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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να αξιολογήσει την εφαρμογή 2,5-D 

εμβύθισης στη βελτίωση της ρυθμικής ικανότητας ατόμων με νοητική αναπηρία. Ο 

σχεδιασμός περιλάμβανε ρυθμικές ασκήσεις με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού 

προβαλλόμενο με την ύπαρξη των νέων τεχνολογιών. Στην έρευνα συμμετείχαν 4 

άτομα (2 αγόρια και 2 κορίτσια) ηλικίας 24-32 χρονών με ΔΝ (Δείκτη Νοημοσύνης) 

που κυμαινόταν από <30 – 50, σύμφωνα με το Stanford Binet Intelligence Scale 

(Thorndike, Hagen & Sattler, 1985). Στην ομάδα παρέμβασης εφαρμόστηκε 

οπτικοακουστικό πρόγραμμα εξάσκησης της ρυθμικής ικανότητας με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα το οποίο παρουσιαζόταν στο δάπεδο. 

Οι εξεταζόμενοι εκτελούσαν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις εικόνες που 

εμφανίζονταν στο δάπεδο και το εναλλασσόμενο τέμπο που ακούγονταν. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του 

φύλου και του δείκτη νοημοσύνης στην επίδοση των ατόμων (p>.05), επίσης, δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά κύρια επίδραση των παραγόντων φύλο και δείκτη 

νοημοσύνης στην επίδοση των ατόμων (p>.05) κατά τη δοκιμασία της ρυθμικής 

ικανότητας στο τεστ  High/Scope Rhythmic Competence Analysis Test (Weikart, 

1989). Επίσης, βελτίωση στη ρυθμική ικανότητα παρουσιάστηκε σε όλες τις 

δραστηριότητες που περιελάμβανε η κύρια παρέμβαση εκτέλεσης από όλα τα άτομα 

αλλά και βελτίωση στη ρυθμική ικανότητα της αρχικής μέτρησης με την τελική και 

στα δύο beat. Η τεχνολογία μπορεί να παρέμβει και να βελτιώσει τον τρόπο ζωής 

ατόμων σε άτομα με πολύ σοβαρές νοητικές και κινητικές αναπηρίες, με τη χρήση 

οπτικοακουστικών παρεμβάσεων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Κατάλληλα 

διαμορφωμένα προγράμματα με την ενίσχυση των νέων τεχνολογιών μπορούν να 

συμβάλλουν στη στήριξη και την αποκατάσταση αυτών των δυσλειτουργιών.   

 

 

Λέξεις κλειδιά: ρυθμική ικανότητα, νέες τεχνολογίες, οπτικοακουστική παρέμβαση.
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ABSTRACT 

The survey was designed to assess the application of 2,5-D immersion in 

improving rhythmic ability of people with intellectual disabilities. The design 

included a rhythmic exercises using audiovisual alleged the existence of new 

technologies. The survey involved 4 people (2 boys and 2 girls) aged 24-32 years with 

WNV (IQ) ranging from <30-50, according to the Stanford Binet Intelligence Scale 

(Thorndike, Hagen & Sattler, 1985). In the intervention group applied audiovisual 

training program of rhythmic capacity by using a computer and projector, which was 

presented on the floor. Subjects performed the program in accordance with the images 

appearing on the floor and the alternating tempo sounded. The results show that there 

was no statistically significant interaction between gender and IQ in the performance 

of individuals (p> .05), also not statistically main effect of gender factors and IQ 

observed in the performance of individuals (p> .05) during testing of rhythmic 

capacity in the High / Scope rhythmic competence Analysis test (Weikart, 1989). 

Also, improvement in rhythmic ability presented in all activities that included the 

main enforcement action by all persons and improvement in rhythmic ability of the 

initial measurement to the final in both beat. Technology can intervene and improve 

the lifestyle of people in people with severe mental and physical disabilities, using 

audiovisual interventions with the help of new technologies. Specifically designed 

programs with the aid of new technologies can help to support and rectification of 

malfunctions. 

 

 

Keywords: rhythmic ability, new technology, audiovisual intervention.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 2,5 D ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της τεχνολογίας ή νέες τεχνολογίες 

αποτελούν τη σύγχρονη εκδοχή της πληροφορικής και έχουν ως επίκεντρο τους τον 

υπολογιστή, ο οποίος παρέχει δυνατότητες πολυμέσων και υπερμέσων επιτρέποντας 

την καταγραφή, την αποθήκευση και επεξεργασία ήχου και εικόνας (ακίνητης ή 

κινούμενης) και δυνατότητες τηλεπικοινωνιών επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ 

ανθρώπων, συσκευών και την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και σε τράπεζες 

πληροφοριών (Σολομωνίδου, 2001).   

Στην εποχή μας οι εφαρμογές των τεχνολογιών και της πληροφορίας είναι 

αρκετές και υπάρχουν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, διάθεσης του 

ελεύθερου χρόνου και ψυχαγωγίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας με την 

παρουσία διάφορων συσκευών (τηλεόραση, βίντεο, βιντεοπαιχνίδια, υπολογιστές, 

κινηματογράφος, κ.λ.π.) έχει διεισδύσει στις μεταφορές, στην ιατρική, στις τέχνες, 

στον αθλητισμό, στη βιομηχανία, στους χώρους εργασίας, στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων, αλλά και στην εκπαίδευση και στο σχολείο, αποτελώντας πηγή γνώσης 

και λειτουργώντας ως «παράλληλο σχολείο» (όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον 

Friedman το 1966), ώστε το σημερινό παιδί να συνδυάζει τη γνώση του σχολείου με 

τη γνώση της τεχνολογίας (Ασλανίδου, 1992, Κορωναίου, 2001, Σολομωνίδου, 2001, 

Ράπτης & Ράπτη, 2004).   

Το επίθετο «νέες» δίπλα στη λέξη τεχνολογίες σηματοδοτεί την τομή με τις 

παραδοσιακές τεχνολογίες, όπου κοινό στοιχείο των νέων τεχνολογιών είναι η 

μετάβαση από την απλή αναπαραγωγή εικόνας και ήχου στην τηλεόραση, το βίντεο, 

τις «πραγματικές» εικόνες και τις εικόνες του υπολογιστή, οι οποίες μπορούν να 

ενσωματώνονται σε κάθε είδος κειμένου και ήχου (Κορωναίου, 2001).  

  Στη σύγχρονη κοινωνία οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην 

εκπαίδευση, στην επικοινωνία, στην ψυχαγωγία, στην εργασία κ.λ.π. Διευρύνουν, όχι 

μόνο τη ζωή των ατόμων, αλλά αυξάνουν την ανεξαρτησία και την ικανότητα των 

ατόμων με ειδικές αναπηρίες να συμμετέχουν πλήρως σε καθημερινές 
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δραστηριότητες, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα σε ακαδημαϊκές  ή και 

επαγγελματικές επιλογές τους (Resta & Laferriere, 2007, Shih, Chang, & Shih, 2009, 

Stern, 2008,). Τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι περισσότερα αν τα άτομα αυτά είχαν 

τη δυνατότητα να βελτιώσουν το επίπεδο της επάρκειάς τους με τις νέες τεχνολογίες 

έχοντας περισσότερη εκπαίδευση και επαφή με το αντικείμενο, ανάλογα με τις 

δυνατότητες και την προσαρμογή του υπολογιστή και του λογισμικού στα ατομικά 

χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου (Ritchie & Blanck, 2003, Shih, et.al., 2009, Shih, 

et.al., 2010). Για να αυξηθούν οι λειτουργικές ικανότητες των ατόμων με νοητική 

αναπηρία, ώστε να ενταχθούν με τις δικές τους δυνατότητες στην κοινωνία, οι νέες 

τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν τεράστιες δυνατότητες και μεθόδους 

εξισορρόπησης ανάμεσα στα άτομα με και χωρίς ειδικές αναπηρίες. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την υποστήριξη και την προσαρμογή του περιβάλλοντος του 

υπολογιστή, δημιουργώντας βοηθητικά προγράμματα λογισμικού ή και 

υποστηρικτικά hardware τα οποία θα είναι πιο οικεία και λειτουργικά προς αυτά τα 

άτομα (Shih, Huang, Liao, Shih, & Chiang, 2010). 

 

Νοημοσύνη  

Η νοημοσύνη δεν αποτελεί κάτι ενιαίο και συγκεκριμένο, αλλά είναι 

αποτέλεσμα πολλών λειτουργιών του εγκεφάλου, ώστε να προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασης των φυσικών και ψυχικών 

λειτουργιών του ατόμου (Αγγελοπούλου - Σακαντάμη, 2004, Πολυχρονοπούλου, 

2012). Ο Gardner (1983) υποστηρίζει την ύπαρξη όχι μόνο ενός είδους νοημοσύνης, 

αλλά ένα σύνολο νοημοσύνης με οχτώ παραλλαγές που αντιστοιχούν σε οχτώ 

διαφορετικά επίπεδα ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η γλωσσικολεκτική, η 

λογικομαθηματική, η μουσική, η χωρική, η σωματική, η διαπροσωπική, η 

ενδοπροσωπική και η φυσιοκρατική νοημοσύνη. 

Η σωματική ή κιναισθητική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου να 

ελέγχει και να χρησιμοποιεί τα μέρη του σώματός του με ευκολία, καθώς και να 

χειρίζεται τα διάφορα αντικείμενα με δεξιοτεχνία. Η σωματική νοημοσύνη 

επηρεάζεται από τον κινητικό σχεδιασμό (νευρομυϊκή ικανότητα σχεδιασμού της 

κίνησης), την κιναισθητική μνήμη (αυτοματοποίηση της κίνησης) και την 

κιναισθητική αντίληψη (παροχή πληροφοριών για το βάρος, τις διαστάσεις και τη 

θέση των αντικειμένων, καθώς και τη θέση και την κίνηση του σώματος) (Stankov, 
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Seizova-Cajic, & Roberts, 2001). Ο συγχρονισμός, η ισορροπία και η επιδεξιότητα 

εξαρτώνται από τη σωματική νοημοσύνη και η εξάσκηση μέσω της παρατήρησης ή 

της μίμησης της κίνησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξή της. Τα 

άτομα καλλιτεχνικής και αθλητικής δραστηριότητας κατέχουν σε μεγάλο βαθμό το 

συγκεκριμένο είδος νοημοσύνης, αφού το μπαλέτο και ο χορός βελτιώνουν το ρυθμό, 

την όρθια θέση του σώματος, την ισορροπία με αποτέλεσμα την καλύτερη αίσθηση 

του  σώματος και της κίνησης (Gardner, 1983, Seitz, 1989).  

Τα άτομα με ΝΑ παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στην κινητική τους 

ανάπτυξη. Η σωματική νοημοσύνη εμφανίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα στα άτομα με 

αισθητηριακές, κινητικές και νοητικές διαταραχές, όπως και στα άτομα με ΝΑ λόγω 

του χαμηλού δείκτη νοημοσύνης, ο οποίος επηρεάζει την κινητική τους ανάπτυξη 

παρουσιάζοντας ελλείψεις σωματικής νοημοσύνης (Sherrill, 1998).  

 

Νοητική Αναπηρία  

 Ταξινόμηση – Αιτιολογία - Συχνότητα εμφάνισης – Χαρακτηριστικά 

 

Η νοητική αναπηρία (ΝΑ) χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

ανθρώπου και είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από νοητική ανεπάρκεια, 

αποτελώντας σύμπτωμα πολλών διαταραχών με γνωστές και άγνωστες αιτίες 

(Αγγελοπούλου, 2002). Σύμφωνα με τον Robert Ebel (1974), «η μόνη απόδειξη που 

έχουμε για το αν ένα άτομο είναι περισσότερο ή λιγότερο νοήμον, είναι το ότι 

συμπεριφέρεται με περισσότερη ή λιγότερη νοημοσύνη» (Πολυχρονοπούλου, 2014). 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας συνεκτικός ορισμός για τα άτομα με ΝΑ και 

χρησιμοποιούνται πολλοί και ποικίλοι όροι. Για τη διάγνωση της «νοητικής 

καθυστέρησης» έχουν ενσωματωθεί στην σχετική νομοθεσία τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα εργαλεία DSMIV και ICD-10 και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν αν και η διαδικασία της αξιολόγησης και της 

διάγνωσης των ειδικών αναγκών είναι συνήθως εκτενής και χρονοβόρα (Παγιάτσου, 

Δημητρίου, Χατζησάββα, 2012).  

Κατά την Αμερικάνικη Εταιρία για τη ΝΑ (AAMD): Νοητική Αναπηρία είναι 

η κάτω του φυσιολογικού νοημοσύνη που έχει την αρχή της κατά το στάδιο της 

ανάπτυξης και συνοδεύεται από ανεπάρκεια σε ένα ή περισσότερους τομείς της 

ωρίμανσης, της μάθησης και της κοινωνικής προσαρμογής (Heward, 2011, 
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Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2002, Πολυχρονοπούλου, 2014). Το άτομο με ΝΑ 

υποφέρει από συνεχιζόμενη ανικανότητα του σώματος, του πνεύματος και της 

προσωπικότητας.  

Η πιο διαδεδομένη μορφή ταξινόμησης της ΝΑ είναι αυτή που χρησιμοποιεί 

το Δείκτη Νοημοσύνης (Δ.Ν.). Κάθε άτομο που ο δείκτης νοημοσύνης του βρίσκεται 

κάτω του μέσου δείκτη νοημοσύνης (100) περισσότερο από δύο σταθερές αποκλίσεις 

ανήκει στα νοητικά ανάπηρα άτομα. Οι σταθμισμένες δοκιμασίες αξιολόγησης της 

νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται είναι των Stanford – Binet (Stanford – Binet 

Intelligence Scale) και νεότερες δοκιμασίες όπως του Wechsler WISC – R (Wechsler 

Intelligence Scale For Children – Revised), οι οποίες αξιολογούν νοητικές ικανότητες 

και εκφράζουν το δείκτη νοημοσύνης του εκάστοτε ατόμου (Sherrill, 1998). 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει το σύστημα ταξινόμησης της ΝΑ βασισμένο 

στο AAMR’s Classification of Mental Retardation και στο Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM – IV – TR), (Heward, 2011). Με βάση το 

συγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης, τα άτομα με νοητική αναπηρία ανήκουν σε ένα 

από τα παρακάτω επίπεδα.  

 

Πίνακας 1  

 

Ταξινόμηση της νοητικής αναπηρίας βάσει του Δείκτη 

Νοημοσύνης (ΔΝ) 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ  

Ήπια/Ελαφρά ΝΑ 50 – 55 έως περίπου 70  

Μέτρια ΝΑ 35 – 40 έως 50 – 55 

Σοβαρή  ΝΑ  20 – 25 έως 35 – 40 

Βαριά ΝΑ  Κάτω από 20 – 25 

 

Τα παιδιά με οριακή νοημοσύνη παρακολουθούν γενικό σχολείο ή «αργά» 

τμήματα παρουσιάζοντας προβλήματα στο σχολείο, όμως τα περισσότερα τα 

καταφέρνουν αρκετά καλά, κοινωνικά και επαγγελματικά. Στην ελαφρά νοητική 

αναπηρία ανήκουν τα παιδιά που φοιτούν σε «ειδικές» τάξεις σχολείου που με 

κατάλληλη βοήθεια μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά και να ζουν 

ανεξάρτητα. Σ’ αυτό το επίπεδο ανήκει το 90% των παιδιών με ΝΑ και είναι 
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ασκήσιμα και εκπαιδεύσιμα. Τα παιδιά με μέτρια ΝΑ αντιπροσωπεύουν το 10% των 

ατόμων με ΝΑ και εκπαιδεύονται σε ειδικό σχολείο με εξάσκηση σε τεχνικές 

αυτοεξυπηρέτησης και επιδεξιότητες με περιορισμένες απαιτήσεις σε ακαδημαϊκή 

μόρφωση. Τα παιδιά με σοβαρή ΝΑ αποτελούν το 3 – 4% του πληθυσμού με ΝΑ και 

κατά την προσχολική ηλικία παρουσιάζουν περιορισμένη κινητική ανάπτυξη, 

έλλειψη επικοινωνιακού λόγου και εξασκούνται σε επιδεξιότητες βασικής 

αυτοεξυπηρέτησης με συνεχή επίβλεψη. Τα παιδιά με βαριά ΝΑ αναγνωρίζονται σε 1 

– 2 % του συνόλου των ατόμων με ΝΑ στα οποία απαιτείται συνεχή επίβλεψη σε 

ίδρυμα (Αγγελοπούλου - Σακαντάμη, 2002). 

Πάνω από 100 αίτια έχουν αναγνωρισθεί αν και αυτά προσδιορίζουν μόνο περίπου το 

ένα τέταρτο του συνόλου των αναγνωρίσιμων περιπτώσεων (Fait, 1989, Sherrill, 1993).  

Σύμφωνα με την προσέγγιση της Αμερικανικής Εταιρείας Νοητικής 

Καθυστέρησης (ΑΑΜR) οι αιτιολογικοί παράγοντες ομαδοποιούνται στις εξής 

τέσσερις κατηγορίες βιοιατρικοί παράγοντες στους οποίους  συμπεριλαμβάνονται οι 

γενετικές διαταραχές και η ποιότητα διατροφής, Κοινωνικοί 

/οικογενειακοί παράγοντες, στους οποίους αναφέρονται οι  περιβαλλοντικοί και 

εξωτερικοί  παράγοντες που σχετίζονται με τις κοινωνικές και οικογενειακές 

αλληλεπιδράσεις, συμπεριφορικοί παράγοντες στους οποίους ανήκουν παράγοντες 

που σχετίζονται με συμπεριφορές των γονέων και του περιβάλλοντος ,όπως 

επικίνδυνες συμπεριφορές (συμπεριφορές κακοποίησης, βαριάς σωματικής βλάβης, 

κλπ.) ή συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με τη χρήση απαγορευμένων χημικών 

ουσιών από την πλευρά της μητέρας κοκ. και εκπαιδευτικοί παράγοντες που 

σχετίζονται με την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών και κατάλληλης υποστήριξης 

(Heward, 2011) . 

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία εκτιμά τη συχνότητα εμφάνισης να κυμαίνεται 

από 2,3 – 3% του συνολικού πληθυσμού (Dunn & Fait, 1989, Heward, 2011, Sherrill, 

1993, Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2002, Πολυχρονοπούλου, 2003). Υπολογίζεται 

ότι το 80 – 90% των ατόμων με ΝΑ ανήκει στην ελαφρά και μέτρια και μόνο το 5% 

στη σοβαρή ΝΑ. 

Ωστόσο, για την αξιολόγηση της νοητικής αναπηρίας με μοναδικό κριτήριο το 

δείκτη νοημοσύνης δεν λαμβάνει υπόψη τα άλλα απαραίτητα διαγνωστικά κριτήρια, 

τα ελλείμματα στην προσαρμοστική λειτουργία και την ανάγκη για υποστήριξη. 

Πράγματι, αν στην εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης της νοητικής αναπηρίας 

ληφθεί υπόψη η προσαρμοστική συμπεριφορά μαζί με τη νοητική ικανότητα το 
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ποσοστό υπολογίζεται περίπου στο 1%, έρευνες οι οποίες το επιβεβαιώνουν των 

Larson, 2001 με συχνότητα εμφάνισης 0,78% και Fujiura, 2003 με συχνότητα 

εμφάνισης 1,27% του πληθυσμού των Η.Π.Α. (Heward, 2011).  

Γενικό χαρακτηριστικό των ατόμων με ΝΑ είναι ότι παρουσιάζουν 

καθυστέρηση σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Ως προς τα εξωτερικά τους 

χαρακτηριστικά παρουσιάζουν μικρότερο κεφάλι, συγγενείς ανωμαλίες, 

καρδιοπάθειες, ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος, σπασμούς 

(Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2002), έχουν μικρότερο ανάστημα, παρουσιάζουν 

αποκλίσεις της σπονδυλικής στήλης και είναι υπέρβαρα (Sherrill, 1998, Winnick, 

1995). Τα αρχέγονα και αιθουσαία αντανακλαστικά αναπτύσσονται με αργό ρυθμό με 

αποτέλεσμα την αργή ανάπτυξή τους στο βάδισμα, τη σωστή στάση και την 

ισορροπία του σώματος (Sherrill, 1998). 

Τα άτομα με ΝΑ παρουσιάζουν κάποιες μορφές δυσλειτουργίας του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σχετικά με 

τις γνωστικές τους λειτουργίες σε σχέση με τα άτομα με φυσιολογικό δείκτη 

νοημοσύνης. Συγκεκριμένα παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα ρυθμού μάθησης, 

ειδικά προβλήματα στην κατανόηση και χρήση του λόγου που εμποδίζουν την 

απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, αδυναμία γενίκευσης και μεταφοράς της γνώσης, 

δυσκολεύονται στην οργάνωση και την αποκωδικοποίηση των εισερχόμενων 

πληροφοριών, ελλιπή και βραχύχρονη συγκέντρωση προσοχής και ελλείψεις σε 

μνήμη και αντίληψη (Heward, 2011, Sherrill, 1998, Πολυχρονοπούλου, 2003).  

Οι περιορισμένες γνωστικές τους ικανότητες επηρεάζουν αρνητικά την 

κινητική τους ανάπτυξη. Παρουσιάζουν ελλείψεις στο συντονισμό των κινήσεων του 

σώματος, της ρυθμικής κίνησης, του προσανατολισμού στο χώρο, μειωμένη 

αντιληπτική ικανότητα και ισορροπία (Reed, 1982, Sage, 1977). Ακόμη, έχουν 

σοβαρά προβλήματα στην κιναισθητική αντίληψη, με αδυναμία εκτίμησης της θέσης 

και της ταχύτητας άλλων αντικειμένων στο χώρο με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 

ελλείψεις στη δεξιοτεχνία κινήσεων (Cratty, 1980, Sherrill, 1998). 

 

 Φυσική κατάσταση και κινητικά χαρακτηριστικά 

Τα άτομα με ελαφριά και μέτρια ΝΑ παρουσιάζουν την τάση χαμηλότερων 

επιπέδων φυσικής κατάστασης από τους συνομήλικους τους με υψηλότερη τάση προς 

την παχυσαρκία και μεταβλητότητα 2 – 4  ετών  πιο πίσω χρονολογικά από τους 
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συνομηλίκους τους σε στατική, εκρηκτική δύναμη, αντοχή στη δύναμη, ευελιξία 

ευκινησία και  καρδιοαναπνευστική αντοχή (Horvat, 1990). Η καθυστέρηση της 

κινητικής ανάπτυξης, η παχυσαρκία, αλλά και τα ιατρικά προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπίσουν έχουν ως συνέπεια την παραμέληση και την έλλειψη της άσκησης το 

οποίο οδηγεί στα χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης.  

Τα άτομα με ΝΑ καθυστερούν κατά 2 έως και 4 χρόνια σε σύγκριση με 

συνομήλικους τους κανονικής ανάπτυξης, σε πολλές μετρήσεις κινητικής ικανότητας 

όπως στη στατική και δυναμική ισορροπία, στην αντίληψη σώματος, αδρή 

κινητικότητα, κινητική ευκινησία, ρίψη, ταχύτητας, λάκτισμα, τρέξιμο, βάδισμα, 

άλμα, χρόνο αντίδρασης (Fait, 1989, Horvat, 1990, Sherrill, 1993). 

Η δομή του παράγοντα κινητικής ικανότητας είναι ίδια για τα παιδιά ηλικιών 

6 – 10 ετών ανεξάρτητα αν έχουν νοημοσύνη μέσου όρου ή βαθμολογία ελαφριάς ή 

μέτριας ΝΑ με αυτό να σημαίνει ότι οι διαφορές προέρχονται από τους περιορισμούς 

που επηρεάζουν την απόδοση, όχι από τις υποκείμενες κινητικές ικανότητες (Sherrill, 

1993). 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει για χάρη της φυσικής 

κατάστασης να δοθεί έμφαση σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής αυτών των ατόμων 

και αυτό εξαρτάται σε πολλές περιπτώσεις από την ανάπτυξη προγραμμάτων 

μετάβασης στα οποία εμπλέκονται το σπίτι και η κοινωνία.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κινητικές δραστηριότητες παιδιών με 

μέτρια ΝΑ σε σχέση με τα χρόνια της ηλικίας τους (Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 

2002). 
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Πίνακας 2 

Κινητικές δραστηριότητες ατόμων με μέτρια ΝΑ σε σχέση με την 

ηλικία 

ΝΗ  ΧΗ Κινητικές δραστηριότητες με μέτρια ΝΥ 

2 – 4 4 – 8 Μαθαίνουν να τρέχουν, ισορροπούν στο ένα πόδι, απλές 

δραστηριότητες με καθοδήγηση. 

4 – 6 8 – 12 Τρέξιμο και άλμα, έναρξη συνεργασίας και κοινωνικοποίησης. 

6 – 8 12 – 17 Τροποποιημένα αθλήματα, καλύτερη απόδοση σε ατομικά 

αθλήματα (κολύμπι). Ρίψη και υποδοχή της μπάλας, αλλά δύσκολα 

συμμετέχει σε συναγωνιστικές δραστηριότητες.  

>10 >17 Κοινωνικοποιείται, παίρνει μέρος σε αθλήματα σε συνεργασία με 

άλλους σε ειδικά προγράμματα με παράλληλη βοήθεια.  

ΝΗ= Νοητική ηλικία                             ΧΗ= Χρονολογική ηλικία 

 

 Φυσική αγωγή και νοητική αναπηρία 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα άτομα με ΝΑ έχουν αρκετές ελλείψεις σε 

όλα τα περιεχόμενα που συνθέτουν τη φυσική κατάσταση, εξαιτίας των λίγων 

ευκαιριών συμμετοχής τους σε προγράμματα φυσικής αγωγής και δραστηριοτήτων 

παιχνιδιού (Fait, 1989). Επομένως, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εμπλοκή αυτών 

των ατόμων σε προγράμματα φυσικής αγωγής και δραστηριοτήτων άθλησης τα οποία 

να βασίζονται στην αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν φυσικές ανάγκες και επιθυμίες 

για φυσική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Η επιλογή του κάθε 

προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φυσική διάπλαση, τις ικανότητες και 

τις ανάγκες του κάθε ατόμου, τη νοημοσύνη, τις συνυπάρχουσες αναπηρίες ή 

οργανικά νοσήματα (Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2002) και δεν θα πρέπει να είναι 

εκτεταμένο, αλλά να περιορίζεται σε κινήσεις ευελιξίας, δύναμης και αντοχής 20΄- 

30΄ τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα  (Fait, 1989).    

Με την άθληση το ΝΑ άτομο βελτιώνει την αντίληψή του γύρω από το σώμα, 

την κίνηση των μελών του σώματος, την ευκαμψία, τη στατική και δυναμική 

ισορροπία, τη συνεργασία, το συντονισμό και προάγει τη σωματική του υγεία, την 

αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή του, αυξάνοντας συγχρόνως τις κοινωνικές του 

γνωριμίες και νοητικές ικανότητες (Sherrill, 1993, Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 

2002).  



18 
 

Κάθε άτομο χρειάζεται ένα συνεχές πρόγραμμα με τακτική άσκηση και 

επιβλεπόμενες αθλητικές δραστηριότητες παίζοντας μπάσκετ, ποδόσφαιρο 

μπέιζμπολ, κάνοντας κολύμβηση και κωπηλασία,  χορό, περπάτημα, στατικό 

ποδήλατο, στατικές διατάσεις, δοκό ισορροπίας και ρυθμική (Horvat, 1990, 

Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2002).  

Ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής οφείλει να προσαρμόζει το πρόγραμμα 

Φυσικής Αγωγής στις ικανότητες του κάθε ασκούμενου και να επιλέγει περισσότερο 

ασκήσεις αδρής κινητικότητας έχοντας κατά νου κατά τη διάρκεια της άσκησης την 

παροχή οδηγιών, την απλοποίηση των κανόνων, τη συχνή επανάληψη, την παροχή 

κινήτρων, την επίδειξη της άσκησης, τον μηχανισμό της ανατροφοδότησης 

ενισχύοντας την επιθυμία και την εξασφάλιση της επιτυχημένης συμμετοχής των 

ατόμων με ΝΑ.  

 

Εκπαίδευση – Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

Στις προηγμένες κοινωνίες, η εκπαίδευση θεωρείται μέρος των βασικών 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης, 

ανεξάρτητα από την κοινωνική καταγωγή ή τις φυσικές αδυναμίες. Με την εξέλιξη 

των κοινωνικών επιστημών και της τεχνολογίας έρχονται στο φως νέες κοινωνικές 

απαιτήσεις, ευθύνες, στερεότυπα, παραλήψεις, προκαταλήψεις και ανακαλύπτονται 

νέοι τρόποι αντιμετώπισης τους (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Είναι δε πλέον φανερό ότι 

η εξέλιξη της νέας τεχνολογίας δημιούργησε την ανάγκη της ανάπτυξης και της νέας 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ώστε να μην αφήσει το σχολείο και τους μαθητές 

ερμητικά κλεισμένους στο παρελθόν, αλλά να ανοίξει τις πόρτες του στις καινούργιες 

πηγές γνώσεων. Ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 1980 άρχισαν να γίνονται 

έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών στη μάθηση 

φανερώνοντας θετικά αποτελέσματα. Οι μετα-έρευνες που ακολούθησαν φανέρωσαν 

ότι η χρήση των τεχνολογικών μέσων, αλλά και των μεθόδων που χρησιμοποιεί ο 

εκπαιδευτικός έχουν θετικά αποτελέσματα στη μάθηση, επιβεβαιώνοντας τα ίδια 

αποτελέσματα και έρευνες που διεξήχθησαν τη δεκαετία του ΄90 εντοπίζοντας θετική 

αλλαγή της στάσης των παιδιών απέναντι στη γνώση και στη μάθηση, στην αυτό-

εκτίμηση, στη συνεργατικότητα (Σολομωνίδου, 2001).  

Η διδακτική διαδικασία με τον εμπλουτισμό των νέων τεχνολογιών 

πλεονεκτεί ψυχολογικά, παιδαγωγικά, οργανωτικά προβάλλοντας τον καθοδηγητικό, 
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συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο του διδάσκοντα, ενισχύοντας τις ίσες 

ευκαιρίες μάθησης και τη δια βίου εκπαίδευση (Ζευκίλης, 1989). 

Η νέα διδασκαλία θα πρέπει να είναι ενεργητική, ζωντανή, συγκεκριμένη και 

να τείνει στη χρησιμοποίηση παιδαγωγικών οπτικοακουστικών μέσων για τη 

διευκόλυνση και την προαγωγή της μάθησης και στη γρήγορη μετάδοση γνώσεων και 

ιδεών, με τη συμμετοχή των αισθήσεων της όρασης, της ακοής και των υπόλοιπων 

αισθήσεων που συμβάλλουν στο σχηματισμό ορθών παραστάσεων. Στον παραπάνω 

συνδυασμό γνώσεων, ουσιαστική είναι η χρησιμοποίηση των εποπτικών μέσων 

διδασκαλίας και  της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Ζευκίλης, 1989). 

Οι όροι εκπαιδευτική τεχνολογία και διδακτική τεχνολογία αποτελούν σημείο 

πολλών αναφορών σε πολλές θεματικές ενότητες, όμως δεν υπάρχει κάποιος κοινά 

αποδεκτός ορισμός. Ο Paul Saettler, αναφέρει αβεβαιότητα και στην προέλευση των 

όρων (Roblyer, 2008).  Η εκπαιδευτική τεχνολογία ως κλάδος της παιδαγωγικής 

άρχισε να αναπτύσσεται στο τέλος της δεκαετίας του 1960, πρώτα στις ΗΠΑ και μετά 

στην Ευρώπη (Κανάκης, 1989) με παλαιότερη αναφορά που μπορεί να επιβεβαιωθεί 

είναι από μια συνέντευξη με τον Charters το 1948 (Roblyer, 2008). Αναφέρεται στη 

χρησιμοποίηση τεχνικών συσκευών και ομάδας εξοπλισμού (και ιδιαίτερα 

εξοπλισμού υπολογιστών) στη διδασκαλία – μάθηση, τα οποία χρησιμοποιούνται 

εξατομικευμένα και στοχευόμενα στον κατάλληλο τόπο και χρόνο, προς όφελος της 

αγωγής του παιδιού (Ασλανίδου, 1992, Ζευκίλης, 1989). Η ιστορία της τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση έδινε έμφαση στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και τα τελευταία 

15 χρόνια περίπου, θεωρεί τον υπολογιστή υλικό επόμενης γενιάς. Τέσσερις είναι οι 

αντιλήψεις για την εκπαιδευτική τεχνολογία: η τεχνολογία στην εκπαίδευση ως μέσα 

και οπτικοακουστικές επικοινωνίες, ως διδακτικά συστήματα, ως εργαλεία 

επαγγελματικής κατάρτισης και ως υπολογιστές και συστήματα βασισμένα στους 

υπολογιστές (Roblyer, 2008). Τα εργαλεία και τα μέσα που ονομάζονταν παλαιότερα 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας και έπειτα οπτικοακουστικά πρέπει να παρέχουν 

σταθερές και ουσιαστικές γνώσεις με σαφέστερη πληροφόρηση, μεθοδικότερη 

διδασκαλία και ευχερέστερη μάθηση στον τομέα του Hardware (τεχνολογία του 

μέσου), αλλά και του Software (παιδαγωγική τεχνολογία-λογισμικά πακέτα) 

(Ασλανίδου, 1992, Ζευκίλης, 1989). 

Οι πολλαπλές δυνατότητες του υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών έχουν 

αξιοποιηθεί σημαντικά στην εκπαίδευση, με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

εκπαιδευτικών πολυμεσικών λογισμικών τα οποία περιέχουν κείμενο, γραφικά, 
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εικόνες, ήχο και κίνηση, αλλά της εικονικής προσομοίωσης, προσαρμοσμένα στις 

ιδιαίτερες ιδέες – γνώσεις – δεξιότητες και ανάγκες του μαθητή με τρόπο βοηθητικό, 

διαδραστικό, καθοδηγητικό, εποικοδομητικό, αλληλεπιδραστικό. Οι κατηγορίες του 

εκπαιδευτικού λογισμικού είναι: τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα προγράμματα εξάσκησης, 

τα ηλεκτρονικά διδακτικά παιχνίδια, τα προγράμματα εκπαίδευσης ή 

εξατομικευμένης διδασκαλίας, τα προγράμματα προσομοίωσης, οι 

αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις στις φυσικές επιστήμες, τα προγράμματα 

δημιουργίας και έκφρασης, οι γλώσσες προγραμματισμού για παιδιά - Logo και τα 

ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ειδική αγωγή (Roblyer, 2008, 

Σολομωνίδου, 2001).    

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως οπτικοακουστικό εργαλείο μάθησης, με 

τις πολυμεσικές εφαρμογές και το εκπαιδευτικό λογισμικό που διαθέτει δίνει τη 

δυνατότητα εκτέλεσης της εκπαιδευτικής εφαρμογής στο χώρο και στο χρόνο της 

επιλογής του ατόμου, παρέχει ασφάλεια, μικρό κόστος, δυνατότητες επανάληψης της 

εφαρμογής με τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών, αποτελούν καθοδηγητικό μέσο 

διδασκαλίας, προσαρμόζει της εφαρμογές ανάλογα με τις δυνατότητες των ατόμων.  

Ωστόσο, όμως υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα της χρήσης των 

εκπαιδευτικών λογισμικών. Όπως, τα άτομα δεν έχουν την αίσθηση της 

πραγματικότητας, υπάρχει κίνδυνος απομόνωσης και εξάρτησης, κλοπής των 

δεδομένων από το διαδίκτυο, η έλλειψη σωστής καθοδήγησης και ο φόβος της 

ενασχόλησης με το πολύπλοκο και το κάτι νέο (Κρητικού & Παλυβός, 2001).  

 

Διάσταση 2,5 (2,5D) 

Στο παρελθόν, για την προβολή των κινούμενων σχεδίων έπρεπε οι 

σχεδιαστές να ζωγραφίσουν τις διαδοχικές εικόνες με το χέρι και έπειτα κάθε 

διαδοχική εικόνα (cel) φωτογραφίζονταν σε φιλμ και προβάλλονταν στην τηλεόραση 

ή τον κινηματογράφο. Σήμερα όμως, με την ύπαρξη των νέων τεχνολογιών που 

παρέχουν λογισμικά δημιουργίας 3D και προσομοιώσεων κίνησης δίνουν τη 

δυνατότητα  για την παραγωγή και αξιοποίηση πολλών ειδικών εφέ παρουσιάζοντας 

ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η προσομοίωση κίνησης στο επίπεδο ονομάζεται και 

προσομοίωση κίνησης δύο διαστάσεων (2D). Οι δύο μορφές που συναντάμε στην 2D 

είναι η αλλαγή θέσης του ίδιου αντικειμένου και η εμφάνιση παρόμοιων διαδοχικών 

εικόνων, όπου ορισμένες φορές η ψευδαίσθηση της κίνησης γίνεται με την αλλαγή 
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χρωμάτων στα αντικείμενα και στο φόντο της εικόνας. Τα περισσότερα συστήματα 

δημιουργίας και επεξεργασίας τέτοιων εικόνων, αλλά και επεξεργαστές κειμένου και 

γλώσσες προγραμματισμού υποστηρίζουν τις δύο μορφές προσομοίωσης, οι οποίες 

υποστηρίζονται στα συστήματα δημιουργίας animation με τις τεχνικές cel animation 

(προσομοίωση κίνησης με κυψέλες) και path animation (προσομοίωση κίνησης με 

παράθεση πλαισίων και καθορισμός τροχιάς). Όμως, τα τελευταία χρόνια έχουν 

προβληθεί πολλές ταινίες κινούμενων σχεδίων με την κίνηση των αντικειμένων 3D 

και έχουν δημιουργηθεί με τον υπολογιστή. Οι παραπάνω ταινίες με την 3D 

απεικόνιση περιλαμβάνουν και τα στάδια της μοντελοποίησης και της 

φωτορεαλιστικής απεικόνισης, αλλά για την απόδοση της κίνησης χρησιμοποιείται η 

τεχνική των βασικών καρέ στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι πηγές φωτός, γωνία 

θέασης, περιστροφή και επιτρέπουν αλλαγές και προσαρμογές κατά τη διάρκεια της 

κίνησης (Λαζαρίδης, 2009). 

 Η 2.5D είναι η κατασκευή ενός τρισδιάστατου περιβάλλοντος  από 2D 

αμφιβληστροειδείς προβολές (MacEachren, 1995, Watt & Rogers, 1989, Wood et. al., 

2005) και έχει να κάνει με την οπτική αντίληψη του παρατηρητή, όπου το 3D 

περιβάλλον του παρατηρητή προβάλλεται πάνω στα 2D επίπεδα, με αποτέλεσμα να 

επιτρέπει την αντίληψη του βάθους (Read et. al., 2010). Η 2.5D λαμβάνεται από μια 

ποικιλία συστημάτων απεικόνισης που συνδυάζονται από 2D εικόνες και 

καταγράφονται από μια κάμερα CCD. Αυτό επιτρέπει στα γραφικά των υπολογιστών 

να χειριστούν ανθρώπινα πρόσωπα και σχέδια και να τα παρουσιάσουν με ρεαλιστική 

μορφή (Kang, Chen & Hsu, 1994).  

Ωστόσο, η αντίληψη του φυσικού περιβάλλοντος είναι περιορισμένη, λόγω 

του οπτικού και γνωστικού προβλήματος. Το οπτικό πρόβλημα εντοπίζεται στην 

έλλειψη των αντικειμένων στον τρισδιάστατο χώρο που πρόκειται να απεικονιστούν 

με την ίδια προβολή και το γνωστικό πρόβλημα είναι ότι κάθε αντικείμενο μπορεί να 

είναι ένα διαφορετικό αντικείμενο, ανάλογα με τον παρατηρητή. Ο David Marr στην 

εργασία του που πραγματοποίησε για την 2,5D προβολή διαπίστωσε ότι η 2,5 

διάσταση έχει οπτικούς περιορισμούς επειδή τα μέρη των εικόνων είναι πάντα 

παραμορφωμένα με ασυνέχειες στη φωτεινότητα και στην πραγματικότητα δεν 

βλέπουμε όλα όσα είναι γύρω μας, αλλά το επίκεντρο της τρισδιάστατης εικόνας του 

περιβάλλοντός μας (Watt & Rogers, 1989).    

Η 2.5D (δυόμιση διαστάσεων εφαρμογή), ¾ προοπτική, και ψευδο-3D 

(τρισδιάστατη μορφή) είναι όροι που χρησιμοποιούνται κυρίως, στη βιομηχανία 
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βιντεοπαιχνιδιών, για να περιγράψουν είτε 2D γραφικές σχεδιάσεις και παρόμοιες 

τεχνικές για να προκαλέσουν μια σειρά από εικόνες (ή σκηνές) προσομοιάζοντας την 

εμφάνιση ύπαρξης των τριών διαστάσεων (3D), όταν στην πραγματικότητα δεν είναι, 

ή παιχνιδιών σε ένα κατά τα άλλα τρισδιάστατο βιντεοπαιχνίδι το οποίο είναι 

περιορισμένο σε ένα δισδιάστατο μοντέλο ή έχει μια σταθερή κάμερα εικονικής 

πραγματικότητας. Σε αντίθεση, παιχνίδια που χρησιμοποιούν τρισδιάστατα 

υπολογιστικά γραφικά χωρίς τέτοιους περιορισμούς θεωρείται ότι είναι πραγματικό 

3D. Oι προβολές της 2,5D μορφής είναι χρήσιμες στην γεωγραφική οπτικοποίηση  

(GVIS) και στην κατανόηση των οπτικών-γνωστικών χωρικών αναπαραστάσεων ή 

3D απεικονίσεων (MacEachren, 1995).  

Η ανθρώπινη αντίληψη για την κατασκευή μιας οπτικής αναπαράστασης ενός 

αντικειμένου αντιστοιχεί σε τρία διαδοχικά στάδια. Πρώτο στάδιο, η 2D συνιστώσα 

αναπαράστασης επιτρέπει την προσέγγιση της περιγραφικής διαδικασίας που 

εκτελείται για την αντίληψη του αντικειμένου. Δεύτερον, η συνιστώσα 

αναπαράστασης 2.5D προσθέτει λεπτομερώς οπτικοχωρικές ιδιότητες στην επιφάνεια 

του αντικειμένου. Τρίτον, η 3D συνιστώσα αναπαράστασης προσθέτει βάθος και τον 

όγκο στο αντικείμενο (Bouaziz & Magnan, 2007). 

 

 

Διδασκαλία  - Μάθηση - Νέες Τεχνολογίες και Οπτικοακουστική 

Αγωγή 

Η μάθηση δεν είναι το ίδιο εύκολη για όλα τα άτομα και μπορεί να υπόκειται σε 

δυσκολίες, όπως σε φυσικές και πνευματικές ελλείψεις και αναπηρίες, σε κοινωνικά, 

ψυχολογικά και συναισθηματικά εμπόδια, αλλά και σε δυσκολίες που αφορούν στο 

ίδιο το αντικείμενο της μάθησης, τις συνθήκες και τον τρόπο που επιτυγχάνεται 

(Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

 Όσο πιο πολλές αισθήσεις εμπλέκονται στη μάθηση, τόσο πιο αποτελεσματική 

γίνεται αυτή. Όπως είναι γνωστό θυμόμαστε το 10%  από όσα διαβάζουμε, το 20% 

από όσα ακούμε, 30% από όσα βλέπουμε, 50% από όσα βλέπουμε και ακούμε, 80% 

από όσα λέμε και 90% από όσα λέμε και κάνουμε (Ασλανίδου, 1992). Όπως αναφέρει 

ο Ζευκίλης (1989), οι άνθρωποι μαθαίνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά με τις 

αισθήσεις, ιδιαίτερα με την όραση και την ακοή και πλέον η γνώση δεν κατακτάται 

μόνο από την νόηση, αλλά και από την εμπειρία. 
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Τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας ταξινομούνται με βάση τα διάφορα 

αισθητήρια. Έτσι έχουμε τα οπτικά μέσα (αφίσα, φωτογραφία, προτζέκτορα, κόμικς, 

διαφανοσκόπιο, επισκόπιο), τα ακουστικά μέσα – τεχνικές ήχου (ραδιόφωνο, cd 

player), τα οπτικοακουστικά μέσα (ηχοδιασκοπικά μηχανήματα, τηλεόραση, βίντεο, 

κινηματογράφος, υπολογιστής) και τα μέσα άλλων αισθήσεων – απτικά (αλφάβητο 

τυφλών)  – οσφρητικά (Ασλανίδου, 1992, Κανάκης, 1989). Η λέξη οπτικο-ακουστικά 

αναφέρεται στη σύζευξη ήχου και εικόνας με την παρέμβαση του παραγωγού (π.χ η 

μίξη ήχου σε μία εικόνα), ενώ οπτικοακουστικά αναφέρεται στη σύζευξη ήχου και 

εικόνας χωρίς την παρέμβαση του παραγωγού (π.χ απευθείας σύνδεση και μετάδοση 

μιας συνέντευξης στην TV (Ασλανίδου, 1992).     

 Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας γινόταν πάντοτε σε κάποιο 

βαθμό και δεν θεωρούνται νέο διδακτικό εγχειρίδιο. Όμως σύμφωνα με την εξέλιξη 

της τεχνολογίας υπάρχουν νεότερα οπτικοακουστικά μέσα με καλύτερη ποιότητα και 

αποτελεσματικότητα στις σημερινές ανάγκες, προσφέροντας όχι μόνο μετάδοση 

γνώσεων και δημιουργία εποπτειών, αλλά και βιωμάτων. Τα σύγχρονα 

οπτικοακουστικά μέσα και πολλά από τα μέσα επικοινωνίας, με τις ποικίλες 

λειτουργίες που παρέχουν είναι σε θέση να καλύψουν, να συμπληρώσουν και να 

εμπλουτίσουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι 

λειτουργίες αυτές είναι η μετάδοση πληροφοριών ως πηγές και μέσα πληροφόρησης, 

η απόκτηση εμπειριών, ο συστηματικός προγραμματισμός, η αναβάθμιση, η 

εξατομίκευση και η επανάληψη της διδασκαλίας και ενεργοποίηση των μαθητών 

(Κανάκης, 1989, Κορωναίου, 2001), ως γνωστικών και αναπτυξιακών εργαλείων, 

μέσων διασκέδασης και άτυπης μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2004).  

 Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων είχε τους οπαδούς της, οι οποίοι 

πρόβαλλαν με επιχειρήματα τα πλεονεκτήματα αυτών των μέσων, ως ενεργητικών 

μεθόδων διδασκαλίας, διεγείροντας την προσοχή των μαθητών και κάνοντας πιο 

αποτελεσματική τη διδασκαλία (Ασλανίδου, 1992). Όμως, τα οπτικοακουστικά μέσα 

και η εκπαιδευτική τεχνολογία κατηγορήθηκαν με τα επιχειρήματα της μονόδρομης 

επικοινωνίας και της παθητικής στάσης, όπου πολλοί θεωρούν τον Piaget ως τον πιο 

χαρακτηριστικό εχθρό της εικόνας, χωρίς όμως να μειώνει την αξία της εικόνας και 

της τεχνολογίας, αλλά να υπογραμμίζει την ουσιαστική αξιοποίησή τους με τη χρήση 

συνδυαστικών μεθόδων διδασκαλίας για την εξασφάλιση μιας σύγχρονης 

Παιδαγωγικής (Ασλανίδου, 1992, Κανάκης, 1989).  
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Η αποτελεσματική αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να 

υποστηριχτεί από τον εκπαιδευτικό και το περιβάλλον μάθησης που δημιουργεί, έτσι 

ώστε οι συμμετέχοντες να παρακινούνται, να καθοδηγούνται, να έχουν άμεση επαφή 

και κριτική αντιπαράθεση, να εξερευνούν και να κατανοούν το περιβάλλον, 

δοκιμάζοντας τη χαρά της προσωπικής επιτυχίας και της ομαδικής συνεργασίας. 

Ακόμη, όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την δημιουργία εξατομικευμένης 

διδασκαλίας και μάθησης, ο κάθε συμμετέχων να παρακολουθεί το 

προγραμματισμένο περιβάλλον μάθησης σύμφωνα με τις προσωπικές του ικανότητες 

και τον ατομικό του ρυθμό, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη δημιουργία 

προγραμμάτων παρέμβασης και διδασκαλίας στα άτομα με αναπηρίες.    

 

 

Νέες Τεχνολογίες και Ειδική Αγωγή 

Η Διδασκαλία σε Μαθητές Με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(Μ.Ε.Α)  

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιπροσωπεύουν το 12% του 

σχολικού πληθυσμού και διαφέρουν από το μέσο όρο είτε σε σωματικά 

χαρακτηριστικά είτε σε μαθησιακές ικανότητες απαιτώντας εξειδικευμένο πρόγραμμα 

ειδικής αγωγής (Heward, 2011). Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι έχουν 

νοητική αναπηρία, ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, διαταραχές λόγου και ομιλίας, 

προβλήματα όρασης και ακοής, νευρολογικά ή ορθοπεδικά προβλήματα και σύνθετες 

γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές δυσκολίες, αυτισμό και άλλες διαταραχές 

ανάπτυξης (Heward, 2011, Πολυχρονοπούλου, 2003). Η έγκαιρη διαγνωστική 

εκτίμηση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών θεωρείται απόλυτα 

σημαντική, ώστε να υπάρχει άμεση δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης και 

συμβουλευτικής υποστήριξης της οικογένειας, αλλά και συνεργασίας σχολείου – 

οικογένειας με την παροχή ειδικών εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών 

προγραμμάτων, επιτυγχάνοντας την ομαλή ανάπτυξη, τη σχολική ενσωμάτωση, την 

ψυχοκοινωνική εξέλιξη και κοινωνική προσαρμογή του ατόμου.   

Η Ειδική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενικής εκπαίδευσης 

ικανοποιώντας ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες και όχι αναπηρίες. 

Απώτερος σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών για τη συμμετοχή του 

ατόμου στα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πνευματικά δρώμενα της κοινωνίας, 
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προσφέροντας μια ενεργό ζωή με αυτονομία και ανεξαρτησία (Πολυχρονοπούλου, 

2003). Ο προτεινόμενος ορισμός Ειδικής Αγωγής που πληροί σε μεγάλο βαθμό τις 

φιλοσοφικές και παιδαγωγικές αρχές εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία 

περιλαμβάνεται στη Νομοθετική Πράξη για την Εκπαίδευση των Ατόμων με 

Αναπηρία των Η.Π.Α. και αναφέρει ότι: 

«Ειδική Αγωγή σημαίνει ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 

συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων Φυσικής, Αισθητικής και Κοινωνικής 

Αγωγής, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις 

δυσκολίες του παιδιού. Παρέχεται μέσα στη συνηθισμένη τάξη ή αν τούτο αποδειχθεί 

πως δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του μαθητή, μέσα σε τμήμα που λειτουργεί 

στο χώρο του γενικού σχολείου ή έξω απ’ αυτό, σε εκπαιδευτικό πλαίσιο ειδικής 

αγωγής, σε νοσοκομείο, στο σπίτι ή άλλου, για όσο διάστημα και όπως προβλέπει η 

συνεχής αξιολόγηση του παιδιού» ( Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Η αναγκαιότητα της Φυσικής, Αισθητικής και Κοινωνικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού έρευνες έχουν δείξει ότι η Φυσική 

Αγωγή με την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων συμβάλλει στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος για μάθηση, τη βελτίωση της αντίληψης και της 

σωματικής κατάστασης του παιδιού ( Κουτσούκη, 2008). Επίσης, η μουσική και η 

αξία της τέχνης γενικότερα επιδρά θετικά στη ψυχολογία, βοηθά στην κινητική 

δραστηριότητα, στην ακουστικοφωνητική αντίληψη, στην αντίληψη του χώρου και 

του ήχου, στη μνήμη και στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (Πολυχρονοπούλου, 

2012). Για την ουσιαστική επίτευξη των παραπάνω, εκτός από την ύπαρξη ειδικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τη διδασκαλία, θα πρέπει να υπάρχουν 

κατάλληλα διαρρυθμισμένοι και εξοπλισμένοι χώροι, ειδικές αίθουσες, ειδικά 

όργανα, εκπαιδευτικά εργαλεία, ώστε όλα να εναρμονίζονται στις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με την ταυτόχρονη χρήση του δυναμικού της 

τεχνολογίας.   

Οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της ειδικής αγωγής παρέχουν πολλές δυνατότητες 

πρόσβασης στη γνώση και στην πληροφόρηση ατόμων με αναπηρίες. Η ύπαρξη και 

χρήση κατάλληλων υπολογιστικών, δικτυακών και οπτικοακουστικών συστημάτων 

και εκπαιδευτικών πακέτων λογισμικού συμβάλλει σημαντικά στη μάθηση ατόμων με 

αισθητηριακές αναπηρίες, με μέτριες και βαριές γνωστικές αναπηρίες, με 

επικοινωνιακές διαταραχές, με ελαφρές αναπηρίες και ακόμη εφαρμογές της 

τεχνολογίας σε μικρά παιδιά (Roblyer, 2008). Η εργονομία κατασκευής του 
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υπολογιστή τον καθιστά ιδιαίτερα φιλικό για όλες τις κατηγορίες ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, αφού τα ειδικά πληκτρολόγια, ποντίκια – ιχνοσφαίρες, 

οθόνες αφής, μεταβίβασης εντολών με ένα απλό άγγιγμα της οθόνης, συστήματα 

αναγνώρισης της ομιλίας και σύνθεσης ήχου, λογισμικό για την ανάπτυξη του λόγου 

και της ορθοφωνίας, μνήμης και συγκέντρωση προσοχής, επιτρέπουν τους χρήστες να 

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, να μαθαίνουν μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον σε πιο σοβαρές παθήσεις 

(Ράπτης & Ράπτη, 2004, Σολομωνίδου, 2001). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

του Mucchielli το 1987, ο οποίος εφάρμοσε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της 

ανάγνωσης και της γραφής σε παιδιά με νοητική αναπηρία, το οποίο επιβράβευε τις 

σωστές απαντήσεις και διόρθωνε τις λάθος, κινητοποιώντας τα παιδιά με τη μορφή 

παιχνιδιού (Σολομωνίδου, 2001). Προϊόντα λογισμικού όπως το Bailey’s Book 

House, το FirstWords, το JumpStart Kindergarten Reading, το Reader Rabbit, το 

Simon Sounds It Out, το Co:Writer, το Write: Out Loud, το Easy Book Deluxe και το 

StoryBook Weaver  χρησιμοποιούνται συχνά στις τάξεις, όπου οι μαθητές εργάζονται 

για την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων (Roblyer, 2008).  

Η βοήθεια των νέων τεχνολογιών είναι ανεκτίμητη σε κατηγορίες παιδιών και 

ενηλίκων με μαθησιακά προβλήματα, γνωστικής και αισθησιο–κινητικής φύσης με 

την ύπαρξη «ανοιχτών» λογισμικών, ώστε να ταιριάζουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των ατόμων, προσφέροντας επιδέξια «χέρια» ή «μάτια», μέσα ομιλίας και 

επικοινωνίας, μουσικά όργανα, γραφιστικά εργαλεία κ.ά. Ακόμη, δίνουν τη 

δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν να εργάζονται με τη Logo και με άλλα κινητικά 

και παιδαγωγικά παιχνίδια, μαθαίνοντας μαθηματικές και γεωμετρικές έννοιες, 

στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, αριθμητικές πράξεις, σύνθεση μουσικών 

φράσεων κ.ά.  

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ειδική εκπαίδευση προσφέρει αρκετά 

οφέλη, όμως υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 

τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολλές είναι οι περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η επικοινωνία είναι δύσκολη λόγω έλλειψης προσοχής, ενδιαφέροντος ή 

απώλειας λόγου και κινητικών προβλημάτων. Όταν απαιτείται η συνεχής 

αλληλεπίδραση ατόμου με τον εκπαιδευτή και κάθε φορά η εκπαιδευτική διαδικασία 

θα πρέπει να προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του 

ατόμου, η τυχόν αναπηρία να μην ταυτίζεται με ολική ανικανότητα (Κρητικού & 

Παλυβός, 2001). Τα μηχανικά εργαλεία και τα εξαρτήματα των νέων τεχνολογιών με 
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τις κατάλληλες προσαρμογές είναι δυνατόν να φανούν χρήσιμα στα άτομα με φυσικές 

αναπηρίες ή επίκτητες, στη διδασκαλία ατόμων με προβληματική συμπεριφορά, με 

δυσλεξία, με προβλήματα όρασης, ακοής και ομιλίας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες 

στα άτομα ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σοβαρά με την αυτοεκπαίδευσή τους, 

μετατρέποντας το χρόνο απομόνωσης σε δημιουργικό χρόνο εργασίας και 

επικοινωνίας (Ράπτης & Ράπτη, 2004).       

Οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη της υποστηρικτικής τεχνολογίας έχει 

βοηθήσει τα άτομα με νοητική αναπηρία και πολλαπλές αναπηρίες να βγουν από την 

απομόνωση και να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον. Βασικός στόχος αυτής της 

τεχνολογίας δεν είναι να θεραπεύσει ή να διορθώσει την αναπηρία του ατόμου, αλλά 

να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις ατομικές τους επιδόσεις σε δεξιότητες και στις 

απαραίτητες προϋποθέσεις επίτευξης σημαντικών στόχων (Lancioni, O’Reilly, Basili, 

2001), ώστε η τεχνολογία να βοηθά τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 

ελευθερώσουν την βαθιά κρυμμένη μέσα τους δύναμη νόησης και αντίληψης.  

Τα άτομα με αναπηρίες με την ενασχόληση τους στις νέες τεχνολογίες  και 

της χρήσης σκόπιμων δραστηριοτήτων και σχεδιασμένων παρεμβάσεων, όπως η 

τοποθέτηση αντικειμένων στη σωστή θέση, η περιστροφή αντικειμένων από τη μια 

πλευρά στην άλλη κ.ά, δηλαδή, με δραστηριότητες καθημερινής ενασχόλησης  

αποτελούν σημαντικά στοιχεία που βοηθούν αυτά τα άτομα, τους ηλικιωμένους ή 

τους ασθενείς στην επίτευξη λειτουργικών αποτελεσμάτων βελτιώνοντας την αδρή 

και λεπτή κινητικότητά τους, την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη τραυματισμού ή 

αναπηρίας και την αύξηση της αυτοεκτίμησής τους ώστε να νιώθουν παραγωγικά 

μέλη στην κοινωνία (Shih & Chang, 2012). 

Ωστόσο, μια αναπτυσσόμενη περιοχή των νέων τεχνολογιών είναι τα 

προγράμματα εικονικής πραγματικότητας που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά 

στον τομέα της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες. Τα 

συγκεκριμένα συστήματα δρουν ως βοηθητικά μέσα για την ανθρώπινη μάθηση και 

παρέχουν στα άτομα ανεξάρτητη διερευνητική εμπειρία με ασφάλεια, γιατί με μια 

κατάλληλη εκπαίδευση και επαφή με τη συσκευή μπορούν να εξερευνήσουν έναν 

προσομοιωμένο περιβάλλον. Αποκτούν χωρικές πληροφορίες και δεξιότητες ζωής, 

τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν στον πραγματικό κόσμο (Wilson, Foreman, 

Stanton, 1997), παρέχουν ασφάλεια δράσης, άνεση χρόνου, χώρο και εξοπλισμό, 

χαμηλό κόστος (Holden & Todorov, 2002), ελέγχουν την εικονική προσομοίωση και 

ανταποκρίνονται συγκεκριμένα, και αυξάνοντας την γενίκευση της μάθησης, την 
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αποκατάσταση και τα επίπεδα συμμετοχής (Schultheis & Rizzo, 2001). Η εφαρμογή 

των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας στην αποκατάσταση των ατόμων έχει 

ευεργετικά αποτελέσματα στις αντιληπτικο-κινητικές τους δεξιότητες, την κινητική 

μάθηση, αλλά και στη μεταγνώση, χρησιμοποιώντας διαγνωστικά τεστ, την 

υποστηρικτική τεχνολογία, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εφαρμογές (Holden & 

Todorov, 2002).  

Τα παιχνίδια και οι ασκήσεις εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση της 

τεχνολογίας προσφέρουν στα άτομα κίνητρα για συμμετοχή, διασκέδαση, 

ευχαρίστηση και συμβάλλουν ενεργά στην σωματική τους αποκατάσταση. Τέτοια 

κίνητρα θα επιτρέψουν στα άτομα να αναλάβουν ενεργό ρόλο και τελικά να 

πραγματοποιήσουν την άσκηση ανεξάρτητα και εκτός από τα κινητικά οφέλη θα 

νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους. Πρόσφατα πειραματικά 

στοιχεία δείχνουν την εξέλιξη της εικονικής πραγματικότητας και των τεχνολογιών, 

παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης νέων στρατηγικών για την εκπαίδευση 

αισθητικοκινητικών δεξιοτήτων, οπτικής και ακουστικής ανατροφοδότησης για την 

αποκατάσταση της λειτουργίας στους τομείς της βάδισης, λειτουργίας των άνω 

άκρων, του συντονισμού και της ισορροπίας, σε διάφορους ειδικούς πληθυσμούς 

(Adamovich, Fluet, Tunik, & Merians, 2009) 

Η υποστηρικτική τεχνολογία στα άτομα με εγκεφαλική παράλυση έχει να 

προσφέρει πολλά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και  

την προώθηση της ανεξαρτησίας τους. Τα εμπορεύσιμα προϊόντα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν υποστηρικτικά ως χρήσιμα εργαλεία μέσω της τεχνολογίας 

λογισμικού με πολλές εφαρμογές αφιερωμένα στα άτομα με αναπηρίες παρέχοντάς 

τους πρόσθετες επιλογές στην υποστηρικτική τεχνολογία βοηθώντας ενεργά και 

ουσιαστικά την ζωή των ατόμων με αναπηρίες, αυξάνοντας την αυτοδιάθεσή τους και 

βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους.  

 

 

Κίνηση  –  Ρυθμική Ικανότητα και Τεχνολογία στα Άτομα με 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  

Η κίνηση είναι το πρώτο σημάδι ζωής του ατόμου, ακόμα και πριν την 

γέννησή του και απαιτεί μια συντονισμένη διεργασία για να αποτελέσει ρυθμική 

χορευτική αλληλουχία (Κυνηγού – Φλαμπούρα, 1980). Αποτελεί μια διαδικασία 
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ανθρώπινων λειτουργικών και ελεγκτικών μηχανισμών, με την οποία το άτομο μέσω 

της εμπειρίας και της εκπαίδευσης αποκτά την ικανότητα χρησιμοποίησης του 

σώματός του. Η κίνηση επιδρά ως ερέθισμα στον εγκέφαλο για τη διεξαγωγή πιο 

σύνθετης κίνησης και η κινητικότητα επιτυγχάνεται με την καθοδήγηση και τον 

έλεγχο τόσο της στάσης, όσο και της κίνησης του σώματος (Αγγελοπούλου – 

Σακαντάμη, 2002, Δράκος & Μπινιάς, 2004). Οι ρυθμικές κινήσεις και ο χορός 

παρέχουν ευκαιρίες για κίνηση και δημιουργική επικοινωνία (Hovart, 1990). 

Η κίνηση, ο ρυθμός, ο χορός στα προϊστορικά χρόνια αποτελούσε ακέραιο 

κομμάτι της ιστορίας αφού, τα άτομα πίστευαν στη συμμετοχή των χεριών και στην 

αναπαράσταση ρυθμικών κινήσεων για την δέησή τους προς τους θεούς, ενώ σήμερα 

ο χορός χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία συνθέσεων καλλιτεχνικού και κινητικού 

μέσου (Hovart, 1990).  

Πολλά κινητικά μοτίβα, δεξιότητες και σχεδιασμοί μπορούν να αναπτυχθούν 

και να συμπεριληφθούν σε ένα χορευτικό πρόγραμμα, παρέχοντας ευκαιρίες 

εξάσκησης λειτουργικών δεξιοτήτων. Εστιάζοντας στην κεντρική ιδέα της κίνησης, 

το διάστημα, το χρόνο εκτέλεσης και το ρυθμό, οι χοροδιδάσκαλοι μπορούν 

αποτελεσματικά να συνδυάσουν την κίνηση με την έκφραση σε άτομα με αναπηρίες 

όλων των ηλικιών και λειτουργικών ικανοτήτων (Hovart, 1990). Για τη σωστή 

εκτέλεση της κίνησης στον κατάλληλο χρόνο και με σωστό ρυθμό απαραίτητη είναι η 

ύπαρξη των αισθήσεων της όρασης, της ακοής, του λόγου, αλλά και της αντίληψης 

της εικόνας του σώματος στο χώρο. Η απουσία οπτικοκινητικής αντίληψης σημαίνει 

λανθασμένη οπτικοκινητική αντίδραση σε ερεθίσματα και κατά συνέπεια 

αποτυχημένη εκτέλεση ρυθμικών κινήσεων όπως, ρυθμικής ασκήσεις, χορό, 

σχοινάκι, κολύμπι, βάδισμα (Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2002). 

Η ρυθμική αγωγή είναι βασικό μέρος της γενικής αγωγής του παιδιού και 

παράγοντας της ισορροπίας του κεντρικού του συστήματος και πρέπει να ξεκινά από 

πολύ μικρή ηλικία. Η ισορροπία, η γνώση του σώματος, η οπτικοκινητική αντίληψη, 

η κίνηση, ο συντονισμός, ο συγχρονισμός και ο ρυθμός αναπτύσσονται πλήρως γύρω 

στα 5-7 χρόνια και η εξάσκηση συμβάλλει στην ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας 

(Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2002). 

Τα οφέλη της ρυθμικής αγωγής και του χορού κατατάσσονται σε τέσσερις 

κατηγορίες: φυσικής αγωγής (αναπτύσσοντας την καρδιοαγγειακή λειτουργία, τη 

μυϊκή ενδυνάμωση και την ευελιξία), κινητικής ανάπτυξης (αναπτύσσοντας 

κινητικά μοτίβα, συντονισμό, χρόνο αντίδρασης και ισορροπία), κοινωνικο-
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συναισθηματική ενσωμάτωση (αναπτύσσοντας κοινωνική αλληλεπίδραση και 

δεξιότητες επικοινωνίας) και εκφραστικότητα (αναπτύσσοντας την εκφραστική 

δημιουργικότητα και κατανόηση της κουλτούρας του) (Hovart, 1990). 

Ο ρυθμός διαπερνά το σύμπαν και όλα τα παιδιά είναι ικανά να 

ανταποκρίνονται στη ρυθμική ικανότητα παρέχοντας ύπαρξη διέγερσης (Dunn & 

Fait, 1989). Είναι η βασική δεξιότητα του χορού και αποτελεί μια μορφή κίνησης 

πρωταρχικής σημασίας και κάθε άτομο έχει το δικό του φυσιολογικό ρυθμό, όπου 

χάρη στις κινήσεις ολόκληρου του κορμιού μπορούμε να τον συλλάβουμε (Κυνηγού 

– Φλαμπούρα, 1980).  Η παραμικρή κίνηση όταν υποτάσσεται σ’ ένα ρυθμό έχει σαν 

αποτέλεσμα ένα σύνολο από ελεγχόμενες ενέργειες που είναι αρμονικά και σωματικά 

ισορροπημένες. Ο βασικός ρυθμός παράγει απλούς κινητικούς σχεδιασμούς (Hovart, 

1990). Ο ρυθμός και ο χορός πρέπει να αποτελούν απαραίτητο μέρος της διδασκαλίας 

στο σχολείο για όλα τα παιδιά ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

καθένα. Η ρυθμική ικανότητα μπορεί να καλλιεργηθεί με την εξάσκηση θεμελιώδους 

σημασίας ρυθμών με τη συνοδεία των παιδιών να περπατούν, να πηδούν, να τρέχουν 

στον αντίστοιχο ρυθμό, με ρυθμικά παιχνίδια εστιάζοντας την κατεύθυνση, το 

επίπεδο, το τέμπο, τον προσανατολισμό, εκφράζοντας τους εαυτούς τους με μιμήσεις 

ζώων, ήχων, χαρακτήρες παραμυθιών (Fait, 1989). 

Η ύπαρξη αρρυθμίας αποτελεί μια κατάσταση αδεξιότητας και έλλειψης 

ελέγχου των εγκεφαλικών λειτουργιών πάνω στις νευρικές αντιδράσεις. Η συμβολή 

της ρυθμικής είναι καθοριστική και πολύπλευρη στην ομαλή ανάπτυξη των υγιών 

ατόμων, αλλά και των ατόμων με αναπηρίες, αφού τονώνει το ρυθμικό αισθητήριο, 

οξύνει τις αισθήσεις και εξοικειώνει το άτομο με την κίνηση στο χώρο (Κυνηγού – 

Φλαμπούρα, 1980).  

Τα παιδιά από τη φύση τους είναι ρυθμικά στις κινήσεις τους εκτελώντας 

καθημερινές ρυθμικές κινήσεις, όπως κούνημα, πήδημα, τρέξιμο, περπάτημα. Κατά 

τη ρυθμική τους αγωγή θα πρέπει να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το σώμα τους 

και τις ικανότητες τους για κίνηση (Sherrill, 1993) και να ενθαρρύνονται ώστε να 

εκτελούν ελεύθερες κινήσεις, αλλά και κινήσεις μιμητικού χαρακτήρα σε άνετο χώρο 

με τη χρήση μουσικών οργάνων χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και 

καλλιεργώντας τη δημιουργική και εκφραστική τους κίνηση (Ανδρούτσος 1995, 

Σέργη, 1991). Κατά την εισαγωγική εκμάθηση ενός ρυθμικού – χορευτικού βήματος 

ή ενός νέου προσαρμοσμένου χορού είναι σημαντικό τα άτομα να είναι εξοικειωμένα 

με τις ποικίλες κινήσεις και είδη βημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να τα 
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κατανοήσουν πιο εύκολα και να είναι μία διασκεδαστική και ευχάριστη εμπειρία για 

τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το κυριότερο στοιχείο του 

προσαρμοσμένου χορού για άτομα με αναπηρία είναι η παροχή εμπειριών 

επιτρέποντας την συνύπαρξή τους σε ένα κοινό επίπεδο με άλλους συνομηλίκους 

τους (Fait, 1989).  

Ο ρυθμός και ο χορός είναι μια δημιουργική εμπειρία και αποτελούν ένα 

σημαντικό μέρος του προγράμματος φυσικής αγωγής των ατόμων με αναπηρίες, 

αφού όλοι ανεξαρτήτως του επιπέδου αναπηρίας παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες με 

το ρυθμό, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε δημιουργικές ρυθμικές δραστηριότητες 

(Sherrill, 1993). Τέτοιες μπορεί να είναι η ακολουθία ενός απλού ρυθμού στην 

εκτέλεση μιας πολύπλοκης κίνησης ή χορευτικών βημάτων παραδοσιακού και 

μοντέρνου χορού. Το είδος της κίνησης και του ρυθμού καθοδηγούν με φυσικό τρόπο 

το άτομο στην εκτέλεση μιας διαδικασίας και ενθαρρύνουν την συμμετοχή και την 

αποδοχή του. Για την επιτυχή πραγματοποίηση των χορευτικών και ρυθμικών 

διαδικασιών, ώστε όλα τα άτομα να απολαμβάνουν τον χορό και να εκτελούν 

ρυθμικές κινήσεις, οι δάσκαλοι θα πρέπει να προσαρμόζουν και να εναρμονίζουν τις 

απαιτήσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων (Fait, 1989).  

Το περιεχόμενο του χορευτικού προγράμματος των ατόμων με αναπηρίες δεν 

διαφέρει από αυτό των γενικών ατόμων και μπορεί να αποτελέσει ολοκληρωμένο 

είδος εκμάθησης του αναλυτικού προγράμματος (Sherrill, 1993). Στην αρχική 

εκμάθηση δίνεται προσοχή στις έννοιες χρόνος, διάστημα, δύναμη, στη διδασκαλία 

των βασικών ρυθμών (γρήγορο, αργό ή μεσαίο τέμπο), χρησιμοποιώντας ντραμς, 

ταμπουρίνο, κινητικά τραγούδια και παιχνίδια, στη διδασκαλία ρυθμικών μοτίβων 

συγχρονισμού του ενός χεριού, των δύο χεριών, των ποδιών, κάνοντας εξάσκηση σε 

κινητικές και μη κινητικές δεξιότητες σε συνδυασμό ακόμη της εξάσκησης της 

ισορροπίας, του συγχρονισμού και της ροής της κίνησης, ενισχύοντας την αυτο-

εκτίμηση, την κοινωνική ενσωμάτωση κ.ά. (Fait, 1989, Sherrill, 1993).  

Τα άτομα με ΝΑ αν και παρουσιάζουν δυσκολίες στο ρυθμό έχει βρεθεί ότι η 

συμμετοχή τους σε ρυθμικά – κινητικά μοτίβα βελτιώνει σωματικά, γνωστικά, 

κοινωνικά και συναισθηματικά τους χαρακτηριστικά (Barton, 1982). Η συμμετοχή 

τους σε προγράμματα μουσικοθεραπείας διευκολύνει το συντονισμό κινήσεων, 

κινητικής ισορροπίας και της κοινωνικοποίησης ατόμων με Να (Παπαδόπουλος, 

2000). Επίσης, οι εκφραστικές και δημιουργικές κινήσεις βοηθούν στην εξάσκηση 

της μνήμης με την προϋπόθεση να θυμούνται τη διαδοχική σειρά των κινήσεων, στην 
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ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας ακούγοντας της οδηγίες του εκπαιδευτή, την 

ανάπτυξη της προσοχής και της συγκέντρωσης (Riordan, 1989), τη βελτίωση της 

αυτογνωσίας, των συναισθημάτων και ιδεών (Sherrill & Delaney, 1986).  

 

Σκοπός της έρευνας  

Η έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να αξιολογήσει την εφαρμογή 2,5-D 

εμβύθισης στη βελτίωση της ρυθμικής ικανότητας ατόμων με νοητική αναπηρία. Ο 

σχεδιασμός περιλάμβανε ρυθμικές ασκήσεις με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού 

προβαλλόμενο με την ύπαρξη των νέων τεχνολογιών.  

 

Σημασία της έρευνας 

Τα άτομα με αναπηρίες χαρακτηρίζονται από μειωμένη ρυθμική ικανότητα σε 

σύγκριση με τα υγιή άτομα. Αναμένεται ότι η παρούσα έρευνα θα αναδείξει τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών με οπτικοακουστικό πρόγραμμα ως ένα ιδανικό τρόπο 

άσκησης για την βελτίωση της ρυθμικής ικανότητας δεδομένου ότι παρουσιάζει 

πολλά πλεονεκτήματα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αποτελέσει πρόταση 

δημιουργίας και εκτέλεσης διαφοροποιημένου προγράμματος για την βελτίωση της 

ρυθμικής ικανότητας, αφού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών θα αυξηθεί το 

ενδιαφέρον συμμετοχής των ατόμων για τη γνωριμία και την εξάσκησή τους σε κάτι 

διαφορετικό. Ακόμη, θα διευκολύνει την σωματική, συναισθηματική, πνευματική και 

αισθητήρια ολοκλήρωση και θα οδηγήσει στην γνωστική συνειδητοποίηση 

καθιστώντας τα άτομα ικανά να εκφράσουν τον εαυτό τους. Η ανάπτυξη της 

ρυθμικής ικανότητας συμβάλλει στη συμμετοχή συνεχόμενης ρυθμικής ακολουθίας 

κινήσεων και συμμετοχή σε χορευτικές μουσικοκινητικές δραστηριότητες, 

παρέχοντας την ευκαιρία για συνεργασία, επικοινωνία, θετική ψυχοσυναισθηματική 

ανάπτυξη, απομάκρυνση το συναίσθημα της μοναχικότητας και αντικατάσταση με 

εκείνο της κοινωνικότητας, της χαράς και της συνεργασίας.  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρατηρείται η απουσία 

συστηματικών μελετών σχετικά με την επίδραση των νέων τεχνολογιών και 

συγκεκριμένα με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού για την βελτίωση της ρυθμικής 

ικανότητας των ατόμων με αναπηρίες. Τα πιθανά συμπεράσματα που θα προκύψουν 

από την παρούσα έρευνα θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό ανάλογων προγραμμάτων 

άσκησης για τη βελτίωση της ρυθμικής ικανότητας ατόμων με αναπηρίες στο 
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σχολείο, σε κέντρα αποκατάστασης κ.ά., αλλά θα αποτελέσουν οδηγό για την 

ενσωμάτωση της ρυθμικής αγωγής στα προγράμματα Φυσικής αγωγής των ειδικών 

και γενικών σχολείων.  

 

Περιορισμοί της έρευνας 

 Απουσία ορθοπεδικών διαταραχών.  

 Όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν παρόμοια χρονολογική ηλικία. 

 Μη συμμετοχή ατόμων που δεν μπορούσαν να συμμετέχουν 

συστηματικά στο πρόγραμμα παρέμβασης (4 εβδομάδες). 

 

Κύριες ερευνητικές υποθέσεις 

 Θα παρατηρηθεί σημαντική διαφορά στη ρυθμική ικανότητα των 

ατόμων μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης της παρέμβασης.  

 Θα υπάρξουν διαφορές στη ρυθμική ικανότητα σε σύγκριση αρχικής 

και τελικής μέτρησης στα δύο τέμπο (120 και 130). 

 

Μηδενικές υποθέσεις  

 Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 

στην αρχική και τελική μέτρηση της παρέμβασης. 

 Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 

στις αρχικές και τελικές μετρήσεις των δύο τέμπο (120 και 130). 

 Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη βελτίωση της 

ρυθμικής ικανότητας σε σχέση με το δείκτη νοημοσύνης.  

 

Λειτουργικοί ορισμοί  

Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή τεχνολογία στην εκπαίδευση είναι ο πιο σύχρονος 

και καλύτερος τρόπος διδασκαλίας για έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος πλοηγείται στο 

διαδίκτυο και αναζητά νέα υλικά διδασκαλίας ή βάζει τους μαθητές να σχεδιάσουν 

μία παρουσίαση πολυμέσων για την εκμάθηση διαφόρων διδακτικών ενοτήτων 

(Roblyer, 2008).  

Ρυθμική Ικανότητα είναι η ικανότητα συγχρονισμού των σωματικών κινήσεων 

με κάποιο μουσικό ή εξωτερικό ερέθισμα (Rose, 1995).  
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Ικανότητα διατήρησης του ρυθμού είναι η ικανότητα συνεχούς αναπαραγωγής 

ενός δοσμένου ρυθμικού μοτίβου.  

 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στις δεκαετίες του 1950 και 1960 στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη έγιναν οι 

περισσότερες έρευνες για την αποτελεσματικότητα των οπτικοακουστικών μέσων 

στη διδασκαλία και τη μάθηση. Όπως αναφέρεται (Κανάκης, 1989) σε έρευνα των 

Duker και Tausch (1957) αν η «αισθητοποίηση των περιεχομένων μάθησης με 

ορισμένα οπτικοακουστικά μέσα οδηγεί στην καλύτερη συγκράτησή τους» σε 

μαθητές 10-12 ετών έδειξε σημαντική διαφορά της πειραματικής ομάδας με αυτή της 

ομάδας ελέγχου, αφού η πειραματική ομάδα δεν άκουγε μόνο τις πληροφορίες για τα 

δύο έντομα, αλλά είχε και ζωντανή οπτική πληροφορία σε αντίθεση με την ελέγχου 

που είχε μόνο ακουστική. Σε ανάλογο πείραμα των παραπάνω ερευνητών με θέμα το 

«ινδικό χοιρίδιο» με τρεις πειραματικές ομάδες (η πρώτη άκουγαν πληροφορίες και 

είχαν εικόνα του ινδικού χοιριδίου, η δεύτερη ένα βαλσαμωμένο και η τρίτη ένα 

ζωντανό ινδικό χοιρίδιο)  και μία ομάδα ελέγχου, έδειξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην επίδοση των ομάδων με το βαλσαμωμένο και το πραγματικό ινδικό 

χοιρίδιο σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ακόμη, σε άλλη έρευνα του Einsiedler 

(1982) έδειξε ότι η επίδραση των εικονογραφημένων κειμένων σε σύγκριση με τα 

γραπτά ή υπαγορευμένα κείμενα ήταν αποτελεσματικότερη. Επίσης, σε μία ακόμη 

μελέτη (Lamsdaine, 1970) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι μεγάλη η επίδραση των 

κινηματογραφικών ταινιών με κίνηση στη διδασκαλία (Κανάκης, 1989).    

 Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 

με ειδικούς ενσωματωμένους αισθητήρες ή ανιχνευτές σε συνδυασμό με την 

τεχνολογία λογισμικού υποβοήθησης, κατάλληλη για την ανίχνευση δραστηριοτήτων 

των άκρων των συμμετεχόντων (π.χ. χέρι) και  σε συνδυασμό με την επιβράβευση 

των επιθυμητών συμπεριφορών, επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να δρουν σε απλές 

δραστηριότητες ενασχόλησης και να βελτιώνει τα επίπεδα ανταπόκρισης και ελέγχου 

των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος (Shih, 2011b, Shih & Chang, 2012).  

Έρευνα του Shih και των συνεργατών του (2009) έδειξε ότι και οι δύο 

συμμετέχοντες (ηλικίας 15.9 και 20,3 ετών) κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά την 
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απάντηση-στόχο (σπρώξιμο του δακτύλου στον κύλινδρο του ποντικού για να 

επιλέξουν τον στόχο στην οθόνη) ενεργοποιώντας έτσι το σύστημα ελέγχου για την 

παραγωγή περιβαλλοντικού ερεθίσματος - παρακίνησης. Η χρήση του «σπρωξίματος 

του δαχτύλου» σε σχέση με τον τροχό του ποντικιού επέτρεψε στα άτομα με 

πολλαπλές αναπηρίες και ελάχιστη κινητική συμπεριφορά να αυξήσουν το επίπεδο 

ανταπόκρισης και του ελέγχου του ερεθίσματος.  

Σε έρευνες των  Shih & Shih, (2009) και των Shih, Chang, Shih, (2010) σε 

άτομα με πολλαπλές αναπηρίες τοποθετήθηκε ένα ποντίκι στο δεξί χέρι του ενός και 

στο αριστερό πόδι του άλλου με σκοπό να κουνάνε τα άκρα τους σε μία ακολουθία 

κινήσεων. Σε κάθε σωστή κίνηση λάμβαναν ένα αγαπημένο περιβαλλοντικό ερέθισμα 

– παρακίνηση το οποίο ήταν αγαπημένες εικόνες από καρτούν. Τα στοιχεία έδειξαν 

ότι κατά τη διάρκεια των φάσεων παρέμβασης και οι δύο συμμετέχοντες αύξησαν 

σημαντικά την απόκρισή τους στους στόχους κίνησης και λάμβαναν περιβαλλοντική 

παρακίνηση – ερέθισμα με την ενεργοποίηση του συστήματος ελέγχου μέσω της 

ταλάντευσης των άκρων.  

Ανάλογη έρευνα έγινε και σε παιδιά 5.6, 6.6 και 18.10 ετών, κυρίως με 

σοβαρά λεκτικά προβλήματα, στα οποία εφαρμόστηκαν με βίντεο εξατομικευμένα 

προγράμματα της ρύθμισης των ερεθισμάτων τους, της αύξησης του ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή, την απόκτηση δραστηριοτήτων και την αύξηση των ευκαιριών να 

συμμετέχουν στο παιχνίδι (Mechling, 2006). Τα εξατομικευμένα προγράμματα 

λογισμικού αποτελούνταν από αγαπημένα στοιχεία των παιδιών, όπως ένα 

μυθιστόρημα με γραφικά, ήχο και μουσική και ένα μυθιστόρημα παιχνιδιών που 

χαρακτηριζόταν από  την κίνηση, τον ήχο, τη μουσική, και τις δονήσεις. Μέσα από 

την εκμάθηση της ενεργοποίησης ενός διακόπτη μπορούσαν να ελέγχουν το 

περιβάλλον τους και την εξάρτηση τους από τους άλλους, ενδυναμώνοντας την 

ανεξαρτησία τους.  Μια ενιαία ενεργοποίηση ενός διακόπτη παραγωγής φωνής, που 

λειτουργεί ως μια συσκευή επικοινωνίας, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στη  

συμμετοχή ατόμων σε δραστηριότητες, όπως να διαβάσουν ένα μεσημεριανό μενού, 

τις καιρικές συνθήκες, να δράσουν επικοινωνώντας με άλλους. 

Η τεχνολογία μπορεί να παρέμβει και να βελτιώσει τον τρόπο ζωής ατόμων με 

πολύ σοβαρές νοητικές και κινητικές αναπηρίες, με τη χρήση μικροδιακοπτών. Οι 

μικροδιακόπτες και τα συστήματα παραγωγής λόγου είναι δύο μορφές της 

τεχνολογίας που έχουν χρησιμοποιηθεί από τα άτομα με νοητική αναπηρία ή με 
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πολλαπλές αναπηρίες βοηθώντας τους στην αποφυγή της απομόνωσης και στην 

προαγωγή της αλληλεπίδρασής τους με τους άλλους.  

Έχουν εφαρμοστεί σε άτομα με πλήρη ακινησία μικροδιακόπτες με αισθητήρα 

θέσης και οπτικό αισθητήρα, υποστηριζόμενοι πάνω σε καπέλο στο κεφάλι ατόμων 

και συνδεδεμένοι με το πηγούνι για την καταγραφή του ανοίγματος του πιγουνιού σε 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα (Lancioni et al. 2004, Lancioni et al. 2006) και οπτικού 

αισθητήρα στο πάνω μέρος των γυαλιών των ατόμων με σκοπό την καταγραφή του 

ανοίγματος των βλεφάρων σε κάθε αγαπημένο περιβαλλοντικό ερέθισμα που 

προβάλλονταν με θετικά αποτελέσματα (Lancioni et al. 2005, Lancioni et al. 2006). 

Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρίες με την πάροδο του χρόνου ίσως παρουσιάσουν 

κάποιες δυσλειτουργίες στην κίνησή τους ή στη στάση του σώματος στην αναπηρική 

καρέκλα και οι παραδοσιακοί μικροδιακόπτες στήριξης να μην παρέχουν την ευελιξία 

χρησιμοποίησής τους. Γι’ αυτό οι νέες τεχνολογίες έχουν την δυνατότητα να 

προσαρμόζονται στις συνθήκες και στα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, όπως στη 

δημιουργία μικροδιακόπτη με οπτικό αισθητήρα λέιζερ, ο οποίος εφαρμόστηκε σε 

ανάλογη έρευνα (Lancioni et al. 2010) και είχε θετικά αποτελέσματα.  

Οι Lancioni et al. (2009) σε μελέτη που πραγματοποίησαν σε παιδιά ηλικίας 

18,7, 16,1, και 9,9 ετών (με προβλήματα απώλειας λόγου, νοητικής αναπηρίας και 

εγκεφαλοπάθεια καθισμένοι σε αναπηρική καρέκλα) εφάρμοσαν ένα νέο πρόγραμμα 

βασισμένο στην τεχνολογία το οποίο επέτρεπε στα παιδιά να επιλέγουν και να έχουν 

πρόσβαση στα δικά τους ερεθίσματα που συνδυάζονταν με τρεις μικροδιακόπτες, οι 

οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με συγκεκριμένα σύνολα οπτικών, ακουστικών και 

δονητικών ερεθισμάτων του υπολογιστή. Ακόμη, είχαν τη δυνατότητα  να επιλέγουν 

και να έχουν πρόσβαση στα επιλεγμένα ερεθίσματα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτή 

τους. Η ενεργοποίηση ενός από τους διακόπτες ενεργοποιούσε το σύστημα του 

υπολογιστή για την παρουσίαση μιας προφορικής ανακοίνωσης ή ενός δείγματος 

ερεθισμάτων. Το παιδί μπορούσε να αγνοήσει ή να επιλέξει το συγκεκριμένο και να 

συνεχίσει τη διαδικασία. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έλεγχε βασικές περιβαλλοντικές 

διεγέρσεις, μειώνοντας την παθητικότητά τους και την εξάρτηση από τους άλλους.   

Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλοντας ενεργά στην καθημερινή ζωή των ατόμων 

με αναπηρία δρουν υποστηρικτικά και προσφέρουν δυνατότητες θεραπευτικής 

αποκατάστασης με έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης σε σύγκριση με τον 

παραδοσιακό, συνδυάζοντας τις κινήσεις αποκατάστασης με τη χρήση κατάλληλου 

προγράμματος και λογισμικού παρέχοντας στα άτομα αυτά περισσότερη ευχαρίστηση 
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και ενθουσιασμό για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης με 

διαφορετικό τρόπο.  

Τα παιδιά με σοβαρή ή βαριά νοητική και κινητική αναπηρία συχνά 

παρουσιάζουν προβλήματα ισορροπίας και βάδισης και περνούν το μεγαλύτερο μέρος 

του χρόνου τους, σε καθιστή θέση ή και ξαπλωμένη, με αρνητικές συνέπειες για την 

ανάπτυξη και την κοινωνική τους ενσωμάτωση (Broadbent, Woollam, Major, & 

Stallard, 2000, Lancioni et al, 2009 από Lancioni et al, 2010). Το παραδοσιακό 

μοντέλο νευροαναπτυξιακής παρέμβασης, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο 

εννοιολογικό πρότυπο των Bobaths το οποίο (α) τονίζει τη σημασία της αναστολής 

των μη φυσιολογικών κινήσεων και τη διευκόλυνση της ισορροπίας, και (β) παρέχει 

με τον θεραπευτή την πρακτική προπαρασκευαστικών ελιγμών και κινητικών 

απαντήσεων (Cherng, Liu, Lau, & Hong, 2007, Ketelaar, Vermeer, Hart, Van 

Petegem-van Beek, & Helders, 2001, Tsorlakis, Ευαγγελινού, Γρούιος, και 

Τσορμπατζούδης, 2004, από Lancioni et al, 2010). 

Σε έρευνα των Lancioni et al. (2010) σε παιδιά με προβλήματα βάδισης και 

ισορροπίας έδειξε θετικά αποτελέσματα στη βάδιση των παιδιών, αφού όλα τα παιδιά 

αύξησαν τη συχνότητα των βημάτων τους. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρησιμοποίηση 

μιας υποστηρικτικής συσκευής για περπάτημα σε συνδυασμό με συνδεδεμένους 

μικροδιακόπτες για την προώθηση βάδισης σε προτιμώμενα ερεθίσματα. Τα στοιχεία 

αυτά  υποστηρίζουν την θετική απόδειξη για την αποτελεσματικότητα αυτής της 

μεθόδου παρέμβασης, στην παροχή κινήτρων και στην προώθηση της βάδισης των 

παιδιών αυτών. Το περπάτημα αποτελεί μία αξιόλογη δεξιότητα και στρατηγική με 

την οποία τα άτομα μπορούν να φτάσουν στα σημεία στόχους τους, να 

συναναστραφούν με τον περίγυρο, να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και την 

κατάσταση της υγείας τους. Ενώ το περπάτημα και η εκπλήρωση διάφορων 

δραστηριοτήτων αποτελεί φυσική λειτουργία στον τυπικά αναπτυσσόμενο πληθυσμό, 

δεν ισχύει το ίδιο για τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες. Κατάλληλα 

διαμορφωμένα προγράμματα με την ενίσχυση των νέων τεχνολογιών μπορούν να 

συμβάλλουν στη στήριξη και την αποκατάσταση αυτών των δυσλειτουργιών. Σε 

μελέτη ενηλίκων (ηλικίες 25 και 34 ετών) με προβλήματα διαλειμματικής βάδισης 

και βάδισης στα δάχτυλα, χρησιμοποιήθηκε ένας μικροεπεξεργαστής με 

διαμορφωμένο λογισμικό, μία συσκευή MP3 με τις ηχογραφήσεις των προτιμώμενων 

ερεθισμάτων, και οπτικοί αισθητήρες. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 
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αποδεικνύουν τη δυνατότητα χρήσης προγραμμάτων που βασίζονται στην τεχνολογία 

για τη βελτίωση ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες (Lancioni et al, 2012).  

Ίδια η τεχνολογία, ωστόσο, δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της το μέσο 

για να διδάξει την αιτία και το αποτέλεσμα κάποιων δραστηριοτήτων, χωρίς την 

προσοχή και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Η υποστηρικτική τεχνολογία, 

συμπεριλαμβανομένων των διακοπτών, των εναλλακτικών συσκευών επικοινωνίας 

και του ελέγχου περιβάλλοντος, παρέχει ένα εναλλακτικό μέσο για αυτά τα άτομα να 

έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον τους, να ασκούν τον έλεγχο, να εκφράζονται, και να 

μαθαίνουν απλές εργασίες  (Cook & Hussey, 2002). 

Μέχρι σήμερα υπάρχουν λίγες μελέτες παρέμβασης που έχουν διερευνήσει τη 

χρήση των διαδραστικών παιχνιδιών στην αποκατάσταση των παιδιών με κινητικές 

διαταραχές. Τα περισσότερα από αυτά είναι περιορισμένα σε μέγεθος και δεν 

παρέχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία (Sandlund, McDonough, Hager-Ross, 2009, 

Snider, Majnemer, Darsaklis, 2010). Ωστόσο, έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα στον 

έλεγχο της κίνησης (Jannink, van der Wilden, Navis, Visser, Gussinklo, Ijzerman, 

2008, Shaffer, Jacokes, Cassily, Greenspan, Tuchman, Stemmer, 2001) στην 

παρότρυνση του παιδιού για παιχνίδι (Reid, 2004), στην ενίσχυση των κινήτρων για 

συμμετοχή στην πράξη (Harris & Reid, 2005) και αποτελούν θετικό αντίκτυπο στην 

ανεξαρτησία και την αυτο-αποτελεσματικότητα των παιδιών (Miller & Reid, 2003, 

Reid, 2002).  

Σε ανάλογη μελέτη των Sandlund, Waterworth, Hager (2011) εφαρμόστηκε το 

παιχνίδι EyeToy σε κονσόλα της Sony PlayStation2 σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών με 

εγκεφαλική παράλυση, το οποίο είναι διαδραστικό σύστημα κίνησης και επιτρέπει 

στο παιδί να παρακολουθεί τον εαυτό του στην οθόνη και να αλληλεπιδρά με τα 

παιχνίδια, εκτελώντας κινήσεις του σώματος (άλμα, τρέξιμο, ισορροπία) και κινήσεις 

αδρής κινητικότητας (τον συντονισμό χεριού – ματιού, χεριού – ποδιού). Τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες ότι το διαδραστικό παιχνίδι 

μπορεί να αποτελέσει μέσο αποκατάστασης, αφού τα παιδιά παρουσίασαν υψηλό 

κίνητρο συμμετοχής και εξάσκησης, 8 από τα 10 παιδιά παρουσίασαν αυξημένη 

σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και ακόμη, οι γονείς 

ανέφεραν ότι τα παιδιά τους καλούσαν φίλους για να εκτελέσουν τις σωματικές 

δραστηριότητες όλοι μαζί.  

Επίσης, σε μελέτη των Chang, Chen, Huang (2011) σε άτομα ηλικίας 16 και 

17 ετών με εγκεφαλικά παράλυση και μυϊκή ατροφία αντίστοιχα, εφάρμοσαν το 
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σύστημα κίνησης και αποκατάστασης «Kinerehab» (βασισμένο στο πρόγραμμα της 

Microsoft «Kinect»), όπου  αποτελέσματα απέδειξαν την σημαντική συμβολή της 

τεχνολογίας στα άτομα με αναπηρίες. Οι συμμετέχοντες με το συγκεκριμένο σύστημα 

διευκόλυναν την αυτόνομη φυσική αποκατάστασή τους που προβλέπονταν από τον 

θεραπευτή, έδειξαν ενδιαφέρον για το σύστημα και ήθελαν να συνεχίσουν να το 

χρησιμοποιούν ακόμα και μετά το πείραμα και αυξήθηκαν τα κίνητρά τους να 

συμμετάσχουν στην αποκατάσταση, αφού με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ασκούνταν 

κινητικά, αλλά και ταυτόχρονα διασκέδαζαν με τα ενσωματωμένα παιχνίδια του 

«Kinerehab».  

Η τεχνολογία συμβάλλει σε προβλήματα όχι μόνο κινητικά, αλλά και σε 

προβλήματα όρασης και συντονισμού χεριού ματιού. Τρεις συμμετέχοντες με 

αντίστοιχα προβλήματα ηλικίας 37, 19, 7,5 ετών συμμετείχαν σε έρευνα με σκοπό 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που βασίζονται στην 

τεχνολογία, για τα τρία άτομα με πολλαπλές αναπηρίες για τους οποίους 

απευθύνονταν σε διαφορετικές μορφές ανταπόκρισης ακουστικές, οπτικές και 

συντονισμού. Τα αποτελέσματα  της έρευνας μπορούν να θεωρηθούν ως πολύ 

ενθαρρυντικά, υπογραμμίζοντας ότι η ενασχόληση και η πρακτική με τέτοιου είδους 

προγράμματα είναι απαραίτητη για τη βελτίωση βασικών κινητικών, οπτικών 

απαντήσεων και συντονισμού μεταξύ τους (Lancioni, et al., 2012).  

 Άτομα με τύφλωση, με νευροκινητικές, και νοητικές αναπηρίες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα προσανατολισμού στις καθημερινές τους μετακινήσεις. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για την δημιουργία προσαρμοσμένου 

περιβάλλοντος, τους δίνονται ευκαιρίες ελέγχου της ζωής τους και μπορεί να είναι 

μια αποτελεσματική στρατηγική να συνεργάζονται  με τους άλλους και να αποτελεί 

μια «φωνή» για να εξωτερικεύσουν τις επιθυμίες τους (Hammel, 2003, Lancioni et al,  

1999, Lancioni et al, 2012). Ένας τρόπος για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες 

είναι η παρέμβαση της τεχνολογίας προσανατολισμού με διορθωτική 

ανατροφοδότηση και ακουστικές ή οπτικές ενδείξεις σωστού προσανατολισμού. Σε 

έρευνες εφαρμόστηκαν τέτοιες στρατηγικές παρέμβασης (ακουστικές και 

ανατροφοδότησης προσανατολισμού) σε άτομα με ανάλογα προβλήματα σε 

αναπηρικά καροτσάκια και τα αποτελέσματα έδειξαν τη θετική χρήση της 

τεχνολογίας προσανατολισμού βοηθώντας τους να βρουν τις κατάλληλες εισόδους 

των δωματίων κατά τη διάρκεια των διαδρομών που είχαν να διανύσουν (Lancioni et 

al., 2010) και σημειώνοντας  υψηλά ποσοστά επιτυχίας επίτευξης των διαδρομών που 
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είχαν να διανύσουν και ακόμη τη μείωση του χρόνου που απαιτούνταν για τις 

διαδρομές αυτές δηλαδή, αυξάνοντας την ταχύτητα κίνησης (Lancioni, Singh, 

O’Reilly, Sigafoos, Campodonico & Oliva, 2010). 

Αρκετές έρευνες έχουν γίνει διαμέσου των νέων τεχνολογιών σε ειδικούς 

πληθυσμούς εφαρμόζοντας περιβάλλοντα προσομοίωσης εικονικής πραγματικότητας. 

Οι Wilson, Foreman & Tlauka (1996) αναφέρουν ότι παλαιότερες έρευνες εικονικής 

πραγματικότητας σε ειδικούς πληθυσμούς απέδειξαν βελτίωση σε καταστάσεις 

αντίληψης – κίνησης (Lampton et al., 1994) και επιτυχής μεταφορά απόκτησης 

δεξιοτήτων από περιβάλλον προσομοίωσης σε πραγματικό περιβάλλον (Inman, 1994, 

Mowafy, 1995, Regian et al., 1992, Turner, 1994,), από άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες (Cromby, Standen, Newman & Brown, 1996, Cromby, Standen, Newman 

& Tasker 1996) και από άτομα με αυτισμό μαθαίνοντας κοινωνικές δεξιότητες με την 

ανάληψη ρόλων στο εικονικό περιβάλλον (Parsons & Mitchell, 2002, Parsons, 

Leonard & Mitchell, 2006). Όπως και στη δική τους έρευνα που εφαρμόστηκε 

πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας σε άτομα με πολλαπλές αναπηρίες, τα 

αποτελέσματα ήταν θετικά. Όλα τα παιδιά ήταν σε θέση να προβάλλουν την 

συντομότερη διαδρομή εξόδου από τις σκάλες και να υποδείξουν την κατεύθυνση 

εξόδου φωτιάς από το κτήριο, στοιχεία που φανερώνουν την καλή μεταφορά χωρικών 

πληροφοριών από περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας σε πραγματικό 

περιβάλλον. Η ιδέα της χρήσης της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση δεν 

είναι κάτι νέο, αλλά παλαιότερες έρευνες με το συγκεκριμένο θέμα το αποδεικνύουν 

(Cromby, Standen, Newman & Brown, 1996), μέχρι τις πιο νέες. Σε μελέτες ατόμων 

με εγκεφαλική παράλυση εφαρμόστηκαν τρία παιχνίδια με εικονικά σενάρια μέσω 

των Xtreme Vivid Group βίντεο εικονικής πραγματικότητας (Weiss (Tamar), 

Pninabialik & Kizony, 2003), σε κουζίνα εικονικής πραγματικότητας για 

προετοιμασία γεύματος και μεταφορά των δραστηριοτήτων σε πραγματική κουζίνα 

(Zhang, Abreu, Seale, Masel. Christiansen & Ottenbacher, 2003) και σε άλλη έρευνα 

(Bryanton, Bosse, Brien, Mclean, MCCormick & Sveistrup, 2006) εφαρμόστηκε 

πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας με ασκήσεις επιλεκτικού ελέγχου της κίνησης 

στον αστράγαλο και συμβατικές ασκήσεις αποκατάστασης, όπου τα αποτελέσματα 

έδειξαν μεγαλύτερη διασκέδαση και απόλαυση κατά τη διάρκεια των ασκήσεων 

εικονικής πραγματικότητας και βελτίωση στην εκτέλεση της άσκησης, ενισχύοντας 
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την αποτελεσματικότητα της κίνησης και τον συντονισμό, την ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης τους και την αίσθηση της ενδυνάμωσης.   

Η αντιληπτικο-κινητική λειτουργία αποτελείται από οπτικο-κινητικές 

ικανότητες συντονισμού, κινητικό σχεδιασμό, γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες, 

καθώς και την αμοιβαία αλληλεπίδραση κινητικών και κιναισθητικών πληροφοριών 

αντίληψης. Στα παιδιά με νοητική αναπηρία είναι γνωστή η έλλειψη αντιληπτικο-

κινητικής λειτουργίας, η οποία επιδρά δυσμενώς στην εκτέλεση προσωπικών 

καθημερινών αναγκών, αλλά και ακαδημαϊκών καθηκόντων τους (Feder & Majnemer 

2007, Nourbakhsh, 2006,). Πολλές έρευνες υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης των αντιληπτικο-κινητικών λειτουργιών και 

επισημαίνουν στον έγκαιρο εντοπισμό για καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα.  

Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για να επεκταθεί η εφαρμογή αυτής της 

μελέτης σε άλλους τομείς που ισχύουν για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Για παράδειγμα, η ικανότητα των υποκειμένων για να ληφθεί η επιθυμητή 

περιβαλλοντική διέγερση, ακολουθώντας πιο πολύπλοκες οδηγίες και την εκτέλεση 

των αντίστοιχων επαγγελματικών ή σωματικές δραστηριότητες και ασκήσεις που θα 

μπορούσε να δοκιμαστεί. Ας ελπίσουμε ότι, η εφαρμογή αυτών των προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας μπορεί να παρέχει στους ανθρώπους με αναπηρίες πρόσθετες 

επιλογές από την άποψη της υποστηρικτικής τεχνολογίας, και να τους επιτρέψει να 

είναι πιο ανεξάρτητη, αυτοπεποίθηση, και ενσωματωθούν καλύτερα στην 

επικρατούσα τάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  III 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 4 άτομα (2 αγόρια και 2 κορίτσια) ηλικίας 24-32 

χρονών με ΔΝ (Δείκτη Νοημοσύνης) που κυμαινόταν από <30 – 50, και προέρχονταν 

από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠαμεα) Άργους Ορεστικού 

Καστοριάς. Όλα τα άτομα είχαν νοητική υστέρηση, όπου το καθένα ελέγχθηκε 

κλινικά (ιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση). Η ΝΑ των ατόμων οφειλόταν σε 

προωρότητα, ελαφρά περιγεννητική υποξία ή ήταν άγνωστης αιτίας. 

Οι συμμετέχοντες δεν παρουσίαζαν ορθοπεδικές βλάβες ή αισθητηριακές 

διαταραχές και ήταν ικανοί να ακολουθήσουν προφορικές οδηγίες και οδηγίες με 

επίδειξη. Όλοι είχαν ενημερωθεί για το σκοπό και τις διαδικασίες των μετρήσεων και 

η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική με την έγκριση των γονέων τους και των 

δασκάλων τους.    

 Πίνακας 3 

 

Μέθοδος 

Όλοι οι συμμετέχοντες αποτελούσαν την ομάδα παρέμβασης, στους οποίους 

εφαρμόστηκε οπτικοακουστικό πρόγραμμα εξάσκησης της ρυθμικής ικανότητας με 

τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. Το πρόγραμμα είχε 

διάρκεια 4 εβδομάδων (16 διδακτικές μονάδες), με συχνότητα 4 φορές την εβδομάδα 

και η κάθε διδακτική μονάδα διαρκούσε 45΄. Αρχικά, τα άτομα υποβλήθηκαν σε 

διαδικασίες όπως: 1) αρχική εκτίμηση της ρυθμικής ικανότητας και 2) καταγραφή 

των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών τους (ύψος, βάρος). Η εκτίμηση της 

ρυθμικής ικανότητας έγινε πριν και μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ 

 Μ.Ο. S.D. 

Ηλικία (έτη) 28,50  ±4,1 

Ύψος (cm) 1,66 ±0,13 

Βάρος (kg) 72,82 ±26,6 

ΔΝ 37,50 ±9,57 
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προγράμματος και όλες οι διαδικασίες μέτρησης και διεξαγωγής της παρέμβασης 

πραγματοποιήθηκαν στον οικείο χώρο των εξεταζομένων.  

Μετρήσεις 

Για τη μέτρηση της ρυθμικής ικανότητας (αρχική και τελική) εφαρμόστηκε το 

High Scope Rhythmic Competence Test (Weikart, 1987). Το τεστ σχεδιάστηκε για να 

αξιολογήσει την ατομική ικανότητα σε μία σειρά οχτώ ασκήσεων κινητικής 

συνέχειας, ακολουθώντας το ρυθμό του μετρονόμου σε δύο διαφορετικά τέμπο 120 

και 130 μπιτ το λεπτό. Το τεστ περιελάμβανε τρεις κλίμακες βαθμολογίας άσχημα 

(0), μέτρια (1), καλά (2), πολύ καλά (3) και άριστα (4) και οι ασκήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν (α) ταυτόχρονο χτύπημα χεριών (παλαμάκια), (β) βήματα 

βάδισης μπροστά, (γ) βήματα βάδισης πίσω (δ) βήματα βάδισης πλάγια, (ε) πήδημα 

στο ένα πόδι (κουτσό), (στ) πηδηματάκια με τα δύο πόδια (καγκουρό), (η) παλαμάκια 

ανά δύο. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν ατομικά και έπειτα εξοικειώθηκαν με τη 

φύση της παρέμβασης και το περιβάλλον αξιολόγησης. 

Διαδικασία Μετρήσεων 

Η λήψη ιστορικού των συμμετεχόντων, αλλά και η διαδικασία μέτρησης 

πραγματοποιήθηκαν στο οικείο χώρο τον εξεταζομένων. Αρχικά, έγινε  καταγραφή 

των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών του κάθε συμμετέχοντα και η αρχική 

μέτρηση της ρυθμικής τους ικανότητας με το High Scope Rhythmic Competence 

Test. Έπειτα, δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και  έγινε επίδειξη του προγράμματος 

παρέμβασης. Όλα τα άτομα είχαν δικαίωμα εκτέλεσης του προγράμματος δύο φορές 

με διάστημα ανάπαυσης διάρκειας 3-4 λεπτών. Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι 

παρεμβάσεις αξιολογήθηκε ξανά η βελτίωση ή όχι της ρυθμικής ικανότητας (τελική 

μέτρηση ρυθμικής ικανότητας) του κάθε εξεταζόμενου.  

Πρόγραμμα παρέμβασης  

Στην ομάδα παρέμβασης εφαρμόστηκε οπτικοακουστικό πρόγραμμα 

εξάσκησης της ρυθμικής ικανότητας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

βιντεοπροβολέα. Το οπτικοακουστικό πρόγραμμα της παρέμβασης, αλλά και τα 

προγράμματα μέτρησης της ρυθμικής ικανότητας στα 120 και 130 beat 

δημιουργήθηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια των προγραμμάτων 

Adobe Photoshop και Adobe Premier. Στο Adobe Photoshop σχεδιάστηκαν όλες οι 
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εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν και έπειτα στο Adobe Premier πραγματοποιήθηκε η 

αλληλουχία αυτών των διαδοχικών εικόνων παίρνοντας την τελική μορφή του βίντεο 

που εφαρμόστηκε.  

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 4 εβδομάδων, με συχνότητα 4 φορές την 

εβδομάδα και η κάθε διδακτική μονάδα διαρκούσε 45΄. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 27 

Ιουλίου και ολοκληρώθηκε 20 Αυγούστου του 2015. Κάθε συνεδρία περιλάμβανε 

εκτέλεση του προγράμματος δύο φορές με διαλείμματα ανάπαυσης 3-4 λεπτών. Το 

πρόγραμμα παρουσιαζόταν στο δάπεδο με τη χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. 

Οι εξεταζόμενοι εκτελούσαν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις εικόνες που 

εμφανίζονταν στο δάπεδο και το εναλλασσόμενο τέμπο που ακούγονταν. Οι κινήσεις 

που ακολουθούσαν εξελίσσονταν σε κινήσεις μπρος, πίσω και διαγώνια με 

χτυπήματα των χεριών (παλαμάκια), βάδιση μπροστά, βάδιση πίσω, βάδιση πλάγια, 

εναλλαγές ποδιών δεξί – αριστερό, συνδυασμό εναλλαγής ποδιών με παλαμάκια, 

πήδημα με τα δύο πόδια μπροστά (καγκουρό), πήδημα με τα δύο πόδια πλάγια, 

κουτσό.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Για τον έλεγχο της κατανομής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός 

έλεγχος κατανομής Kolmogorov – Smirnov (με Sig=.05), ο οποίος κατέληξε σε μη 

σημαντικές στατιστικές αποκλίσεις από την κανονική κατανομή.  Για τους λόγους 

αυτούς, οι στατιστικοί έλεγχοι που επιλέχθηκαν για την επαλήθευση της έρευνας 

ήταν παραμετρικοί.   

(ΔΝ= Δείκτη Νοημοσύνης, ΑΜ= Αρχική Μέτρηση, ΤΜ= Τελική Μέτρηση, 

ΑΜΠΑΡΕ= Αρχική Μέτρηση Παρέμβασης, ΤΕΜΠΑΡΕ= Τελική Μέτρηση 

Παρέμβασης) 

Πίνακας 4. Έλεγχος κατανομής  

Μεταβλητές Κατανομή 

ΔΝ ,567 

ΑΜ120 ,301 

ΤΜ120 ,614 

ΑΜ130 ,666 

ΤΜ130 ,883 

ΑΜΠΑΡΕ ,567 

ΤΕΜΠΑΡΕ ,500 

 

Πίνακας 5. Έλεγχος σημαντικότητας  

Μεταβλητές Σημαντικότητα  

ΔΝ ,905 

ΑΜ120 1,000 

ΤΜ120 ,846 

ΑΜ130 ,766 

ΤΜ130 ,417 

ΑΜΠΑΡΕ ,905 

ΤΕΜΠΑΡΕ ,964 

 



46 
 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και τον έλεγχο των υποθέσεων 

χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα (1-way ANOVA). Από 

τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά του 

φύλου και του δείκτη νοημοσύνης στην επίδοση των ατόμων της κύριας παρέμβασης 

(p>.05) και επίσης, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά των 

παραγόντων φύλο και δείκτη νοημοσύνης στην επίδοση των ατόμων (p> .05) κατά τη 

δοκιμασία της ρυθμικής ικανότητας στο τεστ  High/Scope Rhythmic Competence 

Analysis Test (Weikart, 1989).  

Πίνακας 6. Αποτελέσματα δοκιμασίας κύριας παρέμβασης για αγόρια και 

κορίτσια.  

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των δύο υποομάδων ( με ΑΜΠΑΡΕ F = .200  sig = 

.698 > .05 και ΤΜΠΑΡΕ F=.277 sig = .651 > .05) και συνεπώς το φύλο δεν επηρεάζει 

την επίδοση.  

 

Πίνακας 7. Αποτελέσματα δοκιμασίας κύριας παρέμβασης για τον δείκτη 

νοημοσύνης. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των δύο υποομάδων ( με ΑΜΠΑΡΕ F= 2.250 sig = 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΦΥΛΟ Μ.Ο 

ΑΜΠΑΡΕ 

Τ.Α 

 ΑΜΠΑΡΕ 

Μ.Ο 

ΤΜΠΑΡΕ 

Τ.Α 

 ΑΜΠΑΡΕ 

ΑΓΟΡΙ 2.50 .707 3.98 .021 

ΚΟΡΙΤΣΙ 2.00 1.414 3.95 .078 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΔΝ Μ.Ο 

ΑΜΠΑΡΕ 

Τ.Α 

 ΑΜΠΑΡΕ 

Μ.Ο 

ΤΜΠΑΡΕ 

Τ.Α 

 ΑΜΠΑΡΕ 

ΣΟΒΑΡΗ 2.50 .707 3.94 .071 

ΜΕΤΡΙΑ 1.00 - 4.00 - 

ΗΠΙΑ 3.00 - 3.96 - 
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.426 > .05 και ΤΜΠΑΡΕ F= .240 sig = .822 > .05) και συνεπώς ο δείκτης νοημοσύνης 

δεν επηρεάζει την επίδοση.  

 

Πίνακας 8.  Αποτελέσματα δοκιμασίας ρυθμικής ικανότητας με τέμπο 120 

και 130 για αγόρια και κορίτσια. 

 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των δύο υποομάδων ( με ΑΜ120 F= 2.250 sig = 

1.000 > .05 και ΤΜ120 F= .000 sig = 1.000 > .05) και συνεπώς το φύλο δεν επηρεάζει 

την επίδοση στο 120 τέμπο. Όπως επίσης, προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των δύο υποομάδων ( με ΑΜ130 F= 

0.615 sig = .515 > .05 και ΤΜ130 F= 1.000 sig = .423 > .05) με το φύλο να μην 

επηρεάζει την επίδοση στο 130 τέμπο.  

 

Πίνακας 9. Αποτελέσματα δοκιμασίας ρυθμικής ικανότητας με τέμπο 120 και 

130 για δείκτη νοημοσύνης. 

 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των δύο υποομάδων ( με ΔΝ120 F= 4.500 sig = 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΜΠΟ 

120 ΚΑΙ 130 ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 ΑΜ120 ΤΜ120 ΑΜ130 ΑΜ130 

ΦΥΛΟ Μ.Ο  Τ.Α  Μ.Ο  Τ.Α  Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

ΑΓΟΡΙ 2.63 .550 3.88 .177 2.56 .442 3.94 .088 

ΚΟΡΙΤΣΙ 2.63 .177 3.88 .177 2.35 .088 4.00 .000 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΜΠΟ 

120 ΚΑΙ 130 ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ  

 ΑΜ120 ΤΜ120 ΑΜ130 ΤΜ130 

ΔΝ Μ.Ο  Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

ΣΟΒΑΡΗ 2.38 .177 3.88 .177 2.31 .088 4.00 .000 

ΜΕΤΡΙΑ 2.75 - 4.00 - 2.25 - 4.00 - 

ΗΠΙΑ 3.00 - 3.75 - 2.88 - 3.88 - 
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.316 > .05 και ΔΝ120 F= .500 sig = .707 > .05) και συνεπώς ο δείκτης νοημοσύνης 

δεν επηρεάζει την επίδοση στο 120 τέμπο. Επίσης, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των δύο υποομάδων ούτε στο 130 τέμπο (με 

ΔΝ130 F= 16.500 sig = .171 > .05 και ΔΝ130 F= .500 sig = .707 > .05) με τον δείκτη 

νοημοσύνης να μην επηρεάζει την επίδοση στο 130 τέμπο.  

Τα παρακάτω γραφήματα (γράφημα 1 και 2) παρουσιάζουν τους μέσους 

όρους της αρχικής και τελικής μέτρησης στα 120 beat και 130 beat και των τεσσάρων 

ατόμων, παρατηρώντας βελτίωση στη ρυθμική ικανότητα της αρχικής μέτρησης με την 

τελική και στα δύο beat. 

 

Γράφημα 1. Μέσοι όροι της αρχικής και τελικής μέτρησης στα 120 beat των 

τεσσάρων ατόμων.  

 

 

Γράφημα 2. Μέσοι όροι της αρχικής και τελικής μέτρησης στα 130 beat των 

τεσσάρων ατόμων. 
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Επίσης, βελτίωση στη ρυθμική ικανότητα παρουσιάστηκε σε όλες τις 

δραστηριότητες που περιελάμβανε η κύρια παρέμβαση εκτέλεσης από όλα τα άτομα 

(γράφημα 3,4,5 και 6) με αρκετά μεγάλη βελτίωση του ΑΓΟΡΙΟΥ2 και 

ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ2. 

Γράφημα 3. Μέσοι όροι της 1
ης

 και 16
ης

 μέτρησης στις δεκαπέντε 

δραστηριότητες της κύριας παρέμβασης (ΑΓΟΡΙ1).  

 

 

 

Γράφημα 4. Μέσοι όροι της 1
ης

 και 16
ης

 μέτρησης στις δεκαπέντε 

δραστηριότητες της κύριας παρέμβασης (ΑΓΟΡΙ2).  
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Γράφημα 5. Μέσοι όροι της 1
ης

 και 16
ης

 μέτρησης στις δεκαπέντε 

δραστηριότητες της κύριας παρέμβασης (ΚΟΡΙΤΣΙ1).  

 

 

  

Γράφημα 6. Μέσοι όροι της 1
ης

 και 16
ης

 μέτρησης στις δεκαπέντε 

δραστηριότητες της κύριας παρέμβασης (ΚΟΡΙΤΣΙ2).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της εφαρμογής 2,5-D εμβύθισης στη 

βελτίωση της ρυθμικής ικανότητας ατόμων με νοητική αναπηρία. Ο σχεδιασμός 

περιλάμβανε ρυθμικές ασκήσεις με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού 

προβαλλόμενο με την ύπαρξη των νέων τεχνολογιών.  

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν φάνηκε ότι δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά του φύλου και του δείκτη νοημοσύνης στην επίδοση 

των ατόμων της κύριας παρέμβασης (p>.05) και επίσης, δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά των παραγόντων φύλο και δείκτη νοημοσύνης στην 

επίδοση των ατόμων (p> .05) κατά τη δοκιμασία της ρυθμικής ικανότητας στο τεστ  

High/Scope Rhythmic Competence Analysis Test (Weikart, 1989).  

Σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα, επίσης φαίνεται η βελτίωση της ρυθμικής 

ικανότητας όλων των ατόμων σε όλες τις δραστηριότητες σε σύγκριση της αρχικής με 

της τελικής μέτρησης της κύριας παρέμβασης, αλλά και στη μέτρηση της αρχικής και 

τελικής ρυθμικής ικανότητας στα 120 και 130 beat. Επαληθεύτηκαν επομένως οι 

κύριες ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν, καθώς επίσης και οι μηδενικές υποθέσεις, 

ότι δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην 

αρχική και τελική μέτρηση της παρέμβασης, όπως και μεταξύ των δύο φύλων στις 

αρχικές και τελικές μετρήσεις των δύο τέμπο (120 και 130). 

Πιο αναλυτικά, έρευνες έχουν δείξει (Gardner, 1966, High, 1987, Huff, 1972, 

Thomas & Moon, 1976) ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στη 

χρονική τους απάντηση στα ρυθμικά ερεθίσματα γεγονός που συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, σε αντίθεση άλλων ερευνών (Kuhlman & Schweinhart, 

1999, Mitchel, 1994, Pollatou et.al., 2005), οι οποίοι κατέληξαν σε διαφορετικά 

αποτελέσματα ότι δηλαδή υπάρχει επίδραση του φύλου στην ρυθμική ικανότητα με 

στατιστικά σημαντική διαφορά αγοριών και κοριτσιών, με τα κορίτσια να 

παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στη ρυθμική ικανότητα.    

Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με τις απόψεις των 

παρακάτω ερευνητών, ότι τα άτομα με ΝΑ αν και παρουσιάζουν δυσκολίες στο 

ρυθμό έχει βρεθεί ότι η συμμετοχή τους σε ρυθμικά – κινητικά μοτίβα βελτιώνει 

σωματικά, γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά τους χαρακτηριστικά (Barton, 

1982). Η συμμετοχή τους σε προγράμματα μουσικοθεραπείας διευκολύνει το 
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συντονισμό κινήσεων, κινητικής ισορροπίας και της κοινωνικοποίησης ατόμων με 

ΝΑ (Παπαδόπουλος, 2000). Επίσης, οι εκφραστικές και δημιουργικές κινήσεις 

βοηθούν στην εξάσκηση της μνήμης με την προϋπόθεση να θυμούνται τη διαδοχική 

σειρά των κινήσεων, στην ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας ακούγοντας της 

οδηγίες του εκπαιδευτή, την ανάπτυξη της προσοχής και της συγκέντρωσης (Riordan, 

1989), τη βελτίωση της αυτογνωσίας, των συναισθημάτων και ιδεών (Sherrill & 

Delaney, 1986). 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του προγράμματος της κύριας παρέμβασης 

2,5-D εμβύθισης στη βελτίωση της ρυθμικής ικανότητας που εφαρμόστηκε, 

επιβεβαιώνουν τις μέχρι τώρα έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την θετική 

επίδραση των νέων τεχνολογιών με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού που έχουν 

γίνει σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.   

Παλιότερες έρευνες (Einsiedler, 1982, Lamsdaine, 1970, Κανάκης, 1989), 

αλλά και πιο πρόσφατες (Shih, 2011b, Shih & Chang, 2012, Shih & Shih, 2009, Shih, 

Chang, Shih, 2010) έχουν δείξει ότι η χρήση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με 

ειδικούς ενσωματωμένους αισθητήρες ή ανιχνευτές σε συνδυασμό με την τεχνολογία 

λογισμικού υποβοήθησης, κατάλληλη για την ανίχνευση δραστηριοτήτων των άκρων 

των συμμετεχόντων (π.χ. χέρι) και  σε συνδυασμό με την επιβράβευση των 

επιθυμητών συμπεριφορών, επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να δρουν σε απλές 

δραστηριότητες ενασχόλησης και να βελτιώνει τα επίπεδα ανταπόκρισης και ελέγχου 

των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Όπως και τα αποτελέσματα των ερευνών Dania 

και των συνεργατών (2011) και Lancioni και των συνεργατών (2012) επιβεβαιώνουν 

τη χρήση της τεχνολογίας στην κίνηση και στο χορό και αποδεικνύουν τη δυνατότητα 

χρήσης προγραμμάτων που βασίζονται στην τεχνολογία για τη βελτίωση ατόμων με 

πολλαπλές αναπηρίες. 

Η τεχνολογία μπορεί να παρέμβει και να βελτιώσει τον τρόπο ζωής ατόμων σε 

άτομα με πολύ σοβαρές νοητικές και κινητικές αναπηρίες, με τη χρήση 

οτπικοακουστικών παρεμβάσεων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Κατάλληλα 

διαμορφωμένα προγράμματα με την ενίσχυση των νέων τεχνολογιών μπορούν να 

συμβάλλουν στη στήριξη και την αποκατάσταση αυτών των δυσλειτουργιών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από την παρούσα μελέτη προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

1. Το πρόγραμμα κύριας παρέμβασης με τη μορφή εκτέλεσης ρυθμικών 

δραστηριοτήτων με τη βοήθεια του μετρονόμου και του βιντεοπροβολέα σε 

παιδιά με νοητική αναπηρία παρουσίασε σημαντική βελτίωση στη ρυθμική 

τους ικανότητα μετά από 16 επαναλήψεις άσκησης και κυρίως, στα άτομα με 

χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. 

2. Οι ρυθμικές ασκήσεις σε παρουσίαση με βιντεοπροβολέα και γενικότερα οι 

διαφορετικές μορφές και οι μέθοδοι άσκησης φαίνεται να αποτελούν ένα 

ευχάριστο και αποτελεσματικό μέσο βελτίωσης της ρυθμικής ικανότητας, 

προωθώντας έναν εναλλακτικό τρόπο εκμάθησης και βελτίωσης ικανοτήτων 

των ατόμων.  

3. Η φύση και το περιβάλλον τέτοιων δραστηριοτήτων, δηλαδή εξάσκηση της 

ρυθμικής ικανότητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μπορεί να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά σε προγράμματα άσκησης των ατόμων με ΝΑ.  

Προτάσεις  

 Ενθάρρυνση των ατόμων με ΝΑ σε συμμετοχή ανάλογων προγραμμάτων 

μεγαλύτερης διάρκειας προς βελτίωση και άλλων κινητικών τους 

ικανοτήτων. 

 Εφαρμογή παρόμοιων ερευνών με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε 

περισσότερα άτομα διαφορετικής ηλικίας και δείκτη νοημοσύνης, αλλά 

και σε άτομα διαφορετικών παθήσεων (φάσμα αυτισμού υψηλής 

λειτουργικότητας, σύνδρομο Down). 

 Να εφαρμοστεί η παρούσα έρευνα στη βελτίωση της δυναμικής 

ισορροπίας ατόμων με ΝΑ. 

 Να δοκιμασθεί η εφαρμογή του προγράμματος στην συναισθηματική και 

ψυχολογική επίδραση των ατόμων με ΝΑ.  

 Η ενσωμάτωση ανάλογων προγραμμάτων ρυθμικής ικανότητας με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών στα προγράμματα διδασκαλίας ατόμων με ΝΑ.  
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