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1) 1) ΕισαγωγήΕισαγωγή

�� ΤαΤα τελευταίατελευταία χρόνιαχρόνια εκπαιδεύονταιεκπαιδεύονται

ολοέναολοένα καικαι περισσότεροιπερισσότεροι µαθητέςµαθητές µεµε

σωµατικέςσωµατικές, , κινητικέςκινητικές κκ..άά. . αναπηρίεςαναπηρίες στοστο

κοινόκοινό σχολείοσχολείο, , λόγωλόγω τωντων φιλοσοφικώνφιλοσοφικών, , 
επιστηµονικώνεπιστηµονικών, , κοινωνικώνκοινωνικών,, πολιτικώνπολιτικών

καικαι οικονοµικώνοικονοµικών εξελίξεωνεξελίξεων

�� ΤαΤα αντικείµενααντικείµενα τηςτης ΦυσικήςΦυσικής ΑγωγήςΑγωγής καικαι τηςτης

ΨυχοκινητικήςΨυχοκινητικής ΑγωγήςΑγωγής ((τόσοτόσο εντόςεντός, , όσοόσο καικαι

εκτόςεκτός τηςτης σχολικήςσχολικής αίθουσαςαίθουσας) ) συνθέτουνσυνθέτουν µαζίµαζί

έναένα εξαιρετικάεξαιρετικά αποτελεσµατικόαποτελεσµατικό πεδίοπεδίο γιαγια τηντην

ολόπλευρηολόπλευρη υποστήριξηυποστήριξη τηςτης µάθησηςµάθησης, , τηςτης

ένταξηςένταξης καικαι τηςτης προσωπικήςπροσωπικής ανάπτυξηςανάπτυξης τωντων

µαθητώνµαθητών µεµε ΕιδικέςΕιδικές ΕκπαιδευτικέςΕκπαιδευτικές ΑνάγκεςΑνάγκες

Σηµαντικές προσεγγίσεις

� Στην εξέλιξη των ορισµών για την προσέγγιση της

σωµατικής / κινητικής αναπηρίας, αλλά και των

περισσότερων Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, 

αποτυπώνεται η προσπάθεια ανάδειξης των

παραγόντων που εξηγούν όλο και καλύτερα την

καθηµερινή λειτουργικότητα των µαθητών ώστε

να σχεδιαστούν αποδοτικότερες παρεµβάσεις
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∆ιεθνής∆ιεθνής ΤαξινόµησηΤαξινόµηση ΛειτουργικότηταςΛειτουργικότητας

International Classification of FunctioningInternational Classification of Functioning ( ( WHOWHO, 2007 , 2007 ))

∆ραστηριότητα∆ραστηριότητα

ΥγείαΥγεία

ΠεριβαλλοντικοίΠεριβαλλοντικοί

παράγοντεςπαράγοντες
ΠροσωπικοίΠροσωπικοί

παράγοντεςπαράγοντες

ΑκεραιότηταΑκεραιότητα ΣυµµετοχήΣυµµετοχή

Φύλο, ηλικία, χαρακτήρας,
µόρφωση, δεξιότητες κτλ.

Ατοµικοί: Χρήση πόρων κτλ.
Κοινωνικοί: Υπηρεσίες κτλ.

Άτοµο

Περιβάλλον

ΒΙΟΒΙΟ--ΨΥΧΟΨΥΧΟ--

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟΜΟΝΤΕΛΟ



Ατοµικό περιβάλλον (παραδείγµατα)

� Το οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον

� Το περιβάλλον της τάξης και του σχολείου

� Το περιβάλλον του ελεύθερου χρόνου

� Τα παραπάνω παραδείγµατα συµπεριλαµβάνουν

κάθε είδους επιρροές (οικονοµικές, χωροταξικές, 
τεχνολογικές, κοινωνικές, ψυχολογικές κ.λπ.)
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ΗΗ βασικήβασική συνέ̟ειασυνέ̟εια τηςτης ICFICF

�� ΗΗ υγείαυγεία ((ήή αναπηρίααναπηρία) ) αποτελείαποτελεί

µιαµια ρευστήρευστή, , συνεχήςσυνεχής διαδικασίαδιαδικασία

καικαι µιαµια δυναµικήδυναµική ισορροπίαισορροπία, , ηη

οποίαοποία διαφέρειδιαφέρει έτσιέτσι απόαπό χώροχώρο σεσε

χώροχώρο, , απόαπό χρόνοχρόνο σεσε χρόνοχρόνο κκ..λπλπ..

�� ΆραΆρα, , ηη υγείαυγεία ((αναπηρίααναπηρία) ) δενδεν θεωρείταιθεωρείται

πλέονπλέον ωςως έναένα τελικότελικό αποτέλεσµααποτέλεσµα,,

ούτεούτε ωςως έναένα αµετάκλητοαµετάκλητο γεγονόςγεγονός

Παραδείγµατα

� Πότε και πως οι ατομικοί περιβαλλοντικοί

παράγοντες ενισχύουν τις Λειτουργίες, 

επιτρέπουν/αυξάνουν τη Δραστηριότητα

και υποστηρίζουν τη Συμμετοχή;
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Επιρροές ατοµικού περιβάλλοντος

11



13 14

ΗΗ ξεχωριστήξεχωριστή

συµβολήσυµβολή τουτου

αθλητισµούαθλητισµού

� Ο αθλητισµός, από πολλές δεκαετίες

πριν, µε µοναδικό και υποδειγµατικό

τρόπο προσαρµόστηκε στις ανάγκες

των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) 

δηµιουργώντας πεδία ουσιαστικής

ανάδειξης ικανοτήτων / δεξιοτήτων και

αξιοπρεπούς κοινωνικής συµµετοχής
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα συµβολήςσυµβολής ειδικοτήτωνειδικοτήτων

∆ραστηριότητα∆ραστηριότηταΑκεραιότηταΑκεραιότητα ΣυµµετοχήΣυµµετοχή

Φυσικοθεραπεία,

Κινησιοθεραπεία

Ειδική Φυσική Αγωγή,

Γενική Φυσική Αγωγή

17

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα µορφώνµορφών υποστήριξηςυποστήριξης

∆ραστηριότητα∆ραστηριότητα

ΑκεραιότηταΑκεραιότητα

ΣυµµετοχήΣυµµετοχή

Κολύµβηση

(οµάδα)

Υδροθεραπεία,
Κινησιοθεραπεία

Κολύµβηση

(µάθηµα)

Συνέ̟εια της ICF για τη Φυσική Αγωγή

� Πέρα από την υποστήριξη της δραστηριότητας

και της συµµετοχής, ένας από τους σκοπούς της

Φυσικής Αγωγής και της Ψυχοκινητικής Αγωγής

είναι η οικοδόµηση (σκαλωσιά) πάνω στα µέτρα

ανάπτυξης των λειτουργιών και η σύνδεση µε την

κοινωνική συµµετοχή / ένταξη, κάτι που στο

οργανωτικό επίπεδο επιβάλλει την ουσιαστική

συνεργασία των ειδικοτήτων και των φορέων



Περισσότερα παραδείγµατα
(δραστηριότητας και συµµετοχής)

Άτοµο µε κινητική αναπηρία

Συστήµατα πρόσβασης,
Τροποποιήσεις, Προσαρµογές

∆ραστηριότητα



Συµπεράσµατα

� Η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση

και η υποστήριξη των µαθητών µε κινητικές

αναπηρίες προσεγγίζεται επαρκώς µόνο

µέσα από τη µελέτη του ατόµου µαζί µε τον

τρόπο που αυτό είναι ενταγµένο στο

οικοσυστηµικό του περιβάλλον

� Συνεπώς, η οποιαδήποτε διαπιστωµένη

περιστολή της µάθησης, της δραστηριότητας

και της ολόπλευρης συµµετοχής των µαθητών, 

αντικατοπτρίζει αναγκαστικά και συγκεκριµένα

ελλείµµατα στις τρέχουσες οικογενειακές, 

εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές

� Μια από τις κορυφαίες λειτουργίες της

αξιολόγησης των συνιστωσών της ICF είναι

ο προσδιορισµός των επόµενων µαθησιακών

στόχων στο πλαίσιο της µετατροπής των

προβληµάτων επίδοσης σε ζητούµενες

αλλαγές στο οικογενειακό, κοινωνικό, 

εκπαιδευτικό και διδακτικό περιβάλλον

Παράγοντες πλαισίου (ICF)

� Καταγραφή της δράσης στα σχολεία:

Ζητήµατα που επιλύθηκαν µε
εκπαιδευτικούς και διευθυντές:

� Αύξηση της δραστηριότητας και της συµµετοχής

� Επαναπροσδιορισµός των κριτηρίων επίδοσης

� Προσαρµογή δραστηριοτήτων και κανονισµών

� Έµπρακτη ευαισθητοποίηση των συµµαθητών

� ∆ιαφοροποίηση των οργανωτικών µορφών

� Εισαγωγή προσαρµοσµένων αθληµάτων

� Συνεργασία µε τους (φυσικο)θεραπευτές

� Αξιοπρεπής συµµετοχή στο µάθηµα

Ζητήµατα που επιλύθηκαν µε τους γονείς:

� Να αποτελέσουν το κέντρο της επιστηµονικής οµάδας

� Να επιδιώξουν την ευρύτερη κοινωνική συµµετοχή

– Π.χ. µε εξωσχολικές συναντήσεις µε συµµαθητές

� Να αυξήσουν τη συνεργασία τους µε το σχολείο

� Να υποστηρίξουν τη σύνδεση µε την άθληση

� Να παρέχουν υποβοηθητικό εξοπλισµό

� Να στηρίξουν συναισθηµατικά το παιδί

� Να προσδώσουν αξία στη Φ.Α.



� Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς

έδειξαν ικανοποιηµένοι από τη

συµβολή των στελεχών της

εκπαίδευσης (του σχολικού

συµβούλου και του εξειδικευµένου

εκπροσώπου του οικείου ΚΕ∆∆Υ)

Σύνοψη

Ελλείψει διεπιστηµονικής οµάδας υψηλής

ποιότητας,  χρειαζόµαστε σύνδεση των

συνιστωσών (τοµέων) της ICF µε κέντρο τον

γονέα ώστε ο µαθητής να βελτιστοποιήσει τη

δραστηριότητα και τη συµµετοχή του, για να

ικανοποιήσει έτσι στο µέγιστο τις βασικές του

ψυχολογικές ανάγκες
32

Με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις

επιχειρείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη

βάση της ενδυνάµωσης των µαθητών, της
τροποποίησης του περιβάλλοντος και της

προσαρµογής των δραστηριοτήτων σε ένα

πλαίσιο πραγµατικής (και όχι φανταστικής) 
αποδοχής της διαφορετικότητας
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Επιλεγµένες ταινίες και βίντεο

• Τα κλειδιά του σπιτιού
– https://en.wikipedia.org/wiki/The_Keys_to_the_House

• Radio
– https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_(2003_film)

• Hoyt
– https://www.youtube.com/watch?v=ts8F6dV_0uM


