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Σχετ. έγγραφο Σχολικού Φυσικής Αγωγής, 1182/14-9-2016 

 
Στη σχολική φυσική αγωγή υπάρχουν παιδιά που παρουσιάζουν κινητικά προβλήµατα διαφόρων 

µορφών. Η άσκηση προκειµένου να είναι ωφέλιµη θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτών των 
ατόµων, να είναι ασφαλής, µε κίνητρα και καθοδήγηση. Απαραίτητη είναι η συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα Φ.Α. µε βάση τα κινητικά χαρακτηριστικά τους κατά περίπτωση.  

Την τελευταία δεκαπενταετία τα µαθήµατα ειδικής αγωγής διδάσκονται σχεδόν σε όλα τα ΤΕΦΑΑ 
της χώρας στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών, µελλοντικών ΕΦΑ, σε θέµατα αναπηρίας 
και αθλητισµού. Με την ψήφιση του Ν.2817/2000 προβλέπεται η φοίτηση των παιδιών µε αναπηρία στις 
τάξεις του τυπικού σχολείου και των δύο βαθµίδων εκπαίδευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την 
σηµαντικότητα του ρόλου του Ε.Φ.Α. στην αποτελεσµατική ένταξη των παιδιών µε αναπηρίες στην τάξη 
τους.  

Η αντιµετώπιση των µαθητών µε αναπηρίες από τους Ε.Φ.Α., αποτελεί ένα µεγάλο κεφάλαιο που 
έχει απασχολήσει και απασχολεί τους φορείς της παιδείας και του αθλητισµού σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο. Ο ανεπαρκής βαθµός ειδικών γνώσεων και κατάρτισης των Ε.Φ.Α., χωρίς προσωπική τους 
ευθύνη, δηµιουργεί φόβο απέναντι σε αυτό που λέγεται αναπηρία.  

Σκοπός της πρότασης/παρέµβασής µας ήταν να συνεργαστούν οι Ε.Φ.Α. των σχολικών 
µονάδων, στις οποίες διαπιστώθηκαν περιπτώσεις µαθητών-τριών µε ιδιαίτερα κινητικά προβλήµατα, µε 
το Σχολικό Σύµβουλο Φ.Α. και τον ειδικευµένο Ε.Φ.Α. του Β΄ ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης κ.κ. Νίκο 
Οξύζογλου και Παναγιώτη Βαρσάµη.  

Αφού καταγράφηκαν οι περιπτώσεις αυτών των µαθητών –τριών και αφού ταξινοµήθηκαν οι 
περιπτώσεις, πραγµατοποιήθηκαν προγραµµατισµένες επισκέψεις σε όλες τις Σχολικές Μονάδες και 
δόθηκαν επί τόπου οι απαραίτητες ανατροφοδοτικές πληροφορίες προκειµένου οι µαθητές ΑµεΑ να 
ενταχθούν οµαλά στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.  

Από τις κατ’ ιδίαν επισκέψεις µας και µετά από ανταλλαγή απόψεων και 
συµβουλών/οδηγιών/προτροπών από πλευράς µας, σε συνεργασία µε τους ∆/ντές, τους Εκπ/κούς 
Φυσικής Αγωγής αλλά σε πολλές περιπτώσεις και µε τους γονείς των παιδιών, διαπιστώθηκε άριστο 
κλίµα συνεργασίας. 

 Αυτό φάνηκε µετά την εφαρµογή των οδηγιών/συµβουλών µας και από τις απαντητικές 
επιστολές που µου απέστειλαν οι ∆/ντές των Σχολικών Μονάδων.  

Το γενικό συµπέρασµα που βγήκε είναι ότι οι ίδιοι οι µαθητές –τριες ΑµεΑ έδειξαν µια πολύ 
θετικότερη στάση όχι µόνο προς το µάθηµα της φυσικής αγωγής αλλά και προς τους συµµαθητές τους. 
Αυτό φυσικά επέδρασε ανακλαστικά αφού και το κλίµα, η στάση, η αποδοχή και η συµπεριφορά των 
τυπικών µαθητών προς τους µαθητές ΑµεΑ ήταν τελείως διαφορετική και πολύ βελτιωµένη.  

Θεωρώντας πως τέτοιες παρεµβάσεις επηρεάζουν το γενικότερο κλίµα όχι µόνο στο µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής αλλά και στα υπόλοιπα µαθήµατα, προτείνω την επόµενη σχολική χρονιά να 
ενεργήσουµε, όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, πιο οργανωµένα και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.  

        



Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή µου στο ∆/ντή Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης 
καθώς και στον Προϊστάµενο του Β΄ ΚΕ∆∆Υ Θεσσαλονίκης για την στήριξη που παρείχαν προκειµένου 
να υλοποιηθεί αυτό το Project. 

Ελπίζοντας πως θα ανταποκριθείτε και την επόµενη σχολική χρονιά στο αίτηµα µας σας 
ευχαριστούµε εκ των προτέρων. 

  
 

Σας επισυνάπτω τις σχολικές Μονάδες και ενδεικτικά τις απαντητικές επιστολές  ∆/ντών Σ.Μ.  
 

1. ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Απολλωνίας 
2. ∆ηµοτικό Σχολείο Λαγυνών 
3. 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Συκεών 
4. ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης 
5. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου 
6. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο  Νεάπολης 
7. 3o ∆ηµοτικό Σχολείο Λαγκαδά      
8. 4o ∆ηµοτικό Σχολείο Κουφαλίων            
9. 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων     

 
1. Σήµερα Τετάρτη 23-11-2016 επισκέφτηκε το σχολείο µας ο Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής κ. 
Οξύζογλου Νικόλαος παρουσία και του κ. Βαρσάµη Παναγιώτη, εκπαιδευτικό Ειδικής Φυσικής 
Αγωγής, προκειµένου να συνεργαστεί µε την εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής κ. Καψάλη Αικατερίνη 
σχετικά µε το θέµα ένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία µαθήτριας…………………….. µε κινητικά 
προβλήµατα στο σχολείο µας. 
  
2. Αξιότιµε κ. Οξύζογλου. 
Με βάση την υπ' αριθµ. 1278 /14-9-2016 πρότασή σας µε θέµα:  «Συνεργασία Εκπ/κών Φ.Α. (Ε.Φ.Α.) 
µε Εκπαιδευτικούς Ειδικής Φυσικής Αγωγής (Ε.Ε.Φ.Α.)» καθώς και την πρακτική εφαρµογή της στις 2 
Νοεµβρίου 2016 µε την παρουσία σας στο σχολείο µας, θα θέλαµε να σας συγχαρούµε για την εν λόγω 
πρωτοβουλία. Κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη τόσο στον τοµέα αγωγής, όσο και στη διαδικασία ένταξης των 
ατόµων µε αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον.  Η καθιέρωση της ειδικής φυσικής αγωγής στα σχολεία 
που φιλοξενούν µαθητές µε κινητικές αναπηρίες είναι αναγκαία. Σας ευχόµαστε καλή επιτυχία και 
ευελπιστούµε στη συνέχιση της συνεργασίας.   

 
3. Μετά από επικοινωνία µαζί σας, στην οποία ανταποκριθήκατε άµεσα, ορίστηκε ηµεροµηνία επίσκεψή 
σας στο σχολείο στις 8-11-2016  µαζί µε τον υπεύθυνο του Β΄ Κ.Ε.∆.∆.Υ κ. Dr. Βαρσάµη Παναγιώτη. 
Κατόπιν παρακολούθησης της µαθήτριας, έγινε αξιολόγηση και µαζί µε την εκπ/κό Φυσικής Αγωγής κ. 
Μέλλιου Χαρούλας ακολούθησε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, για την καλύτερη ένταξή της στο 
µάθηµα και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής της. Οι παρεµβάσεις σας υπήρξαν πολύ βοηθητικές και 
αποτελεσµατικές. Σας ευχαριστούµε πολύ και ελπίζουµε και σε άλλες συναντήσεις για ανατροφοδότηση. 
Ευχαριστούµε και ελπίζουµε να είστε πάντα δηµιουργικοί και να στηρίζετε τις συνεργασίες για 
περισσότερα θετικά αποτελέσµατα στην οµαλή ένταξη των µαθητών µε ιδιαιτερότητες στο µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής. 
 
4. Σήµερα ηµέρα Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2016, επισκέφτηκαν το 5ο ∆ηµοτικό σχολείο Αµπελοκήπων, ο 
Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής κ. Νίκος Οξύζογλου καθώς και ο υπεύθυνος του Β’ ΚΕ∆∆Υ κ. 
Παναγιώτης Βαρσάµης. Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας όσο αφορά την 
µαθήτρια της……………….., η οποία αντιµετωπίζει κινητικά και νευρολογικά προβλήµατα. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης – στην οποία  παραβρέθηκαν επίσης ο πατέρας της µαθήτριας καθώς και η κ. 
Πανταζίδου Αναστασία µε ειδικότητα Ε.Β.Π (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) – έγινε ανταλλαγή απόψεων 
και δόθηκαν συµβουλευτικές κατευθύνσεις για την ενασχόληση της µαθήτριας κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής. Οι στόχοι οι οποίοι τέθηκαν επικεντρώθηκαν κυρίως στη συµµετοχή της 
µαθήτριας σε περισσότερες δραστηριότητες και παιχνίδια µε τους συµµαθητές της αλλά και στην 
καλύτερη και οµαλότερη ένταξη της στο σύνολο της τάξης καθώς και στην αποτροπή της 
περιθωριοποίησης και αποµόνωσή της.                       

 
 

           
             ∆ρ. Νίκος Ι. Οξύζογλου                                              ∆ρ. Παναγιώτης Βαρσάµης 
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