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Τι είναι ένταξη; 

Ένταξη είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα πρόσωπο 

συμπεριλαμβάνεται σ' ένα σύνολο, ώστε να αποτελεί ορ

γανικό μέλοβ του. Κοινωνική ένταξη είναι η αποδοχή του 

ατόμου μέσα σε μια κατηγορία ή ομάδα ατόμων, που καθέ

να από αυτά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η αποδοχή 

του ατόμου διευκολύνεται με την παροχή κάθε είδουβ βοή-

θειαβ, αλλά και την ανάθεση ρόλου στο πλαίσιο aums ins 

ομάδαβ. 

Π οι os είναι ο ρόλοε ins φυσικήε αγωγήε στη διαδικα

σία ins ένταξηε; 

0 ρόλοβ ins cpuoiKns αγωγήβ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντι-

KOS στην ένταξη evos παιδιού με αναπηρίεβ στο γενικό σχο

λείο, καθώβ η φυσική δραστηριότητα αποτελεί έναν αβία

στο τρόπο ouvavmons και συνύπαρξηβ ατόμων με και χω-

pis αναπηρίεβ. Στο χώρο αυτό τα παιδιά με αναπηρίεβ 

έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν κινητικέβ δεξιότητεβ, 

διαπροσωπικέβ και κοινωνικέβ σχέσειβ, αυτοπεποίθηση 

και θετική αντίληψη για τον εαυτό reus. Οι κινητικέβ δεξιό-

τητεβ τα βοηθούν να συμμετέχουν σε αθλητικέβ δραστηριό-

τητεβ και δραστηριότητεβ avaiLiuxns. Η φυσική δραστηριό

τητα και κατ' επέκταση ο αθλητισμόβ είναι έκφραση πολιτι

σμού αλλά και δείκτηβ ins ποιότηταβ zcons μιαβ Koivcovias. 

Είναι, επομένου, Kupiapxos ο ρόλοβ ms cpuoiKns δραστη-

ριότηταβ στη διαδικασία KoivcoviKonoinons όλων των πολι

τών και τη βελτίωση ms ποιότηταβ ms cpuoiKns και κοινωνι-

Kns zcons. 

Ποια είναι τα οφέλη ins φυσικήε δραστηριότητα^ στα 

άτομα με αναπηρίεε; 

Σε όλο το φάσμα των «αναπηριών», δηλαδή, ai\s κινητικέβ 

αναπηρίεβ, ai\s συναισθηματικέβ διαταραχέβ, στη νοητική 

καθυστέρηση καθώβ και ai\s αισθητηριακέβ διαταραχέβ 

(τύφλωση, κώφωση), η κινητική δραστηριότητα εξυπηρε

τεί πάρα πολλούβ OKonous. Πέρα και πάνω από την βελ

τίωση των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτηοηβ και την ανεξάρ

τητη διαβίωση, την ανάπτυξη κινητικών και φυσικών ικανο

τήτων, την εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων και την ελάτ

τωση των συνεπειών ms avannpias, το άτομο με αναπη-

ρίεβ μέσα από την φυσική δραστηριότητα αποκομίζει οφέ

λη, που αφορούν στην κοινωνικοποίηση του και την ισότι

μη συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα. Μέσα από τη 

συμμετοχή σε ατομικέβ αλλά και ομαδικέβ φυσικέβ δρα-

στηριότητεβ το άτομο με αναπηρία δομεί την αυτοπεποίθη

ση και αυτοεκτίμησή του -ιδιαίτερα όταν αυτέβ οι δραστη-

ριότητεβ οδηγούν στην επιτυχία των στόχων του- ενδυνα

μώνει us δεξιότητέβ του για διαπροσωπικέβ σχέσειβ, 

εμπλουτίζει τη ζωή του με δεξιότητεβ που το βοηθούν να 

ενταχθεί σε ομάδεβ αρτιμελών, και μαθαίνει να διαχειρίζε

ται το άγχοβ, που απορρέει μέσα από αισθήματα ανεπάρ-

κειαβ, εφόσον αναγνωρίζει την κατάσταση του και ενεργεί 

με σκοπό να την βελτιώσει. 

Η φυσική δραστηριότητα με ot\es ms us μορφέβ (φυ

σική αγωγή, κινητική αναψυχή, αθλητισμόβ και πρωταθλη-

τισμ03) αποτελεί αφενόβ ένα χώρο ouvavmons ατόμων 

ανεξαρτήτου εθνικών, φυλετικών ή άλλων ατομικών δια

φορών και αφετέρου έναν αβίαστο τρόπο συνύπαρξήβ 

reus. Η διδασκαλία και η εξάσκηση νέων και εναλλακτι

κών κινητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, εμπλουτί

ζουν από τη μία μεριά το «ρεπερτόριο» του ασκούμενου, 

ενώ από την άλλη του επιτρέπουν να εξερευνήσει vees 

δυνατότητεβ και προσωπικέβ ικανότητεβ και ενδιαφέροντα, 

που του παρέχουν vees προκλήσειβ και ευκαιρίεβ επιτυ-

xias, συνεπώβ του παρέχουν κίνητρα για συμμετοχή και 

βελτίωση.'Ot\es οι μορφέβ cpuoiKns δραστηριότηταβ δί

νουν τη δυνατότητα αξιοποίποηβ του ελεύθερου χρόνου, 

ms ψυχαγωγίαβ και επιτρέπουν στο άτομο να αναπτύσσει 

κοινωνικέβ σχέσειβ με reus συν-ασκούμενουβ, reus εκ-

παιδευτέβ και άλλουβ. 

Η πραγματοποίηση ομαδικών και αθλητικών δραστη

ριοτήτων, που να μπορούν να συμμετέχουν και τα άλλα 

μέλη ins οικογένειαβ, είναι ένα βήμα για την κοινωνική εν

σωμάτωση του ατόμου σε μια πρώτη φάση.Ένα επόμενο 

βήμα αποτελεί η πραγματοποίηση κοινών προγραμμάτων 

άθλησηβ ατόμων με και xcopis αναπηρίεβ, (π.χ. κολύμβη

ση, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, xopos, ιππασία κλπ.). 

Ποιοι είναι οι σκοποί ins φυσικήε άσκησηε στα άτομα 

με αναπηρίεε; 

Η φυσική άσκηση στα άτομα με αναπηρίε3 αποσκοπεί στη: 

• Βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων (καρδιοαναπνευστική 

αντοχή, μυϊκή δύναμη, ισορροπία στατική και δυναμική, 

ευκινησία, ευκαμψία και ταχύτητα). 

• Εκμάθηση και εξάσκηση κινητικών και αθλητικών δεξιο

τήτων. 

• Δόμηση ms αυτοπεποίθηση3 και ins αυτοεκτίμησηβ (επι

κέντρωση στα «δυνατά» σημεία του ατόμου και ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που κάνουν δυνατή την επιτυχία). 

• Ανεξάρτητη διαβίωση (ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζο

νται άμεσα με την αυτοεξυπηρέτηση και την ικανότητα ms 

αυτόνομηβ διαβίωσηβ). 

• Ενδυνάμωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (εμψύχω

ση των ατόμων να συμμετέχουν σε δραστηριότητεβ, που 

αναπτύσσουν us κοινωνικέβ σχέσειβ και δημιουργούν μία 

αίσθηση ano6oxns από την ομάδα). 

• Διαχείριση του άγχουβ (εκτέλεση δραστηριοτήτων που 

χαλαρώνουν το σώμα και το πνεύμα). 

• Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

• Ελάττωση των συνεπειών ms ασθένεια3/αναπηρία3/ 

ανεπάρκειαβ, αναπτύσσονταβ σωματικέβ και ψυχικέβ ικα-

νότητεβ. 

• Αποτροπή ms σκέψηβ από τα διάφορα προβλήματα και από

κτηση θετικών στάσεων και σκέψεων, καθώβ και συμπερι

φορών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και 

• Στον εμπλουτισμό ms zcons (παροχή ευκαιριών για τη δη

μιουργικότητα κι έκφραση του εαυτού). 

Οι παραπάνω προτάσειβ για την εφαρμογή τέτοιων προ

γραμμάτων είναι αποτέλεσμα μιαβ φιλοσοφίαβ, η οποία σέ

βεται τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και 

παράλληλα οδηγεί στη λήψη μέτρων για την εφαρμογή θε

σμών για την εξάλειψη του κοινωνικού ρατσισμού και του 

κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ειδικέβ ανάγκεβ. 

Το ίσο δικαίωμα όλων στον αθλητισμό πρέπει να αναγνωρί

ζεται από όλα τα μέλη ms Koivcovias. Πα να γίνει αυτό απαι

τούνται αθλητικέβ δραστηριότητεβ που να περιλαμβάνουν 

άτομα με και xcopis αναπηρίεβ, οι οποίεβ θα είναι «ανοιχτέβ» 

στην κοινότητα. 


