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Στην Ελλάδα υπολογίζεται οτι υπάρχουν πάνω από 

200.000 άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης



Αίτια τύφλωσηςΑίτια τύφλωσης

(WHO, 2010; 2002,Resnikof et al., 2008; Resnikof et al., 2004; WHO, 2007; Witcher et al.,2001; West & Sommer, 2001; May et al., 2000; 
Thylefors et al.,1995; Gilbert & Foster, 2001; Gilbert et al., 1993)



Οφθαλμικές ΠαθήσειςΟφθαλμικές Παθήσεις

ΚαταρράκτηςΚαταρράκτης

Ο καταρράκτης προκαλεί θολή ή νεφελώδη όραση, με  αποτέλεσμα κίτρινου χρώματος στο 

φακό των ματιών. Αποτελεί  κύρια αιτία μειωμένης όρασης παγκοσμίως.

Ο καταρράκτης προκαλεί θολή ή νεφελώδη όραση, με  αποτέλεσμα κίτρινου χρώματος στο 

φακό των ματιών. Αποτελεί  κύρια αιτία μειωμένης όρασης παγκοσμίως.



Οφθαλμικές ΠαθήσειςΟφθαλμικές Παθήσεις

ΓλαύκωμαΓλαύκωμα

Το γλαύκωμα προκαλεί απώλεια της περιφερικής όρασης λόγω βλάβης στο οπτικό νεύρο ή 

αυξημένης πίεσης των ματιών. Προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται ως 

μια ύπουλη και μη αναστρέψιμη οφθαλμική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και  
στην τύφλωση, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.  

Το γλαύκωμα προκαλεί απώλεια της περιφερικής όρασης λόγω βλάβης στο οπτικό νεύρο ή 

αυξημένης πίεσης των ματιών. Προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται ως 

μια ύπουλη και μη αναστρέψιμη οφθαλμική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και  
στην τύφλωση, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.  



Οφθαλμικές ΠαθήσειςΟφθαλμικές Παθήσεις

Διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να επηρεάσει κάποιον με διαβήτη. Προκαλεί 

σκιές σε κάποιες περιοχές των οπτικών πεδίων, θολή όραση, που οφείλεται σε βλάβη στον 

αμφιβληστροειδή λόγω των υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. 

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να επηρεάσει κάποιον με διαβήτη. Προκαλεί 

σκιές σε κάποιες περιοχές των οπτικών πεδίων, θολή όραση, που οφείλεται σε βλάβη στον 

αμφιβληστροειδή λόγω των υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. 



Κορυφαία αίσθησηΚορυφαία αίσθηση

 88% του συνόλου των πληροφοριών μας για το περιβάλλον, τη 

διαβίωση μας, αλλά ακόμη και την ψυχαγωγία μας

Τροφοδοτεί το 45% του εγκεφάλου

 88% του συνόλου των πληροφοριών μας για το περιβάλλον, τη 

διαβίωση μας, αλλά ακόμη και την ψυχαγωγία μας

Τροφοδοτεί το 45% του εγκεφάλου

Συμμετέχει σε άλλες λειτουργίες και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Συμμετέχει σε άλλες λειτουργίες και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Η εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου έγινε με αύξηση του οπτικού φλοιού σε βάρος των άλλων τμημάτων του.Η εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου έγινε με αύξηση του οπτικού φλοιού σε βάρος των άλλων τμημάτων του.



Πάνω από το 60% των βρεφών με προβλήματα όρασης 

 έχουν τουλάχιστον μία άλλη διαταραχή ή χρόνια 

ασθένεια.



ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ

ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ;

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ

ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ;

Έλλειψη οπτικού κινήτρου

• Η απουσία της όρασης καθυστερεί την ψυχοκινητική ανάπτυξη
 (Haibach, Lieberman, & Pritchet, 2011; Houwen, Hartman, & Visscher, 2010; Wagner, Haibach, & Lieberman, 2013)  



Μπορούμε  να αντιληφθούμε μόνο αν μπούμε στη θέση τους. Μπορούμε  να αντιληφθούμε μόνο αν μπούμε στη θέση τους. 



ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Δυσκολία στη μετακίνηση

Έλλειψη οπτικών ερεθισμάτων-δυσκολίες στη μίμηση

Προβλήματα στην ανάπτυξη των κινητικών προτύπων και των 

κινητικών δεξιοτήτων

Μειωμένη ικανότητα ισορροπίας

Δυσκολίες στην αντίληψη σωστής στάσης και κίνησης

 Δυσκολίες στην αντίληψη της θέσης του σώματος στο χώρο  

 Καθυστέρηση στην πλευρίωση 

         (Houwen et al., 2008; Lieberman & McHugh, 2001; Colak et al., 2004; Stuart et al, 2006)
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ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ Φ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ; 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!!!
Έλλειψη καθοδήγησης και παρακίνησης, μη ενεργός τρόπος ζωής και υπερπροστασία.



Σχολικό περιβάλλον

Παιδιά με τύφλωση που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία 

παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα φυσικής 

κατάστασης από αυτά που φοιτούσαν σε τυπικά σχολεία  

                

Στο τυπικό σχολείο συχνά απαλλάσσονται από τη γυμναστική, οι 

ευκαιρίες για φυσική αγωγή που τους παρέχονται είναι 

περιορισμένες και οι καθηγητές φυσικής αγωγής δεν είναι 

εξειδικευμένοι, όπως συμβαίνει στα ειδικά σχολεία.

(Winnick, 2000, Schmidt  1985, Winnick και Short  1985)
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Προγράμματα Άσκησης





ΠΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΣΚΗΣΗ;ΠΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΣΚΗΣΗ;

Χρήση ακουστικών ερεθισμάτων, άλλων αισθήσεων, 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

Χρήση ακουστικών ερεθισμάτων, άλλων αισθήσεων, 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

Ασφαλείς συνθήκες

Εμπιστοσύνη των ασκούμενων

Ασφαλείς συνθήκες

Εμπιστοσύνη των ασκούμενων

Εξάσκηση με βλέποντεςΕξάσκηση με βλέποντες



Προσαρμογές και Τροποποιήσεις

ΕξοπλισμόςΕξοπλισμός ΚανόνεςΚανόνες

Χώρος άσκησης, περιβάλλονΧώρος άσκησης, περιβάλλον

Χρήση μεγαλύτερου και 

φωτεινότερου εξοπλισμού

 Χρήση χρωματικών αντιθέσεων

Παροχή χρόνου στο άτομο για  απτική 

 εξερεύνηση  του εξοπλισμού

Χρήση μεγαλύτερου και 

φωτεινότερου εξοπλισμού

 Χρήση χρωματικών αντιθέσεων

Παροχή χρόνου στο άτομο για  απτική 

 εξερεύνηση  του εξοπλισμού

Στρατηγικές διδασκαλίαςΣτρατηγικές διδασκαλίας

Βοηθοί οι οποίοι περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά  του χώρου

Απτική ανατροφοδότηση για τον προσδιορισμό 

των ορίων του χώρου

Κατάλληλη χρήση του φωτισμού

Χώρος χωρίς εμπόδια

Βοηθοί οι οποίοι περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά  του χώρου

Απτική ανατροφοδότηση για τον προσδιορισμό 

των ορίων του χώρου

Κατάλληλη χρήση του φωτισμού

Χώρος χωρίς εμπόδια

Αλλαγή του  αριθμού  των παικτών

Τροποποίηση των κανονισμών ώστε να 

μπορούν να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες 

συμμετοχής.

Αλλαγή του  αριθμού  των παικτών

Τροποποίηση των κανονισμών ώστε να 

μπορούν να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες 

συμμετοχής.

Λεπτομερείς οδηγίες

Ενθάρρυνση-παρακίνηση

Οδηγίες για τη στάση του σώματος

Απτική ή κιναισθητική καθοδήγηση 

όταν χρειάζεται ( αφού ρωτήστε και 

ενημερώστε).

Λεπτομερείς οδηγίες

Ενθάρρυνση-παρακίνηση

Οδηγίες για τη στάση του σώματος

Απτική ή κιναισθητική καθοδήγηση 

όταν χρειάζεται ( αφού ρωτήστε και 

ενημερώστε).



           ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ; 

ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΕΝΘΑΡΥΝΘΟΥΝ!!!

  



Εφαρμόζονται με επιτυχία προγράμματα 

άσκησης με στόχο βελτίωση της 

ισορροπίας  

της στάσης του σώματος και  την 

πρόληψη πτώσεων 

         (Sherrington et al, 2011, Ray, 2008)

Εφαρμόζονται με επιτυχία προγράμματα 

άσκησης με στόχο βελτίωση της 

ισορροπίας  

της στάσης του σώματος και  την 

πρόληψη πτώσεων 

         (Sherrington et al, 2011, Ray, 2008)

Alexander Technique

Μπορεί να διδαχθεί  κατ 'οίκον

Βασίζεται στη  λεκτική ανατροφοδότηση και σε 

καθοδηγούμενη κίνηση

Δεν απαιτείται η χρήση της  όρασης.

Alexander Technique

Μπορεί να διδαχθεί  κατ 'οίκον

Βασίζεται στη  λεκτική ανατροφοδότηση και σε 

καθοδηγούμενη κίνηση

Δεν απαιτείται η χρήση της  όρασης.



"Tai Chi  for people with v isual  impai rments: a pil ot study." 

   Journal of Visual Impairment & Blindness 98(1): 5-13.    M iszko, Ramsey, and Blasch (2004)

"Yoga for persons wi th severe v isual im pairment: a feasibil ity study." 

   Alternative Medicine Studies 2(e5): 18 -  25.    Jeter, Dagnelie, Khalsa, Haaz, and Bittner. (2012). 

Η εξάσκηση της ιδιοδεκτικότητας 
είναι ζωτικής σημασίας

Προγράμματα άσκησης  γιόγκα και 
Tai Chi

Η εξάσκηση της ιδιοδεκτικότητας 
είναι ζωτικής σημασίας

Προγράμματα άσκησης  γιόγκα και 
Tai Chi



Προώθηση  της ιδέας της δια βίου άσκησης 

στα άτομα με τύφλωση 

Προώθηση  της ιδέας της δια βίου άσκησης 

στα άτομα με τύφλωση 



Παραδείγματα προσαρμοσμένων αθλημάτωνΠαραδείγματα προσαρμοσμένων αθλημάτων



Τοξοβολία

Ο στόχος πρέπει να έχει στο 

κέντρο του κάποιο ηχητικό 

σήμα, το οποίο να 

ενεργοποιείται με τις βολές.

Τοξοβολία

Ο στόχος πρέπει να έχει στο 

κέντρο του κάποιο ηχητικό 

σήμα, το οποίο να 

ενεργοποιείται με τις βολές.

Ποιος είναι ο αθλητής 

με τύφλωση; 

Ποιος είναι ο αθλητής 

με τύφλωση; 



Τρέξιμο

Με πρόσδεση του 

βλέποντα οδηγού με 

τον ασκούμενο μέσω 

ενός σχοινιού , με  

κράτημα σχοινιού ή 

του αγκώνα.

Τρέξιμο
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με τύφλωση; 

Ποιος είναι ο 

αθλητής με 

τύφλωση; 

Ποιος είναι ο 

αθλητής με 

τύφλωση; 



Ποδόσφαιρο
Χρησιμοποιείται μπάλα με κουδουνάκια

Το γήπεδο είναι μικρότερων διαστάσεων με 

5 παίκτες σε κάθε ομάδα.

Ο τερματοφύλακας είναι βλέπων και 

καθοδηγεί τους συμπαίκτες του

Πίσω από κάθε τέρμα υπάρχει ένας βλέπων 

βοηθός της αντίπαλης ομάδας που 

καθοδηγεί την επίθεση.  
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Goalball
Τρεις παίκτες σε κάθε ομάδα.

 Στόχος να ρίξουν την μπάλα στο

τέρμα της αντίπαλης ομάδας.

 Τα κουδουνάκια που βρίσκονται 

μέσα στην μπάλα, βοηθούν

στον προσανατολισμό των παικτών.

Goalball
Τρεις παίκτες σε κάθε ομάδα.

 Στόχος να ρίξουν την μπάλα στο

τέρμα της αντίπαλης ομάδας.

 Τα κουδουνάκια που βρίσκονται 

μέσα στην μπάλα, βοηθούν

στον προσανατολισμό των παικτών.



 

Αντισφαίριση (tennis) 

Προσαρμογές: 

• Μεγάλο μπαλάκι με 

κουδουνάκι, 

• Έντονα χρωματισμένο, 

• 2 ή 3 χτυπήματα στο μπαλάκι 

πριν το χτυπήσει ο παίχτης 

• Το φιλέ χαμηλά με έντονα 

χρωματισμένη ταινία
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• Μεγάλο μπαλάκι με 

κουδουνάκι, 

• Έντονα χρωματισμένο, 

• 2 ή 3 χτυπήματα στο μπαλάκι 
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Ο Timur Gareyev κατά τη 

διάρκεια της προσπάθειας 

παγκόσμιου ρεκόρ



Brookfeld Blind Mountain Climber Tells His Story 

Λίγες είναι οι δραστηριότητες που δεν είναι 
προσιτές σε άτομα με προβλήματα 

όρασης ή τύφλωση.



Η πεζοπορία ως ψυχαγωγική δραστηριότητα για άτομα με προβλήματα όρασης ή τύφλωση

htps:ppwww.linkedin.comppulsephiking-recreatonal-actvity-blind-visually-impaired-people-kouveli

Με κατάλληλα προγράμματα άσκησης μπορούν να 

ξεπεράσουν τους περιορισμούς 



htps:ppwww.philanthropy.compartclepBat-aavigaton-nnspiresp157751



2018 IRONMAN 70.3 World Championship: Nelson Mandela Bay, South Africa

Ο αθλητής συμμετέχει διαδοχικά στα τρία αγωνίσματα και μάλιστα συνεχόμενα (χωρίς κενό, 

πέραν αυτού που χρειάζεται για να φορέσει ρούχα ή να προσαρμόσει τον εξοπλισμό του).

Η σειρά των αγωνισμάτων μπορεί να αλλάζει, αλλά συνήθως το κολύμπι προηγείται και 

ακολουθούν, ποδήλατο και τρέξιμο ή τρέξιμο και ποδήλατο



Με έγκαιρη και τακτική άσκηση μπορούν να 

φτάσουν σε όμοια επίπεδα φυσικής κατάστασης με αυτά

του τυπικού πληθυσμού 
Williams et al. 1996; Blessing et al.1993; Ponchillia, Powell, Felski, & 

aicklawski, 1992

Με έγκαιρη και τακτική άσκηση μπορούν να 

φτάσουν σε όμοια επίπεδα φυσικής κατάστασης με αυτά

του τυπικού πληθυσμού 
Williams et al. 1996; Blessing et al.1993; Ponchillia, Powell, Felski, & 

aicklawski, 1992



Achievement is the GoalAchievement is the Goal

aOT only PartcipatonaOT only Partcipaton





htps:ppwww.youtube.compwatchwv--BBwaaVThho
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