
Μ α θ α ί ν ω 

Ένα Συµπεριληπτ ικό

σε βασικές  τεχν ικές  του Judo

Αφιερωµένο στους δασκάλους µας

ν α 
ν α 
ν α 

π έ φ τ ω ,
σ η κ ώ ν ο µ α ι ,
δ ι ε κ δ ι κ ώ .

Π ρ ό γ ρ α µ µ α 
Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς 



Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνοµαι, να διεκδικώ. 
Ένα Συµπεριληπτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 

σε βασικές τεχνικές του Judo.

Ανδροµάχη Νάνου, Ανδροµάχη Γιατράκου, Αυγερινός Μαϊστρέλλης

Σκίτσα και εικαστικό έργο εξωφύλλου: Αντωνία Καραπανταζή

Γραφιστική επιµέλεια, σελιδοποίηση: ∆ωροθέα Λούκρη

1η έκδοση: Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2020

Copyright ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ

ΣΤΡ. ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΥ 5, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ./Fax: 2310.248272, e-mail: grafima@grafima.com.gr

www.grafima.com.gr

 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ

ISBN: 978-618-5271-89-3

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η ολική ή µερική αναπαραγωγή 

του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 

φωτοτυπικό και ηχογράφησης, ή όπως αλλιώς, χωρίς προηγούµενη 

γραπτή άδεια του εκδότη.



Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

1.

Εισαγωγή 009

011

1.1.

1.2.

1.3.

Η συµπεριληπτική εκπαίδευση υπό το πρίσµα ∆ιεθνών 

Οργανισµών

Συµπεριληπτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις

Το παράδειγµα του Ιnclude  

Συµπεριληπτική εκπαίδευση: 

Έννοια, προοπτική και µεθοδολογικές επιλογές 

2.

2.1.

2.1.1

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

Τα χαρακτηριστικά του Judo

Το Judo ως µορφή παρέµβασης

Το Judo σε έφηβους µε επιθετική συµπεριφορά

Το Judo σε µέλη στεγνών θεραπευτικών 

προγραµµάτων. Το παράδειγµα του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Θεραπεία και εκπαίδευση. Κοινή πορεία στο µοντέλο 

εκπαίδευσης ΚΕ.ΘΕ.Α.

Συµπεριληπτικά µαθήµατα Judo στο International 

Matsuura dojo Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 2004-2014

Το Judo σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης 

Judo, ο δρόµος της ευγένειας

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

3.4.1.

Ορισµός ∆ιαταραχών Αυτιστικού Φάσµατος

Αιτιολογία

∆ιαγνωστικά Χαρακτηριστικά

Παρεµβάσεις µέσω της φυσικής άσκησης

Παρεµβάσεις µέσω του Judo 

και άλλων πολεµικών τεχνών

Το Judo στις ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος 

4.

4.1.

4.1.1.

∆όµηση του προγράµµατος

Οι στόχοι και το περιεχόµενο των µαθηµάτων

Συµπεριληπτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης βασικών τεχνικών 

Judo, «Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνοµαι, να διεκδικώ»

011

013

016

019

019

023

024

026

027

030

031

035

035

036

036

038

039

041

041

046



4.1.2. Προτεινόµενες δραστηριότητες σε κάθε µάθηµα  

Ερευνητική µεθοδολογία

Συµµετέχοντες

Χώρος και χρόνος εφαρµογής της διδακτικής 

παρέµβασης

Εργαλεία-Μέσα συλλογής των δεδοµένων

∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων

Επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων

Ευρήµατα

1ο Ερευνητικό Ερώτηµα 

2ο Ερευνητικό Ερώτηµα

3ο Ερευνητικό Ερώτηµα

Συµπεράσµατα 

Μελλοντικές έρευνες 

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.8.

5.9.

Εργαλεία
Γλωσσάρι
Εξοπλισµός
Κανονισµοί
Εικόνες  

Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.

∆ιδακτική Παρέµβαση: η υλοποίηση του Συµπεριληπτικού 

Προγράµµατος Εκπαίδευσης σε βασικές τεχνικές του Judo

Αντί Επιλόγου

Βιβλιογραφία

Παράρτηµα

048

075

076

077

079

079

082

084

088

096

099

126

138

141

143

147

157

157
169
170
171
174



005

Θέλω ειρήνη και ασφάλεια και δικαιοσύνη! Τα θέλω όλα και για όλους µαζί. Θέλω και 

κοινωνική ένταξη όλων όσοι µένουν ή κινδυνεύουν να µείνουν στο περιθώριο. Τα 

κείµενα που υιοθετούνται από διεθνείς Οργανισµούς είναι επιθυµίες-στόχοι δύσκολα 

επιτεύξιµοι. Καλώς όµως τίθενται, γιατί δείχνουν τον δρόµο και σηµαδεύουν τον τόπο 

άφιξης. Τι κι αν για πολλούς είναι µια ουτοπία. Για πολλούς άλλους είναι µέρος της κα- 

θηµερινότητάς τους.

Μερικά από αυτά τα άτοµα, µε γνώσεις στέρεες και ποικίλες ικανότητες και, κυρίως, µε 

ισχυρή θέληση και µε προσήλωση σε έναν οραµατικό σκοπό, την αρµονική συνύπαρ- 

ξη των ανθρώπων επί της Γης, ασχολήθηκαν µε ένα θέµα που έχει πολλούς βαθµούς 

δυσκολίας. Πράγµατι, η συνεκπαίδευση ατόµων σε ένα πλαίσιο µη τυπικής εκπαί- 

δευσης είναι από µόνη της δύσκολο εγχείρηµα. Όταν, τώρα µπαίνει σε τροχιά και ένα 

πρωτοποριακό όχηµα, το Judo, τα πράγµατα γίνονται ακόµη πιο σύνθετα. Και όταν 

όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν όχι από ένα µόνο άτοµο, αλλά από µια οµάδα που, για 

να τα καταφέρει, πρέπει να είναι ισχυρή, αποδοτική και αποτελεσµατική, τότε ο βαθ- 

µός δυσκολίας µεγαλώνει. Και δεν τελειώνει εδώ το θέµα. Όχι. Γιατί για να επιτύχουν 

τον στόχο τους καταστρώνουν λεπτοµερές πολύπλοκο σχέδιο δράσης που προβλέπει 

όλα τα επιµέρους βήµατα, δηµιουργούν πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και κρατούν 

«ηµερολόγιο καταστρώµατος» στο οποίο περιγράφονται τα πάντα.

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έγινε προσπάθεια να καταγραφούν τα πάντα. 

Ακατόρθωτο βέβαια, αλλά εσείς οι προσεκτικοί και ευαίσθητοι αναγνώστες θα µπο- 

ρέσετε να διαβάσετε και πάρα πολλά µέσα από τις γραµµές του. Το βιβλίο αυτό είναι 

ένα «ντοκιµαντέρ σε κείµενο», είναι µια µαρτυρία. Στέκει όµως περίφηµα και ως ένα 

επιστηµονικό κείµενο, αφού µε πολύ φροντίδα περιγράφει τη µέθοδο και τα ερευνη- 

τικά ερωτήµατα, τα αποτελέσµατα και τα πορίσµατα της εκπαιδευτικής παρέµβασης που 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
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όλοι µαζί µε τις καθηµερινές προσπάθειές µας µπορούµε να τον ζωντανέψουµε. 

Ευχαριστώ θερµά την οικογένεια του include που µου έδωσε την ευκαιρία να µοιρα- 

στώ µαζί τους το απόσταγµα µιας κοπιαστικής δουλειάς και, φυσικά, το µότο τους:

Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνοµαι, να διεκδικώ!

∆ρ. Ανδρέας Οικονόµου

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
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Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι «εµποτισµένες» από τις ανθρώπινες 

ανάγκες, τις επιθυµίες και τα οράµατα. «Οξειδώνονται µες τη νοτιά των ανθρώπων», 

θα έγραφε ο Ελύτης. Η οξείδωση γίνεται εφαλτήριο για τη δράση τους.

Το Include, δρώντας ως µια ανοιχτή διεπιστηµονική κοινότητα, διερευνά και προωθεί  

κατάλληλες συµπεριληπτικές πρακτικές σε εφαρµογή του 4ου στόχου βιώσιµης ανά- 

πτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.

Mέσω της δράσης «Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνοµαι, να διεκδικώ» προτείνει ένα 

Συµπεριληπτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης σε Βασικές Τεχνικές του Judo για παιδιά µε 

νοητικές ή αυτιστικού φάσµατος διαταραχές, µε την υποστήριξη µελών από στεγνά θε- 

ραπευτικά προγράµµατα που έχουν λάβει εκπαίδευση στο άθληµα και έχουν βιώσει 

την θεραπευτική του επίδραση. Η δράση απαντά στην ανάγκη ευάλωτων οµάδων να 

µάθουν να διεκδικούν την αυτόνοµη κοινωνική συµµετοχή τους. Σχεδιάστηκε ώστε να 

ανταποκρίνεται στην ποικιλοµορφία των αναγκών και να ενισχύει τη συµµετοχή και 

την αλληλεπίδρασή αξιοποιώντας τις αρχές του καθολικού σχεδιασµού.

Τα αποτελέσµατα ήταν πιο θετικά από τα αρχικώς προσδοκώµενα.

Στο βιβλίο περιγράφεται η ερευνητική µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα της. Περι- 

λαµβάνεται, επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιήθηκε προκειµένου να συµ- 

βάλλει στον σχεδιασµό αντίστοιχων συµπεριληπτικών προγραµµάτων σε άλλους το- 

µείς της εκπαίδευσης. 
Ανδροµάχη Νάνου, PhD

Ειδική Παιδαγωγός 

Επιστηµονικά υπεύθυνη των ερευνητικών προγραµµάτων του Include

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
της συντονίστριας της δράσης: 

«Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνοµαι, να διεκδικώ»
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«Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνοµαι, να διεκδικώ». Ένα Πρόγραµµα Εκπαίδευσης σε 

βασικές τεχνικές του Judo, που σχεδιάστηκε για να συµπεριλάβει παιδιά µε ∆ιαταραχές 

Αυτιστικού Φάσµατος. H δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου του  

Προγράµµατος ενίσχυσης καινοτόµων κοινωνικών πρωτοβουλιών και ενδυνάµωσης 

ικανοτήτων των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, “Σηµεία Στήριξης”. Το 

πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση, το 

ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυµα, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυµα 

Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυµα Α. Γ. Λεβέντη και το 

Ίδρυµα Μποδοσάκη.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα;

Η ιδέα για τη δηµιουργία της δράσης «Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνοµαι, να διεκδι- 

κώ» γεννήθηκε στο “Σχολείο για όλους: Τokei Maru”, χώρο έρευνας και δράσης του 

Επιστηµονικού Σωµατείου Include. Το Include είναι µια ανοιχτή διεπιστηµονική κοι- 

νότητα, η οποία σε σύµπραξη µε οικογένειες ευάλωτων και µη κοινωνικών οµάδων, 

αντιπαλεύει τις διακρίσεις και επιχειρεί να αναδείξει µέσα από την κοινωνική δράση και 

την επιστηµονική έρευνα τα οφέλη µιας συµπεριληπτικής κοινωνίας. Απώτερος σκοπός 

του Include είναι η άρση των εµποδίων για την ισότιµη συµµετοχή όλων στο κοινω- 

νικό γίγνεσθαι. Στην διεπιστηµονική και διαπολιτισµική κοινότητα του Include ποικί- 

λες ιδέες διασταυρώνονται, δοκιµάζονται µέσα από έρευνα και αναδιαµορφώνονται 

διαρκώς, ώστε να προσφέρουν πολύτιµη κοινωνική αρωγή. Σε αυτό το σταυροδρόµι 

των ιδεών το Include ανακάλυψε το Judo “το δρόµο της ευεξίας και της ευγένειας”.   
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Πού αποσκοπεί η ∆ράση; 

Η δράση «Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνοµαι, να διεκδικώ» είναι µια συµπεριληπτική 

δράση στο πλαίσιο της οποίας η ∆ιεπιστηµονική οµάδα του Include επιχείρησε, να 

σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις ενός προγράµµατος εκ- 

παίδευσης σε βασικές τεχνικές του Judo για παιδιά µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φά- 

σµατος, µε την ενεργή στήριξη µελών στεγνών θεραπευτικών προγραµµάτων, Judoka, 

στο επίπεδο του 1ου Kru, καφέ ζώνη. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι να διαµορ- 

φώσει τους όρους της συµµετοχής των παιδιών µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος 

ή µε νοητικές διαταραχές στο Judo, ώστε να µάθουν να διεκδικούν τη συµµετοχή και 

την αυτονοµία τους.
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Μαθαίνω να πέφτω, να σηκώνοµαι, να διεκδικώ
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