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Κατανοώντας τη σημασία της 
ισότητας και των ίσων ευκαιριών 
στον αθλητισμό



Εισαγωγή

Η σωματική κίνηση και η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι αναμφίβολα σημαντικοί 

παράγοντες που συμβάλλουν στον καθορισμό μίας «υγιούς» ζωής. Η σωματική 

δραστηριότητα είναι συνώνυμο της υγείας για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. 

Για τον λόγο αυτό, τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ/ASD) θα 

πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα δικαιώματα συμμετοχής στον αθλητισμό 

και τη σωματική άσκηση. 

Η συμμετοχή στον αθλητισμό είναι ένα μετασχηματιστικό εργαλείο για τη σωματική 

και ψυχική ευημερία καθώς και για την κοινωνική ένταξη παιδιών/νέων με ΔΑΦ. 

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, η ενασχόληση των εν 

λόγω ατόμων με τον αθλητισμό βελτιώνει σημαντικά όχι μόνο τις κοινωνικές 

δεξιότητες αλλά και την ποιότητα της ζωής τους.

Η σωματική δραστηριότητα μας επιτρέπει να εκτελέσουμε μία κινητική 

δραστηριότητα, η οποία οδηγεί σε: (α) καλύτερη γνώση του σώματός μας, (β) επαρκή 

αντίληψη του χώρου και του χρόνου και (γ) βελτίωση της ισορροπίας και του 

συντονισμού των κινήσεων γενικότερα.



Σύμφωνα με το Άρθρο 30 της «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία» (2006), τα ΑμεΑ δικαιούνται να συμμετέχουν επί ίσοις όροις σε 

ψυχαγωγικές, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητικές δραστηριότητες. Τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να ενθαρρύνουν και να 

προάγουν τη συμμετοχή των ΑμεΑ σε όλα τα επίπεδα. Ο ενεργός τρόπος ζωής, η σωματική 

δραστηριότητα και ο αθλητισμός είναι θεμελιώδη στοιχεία για τη διαδικασία εξέλιξης και 

συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρίες. 

«Ο αθλητισμός είναι ένα εργαλείο για την πρόληψη της κοινωνικής και ψυχοσωματικής 
δυσφορίας. Ο αθλητισμός πρέπει να θεωρείται δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Η 

πρόσβαση στον αθλητισμό πρέπει να διασφαλιστεί σε όλους και ιδίως στις πλέον 
μειονεκτούσες και λιγότερο εύπορες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης. 

Είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε προσώπου η πρόσβαση στον αθλητισμό, η οποία κρίνεται 
απαραίτητη για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του: σε όλους πρέπει να δίνεται η 

ευκαιρία να αναπτύξουν τη σωματική, πνευματική και ηθική τους στάση μέσω του 
αθλητισμού και να φτάσουν στο επίπεδο απόδοσης που αντιστοιχεί στις δεξιότητές τους.» 

Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή (2017)

Ο αθλητισμός στην αναπηρία ως ανθρώπινο 
δικαίωμα



Η σωματική αδράνεια θεωρείται στις μέρες μας πρόβλημα δημόσιας υγείας, διότι αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα κινδύνου μη μεταδοτικών ασθενειών (π.χ. καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις, 

διαβήτης, καρκίνος κλπ.) που οδηγούν σε 3,2 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο (ΠΟΥ). 

Εάν παρατηρήσετε παιδιά ή ενήλικες με ΔΑΦ, διαπιστώνετε συχνά την αδυναμία/δυσκολία τους να 

εκτελέσουν απλές χειρονομίες. Η ψυχοκινητική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ενασχόληση με ένα 

άθλημα μέσω στοχευμένων ασκήσεων μπορεί να τα/τους βοηθήσει να εξερευνήσουν και να 

βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες. Μερικές από τις βασικές δεξιότητες που αποκτώνται με 

αποτελεσματικό τρόπο μέσω του αθλητισμού είναι η επίγνωση και ο έλεγχος του σώματος, ο έλεγχος 

της στοιχειώδους κινητικής και αντιληπτικής-κινητικής συμπεριφοράς.

«Η κίνηση αποτελεί τον κύριο τρόπο έκφρασης, επικοινωνίας και κατανόησης. Αυτό ισχύει έχοντας 

επίγνωση του γεγονότος ότι οι άνθρωποι δεν εκδηλώνουν την ύπαρξη τους μόνο μέσω των μορφών 

σκέψης, αλλά πάντα σε συγχρονισμό, μέσα από τους τρόπους κίνησης, όρασης, αντίληψης και 

πράξης. Η κίνηση είναι η πρώτη φυσιολογική πνευματική ή/και συναισθηματική εμπειρία.»

Canevaro et al. (2007)

Σωματική κίνηση: ένα μέσο προσωπικής 
ανάπτυξης



Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες
διοργανώνονται από το 1968 και έχουν 
καταστεί θεσμός σε αρκετές χώρες.

Μέσω του αθλητισμού, οι Παραολυμπιακοί 
Αγώνες ενθαρρύνουν τα άτομα με νοητική 
αναπηρία να ανακαλύψουν τι είναι σε θέση 
να κάνουν σε σωματικό και νοητικό 
επίπεδο. 

Δίνοντάς τους την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε μία αθλητική 
διοργάνωση ως αθλητές/ήτριες, τους/τις 
βοηθάμε να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθησή τους, να αποκτήσουν 
προβολή, αίσθηση προσωπικής 
ολοκλήρωσης και συμπερίληψης.

Αθλητισμός & ΑμεΑ: Οι Παραολυμπιακοί 
Αγώνες



Συμπεριληπτικές κοινότητες

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η κοινωνική συμπερίληψη είναι η 

διαδικασία διασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους, ανεξάρτητα από το 

κοινωνικό τους υπόβαθρο και η δυνατότητα αξιοποίησης του πλήρους 

δυναμικού τους στη ζωή. Περιλαμβάνει δράσεις και πολιτικές που 

προωθούν την ισότιμη πρόσβαση σε (δημόσιες) υπηρεσίες (π.χ. 

αθλητισμού) και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών  στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.



Συμπεριληπτικές αθλητικές δραστηριότητες

Οι συμπεριληπτικές αθλητικές δραστηριότητες
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα σύνολο καλών
κινητικών-αθλητικών πρακτικών που δεν
επικεντρώνονται στις επιδόσεις και το τεχνικό
αποτέλεσμα, όπως ο παραδοσιακός αθλητισμός.

Αντίθετα, αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ατομικής και
ομαδικής αυτονομίας, ενός υψηλού επιπέδου
κοινωνικότητας και ικανότητας συνεργασίας, καθώς και
ολοένα και πιο υψηλών επιπέδων κοινωνικής συνοχής.

Τα συμπεριληπτικά αθλήματα είναι ένας συνδυασμός
κίνησης και αθλητισμού για τη δημιουργία σημαντικών
δικτύων και σχέσεων που επηρεάζουν θετικά την
ποιότητα ζωής των αθλητών που συμμετέχουν σε αυτά.



Ο ελεύθερος χρόνος συχνά θεωρείται ως κενός, μη παραγωγικός χρόνος, βασικά
«χαμένος» για την ανάπτυξη του ατόμου. Χαρακτηρίζεται από την ελευθερία να
πραγματοποιείς τη μία δραστηριότητα μετά την άλλη χωρίς υποχρεώσεις ή περιορισμούς.
Μερικά από τα βασικά στοιχεία του είναι η ψυχαγωγία, η αίσθηση της ευεξίας και της
ευχαρίστησης που παρέχουν στο άτομο οι δραστηριότητες που επιλέγει.

Ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί για τα άτομα με ΔΑΦ, και όχι μόνο, μία σημαντική στιγμή για
την προώθηση της ποιότητας της ζωής τους και σε καμία περίπτωση χαμένο χρόνο.

Κρίνεται αναγκαίο να εκπαιδευτούν οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί/τές των ατόμων με
ΔΑΦ, ούτως ώστε να μετατρέψουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε μία κατάσταση με στόχο
την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από δραστηριότητες που θα επιτρέπουν
στο άτομο αυτό να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, με τους άλλους και με την
πραγματικότητα που το περιβάλλει.

Εποικοδομητικός ελεύθερος χρόνος



Σχέδιο αυτόνομης διαβίωσης για 
άτομα με ΔΑΦ

Η κατάσταση αναπηρίας του αυτισμού μπορεί να καθοριστεί ή/και να επιδεινωθεί από

δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η γενικευμένη άγνοια του αυτισμού, σε συνδυασμό

με την έλλειψη ευκαιριών για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αυτιστικών ατόμων και την

εκμάθηση δεξιοτήτων προσαρμογής.

Είναι απαραίτητο να μετακινηθούμε από μία προσέγγιση που δίνει έμφαση στην απλή φροντίδα

των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού σε ένα νέο μοντέλο που στηρίζεται στα

ανθρώπινα δικαιώματα και συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Το μοντέλο αυτό θα

πρέπει να παρακολουθεί τη ζωή τους από τη διάγνωση και τις πρώτες παρεμβάσεις μέχρι το

σημείο που τα εν λόγω άτομα δεν θα έχουν πλέον ένα δίκτυο οικογενειακής υποστήριξης.

Στόχος του θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σχεδίου αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσης

με βάση τις ικανότητες και τις προσδοκίες του ατόμου.



Στις μέρες μας, είναι απαραίτητο να εξετάζουμε ένα σχέδιο διαβίωσης ως μία διαδικασία διεύρυνσης
των πραγματικών ικανοτήτων και ευκαιριών του ατόμου, ούτως ώστε να μπορεί να επιλέξει τη ζωή
που θέλει να ζήσει αποδίδοντάς της την αξία που επιθυμεί.

Η κρίσιμη περίοδος είναι μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης, διότι
συνήθως δεν υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχέδιο για τα άτομα με ΔΑΦ, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει
σημαντικά το χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης των νέων με ΔΑΦ και των
συνομηλίκων τους. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο προφανή τη σημασία του αθλητισμού ως
εξαιρετικά αποτελεσματικού ψυχαγωγικού εργαλείου.

«Είναι ένας δρόμος που εξακολουθεί να είναι μακρύς, ένας δρόμος που θα πρέπει να οδηγήσει σε μία 
πολιτισμική ανάπτυξη ολόκληρης της κοινωνίας και να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για να 

υποδεχτούμε τα παιδιά με ΔΑΦ. Πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού, ούτως ώστε το αίτημα των 
ατόμων με νοητική αναπηρία να θεωρηθεί ισάξιο με των άλλων και να ικανοποιηθεί, γιατί όλοι μας 

έχουμε το δικαίωμα να απολαύσουμε τον πολιτισμό, την τέχνη, τη μουσική, τον αθλητισμό, την 
εργασία, την αγάπη: με μία λέξη, τη ζωή!»

Keller (2019)

Σχέδιο αυτόνομης διαβίωσης για 
άτομα με ΔΑΦ



Η πρακτική της ιστιοπλοΐας για 
παιδιά/νέους με ΔΑΦ (I)

Τα μοντέλα παρέμβασης για την ανάπτυξη των κοινωνικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ατόμων με ΔΑΦ τείνουν να
αναπτύσσονται προς μία κατεύθυνση ολοένα και πιο
δημιουργικών και ποικιλόμορφων μοντέλων. Πρόκειται για μία
προσπάθεια να δημιουργήσουν νέες διαδικασίες ανάπτυξης που
έρχονται σε αντίθεση με την αυτιστική απομόνωση και να
βοηθήσουν τα υποκείμενα να ξεδιπλώσουν και να εκδηλώσουν
κρυφές δεξιότητες και ταλέντα.

«Αυτή η προοπτική θα μπορούσε να ανατρέψει τη γενική εικόνα
του αυτισμού και να συμβάλει στην ανάπτυξη δυνατοτήτων που
έως τώρα δεν είχαμε καν φανταστεί ότι υπάρχουν, όπως
υποστηρίζουν πολλές έρευνες.» (Schreibman et al., 2015)

Η πρακτική της ιστιοπλοΐας για άτομα με ΔΑΦ ταιριάζει σε αυτή
τη νέα διάσταση, υπερβαίνοντας ένα τυποποιημένο όραμα
συμπεριφοριστών που θεωρείται πλέον ξεπερασμένο, και
διευρύνει τις μελλοντικές προοπτικές του ατόμου επιτρέποντάς
του να ενεργεί άμεσα υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων και
πεπειραμένων εκπαιδευτών/ριών κατά μήκος των θαλάσσιων
διαδρομών.



Σε αυτή τη νέα προοπτική, η εμπειρία στο ιστιοπλοϊκό σκάφος συνεπάγεται: να φανταστούμε
τη διαδρομή, να αντιληφθούμε τον προορισμό και τα σημεία ελλιμενισμού, να κρατήσουμε το
πηδάλιο και να δώσουμε νόημα στη διαδρομή, να κάνουμε ερωτήσεις, να μάθουμε να
μοιραζόμαστε με άλλους μικρούς χώρους διαβίωσης και να παρακολουθούμε άλλους
μεγαλύτερους χώρους.

Η πρακτική εξάσκηση στην ιστιοπλοΐα σας παρέχει τη δυνατότητα να είστε ο εαυτός σας σε ένα
συναρπαστικό, φιλόξενο, παιχνιδιάρικο και κοινωνικό περιβάλλον.

Η φροντίδα του ιστιοπλοϊκού σκάφους μοιάζει με τη φροντίδα του εαυτού σας.

Η πρακτική της ιστιοπλοΐας για 
παιδιά/νέους με ΔΑΦ (II)

«Η θάλασσα και η πλοήγηση μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες που 

διευκολύνουν τα ενστικτώδη και τα συναισθηματικά συστήματα του 

οργανισμού που καθιστούν εφικτές την ενεργό μάθηση και προσαρμογή.»

Panksepp & Biven (2012)



H εξάσκηση των παιδιών με ΔΑΦ στην ιστιοπλοΐα συνεπάγεται να θέσουμε τα δυνατά σημεία
των ατόμων αυτών στο επίκεντρο της δράσης, με στόχο την προσωπική βελτίωση και την
αρμονική τους ανάπτυξη, με τη βοήθεια πολλαπλών χαρακτηριστικών, όπως η ανταλλαγή
κανόνων, καθηκόντων και το πνεύμα προσαρμογής που είναι απαραίτητα στους εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους του σκάφους.

Η πρακτική της ιστιοπλοΐας για 
παιδιά/νέους με ΔΑΦ (III)

«Η θάλασσα είναι ένα σχολείο της ζωής καθώς κινεί μετασχηματιστικές διαδικασίες οι οποίες, 

μέσω της κοινής χρήσης και της ανακάλυψης, επιτρέπουν τη συνεχή εκπαίδευση και βοηθούν 

στην αντιμετώπιση του απροσδόκητου. Το σκάφος μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μεταβατικό 

αντικείμενο που σας επιτρέπει: (α) να διαχωριστείτε από το ασφαλές λιμάνι, τη μητέρα-γη, την 

καταγωγή και από ό, τι σας είναι γνωστό, για να αντιμετωπίσετε το ταξίδι, λειτουργώντας σε 

έναν τρίτο χώρο μεταξύ του υποκειμενικού και του αντικειμενικού και (β) να οδηγηθείτε στη 

δημιουργική πράξη, η οποία σας κάνει να νιώθετε ζωντανοί και να

συμμετέχετε στη ζωτικότητα της κοινότητας.»

Winnicott (1971)



Ποια είναι η σημασία της ιστιοπλοΐας 
για τα παιδιά με ΔΑΦ; (I)

➢ Ενθαρρύνει την αυτοέκφραση σε ένα εξαιρετικά 
συναρπαστικό και συμπονετικό περιβάλλον.

➢ Συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων 
μέσω της εκμάθησης τεχνικών δεξιοτήτων 
ιστιοπλοΐας.

➢ Διευκολύνει τον συντονισμό στο εξωτερικό 
περιβάλλον, τη γη, τον ουρανό και τη θάλασσα, 
με πιο αργούς και πιο ήσυχους ρυθμούς από 
τους συνηθισμένους.

➢ Η εκμάθηση απλών τεχνικών διαχείρισης ενός 
σκάφους επιτρέπει τη μείωση στερεοτυπικών 
και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και την 
απόκτηση μεγαλύτερης φυσικότητας στις 
ψυχοκινητικές δεξιότητες.

➢ Ενισχύει το πνεύμα της προσαρμογής.

➢ Ενισχύει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
που βοηθά στην εμπέδωση των γνωστικών 
δεξιοτήτων.

➢ Προσφέρει την εμπειρία της «ζωής» σε ένα μέρος 
διαφορετικό από το σπίτι.

➢ Συμβάλλει στη βίωση μίας εμπειρίας 
χειραφέτησης και εκπαίδευσης εκτός της 
οικογένειας.

➢ Βοηθά στη διαχείριση των φόβων μέσω των 
ελιγμών που απαιτούνται για την πλοήγηση.

«Η ιστιοπλοΐα προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση και κοινή χρήση με ένα πνεύμα προσανατολισμένο προς 

την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση.»

Lumachi & Solari (2017)



Ποια είναι η σημασία της ιστιοπλοΐας 
για τα παιδιά με ΔΑΦ; (II)

➢ Αυξάνει τη συμπερίληψη σε ένα περιβάλλον 
πλούσιο σε ουσιαστικές σχέσεις.

➢ Δίνει την ευκαιρία για επαφή με νέα μοντέλα.

➢ Βοηθά στην εκμάθηση ρουτίνας έστω και 
σύνθετης για τη διαχείριση του σκάφους χάρη 
στην υπεύθυνη παρουσία του/της 
εκπαιδευτή/εύτριας.

➢ Συμβάλλει στην ταχύτατη διαχείριση και 
συμμόρφωση με τους κανόνες.

➢ Βοηθά στην υπέρβαση των δυσκολιών και 
την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

➢ Ενθαρρύνει τη μάθηση, τη διασκέδαση & 
την κοινωνικοποίηση.

«Οι δυσκολίες ξεπερνιούνται με τη συμμετοχή στις πρακτικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την 

πλοήγηση, καθώς οι ελιγμοί στο πηδάλιο ενισχύουν την αυτοεκτίμηση. Το άτομο με αναπηρία, όταν κάνει 

ιστιοπλοΐα, μπορεί τελικά να πετύχει κάτι που δεν γνωρίζουν όλοι πώς να το κάνουν και αυτό επιτρέπει με τη 

σειρά του να δώσουμε έμφαση στις ικανότητές του παρά στην αναπηρία.»

Lo Iacono (2002)



Δραστηριότητες



Προβληματισμός σχετικά με τα ευρήματα της έκθεσης 
των Παραολυμπιακών Αγώνων

Στην έκθεση των Παραολυμπιακών Αγώνων “Serving athletes, 
families and communities” (2009), επισημάνθηκαν τα ακόλουθα 
ευρήματα: 

• Σχεδόν όλοι/ες οι αθλητές/ήτριες παρατηρούν βελτίωση στις 
αθλητικές τους δεξιότητες (94% κατά μέσο όρο στην Κίνα, στη 
Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ).

• Πέρα από τη βελτίωση των αθλητικών τους δεξιοτήτων, 
σχεδόν όλοι/ες οι αθλητές/ήτριες των Παραολυμπιακών 
Αγώνων (πάνω από 90%) βελτίωσαν την αυτοεκτίμηση και την 
αυτοπεποίθησή τους.

• Υπάρχει μία ισχυρή σύνδεση μεταξύ της συμμετοχής στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες και της υγιούς σωματικής 
δραστηριότητας. Με βάση το αναφερόμενο επίπεδο 
δραστηριότητάς τους, οι αθλητές/ήτριες Παραολυμπιακών 
Αγώνων είναι πιο δραστήριοι/ες σωματικά από τον γενικό 
πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών!

1. Ποιες είναι οι σκέψεις σας 

σχετικά με αυτά τα 

ευρήματα;

2. Συμφωνείτε ότι η 

συμμετοχή στον αθλητισμό 

μπορεί να έχει θετικό 

αντίκτυπο στα άτομα με 

νοητική αναπηρία;

3. Ποιος μπορεί να είναι ο 

αντίκτυπος του 

αθλητισμού στις 

οικογένειες των ατόμων με 

ΔΑΦ;

https://dotorg.brightspotcdn.com/92/32/4329d2344d5aa78e708bd68295e9/impact-policy-brief-feb3.pdf


Γνώσεις:

1. Αναγνώριση του 
αθλητισμού ως 
αναπόσπαστου 
κομματιού του σχεδίου 
διαβίωσης ενός 
παιδιού.

2. Κατανόηση της 
σημασίας των ίσων 
ευκαιριών για τα 
άτομα με ΔΑΦ.

Δεξιότητες:        

1. Εκδήλωση και 
υποστήριξη των 
δικαιωμάτων των 
ατόμων με ΔΑΦ.

2. Δράση για τη 
δημιουργία 
περισσότερο ισότιμων 
αθλητικών 
περιβαλλόντων.

Γενικές Ικανότητες:   

1. Ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης.

2. Παροχή υποστήριξης 
σε κοινωνικά ευάλωτες 
ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με 
αναπηρία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα



Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο.

Έχει τη δύναμη να εγείρει συναισθήματα.

Έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους, όπως λίγα άλλα πράγματα στον κόσμο.

Μιλήστε στους νέους σε μία γλώσσα που καταλαβαίνουν.

Ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει ελπίδα εκεί που κάποτε υπήρχε μόνο απελπισία.

Είναι πιο δυνατός από οποιαδήποτε κυβέρνηση στο να ρίχνει τα φυλετικά εμπόδια.

Ο αθλητισμός γελάει μπροστά σε κάθε είδους διακρίσεις.

(Νέλσον Μαντέλα)
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κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, αισθητηριακή επεξεργασία, 
επεξεργασία πληροφοριών

Τομείς Διαφοροποίησης στον 
Αυτισμό



• Ο Αυτισμός, γνωστός και ως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ένας όρος 
που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία νευρολογική διαφοροποίηση στην 
ανάπτυξη του εγκεφάλου που έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο 
αναπτύσσεται ένα άτομο (NIH – National Institute of Mental Health).

Η αιτία εκδήλωσης του φάσματος του αυτισμού είναι αβέβαιη. 

Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την ύπαρξη ενός γονέα μεγαλύτερης ηλικίας, 
οικογενειακό ιστορικό αυτισμού – γενετικές καταβολές του αυτισμού και λοιπές
ειδικές γενετικές παθήσεις (Chaste, 2012). 

Τα άτομα που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στη 
συμπεριφορά, τα ενδιαφέροντα ή/και τις δραστηριότητες (NIH). 

Η ΔΑΦ μπορεί να είναι από ένα μικρό πρόβλημα έως μία σοβαρή αναπηρία που 
χρειάζεται πλήρη φροντίδα σε μία ειδική δομή.

Εισαγωγή



Αυτισμός: 
Κοινωνική Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση

• Ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από διακριτές και παρατηρήσιμες
διαφορές στην κοινωνική επικοινωνία και συμπεριφορά ενός ατόμου
(Anagnostou et al., 2014). 

• Ίσως το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα των ατόμων με αυτισμό είναι το 
γεγονός ότι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.

• Δυσκολεύονται επίσης να κατανοήσουν τι σκέφτονται και αισθάνονται 
οι άλλοι (Song et al, 2019).

• Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τα άτομα με ΔΑΦ να 
εκφραστούν, είτε με λόγια είτε ακόμα και με άλλους τρόπους 
επικοινωνίας, όπως οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του προσώπου και το 
άγγιγμα (NIH). 



Αυτισμός και Ενσυναίσθηση (I)

• Η ενσυναίσθηση ορίζεται, με απλά 

λόγια, ως η ικανότητα αναγνώρισης 

και κατανόησης της κατάστασης και 

των συναισθημάτων ενός άλλου 

ατόμου. Αναφέρεται κοινώς ως «το 

περπάτημα στα παπούτσια κάποιου 

άλλου».

• Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες, τα 

άτομα με αυτισμό έχουν ελλειμματική 

ενσυναίσθηση.



Αυτισμός και Ενσυναίσθηση (II)

• Τα άτομα με ΔΑΦ καλούνται να 

προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους 

για να είναι περισσότερο κοινωνικά 

αποδεκτά, γεγονός που συνεπάγεται 

ότι μπορεί να χάσουν ένα μέρος της 

έκφρασής τους στο πλαίσιο αυτής της 

διαδικασίας.

• Πολλά άτομα στο φάσμα του αυτισμού 

έχουν προβλήματα επεξεργασίας και 

ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχουν 

καθυστερημένες αποκρίσεις ή να 

φαίνονται κάπως απόμακρα (Smith, 

2009; Goodall, 2013).



Αυτισμός και Ενσυναίσθηση (III)

• Η υπόθεση ότι ένα άτομο με ΔΑΦ έχει μηδενική 

ενσυναίσθηση είναι εσφαλμένη, διότι μόνο τα μισά 

άτομα με αυτισμό πάσχουν από αλεξιθυμία (Brewer & 

Murphy, 2016). 

• Μία τέτοια υπόθεση είναι άδικη και μπορεί να πληγώσει 

τα άτομα με ΔΑΦ.

• Κάθε άτομο με αυτισμό είναι μοναδικό. Ορισμένα από 

αυτά τα άτομα μπορεί να έχουν δυσκολίες σε θέματα 

ενσυναίσθησης, ενώ άλλα μπορεί να αισθάνονται ότι 

κατακλύζονται από τα συναισθήματα των άλλων 

ανθρώπων (Altogether Autism Journal, 2015).

• Χρειαζόμαστε επειγόντως εργαλεία για να βοηθήσουμε 

τα άτομα με αυτισμό να κατανοήσουν τόσο τα δικά 

τους συναισθήματα όσο και εκείνα των άλλων.



Αυτισμός & Κοινωνική Αλληλεπίδραση και 
Κατανόηση

Τα άτομα με ΔΑΦ είναι πιθανό να εμφανίσουν μία 
σειρά από διαφοροποιήσεις σε θέματα κοινωνικής 
επικοινωνίας όπως:

• Δεν απαντούν ή μπορεί να καθυστερήσουν χρονικά 
να απαντήσουν σε μία ερώτηση.

• Αποφεύγουν τη βλεμματική επαφή με τους άλλους.

• Επαναλαμβάνουν ακριβώς τις λέξεις που ακούν.

• Δεν κατανοούν τα κοινωνικά σήματα που 
εκπέμπουν οι άλλοι μέσα από τις πράξεις τους.

• Κατανοούν το κυριολεκτικό νόημα των λέξεων 
(συγκεκριμένη σκέψη). 



Αυτισμός & Αισθητηριακή Επεξεργασία

• Δυσκολεύονται να επεξεργαστούν
καθημερινές αισθητηριακές πληροφορίες.

• Εκδηλώνουν υποευαισθησία ή 
υπερευαισθησία ή και τα δύο σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές.

• Η αισθητηριακή υπερφόρτωση μπορεί να 
προκαλέσει στρες, νευρικότητα και 
ενδεχομένως σωματικό πόνο.

• Επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και μπορεί 
να οδηγήσει σε προκλητικές συμπεριφορές ή 
κατάρρευση.



Αυτισμός & Επεξεργασία Πληροφοριών

• Δεν έχουν την ίδια ενσυναίσθηση με τα 
άτομα που δεν έχουν ΔΑΦ.

• Δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και 
να επεξεργαστούν τα συναισθήματα 
των άλλων.

• Εμφανίζουν τη λεγόμενη «νοητική 
τύφλωση» (mind-blindness).

• Δυσκολεύονται να προβλέψουν και να 
ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά ή τη 
συναισθηματική κατάσταση των 
άλλων.



Δραστηριότητες & Πρακτικές Εφαρμογές 1 

• Τα περισσότερα άτομα που εμπίπτουν στο 

αυτιστικό φάσμα χρήζουν υποστήριξης και 

στρατηγικών για να επικοινωνούν αποτελεσματικά 

με το προσωπικό και τους συνομηλίκους τους, 

αλλά και να καλύπτουν τις ανάγκες τους. 

• Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της χρήσης 

εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας πέραν του 

λεκτικού, όπως αντικείμενα αναφοράς, οπτικά 

σύμβολα, φωτογραφίες, συγκεκριμένες χειρονομίες, 

ακόμη και ομιλία ή/και συγκεκριμένες φράσεις που 

τους έχουν αποσαφηνιστεί εκ των προτέρων ή/και 

από έναν συνδυασμό μέσων.

• Η προσέγγιση που θα κριθεί ως η πιο 

αποτελεσματική θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

συνέπεια. 



Δραστηριότητες & Πρακτικές Εφαρμογές 2 

• Το παιχνίδι ρόλων είναι ένας καλός 

τρόπος για να εξασκήσουν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες τα άτομα 

που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα. 

• Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτές/εύτριες

ή οι συνομήλικοί/ές τους μπορούν να 

αναπαραστήσουν τις δεξιότητες και τα 

μέσα επικοινωνίας που θα πρέπει να 

επιστρατεύσουν κατά τη διάρκεια ενός 

μαθήματος ιστιοπλοΐας. 



Δραστηριότητες & Πρακτικές Εφαρμογές 3 

• Εξίσου εποικοδομητική θα ήταν η παρακολούθηση τηλεοπτικών 

προγραμμάτων ή βίντεο που σχετίζονται με την ιστιοπλοΐα ή που δείχνουν 

τη συνήθη πορεία ενός μαθήματος ιστιοπλοΐας. 

• Μπορεί να δώσει στα άτομα με ΔΑΦ ένα παράδειγμα για το πώς να 

ενεργούν και πώς να μην ενεργούν σε διαφορετικές καταστάσεις που 

σχετίζονται με την ιστιοπλοΐα.

• Οι εκπαιδευτές/εύτριες θα μπορούσαν να καταγράψουν ένα ενδεικτικό 

μάθημα ιστιοπλοΐας με τους/τις μαθητές/ριές τους ή να βρουν ένα σχετικό 

βίντεο. 

• Κατά τη διάρκεια της προβολής, οι εκπαιδευτές/εύτριες μπορούν να 

διακόψουν το βίντεο και να συζητήσουν με το άτομο με ΔΑΦ τι πρέπει να 

κάνουν/να πουν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση.



Δραστηριότητες & Πρακτικές Εφαρμογές 4α

• Οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories TM) είναι ένα εργαλείο 

κοινωνικής μάθησης που στοχεύει στην υποστήριξη της ασφαλούς και 

ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ γονέων, 

επαγγελματιών και ατόμων με αυτισμό όλων των ηλικιών. 

• Πρόκειται για ένα εργαλείο που περιγράφει και εξηγεί τους 

κοινωνικούς κανόνες και τις επακόλουθες συμπεριφορές. 

• Μία Κοινωνική Ιστορία επιχειρεί να περιγράψει με ακρίβεια ένα 

πλαίσιο, μία ικανότητα, ένα επίτευγμα ή μία έννοια αναλύοντάς το/την 

σε 10 σαφώς καθορισμένα κριτήρια που διευκολύνουν το άτομο με 

αυτισμό να κατανοήσει το όλον χωρίς καμία απόκλιση. 



Δραστηριότητες & Πρακτικές Εφαρμογές 4β

National Autistic Society (Ηνωμένο 

Βασίλειο)

• Για να μάθετε περισσότερα για τις 

Κοινωνικές Ιστορίες, κάντε κλικ εδώ:

https://www.autism.org.uk/about/strate

gies/social-stories-comic-strips.aspx

https://www.autism.org.uk/about/strategies/social-stories-comic-strips.aspx


Δραστηριότητες & Πρακτικές Εφαρμογές 5

Εικόνες & Φωτογραφίες:

• Χρησιμοποιήστε τα παραπάνω μέσα για 

να δείξετε στα άτομα με ΔΑΦ πώς 

αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν μεταξύ 

τους οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, θα 

μπορούσαν να τους δείξουν διάφορες 

εκφράσεις του προσώπου και μηνύματα 

της γλώσσας του σώματος. 

• Ένας/Μία εκπαιδευτής/εύτρια ιστιοπλοΐας 

μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες ή 

κινούμενες εικόνες που αποτυπώνουν 

σκηνές από ένα μάθημα ιστιοπλοΐας.



Δραστηριότητες & Πρακτικές Εφαρμογές 6

Τεχνικές Αυτοδιαχείρισης:

• H μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου τα αυτιστικά άτομα να 

αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες.

• Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε 

τεχνικές που θα βοηθήσουν τα άτομα με 

ΔΑΦ να εξοικειωθούν με την οπτική 

επαφή, τις χειρονομίες και τη γλώσσα του 

σώματος, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 

γνωστοποιούν με επιτυχία τις ανάγκες 

τους στους άλλους. 



Γνώσεις:

1. Κατανόηση των 
κοινωνικών 
συμπεριφορών των 
ατόμων με ΔΑΦ.

2. Οφέλη της 
απρόσκοπτης και χωρίς 
αποκλεισμούς 
συμμετοχής των 
ατόμων με ΔΑΦ στην 
ιστιοπλοΐα.

Δεξιότητες: 

1. Αποτελεσματική 
επικοινωνία 

2. Αυτοέκφραση

3. Ενσυναίσθηση

4. Αυτορρύθμιση

Γενικές Ικανότητες:   

1. Αυτοπεποίθηση

2. Προσαρμογή στην 
ποικιλομορφία

3. Ενσυναίσθηση και 
σεβασμός προς τις 
άλλες απόψεις

4. Υπευθυνότητα και 
κριτική σκέψη

5. Ικανότητα 
αντιμετώπισης της 
αβεβαιότητας

Μαθησιακά Αποτελέσματα
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στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων με ΔΑΦ

Εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας 
τα εμπόδια



Ανακαλύπτοντας τα εμπόδια…

Για να κατανοήσουμε το ευρύτερο πλαίσιο γύρω από 
τον αυτισμό και για να έρθουμε στη θέση των 
παιδιών/νέων με ΔΑΦ, είναι σημαντικό να 
μελετήσουμε και να εντοπίσουμε τα εμπόδια και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά και οι νέοι με ΔΑΦ 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε καθιστική 
συμπεριφορά και σε οθόνες από τους συνομηλίκους 
τους με τυπική ανάπτυξη. Τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν στη συμμετοχή σε σωματική 
δραστηριότητα/αθλήματα είναι πολλαπλά και 
ποικίλλουν σε διάφορα επίπεδα. 

Ο εντοπισμός των εμποδίων είναι μία πολύπλευρη 

διαδικασία που διαφέρει για κάθε άτομο, δεδομένου ότι 

καθένας μας έχει μοναδικές κληρονομικές καταβολές και 

χαρακτηριστικά.



Πού βρίσκονται οι προκλήσεις;

Τα εμπόδια αυτά, δεν θα πρέπει να αποκλείουν τα άτομα με ΔΑΦ από τη 
συμμετοχή τους στη σωματική δραστηριότητα και τον αθλητισμό. Οι εν 
λόγω προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν με τη στήριξη της οικογένειάς 
τους και της τοπικής κοινότητας. 

Για να τις αναγνωρίσετε, θα πρέπει να εξετάσετε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνικής ζωής. Τα παιδιά και οι νέοι με ΔΑΦ βιώνουν προκλήσεις που 
αφορούν τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, τις αλληλεπιδράσεις τους 
με ομάδες συνομηλίκων και τις οικογένειές τους. Άλλα προβλήματα 
σχετίζονται με τη συμπερίληψή τους στην τοπική κοινότητα. 

Τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας, ωστόσο, είναι πολυάριθμα για 
όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη σωματική ή γνωστική τους 
ικανότητα. Ειδικά για τα άτομα με ΔΑΦ, η συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες είναι ευεργετική για τη συναισθηματική και την κοινωνική 
τους ευημερία.



Πώς να ξεπεράσουμε τα εμπόδια;

Αναλογιστείτε τα εξής:

➢ Μερικά παιδιά μπορεί να έχουν βιώσει στο παρελθόν εμπειρίες αποτυχίας, άγχους ή 
εκφοβισμού στην προσπάθειά τους να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. 

➢ Μπορεί να αισθάνονται άβολα, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να κατανοήσουν οδηγίες, δεν 
έχουν κίνητρα ή μπορεί να μην έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να συμμετάσχουν σε αυτές.

➢ Μπορεί να μην είχαν ποτέ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα αθλητικό περιβάλλον που 
να ήταν κατάλληλο για αυτά.

Σκεφτείτε: πώς θα μπορούσατε, 

ατομικά ή συλλογικά, ως ναυτικός 

όμιλος, σχολείο, κοινότητα κλπ., να 

προσφέρετε συμπεριληπτικές 

δραστηριότητες για παιδιά και 

νέους/ες με ΔΑΦ;



Συγκεκριμένα εμπόδια στη 
συμμετοχή στη σωματική 
δραστηριότητα και τον 
αθλητισμό



Εμπόδια σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνικής ζωής
Κατά την εξέταση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι 
νέοι/ες στο φάσμα του αυτισμού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα 
επίπεδα της κοινωνικής μας ζωής και τους παράγοντες που την 
επηρεάζουν.

Το κοινωνικό-οικολογικό μοντέλο διαιρεί την κοινωνική ζωή σε 4 
διαφορετικά επίπεδα: ατομικό, διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ. 
οικογένεια και ομάδες συνομηλίκων), κοινότητας και κοινωνίας (Must et 
al., 2015).  

➢ Ατομικό επίπεδο → Ατομικοί παράγοντες, όπως δεξιότητες, γνώσεις, 
στάσεις κλπ.

➢ Επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων → Σχέσεις με την οικογένεια, 
ομάδες συνομηλίκων και λοιπές κοινωνικές ομάδες

➢ Επίπεδο κοινότητας & κοινωνίας→ Σχολεία, τοπικές κοινότητες, 
πολιτισμικές νόρμες, δημόσια πολιτική κλπ.

Κοινωνικό-Οικολογικό Μοντέλο



Ατομικό επίπεδο

➢ Συμπεριφορικά & 
μαθησιακά προβλήματα
(Must et al., 2015)

➢ Ανεπαρκείς κινητικές 
δεξιότητες & κινητικός 
σχεδιασμός (Must et al., 2015)

➢ Δυσκολίες σε κοινωνικές 
δεξιότητες & ανάπτυξη 
φιλικών σχέσεων (Brewster & 
Coleyshaw, 2011) 

➢ Χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων που διαθέτουν 
οθόνες & τεχνολογίας μετά 
το σχολείο (Obrusnikova & 
Cavalier, 2011) 

➢ Έλλειψη αυτοπεποίθησης 
& αντιληπτής ικανότητας
(King et al., 2003)

➢ Ανάγκη για συνέπεια & 
προβλεψιμότητα (Brewster & 
Coleyshaw, 2011) 

Επίπεδο διαπροσωπικών 
σχέσεων

➢ Χρονικοί περιορισμοί & 
ανταγωνιστικές γονικές 
δεσμεύσεις (Must et al., 2015)

➢ Δυσκολίες στη μετακίνηση
(Must et al., 2015)

➢ Απουσία
συνασκούμενου/ης της 
ίδιας ηλικίας (Obrusnikova & 
Cavalier, 2011) 

➢ Ανάγκη εποπτείας & 
ανησυχίες σχετικά με την 
ασφάλεια (Brewster & 
Coleyshaw, 2011) 

➢ Χαρακτηριστικά 
εκπαιδευτή/εύτριας, π.χ. 
φύλο & ειδική εκπαίδευση
(Zhao & Chen, 2018)

Επίπεδο κοινότητας & 
κοινωνίας

➢ Παροχή πρόσβασης σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις 
για παιδιά & νέους/ες με 
ΔΑΦ (Must et al., 2015)

➢ Περιορισμένες ευκαιρίες 
συμμετοχής σε 
προγράμματα αθλητικών 
δραστηριοτήτων 
(Obrusnikova & Cavalier, 2011) 

➢ Περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, όπως η 
προπόνηση σε ανοιχτό ή 
κλειστό χώρο (Pan et al., 2011)

➢ Πολυδάπανες ευκαιρίες
(Must et al., 2015)

Επίπεδα και είδη εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά & οι νέοι/ες με ΔΑΦ



Οφέλη από τη συμμετοχή στη 
σωματική δραστηριότητα και 
τον αθλητισμό



Πώς ωφελεί η άσκηση τη σωματική
υγεία του ανθρώπου;

Τα οφέλη της τακτικής άσκησης στον γενικό πληθυσμό είναι πολλά και 
λίγο έως πολύ γνωστά. Τα άτομα που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα
μπορούν να επωφεληθούν εξίσου αλλά με κάπως διαφορετικούς 
τρόπους.

➢ Η θετική επίδραση της άσκησης στη σωματική υγεία στο πλαίσιο 
ενός δραστήριου τρόπου ζωής έγκειται, μεταξύ άλλων, στην 
αποτελεσματική διαχείριση βάρους και στον μειωμένο κίνδυνο
παχυσαρκίας, στην ενδυνάμωση των μυών και των οστών και τη 
βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. 

➢ Για τα άτομα με ΔΑΦ, η άσκηση μπορεί να αποδειχθεί ένας 
αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του αριθμού των 
επεισοδίων στερεοτυπικών συμπεριφορών (Ferreira et al., 2019),
δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών και κόπωσης (Murphy et al., 
2008). 



Πώς ωφελεί η άσκηση την ψυχική 
υγεία του ανθρώπου;

➢ Η θετική επίδραση της τακτικής άσκησης στην ψυχική υγεία έγκειται στη 
βελτίωση της ψυχικής ευημερίας του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοεκτίμησης και της αυτοδιάθεσης, που οδηγούν με τη σειρά τους σε 
καλύτερες συμπεριφορές σε καθορισμένες εργασίες και καλύτερες 
ακαδημαϊκές επιδόσεις (Webster & The National Autistic Society, 2016).

➢ Η συχνή άσκηση, ειδικά σε εξωτερικό περιβάλλον, όπως η παραλία, 
συμβάλλει στη μείωση του άγχους (Webster & The National Autistic Society, 
2016).

➢ Η κοινωνική αλληλεπίδραση, οι κοινωνικές δεξιότητες/δεξιότητες 
επικοινωνίας, η άμεση ανταπόκριση στο πλαίσιο της επικοινωνίας και η 
συχνότητα της έκφρασης, π.χ. βλεμματική επαφή, επηρεάζονται θετικά 
μέσω της συμμετοχής των ατόμων με ΔΑΦ σε ειδικά καταρτισμένα 
προγράμματα σωματικής άσκησης (Zhao & Chen, 2018). 

➢ Η εμπειρία μίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας με συνομηλίκους μπορεί 
να βοηθήσει τα άτομα με ΔΑΦ να αναπτύξουν σπουδαίες διαπροσωπικές 
δεξιότητες (Srinivasan et al., 2014).



Παράγοντες διευκόλυνσης και 
τρόποι αντιμετώπισης των 
εμποδίων στη συμμετοχή σε 
σωματικές δραστηριότητες



Παράγοντες που διευκολύνουν τη 
συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με τους Nichols et al. (2019), τα ίδια εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ μπορούν να 
λειτουργήσουν και ως παράγοντες διευκόλυνσης της συμμετοχής τους σε σωματικές δραστηριότητες.

➢ Γονεϊκές στάσεις σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα και παροχή στήριξης στα παιδιά της 
οικογένειας.

➢ Συμπεριφορές που σχετίζονται με τη ΔΑΦ, όπως η ανάγκη διαρκούς κίνησης και η εμμονική ανάγκη για 
ρουτίνες.

➢ Οικονομικοί πόροι για τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα σωματικής δραστηριότητας.

➢ Διαθεσιμότητα λειτουργικών εγκαταστάσεων αναψυχής και δημόσιων πάρκων.

➢ Εγγύτητα και στήριξη της τοπικής κοινότητας σε προγράμματα σωματικής δραστηριότητας, π.χ. 
παροχή προγραμμάτων Παραολυμπιακών Αγώνων.



Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα εμπόδια και 
να προωθήσετε τη συμμετοχή των ατόμων με 
ΔΑΦ σε σωματικές δραστηριότητες;
Ως προπονητής-ήτρια/εκπαιδευτής-εύτρια, έχετε την ικανότητα και τη δύναμη να 
ενεργήσετε για την προώθηση της συμπερίληψης των παιδιών & των νέων με ΔΑΦ σε 
σωματικές δραστηριότητες.

➢ Εάν γνωρίζετε ένα άτομο με ΔΑΦ, π.χ. στην τοπική σας κοινότητα, ρωτήστε το ίδιο ή 
την οικογένεια τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετέχει σε σωματικές 
δραστηριότητες και προσαρμόστε τα μαθήματά σας αν το κρίνετε σκόπιμο.

➢ Ασκήστε πίεση στο ναυτικό σας όμιλο, στο σχολείο, στην κοινότητα κτλ., προκειμένου να 
παράσχετε συμπεριληπτικά και υποστηρικτικά αθλητικά προγράμματα για παιδιά & 
νέους/ες με ΔΑΦ. 

➢ Δημιουργήστε επαφές και δίκτυα με οργανώσεις/συλλόγους που ασχολούνται με την 
υποστήριξη ατόμων με ΔΑΦ.

➢ Επικοινωνήστε μαζί τους με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο. Χρησιμοποιήστε επίσης 
οπτικά βοηθήματα, όπως εικονοσύμβολα, για να γίνετε πιο κατανοητοί/ές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές 

καθοδήγησης/διδασκαλίας μπορείτε να βρείτε στη διδακτική ενότητα 5.



Δραστηριότητες



Μελέτη περίπτωσης

«Μία από τις ηλιόλουστες ημέρες που ήμασταν έξω για να ζήσουμε 
άλλη μία ιστιοπλοϊκή περιπέτεια, ο Liam έδωσε το πηδάλιο (τιμόνι) 
στον μικρό Conor. Όπως σχολίασε αργότερα ο Liam, απλώς είχε μία 
αίσθηση για το τι ήταν ικανό να κάνει το αγόρι. Ο Conor πήρε τον 
έλεγχο του σκάφους και το οδήγησε σαν επαγγελματίας. Ήταν σαν να 
είχε μελετήσει κάθε μανούβρα του Liam, κάθε προσαρμογή και έμοιαζε 
σαν να είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του ίδιου του σκάφους. Ήταν 
ένα μη-λεκτικό παιδί που είχε εισπράξει την εύκολη απόρριψη και την 
αδιαφορία της κοινωνίας. Τώρα, όμως, από τη μία στιγμή στην άλλη,  
είχε κατορθώσει να φέρει εις πέρας έναν τόσο σύνθετο ρόλο. Εκτός 
από αυτό, υπήρχε ένα άτομο που ήταν πρόθυμο να του δώσει αυτή 
την ευκαιρία.

Μετά από αυτό, αυξήσαμε την έκθεση του Conor στο νερό. Ο Conor
ανέπτυξε τις ικανότητές του στην ιστιοπλοΐα στον κόλπο του Σαν 
Φρανσίσκο σε ένα μικρό φουσκωτό και αργότερα σε μεγαλύτερες 
βάρκες που παραχωρούσαν τοπικοί σύλλογοι. Λάτρεψε την αίσθηση 
ελευθερίας που του έδινε η ιστιοπλοΐα. Και όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει 
μη-λεκτικός αυτισμός, απομόνωση, απογοήτευση και κοινωνική 
αδιαφορία, αυτή η έννοια της ελευθερίας έχει πραγματικά ένα 
μοναδικό νόημα».

Στο άρθρο “Autism no limits, Conor takes on Galway Bay”, διαβάζουμε για 
την περίπτωση ενός αυτιστικού ατόμου που η συμμετοχή του στην 
ιστιοπλοΐα στέφθηκε με επιτυχία.

Ποιες σκέψεις κάνετε για αυτή την 

περίπτωση;

Κατά τη γνώμη σας, ποιες προκλήσεις 

αντιμετώπισε ο εκπαιδευτής και το αγόρι;

https://kidsspeak.info/autism-no-limits-conor-takes-galway-bay/


Παράδειγμα-βίντεο

Το επόμενο σύντομο βίντεο 
(https://www.youtube.com/watch?v=J-
yKBDHNLW4)  θα σας βοηθήσει να
κατανοήσετε τη γνώμη που έχουν 
για την ιστιοπλοΐα άτομα που έχουν 
συμμετάσχει στα Special Olympics.

➢ Θεωρείτε ότι θα μπορούσε ο 
ναυτικός όμιλος στον οποίο 
ανήκετε να υλοποιήσει ένα τέτοιο 
πρόγραμμα;

➢ Ποια είναι τα εμπόδια και οι 
παράγοντες διευκόλυνσης που θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη;

Special Olympics, Ιστιοπλοΐα, Αθήνα, Ελλάδα

https://www.youtube.com/watch?v=J-yKBDHNLW4


Μαθησιακά Αποτελέσματα



Γνώσεις:

1. Εκμάθηση και εξοικείωση 
με τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά
& οι νέοι/ες με ΔΑΦ

2. Κατανόηση των 
παραγόντων που 
επηρεάζουν τις κοινωνικές 
και υγιείς συμπεριφορές 
τους σε ό,τι αφορά στη 
συμμετοχή τους σε 
σωματικές 
δραστηριότητες

Δεξιότητες: 

1. Ευαισθητοποίηση για την 
αναγνώριση αυτών των 
παραγόντων και τη 
διαχείρισή τους

2. Επικοινωνιακές δεξιότητες 
για την αλληλεπίδραση με 
παιδιά & νέους/ες με ΔΑΦ

3. Δεξιότητες ενεργητικής 
ακρόασης

Γενικές Ικανότητες:   

1. Επικοινωνία και επίλυση 
προβλημάτων

2. Κριτική σκέψη και 
ενσυναίσθηση

3. Ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα

Τι αποκομίσατε από αυτή τη 
διδακτική ενότητα;
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για παιδιά και νέους/ες με ΔΑΦ

Δημιουργία ενός ασφαλούς και
συμπεριληπτικού περιβάλλοντος 
προπόνησης



Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (5η έκδ.) ανέπτυξε μία 

γενική διάγνωση που περιλαμβάνει αρκετές παθήσεις που μέχρι πρότινος εξετάζονταν 

χωριστά: την αυτιστική διαταραχή, το σύνδρομο Asperger, την παιδική αποδιοργανωτική 

διαταραχή και τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. 

H συχνότητα εμφάνισης της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) εκτιμάται σήμερα 

ότι είναι 1 στα 68 υγιή παιδιά (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).

Με βάση αυτά τα ευρήματα και λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ στην καθημερινή τους ζωή, κρίνεται απαραίτητο να 

δημιουργηθούν ασφαλή και συμπεριληπτικά περιβάλλοντα προπόνησης σε κάθε είδος 

σωματικής δραστηριότητας.

Δεν υπάρχουν δύο ίδια παιδιά και αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

για τα παιδιά ή/και τους/τις νέους-ες με ΔΑΦ.

Εισαγωγή



Δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού 
περιβάλλοντος προπόνησης

Τα θέματα που πρόκειται να εξετάσουμε είναι τα εξής:

➢ Τρόποι προετοιμασίας εκπαιδευτών/ριών και ατόμων με ΔΑΦ 
για μάθημα ιστιοπλοΐας

➢ Τρόποι επικοινωνίας με άτομα με ΔΑΦ

➢ Προσδοκίες από άτομα με ΔΑΦ 

➢ Τρόποι προετοιμασίας σε έκτακτες
καταστάσεις

➢ Τρόποι παρακολούθησης και αξιολόγησης της διαδικασίας

➢ Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη δημιουργία ενός ασφαλούς & 
συμπεριληπτικού περιβάλλοντος προπόνησης; 



Τρόποι προετοιμασίας εκπαιδευτών/ριών
και ατόμων με ΔΑΦ για μάθημα ιστιοπλοΐας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΑΦ

Ενημερωθείτε για τη Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Προετοιμαστείτε για ιστιοπλοΐα, π.χ. 

μάθετε πληροφορίες για το άθλημα.

Μάθετε πώς πρέπει να επικοινωνείτε 

με ΔΑΦ άτομα.

Ανακαλύψτε τρόπους επικοινωνίας 

με τον/την εκπαιδευτή/εύτρια, π.χ. 

κοινωνικές ιστορίες.

Ενημερωθείτε για τους παράγοντες 

κινδύνου.

Φροντίστε να γνωρίζετε τι να 

περιμένετε από το μάθημα.

Ετοιμάστε ένα σχέδιο μαθήματος, π.χ. 

μειώστε τη διάρκειά του.

Φροντίστε να γνωρίζετε εκ των 

προτέρων τη διάρκεια του 

μαθήματος.



Τρόποι επικοινωνίας με άτομα με ΔΑΦ

Χαρακτηριστικά της επικοινωνίας κατά την εργασία με άτομα με ΔΑΦ (Stevenson, 2008):

1. Ο τρόπος επικοινωνίας πρέπει να καθορίζεται και να τηρείται.

2. Θα πρέπει να ζητείται βοήθεια από επαγγελματίες σε περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες 
επικοινωνίας.

3. Θα πρέπει να παρέχεται οπτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με άτομα με ΔΑΦ, για 
να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα κάθε έννοια.

4. Χρησιμοποιήστε ακριβή, σαφή γλώσσα και δείξτε συνέπεια στην επικοινωνία σας μαζί τους.

5. Είναι απαραίτητο να αναφέρετε το όνομα του ατόμου προτού του αναθέσετε μία συγκεκριμένη 
εργασία.

6. Να θυμάστε ότι χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να επεξεργαστούν τα άτομα με ΔΑΦ τις 
πληροφορίες που τους παρέχετε.



Προσδοκίες από άτομα με ΔΑΦ (I)

➢ Θα πρέπει να είναι σε θέση να κολυμπήσει

αυτόνομα (αρχάριο επίπεδο).

➢ Θα πρέπει να μπορεί να τραβήξει με ένα σχοινί

ένα ελαφρύ αντικείμενο σε απόσταση 5 μέτρων.

Αυτό θα αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση

για τη συμμετοχή του σε ιστιοπλοϊκές

δραστηριότητες.

➢ Εάν ένα άτομο εκδηλώσει προβληματική

συμπεριφορά, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν η

εκτίμηση κινδύνου και η επικείμενη πορεία

δράσης.



Προσδοκίες από άτομα με ΔΑΦ (II)

➢ Εάν υπάρχουν πρόσθετα προβλήματα υγείας, όλοι/ες

στο σκάφος θα πρέπει να γνωρίζουν τις δυσκολίες και 

να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές έγκαιρα.

➢ Ένα άτομο με ΔΑΦ ενδεχομένως να μην μπορεί να 

παραμείνει σε ένα σκάφος χωρίς τον/τη συνοδό του 

που θα το βοηθήσει στη δραστηριότητα.

➢ Ανάλογα με τις δεξιότητες επικοινωνίας και τις 

γνωστικές ικανότητες του ατόμου, η επικοινωνία 

πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένη, ώστε να 

μπορεί να την ακολουθήσει π.χ. κοινωνικές ιστορίες, 

επικοινωνία μικρογραφιών στο σκάφος, νοηματική 

γλώσσα, tablet ή υπολογιστής.



Τρόποι προετοιμασίας σε έκτακτες
καταστάσεις

➢ Χρησιμοποιήστε εικόνες ή σύμβολα που είναι σημαντικά για τα άτομα με ΔΑΦ και 

τους/τις εκπαιδευτές/εύτριες.

➢ Να είστε έτοιμος/η να προσφέρετε σωματική καθοδήγηση και βοήθεια σε άτομα με 

ΔΑΦ.

➢ Προσπαθήστε να είστε κοντά στο άτομο με ΔΑΦ.

➢ Να είστε πάντα προετοιμασμένος/η.

➢ Παραμείνετε συγκεντρωμένος/η, ήρεμος/η και υπομονετικός/ή.

➢ Εκτός από το αρχικό σας σχέδιο, να έχετε πάντα μία εναλλακτική επιλογή (Plan B).

➢ Παρακολουθήστε και αξιολογήστε καταστάσεις για να βελτιωθείτε στο μέλλον.



Τρόποι παρακολούθησης και αξιολόγησης 
της διαδικασίας

➢ Χρησιμοποιήστε ένα σημειωματάριο ή ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για να γράψετε 

σημειώσεις και σημαντικές παρατηρήσεις ή πληροφορίες.

➢ Με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της διαδικασίας, ο/η εκπαιδευτής/εύτρια και 

τα άτομα με ΔΑΦ μπορούν να ενημερώνονται για το πώς να αντιδράσουν και τι να 

περιμένουν την επόμενη φορά σε μία παρόμοια κατάσταση.



Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη δημιουργία 
ενός ασφαλούς & συμπεριληπτικού
περιβάλλοντος προπόνησης (I);
Το ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον προπόνησης θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε 

περίπτωση.

Στο περιβάλλον της προπόνησης, είστε το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη δύναμη, διότι ενθαρρύνετε τους/τις 

μαθητές/ήτριές σας και τους/τις διδάσκετε ιστιοπλοΐα. Επιπλέον, μπορείτε, να οργανώσετε το περιβάλλον 

και να αναλάβετε την ευθύνη για σχεδόν κάθε λεπτομέρεια. 

Τι χρειάζεται να κάνετε;

➢ Θα πρέπει να είστε συγκεντρωμένος/η, αξιόπιστος/η, υπομονετικός/ή και δημιουργικός/ή.

➢ Θα πρέπει να είστε ευέλικτος/η και να προσαρμόζετε τη συμπεριφορά σας ανάλογα με τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε ατόμου με ΔΑΦ.

➢ Θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να τροποποιήσετε το σκάφος για τα άτομα με ΔΑΦ και επίσης, να 

εκτιμήσετε την πιθανή επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως οι δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες.



Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη δημιουργία 
ενός ασφαλούς & συμπεριληπτικού 
περιβάλλοντος προπόνησης (II);
➢ Δείξτε ενσυναίσθηση στους/στις αθλητές/ήτριές σας και δώστε προσοχή στα μη λεκτικά στοιχεία. Να 

θυμάστε ότι η συμπεριφορά είναι επικοινωνία.

➢ Το γεγονός ότι τα άτομα με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία, δεν σημαίνει ότι 

αδυνατούν να επικοινωνήσουν. Εσείς είστε το άτομο που πρέπει να συμβιβαστείτε και να μάθετε τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους για να επικοινωνείτε μαζί τους.

➢ Θα πρέπει να αλλάξετε τις αντιλήψεις σας και να τροποποιήσετε τη συμπεριφορά σας για να 

συμμετάσχουν άτομα με ΔΑΦ στα μαθήματα ιστιοπλοΐας που παραδίδετε.

➢ Να συμπεριφέρεστε σε άτομα με ΔΑΦ όπως συμπεριφέρεστε στους/στις άλλους/ες αθλητές/ήτριές σας.

Δείξτε τους σεβασμό και μην τους μιλάτε υποτιμητικά. Λατρεύουν τα αστεία, τα πειράγματα και τις 

προκλήσεις ακριβώς όπως οι περισσότεροι από εμάς.

➢ Θα πρέπει πάντα να ενθαρρύνετε τα άτομα με ΔΑΦ χρησιμοποιώντας την ίδια διατύπωση, όταν δίνετε 

οδηγίες, και να ανταποκρίνεστε στις αντιδράσεις των αθλητών/ριών με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας 

σταθερά το ίδιο ύφος.



Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη δημιουργία 
ενός ασφαλούς & συμπεριληπτικού 
περιβάλλοντος προπόνησης (III);
➢ Θα πρέπει να γνωρίζετε το ιατρικό ιστορικό των ατόμων/ομάδων με ΔΑΦ, προτού ξεκινήσετε στο 

σκάφος τα μαθήματα ιστιοπλοΐας.

➢ Θα πρέπει να έχετε βοήθεια από κάποιο τρίτο άτομο σε περίπτωση που συμβεί κάτι έκτακτο σε ένα 

άτομο με ΔΑΦ.

➢ Παρακολουθήστε και αξιολογήστε τη διαδικασία, ούτως ώστε να βελτιώσετε τις προπονήσεις και το 

περιβάλλον τους.

➢ Δημιουργήστε μία τακτική και προβλέψιμη ρουτίνα για τα άτομα με ΔΑΦ. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα οπτικοποιημένο πρόγραμμα.

➢ Σκεφτείτε επίσης, τη δυνατότητα συμμετοχής άλλων τυπικά ανεπτυγμένων παιδιών («στήριξη από 

ομοτίμους»/”peer support”) προκειμένου να επικοινωνούν με παιδιά με ΔΑΦ. Είναι πιθανό ένας/μία 

από τους/τις αθλητής/ήτριές σας να έχει έναν/μία αδελφό/ή με ΔΑΦ και εσείς να μην το γνωρίζετε. 



Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη δημιουργία 
ενός ασφαλούς & συμπεριληπτικού 
περιβάλλοντος προπόνησης (IV);

Όλες αυτές οι πτυχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από 
κάθε προπονητή/ήτρια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς 
και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος προπόνησης, με 
στόχο τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα 
μπορούσε να εμπνεύσει άλλους/ες προπονητές/ήτριες να 
συνεργαστούν με άτομα/ομάδες που ανήκουν στο φάσμα 
του αυτισμού.

Ένα τέτοιο περιβάλλον προπόνησης, μπορεί να βοηθήσει 
τα άτομα με ΔΑΦ να απολαύσουν την ιστιοπλοΐα ως 
άθλημα, ως ψυχαγωγική δραστηριότητα ή ακόμα και, ως 
δια βίου δραστηριότητα.



Δραστηριότητα



Δημιουργήστε μία οπτικοποιημένη ιστορία για 
την ιστιοπλοΐα

Ο δικτυακός τόπος Widgit Online σας βοηθά να
δημιουργήσετε οπτικοποιημένα εργαλεία 
επικοινωνίας και μάθησης, όπως αυτό: →

• Επισκεφθείτε το website και δημιουργήστε 
την κοινωνική ιστορία που επιθυμείτε για 
τα μαθήματα ιστιοπλοΐας που παραδίδετε.

• Προσπαθήστε να είστε δημιουργικοί/ές!

Ανακτήθηκε από:

https://www.allaboardwatersports.co.uk/access-

for-all/accessible-information/

https://www.allaboardwatersports.co.uk/access-for-all/accessible-information/


Γνώσεις:

1. Γνώση των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με ΔΑΦ σε 
καθημερινή βάση

2. Τρόποι δημιουργίας 
διαύλων επικοινωνίας 
με άτομα με ΔΑΦ 

3. Τρόποι ενθάρρυνσης 
ατόμων και ομάδων 
κατά τη διάρκεια της 
ιστιοπλοΐας

Δεξιότητες: 

1. Απόκτηση δεξιοτήτων 
για την προσαρμογή 
του σκάφους, του 
περιβάλλοντος και της 
επικοινωνίας σας σε 
άτομα με ΔΑΦ

2. Τρόποι αντίδρασης και 
αντιμετώπισης 
απρόβλεπτων 
καταστάσεων

Γενικές Ικανότητες:   

1. Αυτοπεποίθηση

2. Ευελιξία

3. Κριτική σκέψη και 
ενσυναίσθηση

4. Υπευθυνότητα

5. Υπομονή και συνέπεια

Μαθησιακά Αποτελέσματα
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Ανάπτυξη στρατηγικών 
εκπαίδευσης/προπόνησης που 
ενθαρρύνουν τη συμπεριληπτική 
συμμετοχή 
παιδιών και νέων με ΔΑΦ στην ιστιοπλοΐα



Σε αυτή την ενότητα, θα ασχοληθούμε με τα ακόλουθα θέματα:

Ποιότητα Ζωής

Μάθηση με τη Μέθοδο Project

Συμπεριληπτική συμμετοχή ατόμων με ΔΑΦ: Η ιστιοπλοΐα και οι 

συμπεριληπτικές της  ιδιότητες

Εισαγωγή



Η έννοια της «Ποιότητας Ζωής»

Η «ποιότητα ζωής» δεν αναφέρεται μόνο στα δικαιώματα των

ατόμων με αναπηρία - ως πολιτών με πλήρη δικαιώματα - αλλά

και στις σημαντικότερες πτυχές της ζωής τους.

Η έννοια αυτή δεν πρέπει να ιδωθεί από μία γενική οπτική γωνία.

Χρειάζεται να σκεφτούμε τι θεωρεί απαραίτητο κάθε άτομο για

την εξέλιξη της ζωής του, π.χ. προσωπικές προτιμήσεις, ανάγκες,

ενδιαφέροντα κτλ.

Ας σαλπάρουμε μαζί για να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον

τρόπο σκέψης!



Ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την «Ποιότητα Ζωής» ως έννοια. 

Δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τα άτομα με αυτισμό απλώς και μόνο από κλινική άποψη, δηλαδή να 

εστιάζουμε στην ασθένεια, διαταραχή ή ανεπάρκεια για να εξηγήσουμε τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου.

Σύμφωνα με την έννοια της «Ποιότητας Ζωής», τα άτομα με αυτισμό προσεγγίζονται ακολουθώντας το 

βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο (WHO proposal, 2001). Αυτό σημαίνει ότι η διαταραχή δεν καθορίζει το άτομο. Οι 

συνέπειες της ΔΑΦ στη λειτουργικότητα ενός ατόμου μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της απόλαυσης ευκαιριών 

και διευκολύνσεων και της άρσης των εμποδίων σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον που συμμετέχουν. 

Αλλαγή Τρόπου Σκέψης 



Στόχος→ Να πετύχει το άτομο με ΔΑΦ τους προσωπικούς στόχους που 

θέτει κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Από μία δυναμική άποψη της έννοιας, τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις 

θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής και αυτό σίγουρα θα οδηγήσει σε 

τροποποιήσεις σε όλα τα υποστηρικτικά περιβάλλοντα και διαδικασίες 

που συμμετέχουν τα άτομα με αυτισμό.

Κάθε άτομο με ΔΑΦ γίνεται ο πρωταγωνιστής της ζωής του και μπορεί να 

λαμβάνει αποφάσεις που το αφορούν με κατάλληλη και επαρκή 

υποστήριξη. 

Η Ποιότητα Ζωής ως Στόχος



• Σωματική Eυημερία: υγεία, 

διατροφή, υγειονομική 

περίθαλψη κτλ.

• Συναισθηματική Ευημερία: 

ασφάλεια, ευτυχία,

αυτοαντίληψη κτλ.

• Υλική Ευημερία: 

απασχόληση, οικονομική 

κατάσταση, οικονομικά, 

περιουσία κτλ.

• Προσωπική Ανάπτυξη: 

εκπαίδευση, δεξιότητες, 

προσωπική ικανότητα, 

εξέλιξη κτλ.

• Διαπροσωπικές Σχέσεις: 

στενές σχέσεις, οικογένεια, 

φίλοι, στοργή, 

αλληλεπιδράσεις, 

υποστήριξη κτλ.

• Κοινωνική Συμπερίληψη: 

αποδοχή, κοινωνικοί ρόλοι, 

κοινωνική θέση κτλ.

• Αυτοδιάθεση: αυτονομία, 

αποφάσεις, στόχοι, 

προσωπικός έλεγχος κτλ.

• Δικαιώματα:

προσβασιμότητα, προστασία 

της ιδιωτικής ζωής, 

υποχρεώσεις του πολίτη κτλ.

(Shalock & Verdugo, 2003)

Διαστάσεις της Ποιότητας Ζωής



Πώς μπορεί η ιστιοπλοΐα να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής;

Το άθλημα της ιστιοπλοΐας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό σε 

καθεμία από τις παρακάτω διαστάσεις:

• Μπορεί να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση του ατόμου και να ενισχύσει την ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων και, κατά συνέπεια, την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Οι αξίες 

αυτές θα επηρεάσουν θετικά τη συναισθηματική κατάσταση και την αυτοδιάθεση του ατόμου.

• Η ιστιοπλοΐα διεξάγεται σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, όπου το άτομο μπορεί να 

απολαύσει ελεύθερα το δικαίωμά του να συμμετέχει σε ψυχαγωγικές αθλητικές 

δραστηριότητες.



Μάθηση με τη Μέθοδο Project

Για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ατόμων με ΔΑΦ,

θα πρέπει να τους παρέχουμε πολλαπλές ευκαιρίες μάθησης

και εμπειρίες που να «γεμίζουν» τη ζωή τους.

Η Μάθηση με τη Μέθοδο Project λαμβάνει υπόψη τα κίνητρα

και την αυτοδιάθεσή τους μέσω ενός παιδαγωγικού μοντέλου

που οδηγεί σε μία ουσιαστική και βιώσιμη μαθησιακή

εμπειρία.



Είναι ένας τρόπος εκμάθησης

και εκπαίδευσης. 

Ο/Η προπονητής/ήτρια θα 

διευκολύνει τη μάθηση με 

τέτοιο τρόπο ώστε να 

ενσωματωθούν πλήρως σε 

αυτή τα ενδιαφέροντα και 

τα κίνητρα του/της 

συμμετέχοντος/ουσας (Knoll, 

1997). 

Η μεθοδολογία αυτή είναι μία 

ολιστική και παγκόσμια 

μαθησιακή προσέγγιση που έχει 

ως χαρακτηριστικό γνώρισμα 

τον σεβασμό όχι μόνο για τον 

εαυτό ενός ανθρώπου και τους 

άλλους, αλλά και για την 

κοινωνία και τη φύση (Paymal, 

2008). 

Το άτομο με ΔΑΦ θα 

συμμετάσχει σε μία 

συμπεριληπτική, ουσιαστική και 

λειτουργική διαδικασία μάθησης 

με στόχο τη δημιουργία ενός 

δικτύου σχέσεων μέσα από 

διαφορετικές έννοιες και 

εμπειρίες. Κατ’ επέκταση, θα το 

διευκολύνει να εφαρμόσει τις 

γνώσεις που απέκτησε στην 

καθημερινή του ζωή.

Τι εννοούμε με τον όρο «Μάθηση με τη Μέθοδο
Project»;



Εκπαιδευτικές αρχές:

• Ουσιαστική μάθηση που στηρίζεται και σχετίζεται με 

συστήματα προηγούμενων γνώσεων.

• Θετική στάση απέναντι στη μάθηση με τη δημιουργία 

κινήτρων.

• Πρακτικός χαρακτήρας, διότι ότι το άτομο καλείται να 

αντιμετωπίσει καθημερινά ζητήματα και να επιλύσει νέα 

προβλήματα.

• Παγκόσμιος χαρακτήρας, διότι εξετάζει σε παγκόσμιο 

επίπεδο θέματα πρακτικών και ψυχολογίας.

• Ταυτότητα και ποικιλομορφία, δεδομένου ότι κάθε άτομο 

προσδίδει θετική αξία στην ομάδα.

• Ενεργός διαπροσωπική μάθηση που αναπτύσσεται σε 

επίπεδο ομάδας.

• Αξιολόγηση της διαδικασίας για να αξιολογηθεί η 

αποκτηθείσα μάθηση.

Οφέλη:

• Ενεργός συμμετοχή κάθε ατόμου και 

συνεργατικό πνεύμα

• Επίτευξη στόχων που εμπνέουν

• Προσέγγιση διαθεματικότητας που 

ακολουθεί σαφείς και ευέλικτες 

στρατηγικές για την επίτευξη στόχων

• Μάθηση που συνδέεται άμεσα με την 

καθημερινή ζωή και οδηγεί σε 

βελτίωση της λειτουργικότητας

Εκπαιδευτικές αρχές & οφέλη της Μάθησης με 
τη Μέθοδο Project



Η Μάθηση με τη Μέθοδο Project 

αποτελείται από διαδοχικά 

στάδια προόδου που οδηγούν 

στην επίτευξη του τελικού 

στόχου (Kilpatrick, 1918):

Ακολουθία σταδίων

Σκοπός & κίνητρα: 

βρείτε ένα 

ενδιαφέρον και 

συναρπαστικό θέμα 

που μπορεί να 

προκαλέσει 

επιθυμία για 

μάθηση.
Σχεδιασμός: 

πραγματοποιήστε

έρευνα για 

προηγούμενα

projects και 

επιλέξτε τα κύρια 

στοιχεία στα οποία 

θα επικεντρωθείτε.

Εκτέλεση: ώρα για 

δράση – ο/η 

προπονητής/ήτρια

ενεργεί ως 

σύμβουλος για την 

υλοποίηση του 

έργου (project).

Αξιολόγηση: 

αξιολογήστε τις 

αποκτηθείσες

γνώσεις και τη 

χρησιμότητά τους 

στην πραγματική 

ζωή.



Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με ΔΑΦ

«Συμμετοχή» δεν σημαίνει απλώς «να παρευρίσκεσαι σε έναν

χώρο». Σημαίνει «να ανήκεις» σε μία ομάδα όπου εκτιμάται η αξία

όλων και κάθε μέλος θεωρείται ως μοναδικό πρόσωπο, το οποίο

συμπληρώνει την ομάδα που λειτουργεί συνεργατικά για την επίτευξη

ενός κοινού στόχου.

Σε σύγκριση με ανταγωνιστικά ή ατομικιστικά περιβάλλοντα, ένα

συμπεριληπτικό και συνεργατικό περιβάλλον δημιουργεί θετικές

στάσεις και μεγαλύτερο διαπροσωπικό ενδιαφέρον για την

ποικιλομορφία (Lata & Castro, 2015).



Συμπεριληπτικές δραστηριότητες θαλάσσιων 
αθλημάτων

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Παρέχοντας 

στα άτομα αυτά την ευκαιρία να ασκήσουν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στον αθλητισμό, συμβάλλουμε 

στη δημιουργία μίας πιο δίκαιης κοινωνίας που δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό στην ποικιλομορφία. Στο έργο

SailAway, η αποστολή μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και να προωθήσουμε ποιοτικές 

εμπειρίες σε άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μέσω δραστηριοτήτων θαλάσσιων αθλημάτων.

Η συμπεριληπτική συμμετοχή θα πρέπει να στηρίζεται στην ισότητα με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 

των ατόμων. Στην προκειμένη περίπτωση, η ομάδα ιστιοπλοΐας μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σύστημα 

υποστήριξης για το άτομο και ο/η προπονητής/ήτρια είναι υπεύθυνος/η για την πρόοδό της. Εφαρμόζοντας την 

εν λόγω προσέγγιση που βασίζεται στην ποικιλομορφία, δημιουργούμε κοινωνική αξία και αναγνώριση όλων 

των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω μίας μορφής αναπηρίας. 



Η ιστιοπλοΐα και οι συμπεριληπτικές της  
ιδιότητες

Το άθλημα της ιστιοπλοΐας είναι μία πρόκληση για όλους/ες

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, όχι μόνο για τα άτομα με ΔΑΦ.

Η ιστιοπλοΐα σε ομαδικό επίπεδο συνεπάγεται συνεργασία για

την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη

τα χαρακτηριστικά και την αξία κάθε μέλους της ομάδας που

συνεισφέρει ατομικά για την επίτευξη αυτού του κοινού

στόχου.

Αν σεβαστούμε την ποικιλομορφία, θα είμαστε έτοιμοι/ες να

σαλπάρουμε.



Δραστηριότητες



1. Δραστηριότητα «Προσδοκίες»

Εμπνευστείτε από το 
παρακάτω βίντεο του 
προγράμματος “Sailability” και 
αναπτύξτε το(ν) δικό σας 
βίντεο/κολάζ
φωτογραφιών/πίνακα κτλ. 
για συμμετέχοντες/ουσες με 
ΔΑΦ.

• Ποιες πληροφορίες θα 
χρησιμοποιούσατε;

• Θεωρείτε ότι θα είναι 
εύκολο να τα καταφέρετε;

All-Aboard Watersports: What to Expect - Bristol Sailability

https://www.allaboardwatersports.co.uk/


2. Σχεδιασμός Project –
Στάδιο 1: Σκοπός & κίνητρα

• Επιλέξτε ένα όνομα για την ομάδα.

• Δημιουργήστε ένα λογότυπο για την ομάδα.

• Ζωγραφίστε το λογότυπο σε έναν καμβά.

• Δημιουργήστε μία σημαία για κάθε ομάδα

και σκάφος.

Ο/Η προπονητής/ήτρια, μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση

μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών.

• Προσδιορίστε το/την τελικό/ή
προϊόν/εμπειρία του project (π.χ. μία
τοιχογραφία, μία ιστορία, φωτογραφίες, ένα
βίντεο, ημερολόγιο για καταγραφή της
εμπειρίας κτλ.).

• Επιλέξτε ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος και
έναν τίτλο, π.χ. «Κυνήγι θησαυρού»,
«Ημερολόγιο καταστρώματος: η προσωπική
μου εμπειρία» κτλ.



1. Αναπτύξτε το σχέδιό σας με βάση τις προηγούμενες γνώσεις των συμμετεχόντων/ουσών. Αυτό μπορεί

να γίνει με ομαδοποίηση εικόνων σε κατηγορίες, ανίχνευση μίας κρυμμένης εικόνας, παιχνίδι ρόλων

κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, θα σας φανεί ευκολότερο να τους μεταδώσετε νέες γνώσεις.

2. Δημιουργήστε έναν πίνακα περιεχομένων του project που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήριος

οδηγός. Επίσης, θα λειτουργήσει ως βοηθητικό εργαλείο για την ομάδα.

Ο/Η προπονητής/ήτρια αποφασίζει πώς: α) θα συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες

γνώσεις της ομάδας, β) θα ενθαρρύνει τη δημιουργία νέου περιεχομένου για νέους/ες με ΔΑΦ και γ) θα

παραθέσει ένα παράδειγμα τήρησης του χρόνου.

2. Σχεδιασμός Project  –
Στάδιο 2: Σχεδιασμός



Εφαρμογή του έργου στην πράξη.

Οι συμμετέχοντες/ουσες → είναι υπεύθυνοι/ες για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που κρίνουν
απαραίτητες, καθώς και τη διαχείριση του χρόνου τους.

Ο/Η προπονητής/ήτρια → λειτουργεί ως οδηγός και υποστηρικτής/ίκτρια του στόχου του έργου που είναι η
διδασκαλία ιστιοπλοΐας σε άτομα με ΔΑΦ,

→ διδάσκει τους κατάλληλους ελιγμούς και καθιστά την ιστιοπλοΐα εργαλείο για την επίτευξη του
τελικού στόχου και του προϊόντος του έργου, και

→ παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής κάθε
συμμετέχοντος/ουσας με ΔΑΦ.

2. Σχεδιασμός Project –
Στάδιο 3: Εκτέλεση

• Κρατήστε ως βάση το επιλεγμένο θέμα και το τελικό προϊόν και σκεφτείτε τις δραστηριότητες που 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε.

• Αναστοχαστείτε ως προς τα/τις εργαλεία/στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 

ενισχύσετε τη συνοχή της ομάδας και την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων/ουσών.



Τέλος, θα πρέπει να αξιολογήσετε το έργο σε τρία σημεία: → κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
και μετά την ολοκλήρωσή του.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εξετάσετε τις προηγούμενες γνώσεις, να διευθετήσετε τυχόν προβλήματα που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να αξιολογήσετε την όλη διαδικασία μάθησης από την αφετηρία
της.

2. Σχεδιασμός Project –
Στάδιο 4: Αξιολόγηση

• Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες/ουσες ενεπλάκησαν, παρακινήθηκαν και ικανοποιήθηκαν

από τη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, αξιολογήστε πώς τους φάνηκε η υιοθέτηση κανόνων,

συνηθειών και διαδικασιών.

• Αναστοχαστείτε ως προς τα πιθανά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου και

κατόπιν προτείνετε λύσεις.



Γνώσεις:

1. Κατανόηση της 
έννοιας της 
«Ποιότητας Ζωής» 
εστιάζοντας στα 
άτομα με ΔΑΦ και τις 
διαστάσεις της

2. Εξοικείωση με τη 
μεθοδολογία της 
Μάθησης με τη 
Μέθοδο Project

Δεξιότητες: 

1. Εφαρμογή της μεθόδου 
της Μάθησης με τη 
Μέθοδο Project στη 
διδασκαλία της 
ιστιοπλοΐας 
εστιάζοντας στις αρχές 
και τα στάδια της

2. Προετοιμασία 
κατάλληλου υλικού για 
άτομα με ΔΑΦ με 
συμπεριληπτικές 
δραστηριότητες 
ιστιοπλοΐας

Γενικές Ικανότητες:   

1. Ικανότητα 
δημιουργίας ενός 
συμπεριληπτικού
περιβάλλοντος στην 
ιστιοπλοΐα

2. Δημιουργία θετικού, 
κοινωνικού και 
συμπεριληπτικού 
περιβάλλοντος 
επικοινωνίας
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κατά την εργασία με παιδιά και νέους/ες με ΔΑΦ

Κατάλληλη χρήση της γλώσσας και 
αποτελεσματική επικοινωνία



Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από τη λέξη
«εαυτός» που σημαίνει «εγώ ο ίδιος». 

Συχνά, τα παιδιά με ΔΑΦ τείνουν να αποσύρονται και να 
απορροφώνται σε έναν δικό τους κόσμο, ενώ έχουν 
περιορισμένες ικανότητες να επικοινωνούν με επιτυχία 
και να αλληλεπιδρούν με τους άλλους. 

Είναι πιθανό να δυσκολεύονται να αναπτύξουν 
γλωσσικές δεξιότητες και να κατανοήσουν τι τους λένε 
οι άλλοι. Εξίσου δύσκολη μπορεί να είναι η κατανόηση 
της μη λεκτικής επικοινωνίας (π.χ. χειρονομίες, 
βλεμματική επαφή, μορφασμοί) (NIH, 2012).

Εισαγωγή



Η επικοινωνιακή ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ συμβαίνει με βραδύτερο ρυθμό σε 
σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στις μικρές ηλικίες, δεν μιμούνται 
φυσιολογικά τους/την ήχους/ομιλία με τον ίδιο τρόπο. Πρόκειται για ένα 
χαρακτηριστικό της διαταραχής και οι σχετικές έρευνες δεν έχουν καταδείξει 
ακόμα σε τι οφείλεται αυτό.

Κάθε παιδί με ΔΑΦ διαφέρει ως προς την ικανότητά του να επικοινωνεί. Τα παιδιά 
με Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό (ΥΛΑ) μπορεί να διαθέτουν πλούσιο λεξιλόγιο 
και να χρησιμοποιούν μεγάλες προτάσεις. Άλλα, Ωστόσο, μπορεί να έχουν πολύ 
περιορισμένες δεξιότητες προφορικού λόγου.

Τα παιδιά με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μη λεκτική επικοινωνία, π.χ. στη 
γλώσσα του σώματος, στον επιτονισμό των προτάσεων και στις σημασίες των 
διαφορετικών τόνων της φωνής. Επομένως, τέτοιες δυσκολίες επηρεάζουν την 
ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με τους άλλους και ιδίως με τους συνομηλίκους 
τους.

Πώς επηρεάζει η ΔΑΦ την επικοινωνία;



Μπορεί να συναντήσετε ένα παιδί 
που...

• λέει πράγματα που δεν έχουν 
νόημα ή καμία σχέση με τη 
συνομιλία που έχετε. 

• μετράει από το 1 έως το 5 
επανειλημμένα σε μία συνομιλία 
άσχετη με τους αριθμούς. 

• επαναλαμβάνει μηχανικά λέξεις 
που έχει ακούσει (ηχολαλία).

Γλωσσικά μοτίβα και συμπεριφορές που 
συναντώνται συχνά σε παιδιά με ΔΑΦ

Μπορεί να συναντήσετε ένα παιδί 
που...

• κάνει διαρκείς μονολόγους για 
ένα θέμα που προσελκύει το 
ενδιαφέρον του, αλλά την ίδια 
στιγμή αδυνατεί να συνεχίσει μία 
αμφίδρομη συζήτηση για το ίδιο 
θέμα.

• έχει ταλέντο στη μουσική ή 
ανεπτυγμένη την ικανότητα να 
μετράει και να κάνει 
μαθηματικούς υπολογισμούς.

Επαναλαμβανόμενη ή

άκαμπτη γλώσσα
Περιορισμένα ενδιαφέροντα και 

ασυνήθιστες ικανότητες



Μπορεί να συναντήσετε ένα παιδί που...

• η ομιλία και οι γλωσσικές του 
δεξιότητες αναπτύσσονται άνισα.

• διαθέτει πλούσιο λεξιλόγιο σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος 
ή έχει καλές αναμνήσεις από 
πληροφορίες που μόλις άκουσε ή 
είδε.

• είναι σε θέση να διαβάσει λέξεις πριν 
από την ηλικία των πέντε ετών, 
αλλά δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό 
που διαβάζει.

Γλωσσικά μοτίβα και συμπεριφορές που 
συναντώνται συχνά σε παιδιά με ΔΑΦ

Μπορεί να συναντήσετε ένα παιδί 
που...

• αποφεύγει τη βλεμματική επαφή, 
φαίνεται αδιάφορο ή αγενές. 

• αδυνατεί να επικοινωνήσει μη 
λεκτικά, π.χ. με χειρονομίες και 
απογοητεύεται, επειδή δεν μπορεί 
να εξηγήσει τα/τις 
συναισθήματα/σκέψεις/ανάγκες του.

• εκδηλώνει φωνητικά ξεσπάσματα ή
ακατάλληλες συμπεριφορές λόγω 
αυτής της απογοήτευσης.

Ανομοιόμορφη γλωσσική 

ανάπτυξη Κακές μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες συνομιλίας



Η διδασκαλία με στόχο τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών/νέων με ΔΑΦ 

είναι απαραίτητη, διότι έτσι θα τα βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Προσωποκεντρική προσέγγιση: 

Μία ενιαία προσέγγιση για όλους είναι άστοχο να εφαρμοστεί σε αυτό τον πληθυσμό ανθρώπων. 

Καλό θα ήταν να γνωρίζετε πώς επικοινωνεί κάθε άτομο με ΔΑΦ και ποια μορφή επικοινωνίας 

είναι πιο κατάλληλη να χρησιμοποιεί, ούτως ώστε να μπορέσει να μάθει ιστιοπλοΐα με επιτυχία. 

Ο/Η προπονητής/ήτρια θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δεξιότητες επικοινωνίας, αντίστοιχες 

μεθόδους και στρατηγικές για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες 

κάθε ατόμου. 

Είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ιδιωματικές εκφράσεις, οι γενικεύσεις και οι διαλεκτικοί τύποι. Η 

λεκτική επικοινωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από χειρονομίες και σύμβολα (Stevenson, 2008). Κατά τη 

διάρκεια της επικοινωνίας σας, αποδεχτείτε τις διαφορές τους και ενθαρρύνετε τα άτομα με ΔΑΦ 

να εκφραστούν.

Καθιέρωση αποτελεσματικής επικοινωνίας 
με παιδιά και νέους/ες με ΔΑΦ



Τα/Οι παιδιά/νέοι-ες με ΔΑΦ μαθαίνουν με οπτικό τρόπο, 
δηλαδή κατανοούν καλύτερα ό,τι βλέπουν σε σχέση με 
ό,τι ακούν.

Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με ΔΑΦ έχουν καλά 
αναπτυγμένες οπτικές δεξιότητες. Άρα, η επικοινωνία 
μαζί τους μπορεί να διευκολυνθεί μέσω εικόνων, 
εικονογραφήσεων, φωτογραφιών, βίντεο κλπ. (Zhang and 
Griffin, 2007). Η χρήση οπτικών βοηθημάτων τους 
επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις λέξεις.

Κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος ιστιοπλοΐας, θα 
μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε βίντεο ή εικόνες των 
σωματικών εργασιών που θα πρέπει να εκτελέσουν.

Οπτική υποστήριξη για τη βελτίωση της 
επικοινωνίας



Τα/Οι παιδιά/νέοι-ες με ΔΑΦ αποδίδουν καλύτερα, όταν 
έχουν ένα δομημένο πρόγραμμα της επόμενης ημέρας και 
των επιμέρους εργασιών τους.

Η δημιουργία ενός προγράμματος για το μάθημα της 
ιστιοπλοΐας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να 
διατηρήσουν την προσοχή τους και να αποφύγουν 
απροσδόκητες συμπεριφορές. Χαρακτηριστική είναι η 
ανάγκη τους για προβλεψιμότητα στις δραστηριότητες 
που συμμετέχουν.

Ένα οπτικοποιημένο πρόγραμμα θα βοηθήσει τα εν λόγω 
άτομα να οπτικοποιήσουν τις επερχόμενες δραστηριότητές 
τους και να κατανοήσουν την αλληλουχία τους. Η 
δημιουργία και η διατήρηση μίας ρουτίνας είναι 
σημαντικός παράγοντας για την ευημερία των ατόμων με 
αυτισμό.

Δημιουργία προγράμματος για τη 
βελτίωση της επικοινωνίας



Εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας

Η διδασκαλία αθλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ιστιοπλοΐας, έχει το πλεονέκτημα της 

διδασκαλίας μέσω της επίδειξης στην πράξη και της σωματικής βοήθειας (Groft-Jones and 

Block, 2006). Αυτό που θέλετε να μεταδώσετε, το δείχνετε στους/στις αθλητές/ήτριές σας. 

Με τα παιδιά με ΔΑΦ, η επίδειξη αυτή είναι πολύ χρήσιμη για την ενίσχυση της μάθησης 

και της κινητικής ανάπτυξης, π.χ. δείχνοντάς τους μία μπάλα και ζητώντας τους να 

κάνουν μία συγκεκριμένη κίνηση.

Μέθοδος PECS® : 

Μία άλλη χρήσιμη μέθοδος επικοινωνίας είναι το Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής 
Εικόνων (PECS)®. Ο/Η εκπαιδευτής/εύτρια θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι το άτομο με ΔΑΦ 
διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες για να επικοινωνήσει και να κατανοήσει με επιτυχία τις 
εικόνες και τα σύμβολα που θα του δείξει.

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί εικόνες με σκίτσα. Μετά ακολουθεί η χρήση εικόνων με 
σύμβολα και γράμματα και τέλος, η χρήση εικόνων με γράμματα μόνο.



Παραδείγματα υποβοηθούμενης επικοινωνίας

Επικοινωνία με 

Εικόνες (PECS)

Νοηματική Γλώσσα



Ντοσιέ ή βιβλία 

επικοινωνίας

Συσκευές παραγωγής 

ομιλίας/

Εικονογράμματα

Παραδείγματα υποβοηθούμενης επικοινωνίας



Όταν ο/η εκπαιδευτής/εύτρια και τα παιδιά ή οι νέοι/ες με ΔΑΦ πλέουν με το σκάφος στη θάλασσα, 

μένουν μόνοι/ες/α τους. Οι παρακάτω συμβουλές επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν τους/τις 

εκπαιδευτές/εύτριες να κατανοήσουν ενδείξεις που αφορούν τη μη λεκτική επικοινωνία αυτών των 

ατόμων.

Αν το παιδί φαίνεται να μην δίνει προσοχή σε αυτά που λέτε:

➢ Χρησιμοποιήστε το όνομα του παιδιού στην αρχή της πρότασης, ούτως ώστε να γνωρίζει ότι 

απευθύνεστε στο πρόσωπό του.

➢ Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσελκύσει την προσοχή του, προτού του απευθύνετε μία ερώτηση ή του 

δώσετε οδηγίες.

➢ Αξιοποιήστε τα ενδιαφέροντα ή τα αγαπημένα του θέματα για να το κάνετε να συμμετάσχει στη 

δραστηριότητα.

Αν προσλαμβάνει κυριολεκτικά τα λεγόμενά σας:

➢ Αποφύγετε την ειρωνεία, τον σαρκασμό, τα σχήματα λόγου, τις ρητορικές ερωτήσεις, τις ιδιωματικές 

φράσεις ή τις υπερβολές π.χ. φράσεις όπως «Τρέξε σαν τον άνεμο!».

Συμβουλές επικοινωνίας



Αν δυσκολεύεται να επεξεργαστεί αυτά που λέτε:

➢ Μιλήστε λιγότερο και με πιο αργό ρυθμό.

➢ Υπογραμμίστε λέξεις-κλειδιά.

➢ Κάντε ένα διάλειμμα και δώστε του περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί το μήνυμα.

➢ Χρησιμοποιήστε λιγότερη μη λεκτική επικοινωνία (π.χ. εμφάνιση, χειρονομίες, μορφασμοί, 
γλώσσα του σώματος).

➢ Δώστε προσοχή στις αισθητηριακές συνθήκες του περιβάλλοντος (π.χ. πολλή φασαρία, 
έντονος φωτισμός κλπ.).

Αν δεν ζητήσει βοήθεια, ενώ την έχει ανάγκη:

➢ Προσφέρετέ του οπτική υποστήριξη για να εκφραστεί π.χ. κοινωνικές ιστορίες.

Συμβουλές επικοινωνίας



Αν το παιδί δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου:

➢ Κάντε σύντομες ερωτήσεις και μόνο τις απαραίτητες.

➢ Δομήστε τις ερωτήσεις σας (π.χ. δίνοντας επιλογές).

➢ Να είστε συγκεκριμένοι/ες (αντί για το «Πώς ήταν η στροφή που έκανες γύρω από τη 
σημαδούρα;», ρωτήστε: «Ήταν καλή η στροφή που έκανες γύρω από τη σημαδούρα;».)

Εάν εμφανίσει ανεπιθύμητη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης που του 
παρέχετε:

➢ Ανατρέξτε εκ νέου σε τρόπους οπτικής υποστήριξης για να μάθετε τι προκαλεί αυτή τη 
συμπεριφορά (π.χ. κούραση, θυμός, λύπη, πόνος). 

➢ Δώστε του τη δυνατότητα να σας πει «Δεν θέλω», «Αρκετά», «Όχι».

➢ Δώστε του την ευκαιρία να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει και να συμμετάσχει στις 
δραστηριότητες, όταν νιώθει έτοιμο.

Συμβουλές επικοινωνίας



Αν δείχνει ότι θα αντιδράσει άσχημα αν του πείτε ΟΧΙ:

➢ Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μία άλλη λέξη ή κάποιο άλλο σύμβολο.

➢ Μπορεί κάτι να του έχει προκαλέσει σύγχυση. Αν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει αργότερα 

κατά τη διάρκεια της ιστιοπλοΐας, δείξτε το του με ένα οπτικοποιημένο πρόγραμμα.

➢ Αν του είπατε «όχι» για λόγους ασφαλείας, εξηγήστε του μέσω μίας κοινωνικής ιστορίας.

➢ Αν του είπατε «όχι» λόγω μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς του, φροντίστε να είστε πάντα 

ήρεμοι/ες.

➢ Ορίστε σαφή όρια και μην αποκλίνετε από αυτά. Εδώ, μπορούν να σας βοηθήσουν οι

οπτικoποιημένοι κανόνες συμπεριφοράς.

Συμβουλές επικοινωνίας



Δραστηριότητα



Δημιουργήστε το δικό σας πρόγραμμα 
ιστιοπλοΐας 

Στο πρόγραμμα ιστιοπλοΐας που θα 

καταρτίσετε για παιδιά/νέους-ες με 

ΔΑΦ, ποιες άλλες οδηγίες θα 

γράφατε στα διπλανά κουτιά; →

Προσπαθήστε να απαντήσετε 
οπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

• Τι πρέπει να γίνει;

• Πόσα πράγματα πρέπει να 
γίνουν; 

• Πότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί;

• Τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια;

…

Πρόγραμμα Μαθήματος Ιστιοπλοΐας

… …

ΤΡΑΒΗΓΜΑ 

ΣΧΟΙΝΙΟΥ



Γνώσεις:

1. Τρόποι επικοινωνίας με 
άτομα με ΔΑΦ

2. Διαφορετικοί τρόποι 
επικοινωνίας και 
εφαρμογή τους σε 
άτομα με ΔΑΦ

Δεξιότητες: 

1. Διδασκαλία ατόμων ή 
ομάδων ατόμων με ΔΑΦ

2. Δημιουργία κοινωνικών 
ιστοριών και εικόνων
για την ιστιοπλοΐα

3. Επικοινωνία και 
συντονισμός
συμπεριληπτικών 
ομάδων

4. Τρόποι αύξησης και 
βελτίωσης της 
κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης μέσω 
της ιστιοπλοΐας

Γενικές Ικανότητες:   

1. Ετοιμότητα για 
απρόβλεπτες 
καταστάσεις

2. Προσαρμογή σε 
διαφορετικούς τρόπους 
επικοινωνίας

3. Δημιουργία θετικού, 
κοινωνικού και 
συμπεριληπτικού 
περιβάλλοντος 
επικοινωνίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα



Τι να κάνω με όλες αυτές τις πληροφορίες;

➢ Ο/Η προπονητής/ήτρια θα
πρέπει να επιλέξει τον τρόπο 
επικοινωνίας που θα 
χρησιμοποιήσει με άτομα με ΔΑΦ.

➢ Ο/Η προπονητής/ήτρια θα 
πρέπει να κατανοεί μη λεκτικές 
ενδείξεις και να αναλαμβάνει 
ενεργό ρόλο κατά τη λεκτική 
επικοινωνία με άτομα με ΔΑΦ.

➢ Ο/Η προπονητής/ήτρια θα 
πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα 
όρια και τα πλεονεκτήματα στην 
επικοινωνία με άτομα με ΔΑΦ.

➢ Ο/Η προπονητής/ήτρια θα 
πρέπει να παρακολουθεί και να 
αξιολογεί τη διαδικασία 
επικοινωνίας με άτομα με ΔΑΦ.
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