και να πιστέψουν στις 
δικές τους ικανότητες αλλά και θα τους δώσει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις 
δεξιότητές τους καθιστώντας τους ικανούς να επιδιώξουν την επίτευξη των μελλοντικών 
στόχων ως ενήλικες (Karatopouzi, 2021). Για να λειτουργήσει όμως η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία ως εργαλείο ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης (Δημητροπούλου, 2013), θα 
πρέπει πριν την εφαρμογή της ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους μαθητές να 
αυτορυθμίζονται και να αυτονομούνται (Αργυρόπουλος, 2013), δηλαδή να τους δώσει 
την ευκαιρία να γίνουν μαθησιακά επαρκείς μέσα από δραστηριότητες ανάλογες των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους (Δημητροπούλου, 2013). Η καινοτόμα μέθοδος 
Mind-Body-Soul (MBS/Μυαλό-Σώμα-Ψυχή) είναι ένα είδος ολιστικής προσέγγισης της 
Φυσικής Aγωγής μέσα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που 
βασίζεται στην ενσυνειδητότητα και στην παιχνιδοθεραπευτική εμπλοκή του μαθητή 
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μέσα από την κίνηση και την κριτική σκέψη (Karatopouzi 2018a; 2018b). 
 Σκοπός της παρούσας έρευνας δράσης ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις του 
προγράμματος MBS και των σχετικών εργαλείων της ενσυνειδητότητας στο μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής των συμμετεχόντων τάξεων νηπιαγωγείου και δημοτικού, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενίσχυση των μαθητών σε επίπεδο συναισθηματικό, γνωστικό, και 
κινητικό. Η έρευνα που επιτελέσθηκε με διδακτικές παρεμβάσεις από την καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής μεταξύ των ετών 2018-2020, εξέταζε εάν η μέθοδος MBS βοηθούσε 
τους μαθητές στην αυτογνωσία (αυτοέλεγχο/αυτορρύθμιση και αυτονομία), στην 
αυτοπεποίθηση, και στην επιθυμία αυτοβελτίωσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με 
απώτερο στόχο να ενδυναμώσει τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα, αλλά και να μεταφέρουν τις παραπάνω δεξιότητες και σε άλλους τομείς 
της καθημερινότητάς τους εντός και εκτός σχολείου. 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Η ενσυνειδητότητα είναι η συνειδητοποίηση και σκόπιμη προσοχή της παρούσας 
στιγμής χωρίς κριτική παρέμβαση στην εξέλιξη της (Kabat-Zinn, 2005). Άρα, η 
ενσυνειδητότητα δεν είναι μια μαγική κατάσταση του ανθρώπινου νου (Karatopouzi 
2018a; 2018b), αλλά μια φυσική ικανότητα να καταστήσει το σώμα, το μυαλό και την 
ψυχή δεκτικά, και συνειδητά εστιασμένα. Όταν κάποιος δίνει συνειδητά προσοχή, είναι 
σε θέση να δει πέρα από τα αρνητικά συναισθήματα και να προσπαθήσει να τα αλλάξει. 
Η εφαρμογή της ενσυνειδητότητας μπορεί να χρησιμεύσει ως σημαντικός προγνωστικός 
παράγοντας μιας αποδοτικότερης και καλύτερης ζωής (Thompson & Waltz, 2007). Η 
έρευνα έχει επίσης αποδείξει ότι η ενσυνειδητότητα μπορεί να βελτιώσει τις 
ακαδημαϊκές επιδόσεις διότι βοηθά τον μαθητή να εστιάσει καλύτερα την προσοχή του 
(Schonert-Reichl et al., 2015). Η ενσυνειδητότητα έχει βρεθεί ότι μειώνει το άγχος 
(Creswell et al., 2016) και την ανησυχία (Holzel et al., 2013). Περαιτέρω, μπορεί να 
ενισχύσει την ανθεκτικότητα και τη συναισθηματική ρύθμιση, να αυξήσει την προσοχή, 
να βελτιώσει την κριτική σκέψη και να εμβαθύνει την συναισθηματική νοημοσύνη και 
άρα την ενσυναίσθηση (Karatopouzi, 2021). Στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο 
Βασίλειο πολλά σχολεία έχουν ενσωματώσει τον διαλογισμό ως μια από τις τεχνικές της 
ενσυνειδητότητας στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών με στόχο την ενίσχυση της 
αυτογνωσίας και της ρύθμισης της προσοχής, των συναισθημάτων και της 
συμπεριφοράς (Barr, 2019; Greenberg & Harris, 2012; MLERN, 2012).  
 Πρόσφατες έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις της ενσυνειδητότητας μέσω 
διαλογισμού στον εγκέφαλο, αποκαλύπτουν ότι μπορεί να αλλάξει τις δομές και τις 
λειτουργίες του εγκεφάλου με αποτέλεσμα την βελτίωση και της διαδικασίας της 
σκέψης, αλλά και του συναισθήματος (Riopel, 2020; Weare, 2014). Η Karatopouzi 
(2021) αναφέρει ότι «η φυσική αγωγή μπορεί να παρέχει υποστηρικτικά εργαλεία για να 
βοηθήσει τους μαθητές να ηρεμήσουν το νευρικό τους σύστημα, να επικεντρώσουν την 
προσοχή τους, να εργαστούν με τα συναισθήματά τους και να καλλιεργήσουν ανοιχτά 
μυαλά γεμάτα περιέργεια» (σ. 520). Συνεπάγεται ότι τεχνικές ενσυνειδητότητας στη 
Φυσική Αγωγή όπως το πρόγραμμα Mind-Body-Soul (Karatopouzi 2018a; 2018b) 
(MBS) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν 
μια ισχυρότερη ικανότητα αυτοφροντίδας, αυτορρύθμισης/ αυτοελέγχου και 
αυτονομίας, και παράλληλα να τους υποστηρίξουν στην διατήρηση της εστίασής τους 
στη μαθησιακή εμπειρία με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεών τους. 
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Μεθοδολογία 

Μέθοδος: Για τους σκοπούς, τις ανάγκες, αλλά και το ερευνητικό πλαίσιο αυτής της 
εργασίας επιλέχθηκε η έρευνα δράσης. Σύμφωνα με τον Mills (2003) η έρευνα δράσης 
είναι «συστηματική έρευνα που γίνεται από καθηγητές (ή άλλα άτομα στο περιβάλλον 
διδασκαλίας/ μάθησης) για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με –και στη συνέχεια να 
βελτιώσει– το πώς λειτουργούν τα συγκεκριμένα σχολεία τους, πώς διδάσκουν, και 
πόσο καλά μαθαίνουν οι μαθητές» (σ. 1920). Η Avgerinou (2007) αναφέρει ότι η έρευνα 
δράσης προέρχεται από μια ερευνητική παράδοση που δίνει έμφαση στις κυκλικές, 
δυναμικές και συνεργατικές προσεγγίσεις της έρευνας γι’ αυτό και μεταξύ των πιο 
σημαντικών χαρακτηριστικών της έρευνας δράσης είναι η συνεργασία (Stringer, 2004). 
Οι Kemmis και McTaggart (1992) προτείνουν τέσσερα στάδια σε μια αυτό-
αναστοχαστική σπείρα (self-reflective spiral) έρευνας δράσης: σχεδιασμός, δράση, 
παρατήρηση και αναστοχασμός. Σε αυτά τα στάδια στηρίχθηκε και ο ερευνητικός 
σχεδιασμός της παρούσας εργασίας, ο οποίος είναι συνεργατικός μεταξύ της 
καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής και της δεύτερης ερευνήτριας που έδρασε ως μη 
συμμετοχικός παρατηρητής στις διαδικτυακές παρεμβάσεις. 
 Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά νηπιαγωγείου ως και Πέμπτης Δημοτικού 
ενός διεθνούς, ιδιωτικού σχολείου. Η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής 
πραγματοποιήθηκε αρχικά δια ζώσης (2018-2020) και πιο πρόσφατα διαδικτυακά 
(Μάρτιος-Ιούνιος 2020) ένεκα των μέτρων COVID19. Συνολικά συμμετείχαν 295 
μαθητές. 
 Ερευνητικά Εργαλεία και Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων: Στο τέλος κάθε 
παρέμβασης οι μαθητές συστηματικά κατέθεταν έναν γραπτό ή προφορικό 
αναστοχασμό, ή μια ζωγραφιά με τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σχετικά με την 
παρέμβαση. Το ημερολόγιο της καθηγήτριας (με ποιοτικά δεδομένα, δηλ. αναστοχασμό, 
και ποσοτικά, δηλ. checklist επιπέδου, αλλά και ποιότητας ενεργητικής συμμετοχής και 
προσπάθειας συλλεγμένα μέσω ερωτήσεων και παρατήρησης), οι βαθμοί των τριμήνων 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, αλλά και οι σημειώσεις (ποιοτικά και ποσοτικά 
δεδομένα συλλεγμένα μέσω της παρατήρησης της δεύτερης ερευνήτριας) 
συμπληρώνουν τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων σε αυτή 
την έρευνα δράσης. Επίσης, εξετάσθηκαν και ανεπίσημα στοιχεία (anecdotal evidence) 
όπως οι γραπτές μαρτυρίες γονέων και δασκάλων που με δική τους πρωτοβουλία 
έστελναν στην καθηγήτρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 Παρεμβάσεις: Στο σχολείο που αποτέλεσε το ερευνητικό πλαίσιο αυτής της έρευνας 
δράσης, δύο 40-λεπτες διδακτικές ώρες αφιερώνονται εβδομαδιαία στο μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής τόσο στο Νηπιαγωγείο, όσο και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. 
Ανάλογα με το διδακτικό στόχο του εκάστοτε μαθήματος, η παρέμβαση λάμβανε χώρα 
στην αρχή ή στο τέλος του μαθήματος. Μερικές φορές εάν οι συνθήκες το ευνοούσαν, η 
παρέμβαση εφαρμοζόταν σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Τέσσερις βασικές 
παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν:  
1. Η εφαρμογή της μεθόδου αναπνοής με στόχο το γνωστικό και συναισθηματικό 

επίπεδο στην 1η, 2α, 3η, 4η & 5η Δημοτικού.  
2. Η εφαρμογή της μεθόδου με παραμύθι και παιχνίδι ρόλων με στόχο το γνωστικό, 

συναισθηματικό και κινητικό επίπεδο στο Νηπιαγωγείο, και στην 1η & 2α 
Δημοτικού.  

3. Η εφαρμογή της μεθόδου ελέγχου του σώματος με στόχο το γνωστικό, 
συναισθηματικό και κινητικό επίπεδο στην 4η & 5η Δημοτικού. 

4. Η εφαρμογή της μεθόδου του κύκλου των συναισθημάτων με στόχο το γνωστικό, 
συναισθηματικό και κινητικό επίπεδο στην 1η, 2α, 3η, 4η & 5η Δημοτικού. (Σημ: η 
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συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται μόνο στην αρχή του μαθήματος). 
 Ανάλυση Δεδομένων: Τα ερευνητικά δεδομένα αναλύθηκαν και από τις δύο 
ερευνήτριες με τρόπο μικτό, που συνδύασε την περιγραφική ανάλυση των ποσοτικών 
δεδομένων (checklists και βαθμών), με την ανάλυση περιεχομένου των ποιοτικών 
δεδομένων (ημερολόγιο/ σημειώσεις καθηγήτριας, παρατηρήσεις δεύτερης ερευνήτριας, 
και αναστοχασμοί/ ζωγραφιές παιδιών). Για να ελεγχθούν οι συσχετισμοί των εννοιών 
όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου, οι ερευνήτριες έκαναν χρήση 
της μεθόδου εννοιολογικής χαρτογράφησης. 

Αποτελέσματα 

Συνολικά ο σκοπός της έρευνας επετεύχθη για όσα παιδιά συμμετείχαν στα διαδικτυακά 
μαθήματα και για όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στα δια ζώσης. Διαπιστώθηκε 
ενίσχυση των μαθητών και στα τρία επίπεδα: συναισθηματικό, γνωστικό και κινητικό 
όπως διαφάνηκε από την ανάλυση δεδομένων σχετικά τόσο με την όλη τους συμμετοχή 
και την επίδοση, όσο και με την κατανόηση εκ μέρους των του τι έκαναν, πώς 
αισθάνονταν, και τι μάθαιναν/ έμαθαν.  
 Βρέθηκε ότι η συμμετοχή των μαθητών στις δια ζώσης παρεμβάσεις ήταν σταθερά 
ενεργή και σε υψηλά επίπεδα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1. Τα ίδια αποτελέσματα 
βρέθηκαν για τις παρεμβάσεις που εκτελέστηκαν διαδικτυακά, για όσα από τα παιδιά 
συμμετείχαν.  
 

 
Πίνακας 1. Συμμετοχή % μαθητών στις MBS παρεμβάσεις 

 Σημ.: Παιδιά που αρνήθηκαν να απαντήσουν, ή παιδιά με μαθησιακές 
ιδιαιτερότητες δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρουσίαση δεδομένων. 
 Το επίπεδο κατανόησης εαυτού ως προς την άσκηση κατά τη διάρκεια ή/και στο 
τέλος του μαθήματος, και εκτέλεσης ασκήσεων (κινητικό επίπεδο) κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος σταθερά αποτιμήθηκε υψηλά (80%) από τα συμμετέχοντα παιδιά, την 
καθηγήτρια και τη δεύτερη ερευνήτρια. Οι βαθμοί τριμήνων δείχνουν αντίστοιχη 
ανοδική πορεία. Σε επίπεδο συναισθηματικό, η όλη εμπλοκή των παιδιών αποτιμήθηκε 
σταθερά θετικά μεταξύ 90% και 100%. Περαιτέρω, μαρτυρίες γονέων και καθηγητών 
άλλων γνωστικών αντικειμένων δηλώνουν ότι τα παιδιά μετέφεραν αυτοβούλως 
δεξιότητες όπως τον αυτοέλεγχο/ αυτορρύθμιση ή την επιθυμία αυτοβελτίωσης στο 
σπίτι, ή σε άλλα μαθήματα. 

 Μεθ. 
Αναπνοής 

Μεθ. με 
Παραμύθι 
και Παιχνίδι 
Ρόλων 

Μεθ. Ελέγχου του 
Σώματος 

Κύκλος των 
Συναισθημάτων 

Νηπιαγωγείο -- 100% -- -- 

1η Δημοτικού 70% 100% -- 90% 

2α Δημοτικού 80% 
 

100% -- 90% 

3η Δημοτικού 80% -- -- 90% 

4η Δημοτικού 70% 

 

-- 90% 100% 

5η Δημοτικού 70% -- 80% 100% 
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Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας ευθυγραμμίζονται με την ως 
τώρα έρευνα σχετικά με τα οφέλη της ενσυνειδητότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(Schonert-Reichl et al., 2015), όταν η μεθοδολογία εφαρμόζεται συστηματικά, με ορθή 
παιδαγωγική προσέγγιση και με συγκεκριμένο σχεδιασμό. 
 Διαπιστώθηκε ότι αρχικά οι μαθητές αναγκάστηκαν να ξεχάσουν το συνηθισμένο 
τρόπο διδασκαλίας (Riopel, 2020; Weare, 2014) και να μπουν στη διαδικασία όπου 
έπρεπε να αρχίσουν να αναγνωρίζουν το σώμα τους, τη σκέψη τους και τα 
συναισθήματά τους τη δεδομένη στιγμή. Η καινούργια αυτή διαδικασία μάθησης έκανε 
τα παιδιά να αδημονούν για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και να αναζητούν αυτό το 
νέο, πρωτότυπο τρόπο εμπλοκής στη μαθησιακή εμπειρία που τους έκανε να 
αισθάνονται πιο σίγουροι για τον εαυτό τους και πιο ήρεμοι την ώρα του μαθήματος. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπορούν να εστιάζουν τη προσοχή τους στην κίνηση, να 
αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, και παράλληλα να γίνονται πιο δεκτικοί, και 
λιγότερο επικριτικοί των προσπαθειών τους. Η καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας 
αύξησε και διατήρησε το ενδιαφέρον των παιδιών, και οδήγησε σε μεγαλύτερη, και πιο 
ενεργή συμμετοχή, αναπτύσσοντας τις κινητικές-αθλητικές δεξιότητες τους κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων της Φυσικής Αγωγής και συνολικά επιφέροντας τόσο 
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και θετικά αποτελέσματα στην όλη τους 
συμπεριφορά. Όπως ήταν αναμενόμενο (Karatopouzi, 2021), η μέθοδος MBS βοήθησε 
τους μαθητές στην αυτογνωσία (αυτοέλεγχο/ και αυτονομία), στην αυτοπεποίθηση, και 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς τους 
εντός και εκτός σχολείου.  
 Είναι προφανές ότι η εφαρμογή του MBS έχει πλεονεκτήματα για δασκάλους και 
καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο Φυσικής Αγωγής. Ειδικά στους καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής όμως προτείνεται να εφαρμόσουν το MBS στα μαθήματά τους σε όλη 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να παρατηρήσουν τις τυχόν αλλαγές που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι και 
οι ίδιοι οι καθηγητές θα πρέπει να κατανοήσουν πρώτα το πώς εφαρμόζεται η 
μεθοδολογία και να μυηθούν κ εκείνοι στις τεχνικές της ενσυνειδητότητας. Παράλληλα 
τα σχολεία πρέπει να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς με σχετικές επιμορφώσεις όπου 
εκείνοι θα ενημερωθούν για τα οφέλη ενσυνειδητότητας όπως η εστίαση της προσοχής 
στη συγκεκριμένη στιγμή, η μείωση του άγχους, η αλλαγή στη δομή του εγκεφάλου, η 
ενίσχυση της ικανότητας αυτοελέγχου, και η βελτίωση της γενικής ευημερίας 
(wellbeing).  
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ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ» 
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ζαράνη, Φλ.  

Δρ. Βιολογίας, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ  

Περίληψη 

Δεδομένης της έλλειψης επαρκούς σωματικής άσκησης στα παιδιά και τους εφήβους, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, το πρόγραμμα «Η άσκηση είναι φάρμακο» 
αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών ηλικίας 11-12 ετών όσον 
αφορά στα οφέλη της άσκησης και την κινητοποίησή τους προς την τακτική σωματική 
άσκηση. Η δράση έχει σχεδιασθεί από το Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής, 
ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο «Η άσκηση είναι φάρμακο-Ελλάς», 
βασίστηκε στο εκπαιδευτικό υλικό των βιβλίων Φυσικής Αγωγής Δημοτικού και 
Γυμνασίου, διαρκεί δυο διδακτικές ώρες και απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού και 
Α΄ Γυμνασίου. Περιλαμβάνει ανίχνευση των απόψεων και στάσεων των μαθητών όσον 
αφορά στη σωματική άσκηση και τα οφέλη της στην υγεία με τη χρήση 
ερωτηματολογίου, παρουσίαση βίντεο από το διαδίκτυο που αφορούν στη φυσιολογία 
και τα οφέλη της άσκησης και συζήτηση επί των θεμάτων που εξετάζονται στο 
ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαιδευτικής παρουσίασης. 
Ακολουθεί παρουσίαση βίντεο τα οποία σχεδιάστηκαν και διαμορφώθηκαν με τη 
συμμετοχή των μαθητών. Τα βίντεο συνοδεύονται από φύλλα εργασίας. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται με τη χρήση φύλλου αξιολόγησης, βάσει του οποίου η συνολική δράση 
αξιολογήθηκε θετικά από τους μαθητές. Η εφαρμογή του προγράμματος 
πραγματοποιείται και διαδικτυακά. 
 
Λέξεις - κλειδιά: Άσκηση, Υγεία, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Διαδικτυακή εκπαίδευση  

Εισαγωγή  

Η έλλειψη άσκησης, ο καθιστικός τρόπος ζωής καθώς και η αλόγιστη χρήση κινητού 
τηλεφώνου και υπολογιστή επηρεάζουν την ολότητα της υγείας του ατόμου και 
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του (Kleinsmith, Ravindra De Silva, & Bianchi-
Berthouze, 2006). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟECD) καθιερώνουν καμπάνιες για την 
προώθηση της άσκησης (WHO, 2004, ΟECD, 2016) και προτείνουν τα παιδιά και οι 
έφηβοι ηλικίας 5-17 ετών να συμμετέχουν σε μέτρια ή εντατική καθημερινή σωματική 
άσκηση 60 λεπτών ή μεγαλύτερης διάρκειας σε διάφορες μορφές (WHO, 2020), αφού η 
άσκηση έχει δειχθεί εξαιρετικά σημαντική για τη σωματική, πνευματική και ψυχική 
υγεία των παιδιών και εφήβων (Kumar, Robinson, & Till, 2015, Donnelly et al., 2016).  
 Το εθνικό πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Αγωγής για τα ελληνικά σχολεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν επιτυγχάνει τα απαιτούμενα επίπεδα κινητικότητας 
για καλή υγεία και θα πρέπει να επανεξεταστεί, σύμφωνα με τους Τσουλφάς, Αυγερινός, 
& Καμπάς (2011). Όσον αφορά τις στρατηγικές πρωτογενούς πρόληψης που 
απευθύνονται στα παιδιά, αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μείωση της συνολικής 
ενεργειακής πρόσληψης και στην αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται σε «έντονες» 
δραστηριότητες αν θέλουμε να μειωθεί η θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο στους 
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μελλοντικούς Έλληνες ενήλικες (Bouziotas, Koutedakis, Shiner, Pananakakis, & 
Fotopoulou, 2001).  

Σκοπός και στόχοι 

Βασικό άξονα – σκοπό του προγράμματος αποτέλεσε η αναγνώριση της καθημερινής 
και συστηματικής σωματικής δραστηριότητας, ως δείκτη σωματικής, πνευματικής και 
ψυχικής υγείας κατά την εφηβεία. Οι σημαντικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι 
μαθητές: να αναγνωρίσουν τη σημασία της σωματικής άσκησης στην προαγωγή της 
υγείας, να κατανοήσουν την επίδραση της άσκησης στη φυσιολογία και τη 
λειτουργικότητα του ανθρώπινου σώματος και να αναπτύξουν υγιείς στάσεις και 
συμπεριφορές.  

Περιγραφή του εργαστηρίου 

Θέμα / δομή 

Στο παρόν εργαστήριο παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η άσκηση είναι 
φάρμακο» το οποίο εφαρμόζεται σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου, στην 
αίθουσα διδασκαλίας, ή διαδικτυακά, ως εξής: 
 1η διδακτική ώρα:  
 Α. Συμπλήρωση του ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου «Η Άσκηση είναι 
φάρμακο» ανώνυμα, από κάθε μαθητή ξεχωριστά (η δομή του παρουσιάζεται παρακάτω 
και η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει διαδικτυακά). Β. Τι συμβαίνει στο σώμα μου 
όταν γυμνάζομαι; Οι μαθητές ανακαλούν τι νιώθουν όταν παίρνουν μέρος σ’ ένα τυπικό 
μάθημα Φυσικής Αγωγής με στόχο την καλή φυσική κατάσταση. Γ. Προβολή - με 
ταυτόχρονη επεξήγηση από τον/την εκπαιδευτικό ενός ή δυο πεντάλεπτων ξενόγλωσσων 
εκπαιδευτικών βίντεο (με ελληνικούς υπότιτλους): «Chronic effects of exercise on the 
heart» και «Exercise & Coronary Heart Disease». 
 2η διδακτική ώρα:  
 Α. Παρουσίαση με τίτλο: «Η άσκηση είναι φάρμακο» η οποία εστιάζεται κατά 
μείζονα λόγο στην ανάπτυξη των ερωτημάτων – θεμάτων που τέθηκαν προς απάντηση 
στο αρχικό ερωτηματολόγιο. Β. Οι μαθητές, αναλόγως της ηλικίας τους, 
παρακολουθούν ένα από τα εκπαιδευτικά βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από το 
Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής σχολής, ΕΚΠΑ, με τη συμμετοχή μαθητών του 
Βαρβακείου Πρότυπου Γυμνασίου (βίντεο προτεινόμενο για το Δημοτικό σχολείο) και 
του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων (βίντεο προτεινόμενο για το Γυμνάσιο), τα οποία 
συνοδεύονται και από φύλλα εργασίας. Γ. Συζήτηση – Αξιολόγηση της δράσης με τη 
συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης.  
 Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε κυρίως στο εκπαιδευτικό υλικό του 
βιβλίου Φυσικής Αγωγής Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, κεφάλαιο 8: «Η αξία της δια βίου 
άσκησης για την υγεία» (Διγγελίδης, Θεοδωράκης, Ζέτου, & Δήμας, 2013) σε 
συνδυασμό με το κεφάλαιο 3: «Η αξία της δια βίου άσκησης» του αντίστοιχου βιβλίου 
του Γυμνασίου (Θεοδωράκης, Τζιαμούρτας, Νάτσης, & Κοσμίδου, 2012) και 
περιλαμβάνει 5 ενότητες: α. Ο γνώσεις μου - Άσκηση και υγεία, β. Οι επιλογές μου - 
Έχω υγιεινές συνήθειες; γ. Σκέπτομαι και προτείνω. δ. Πόσο δραστήριος/ δραστήρια 
είσαι; ε. Οι προτιμήσεις μου.  
 Χρονική διάρκεια: 30 λεπτά.  
 Προϋποθέσεις συμμετοχής / Υλικά / χώρος 
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 Το εργαστήριο απευθύνεται σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής και σε εκπαιδευτικούς 
διδάσκοντες στην ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος 
περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που το εργαστήριο γίνει 
δια ζώσης, για την παρουσίαση χρειάζεται ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολέας, 
οθόνη παρουσίασης, ηχεία, σύνδεση με διαδίκτυο. Μικρόφωνο, αν η αίθουσα 
παρουσίασης είναι μεγάλη.  
 Άλλο: Για λόγους προστασίας κατά της COVID-19 είναι προτιμητέα η παρουσίαση 
του εργαστηρίου διαδικτυακά. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τους Guthold, Stevens, Riley, και Bull, (2019) 
περιγράφει σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τα έτη 2001 και 2016, την επικράτηση και τις 
τάσεις της ανεπαρκούς σωματικής δραστηριότητας μεταξύ εφήβων σχολικής ηλικίας 11-
17 ετών: σε 146 χώρες, το 2016, το 81.0% των μαθητών ηλικίας 11-17 ετών ήταν 
ανεπαρκώς σωματικά δραστήριοι. Σε δημοσίευση του Ευρωβαρόμετρου (Special 
Eurobarometer, 2018) αναφέρεται ότι στις ηλικίες 4-12 ετών το ποσοστό επαρκούς 
άθλησης στην Ελλάδα είναι 62% για τα αγόρια και 65% για τα κορίτσια, ενώ στην 
ηλικία των 13 ετών το ποσοστό επαρκούς άθλησης μειώνεται κατά πολύ: μόνο το 8% 
των κοριτσιών και το 19% των αγοριών ασκούνται συστηματικά. Τα ποσοστά αυτά 
συνάδουν με αυτά που προκύπτουν από τις έρευνες των Ζαράνη και Νταλαχάνη (2018) 
και Ζαράνη, Φιλίππου και Κουτσιλιέρη (2021). 
 Δεδομένων των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, η άσκηση των νέων 
επηρεάζεται ανάλογα (Bourdas & Zacharakis, 2020, Dunton, Do & Wang, 2020, 
Schmidt et al., 2020) και η ανάγκη για εκπαιδευτικά προγράμματα που κινητοποιούν 
τους μαθητές στη σωματική δραστηριότητα, και μπορούν να πραγματοποιηθούν και 
διαδικτυακά, είναι έντονη. Στο πλαίσιο αυτό δομήθηκε και η δράση «Η άσκηση είναι 
φάρμακο». Η αξιολόγηση της δράσης από τους μαθητές κρίθηκε απολύτως θετική αφού 
το 2019-20 βαθμολογήθηκε με 4.2, και το 2020-21 με 4.4, με άριστα το 5. Το 40% των 
συμμετεχόντων μαθητών δήλωσε ότι το πρόγραμμα τους ευαισθητοποίησε, ώστε να 
ασκούνται περισσότερο στην καθημερινότητά τους. 
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