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Φυσική Αγωγή και Αυτισμός 

Η συμβολή της άσκησης στην εκπαίδευση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού 

Ποίκιλες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι συμβολή της άσκησης στην 

εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό είναι σημαντική, αποφέροντας τους αρκετά οφέλη. 

Μελέτες σχετικές με την εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε άτομα με αυτισμό έχουν 

αποδείξει ότι η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή έχουν 

ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την επικοινωνία με το περιβάλλον και έχουν συμβάλει 

σημαντικά στην αύξηση της θετικής συμπεριφοράς των ατόμων με αυτισμό 

(Παπατσιακμάκη 2004). 

Σύμφωνα με την μελέτη των Watters, R.G. και Watters, W.E. (1980), τα άτομα με 

αυτισμό που συμμετείχαν σε πρόγραμμα φυσικής άσκησης, εκπαιδευτικών εργασιών και 

παρακολούθηση τηλεόρασης, παρουσίασαν πιο χαμηλά επίπεδα αυτοδιέγερσης, έπειτα 

από την εφαρμογή του προγράμματος άσκησης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα, ότι η άσκηση συμβάλει στην μείωση μη αποδεκτών συμπεριφορών και στη 

διευκόλυνση της παραγωγικής εκπαιδευτικής προσέγγισης των ατόμων με αυτισμό. 

Εξετάζοντας τη συγκέντρωση προσοχής, τη συμπεριφορά αλλά και την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, οι Gradin και Scariano (1995), απέδειξαν ότι οι 

φυσικές δραστηριότητες όπως κολύμπι, ιππασία και πεζοπορία, μπορούν να επιφέρουν 

θετικές αλλαγές στα άτομα με αυτισμό. Κατά την εκτέλεση τέτοιου είδους 

δραστηριοτήτων, τόσο η συγκέντρωση της προσοχής, όσο και η αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον ήταν μεγάλη. Ταυτόχρονα οι φυσικές δραστηριότητες συνέβαλαν και στην 

μείωση της αυτοδιέγερσης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. 

Οι Ming, Julu, Wark, Apartopoulos και Hansen (2003), εξέτασαν το κατά πόσο η 

άσκηση μπορεί να συμβάλει στην συναισθηματική αλληλεπίδραση των ατόμων με 

αυτισμό στο εξωτερικό περιβάλλον. Στην μελέτη δόθηκε βαρύτητα στις διανοητικές και 

σωματικές προσπάθειες των ατόμων με αυτισμό που είχαν να κάνουν με τις αλλαγές 
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στην αυτόνομη δραστηριότητα του εγκεφαλικού στελέχους, όπως και στην αύξηση της 

ροής του αίματος σε αρκετές περιοχές του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 

άτομο με αυτισμό που συμμετείχε παρουσίασε κατάλληλη αυτόνομη διανοητική 

αντίδραση κατά την εκτέλεση της άσκησης. Επίσης παρουσίασε μια αναδυόμενη 

αντίδραση κατά την εκτέλεση ισομετρικής άσκησης, φανερώνοντας ένα καλό σημάδι 

διανοητικής προσπάθειας με σκοπό να ακολουθήσει το άτομο εντολές. Συμπερασματικά, 

φάνηκε ότι το άτομο με αυτισμό κατέβαλε προσπάθειες, τόσο διανοητικές όσο και 

σωματικές, για να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον, παρόλο που ήταν περιπλεγμένες 

και δεν εκφράστηκαν όπως θα ήταν αναμενόμενο.  

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη έρευνα όπως και σε πολλές άλλες μελέτες γίνεται 

ευρέως γνωστό και αποδεκτό ότι τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν δυσκολίες κατά την 

εκπαίδευση τους στη φυσική αγωγή. Εφόσον όμως διαμορφωθούν κατάλληλα οι 

συνθήκες και οι μέθοδοι άσκησης, τα άτομα με αυτισμό θα αυξήσουν την αυτοπεποίθηση 

τους και θα συμμετέχουν πιο ευχάριστα, απολαμβάνοντας της θετικές επιδράσεις της 

άσκησης (Παπατσιακμάκη, 2004). 

 

Προσαρμοσμένες συνθήκες και μέθοδοι άσκησης ατόμων στο φάσμα του 

αυτισμού  

Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα ένταξης ατόμων με αυτισμό στην φυσική αγωγή, η 

λέξη κλειδί που θα πρέπει να γνωρίζουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής όταν σχεδιάζουν 

ένα πρόγραμμα ένταξης ατόμων με αυτισμό στη φυσική αγωγή είναι η «προσαρμογή». 

 

Προσαρμόζω σημαίνει…….…… ταιριάζω, μετατρέπω, τροποποιώ. 

Ο σκοπός της προσαρμογής είναι: α) να μειώσει το χάσμα μεταξύ των ατομικών 

κινητικών χαρακτηριστικών όλων των μαθητών, β) να μειώσει την πιθανότητα 

αποτυχίας των μαθητών με αυτισμό.  
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Χωρίς την προσαρμογή του προγράμματος φυσικής αγωγής και χωρίς το σωστό 

σχεδιασμό, η ένταξη είναι καταδικασμένη να αποτύχει! 

 

Στην πράξη……. 

Πως μπορούν οι καθηγητές φυσικής αγωγής να προσαρμόσουν το πρόγραμμα; 

Οι προσαρμογές μπορούν να σχεδιαστούν με βάση τη “μερική συμμετοχή” των ατόμων 

με αυτισμό. Η “μερική συμμετοχή” υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες που δεν μπορούν 

να εκτελεσθούν με τον ίδιο τρόπο από όλους τους μαθητές, μπορούν να εκτελεσθούν 

μέσα από ποικιλία προσαρμογών.  

 

 Κάποιοι μαθητές μπορεί να δεχτούν φυσική βοήθεια από ένα συμμαθητή τους. 

 Κάποιοι άλλοι μπορούν να δεχτούν την τροποποίηση κανόνων ενός παιχνιδιού, 

όπως για παράδειγμα το δικαίωμα να περπατούν χωρίς να κάνουν ντρίπλα στο 

μπάσκετ. 

 Κάποιοι μαθητές μπορεί να θέλουν προσαρμογή του αθλητικού περιβάλλοντος, 

όπως για παράδειγμα μεγαλύτερο καλάθι στο μπάσκετ. 

 

 

 

 

 

Μήπως σας θυμίζουν κάτι αυτές οι προτάσεις; ;  

Όλοι οι καθηγητές φυσικής αγωγής μπορούν να σκεφτούν παρόμοιες προτάσεις και 

ιδέες, για την προσαρμογή ενός προγράμματος φυσικής αγωγής προκειμένου να 
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ενσωματωθούν επιτυχημένα μαθητές με διαφορετικές ικανότητες. Γιατί η “μερική 

συμμετοχή” είναι καλύτερη από την “μηδενική συμμετοχή”.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απλοποίηση μιας αθλητικής 

δραστηριότητας μπορεί να βοηθήσει ένα 

μαθητή με αυτισμό αλλά θα μπορούσε να 

οδηγήσει στην έλλειψη ενδιαφέροντος για 

άλλους πιο επιδέξιους μαθητές 

Οι Καθηγητές φυσικής αγωγής πρέπει 

να είναι σίγουροι όταν αποφασίζουν να 

προσαρμόσουν δραστηριότητες και να 

σιγουρέψουν ότι η επιλογή τους είναι η 

καταλληλότερη δυνατή για όλους τους 

μαθητές!  

Να επιτρέπεται στο μαθητή με 

αυτισμό να συμμετάσχει 

επιτυχημένα και να διατηρεί το 

ενδιαφέρον του σε υψηλά επίπεδα 
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Μαθητές με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων 

 

Για να επιτευχθεί μια αθλητική δεξιότητα δεν υπάρχει μόνο ένας μόνος τρόπος. Ένας 

κινητικός στόχος στο αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις 

δυνατότητες του κάθε μαθητή. Έτσι οι μαθητές με διαφορετικά 

επίπεδα ικανοτήτων θα καταφέρουν να συνυπάρξουν στο μάθημα 

φυσικής αγωγής.  

Να εξασφαλίζεται η 

ασφάλεια όλων των 

μαθητών 

Ο χρόνος των καθηγητών φυσικής 

αγωγής πρέπει να διανέμεται σε 

όλους τους μαθητές του ισότιμα, 

ανεξαρτήτως παιδιού με αυτισμό 

Να μην επηρεαστούν αρνητικά οι 

μαθητές χωρίς αυτισμό, οι οποίοι πρέπει 

να έχουν υψηλό ενδιαφέρον για την 

δραστηριότητα και να μην στερούνται 

τον ενεργητικό χρόνο συμμετοχής τους 
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Εφαρμόζοντας απλές προσαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα της φυσικής αγωγής 

 Πολυδιάστατη προσαρμογή: ο Καθηγητής φυσικής αγωγής επιλέγει 

διαφορετικούς στόχους και τους ταιριάζει στις ατομικές ανάγκες και 

ικανότητες των μαθητών. Έτσι διαφορετικοί στόχοι για κάθε μαθητή μπορούν 

να επιτευχθούν στο ίδιο μάθημα Φ.Α. και στις ίδιες φυσικές δραστηριότητες. 

  Αλληλοκαλυπτόμενη προσαρμογή: ο Καθηγητής φυσικής αγωγής διδάσκει σε 

όλους τους μαθητές μαζί την ίδια ομαδική δραστηριότητα αλλά ταυτόχρονα 

οι μαθητές εξασκούνται σε διαφορετικούς κινητικούς στόχους. 

 

Σχεδιάζοντας στην πράξη ένα πρόγραμμα άσκησης για τα άτομα στο φάσμα του 

αυτισμού 

Ορισμένα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, μπορεί να εμφανίσουν 

αυξημένη υπερδιέγερση, η οποία να τους οδηγήσει στην εφαρμογή αρνητικών 

συμπεριφορών/προκλήσεων π.χ. αυτοτραυματισμό. Η υπερδιέγερση που νιώθουν 

ορισμένες φορές τα άτομα με αυτισμό, πιθανά να οφείλεται σε δυσλειτουργία 

επεξεργασίας αισθητηριακών ερεθισμάτων ή σε αυξημένα επίπεδα άγχους.  

Οι Kern, Koegel, Dyer, Blew και Fenton (1982), εξέτασαν την χρησιμότητας της 

άσκησης στην αντιμετώπιση ακατάλληλων μορφών συμπεριφοράς των ατόμων στο 

φάσμα του αυτισμού. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν άτομα με αυτισμό που είχαν 

εμφανίσει πριν την άσκηση σε έντονο βαθμό συμπεριφορά αυτοδιέγερσης. Έπειτα από 

την εκτέλεση μιας φυσικής δραστηριότητας (τζόκινγκ), τα ίδια άτομα παρουσίασαν 
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μείωση του επιπέδου της αυτοδιέγερσης. Επίσης ήταν πιο παραγωγική και 

συγκεντρωμένη στα σχολικά τους καθήκοντα. 

Παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται δύο χρόνια αργότερα σε μελέτη των Kern, Koegel 

και Dunlap (1984), όπου διερευνήθηκε το κατά πόσο το είδος της άσκησης (π.χ. ήπια- 

έντονη), μπορεί να επηρεάζει την μετέπειτα στερεοτυπική συμπεριφορά που θα 

εμφανίσουν τα άτομα με αυτισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η ήπια 

μορφή άσκησης, δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στην μετέπειτα στερεοτυπική 

συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό. Σε αντίθεση με την έντονη μορφή άσκησης, που 

επέφερε σημαντική μείωση των στερεοτυπικών αντιδράσεων που εμφάνιζαν μετέπειτα τα 

άτομα με αυτισμό. 

Την ίδια χρονιά, οι Baumeister και MacLean (1984), εξέτασαν την επίδραση ενός 

προγράμματος άσκησης με τζόκινγκ σε άτομα με σοβαρή στερεοτυπική συμπεριφορά και 

αυτοτραυματισμό. Από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε ότι αρνητικές αντιδράσεις 

και  συμπεριφορές μειώθηκαν σταδιακά, εμφανίζοντας μεγάλη βελτίωση σε σχέση με 

την συμπεριφορά των ατόμων πριν την έρευνα. Παρόλα αυτά, μετά το πέρας της έρευνας 

οι αρνητικές αντιδράσεις αυξήθηκαν και πάλι, σε μικρότερη κλίμακα. 

Μια δεκαετία αργότερα, οι Elliott, Dobbin, Rose και Soper (1994), σύγκριναν τις 

επιδράσεις της προπόνησης σε κινητικές δραστηριότητες σε σχέση με τις επιδράσεις της 

έντονης αερόβιας άσκησης στην στερεοτυπική συμπεριφορά ατόμων με αυτισμό. Το 

δείγμα της έρευνας εκτέλεσε: α) επιτραπέζιες δραστηριότητες, β) διάφορα είδη άσκησης, 

όπως ποδήλατο, ελαφρά βάρη, όπου ο καρδιακός ρυθμός δεν ξεπερνούσε τους 120 

παλμούς, γ) έντονη αερόβια άσκηση που ξεπερνούσε τους 130 καρδιακούς παλμούς. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα φάνηκε ότι μόνο οι προπονήσεις έντονης αερόβιας 

άσκησης επέφεραν σημαντική μείωση των στερεοτυπικών αντιδράσεων και των 

συμπεριφορών παρεκτροπής και καμία άλλη μορφή άσκησης. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 

το κάθε άτομο με αυτισμό που συμμετείχε είχε διαφορετικό βαθμό και είδος μείωσης των 
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μετέπειτα στερεοτυπικών αντιδράσεων και αρνητικών προκλήσεων. Οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή έντονης αερόβιας άσκησης, μπορεί να 

βελτιώσει κατά το ήμισυ συμπεριφορές παρεκτροπής και σε μεγαλύτερο ποσοστό 

στερεοτυπικές συμπεριφορές ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.   

Λίγα χρόνια αργότερα, σε μια παρόμοια μελέτη οι Celiberti, Bobo, Kelly, Harris και 

Handleman (1997), διερεύνησαν τις επιδράσεις των φυσικών δραστηριοτήτων στη 

συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό. Πιο συγκεκριμένα μελέτησαν την επίδραση δύο 

μορφών άσκησης (βάδισμα-τζόκινγκκ) στην συμπεριφορά ενός παιδιού με αυτισμό κατά 

την εκπαιδευτική ώρα. Στα αποτελέσματα φάνηκε ότι το παιδί με αυτισμό μείωσε κατά 

31% την αυτοδιέγερση του στη διάρκεια του 40 λεπτού μαθήματος, εφόσον είχε 

προηγηθεί ένα πρόγραμμα άσκησης με τζόκινγκ. Επίσης διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα 

άσκησης με βάδισμα δεν εμφάνισε καμία αλλαγή στην συμπεριφορά του παιδιού με 

αυτισμού στη διάρκεια του 40 λεπτού μαθήματος. Επιπροσθέτως, φάνηκε ότι και μετά το 

πέρας της έρευνας το παιδί με αυτισμό δεν εμφάνισε καμία ακραία αρνητική 

συμπεριφορά, όπως εμφάνιζε πριν την εφαρμογή του προγράμματος φυσικών 

δραστηριοτήτων, αποδεικνύοντας ότι οι επιδράσεις του προγράμματος έντονης άσκησης 

έχει διάρκεια στο χρόνο. 

Συμπερασματικά, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς διαβάζοντας τις παραπάνω 

έρευνες, τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα 

φυσικής αγωγής, τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού είναι πολλά. Τα ευρήματα των 

ερευνών, αποδεικνύουν ότι η συμβολή της άσκησης είναι αρκετά σημαντική στη 

καθημερινή ζωή, τόσο των ατόμων με αυτισμό, όσο και των τυπικών. Τέλος, έγινε 

αναφορά στη διάρκεια συμμετοχής των μαθητών με αυτισμό στο μάθημα της φυσικής 

αγωγής, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσαρμογές που θα κάνει ο 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο εκάστοτε μάθημα.  
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