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Πιλοτικό Πρόγραµµα: ‘Προώθηση προγραµµάτων φυσικής δραστηριότητας σε ειδικά σχολεία 
µε στόχο την κοινωνική ένταξη µαθητών µε κινητικές – πολλαπλές αναπηρίες’ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το συνολικό έργο είχε στόχο την προώθηση της ένταξης των µαθητών/ τριων µε κινητικές – 
πολλαπλές αναπηρίες που φοιτούν σε ‘ειδικά’ σχολεία, µέσα από ένα παρεµβατικό προσαρµοσµένο 
πιλοτικό πρόγραµµα µε έµφαση στη φυσική δραστηριότητα (Φ∆). Από τους βασικούς στόχους της 
διαδικασίας ένταξης άλλωστε, είναι η από κοινού συµβίωση και συµµετοχή, όλων των ανθρώπων, 
στη διαµόρφωση της κοινωνικής τους πραγµατικότητας και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ευρύ-
τερης πολιτικής και εκπαιδευτικής πρακτικής. Την εκπαιδευτική πρακτική δεν αποτελούν ουδέτερες 
και αυτόνοµες δραστηριότητες, που βασίζονται στον διαχωρισµό και την εξειδίκευση των µαθητών/ 
τριων, µε βάση τις δυνατότητες τους, αλλά ευρύτερες κοινωνικές – οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις 
και δυναµικές. Υιοθετώντας, µε αυτόν τον τρόπο, τη µορφή του σύγχρονου σχολείου που βασίζεται 
στην αρχή της ισοτιµίας και στοχεύει να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των µαθητών/ τριων, ανε-
ξάρτητα από τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά, η παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης µοιράζεται 
ισόποσα σε όλους τους µαθητές, µε γνώµονα πάντα τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες τους. Η 
εκπαίδευση παύει µε αυτόν τον τρόπο να λειτουργεί σαν µηχανισµός ελέγχου για πρόσβαση στα κυ-
ρίαρχα κοινωνικά στρώµατα, σε επαγγέλµατα υψηλής εκτίµησης, κοκ, νοµιµοποιώντας µε αυτόν τον 
τρόπο τις κοινωνικές ανισότητες, όπως αυτές πηγάζουν συχνά από τις χαµηλές επιδόσεις των µαθη-
τών/ τριων. Συνολικά λοιπόν, η διαδικασία ένταξης αποσκοπεί στην κατάργηση του συνολικού συ-
στήµατος διακρίσεων σε βάρος των συνανθρώπων µας µε αναπηρία και χρειάζεται µια συνολική 
δράση που, µέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης, θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνύπαρξη και 
ισοτιµία στη δυνατότητα ανάδειξης του δυναµικού όλων όσων συµµετέχουν, ανεξάρτητα φύλου, ε-
θνικότητας, αναπηρίας, θρησκείας, κοκ. 

 Με βάση τα παρταπάνω, τα συνολικά αποτελέσµατα του έργου θα δράσουν πολλαπλασιαστι-
κά, παρέχοντας ευκαιρίες για µάθηση σε όλους τους µαθητές/ τριες, µε και χωρίς κινητικές – πολλα-
πλές αναπηρίες, για την ένταξη, αποδοχή και ενσωµάτωση τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, α-
ποφυγή της εκπαιδευτικής, κοινωνικής, και επαγγελµατικής περιθωριοποίησης που συχνά οδηγούνται 
και τέλος, διευκόλυνση της πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται α-
ναλυτικά τα αποτελέσµατα της συνολικής πράξης – έργου που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Προ-
σαρµοσµένης Κινητικής ∆ραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών ∆ιαταραχών. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Το Στατιστικό Πακέτο Κοινωνικών Επιστηµών (Statistical Package for the Social Sciences - SPSS for 
Windows) (Norusis, 1993), χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση του προγράµµατος. Συγκεκριµένα, 
η προώθηση προγραµµάτων φυσικής δραστηριότητας (Φ∆) µε στόχο την κοινωνική ένταξη µαθητών 
µε κινητικές- πολλαπλές αναπηρίες, αξιολογήθηκε αναφορικά µε τους συµµετέχοντες: α) µαθητές/ 
τριες και β) επιµορφούµενους καθηγητές/ τριες. Επιπλέον, οι µαθητές που συµµετείχαν αξιολογήθη-
καν αναφορικά µε: α) τις απαντήσεις τους στα ερωτηµατολόγια στάσεων καθώς και β) τη συµµετοχή 
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τους στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, όπως καταγράφηκε µε την µέθοδο της συστηµατικής παρατή-
ρησης (ΣΠ). Οι καθηγητές, µε τη σειρά τους, αξιολογήθηκαν αναφορικά µε τις απαντήσεις τους στα 
αντίστοιχα ερωτηµατολόγια στάσεων για ενήλικες. Χρησιµοποιήθηκε το .05 επίπεδο στατιστικής ση-
µαντικότητας για την ανάλυση των δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην συνέχεια ξε-
χωριστά για µαθητές και καθηγητές. 

 
Αποτελέσµατα Μαθητών/ τριων 

Ερωτηµατολόγια 
Αρχικά αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις των µαθητών στο ερωτηµατολόγιο στάσεων του Block (1995) 
(Children’s Attitudes Towards Integration in Physical Education- CAIPE). Το CAIPE περιλαµβάνει 
13 προτάσεις (items) και οι απαντήσεις δίνονται σε µορφή Likert , από 1 έως 4. Οι συµµετέχοντες κυ-
κλώνουν το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας τους σε κάθε πρόταση και στο τέλος εξάγεται η συνολική 
βαθµολογία στάσεων (overall attitudes), καθώς και η βαθµολογία ξεχωριστά σε δύο επιµέρους παρά-
γοντες: α) ‘γενικές στάσεις’ (general attitudes) και β) ‘προσαρµογές’ (sport specific adaptations). 

Για τις ανάγκες του προγράµµατος φυσικής δραστηριότητας (Φ∆), αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις των 
µαθητών/τριών στο CAIPE στην αρχή  και το τέλος του προγράµµατος µε στόχο την προώθηση της 
ένταξης των µαθητών µε κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες. Συγκεκριµένα, η ερευνητική οµάδα του ερ-
γαστηρίου ήταν υπεύθυνη για την διανοµή, επεξήγηση και παρακολούθηση της συµπλήρωσης των 
ερωτηµατολογίων, από τους µαθητές στα γενικά και ειδικά σχολεία που συµµετείχαν. Η χορήγηση 
πραγµατοποιήθηκε στην αρχή και το τέλος του προγράµµατος και όπου κρινόταν απαραίτητο, η ε-
ρευνητική οµάδα βοηθούσε ενεργά στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, ειδικότερα τους µαθη-
τές µε κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες που είχαν δυσκολία στη γραφή. Επιπλέον, όλοι οι συµµετέχο-
ντες απάντησαν και σε ένα σύντοµο συνοδευτικό ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών χαρακτηριστικών. 

Συµµετέχοντες 
Συνολικά αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις 54 µαθητών/τριων, µε µέση ηλικία τα 14,28 χρόνια (ΤΑ = 
0.073). Οι µαθητές και οι µαθήτριες χωρίστηκαν, για λόγους ευκολίας στην επεξεργασία των δεδοµέ-
νων, αναφορικά µε την αναπηρία (Α: 11 µαθητές/ τριες µε κινητικές πολλαπλές αναπηρίες και Β: 43 
µαθητές/ τριες χωρίς αναπηρίες), και οι απαντήσεις τους αξιολογήθηκαν αντίστοιχα. Αναφορικά µε 
την οµάδα χωρίς αναπηρία απάντησαν 19 αγόρια και 24 κορίτσια µε την ηλικία τους να κυµαίνεται 
από 13-17 χρονών, που φοιτούσαν στην 2η και 3η τάξη ‘γενικού’ Γυµνασίου στην περιοχή του Καµα-
τερού και του Ιλίου Αττικής. Από τους 43 µαθητές/τριες συνολικά των ‘γενικών’ σχολείων, οι επτά 
δήλωσαν ότι είχαν: α) στο άµεσο τους περιβάλλον συγγενή ή φίλο µε αναπηρία, και β) είχαν επαφή 
προηγούµενα στη σχολική τάξη µε συµµαθητή/ τρια τους µε αναπηρία. Έξι από τους µαθητές/ τριες 
δήλωσαν ότι είχαν στο παρελθόν κάποιο/ α φίλο/ η µε αναπηρία στο σχολείο, ενώ χαρακτήριζαν τον 
εαυτό τους, στο µάθηµα φυσικής αγωγής, σαν: α) πολύ ανταγωνιστικό (18.6%), β) µέτρια (51.2%) και 
γ) καθόλου ανταγωνιστικό (30.2%). Τα συνολικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά των µαθητών του 
‘γενικού’ σχολείου από το Ίλιο και το Καµατερό που συµµετείχαν στο πρόγραµµα παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά Μαθητών/ τριων ‘Γενικού’ Σχολείου 

            
Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 
            
Ηλικία    14,28  0,73  43 
Σχολείο        43 
Γυµνάσιο Ιλίου       20 
Γυµνάσιο Καµατερού       23 
Φύλο         43 
Αγόρια         19 
Κορίτσια        24 
Αναπηρία στο οικογενειακό περιβάλλον    43 
Ναι         07 
Όχι         36 
Ανταγωνιστικότητα µαθητών     43 
Πολύ ανταγωνιστικός/ η      08 
Μέτρια ανταγωνιστικός/ η      22 
Λίγο ανταγωνιστικός/ η      13 
            

 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι απαντήσεις των µαθητών/τριών στην αρχή και το τέλος του προγράµµα-
τος προώθησης της φυσικής δραστηριότητας (Φ∆) στο CAIPE. Συγκεκριµένα αξιολογήθηκαν οι συ-
νολικές στάσεις (overall attitudes), καθώς και οι βαθµολογίες στους δύο επιµέρους παράγοντες (‘γε-
νικές στάσεις’ και ‘προσαρµογές’). Οι απαντήσεις των µαθητών συνολικά παρουσιάζονται στον Πί-
νακα 2 και Σχήµα 1. 

 
Πίνακας 2. Απαντήσεις των Μαθητών/ τριων  του ‘Γενικού’ Σχολείου στο Ερωτηµατολόγιο των 

Στάσεων (Αρχική και Τελική Μέτρηση) 

            
Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 
            
Αρχική   Μέτρηση 
Συνολικές  Στάσεις   1.81  0.52  43 
Γενικές Στάσεις   1.84  0.58  43 
Προσαρµογές    1.78  0.61  43 
Τελική Μέτρηση 
Συνολικές  Στάσεις   1.75  0.54  43 
Γενικές Στάσεις   1.79  0.57  43 
Προσαρµογές    1.69  0.74  43 
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Σχήµα 1.  Απαντήσεις των Μαθητών/ τριων  του ‘Γενικού’ Σχολείου στο Ερωτηµατολόγιο των Στά-

σεων-CAIPE (Αρχική και Τελική Μέτρηση) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εξετάστηκαν στη συνέχεια πολυµεταβλητικά (multivariate analysis of variance –MANOVA) 
οι διαφορές ανάµεσα στην αρχική και τελική µέτρηση, στη συνολική βαθµολογία και τους δύο παρά-
γοντες στάσεων. Ο δείκτης Wilks’ Lambda δεν ξεπέρασε το 0.05 όριο στατιστικής σηµαντικότητας, 
πιστοποιώντας ότι οι δύο µετρήσεις δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους (Λ = .981, F = .402, p = 
.672, η2 =.019). Η σύγκριση δηλαδή των απαντήσεων που έδωσαν οι µαθητές του ‘γενικού’ σχολείου, 
ανάµεσα στην αρχική και τελική µέτρηση, στις συνολικές στάσεις και τους δύο παράγοντες του 
CAIPE, δεν έδωσε σηµαντικές διαφορές. Η εξέταση όµως των µέσων τιµών έδειξε ότι οι στάσεις συ-
νολικά βελτιώθηκαν, αφού η βαθµολογία µειώθηκε ανάµεσα στην αρχική και τελική µέτρηση στη 
συνολική βαθµολογία και τους δύο παράγοντες του ερωτηµατολογίου. Η παραπάνω βελτίωση όµως 
δεν ξεπέρασε το επίπεδο της στατιστικής σηµαντικότητας.  

Εξετάστηκε στη συνέχεια πολυµεταβλητικά (ΜΑΝΟVΑ) η αλληλεπίδραση µεταξύ φύλου και χρονι-
κού σηµείου µέτρησης (αρχική και τελική µέτρηση), ως προς τις συνολικές στάσεις και τους δύο πα-
ράγοντες. Τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης δεν ήταν σηµαντικά (Λ = .995, F = .221, p = .641, 
η2 =.005). Αντίθετα, βρέθηκαν µονοµεταβλητικές σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις απαντήσεις που 
έδωσαν τα αγόρια και τα κορίτσια (F = 9.561, p = .004, η2 = .189) στις συνολικές στάσεις. Η εξέταση 
των διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα, χρησιµοποιώντας τα Parameter Estimates, έδωσε τα παρακάτω 
αποτελέσµατα, για κάθε µέτρηση ξεχωριστά: α) σηµαντικές διαφορές κατά την αρχική µέτρηση (t =  
3.016, p = .004, η2 = .182) και β) σηµαντικές διαφορές κατά την τελική µέτρηση επίσης (t = 2.376, p 
= .022, η2 = .121) µεταξύ των δύο φύλων. Οι παραπάνω διαφορές στις συνολικές στάσεις, ανάµεσα 
σε αγόρια και κορίτσια, ξεχωριστά στην αρχική και τελική µέτρηση, παρουσιάζονται γραφικά στο 
Σχήµα 2. 
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Σχήµα 2. ∆ιαφορές αγοριών και κοριτσιών, στις συνολικές στάσεις, κατά την αρχική και τελική µέ-
τρηση. 
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Η εξέταση των διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα οδήγησε στα παρακάτω συµπεράσµατα: α) Αρχικά, 
τα δύο φύλα διέφεραν στην αρχή του προγράµµατος, µε τα κορίτσια να έχουν χαµηλότερη βαθµολο-
γία στο CAIPE, άρα και θετικότερες στάσεις, συγκριτικά µε τα αγόρια. β) Οι διαφορές ήταν σηµαντι-
κές και στη δεύτερη µέτρηση, µε τα κορίτσια να εξακολουθούν να έχουν θετικότερες στάσεις από τα 
αγόρια συµµαθητές τους, µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος φυσικής δραστηριότητας (Φ∆). γ) 
Το µέγεθος των διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα, όπως αξιολογήθηκε µε τα Parameter Estimates, 
καθώς και το ποσοστό ερµηνευόµενης διασποράς η2 ήταν µεγαλύτερο στην αρχική (t= 3,016, p = 
,004, η2 = ,182) συγκριτικά µε την τελική µέτρηση (t = 2,376, p = ,022, η2 = ,121). ∆ηλαδή, οι διαφο-
ρές που είχαν στις θετικές στάσεις γενικότερα τα αγόρια και τα κορίτσια, κατά την αρχική µέτρηση, 
φάνηκε να ‘αµβλύνονται’ µε το τέλος του προγράµµατος Φ∆ µε στόχο την προαγωγή της ένταξης. 
Βέβαια, η βαθµολογία των κοριτσιών βελτιώθηκε επίσης, όχι όµως στον ίδιο βαθµό µε των αγοριών 
συµµαθητών τους. Το τελευταίο ίσως να οφείλεται στις πολύ θετικές στάσεις που χαρακτήριζαν τα 
κορίτσια κατά την αρχική µέτρηση (ceiling effect)(Thomas & Nelson, 2001) που δεν τους έδιναν το 
περιθώριο για αντίστοιχη βελτίωση µε αυτή των αγοριών συµµαθητών τους στα ‘γενικά’ σχολεία. 

 

Αντίστοιχα, εξετάστηκαν οι διαφορές ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια, κατά την αρχική και 

τελική µέτρηση, στους δύο παράγοντες του CAIPE (‘γενικές στάσεις’ και ‘προσαρµογές’). Τα πολυ-

µεταβλητικά αποτελέσµατα (MANOVA) ήταν σηµαντικά (Λ = ,804, F = 4,883, p = ,013, η2 = ,196 

και οι µονοµεταβλητικές αναλύσεις  (ANOVAs), µε έλεγχο Bonferronni, έδωσαν αντίστοιχα αποτε-

λέσµατα για τις γενικές στάσεις (F = 5,569,  p = ,023, η2 = ,120), και προσαρµογές αντίστοιχα (F = 

8,913,  p = ,005, η2 = ,179). Τα παραπάνω συνολικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται γραφικά στα 

Σχήµατα 3 και 4. 
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Σχήµα 3 

∆ιαφορές αγοριών και κοριτσιών, στις ‘γενικές στάσεις’, κατά την αρχική και τελική µέτρηση. 
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Σχήµα 4 

  ∆ιαφορές αγοριών και κοριτσιών, στις προσαρµογές, κατά την αρχική και τελική µέτρηση. 
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Η εξέταση των parameter estimates, στη συνέχεια, οδήγησε στα παρακάτω συµπεράσµατα αναφορικά 
µε τις γενικές στάσεις και προσαρµογές. Συγκεκριµένα, στις γενικές στάσεις υπήρχαν σηµαντικές 
διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, στην πρώτη (t = 2,223, p = ,032, η2 = ,108) αλλά όχι στη δεύτερη 
µέτρηση (t = 1,804, p = ,079, η2=,074). Εξέταση των µέσων τιµών έδειξε ότι τα κορίτσια είχαν χαµη-
λότερη βαθµολογία, άρα και θετικότερες στάσεις, σε όλες τις µετρήσεις. Το µέγεθος όµως των διαφο-
ρών, όπως αξιολογήθηκε µε τον δείκτη ερµηνευόµενης διασποράς (η2), ήταν µεγαλύτερο κατά την 
πρώτη (η2=,108), συγκριτικά µε τη δεύτερη µέτρηση (η2 = ,074). 

Στις προσαρµογές βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στην αρχική (t = 3,038, p = ,004, η2 = ,184) 

και τελική µέτρηση (t = 2,080, p = ,044, η2 = ,095), αντίστοιχα. Για άλλη µια φορά, η εξέταση των 

µέσων τιµών έδειξε ότι τα κορίτσια είχαν χαµηλότερη βαθµολογία, άρα θετικότερες στάσεις, από τα 

αγόρια και στις δύο µετρήσεις. Το µέγεθος των διαφορών όµως περιορίσθηκε από την αρχική (η2 = 

,184) στην τελική µέτρηση (η2 = ,095).  

Εξετάστηκαν στην συνέχεια η αλληλεπίδραση οικογενειακού περιβάλλοντος (άτοµο µε και 

χωρίς αναπηρία στο άµεσο οικογενειακό περιβάλλον) και χρονικού σηµείου µέτρησης (αρχική και 
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τελική µέτρηση), ως προς τις συνολικές στάσεις των µαθητών/ τριων του γενικού σχολείου, και τους 

δύο παράγοντες (‘γενικές στάσεις’ και προσαρµογές’). Οι απαντήσεις των µαθητών/ τριων στο 

CAIPE παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 και 4 και Σχήµατα 5, 6 και 7. 

 

Σχήµα 5. 

 Οι συνολικές στάσεις µαθητών/ τριων, µε και χωρίς άτοµο µε αναπηρία στο άµεσο οικογε-

νειακό τους περιβάλλον 
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Πίνακας 3 

Συνολικές Στάσεις των µαθητών µε και χωρίς άτοµο µε αναπηρία στο άµεσο οικογενειακό 

τους περιβάλλον, κατά την αρχική και τελική µέτρηση. 

            

Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 

            

Συνολικές Στάσεις CAIPER    
Αρχική µέτρηση  
 Με άτοµο µε αναπηρία 1,66  0,37  07 
 Χωρίς άτοµο µε αναπηρία 1,84  0,55  36 
Συνολικές Στάσεις CAIPER    
Τελική µέτρηση        
 Με άτοµο µε αναπηρία 1,26  0,19  07 
 Χωρίς άτοµο µε αναπηρία 1,84  0,53  36 
            

Η εξέταση των parameter estimates, στη συνέχεια, έδειξε ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στις 
συνολικές στάσεις ανάµεσα στις δύο οµάδες (µε και χωρίς αναπηρία στο άµεσο οικογενειακό περι-
βάλλον), κατά την αρχική µέτρηση (t = ,833, p = ,410, η2 = ,017). Αντίθετα, στην τελική µέτρηση 
βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές (t = 2,829, p = ,007 η2 = ,163), όπου η οµάδα µαθητών µε κάποιο 
γνωστό/ η µε αναπηρία στο άµεσο οικογενειακό περιβάλλον είχε χαµηλότερες τιµές, άρα και θετικό-
τερες στάσεις, από τους συµµαθητές τους χωρίς γνωστό/ η µε αναπηρία στο άµεσο οικογενειακό τους 
περιβάλλον. 
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Σχήµα 6 

 Απαντήσεις των µαθητών/ τριων µε και χωρίς άτοµο µε αναπηρία στο άµεσο οικογενειακό 

τους περιβάλλον, κατά την αρχική και τελική µέτρηση, στις γενικές στάσεις 
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Σχήµα 7 

Απαντήσεις των µαθητών/ τριων µε και χωρίς άτοµο µε αναπηρία στο άµεσο οικογενειακό 

τους περιβάλλον, κατά την αρχική και τελική µέτρηση, στις προσαρµογές 
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Πίνακας 4 

Απαντήσεις των µαθητών µε και χωρίς άτοµο µε αναπηρία στο άµεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, 
κατά την αρχική και τελική µέτρηση, στους παράγοντες του CAIPE (γενικές στάσεις και προσαρµο-
γές). 

             

Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 

            

Γενικές Στάσεις    
Αρχική µέτρηση  
 Με άτοµο µε αναπηρία 1,71  0,34  07 
 Χωρίς άτοµο µε αναπηρία 1,87  0,62  36   
Τελική µέτρηση        
 Με άτοµο µε αναπηρία 1,33  0,29  07 
 Χωρίς άτοµο µε αναπηρία 1,88  0,56  36 
Προσαρµογές 
Αρχική µέτρηση  
 Με άτοµο µε αναπηρία 1,60  0,52  07 
 Χωρίς άτοµο µε αναπηρία 1,82  0,63  36   
Τελική µέτρηση        
 Με άτοµο µε αναπηρία 1,17  0,24  07 
 Χωρίς άτοµο µε αναπηρία 1,79  0,76  36 
            

Αντίστοιχα µε προηγούµενα, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση οικογενειακού περιβάλλοντος και χρονι-
κού σηµείου, ως προς τις γενικές στάσεις και προσαρµογές του CAIPE. Τα πολυµεταβλητικά αποτε-
λέσµατα δεν έδωσαν σηµαντική αλληλεπίδραση (Λ = ,903, F = 2,136, p = ,131, η2 = ,097). Στη συνέ-
χεια εξετάστηκαν οι διαφορές των δύο οµάδων (µε και χωρίς άτοµο µε αναπηρία), σε κάθε χρονικό 
σηµείο (αρχική και τελική µέτρηση), ξεχωριστά για τις γενικές στάσεις και προσαρµογές. Εξετάζο-
ντας τα parameter estimates, ξεχωριστά για τους δύο παράγοντες, δεν υπήρχαν διαφορές στην αρχική 
µέτρηση αναφορικά µε τις γενικές στάσεις (t = -,627, p = ,534, η2 = ,009). Αντίθετα, στην τελική µέ-
τρηση υπήρχαν σηµαντικές διαφορές (t = - 2,501, p =,016, η2 = ,132), όπου η οµάδα µαθητών µε 
γνωστό µε αναπηρία είχε χαµηλότερη βαθµολογία, άρα και θετικότερες στάσεις, από την οµάδα µα-
θητών χωρίς γνωστό µε αναπηρία. Αντίστοιχα µε τα παραπάνω ήταν και τα αποτελέσµατα  των δια-
φορών στις προσαρµογές. Συγκεκριµένα, δεν βρέθηκαν διαφορές κατά την αρχική µέτρηση (t = - 852, 
p = ,399, η2 = ,017), ενώ, αντίθετα, βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές κατά την τελική µέτρηση (t = - 
2,118, p = ,040, η2 = ,099). Για άλλη µια φορά, η οµάδα µαθητών/ τριων µε γνωστό/ η µε αναπηρία 
στο άµεσο οικογενειακό περιβάλλον είχε χαµηλότερη βαθµολογία, άρα και θετικότερες στάσεις, από 
τους συµµαθητές τους χωρίς γνωστό/ η, κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ένταξης. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, η συνολική εξέταση των απαντήσεων έδειξε ότι το πρόγραµµα βελτίωσε σηµα-
ντικά τις στάσεις των µαθητών/ τριων που είχαν κάποια/ ο γνωστό/ η µε αναπηρία στο άµεσο οικογε-
νειακό τους περιβάλλον. Για τους µαθητές που δεν είχαν αντίστοιχη εµπειρία στο παρελθόν, το πρό-
γραµµα φυσικής δραστηριότητας δεν βελτίωσε τις στάσεις τους για την ένταξη συµµαθητών τους µε 
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αναπηρία. Πιθανά οι µαθητές χωρίς προηγούµενη εµπειρία να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 
αναπτύξουν θετικές στάσεις, ίσως και µια σειρά από εισαγωγικές διαλέξεις προτού συµµετέχουν σε 
ενταξιακά µαθήµατα, κοκ. 

 

Στη συνέχεια αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις των µαθητών/ τριων που συµµετείχαν ως προς την αντα-
γωνιστικότητα τους στο µάθηµα φυσικής αγωγής. Συγκεκριµένα, οι µαθητές/ τριες που αξιολογούσαν 
τους εαυτούς τους στο µάθηµα σαν πολύ ανταγωνιστικούς, µέτρια και καθόλου ανταγωνιστικούς, συ-
γκρίθηκαν µεταξύ τους, ξεχωριστά κατά την αρχική και τελική µέτρηση, στις συνολικές στάσεις και 
τους παράγοντες του CAIPE (γενικές στάσεις και προσαρµογές). Οι απαντήσεις των µαθητών, ως 
προς την ανταγωνιστικότητα τους, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 και Σχήµατα 8, 9 και 10. 
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Πίνακας 5 

Απαντήσεις των µαθητών µε βάση την ανταγωνιστικότητα τους στο µάθηµα φυσικής αγωγής (πολύ, 
µέτρια και καθόλου ανταγωνιστικός), στις συνολικές στάσεις και τους δύο παράγοντες του CAIPE 
(γενικές στάσεις και προσαρµογές), ξεχωριστά για την αρχική και την τελική µέτρηση. 

            

Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 

            

Συνολικές Στάσεις CAIPER    
Αρχική µέτρηση  
 Πολύ ανταγωνιστικότητα 1,89  0,74  08 
 Μέτρια ανταγωνιστικότητα 1,74  0,47  22 

Καθόλου ανταγωνιστικότητα 1,88   0,49  13 
Τελική µέτρηση        
 Πολύ ανταγωνιστικότητα 1,78  0,63  08 
 Μέτρια ανταγωνιστικότητα 1,76  0,55  22 

Καθόλου ανταγωνιστικότητα 1,70  0,50  13 
Γενικές Στάσεις  
Αρχική µέτρηση  
 Πολύ ανταγωνιστικότητα 1,98  0,95  08 
 Μέτρια ανταγωνιστικότητα 1,81  0,53  22 

Καθόλου ανταγωνιστικότητα 1,81  0,38  13 
Τελική µέτρηση        
 Πολύ ανταγωνιστικότητα 1,98  0,71  08 
 Μέτρια ανταγωνιστικότητα 1,75  0,54  22 

Καθόλου ανταγωνιστικότητα 1,76  0,54  13 
Προσαρµογές 
Αρχική µέτρηση  
 Πολύ ανταγωνιστικότητα 1,80  0,60  08 
 Μέτρια ανταγωνιστικότητα 1,66  0,47  22 

Καθόλου ανταγωνιστικότητα 1,97  0,81  13 
Τελική µέτρηση        
 Πολύ ανταγωνιστικότητα 1,55  0,64  08 
 Μέτρια ανταγωνιστικότητα 1,78  0,75  22 

Καθόλου ανταγωνιστικότητα 1,63  0,81  13 
            



 18

Σχήµα 8 

Απαντήσεις των µαθητών, µε βάση την ανταγωνιστικότητα τους στο µάθηµα φυσικής αγωγής 

(πολύ, µέτρια και καθόλου), στις συνολικές στάσεις 
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Σχήµα 9 

Απαντήσεις των µαθητών, µε βάση την ανταγωνιστικότητα τους στο µάθηµα φυσικής αγωγής 

(πολύ, µέτρια και καθόλου), στις γενικές στάσεις 
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Σχήµα 10 

Απαντήσεις των µαθητών, µε βάση την ανταγωνιστικότητα τους στο µάθηµα φυσικής αγωγής 

(πολύ, µέτρια και καθόλου), στις προσαρµογές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά µε την αρχική µέτρηση, δεν βρέθηκαν πολυµεταβλητικά (MANOVA), σηµαντικές διαφο-
ρές µεταξύ µαθητών που θεωρούσαν τον εαυτό τους στο µάθηµα φυσικής αγωγής είτε πολύ, µέτρια ή/ 
και καθόλου ανταγωνιστικό, στις συνολικές στάσεις και τους παράγοντες του CAIPE (Λ = ,915, F = 
,890, p = ,474, η2 = 0,44). Τα πολυµεταβλητικά αποτελέσµατα πιστοποιήθηκαν και από τις µονοµετα-
βλητικές αναλύσεις στη συνέχεια, ξεχωριστά για τις συνολικές στάσεις (F = ,394, p = ,677, η2 = ,019), 
τις γενικές στάσεις (F = ,268, p = ,766, η2 = ,013) και προσαρµογές αντίστοιχα  (F = 1,018, p = ,370, 
η2 = ,048). 

Κατά την τελική µέτρηση, δεν βρέθηκαν πολυµεταβλητικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις τρεις 
οµάδες (Λ = ,936, F = ,652, p = ,627, η2 = 0,32). Αντίστοιχα, τα µονοµεταβλητικά αποτελέσµατα επι-
βεβαίωσαν την προηγούµενη ανάλυση, ξεχωριστά για τις συνολικές στάσεις  (F = ,078, p = ,926, η2 = 
,004), τις γενικές στάσεις (F = ,512, p = ,603, η2 = ,025) και τις προσαρµογές (F = ,342, p = ,713, η2 = 
,017). Συνολικά λοιπόν, οι στάσεις των µαθητών για την ένταξη συµµαθητών τους µε αναπηρία δεν 
διαφοροποιήθηκαν αναφορικά µε την ανταγωνιστικότητα που βίωναν στο µάθηµα φυσικής αγωγής. Η 
εξέταση των απαντήσεων µας έδειξε κάποια τάση να µειωθούν οι τιµές, άρα και να βελτιωθούν οι 
στάσεις τους, χωρίς όµως να µπορούµε µε σιγουριά να καταλήξουµε σε κάποιο ασφαλές συµπέρα-
σµα. Ειδικότερα οι µαθητές/ τριες που βίωναν πολύ ή καθόλου ανταγωνιστικότητα στην φυσική αγω-
γή είχαν µια τάση να βελτιώσουν τις στάσεις τους περισσότερο από τους συµµαθητές τους µε µέτρια 
ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό το σηµείο φαίνεται πως χρειάζεται περισσότερη έρευνα στο µέλλον για 
να εξετάσει πως η ανταγωνιστικότητα που βιώνουν οι µαθητές/ τριες στο µάθηµα της φυσικής αγω-
γής επηρεάζει την ενταξιακή διαδικασία των συµµαθητών τους µε κινητικές – πολλαπλές αναπηρίες. 
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Συστηµατική Παρατήρηση (ΣΠ) 

Παράλληλα µε τη χορήγηση των ερωτηµατολογίων καταγραφής στάσεων, ο ερευνητικός σχεδιασµός 
προέβλεπε την διαδικασία συστηµατικής παρατήρησης (ΣΠ), µέσω βιντεοσκόπησης, των µαθηµάτων 
προετοιµασίας και ένταξης µαθητών µε κινητικές – πολλαπλές αναπηρίες, µέσα από τη φυσική δρα-
στηριότητα (Φ∆). Η µέθοδος της ΣΠ χρησιµοποιήθηκε για να καταγράψει τις παρακάτω µεταβλητές, 
σε ποσοστά επί τοις εκατό (%), που αξιολογούν τα µαθήµατα της Φυσικής Αγωγής: α) ενεργός, β) 
ανενεργός και γ) παθητικός χρόνος συµµετοχής των µαθητών µε και χωρίς αναπηρία (Kalyvas & 
Reid, 2003; Darst, Zakrajsek & Mancini, 1989). Οι συµπεριφορές καταγράφονταν και αξιολογούνταν 
µε βάση τη διαλειµµατική καταγραφή-εµφάνιση των γεγονότων (interval coding) και τη συνολική συ-
χνότητα εµφάνισής τους (event recording) στο πρόγραµµα φυσικής δραστηριότητας (Φ∆). Η διαλειµ-
µατική καταγραφή-εµφάνιση και ο υπολογισµός της συνολικής συχνότητας καταγράφονταν σε συ-
γκεκριµένη φόρµα αξιολόγησης, εξάγονταν αριθµητικά και εισάγονταν στον υπολογιστή για στατι-
στική επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο, η ερευνητική οµάδα ήταν σε θέση να αξιολογήσει πόσο συ-
χνά εµφανίζονταν οι συµπεριφορές που αναφέρθηκαν προηγούµενα (ενεργός, ανενεργός και παθητι-
κός χρόνος συµµετοχής) και να αξιολογήσει την διαδικασία ένταξης των µαθητών µε κινητικές-
πολλαπλές αναπηρίες. 

Πιο συγκεκριµένα, οι συµπεριφορές που καταγράφηκαν, ορίστηκαν σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
προγράµµατος Φ∆, από την ερευνητική οµάδα, ως εξής (Darst και συν, 1989): 

α) Ενεργός χρόνος (Ε): Αφορά το χρόνο µόνο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και όχι το χρόνο ανα-
µονής ή µετάβασης. Συµπεριλαµβάνει το χρόνο ενεργής ανταπόκρισης, αλληλεπίδρασης και υποστή-
ριξης άλλων συµµετεχόντων. Για παράδειγµα, ένας µαθητής κινείται προς τη µπάλα και είναι έτοιµος 
να αντιδράσει όταν χρειαστεί. Αντίθετα, ο µαθητής που κοιτάει έξω από το γήπεδο/ χώρο του µαθή-
µατος και δείχνει αδιαφορία για το παιχνίδι/ άσκηση/ µάθηµα, δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτή τη µε-
ταβλητή. 

β) Ανενεργός χρόνος (Α): Αφορά το χρόνο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και το χρόνο κατά τη 
διάρκεια µετάβασης και περιόδους παύσης/ σταµατήµατος. Εµπεριέχει το χρόνο αναµονής και/ ή το 
χρόνο µετάβασης µε την προϋπόθεση ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν το χρόνο αυτό για το σκοπό του 
µαθήµατος. Είναι ανενεργός χρόνος διότι ο µαθητής το χρόνο εκείνο δεν επιδιώκει να κερδίσει κά-
ποιο πόντο, η συµπεριφορά του όµως αφορά το παιχνίδι/ µάθηµα. Για παράδειγµα (στη χειροσφαίρι-
ση), ο µαθητής τρέχει να ανακτήσει τη µπάλα µε σκοπό να συνεχιστεί το παιχνίδι ή ρωτάει το ΚΦΑ 
για το σκορ όταν η µπάλα φεύγει εκτός γηπέδου. ∆εν συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος που ένας µαθητής 
σταµατάει για να µιλήσει µε κάποιον άλλον µε θέµα που δεν σχετίζεται µε το µάθηµα. 

γ) Παθητικός χρόνος (Π): Αφορά το χρόνο που ένας µαθητής δεν συµµετέχει στο µάθηµα και δείχνει 
συµπεριφορές που δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο των µαθηµάτων. Για παράδειγµα, ένας µαθητής 
κάθεται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ή κοιτάει σε άλλη κατεύθυνση εκτός του χώρου του µαθή-
µατος και δείχνει αδιαφορία για το µάθηµα. 

Η ερευνητική οµάδα του Εργαστηρίου Προσαρµοσµένης Κινητικής ∆ραστηριότητας/ Αναπτυξιακών 
και Κινητικών ∆ιαταραχών, ήταν υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της βιντεοσκόπησης, στους χώρους ό-
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που υλοποιούνταν τα µαθήµατα προετοιµασίας και ένταξης. Στα παραπάνω µαθήµατα χρησιµοποιού-
νταν δύο κάµερες µε στόχο την τρισδιάστατη κάλυψη του χώρου κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, 
καθώς και των µαθητών/ τριων, µε και χωρίς αναπηρία, που συµµετείχαν. Μετά την ολοκλήρωση των 
βιντεοσκοπήσεων και πριν την εισαγωγή στον υπολογιστή και στατιστική επεξεργασία, η ερευνητική 
οµάδα προχώρησε σε έλεγχο αντικειµενικότητας των δεδοµένων. Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν τυχαία 
δύο θεµατικές ενότητες (διδασκαλία πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης), σε συνθήκες προετοιµασίας 
και ένταξης και αξιολογήθηκαν από δύο τουλάχιστον µέλη της ερευνητικής οµάδας η καθεµία. Σε 
κάθε περίπτωση, η συµφωνία ανάµεσα στα µέλη της ερευνητικής οµάδας που αξιολογούσαν κοινά 
µαθήµατα ήταν πάνω από 80%, πιστοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο την αντικειµενικότητα των µε-
τρήσεων που αναλύθηκαν στη συνέχεια (Thomas & Nelson, 2003). 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της ΣΠ για το σύνολο των µαθητών που συµµετεί-
χαν, καθώς και ξεχωριστά, µε βάση την αναπηρία (µε και χωρίς αναπηρία). Επιπλέον, η ανάλυση θα 
εστιαστεί σε δύο από τις διδακτικές ενότητες που υλοποιήθηκαν, µε βάση τα αναλυτικά προγράµµατα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: α) διδασκαλία πετοσφαίρισης και β) χειροσφαίρισης. Σε κάθε διδα-
κτική ενότητα αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα στο µάθηµα προετοιµασίας και ένταξης αντίστοιχα.  

Συνολικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τη συστηµατική παρατήρηση (ΣΠ), µέσω βιντεο-
σκόπησης, 12 µαθητών/ τριών. Οι µαθητές/ τριες φοιτούσαν σε ‘γενικό’ ή ‘ειδικό’ σχολείο της περιο-
χής Ιλίου και Καµατερού και αξιολογήθηκαν ως προς τον ενεργό, ανενεργό και παθητικό χρόνο συµ-
µετοχής τους στα µαθήµατα προετοιµασίας και ένταξης. Τα συνολικά αποτελέσµατα, όλων των µα-
θητών, στις δύο θεµατικές ενότητες που αξιολογήθηκαν (πετοσφαίριση και χειροσφαίριση), προετοι-
µασίας και ένταξης, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 
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Πίνακας 6: Συνολικά αποτελέσµατα (%) από τη συστηµατική παρατήρηση (ΣΠ), µέσω βιντεοσκόπη-
σης, των δύο θεµατικών ενοτήτων που επιλέχθηκαν (πετοσφαίριση και χειροσφαίριση) 

            
Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 
            
Πετοσφαίριση     
Προετοιµασία        

Ενεργός χρόνος  76,43  18,69  12 
            Ανενεργός χρόνος   21,42  18,34  12 
            Παθητικός χρόνος  02,27  05,31  12 
Ένταξη 

Ενεργός χρόνος  80,78  17,43  12 
            Ανενεργός χρόνος   19,22  17,43  12 
            Παθητικός χρόνος  00,00  00,00  12 
Χειροσφαίριση 
Προετοιµασία        

Ενεργός χρόνος  65,55  21,72  12 
            Ανενεργός χρόνος   26,73  19,36  12 
            Παθητικός χρόνος  03,99  07,96  12 
Ένταξη 

Ενεργός χρόνος  85,08  12,19  12   
            Ανενεργός χρόνος   07,70  09,28  12 
            Παθητικός χρόνος  00,00  00,00  12 
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Επιπλέον, τα αποτελέσµατα (%), ξεχωριστά για µαθητές των ‘γενικών’ και ‘ειδικών’ σχολείων, πα-
ρουσιάζονται στους Πίνακες 7 και 8, καθώς και στα σχήµατα 11, 12, 13 και 14. 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσµατα (%) από τη συστηµατική παρατήρηση (ΣΠ), µέσω βιντεοσκόπησης, της 

διδασκαλίας πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης για µαθητές/ τριες µε κινητικές αναπηρίες.  

            
Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 
            
Πετοσφαίριση     
Προετοιµασία        

Ενεργός χρόνος  64,80  14,31  06   
            Ανενεργός χρόνος   35,45  13,98  06 
            Παθητικός χρόνος  00,00  00,00  06 
Ένταξη 

Ενεργός χρόνος  87,78  12,07  06   
            Ανενεργός χρόνος   12,22  12,07  06 
            Παθητικός χρόνος  00,00  00,00  06 
Χειροσφαίριση 
Προετοιµασία        

Ενεργός χρόνος  78,33  23,47  06  
            Ανενεργός χρόνος   18,75  22,01  06 
            Παθητικός χρόνος  00,00  00,00  06 
Ένταξη 

Ενεργός χρόνος  90,86  08,72  06  
            Ανενεργός χρόνος   02,78  05,05  06 
            Παθητικός χρόνος  00,00  00,00  06 
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Πίνακας 8: Αποτελέσµατα (%) από τη συστηµατική παρατήρηση (ΣΠ), µέσω βιντεοσκόπησης, της 

διδασκαλίας πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης για µαθητές/ τριες χωρίς αναπηρίες. 

            

Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 

            

Πετοσφαίριση     
Προετοιµασία        

Ενεργός χρόνος  88,07  15,46  06   
            Ανενεργός χρόνος   07,39  08,46  06 
            Παθητικός χρόνος  04,54  07,04  06 
Ένταξη 

Ενεργός χρόνος  73,78  20,13  06   
            Ανενεργός χρόνος   26,22  20,13  06 
            Παθητικός χρόνος  00,00  00,00  06 
Χειροσφαίριση 
Προετοιµασία        

Ενεργός χρόνος  52,77  09,75  06  
            Ανενεργός χρόνος   34,72  13,69  06 
            Παθητικός χρόνος  07,97  10,07  06 
Ένταξη 

Ενεργός χρόνος  79,29  13,06  06  
            Ανενεργός χρόνος   12,62  10,29  06 
            Παθητικός χρόνος  00,00  00,00  06 
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Σχήµα 11 

Αποτελέσµατα από τη συστηµατική παρατήρηση (ΣΠ) της διδασκαλίας πετοσφαίρισης σε µαθητές µε 

κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 12 

Αποτελέσµατα από τη συστηµατική παρατήρηση (ΣΠ) της διδασκαλίας χειροσφαίρισης σε µαθητές 

µε κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες 
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Σχήµα 13 

Αποτελέσµατα από τη συστηµατική παρατήρηση (ΣΠ) της διδασκαλίας πετοσφαίρισης σε µαθητές 

χωρίς αναπηρίες 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 14 

Αποτελέσµατα από τη συστηµατική παρατήρηση (ΣΠ) της διδασκαλίας χειροσφαίρισης σε µαθητές 

χωρίς αναπηρία 
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Στη συνέχεια έγινε διαχωρισµός της συµµετοχής των µαθητών που φοιτούσαν στο ‘γενικό’ σχολείο 
του Ιλίου και Καµατερού. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στη συνέχεια ξεχωριστά για κάθε σχο-
λείο, στα σχήµατα 15, 16, 17 και 18.  

 

Σχήµα 15 

Αποτελέσµατα από τη συµµετοχή των µαθητών/ τριών του ‘γενικού’ σχολείου Ιλίου στη διδακτική 
ενότητα της πετοσφαίρισης 
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Σχήµα 16 

Αποτελέσµατα από τη συµµετοχή των µαθητών/ τριών του ‘γενικού’ σχολείου Ιλίου στη διδακτική 
ενότητα της χειροσφαίρισης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 17 

Αποτελέσµατα από τη συµµετοχή των µαθητών/ τριών του ‘γενικού’ σχολείου Καµατερού στη διδα-
κτική ενότητα της πετοσφαίρισης 
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Σχήµα 18 

Αποτελέσµατα από τη συµµετοχή των µαθητών/ τριών του ‘γενικού’ σχολείου Καµατερού στη διδα-
κτική ενότητα της χειροσφαίρισης 
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Τέλος, αξιολογήθηκαν οι ενδοσυσχετίσεις ανάµεσα στις συνολικές στάσεις των µαθητών ‘γενικού’ 
σχολείου, όπως καταγράφηκαν από το CAIPE (Block, 1995) κατά την αρχική και τελική µέτρηση, µε 
τον ενεργό χρόνο συµµετοχής στο πρόγραµµα φυσικής δραστηριότητας (Φ∆). Τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια στον πίνακα 9, έδειξαν ότι όσο αυξάνονταν ο ενεργός χρόνος συµµετο-
χής των µαθητών, τόσο µειώνονταν η βαθµολογία στο CAIPE και άρα, βελτιώνονταν οι στάσεις τους.  

 

Πίνακας 9: Ενδοσυσχετίσεις ανάµεσα στις συνολικές στάσεις και τον ενεργό χρόνο συµµετοχής των 
µαθητών του ‘γενικού’ σχολείου. 

 Στάσεις 

αρχή 

Στάσεις 

τέλος 

Πετοσφαίριση 

προετοιµασία 

(%) 

Πετοσφαίριση 

ένταξη (%) 

Χειροσφαίριση 

προετοιµασία (%) 

Χειροσφαίριση 

ένταξη (%) 

Στάσεις αρχή 1.00 .580* .901* .655 -.373 -.849* 

Στάσεις τέλος  1.00 .794 -.113 -.430 -.700 

Πετοσφαίριση 

προετοιµασία (%) 

  1.00 -.096 -.731 -.909* 

Πετοσφαίριση 

ένταξη (%) 

   1.00 2.94 -.114 

Χειροσφαίριση 

προετοιµασία (%) 

    1.00 .658* 

Χειροσφαίριση 

ένταξη (%) 

     1.00 
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Αποτελέσµατα Επιµορφούµενων – Εκπαιδευτικών 

Ερωτηµατολόγια 

Αξιολογήθηκαν στη συνέχεια οι απαντήσεις των επιµορφούµενων καθηγητών στο αντίστοιχο Ερωτη-
µατολόγιο Στάσεων για την ένταξη των µαθητών µε κινητικές – πολλαπλές αναπηρίες (Teacher Inte-
gration Attitudes Questionnaire – TIAQ) (Sideridis & Chandler, 1997). Το TIAQ περιέχει 11 προτά-
σεις (items) και οι απαντήσεις δίνονται σε 4-βάθµια κλίµακα τύπου Likert, από 1: ‘συµφωνώ’ µέχρι 4: 
‘διαφωνώ’. Επιπλέον, σε κάθε πρόταση οι συµµετέχοντες µπορούν να κυκλώσουν: ‘δεν απαντώ’. Οι 
11 προτάσεις κατηγοριοποιούνται στους παρακάτω 4 παράγοντες: α) skills- οφέλη, β) benefits- δεξιό-
τητες, γ) acceptance- αποδοχή και δ) support- υποστήριξη και οι απαντήσεις αξιολογούνται αντίστοι-
χα. Σύµφωνα µε τους Βαπορίδη, Κοκαρίδα και Κροµµύδα (2005), η δεξιότητα χαρακτηρίζει τη δυνα-
τότητα των καθηγητών, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, για να αντιµετωπίσουν προκλητικές συ-
µπεριφορές από µαθητές µε αναπηρία σε συνθήκες ένταξης. Τα οφέλη αναφέρονται στα ευεργετήµα-
τα που αποκοµίζουν οι µαθητές µε ή χωρίς αναπηρία από τη διαδικασία ένταξης - ενσωµάτωσης. Η 
αποδοχή εκφράζει την προθυµία των καθηγητών να δεχθούν µαθητές µε αναπηρία στην τάξη τους. 
Τέλος, η υποστήριξη αναφέρεται στην ύπαρξη των βασικών προϋποθέσεων (π.χ εκπαιδευτικού υλι-
κού, προσωπικού, κεφαλαίων, κοκ) που πιστεύουν ότι έχουν οι καθηγητές στη διάθεσή τους για να 
υλοποιήσουν µε επιτυχία το εγχείρηµα της ένταξης. Οι τέσσερις παράγοντες εξάγονται από τις απα-
ντήσεις στις αντίστοιχες προτάσεις του TIAQ και γενικότερα, όσο χαµηλότερη είναι η βαθµολογία 
των καθηγητών, τόσο θετικότερες είναι και οι στάσεις τους για την ένταξη.  

Συµµετέχοντες 

Αρχικά αξιολογήθηκαν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επιµορφούµενων καθηγητών. Συνολικά, 
απαντήσεις έδωσαν 23 επιµορφούµενοι (8 άνδρες και 15 γυναίκες), µε µέση ηλικία 37,41 χρόνια (ΤΑ 
= 8,73 χρ) και µε 9 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση (ΤΑ = 7,85). Οι εκπαιδευτικοί είχαν προηγού-
µενη εµπειρία από σεµινάρια αναφορικά µε την ένταξη µαθητών µε αναπηρία (82,6%) κυρίως εκτός 
Πανεπιστηµίου (47,8%), ή/ και σε µεταπτυχιακό επίπεδο (17,4%). Τα συνολικά δηµογραφικά τους 
χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.   
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Πίνακας 10 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά Επιµορφούµενων Εκπαιδευτικών  

            

Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 

            

Ηλικία    37,41 08,73 22 

Χρόνια υπηρεσίας   09,00  07,85  23 

Υπηρεσία σε τάξη ένταξης (χρ) 02,80  01,64  05 

Φύλο         23 

Άνδρες         08 

Γυναίκες        15 

Σεµινάρια        17 

Προπτυχιακά        02 

Μεταπτυχιακά        04 

Εκτός Πανεπιστηµίου       11 

Οικογένεια (άτοµο µε αναπηρία)     22 

Ναι         07 

Όχι         15 
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Επιπλέον, οι απαντήσεις των επιµορφούµενων, στην αρχή και το τέλος του προγράµµατος, στους 
τέσσερις παράγοντες του TIAQ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 11 και Σχήµα 19.  

Πίνακας 11  

Απαντήσεις των επιµορφούµενων - καθηγητών, στην αρχή και το τέλος του προράµµατος στους τέσ-
σερις παράγοντες του TIAQ (∆εξιότητες, Οφέλη, Αποδοχή και Υποστήριξη). 

            

Μεταβλητή    ΜΟ  ΤΑ  Ν 

            

Skills-∆εξιότητες 

Αρχή    1,96  0,26  18 

Τέλος    2,01  0,63  19 

Benefits-Οφέλη 

Αρχή    1,44  0,37  21 

Τέλος    1,76  0,54  20 

Acceptance-Αποδοχή 

Αρχή    2,15  0,48  21 

Τέλος    2,16  0,37  19 

Support-Υποστήριξη 

Αρχή    2,83  0,64  21 

Τέλος    2,87  0,77  20 
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Σχήµα 19 

Απαντήσεις των επιµορφούµενων καθηγητών, στην αρχή και το τέλος του προγράµµατος, στους τέσ-
σερις παράγοντες του TIAQ (∆εξιότητες, Οφέλη, Αποδοχή και Υποστήριξη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάστηκε στη συνέχεια, πολυµεταβλητικά, η αλληλεπίδραση φύλου και χρονικού σηµείου, ως προς 
τους 4 παράγοντες του TIAQ (2 x 2 MANOVA). Τα αποτελέσµατα δεν έδωσαν σηµαντική αλληλεπί-
δραση (Λ = ,450, F = 2,140, p = ,179, η2 = ,550) και οι µονοµεταβλητικές αναλύσεις στη συνέχεια (2 
× 2 ANOVAs) ήταν σηµαντικές για τα οφέλη (F = 7,105, p = ,024, η2 = ,415). Η εξέταση των parame-
ter estimates στη συνέχεια έδειξε σηµαντικές διαφορές αναφορικά µε το φύλο στην αρχική (t = 2,148, 
p < .05, η2 = ,316), αλλά όχι στην τελική µέτρηση (t = -1,00, p < ,341, η2 = ,091). Εξέταση των µέσων 
τιµών έδειξε κατά τη πρώτη µέτρηση, ότι οι γυναίκες πίστευαν περισσότερο από τους άνδρες για τα 
θετικά οφέλη που αποκοµίζουν οι µαθητές, µε και χωρίς αναπηρίες, από τη διαδικασία ένταξης. Οι 
παραπάνω διαφορές όµως δεν ήταν εµφανείς κατά την τελική µέτρηση, πιστοποιώντας την αλλαγή 
στάσεων, αναφορικά µε τα οφέλη, για τους άνδρες επιµορφούµενους που δεν διέφεραν πια µε τις γυ-
ναίκες συναδέλφους τους. Τα συνολικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα Σχήµατα 20 και 21.  
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Σχήµα 20 

∆ιαφορές επιµορφούµενων ανδρών και γυναικών κατά την αρχική και τελική αξιολόγηση, στα οφέλη 
που αποκοµίζουν από τη διαδικασία ένταξης 
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Σχήµα 21 

∆ιαφορές επιµορφούµενων ανδρών και γυναικών κατά την αρχική και τελική αξιολόγηση, στα οφέλη 
που αποκοµίζουν από τη διαδικασία ένταξης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάστηκε στη συνέχεια, πολυµεταβλητικά, η αλληλεπίδραση εµπειρίας και χρονικού σηµείου µέ-
τρησης ως προς τους τέσσερις παράγοντες του TIAQ (2 × 2 MANOVA). Τα αποτελέσµατα δεν ήταν 
σηµαντικά (Λ = , 490, p = , 229, η2 = ,510) αλλά οι post hoc µονοµεταβλητικές αναλύσεις στη συνέ-
χεια (2 × 2 ANOVAs) έδειξαν σηµαντική αλληλεπίδραση αναφορικά µε την υποστήριξη (F = 5,608, p 
= ,039, η2 = ,359). Η εξέταση των parameter estimates στη συνέχεια, καθώς και των µέσων τιµών, έ-
δειξε ότι οι επιµορφούµενοι καθηγητές µε εµπειρία είχαν αρνητικότερες στάσεις (υψηλότερες τιµές) 
αναφορικά µε την υποστήριξη που δέχονταν για να εντάξουν µαθητές µε αναπηρία, συγκριτικά µε 
τους συναδέλφους τους χωρίς εµπειρία, κατά τη πρώτη µέτρηση (t = 1,922, p = ,084, η2= ,270). Αντί-
θετα, κατά τη δεύτερη µέτρηση, οι επιµορφούµενοι µε εµπειρία διδασκαλίας µε µαθητές µε αναπηρία 
είχαν θετικότερες στάσεις, αναφορικά µε την υποστήριξη, συγκριτικά µε συναδέλφους τους χωρίς 
προηγούµενη εµπειρία (t = -1,4612, p = ,175, η2= ,176). Τα συνολικά αποτελέσµατα από τις παραπά-
νω αναλύσεις παρουσιάζονται γραφικά στα Σχήµατα 22 και 23.  
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Σχήµα 22 

∆ιαφορές επιµορφούµενων καθηγητών µε και χωρίς εµπειρία διδασκαλίας σε άτοµα µε αναπηρία, κα-
τά την αρχική και τελική αξιολόγηση, στην υποστήριξη που απαιτείται για να υλοποιήσουν µε επιτυ-
χία το εγχείρηµα της ένταξης. 
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Σχήµα 23 

∆ιαφορές επιµορφούµενων καθηγητών µε και χωρίς εµπειρία διδασκαλίας σε άτοµα µε αναπηρία, κα-
τά την αρχική και τελική αξιολόγηση, στην υποστήριξη που απαιτείται για να υλοποιήσουν µε επιτυ-
χία το εγχείρηµα της ένταξης. 
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Πιλοτικό Πρόγραµµα: «Προώθηση προγραµµάτων φυσικής δραστηριότητας σε ειδικά σχολεία 

µε στόχο την κοινωνική ένταξη µαθητών µε κινητικές- πολλαπλές αναπηρίες» 

∆ήµητρα Κουτσούκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τ.Ε.Φ.Α.Α 

 

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προώθηση προγραµµάτων φυσικής δραστηριότητας σε ειδικά σχολεία 

µε στόχο την κοινωνική ένταξη µαθητών µε κινητικές- πολλαπλές αναπηρίες» 

 

Το έργο χωρίζεται σε συνολικά 2 (δύο) Υποέργα: 

 

Το Υποέργο 1 αποτελεί ουσιαστικά το σύνολο του φυσικού αντικειµένου του έργου. Απαρτίζεται από 
6 επιµέρους δράσεις, που αξιολογούνται για τη µεθοδολογία τους, αναφορικά µε τα επιµέρους και τα 
συνολικά αποτελέσµατα που παράγουν. Πιο συγκεκριµένα, η κάθε  δράση επιλέχθηκε µε στόχο να 
αξιολογήσει την εφαρµογή προγραµµάτων φυσικής δραστηριότητας σε ειδικά σχολεία µε στόχο την 
ένταξη µαθητών µε κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες. Με βάση τον παραπάνω γενικό στόχο, επιλέχθη-
καν τα παρακάτω συγκεκριµένα βήµατα:  

 

1) Η περίοδος προετοιµασίας, πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός και η οριοθέτηση των επιµέρους 
δράσεων, η επιλογή και η προσαρµογή των δραστηριοτήτων, καθώς και των δοκιµασιών που χρησι-
µοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του συνολικού έργου. O σχεδιασµός των προγραµµάτων φυσικής 
δραστηριότητας στόχευε στην ενεργή συµµετοχή και στη διαµόρφωση θετικών στάσεων, για την έ-
νταξη των µαθητών µε κινητικές- πολλαπλές αναπηρίες. Για την επιλογή των δραστηριοτήτων χρησι-
µοποιήθηκαν τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών για µαθητές µε κινητικές αναπηρίες και αντίστοι-
χα εγχειρίδια του εξωτερικού (Sherrill, 2004; Winnick, 2005 κοκ.). 

Πιο συγκεκριµένα, οι άξονες στους οποίους κινήθηκε ο σχεδιασµός, περιείχαν δραστηριότητες που 
προάγουν την ένταξη όπως, αθλοπαιδιές, παιχνίδια, αναψυχή, προαγωγή της ποιότητας ζωής και της 
υγείας γενικότερα, κοκ. Ενδεικτικά, οι αθλοπαιδιές συνέθεταν τον 1ο άξονα διδασκαλίας, ο οποίος 
αναφέρεται στα αθλητικά οµαδικά παιχνίδια που συνδυάζουν την ψυχαγωγία µε την άθληση. Οι γενι-
κοί στόχοι, που επιτυγχάνονται από τη διδασκαλία, είναι: 1) προαγωγή της σωµατικής τους υγείας και 
ευεξίας, 2) ανάπτυξη σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων (πάσα, µετακινήσεις), 3) ανάπτυξη φυσικών 
ικανοτήτων (αντοχή, δύναµη, ταχύτητα, ευκινησία), 4) γνωριµία µε κανονισµούς διαφορετικών α-
θληµάτων, 5) κατανόηση της σηµασίας εφαρµογής των κανόνων, 6) κατανόηση στο δικαίωµα ισότι-
µης συµµετοχής στο παιχνίδι, 7) ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως συνεργασία, οµα-
δικό πνεύµα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, επιµονή, υποµονή, θάρρος κοκ. Η διδασκαλία 
των αθλοπαιδιών, είχε π.χ. την διδασκαλία του boccia, της καθιστής πετοσφαίρισης, κοκ, αγωνίσµατα 
που συµπεριλαµβάνονται και στο επίσηµο πρόγραµµα των Παρολυµπιακών αγώνων και αποτελούν 
προσαρµοσµένες δραστηριότητες γενικότερα.  
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Η διδασκαλία περιείχε: α) την ενηµέρωση σε θέµατα που αφορούσαν στους κανονισµούς, β) την εκ-
µάθηση ατοµικής τεχνικής, σε ζευγάρια µε επιµορφούµενους και µαθητές µε και χωρίς κινητικές α-
ναπηρίες, γ) παιχνίδια σε ζευγάρια και δραστηριότητες που προήγαγαν την αντιληπτικοκινητική ικα-
νότητα (πχ. ρίψεις σε στόχο, σε διαφορετικές αποστάσεις, µε ελαφρές και βαρύτερες µπάλες, φασου-
λοσάκουλα, κοκ), δ) φυσική κατάσταση, ε) εισαγωγή σε παιγνιώδη µορφή µε προσαρµοσµένους κα-
νονισµούς.  

 Οι δραστηριότητες, που επιλέχθηκαν, στόχευαν επιπλέον στη διαθεµατική προσέγγιση και δι-
δασκαλία, µέσα από τη φυσική δραστηριότητα.  

 

2) Πρόγραµµα αρχικής επιµόρφωσης για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράµµατος. Κατά την 

περίοδο αυτή, πραγµατοποιήθηκε, από τα µέλη της επιστηµονικής οµάδας, 1 σεµινάριο επιµόρφωσης 

διάρκειας 30 ωρών (14-16/12/2007).  

Το επιµορφωτικό σεµινάριο συµπεριελάµβανε 10 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και 20 ώρες βιωµα-
τικής εξάσκησης. Κατά την διάρκεια της επιµόρφωσης, οι επιµορφούµενοι διδάχθηκαν τις προσαρ-
µοσµένες δραστηριότητες, θεωρητικά και βιωµατικά (σε µορφή φυσικής δραστηριότητας όπου συµ-
µετείχαν οι επιµορφούµενοι µε τα µέλη της επιστηµονικής οµάδας). Ο σκοπός ήταν να εξοικειωθούν 
οι επιµορφούµενοι µε τις δραστηριότητες θεωρητικά και πρακτικά υπό την καθοδήγηση της επιστη-
µονικής οµάδας. 

Η κοινή προετοιµασία των επιµορφούµενων από τα σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής, που υλο-
ποιήθηκε µε τις 10 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και 20 ώρες βιωµατικής εξάσκησης, αποτελεί µετα-
ξύ άλλων, µία από τις βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της διαδικασίας 
ένταξης (Steadward, Wheeler & Watkinson, 2003). Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις αναφέρονται στην 
προσεκτική τοποθέτηση των µαθητών µε αναπηρίες στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τις πη-
γές υποστήριξης και αξιοποίησης τους, την προσαρµογή και τροποποίηση των διδακτικών µεθόδων 
και την προσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος. Στην Ελλάδα, οι µέχρι σήµερα λιγοστές δηµοσι-
ευµένες µελέτες καταδεικνύουν ότι, ανεξάρτητα µε τις θετικές στάσεις και προθέσεις των καθηγητών 
φυσικής αγωγής για την επιτυχία του εγχειρήµατος της ένταξης, τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανο-
ποιητικά (Πίκουλη, 2000; Βαπορίδης, Κοκαρίδας & Κροµµύδας, 2005; Papadopoulou, Kokaridas, 
Papanikolaou & Patsiaouras, 2004). Φαίνεται λοιπόν ότι η τοποθέτηση, απλά, µαθητών µε κινητικές 
αναπηρίες σε γενικά σχολεία, δεν αντανακλά την φιλοσοφία της ένταξης και δεν ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες, τα στάδια για την προετοιµασία της και τους προσδοκούµενους στόχους.  

 

3) Εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος φυσικής δραστηριότητας- Ανατροφοδότηση. Κατά την 
περίοδο αυτή, οι επιµορφούµενοι, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από τα σχολεία που επιλέχθηκαν, 
προχώρησαν στην πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος. Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιήθηκαν 
στους χώρους των ειδικών και γενικών σχολείων. Επιπλέον, οι µαθητές του ειδικού και γενικού σχο-
λείου συµµετείχαν, από κοινού, σε προσαρµοσµένες δραστηριότητες που προάγουν την ακαδηµαϊκή 
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και κοινωνική ένταξη. Άλλωστε, ο απώτερος στόχος του έργου συνολικά είναι η προαγωγή της έντα-
ξης µέσα από την κοινή συµµετοχή µαθητών µε και χωρίς κινητικές αναπηρίες σε δραστηριότητες 
που προάγουν την αυτονοµία, επικοινωνία, προαγωγή ισοτιµίας, αξιοκρατία, αυτοπεποίθηση, θετική 
αυτοαντίληψη, αµοιβαίο σεβασµό ανάµεσα στους µαθητές κοκ. 

 Οι υπεύθυνοι επιµορφούµενοι για την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος συµµετείχαν στο 
διάστηµα της παρούσας δράσης, σε 12 ωριαία µαθήµατα τουλάχιστον ο καθένας. Τα µαθήµατα αυτά 
πραγµατοποιήθηκαν, για τα ειδικά σχολεία, µε συχνότητα 2 φορές την εβδοµάδα. Με αυτόν τον τρό-
πο, κάθε µήνα πραγµατοποιούνταν 8 ωριαία µαθήµατα περίπου, 2 σε κάθε εβδοµάδα. Στο τελευταίο 
από τα 8 µαθήµατα κάθε µήνα, οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνταν σε συνθήκες ένταξης, µε τη 
συνύπαρξη µαθητών µε και χωρίς αναπηρίες. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν στην αρχική διδασκαλία 
κάθε µήνα, η προετοιµασία για την ένταξη των µαθητών µε αναπηρίες, που υλοποιούταν στο τέλος 
του µήνα, σε συνθήκες ένταξης. Συνολικά, στα ειδικά σχολεία υλοποιήθηκαν 48 ώρες διδασκαλίες 
περίπου, από τις οποίες οι 6 θα πραγµατοποιήθηκαν σε συνθήκες ένταξης, µε τη συνύπαρξη µαθητών 
µε και χωρίς κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες. Στα γενικά σχολεία θα πραγµατοποιήθηκαν 12 ωριαία 
µαθήµατα για κάθε επιµορφούµενο που δήλωσε συµµετοχή.  

Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων και την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος έγινε παρατήρηση 
µέσω βιντεοσκόπησης στα ‘‘κοινά’’ µαθήµατα ένταξης, καθώς και στα ‘‘εσωτερικά’’ µαθήµατα στα 
ειδικά και γενικά σχολεία, µε στόχο την ανατροφοδότηση των επιµορφούµενων  (πχ. περιεχόµενο µα-
θήµατος, ενεργός χρόνος συµµετοχής, αλληλεπίδραση µαθητών µε και χωρίς κινητικές αναπηρίες, 
κοκ).  

Η ανατροφοδότηση περιελάµβανε σε 30 ώρες που επιµερίστηκαν σε 20 ώρες παρατήρησης, 5 ώρες 
ανάλυσης και 5 ώρες συµβουλευτικής των επιµορφούµενων και µαθητών, αναφορικά µε την πορεία 
υλοποίησης του προγράµµατος. Η ανατροφοδότηση χωρίστηκε σε δύο κύρια µέρη: α) στα πρώτα µα-
θήµατα προετοιµασίας του κάθε µήνα και β) το τέλος του κάθε µήνα, σε συνθήκες ένταξης. Κατά τη 
διάρκεια της ανατροφοδότησης, έγινε παρατήρηση µέσω βιντεοσκόπησης, ανάλυση, καταγραφή και 
ανατροφοδότηση των επιµορφούµενων και µαθητών που συµµετείχαν σε προσαρµοσµένα µαθήµατα. 
Με αυτόν τον τρόπο, έγινε αρχικά βιντεοσκόπηση και αξιολόγηση των προσαρµοσµένων δραστηριο-
τήτων, σε κάθε σχολείο που επιλέχθηκε ξεχωριστά και στο τέλος, η βιντεοσκόπηση πραγµατοποιήθη-
κε σε συνθήκες ένταξης, όπου οι µαθητές µε και χωρίς κινητικές αναπηρίες συνυπήρχαν σε οργανω-
µένες δραστηριότητες που προήγαγαν την κοινωνική ένταξη.  

 

4) Αξιολόγηση. Για να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα του συνολικού πιλοτικού έργου προβλέ-
φθηκε η αξιολόγηση των στάσεων των µαθητών και των επιµορφούµενων. Η αξιολόγηση αυτή πραγ-
µατοποιήθηκε µε χορήγηση ερωτηµατολογίων και µε συστηµατική παρατήρηση µέσω βιντεοσκόπη-
σης. Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες µαθητές και επιµορφούµενοι αξιολογήθηκαν στην αρχή και 
στο τέλος του προγράµµατος µε το ερωτηµατολόγιο CAIPE (Block, 1995) για τις στάσεις των µαθη-
τών γενικού σχολείου ως προς  την ένταξη και το ερωτηµατολόγιο στάσεων των επιµορφούµενων 
σχετικά µε την ένταξη των µαθητών µε αναπηρίες στις τάξεις τους (Teacher’s Attitudes Towards In-
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tegration Questionnaire-TAIQ)(Sideridis & Chandler, 1997). Τα ερωτηµατολόγια αυτά, είναι έγκυρα 
και αξιόπιστα εργαλεία για την ανίχνευση των στάσεων που έχουν οι επιµορφούµενοι και οι µαθητές, 
αναφορικά µε την ένταξη και ενσωµάτωση των µαθητών µε αναπηρίες.  

Στόχος ήταν να αξιολογηθούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της ένταξης αρχικά, 
έτσι ώστε να  αναµένεται να διαµορφωθούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την εφαρµογή 
του πιλοτικού προγράµµατος φυσικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα περιγραφικά χα-
ρακτηριστικά των συµµετεχόντων επιµορφούµενων, καθώς και των µαθητών µε και χωρίς αναπηρίες, 
οι επιµέρους διαφορές τους αναφορικά µε τη διαµόρφωση θετικών στάσεων για την ένταξη και εν-
σωµάτωση, καθώς και ο τρόπος που οι στάσεις τους εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
του πιλοτικού προγράµµατος φυσικής δραστηριότητας. 

Επιπλέον, αξιολογήθηκε η κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών µε και χωρίς αναπηρίες, 
µε τη µέθοδο της συστηµατικής παρατήρησης (Darst, Zakrajsek & Mancini, 1989; Kalyvas & Reid, 
2003). Συγκεκριµένα, στα µαθήµατα όπου µαθητές µε και χωρίς κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες 
συµµετείχαν από κοινού, αξιολογήθηκαν µια σειρά από παραµέτρους, όπως: α) ενεργός χρόνος συµ-
µετοχής, β) παθητικός χρόνος συµµετοχής, και γ) αδιάφορος χρόνος συµµετοχής µαθητών µε και χω-
ρίς κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες. 

Για τις ανάγκες του έργου, χρησιµοποιήθηκε η διαλειµµατική καταγραφή εµφάνισης γεγονότος-
συµπεριφοράς (interval recording), για την αξιολόγηση του ενεργού χρόνου συµµετοχής, του παθητι-
κού χρόνου συµµετοχής, και του αδιάφορου χρόνου συµµετοχής στη διάρκεια εφαρµογής του πιλοτι-
κού προγράµµατος. Η επιστηµονική οµάδα ήταν υπεύθυνη για την πιλοτική εφαρµογή, την εξοικείω-
ση µε τις ανάγκες της παρατήρησης, και τις πιθανές προσαρµογές, που χρειάστηκαν και τέλος, την 
εξασφάλιση της αξιοπιστίας-αντικειµενικότητας. Η διαδικασία παρατήρησης, µέσω βιντεοσκόπησης, 
για την αξιολόγηση του συνολικού έργου πραγµατοποιήθηκε από µέλη της επιστηµονικής οµάδας µε 
εκπαίδευση στο παρελθόν σε αντίστοιχα ερευνητικά πρωτόκολλα (Skordilis, Douka, Spartali & Kout-
souki, 2004; Χαρίτου, Σιµιτσοπούλου, Κοντογιάννη, Σκορδίλης & Κουτσούκη, 2007). Σε κάθε κοινό 
µάθηµα (µε µαθητές µε και χωρίς κινητικές- πολλαπλές αναπηρίες), τοποθετήθηκαν δύο κάµερες 
στον αντίστοιχο χώρο, για να υπάρξει µια συνολική και τρισδιάστατη εικόνα (Kalyvas & Reid, 2003).  

Στη συνέχεια, οι συµπεριφορές που αφορούσαν στον ενεργό χρόνο συµµετοχής, τον παθητικό χρόνο 
συµµετοχής, τον αδιάφορο χρόνο συµµετοχής, αξιολογήθηκαν µε βάση την διαλειµµατική καταγρα-
φή-εµφάνισης γεγονότων (interval recoding).  Για τις ανάγκες του έργου, η διαλειµµατική καταγραφή 
της παρατήρησης, µέσω βιντεοσκόπησης, του ενεργού, παθητικού και αδιάφορου χρόνου συµµετο-
χής, έγινε διαιρώντας την διδασκαλία σε συνθήκες ένταξης σε διαστήµατα µε χρονική περίοδο δέκα 
δευτερολέπτων. Μέσα στα δέκα αυτά δευτερόλεπτα,  οι αξιολογητές αποφάσιζαν για την ενεργητική, 
παθητική ή αδιάφορη συµµετοχή των µαθητών στις προσαρµοσµένες δραστηριότητες. Στο τέλος, ε-
ξαγόταν για κάθε µαθητή, µε και χωρίς κινητικές-πολλαπλές αναπηρίες, ο ενεργός, παθητικός και α-
διάφορος χρόνος συµµετοχής του σε δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνική ένταξη, σε απόλυ-
τη τιµή και σε ποσοστά επί τοις % της συνολικής διάρκειας του µαθήµατος.  
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5) Συγγραφή και παραγωγή εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού υλικού. Η συγγραφή και παραγωγή 
του εκπαιδευτικού υλικού υλοποιήθηκε σε τέσσερα (4) διαφορετικά µέρη: α) έντυπο ενηµερωτικό 
φυλλάδιο για την ευαισθητοποίηση σε θέµατα φυσικής δραστηριότητας και ένταξης όλων των εµπλε-
κοµένων φορέων (γονείς, εκπαιδευτικοί, κοινωνικός περίγυρος κοκ), β) εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη 
µορφή, µε εισηγήσεις από την αρχική επιµόρφωση, δ) έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα περιέχει 
προσαρµοσµένες δραστηριότητες από την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος φυσικής δραστη-
ριότητας, και ε) εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD & DVD) για την ηµερίδα 
προβολής και δηµοσιότητας που αφορούσε στα αποτελέσµατα από την υλοποίηση του έργου.  

6) Προβολή- ∆ηµοσιότητα- ∆ιάχυση αποτελεσµάτων 

Η προβολή, δηµοσιότητα και διάχυση των αποτελεσµάτων περιελάµβανε 2 ηµερίδες:  

 

1) Πραγµατοποίηση ηµερίδας ευαισθητοποίησης των εµπλεκοµένων φορέων (06/02/2008). Ο 
στόχος αυτής της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, σε θέµατα που 
αφορούσαν στην κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελµατική ένταξη των µαθητών µε αναπηρίες. Η 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων επικεντρώθηκε στη σηµασία της 
φυσικής δραστηριότητας για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής γενικότερα, της κοινω-
νικοποίησης, της αυτοεκτίµησης και τη σηµασία της δια βίου άσκησης. Απευθυνόταν σε 100 άτοµα 
(µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονείς, µαθητές, τοπική αυτοδιοίκηση) και χορηγήθηκε σχετικό 
ενηµερωτικό φυλλάδιο.  

 

2) Ηµερίδα Προβολής- ∆ηµοσιότητας- ∆ιάχυσης Αποτελεσµάτων (15/10/2008). Στη συγκεκριµένη 
ηµερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα σε 100 συµµετέχοντες, οι οποίοι επιλέχθηκαν µέσα από 
την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς, τους µαθητές, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.α. Στους 
συµµετέχοντες έγινε διανοµή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.  

Στο υλικό αυτό συµπεριλήφθηκαν τα εξής: 1) ο σκοπός υλοποίησης του πιλοτικού προγράµµατος και 
η δοµή του, 2) η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε, 3) τα συνολικά αποτελέσµατα που προέκυψαν 
ύστερα από τη στατιστική επεξεργασία (µε τους αντίστοιχους πίνακες και διαγράµµατα), και 4) τη 
συζήτηση των αποτελεσµάτων, µε τις αντίστοιχες προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητές 
που ασχολούνται µε την εκπαίδευση και στοχεύουν στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των µα-
θητών µε αναπηρίες. 

 

Το Υποέργο 2 έχει τίτλο: ‘‘Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού υλικού (έντυπου και 
ηλεκτρονικού). Αφορά στην αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού υλικού, που έχει 
συγγραφεί και παραχθεί στο Υποέργο 1 και περιλαµβάνει: Α) έντυπο ενηµερωτικό φυλλάδιο για την 
ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων σε θέµατα φυσικής δραστηριότητας και ένταξης, 
Β) εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη µορφή, που περιέχει θεωρητικές εισηγήσεις από την αρχική επιµόρ-
φωση, Γ) έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, που περιέχει προσαρµοσµένες δραστηριότητες 
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από την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος φυσικής δραστηριότητας, ∆) εκπαιδευτικό υλικό σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για την ηµερίδα δηµοσιότητας σχετικά µε τα αποτελέσµατα από την 
υλοποίηση και την ανατροφοδότηση του πιλοτικού προγράµµατος, Ε) φάκελοι για το εκπαιδευτικό 
υλικό, ΣΤ) στυλό, Ζ) µπλοκ σηµειώσεων, Η) βεβαιώσεις συµµετοχής. Για την προµήθεια του εκπαι-
δευτικού και ενηµερωτικού υλικού διενεργήθηκε διαγωνισµός, την επίβλεψη του οποίου είχε ο Ειδι-
κός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 

Επίλογος 

 Στο παρόν έργο πιστεύουµε ότι επετεύχθησαν οι στόχοι και σκοποί του προγράµµατος που 
χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ. Με την ευχή ότι θα συνεχιστεί η χρηµατοδότηση έργων που 
στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας εκπαίδευσης των µαθητών/τριών µε αναπηρίες ευχαρι-
στούµε το ΕΠΕΑΕΚ το ΥΠΕΠΘ και τα σχολεία που συµµετείχαν στο πιλοτικό αυτό πρόγραµµα έ-
νταξης δηλ. το Γυµνάσιο και το Λύκειο του ΕΙΑΑ, το Γυµνάσιο Καµατερού καθώς και το Γυµνάσιο 
Ιλίου. 

 

 

 


