
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Play Unified. Learn Unified.
Παίζουμε μαζί. Μαθαίνουμε μαζί.



➢ ένα παγκόσμιο κίνημα που έχει ως σκοπό τη συμμετοχή ατόμων 
με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό.

➢ ένας ζωντανός οργανισμός που δεν σταματά να αγωνίζεται για 
την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική 
αναπηρία μέσω παράλληλων εκπαιδευτικών και πολιτισμικών 
προγραμμάτων, όχι μόνο στον αθλητικό χώρο, αλλά στο 
γενικότερο κοινωνικό σύνολο.

Τα Special Olympics είναι…



Οι αθλητές μας, παιδιά και ενήλικες με νοητική 

αναπηρία μας εμπνέουν καθημερινά!

Τι πιστεύεις ότι είναι η Νοητική Αναπηρία; 



H νοητική αναπηρία 
(intellectual disability) 

αναφέρεται ως μία σημαντικά 
κάτω από το μέσο όρο γενική 

νοητική λειτουργία, που 
εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια 
της αναπτυξιακής περιόδου 

και συνοδεύεται από 
ανεπάρκειες στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά 

American Association of Intellectual and Developmental

Disabilities (AAIDD)



Αιτίες

είναι παρόντες κατά τη στιγμή της σύλληψης και
οφείλονται σε κληρονομικούς παράγοντες και σε
ανωμαλίες χρωμοσωμάτων ή μεταβολισμούΓενετικές:

• οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες και 
επενεργούν κατά την περίοδο της κυήσεως και 
της ατομικής ζωής από τη βρεφική ηλικία μέχρι 
την ενηλικίωση 

Περιβαλλοντικές:

American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)(2009)



Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα άτομα  με νοητική  αναπηρία αντιμετωπίζουν μικρότερες ή 

μεγαλύτερες δυσκολίες:

▪ στη γραφή, ανάγνωση, αντίληψη χρόνου και αριθμών, εννοιών, αντίληψη του χώρου

▪ σε κοινωνικές δεξιότητες, διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, αυτοεξυπηρέτηση, καθημερινότητα

Όμως με τη σωστή υποστήριξη μπορούν να ζήσουν αυτόνομα και να πετύχουν πολλά πράγματα στη

ζωή τους, όπως να συμμετέχουν σε προπονήσεις και αγώνες, να βάζουν προσωπικούς στόχους και

να επιτυγχάνουν σημαντικές διακρίσεις.

Νοητική Αναπηρία

➢ όταν η Πνευματική του λειτουργία (IQ) είναι  σημαντικά κάτω από το μέσο όρο

➢ ο Δείκτης Νοημοσύνης είναι κάτω από 70 έπειτα από αξιολόγηση από ειδικούς επιστήμονες

➢ ανάλογα με τον δείκτη νοημοσύνης, η αναπηρία, διακρίνεται σε ήπια, μέτρια, και σοβαρή



(να είσαι διαφορετικός-video)



Οι λέξεις έχουν σημασία...

Δόκιμοι Όροι

• Νοητική Αναπηρία

• Νοητική υστέρηση

• Νοητική καθυστέρηση

• Άτομο με αναπηρία

• Άτομο με σύνδρομο down

• Αθλητής



«Από μια θερινή κατασκήνωση για ανθρώπους με νοητική αναπηρία 

σ’ένα Παγκόσμιο Κίνημα, τα Special Olympics αλλάζουν ζωές και 

συμπεριφορές για περισσότερο από 50 χρόνια».

Όλα ξεκίνησαν…...

Στην Αμερική, το 1968 από την Eunice Kennedy-Shriver, αδελφή

του τότε Προέδρου της Αμερικής, John F Kennedy.

Αρχικά ξεκίνησε σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση στο σπίτι της Kennedy με

100 μόλις αθλητές, αλλά το κίνημα επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Αμερική και

από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σήμερα τα Special Olympics παρέχουν αθλητικά προγράμματα σε 193

χώρες, σε 22 θερινά και 8 χειμερινά Ολυμπιακού-τύπου αθλήματα και σε

αυτά συμμετέχουν περίπου 6 εκατομμύρια αθλητές με νοητική αναπηρία.





Tα Special Olympics 
στην Ελλάδα



Από το 1987 τα Special Olympics στην Ελλάδα προσφέρουν σε ετήσια βάση,

δωρεάν δυνατότητες προπόνησης και συμμετοχής σε αγώνες - στα 27 Ολυμπιακού 

τύπου αθλήματα - σε αθλητές με νοητική αναπηρία.

Special Olympics Hellas

Παρέχoυν στους αθλητές τη δυνατότητα:

▪ να αναπτύσσονται σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και

▪ να συμμετέχουν στη χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός, σε

περιβάλλον σεβασμού, αποδοχής και κοινωνικής ένταξης.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από αφοσιωμένους εθελοντές προπονητές,

καθηγητές Φυσικής Αγωγής αλλά και άλλων εθελοντών



Special Olympics vs. Paralympics



1. Στα Special Olympics συμμετέχουν μόνο αθλητές με νοητική αναπηρία ενώ Στα Paralympics

συμμετέχουν αθλητές με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία (όραση) ή/και με νοητική 

αναπηρία. 

2. Στα Special Olympics σκοπός είναι ο Μαζικός αθλητισμός ενώ στα Paralympics σκοπός είναι ο 

Πρωταθλητισμός. 

3. Στα Special Olympics όλοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Αγώνες ενώ στους 

Παραολυμπιακούς η συμμετοχή των αθλητών γίνεται μετά από πρόκριση ή από αγωνιστικά 

όρια που πρέπει να πετύχουν οι αθλητές. 

4. Στα Special Olympics όλοι επιβραβεύονται με μετάλλια και με ειδικά αναμνηστικά  βραβεία 

ενώ στα Paralympics, όπως και στους αγώνες των αρτιμελών, μετάλλια παίρνουν μόνο οι τρεις 

(3) πρώτοι νικητές στον τελικό του αγωνίσματος.

Special Olympics vs. Paralympics



Εσύ ξέρεις τις διαφορές;



Παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές µε και

χωρίς νοητική αναπηρία και αθλητές των Special Olympics να συμμετέχουν MAZI σε

κοινές αθλητικές δράσεις, μέσα και έξω από τα σχολική τους κοινότητα.

Play Unified. Learn Unified.
Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.

(video PU)



Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 διδακτικές ώρες και χωρίζεται σε 2 ενότητες:

➢ Το Θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει εκπαιδευτική παρουσίαση στους μαθητές με 

σκοπό να τους εισάγει στον κόσμο των Special Olympics και να τους προετοιμάσει 

για το βιωματικό μέρος

➢ Το πρακτικό-βιωματικό μέρος περιλαμβάνει 2 αθλητικές δράσεις με τη 

συμμετοχή μεικτών ομάδων (μαθητές με και χωρίς νοητική αναπηρία)

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης καθώς και των δύο ενταξιακών αθλητικών 

δράσεων απονέμεται σε όλους τους μαθητές βεβαίωση συμμετοχής στο ενταξιακό αυτό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Special Olympics και το σχολείο σας πιστοποιείται ως 

Σχολείο Ενταξιακού Αθλητισμού – Unified School

Το σχολείο λαμβάνοντας μέρος στις ενταξιακές δράσεις γίνεται ένας χώρος συμβίωσης, 

αποδοχής και σεβασμού στην μοναδικότητα του καθενός και κατ’ επέκταση συμβάλει στη 

δημιουργία μιας ενταξιακής κοινωνίας!

Περιγραφή του Προγράμματος

Play Unified. Learn Unified.
Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.



Στόχος και Οφέλη Προγράμματος

✓ Εξοικειώνει τους μαθητές με την αναπηρία

✓ Αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για την κοινωνική ένταξη των ατόμων μιας ομάδας τόσο εντός 

όσο και εκτός γηπέδου

✓ Ενισχύει το αίσθημα της συνεργασίας και της φιλίας

✓ Συμβάλει στην άρση των προκαταλήψεων, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του 

αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία

✓ Δίνει τη δυνατότητα οι μαθητές να κατανοήσουν τις δυσκολίες αλλά και τις ικανότητες των 

αθλητών με νοητική αναπηρία αλλά και ταυτόχρονα οι ίδιοι οι αθλητές να 

συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες τους

✓ Ανάπτυξη Μεικτών Ομάδων (Unified Teams) και Unified Partners 

Play Unified. Learn Unified.
Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.



Στην Ελλάδα έως σήμερα: 91 
πιστοποιημένα σχολεία ενταξιακού αθλητισμού 
- Έτη 1 & 2

Περιφέρεια Kεντρικής Μακεδονίας 
17 Unified Schools

(2 Θεσσαλονίκη & 15 Σέρρες)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
4 Unified Schools
(2 Πάτρα & 2 Αγρίνιο)

Περιφέρεια Κρήτης
6 Unified Schools

(Χανιά)

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας 
& Θράκης

1 Unified School 
(Έβρος)

Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
3 Unified Schools

(Σύρος)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
7 Unified Schools 

(7 Εύβοια)

Περιφέρεια Αττικής
53 Unified Schools

(Αθήνα)





Unified Sports
▪ Tα Unified Sports των Special Olympics (αθλήματα κοινωνικής ένταξης) είναι ένα πρόγραμμα 

που συνδυάζει τη συμμετοχή αθλητών των Special Olympics με αθλητές χωρίς νοητική 

αναπηρία (partners) στην ίδια ομάδα (unified team). 

▪ Τα μέλη της ομάδας προπονούνται και αγωνίζονται μαζί με ίσες ευκαιρίες προπόνησης και 

αγώνων για όλους τους αθλητές.

▪ Τα οφέλη του προγράμματος Unified Sports : βελτίωση της αθλητικής επίδοσης, αγωνιστική 

εμπειρία, ενίσχυση αυτοεκτίμησης, εποικοδομητική ένταξη, δημόσια εκπαίδευση και 

ευαισθητοποίηση, προσωπική ανάπτυξη, συμμετοχή της οικογένειας, κοινωνικοποίηση, 

δημιουργία φιλικών σχέσεων, κ.α.

▪ Τα Unified Sports στηρίζονται και συνεργάζονται με σχολεία, αθλητικά σωματεία και άλλους 

πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Γίνε και εσύ μέλος μιας ομάδας!

Play Unified. Learn Unified.
Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.





Νεαροί Ηγέτες χωρίς Αποκλεισμούς - Youth Leaders

Ποιοι; νέοι από 14 έως 24 ετών, με και χωρίς νοητική αναπηρία, με όρεξη και ιδέες να κάνουν
πράξη την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμα μέλη, χωρίς
περιορισμούς και προκαταλήψεις.

Play Unified. Learn Unified.
Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.

Πώς; ➢ μέσα δράσεις και σεμινάρια ενημερώνονται, εκπαιδεύονται, μοιράζονται ιδέες και τις
απόψεις και συμμετέχουν στην οργάνωση ενταξιακών μεικτών δράσεων

➢ διαπιστεύονται ως νεαροί ηγέτες από τα Special Olympics Hellas, αποτελούν μέλη της
ίδιας ομάδας και συνεργάζονται με τον μέντορά τους (π.χ. καθηγητή, προπονητή) να
σχεδιάσουν τους τρόπους και τις τακτικές επίτευξης των στόχων τους.

➢ αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη να προάγουν την ισότιμη ένταξη των ανθρώπων
με νοητική αναπηρία εντός και εκτός γηπέδου, στα σχολεία, τους συλλόγους και τις
τοπικές κοινωνίες

➢ εκπαιδεύονται και εγγράφονται στην παγκόσμια βάση δεδομένων των Special Olympics
και ταξιδεύουν και συμμετέχουν σε παγκόσμια επιμορφωτικά σεμινάρια και ομιλίες.



Ημερίδα Νεαρών Ηγετών @ Κολλέγιο Αθηνών



Ημερίδα Νεαρών Ηγετών @ ΕΝΕΓΥΛ & ΕΠΑΛ Κορωπίου





Ενταξιακή Αθλητική Δράση @ Σχολεία Βριλησσίων 



MATP @ Δούκας 2019



MATP @ Δούκας 2020



Ενδοσχολικά Ενταξιακά Τουρνουά Ποδοσφαίρου @ Θεσσαλονίκη και Αθήνα 





Γίνε και ΕΣΥ μέλος  του 

Παγκόσμιου Κινήματος των 

Special Olympics. Υποστήριξε  

την ένταξη  των ατόμων με 

νοητική αναπηρία στον 

αθλητισμό και την κοινωνία. 

Σπάσε τους φραγμούς και τις  

προκαταλήψεις! 

#LetsChangeTheGame


