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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

SPSC-404G 
Ενσωμάτωση Μαθητών με Ειδικές 
Ανάγκες στην Σχολική Φυσική Αγωγή      

6 

Προ-απαιτούμενα  Τμήμα Εξάμηνο 

SPSC-140G, SPSC-306G Επιστημών Ζωής Χειμερινό/Εαρινό 

Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό ΦΑ/Αθλητική παιδαγωγική Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ. Σύλβια Δημητρίου 4ο  

Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα  

Δια ζώσης Δεν εφαρμόζεται - 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

1. Να επιτρέψει στους μαθητές να αναπτύξουν γνώση των τρεχουσών ιδεών και τάσεων στην 

προσαρμοσμένη / ενσωματωμένη φυσική αγωγή και να είναι ικανοί να αξιολογούν, να 

προγραμματίζουν και να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα φυσικής αγωγής που σχεδιάζεται για τις 

ειδικές εκπεδευτικές ανάγκες των ατόμων. 

2. Να συζητήσουν θέματα όπως νομοθεσία και αναπηρία, κατηγορίες αναπηρίας, να 

ανασκοπήσουν την αιτιολογία και την επίπτωση των αναπηριών, προσαρμογές των δημόσιων 

εγκαταστάσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ενσωμάτωση και ένταξη στα σχολεία και 

προγραμματισμό φυσικής δραστηριότητας στην κοινότητα, αθλητισμό και αναπηρία και 

προσαρμοσμένη υποδομή φυσικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και στην Κύπρο.  

3. Να έχουν γνώση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

4. Να σχεδιάσουν και να διδάσκουν μάθημα Φ.Α. σε κανονικό σχολείο όταν έχει παιδί με ειδικές 

ανάγκες στην τάξη   

5. Να αναγνωρίσουν διάφορα προβλήματα υγείας και να προσφέρουν αθλητικά προγράμματα για 

αυτά τα άτομα.   

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

1. Να μάθουν τις βασικές αρχές της ειδικής φυσικής αγωγής   
2. Να εντοπίσουν  τις δυσκολίες των παιδιών με ειδικές ανάγκες   
3. Να αλλάξουν και να διορθώσουν το πρόγραμμα των παιδιών με ειδικές ανάγκες  
4. Να κατανοήσουν τα διάφορα προβλήματα στην Φυσική Αγωγή  



 

Σ ε λ ί δ α  2 | 3 

 

5. Να προσφέρουν κατάλληλα αθλητικά προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες   
6. Να επιλέγουν και χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές στην διδασκαλία   
7. Να παρουσιάσουν θετική αντιμετώπιση όταν έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες στην τάξη 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Εισαγωγή στο μάθημα ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες, κανόνες, διάγραμμα 

μαθήματος  

2. Ορισμοί, Ιστορία, Νομοθεσία και σύγχρονη κατάσταση     

3. Σχεδιασμός ατομικών προγραμμάτων με βάση τις κινητικές ικανότητες και την φυσική κατάσταση, 

αξιολόγηση παιδιών, το πρόγραμμα ειδικής φυσικής αγωγής  

4. Διάφορα προβλήματα που χρειάζονται ειδικές εκπαιδευτικές προσεγγήσεις -Κινητική αδεξιότητα, 

Νοητική καθυστέρηση, Εγκεφαλική παράλυση, Σύνδρομο μειωμένης προσοχής, Διαταραχές 

αισθητηρίων–τύφλωση και κώφωση, Ορθοπεδικές αναπηρίες, Μαθησιακές δυσκολίες, Παχυσαρκία 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Παρακολούθηση μαθήματος σε ίδρυμα ή σχολή, Παρουσίαση, Διαλέξεις, Συζητήσεις   

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Ενδιάμεση Εξέταση, Τελική Εξέταση, Εργασία 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Ειδική Φυσική Αγωγή – 
Θεωρία και Πρακτική  

Κουτσούκη Δήμητρα  2008 9780002660617 

Φυσική Αγωγή για 
μαθητές με ειδικές 
ανάγκες σε κανονικά 
σχολεία Κοκαρίδας 
Δημήτρης 

Κοκαρίδας 
Δημήτρης  

Χριστοδουλίδη  2004 960-8183-41-3 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Η ένταξη των μαθητών με 
αναπηρία στην φυσική 
αγωγή  

Rouse Pattie  ΠΕΔΙΟ 2015 9789605466145 
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Equity and Inclusion in 
Physical Education and 
Sport (Volume 1) 
  

Gary Stidder 
and Sid Hayes  

Routledge; 1st 
edition 

2010 13:978415670616 
10:9780415670616 

 
  


