
ΔΕΠ-Υ & Αθληηιζμός 

 

Βαζηδόκελνη ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε έγθξηησλ ειιελόγισζζσλ θαη 

μελόγισζζσλ πεγώλ, δόθηκα ζα ηζρπξηδόκαζηαλ όηη παηδηά κε θιηληθή δηάγλσζε 

ΓΔΠ-Υ ηείλνπλ λα απνθιίλνπλ ζεκαληηθά θαη εκθαλώο από ηα κέζα θπζηνινγηθά 

επίπεδα, σο πξνο:  

Α) Τελ ςπρνθηλεηηθή ηθαλόηεηα:  Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηα ζπγθεθξηκέλα 

παηδηά ζπλήζσο λα πζηεξνύλ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ξνπηίλαο ηνπο, είηε 

ζρνιηθέο είηε εμσζρνιηθέο, παξνπζηάδνληαο ζπλεζέζηεξα ειιηπή αηζζεζηό- θηλεηηθό 

ζπληνληζκό θαη αληηιεπηηθέο δεμηόηεηεο, θαζώο επίζεο αδέμηνπο ρεηξηζκνύο, θαθή 

αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθόηεηα, αζηάζεηα ζηελ εθηέιεζε πνιύπινθσλ θηλήζεσλ θαη 

αηειή θαηαλόεζε πνιύπινθσλ εληνιώλ θαη λνεηηθώλ δηεξγαζηώλ (Gvozdetskaya & 

Kavun,2019) Σπλήζσο, ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά δπζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν ζηελ 

εθηέιεζε εξγαζηώλ πνπ θαληάδνπλ εύθνιεο γηα άιια παηδηά, θαη ηδηαίηεξα ζην 

«multitasking», έρνληαο σο απόξξνηα ηελ ρξήζε αξθεηώλ πεξηηηώλ ή ιαλζαζκέλσλ 

θηλήζεσλ (ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηα νκαδηθά παηρλίδηα). 

Β) Τελ ηθαλόηεηα πξνζαλαηνιηζκνύ ζηνλ ρώξν:  Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, 

ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά λα «ράλνληαη» κέζα ζηνλ ρώξν θαη λα ρξήδνπλ ζπλερνύο 

επαλαθνξάο, νξηνζέηεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζεκείσλ αλαθνξάο. Παηδηά κε ΓΔΠ-Υ, 

δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα πξνζαλαηνιηζκνύ θαη αληίιεςεο ηνπ ρώξνπ, είηε 

αλαθνξηθά κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό, είηε αλαθνξηθά κε ηξίηνπο παξάγνληεο. 

Δπίζεο, ε ζπλερήο θίλεζε θαη ρξήζε πεξηηηώλ θηλήζεσλ, δπζθνιεύεη ηε ζπλύπαξμε 

ηνπο θαη ζπλεξγαζία κε άιια παηδηά ζηνλ ίδην ρώξν, ηδηαίηεξα δε ζε έλα αγσληζηηθό 

ρώξν (π.ρ. γήπεδν πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη) πνπ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα 

θάζε παηδί- αζιεηή, απαηηώληαο θαη ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο.  

Γ) Τελ ηαρύηεηα αληίδξαζεο:  Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ηα ζπγθεθξηκέλα 

παηδηά λα αληηδξνύλ ζρεηηθά πην αξγά θαη ζπαζκσδηθά ζε έλα εξέζηζκα. Τα παηδηά κε 

ΓΔΠ-Υ ιεηηνπξγνύλ ζε «δηθό ηνπο» ρξόλν, ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν λα 

ζπγθεληξσζνύλ ζε έλα εξέζηζκα πνπ εθδειώλεηαη θαη λα πξνβνύλ ζε αληίζηνηρε 

θηλεηηθή αληίδξαζε (Taylor,2013.McGough,2014). 

Ζ ζπκκεηνρή ζε ζπνξ θαη παηρλίδηα δύλαηαη λα επηδξά «ζεξαπεπηηθά» ζε 

παηδηά κε ΓΔΠ-Υ, ηόζν λεύξν-βηνινγηθά (Panksepp,2008), όζν θαη σο κέζνλ 

θνηλσληθνπνίεζεο, θνηλσληθήο δηάδξαζεο θαη ζσκαηηθήο επεμίαο, ρσξίο όκσο λα 

ιείπνπλ δπζθνιίεο (McMillen,2013). Όπσο αλαθέξνπλ νη παηδνςπρίαηξνη Salpekar & 

McGough, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ πηζαλώο λα δπζθνιεύνληαη θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε νκαδηθά αζιήκαηα θαζώο απαηηείηαη ζπλερήο πξνζήισζε ζην παηρλίδη, ζηε 

ζηξαηεγηθή, ζηε ζέζε ηνπο, ζηνπο ζπκπαίθηεο, ζηνπο αληίπαινπο θαη ζε πνιιά αθόκα 

ζηνηρεία (McMillen,2013), γεγνλόο πνπ είλαη δύζθνιν θαη απαηηεηηθό γηα έλα παηδί 

κε ρακειό δείθηε ςπρνθηλεηηθήο ηθαλόηεηαο, πξνζαλαηνιηζκνύ ζηνλ ρώξν θαη 

ηαρύηεηαο αληίδξαζεο. 

Δπίζεο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ παηδηά κε ΓΔΠ-Υ θαη νκαδηθά 

ζπνξ/παηρλίδηα ζπληζηνύλ έλα «εθξεθηηθό» κείγκα (Johnson & Rosen,2000), θαζώο 

ηα παηδηά ληώζνπλ όηη δελ ηα θαηαθέξλνπλ όπσο νη ζπλνκήιηθνη ηνπο (Gvozdetskaya 

& Kavun,2019), αηζζάλνληαη θαηώηεξνη, απηό-καηαίσζε, ίζσο δέρνληαη ιεθηηθή θαη 

κε ιεθηηθή (ζπλεηδεηή θαη αζπλείδεηε) θξηηηθή από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κε 

απνηέιεζκα έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα, ηελ απνγνήηεπζε, ηελ απόζπξζε, 

ηε γεληθόηεξε δπζθνξία ηόζν ζηα ίδηα ηα παηδηά όζν θαη ζην θιίκα ηεο νκάδαο/ηάμεο. 

Τα αηνκηθά ζπνξ δύλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζνλ θνηλσληθνπνίεζεο ησλ 

παηδηώλ κε ΓΔΠ-Υ κέζσ αηνκηθήο πξνζπάζεηαο απαιιαγκέλεο από άκεζε νκαδηθή 

ζπλεξγαζία, ειαρηζηνπνηώληαο ηαπηόρξνλα ηηο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο πξνζηξηβώλ, 



εληαγκέλε όκσο πάληα ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο νκάδαο/ηάμεο. Ζ θπζηθή αγσγή 

πξέπεη λα δίλεη πξσηνβνπιία ζηα παηδηά θαη ην πξόγξακκα ηεο λα είλαη επέιηθην, λα 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε από ηνλ αξρηθό πξνγξακκαηηζκό, ώζηε λα ππάξμεη βειηίσζε 

ζηε ζσκαηηθή, θηλεηηθή, ςπρηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηώλ. (Εάξαγθαο,2011:43). Οθείινπκε λα πξνζαξκόδνπκε ην παηρλίδη ζην 

παηδί, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο, πόζν κάιινλ όηαλ 

αλαθεξόκαζηε ζε παηδηά κε ΓΔΠ-Υ.   

Προηάζεις διατείριζης παιδιών με ΔΕΠ-Υ προς εκπαιδεσηικούς Φσζικής 

Αγωγής 

Φξεζηκνπνίεζε πηλάθσλ αλαγξαθήο αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

Λεθηηθή – κε ιεθηηθή αλαηξνθνδόηεζε/ επαλαθνξά 

Οξηνζέηεζε ρώξνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη νξίσλ θίλεζεο (θνξδέιεο, θώλνη, ζηεθάληα) 

Βνεζόο γπκλαζηή – ππεύζπλε ζέζε ζηελ νκάδα 

Φξήζε ρξνλνκέηξνπ 

Εσεξό, παηρληδηάξηθν, δηά-δξαζηηθό ζηπι δηδαζθαιίαο 

Γηαξθήο θίλεζε παηδηώλ – επηηόπηα θίλεζε (κε ζηεθάλη γηα νξηνζέηεζε) 

Θεαηξηθό παηρλίδη - παληνκίκα 

Παηρλίδη κνηίβσλ (https://www.youtube.com/watch?v=z5pSNjR8vGY)  

Σθπηαινδξνκία  

Αηνκηθά αζιήκαηα ( ζηίβνο, ηέληο, θνιύκβεζε, πνιεκηθέο ηέρλεο, πάιε, ηάε θβν λην, 

θιπ ) 

 

Το παρόν κείμενο αποηελεί απόζπαζμα δημοζιεσμένης ερεσνηηικής εργαζίας. Για ηο πλήρες κείμενο ηης 

εργαζίας, βιβλιογραθικές αναθορές, κ.λπ. μπορείηε να μεηαβείηε ζηο http://physed.pdekritis.gr/live/wp-

content/uploads/2022/02/praktika_physed_1_v6.pdf (ζελ.29) 
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