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Περίληψη 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η γραφοκινητική συμπεριφορά 

παδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, μέσω μίας πιλοτικής εφαρμογής, 

παιγνιωδών, κατά κύριο λόγο διδασκαλιών, οι οποίες στόχευαν αφενός στην 

ενίσχυση των επιδόσεων, όσον αφορά στα αλληλένδετα πεδία της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού και αφετέρου στη θετική 

αντιμετώπιση και συμμετοχή του συνόλου των δραστηριοτήτων. Η πειραματική 

διαδικασία, έλαβε χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν 

δώδεκα συναντήσεις στην οικία της συμμετέχουσας, εκ των οποίων οι δύο 

αφορούσαν τις μετρήσεις του προελέγχου και του μετελέγχου και οι υπόλοιπες την 

εφαρμογή των ειδικά σχεδιασμένων διδασκαλιών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε 

επανέλεγχος των επιδόσεων της συμμετέχουσας, έξι μήνες μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος. Η λεπτή κινητικότητα και ο οπτικοκινητικός συντονισμός της 

συμμετέχουσας, αξιολογήθηκαν μέσω της δοκιμασίας VMI (Visual Motor 

Integration, Beery, Buktenica & Beery, 2010), ενώ η εξέταση του οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ενισχύθηκε, μέσω της απόδοσης σε δύο δοκιμασίες τύπου pegboard, με 

τη χρήση δεξιού και αριστερού χεριού, υπό ορισμένο χρόνο. Τέλος, η επίδοση της 

γραφοκινητικής συμπεριφοράς αξιολογήθηκε μέσω της αντιγραφής λέξεων σε 

συγκεκριμένο χρόνο. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, καταδείχθηκε, ότι η 

συμμετέχουσα παρουσίασε σημαντική βελτίωση, μετά το πέρας της εφαρμογής του 

πιλοτικού προγράμματος, σε όλες τις μετρήσεις, με τη δοκιμασία τύπου pegboard, να 

ξεχωρίζει καθώς, διαφάνηκε διπλασιασμός των επιδόσεων και στις δύο μετρήσεις, 

τόσο με το δεξί, όσο και με το αριστερό χέρι. Από τη συζήτηση των αποτελεσμάτων 

συμπεραίνεται, ότι οι επιδόσεις των ατόμων με αυτισμό, στη λεπτή κινητικότητα, τον 

οπτικοκινητικό συντονισμό και τη γραφοκινητική συμπεριφορά, υπό την εφαρμογή 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δύνανται να βελτιωθούν σημαντικά και 

να διατηρηθούν χρονικά. 

 

Λέξεις κλειδιά: λεπτή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός,  γραφοκινητικές 

δεξιότητες, αυτισμός 
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Abstract 

 

The purpose of this paper was to examine the handwriting behavior of children with 

pervasive developmental disorder through a pilot implementation of mainly jocular 

teaching methods which aimed, on the one hand, to the reinforcement of the 

children’s performance regarding the interconnected fields of fine motor skills and 

visual-motor coordination and, on the other hand, to the dealing and participation of 

the child in all of the activities. The experimental process took place in the city of 

Thessaloniki where 12 meetings were conducted in the participant’s house, two of 

which regarded the measurement of the pre-inspection and the post-inspection, and 

the rest the implementation of the specially designed teaching processes. In addition, a 

re-inspection of the participant’s performance was conducted six months after the 

implementation of the program. The fine motor skills and the visual-motor 

coordination were evaluated through the VMI test (Visual Motor Integration, Beery, 

Buktenica & Beery, 2010), while the examination of the visual-motor coordination 

was enhanced through the child’s performance in two pegboard-type tests with the use 

of both right and left hand in a defined time period. Finally, the performance of the 

handwriting behavior was evaluated through the copying of words in a specific period 

of time. During the analysis of the results it was established that the participant 

displayed significant improvement in all the measurements after the completion of the 

pilot program. In particular, the pegboard-type test stood out, since the participant’s 

performance in both measurements, both with the right and the left hand, appeared to 

have doubled. From the discussion of the results, it is inferred that the performance of 

children with autism in fine motor skills, visual-motor coordination and handwriting 

behavior, can be significantly improved and maintained through time, with the 

implementation of the appropriate educational programs.  

 

Keywords: fine motor skills, visual-motor coordination, handwriting, autism 
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Εισαγωγή 
 

 Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής στη χώρα 

μας μέσω της αύξησης των υποστηριζόμενων δομών, αλλά και μέσω των 

προγραμμάτων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ταυτόχρονα ευαισθητοποίησης των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματοποιείται 

συνεχής προσπάθεια κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, είτε 

αυτή είναι νοητική, είτε κινητική και παροχής ισότιμης εκπαίδευσης στα πλαίσια του 

γενικού σχολείου. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρειάζονται σταθερό 

και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, όπου θα τους υποστηρίζει σε γνωστικό 

επίπεδο μέσω της προσαρμογής και τροποποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών, στο μαθησιακό τους δυναμικό και σε κοινωνικό επίπεδο, αρχικώς μέσω της 

απόκτησης απαραίτητων δεξιοτήτων και έπειτα μέσω της ένταξής τους σε ομάδες, 

προετοιμάζοντάς τους ομαλά και κατάλληλα, όσον αφορά στις απαιτήσεις της 

ενήλικης ζωής. 

Στην παρούσα εργασία  αποπειράται η διερεύνηση της γραφοκινητικής 

συμπεριφοράς παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και η 

δυνατότητα βελτίωσης μέσω της εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος. Για τον σκοπό 

αυτό οργανώθηκε και εφαρμόσθηκε πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης, κατά το οποίο 

επιδιώχθηκε η βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, 

πρόκειται για ένα κορίτσι ηλικίας επτά ετών, που έχει διαγνωστεί με αυτισμό. Πριν 

και μετά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος εφαρμόστηκαν σταθμισμένες 

και μη μετρήσεις αξιολόγησης, οι αναλύσεις των οποίων κατέδειξαν σημαντική 

βελτίωση κατά τον μετελέγχο και κατέστη σαφές ότι η γραφοκινητική συμπεριφορά 

των ατόμων με αυτισμό, δύναται υπό την εφαρμογή κατάλληλα σχεδιασμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί. Η παρούσα εργασία 

απαρτίζεται από έντεκα κεφάλαια. Στο πρώτο επιδιώκεται η επεξήγηση και η 

σημασία του όρου της λεπτής κινητικότητας. Κατά τον Owens (2008), ο όρος «λεπτή 

κινητικότητα», αποδίδεται και ως «κίνηση των μικρών μυών». Οι λεπτές δεξιότητες 

συμπεριλαμβάνουν τη χρήση των μικρών μυών των δαχτύλων, του καρπού και του 

βραχίονα, ώστε ένα άτομο να καταστεί ικανό, να χειριστεί, να ελέγξει, αλλά και να 

χρησιμοποιήσει εργαλεία και αντικείμενα. Στα ίδια ακριβώς πλαίσια, ο συντονισμός 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


9 
 

χεριού-ματιού, όπου ένα άτομο χρησιμοποιεί την όραση προκειμένου να ελέγξει τις 

κινήσεις και τις ενέργειες των μικρών μυών, αποτελεί, ένα απαραίτητο συστατικό, 

ώστε να αναπτυχθούν επαρκώς και κατάλληλα οι δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. 

 Στη συνέχεια, αποπειράται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του 

οπτικοκινητικού συντονισμού και καταδεικνύεται η αλληλένδετη σχέση του με τις 

γραφοκινητικές δεξιότητες των ατόμων. Σύμφωνα με τους Sanghani και Kelkar 

(2005), η οπτικοκινητική αντίληψη, αφορά την ικανότητα αρμονικής συνεργασίας 

ματιών και χεριών. Οι οπτικοκινητικές δεξιότητες, παρέχουν τη δυνατότητα 

μετατροπής της οπτικής αντίληψης σε κινητική λειτουργικότητα και 

συμπεριλαμβάνουν, τον κινητικό έλεγχο, την κινητική ακρίβεια, τον κινητικό 

συντονισμό και την ψυχοκινητική ταχύτητα. Επίσης, η οπτικοκινητική αντίληψη, 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην απόκτηση 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων ενός παιδιού, ειδικά κατά την αντιγραφή συνεχών 

κειμένων. (Sanghani & Kelkar, 2005). 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις γραφοκινητικές δεξιότητες των 

ατόμων και στον ρόλο που διαδραματίζει η καλλιέργειά τους από τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς συνδέονται στενά με την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Σέμογλου (2002), με τον όρο γραφοκινητικές δεξιότητες 

αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις επιδέξιες κινήσεις που σχετίζονται με τη γραφική 

εκτέλεση ζωγραφικών σχεδίων, γεωμετρικών σχημάτων ή λεκτικών και μη-λεκτικών 

συμβόλων μιας γλώσσας. Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι επιδόσεις στις 

γραφοκινητικές δεξιότητες καθορίζουν σημαντικά την ακαδημαϊκή επιτυχία των 

μαθητών, το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ τους και τη βελτίωση της αυτοεικόνας 

τους (Fuentes, Mostofsky & Bastian, 2009).  

 Tο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, αφορά στην ανάλυση του όρου του 

αυτισμού, τη συμπτωματολογία όπου συναντάται σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία και το χρονικό πλαίσιο της έγκυρης, αλλά και έγκαιρης διάγνωσης. 

Συγκεκριμένα, έχει καταγραφεί ότι η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, αποτελεί 

μία σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή, που εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής 

ενός ατόμου και ορίζεται από την αντιμετώπιση καθορισμένων δυσκολιών και 

προβλημάτων, όσον αφορά στην κοινωνική αμοιβαιότητα, στην έκφραση, στην 

επικοινωνία με τους άλλους, στην εφευρετικότητα στο πεδίο των παιχνιδιών, όπως 
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επίσης και στην περιορισμένη εμβέλεια ενδιαφερόντων, αλλά και δραστηριοτήτων. 

Συχνά, αλλά όχι πάντα, η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, συνοδεύεται και από 

νοητική αναπηρία (American Psychiatric Association, 2000). Επιπρόσθετα, σύμφωνα 

με τον Hughes (2008), ο αυτισμός είναι μία διαταραχή στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται προβλήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, χρήσης της 

γλώσσας και επαναλαμβανόμενων-στερεοτυπικών κιναισθητηριακών κινήσεων. 

Επίσης, τα παιδιά με αυτισμό, παρουσιάζουν επιλεκτική προσοχή και δεν 

ανταποκρίνονται επαρκώς στα ερεθίσματα που τους δίνονται. 

 Στα κεφάλαια πέντε, έξι και επτά, παρατίθενται ανασκοπήσεις ερευνών, κατά 

τις οποίες πραγματοποιείται σύνδεση αρχικώς του αυτισμού με τη λεπτή 

κινητικότητα των παιδιών, μετέπειτα του αυτισμού με τον οπτικοκινητικό συντονισμό 

και τέλος του αυτισμού, με τις γραφοκινητικές δεξιότητες. Συμπερασματικά, βάσει 

του συνόλου των ανασκοπήσεων, αναφέρεται η αναγκαιότητα προσαρμογής των 

δραστηριοτήτων των Αναλυτικών Προγραμμάτων στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των μαθητών με αυτισμό, προκειμένου να συμμετέχουν όχι μόνο ενεργά, αλλά και 

ευχάριστα στη μαθησιακή διαδικασία.  

 Στο όγδοο κεφάλαιο, αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, ενώ στα επόμενα 

κεφάλαια δίνονται πληροφορίες σε σχέση με τη συμμετέχουσα, το γνωστικό και 

συμπεριφορικό της υπόβαθρο, περιγράφεται η ερευνητική διαδικασία και τα εργαλεία 

που επιλέχθηκαν για να διερευνηθούν οι επιδόσεις της συμμετέχουσας όσον αφορά 

στα πεδία της λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού και των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Η λεπτή κινητικότητα και ο οπτικοκινητικός 

συντονισμός της συμμετέχουσας, αξιολογήθηκαν μέσω της δοκιμασίας VMI (Visual 

Motor Integration, Beery, 1997), ενώ η εξέταση του οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ενισχύθηκε, μέσω της απόδοσης σε δύο δοκιμασίες τύπου pegboard, με τη χρήση 

δεξιού και αριστερού χεριού, υπό ορισμένο χρόνο. Τέλος, η επίδοση της 

γραφοκινητικής συμπεριφοράς αξιολογήθηκε μέσω της αντιγραφής λέξεων σε 

συγκεκριμένο χρόνο. Ακόμη, στο ίδιο κεφάλαιο, δίνονται πληροφορίες σε σχέση με 

την τήρηση των ημερολογίων, τα οποία λειτούργησαν ως μέσο αυτοαξιολόγησης με 

απώτερο στόχο την παρατήρηση και την ανατροφοδότηση.  

 Το δέκατο κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 

προελέγχου, του μετελέγχου και του επανελέγχου και τη σημαντική βελτίωση της 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


11 
 

συμμετέχουσας μετά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, σε όλες τις 

μετρήσεις. Ακολουθεί εκτενής αναφορά στον ρόλο των ημερολογίων και στη 

συνολική συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα της έρευνας. 

Στο ενδέκατο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση, όπου συμπεραίνεται ότι η λεπτή 

κινητικότητα, ο οπτικοκινητικός συντονισμός και οι γραφοκινητικές δεξιότητες 

ατόμων με αυτισμό, είναι εφικτό να παρουσιάσουν αξιοσημείωτη βελτίωση, με 

μακροχρόνια διάρκεια, στην περίπτωση εφαρμογής κατάλληλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα τα οποία αφορούν 

στην ειδική εκπαίδευση και την αντιμετώπισή της, προτάσεις με στόχο την εύρρυθμη 

λειτουργία της, τη συμβολή του εκπαιδευτικού κλάδου, αλλά και της ευρύτερης 

κοινωνίας και ιδέες σε σχέση με μελλοντική έρευνα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

Τέλος, ακολουθεί το παράρτημα όπου παρατίθενται αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις 

και τα ημερολόγια των συναντήσεων. 
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1. Λεπτή κινητικότητα 
1.1 Ορισμός και σημασία 

 

 Ο όρος «λεπτή κινητικότητα», αποδίδεται και ως «κίνηση των μικρών μυών». 

Οι λεπτές δεξιότητες συμπεριλαμβάνουν τη χρήση των μικρών μυών των δαχτύλων, 

του καρπού και του βραχίονα, ώστε ένα άτομο να καταστεί ικανό, να χειριστεί, να 

ελέγξει, αλλά και να χρησιμοποιήσει εργαλεία και αντικείμενα. Στα ίδια ακριβώς 

πλαίσια, ο συντονισμός χεριού-ματιού, όπου ένα άτομο χρησιμοποιεί την όραση 

προκειμένου να ελέγξει τις κινήσεις και τις ενέργειες των μικρών μυών, αποτελεί, ένα 

απαραίτητο συστατικό, ώστε να αναπτυχθούν επαρκώς και κατάλληλα οι δεξιότητες 

λεπτής κινητικότητας (Owens, 2008). 

Έχει παρατηρηθεί, ότι η πρώιμη απόκτηση  δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, 

σχετίζεται ισχυρά με τη σχολική ετοιμότητα των μαθητών, αλλά και με τη μετέπειτα 

ακαδημαϊκή επιτυχία τους (Dinehart, 2014). Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη και 

εξέλιξη των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας των παιδιών, αποτελούν ένα πολύ 

βασικό θεμέλιο για την απόκτηση άλλων δεξιοτήτων, που σχετίζονται άμεσα, όπως 

αυτή της γραφής, του σχεδιασμού, αλλά και δεξιότητες που αφορούν την 

καθημερινότητά τους στο πεδίο της αυτοεξυπηρέτησης (Owens, 2008). Σε γενικά 

πλαίσια, θεωρείται, ότι όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται οι δεξιότητες 

λεπτής κινητικότητάς τους, τόσο καθίστανται ικανά, να χειριστούν αντικείμενα με τα 

χέρια τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά στην παροχή και προώθηση εμπειριών, 

πηγών και καθοδήγησης των παιδιών, ώστε να κατορθώσουν να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες λεπτής κινητικότητάς τους, μέσω δραστηριοτήτων καθημερινού 

παιχνιδιού. Σε περίπτωση που παρατηρούνται δυσκολίες ή αδεξιότητα από την 

πλευρά των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί και οι θεραπευτές οφείλουν να εφαρμόσουν 

εξειδεικευμένες στρατηγικές, οι οποίες θα έχουν ως απώτερο στόχο την προώθηση 

των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα, η ενσωμάτωση δραστηριοτήτων βελτίωσης των δεξιοτήτων της 

λεπτής κινητικότητας στο καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών, με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να συναντώνται με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και να παρέχουν ευκαιρίες 

στα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να μοιράζονται τις εμπειρίες τους (Owens, 2008).  
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Οι λεπτές δεξιότητες αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα στη 

γραφοκινητική ανάπτυξη των παιδιών, αφού σχετίζονται με τα λάθη που 

παρατηρούνται συνήθως στο γραπτό πεδίο από τους μαθητές της πρώτης δημοτικού 

(Feder & Majnemer, 2007). Όσο οι μαθητές προσχολικής ηλικίας, έρχονται σε επαφή 

και αποκτούν εμπειρία με τη γραφή, τη μορφή των γραμμάτων, τα ψευδογράμματα ή 

ακόμη και με τα κανονικά γράμματα, ειδικά με εκείνα που συναντώνται στο όνομά 

τους, τόσο αρχίζει να εμφανίζεται και να διαμορφώνεται, ο ατομικός-γραφικός τους 

χαρακτήρας. Προκειμένου ένα παιδί, να προχωρήσει στην ορθή γραφή των 

γραμμάτων, προαπαιτείται να έχει ολοκληρωμένη οπτική αναπαράσταση του 

εκάστοτε γράμματος, αναγνώριση των τμημάτων που αποτελούν το γράμμα και 

τέλος, την ικανότητα αναπαραγωγής της ακολουθίας και κατεύθυνσης του κάθε 

τμήματος του γράμματος (Schickedanz, 1999, στο Dinehart, 2014).  

Σε έρευνα που διεξήχθη, από τους Marr, Cermark, Cohn και Anderson (2003), 

ερευνήθηκε και συγκρίθηκε η έκταση των δραστηριοτήτων που προωθούν την 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας μαθητών παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου, 

καθώς και η ετοιμότητα αυτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, καταδείχθηκε ότι, στο 

ημερήσιο πρόγραμμα των μαθητών του παιδικού σταθμού, συμπεριλαμβάνονται 

δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας σε ποσοστό 37%, αλλά μόνο το 10% αυτών, 

απαιτεί τη χρήση χαρτιού και μολυβιού. Μεγάλη διαφορά παρατηρείται ωστόσο, στις 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο νηπιαγωγείο, όπου εκεί περίπου το μισό 

της ημέρας των μαθητών, (42%), περιλαμβάνει δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας 

που προϋποθέτουν τη χρήση χαρτιού και μολυβιού. Οι προαναφερθέντες ερευνητές, 

τονίζουν ότι παρόλο που αυξάνονται χρονικά οι γραπτές δοκιμασίες και 

δραστηριότητες, όσο αναπτύσσονται ηλικιακά τα παιδιά, παραμένει αδιευκρίνιστος, ο 

βαθμός κατά τον οποίο, οι μαθητές προσχολικής ηλικίας, εισάγονται και 

προετοιμάζονται, ώστε να ανταπεξέρχονται στα προαπαιτούμενα της γραφής. 
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2. Οπτικοκινητικός συντονισμός 
2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός και ανασκόπηση ερευνών 

 

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός, αφορά την ικανότητα αρμονικής 

συνεργασίας ματιών και χεριών. Οι οπτικοκινητικές δεξιότητες, παρέχουν τη 

δυνατότητα μετατροπής της οπτικής αντίληψης σε κινητική λειτουργικότητα και 

συμπεριλαμβάνουν, τον κινητικό έλεγχο, την κινητική ακρίβεια, τον κινητικό 

συντονισμό και την ψυχοκινητική ταχύτητα (Sanghani & Kelkar, 2005). Επίσης, η 

οπτικοκινητική αντίληψη, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην 

απόκτηση γραφοκινητικών δεξιοτήτων ενός παιδιού, ειδικά κατά την αντιγραφή 

συνεχών κειμένων. Παρόλο που σημειώνεται πλειάδα παραγόντων που καθορίζουν 

τη γραφοκινητική απόδοση, όπως οπτική αντίληψη, κινητικός σχεδιασμός, 

αλληλουχία, η οπτικοκινητική αντίληψη, κρίνεται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας, 

που μπορεί να προβλέψει τη γραφοκινητική απόδοση (Sanghani & Kelkar, 2005). 

Κατά τα πορίσματα ερευνών, έχει καταγραφεί, ότι η γενικότερη παρατήρηση 

και αξιολόγηση των μαθητών προσχολικής ή πρωτοσχολικής ηλικίας στο πεδίο που 

αφορά την απόδοσή τους σε κινητικές δραστηριότητες κρίνεται απαραίτητη. Εν 

συνεχεία, η παρατήρηση δυσκολιών και ελλείψεων στο κομμάτι αυτό, σχετίζεται με 

γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικά προβλήματα, που μπορεί να αφορούν ποκίλες 

αναπτυξιακές διαταραχές, όπως είναι ο αυτισμός, η διαταραχή ελλειματικής 

προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, η δυσλεξία (Piek, Hands & Licari, 2012). 

Σε πρόσφατη έρευνα από τους Vlachos, Papadimitriou και Bonoti (2014), 

αξιολογήθηκε η επίδραση της ηλικίας και του φύλου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

όσον αφορά στις ειδικές κινητικές τους δεξιότητες. Το δείγμα αποτέλεσαν 300 

μαθητές, εκ των οποίων 154 ήταν αγόρια και 146, κορίτσια, ηλικιών μεταξύ 60 και 71 

μηνών. Οι μαθητές προσχολικής ηλικίας, εξετάστηκαν σε τρεις οπτικοκινητικές 

δραστηριότητες, οι οποίες αφορούσαν το πέρασμα χάντρας μέσα από μία κλωστή, 

την αντιγραφή συγκεκριμένων σχημάτων και τη σταθερότητα-ισορροπία του 

σώματός τους. Κατά την εφαρμογή των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, 

αξιολογήθηκε η οπτικοκινητική αντίληψη των παιδιών, οι γραφοκινητιέςή δεξιότητες, 

καθώς και οι δεξιότητες ισορροπίας.  

Κατά τα αποτελέσματα, καταδείχθηκε, ότι όσον αφορά στον παράγοντα 

ηλικία, η επίδραση στο γραφοκινητικό πεδίο είναι μεγάλη, καθώς οι μεγαλύτεροι 
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μαθητές, σημείωσαν καλύτερη επίδοση, έναντι των μικρότερων. Από την άλλη 

πλευρά, όσον αφορά στον παράγοντα φύλο, παρατηρήθηκε καλύτερη επίδοση των 

κοριτσιών στις δύο εκ των τριών μετρήσεων και συγκεκριμένα σε εκείνη που 

αφορούσε τον οπτικοκινητικό συντονισμό και σε εκείνη που εξέταζε τη 

γραφοκινητιέςή δεξιότητες. Τα αγόρια, ωστόσο, σημείωσαν καλύτερη επίδοση, στην 

άσκηση ισορροπίας σε σχέση με τα κορίτσια. Αξίζει να επισημανθεί, ότι παράγοντες 

που ενδεχομένως επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών, στα προαναφερθέντα πεδία 

διακρίνονται σε βιολογικούς, αλλά και περιβαλλοντικούς. Οι βιολογικοί παράγοντες, 

αφορούν, για παράδειγμα, το επίπεδο εγκεφαλικής ωριμότητας του κάθε παιδιού, ενώ 

οι περιβαλλοντικοί, σχετίζονται με τις ευκαιρίες και την ενθάρρυνση που παρέχονται 

και δύνανται να βελτιώσουν τη γενική κινητική συμπεριφορά των παιδιών. 

Μία άλλη ενδιαφέρουσα εστία μελέτης, των Volman, Van Schendel και 

Jongmans (2006), εξέτασε τη σημασία της αντιληπτικοκινητικής δυσλειτουργίας και 

των γνωστικών προβλημάτων οργάνωσης, σε σχέση με την ποιότητα ή ταχύτητα της 

γραφοκινητικής, σε παιδιά με διαγνωσμένες γραφοκινητικές αδυναμίες. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 29 μαθητές (πειραματική ομάδα), που αντιμετώπιζαν γραφοκινητικά 

προβλήματα και 20 μαθητές (ομάδα ελέγχου), χωρίς αδυναμίες, δευτέρας και τρίτης 

τάξης. Οι μαθητές είχαν εξεταστεί και κατανεμηθεί στις δύο κατηγορίες, μέσω 

παρατήρησης και εφαρμογής σταθμισμένων μετρήσεων της οπτικής αντίληψης, του 

οπτικοκινητικού συντονισμού, των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας και τέλος, των 

γνωστικών ικανοτήτων οργάνωσης. Κατά τα ευρήματα, καταδείχθηκε ότι οι μαθητές 

που αντιμετώπιζαν γραφοκινητικά προβλήματα, σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερες 

επιδόσεις, σε όλα τα εξεταζόμενα πεδία έναντι των υπόλοιπων μαθητών. Σύμφωνα με 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η οπτικοκινητική αντίληψη, αποτελούσε τον 

μοναδικό παράγοντα πρόβλεψης, όσον αφορά στην ποιότητα, δηλαδή την ευκρινή 

γραφή, στην πειραματική ομάδα, ενώ στην ομάδα ελέγχου, ο μοναδικός και 

ταυτόχρονα καθοριστικός παράγοντας για το ίδιο πεδίο, διαφάνηκε ότι ήταν η 

δεξιότητα λεπτής κινητικότητας των συμμετεχόντων. Ακόμη, δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας γραφής και της ταχύτητας της 

γραφοκινητικής, σε κανένα από τα δύο γκρουπ. Καταλήγοντας, τα παρεμβατικά 

προγράμματα, τα οποία διενεργούνται και εφαρμόζονται σε μαθητές που 

αντιμετωπίζουν γραφοκινητικές αδυναμίες, θα πρέπει να εστιάζουν πρωτίστως στη 

βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού (Volman, Van Schendel & Jongmans, 

2006).   
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3. Γραφοκινητικές δεξιότητες 
3.1 Ορισμός και σύνδεση με την ακαδημαϊκή επιτυχία 

 

Με τον όρο γραφοκινητικές δεξιότητες αναφέρόμαστε σε όλες εκείνες τις 

επιδέξιες κινήσεις που σχετίζονται με τη γραφική εκτέλεση ζωγραφικών σχεδίων, 

γεωμετρικών σχημάτων ή λεκτικών και μη-λεκτικών συμβόλων μιας γλώσσας 

(Σέμογλου, 2002). Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι επιδόσεις στις 

γραφοκινητικές δεξιότητες καθορίζουν σημαντικά την ακαδημαϊκή επιτυχία των 

μαθητών, το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ τους και τη βελτίωση της αυτοεικόνας 

τους (Fuentes, Mostofsky & Bastian, 2009). Τα δύο πεδία που καθορίζουν την 

ποιότητα απόκτησης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων είναι η ευκρίνεια των 

γραμμάτων και η ταχύτητα. Η ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων και η 

έκταση σύμφωνα με την οποία, τα παιδιά, κρίνονται τελικά ικανά να παράγουν 

ευκρινή γράμματα, σε ικανοποιητική ταχύτητα, προϋποθέτουν την ανάπτυξη 

θεμελιωδών δεξιοτήτων, οι οποίες πιθανόν, να ξεκινούν, προτού το παιδί εισαχθεί στο 

νηπιαγωγείο (Dinehart, 2014). Κατά τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών, οι 

γραφοκινητικές δυσκολίες, τείνουν να παρατηρούνται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, 

κυρίως αγόρια. Η επικράτηση αυτών, έναντι των κοριτσιών, έχει υπολογιστεί μεταξύ 

5% και 27% και εξαρτάται από την τάξη, τα κριτήρια επιλογής και τα εργαλεία που 

επιλέχθηκαν για τις μετρήσεις (Hamstra- Bletz & Blote, 1993, Karlsdottir & 

Stefansson, 2002, Maeland, 1992, Mojet, 1991, Smits- Engelsman & Van Galen, 

1997, στο Volman, Van Schendel & Jongmans, 2006). 

Είναι προφανές, πως η γραφή για τους ενήλικες, αποτελεί μία αυτόματη 

διαδικασία, αλλά για τα παιδιά, η ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, 

συνιστούν μία πολυσύνθετη δραστηριότητα, η οποία απαιτεί τον συνδυασμό, 

διάφορων γνωστικών, κινητικών και νευροκινητικών διεργασιών (Dinehart, 2014). 

Αποτελεί γεγονός, ότι πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει τη γραφή, ως μία 

λειτουργική και απαραίτητη δεξιότητα, η οποία πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο 

(Graham, 1999, Graham, Harris, & Gavins, 2004, Graham, Harris, & Frink, 2000, στο 

Caletti, McLaughlin, Derby, & Rinaldi, 2012). Παρόλο που οι γραφοκινητικές 

δεξιότητες, κρίνονται ως απαραίτητες καθόλη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου, συχνά 

παρατηρείται παράλειψη επαρκούς αναφοράς της στα Αναλυτικά Προγράμματα, 

τόσο του νηπιαγωγείου, όσο και του δημοτικού σχολείου (Caletti et al., 2012). Έχει 
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καταδειχθεί, ότι οι δάσκαλοι δημοτικών σχολείων, διδάσκουν στους μαθητές τους, 

την απόκτηση γραφοκινητικών δεξιοτήτων, μόνο 70 λεπτά την εβδομάδα, χωρίς να 

έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως οι ίδιοι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

(Graham, Harris, Mason, Fink-Chorzempa, Moran & Sadler, 2008). Αξίζει να 

αναφερθεί, ότι παλαιότερα, η γραφοκινητική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

διδασκόταν στα σχολεία ως ξεχωριστή ενότητα και οι μαθητές λάμβαναν ξεχωριστή 

βαθμολογία, για τις επιδόσεις τους σε αυτόν τον τομέα (Blazer, 2010, στο Dinehart, 

2014). Αντιθέτως, σήμερα, στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών, παρέχεται όλο και 

λιγότερο διδασκαλία με κύρια κατεύθυνση την απόκτηση των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων και στα ίδια ακριβώς πλαίσια, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί, αισθάνονται 

καταλλήλως προετοιμασμένοι, ώστε να διδάξουν με άρτιο τρόπο τις δεξιότητες αυτές 

στους μαθητές τους (Graham et al., 2008). Παρά τα προβλήματα που μπορεί να 

συναντώνται στην εκπαιδευτική πράξη, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι γραφοκινητιέςή 

δεξιότητες, οφείλει να διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς σε όλους τους μαθητές, 

είτε αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, είτε όχι. Επιπρόσθετα, είναι βέβαιο ότι 

κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, η ανάπτυξη της «γραφοκινητικής ετοιμότητας» 

είναι άκρως ωφέλιμη για δύο λόγους: (1) πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει ότι η 

πρώιμη επαφή των παιδιών με τη γραφή, σχετίζεται με την ανάπτυξη των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων και (2) η ανάπτυξη δεξιοτήτων «γραφοκινητικής 

ετοιμότητας», φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα ακαδημαϊκής επιτυχίας, στα 

μετέπειτα έτη (Dinehart, 2014).  

Η ορθή γραφή των γραμμάτων, αποτελεί μία πολυσύνθετη διαδικασία, κατά 

την οποία προαπαιτείται από το άτομο, (α) η εύρεση της μορφής-σχήματος του 

γράμματος, που έχει αποθηκευθεί στη μνήμη, (β) η πρόσβαση στο κινητικό 

πρόγραμμα, δηλαδή στον τρόπο κατά τον οποίο θα σχεδιαστεί το γράμμα, (γ) η 

ρύθμιση και η προσαρμογή των παραμέτρων, προκειμένου να σχεδιαστεί με τον 

κατάλληλο τρόπο το εκάστοτε γράμμα και τέλος, (δ) η εκτέλεση αυτού του 

προγράμματος (Viviani, 1994, στο Bara & Gentaz, 2011). Στην κατάκτηση των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβάνεται αρχικώς, η μάθηση της οπτικής 

αναπαράστασης των γραμμάτων, η οποία χρησιμοποιείται, προκειμένου να 

καθοδηγηθεί ο εκπαιδευόμενος κατά τη διαδικασία της παραγωγής των γραμμάτων. 

Επιπρόσθετα, απολύτως απαραίτητη κρίνεται και η συγκεκριμένη κινητική 

διαδικασία, η οποία προαπαιτείται από το άτομο, προκειμένου να σχεδιαστεί το κάθε 

γράμμα (Bara & Gentaz, 2011). Στο πρωταρχικό στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας, 
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οι κινήσεις είναι αργές και καθοδηγούνται από την οπτική και κιναισθητική 

ανατροφοδότηση, που λαμβάνει ο εκπαιδευόμενος, αλλά με την απαραίτητη 

εξάσκηση, η γραφή καταλήγει να γίνεται αυτόματα και ο έλεγχος της κίνησης να 

είναι περισσότερο ενεργός (Bara & Gentaz, 2011).  

Ακόμη, εξέχουσας σημασίας χρήζει η παρατήρηση ότι η κατάκτηση και η 

βελτίωση των γραφοκινητικών δεξιότατων, επηρεάζει άμεσα και άλλες βασικές 

γραφικές δεξιότητες, όπως η αντιγραφή και η παραγωγή γραπτού λόγου και ότι οι 

γραφοκινητικές αδυναμίες δεν εξαφανίζονται χωρίς την εφαρμογή εξειδικευμένων 

παρεμβατικών προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και η αποτελεσματικότητα αυτών, αποτελεί κρίσιμη εστία μελέτης 

(Bara & Gentaz, 2011). 
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4. Αυτισμός 
4.1 Ορισμός, συμπτωματολογία και διάγνωση 

 

Ο αυτισμός και το σύνδρομο Άσπεργκερ, αποτελούν τις πιο διαδεδομένες 

ονομασίες διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, ενός πλέγματος, που πρωτοστατεί η 

πρώιμη εμφάνιση δυσκολιών καθώς και η αποκλίνουσα συμπεριφορά, όσον αφορά 

στην ανάπτυξη κοινωνικών, επικοινωνιακών και άλλων δεξιοτήτων (Klin, 2006). Ο 

αυτισμός ως όρος, συναντάται και ως αυτιστική διαταραχή, παιδικός αυτισμός, 

νηπιακός αυτισμός και πρώιμος παιδικός αυτισμός. 

Η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, αποτελεί μία σύνθετη αναπτυξιακή 

διαταραχή, που εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου και ορίζεται 

από την αντιμετώπιση καθορισμένων δυσκολιών και προβλημάτων, όσον αφορά στην 

κοινωνική αμοιβαιότητα, στην έκφραση, στην επικοινωνία με τους άλλους, στην 

εφευρετικότητα στο πεδίο των παιχνιδιών, όπως επίσης και στην περιορισμένη 

εμβέλεια ενδιαφερόντων, αλλά και δραστηριοτήτων. Συχνά, αλλά όχι πάντα, η 

διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, συνοδεύεται και από νοητική αναπηρία 

(American Psychiatric Association, 2000). 

Σύμφωνα με τον Hughes (2008), ο αυτισμός είναι μία διαταραχή στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται προβλήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, χρήσης της 

γλώσσας και επαναλαμβανόμενων-στερεοτυπικών κιναισθητηριακών κινήσεων. 

Επίσης, τα παιδιά με αυτισμό, παρουσιάζουν επιλεκτική προσοχή και δεν 

ανταποκρίνονται επαρκώς στα ερεθίσματα που τους δίνονται. Δυσλειτουργίες 

παρατηρούνται τόσο στην αντίληψη, όσο και στην κίνηση, για παράδειγμα, των 

ματιών. Το μέγεθος του κεφαλιού των παιδιών με αυτισμό, είναι συνήθως 

μεγαλύτερο, όπως το ίδιο παρατηρείται και στο ύψος και το βάρος, έναντι των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όλο και περισσότερα ευρήματα ερευνών 

κατέληγαν, στο ότι ο αυτισμός αποτελεί μια εγκεφαλική διαταραχή, η οποία 

παρουσιάζεται από τη βρεφική ηλικία και παρατηρείται σε όλες τις χώρες, 

ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικών και εθνικών παραμέτρων (Klin, 2006). 

Ο αυτισμός εκδηλώνεται μέχρι τριών ετών και οι γονείς εντοπίζουν ορισμένα 

προβλήματα και ανησυχούν, όταν το παιδί τους βρίσκεται μεταξύ 12 και 18 μηνών, 

όπου η γλωσσική ανάπτυξη δεν επέρχεται όπως ανέμεναν. Αρχικώς, πολλά ζευγάρια 
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θεωρούν ότι το παιδί τους ίσως να αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής ή υπερακοής, 

καθότι παρατηρούν αντιδράσεις ελλειματικές ή υπερβολικές σε ερεθίσματα, όπως το 

άκουσμα του ονόματός τους ή ο ήχος της ηλεκτρικής σκούπας (Klin, 2006). 

Επιπρόσθετα, στα άτομα με αυτισμό, παρατηρούνται δυσκολίες στο κομμάτι της 

λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, καθώς και στο παιχνίδι. Είναι γεγονός, πως το 

20 έως 30% των ατόμων όπου έχουν διαγνωστεί με αυτισμό, δεν καταφέρνουν να 

αναπτύξουν ποτέ τη λεκτική ικανότητα. Σαφέστατα, το ποσοστό αυτό, έχει μειωθεί 

σημαντικά, σε σχέση με το παρελθόν και αυτό οφείλεται στην εφαρμογή πρώιμων 

παρεμβατικών προγραμμάτων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι από τα 

πρώτα συμπτώματα όπου παρατηρούν οι γονείς παιδιών με αυτισμό, είναι η χρονική 

καθυστέρηση στο κομμάτι της ομιλίας, καθώς απουσιάζει το παιχνίδι με τους ήχους 

και η φλυαρία, από την πλευρά των παιδιών. Ακόμη, τα βρέφη ή παιδιά με αυτισμό, 

όταν οι γονείς κουνούν το χέρι τους κρατώντας ένα αντικείμενο, τείνουν να κοιτούν 

αποκλειστικά το αντικείμενο, χωρίς να σημειώνουν την αναμενόμενη βλεμματική 

επαφή με το άτομο. Επίσης, όταν τα παιδιά με αυτισμό, αναπτύσσουν τη λεκτική 

ικανότητα, πολλές φορές τείνουν να ηχολαλούν, λόγια όπου έχουν ακούσει από 

άτομα του περιβάλλοντός τους (άμεση ηχολαλία) ή συζητήσεις όπου έχουν ακούσει 

στην τηλεόραση (καθυστερημένη ηχολαλία).  

Όπως προαναφέρθηκε, δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό, στο 

κομμάτι της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, από τη γέννησή τους, καθώς επιδεικνύουν 

από ελάχιστο έως μικρό ενδιαφέρον στο ανθρώπινο πρόσωπο, την επαφή και άλλα 

πεδία της κοινωνικής αλληλόδρασης (Klin, 2006). Πολύ σημαντική κρίνεται η 

αναφορά στο κομμάτι της ρουτίνας, καθότι οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα, 

δύναται να δημιουργήσει έντονη φόρτιση στον ψυχισμό του παιδιού. Συνεχίζοντας, 

τα παιδιά με αυτισμό, συνηθίζουν να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για μία 

επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα όπως η απομνημόνευση αριθμών και η 

επανάληψη συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων. Στις στερεοτυπικές κινήσεις, 

συνήθως συμπεριλαμβάνονται το περπάτημα στα δάχτυλα, το να χτυπούν το σώμα 

τους και το κούνημα των δαχτύλων των χεριών (Klin, 2006).  

 Κατά τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών, ο πρώιμος εντοπισμός και η 

διάγνωση παιδιών με αυτισμό, συνοδεύονται από αναφερόμενη επιτυχία, 

εξειδικευμένων πρώιμων παρεμβατικών προγραμμάτων (Moore & Goodson, 2003). 

Μάλιστα, σε παλαιότερη έρευνα, η οποία διεξήχθη από τις Howlin και Moore (1997), 

καταδεικνύεται ότι οι γονείς νιώθουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, όταν η διαγνωστική 
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διαδικασία λαμβάνει χώρα κατά την προσχολική ηλικία. Ο αυτισμός, είναι δυνατό να 

διαγνωστεί αξιόπιστα, στην ηλικία των δύο ετών και η διάγνωση να παραμείνει 

σταθερή. Παρόλα αυτά, αξίζει να επισημανθεί ότι στην έγκυρη και ακριβή διάγνωση, 

συμπεριλαμβάνονται συνδυαστικές μετρήσεις όπως η συνέντευξη του γονέα, η 

παρατήρηση του παιδιού, η γνωστική/αναπτυξιακή και γλωσσική εξέταση (Moore & 

Goodson, 2003). Συμπληρώνοντας τα παραπάνω, αξίζει να αναφερθεί, ότι κατά τα 

ευρήματα έρευνας των Moore και Goodson (2003), σε 20 παιδιά, με μέσο όρο ηλικίας 

τα 2 έτη και τους 10 μήνες, καταδείχθηκε ότι το 87,5% του δείγματος, διεγνώσθη με 

αυτισμό, από την πρώτη κιόλας αξιολόγηση και η διάγνωση παρέμεινε σταθερή κατά 

την επανάληψή της στη δεύτερη αξιολόγηση, όταν τα παιδιά είχαν συμπληρώσει το 

τέταρτο έτος της ηλικίας τους. 

Πλειάδα ερευνών όπου ασχολούνται με τον αυτισμό και την έγκαιρη 

διάγνωσή του, εστιάζουν στην παρατήρηση της συμπεριφοράς παιδιών, κατά τα δύο 

πρώτα χρόνια της ζωής τους και καταλήγουν στη γενικευμένη παρατήρηση, του ότι 

τα πρώιμα σημάδια αυτισμού, συγκλίνουν σε δυσκολίες, οι οποίες αφορούν την 

«κοινή προσοχή» και ορίζονται ως συμπεριφορές οι οποίες αναπτύσσονται 

προγλωσσικά και συμπεριλαμβάνουν τον τριαδικό συνδυασμό προσοχής, μεταξύ του 

βρέφους-νηπίου, ενός άλλου ατόμου και ενός αντικειμένου ή γεγονότος (Charman, 

1998, στο Moore & Goodson, 2003). Τα είδη της συμπεριφοράς, όπου συγκλίνουν 

προς τον αυτισμό σχετίζονται με την έλλειψη ενδιαφέροντος ή με την αποτυχία από 

την πλευρά του παιδιού, να προσανατολιστεί, όταν ακούγεται το όνομά του καθώς 

και με τη δυσκολία να δείξει αντικείμενα ή να κατευθύνει την προσοχή ενός ενήλικα 

σε αυτό (Moore & Goodson, 2003). 
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5. Λεπτή κινητικότητα παιδιών με αυτισμό 
5.1 Ανασκόπηση ερευνών 

 

Έρευνα των Lloyd, MacDonald και Lord (2011), έλαβε χώρα σε τρεις 

πολιτείες της Αμερικής, όπου αρχικώς περιέγραψε και συνέκρινε, βάσει 

σταθμισμένων μετρήσεων, τις δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας 162 

παιδιών, όπου βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, μεταξύ 12 και 36 μηνών. Σε 

δεύτερο στάδιο, οι ερευνήτριες, πραγματοποίησαν σε 58 παιδιά του διατμηματικού 

δείγματος, μία επαναξιολόγηση, σε διάστημα περίπου 12 μηνών, με σκοπό να 

διαπιστώσουν και τελικά να καταδείξουν, την ύπαρξη ή μη, στατιστικά σημαντικών 

διαφορών στην επίδοση των παιδιών με την πάροδο του χρόνου στα εξεταζόμενα 

πεδία. Οι συμμετέχοντες, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, βάσει της ηλικίας τους. 

Τα παιδιά της παρούσας έρευνας, δοκιμάστηκαν σε εξειδικευμένες μετρήσεις 

της αδρής και λεπτής κινητικότητας, μέσω των τεστ MSEL (Mullen, 1989, 1995, στο 

Lloyd et al., 2011) και VABS (Sparrow et al., 2005, στο Lloyd et al., 2011). Ακόμη, 

προκειμένου οι ερευνήτριες να προχωρήσουν στα αποτελέσματα, συνεκτιμήθηκαν οι 

αναφερόμενες ακριβείς ηλικίες από την πλευρά των γονέων, όπου τα παιδιά 

κατέκτησαν το ανεξάρτητο κάθισμα και περπάτημα, καθώς και η αναλογία λεκτικής 

και μη λεκτικής νοημοσύνης. 

Κατά τα αποτελέσματα, στο πρώτο στάδιο της έρευνας, αρχικώς 

καταδείχθηκε ότι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις 

των παιδιών, βάσει του φύλου τους. Ωστόσο, εξαιρετικής σημασίας κρίνεται το ότι 

παρόλο που όλα τα ηλικιακά γκρουπ, παρουσίασαν σημαντικές γνωστικές ελλείψεις 

στις μετρήσεις, στα μεγαλύτερα παιδιά, η απόκλιση ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τα 

μικρότερα (δεξιότητες αδρής κινητικότητας, 3,50 μήνες πίσω στο ηλικιακά μικρότερο 

γκρουπ, 5,13 μήνες πίσω στο μεσαίο και 9,18 μήνες πίσω στη μεγαλύτερη ηλικιακά 

ομάδα). Αντίστοιχα, στις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας, τα παιδιά μεταξύ 12-24 

μηνών, κρίθηκε ότι βρίσκονταν 3,94 μήνες πίσω από τη χρονολογική τους ηλικία, τα 

παιδιά μεταξύ 25-30 μηνών, 8,38 μήνες πίσω και τέλος οι διαφορές για τα παιδιά 31-

36 μηνών, κατά μέσο όρο ήταν 12,77 μήνες πίσω. Επιπρόσθετα, υψηλή συσχέτιση 

καταδείχθηκε ανάμεσα στην πρώιμη κατάκτηση αυτόνομου καθίσματος και 

βαδίσματος και την ικανότητα στην αδρή κινητικότητα, παιδιών όπου βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού. 
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Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας, όπου 58 παιδιά του δείγματος 

επαναξιολογήθηκαν, μέσα σε διάστημα 12 μηνών, βρέθηκε ότι οι ελλείψεις στα πεδία 

τόσο της αδρής, όσο και της λεπτής κινητικότητας, αυξήθηκαν σημαντικά. Οι 

επιδόσεις των παιδιών, ήταν χαμηλότερες σε σχέση με την πρώτη μέτρηση. Βάσει 

των ευρημάτων της προαναφερθείσας έρευνας, κρίνεται αναγκαίο, εκπαιδευτικοί και 

θεραπευτές όπου ασχολούνται με παιδιά με αυτισμό, να επιδεικνύουν την ανάλογη 

βαρύτητα στην καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών τους (Lloyd et 

al., 2011). 

Επίσης, ενδιαφέρουσα εστία μελέτης ήταν αυτή των Provost, Lopez και 

Heimerl (2007), όπου διερεύνησε και αξιολόγησε τις κινητικές δεξιότητες μικρών 

παιδιών όπου βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, χρησιμοποιώντας σταθμισμένες 

μετρήσεις λεπτής και αδρής κινητικότητας (BSID II και PDMS-2, στο Provost et al., 

2007). Απώτερος στόχος της έρευνας, ήταν να προσδιοριστούν και να συγκριθούν οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο πεδίο των κινητικών δεξιοτήτων παιδιά του 

αυτιστικού φάσματος, με παιδιά της ίδιας ηλικίας, όπου έρχονται αντιμέτωπα με 

αναπτυξιακά προβλήματα. Το δείγμα αποτέλεσαν 56 παιδιά, όπου χωρίστηκαν σε 

τρεις κατηγορίες: (α) παιδιά όπου ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, (β) παιδιά όπου 

δεν ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα, αλλά αντιμετωπίζουν αναπτυξιακά προβλήματα 

συμπεριλαμβανομένης της κινητικής καθυστέρησης και (γ) παιδιά όπου έρχονται 

αντιμέτωπα με αναπτυξιακά ζητήματα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά, η 

κινητική καθυστέρηση. 

Κατά τα αποτελέσματα της έρευνας, καταδείχθηκε ότι όλα τα παιδιά όπου 

βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού, παρουσίασαν σε κάποιο βαθμό κινητική 

έλλειψη, είτε στο πεδίο της αδρής, είτε σε εκείνο της λεπτής κινητικότητας, είτε και 

στα δύο. Ακόμη, στην παρούσα μελέτη, οι κινητικές επιδόσεις παιδιών με αυτισμό, 

δεν παρουσίασαν διαφορές, όταν συγκρίθηκαν με εκείνες παιδιών ίδιας ηλικίας και 

γένους με διαγνωσμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένης της 

κινητικής. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι τα παιδιά της τρίτης κατηγορίας, 

σημείωσαν πολύ καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις μετρήσεις σε σχέση με τα παιδιά 

της πρώτης και δεύτερης ομάδας. Βάσει των προαναφερθέντων ευρημάτων, κρίνεται 

απαραίτητο, οι μαθητές όπου βρίσκονται στα αυτιστικό φάσμα, να λαμβάνουν 

ολοκληρωμένες αναπτυξιακές αξιολογήσεις, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται η 

μέτρηση της κινητικής λειτουργικότητάς τους.  
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Ακόμη, οι ίδιοι ερευνητές, σε παρόμοια πλαίσια, (Provost, Heimerl & Lopez 

2007), συνέκριναν τα επίπεδα ανάπτυξης αδρής και λεπτής κινητικότητας, 

περιορίζοντας αυτή τη φορά τις εξεταζόμενες ομάδες, από τρεις σε δύο: (α) άτομα με 

αυτισμό και (β) ατόμα με αναπτυξιακή καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένης της 

κινητικής, χωρίς όμως να ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα. Η ηλικία του δείγματος 

κυμάνθηκε μεταξύ 21 και 41 μηνών και το εργαλείο όπου χρησιμοποιήθηκε για τη 

συλλλογή αποτελεσμάτων και τη συναγωγή συμπερασμάτων ήταν το Peabody 

Developmental Motor Scales- Second Edition. Το προαναφερθέν εργαλείο, εξετάζει 

έξι υποκατηγορίες: (1) αντανακλαστικά, (2) σταθερότητα και έλεγχο του σώματος, 

(3) δυνατότητα μετακίνησης, (4) χειρισμό αντικειμένων, (5) χειρισμό χεριών, (6) 

οπτικοκινητική αντίληψη. Προκειμένου να εξεταστούν οι διαφορές, μεταξύ των 

επιπέδων ανάπτυξης, αδρής και λεπτής κινητικότητας, όπως καταδείχθηκαν από τις 

μετρήσεις του PDMS-2, τα παιδιά, αρχικώς, χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: (α) οι 

δεξιότητες αδρής κινητικότητας, κρίθηκαν ίσες με αυτές της λεπτής κινητικότητας, 

(β) οι δεξιότητες αδρής κινητικότητας κρίθηκαν ανώτερες αυτών της λεπτής 

κινητικότητας και (γ) οι δεξιότητες αδρής κινητικότητας κρίθηκαν κατώτερες αυτών 

της λεπτής κινητικότητας. Επιπρόσθετα, βάσει των επιδόσεων των παιδιών στο 

PDMS-2 τεστ, στα πεδία της μετακίνησης (Loc), του χειρισμού αντικειμένων (Obj) 

και της οπτικοκινητικής αντίληψης (VMI), χωρίστηκαν σε τρεις επιπλέον κατηγορίες: 

(Α) οι δεξιότητες και των τριών πεδίων ήταν ίσες μεταξύ τους, (Β) κάποια δεξιότητα 

υπερτερούσε σημαντικά των άλλων δύο και (Γ) κάποια δεξιότητα μειονεκτούσε 

σημαντικά των άλλων δύο.  

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαφάνηκε ότι δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών με αυτισμό και 

εκείνων με αναπτυξιακή καθυστέρηση στις επιδόσεις αδρής και λεπτής 

κινητικότητας. Παρομοίως, η κατανομή τους στις κατηγορίες (Α), (Β) και (Γ), 

φάνηκε ότι ήταν ανεξάρτητη της διάγνωσής τους. Σημαντικοί παράγοντες για τα 

παρόμοια αποτελέσματα, θεωρήθηκαν η ηλικία, το φύλο, αλλά και η αναπτυξιακή 

ηλικία. Παρόλα αυτά, άλλες έρευνες έχουν καταδείξει (Miyahara et al., 1997 στο 

Provost et al., 2007), ότι με το πέρασμα των ετών, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ 

των ατόμων με αυτισμό και των ατόμων με αναπτυξιακή καθυστέρηση, όσον αφορά 

στις αναπτυσσόμενες δεξιότητες. Τέλος, τα παιδιά που ανήκουν στο αυτιστικό 

φάσμα, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες στα πεδία της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. 
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6. Οπτικοκινητικός συντονισμός παιδιών με αυτισμό 
6.1 Ανασκόπηση ερευνών 

 

Έχει επισημανθεί ότι η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, παρουσιάζεται 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε 1, ανά 88 παιδιά. Περιγράφεται ως μία 

νευρολογική και αναπτυξιακή διαταραχή, κατά την οποία επηρεάζεται τόσο η οπτική 

αντίληψη, όσο και η κινητική, αλλά και ο οπτικοκινητικός συντονισμός των ατόμων. 

Ταυτόχρονα, παρατηρούνται σύνθετες δυσκολίες στις ικανότητες οι οποίες 

σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επιτυχία (Oliver, 2013). Είναι βέβαιο, ότι όλοι οι 

μαθητές, χρησιμοποιούν την οπτικοκινητική διεργασία, προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν σε διάφορες δραστηριότητες όπου λαμβάνουν χώρα στη σχολική 

αίθουσα, όπως, αντιγραφή σημειώσεων από τον πίνακα, εκμάθηση γραφής 

γραμμάτων, αντιγραφή κειμένων από το βιβλίο. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι η 

οπτική και η κινητική αντίληψη, ο οπτικοκινητικός συντονισμός και οι αισθητηριακές 

διαφορές μεταξύ των ατόμων, είναι δυνατό να επηρεάσουν σε αξιοσημείωτο βαθμό 

τις επιδόσεις των μαθητών στην αναγνωστική και γραπτή δεξιότητα και να 

παρεμποδίσουν τους εκπαιδευόμενους να ανταπεξέρχονται επαρκώς, στους 

ακαδημαϊκούς στόχους των μαθημάτων τους, ακόμα και αν προδιαθέτουν το 

απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο (Sanghavi & Kelkar, 2005).  

 Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται, η αναφορά στη διαφορετικότητα όπου 

παρουσιάζουν οι μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, στη διεργασία 

της οπτικής και κινητικής αντίληψης, αλλά και του οπτικοκινητικού τους 

συντονισμού, γεγονός όπου καθιστά αναγκαία την εφαρμογή εξειδικευμένων 

παρεμβατικών προγραμμάτων τα οποία θα στοχεύουν, πρωτίστως, στην αξιοποίηση 

και ενδυνάμωση των σημείων όπου παρουσιάζεται καλή επίδοση των παιδιών και 

δευτερευόντως, στην ελαχιστοποίηση των αδυναμιών τους (Provost et al., 2007). 

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η αξιοποίηση εξειδικευμένων στρατηγικών, για τη 

βελτίωση της διεργασίας του οπτικοκινητικού συντονισμού παιδιών με αυτισμό, 

κρίνεται απαραίτητη και πιο συγκεκριμένα, συστήνεται η χρήση νέων τεχνολογιών, η 

καταγραφή των συνεδριών, η προφορική επεξήγηση μίας δραστηριότητας, έναντι της 

γραπτής αναφοράς από την πλευρά του εκπαιδευτή, η υπογράμμιση, η χρήση 
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γραφικών και η παροχή γραπτών σημειώσεων και επεξηγήσεων, κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας (NCLD, 2003, στο Oliver, 2013).  

Πολύ σημαντική κρίνεται η επισήμανση, ότι τα παιδιά που ανήκουν στο 

αυτιστικό φάσμα, κατά τη διεργασία του οπτικοκινητικού συντονισμού, τείνουν να 

μεταφέρουν τα γράμματα ή τους αριθμούς όπου καλούνται να αντιγράψουν σε 

μεγαλύτερο μέγεθος, γεγονός όπου σχετίζεται με τον περισσότερο χρόνο όπου 

καταδεικνύεται ότι χρειάζονται κατά τη διαδικασία της γραφής, αλλά και με τον 

περισσότερο χώρο που προαπαιτείται, για να μεταφέρουν το γραπτό κομμάτι. Οι 

σχολικοί ψυχολόγοι, επισημαίνουν ότι παρατηρούμενες διαφορές στο πεδίο της 

γραφοκινητικής ταχύτητας, ευκρίνειας και αντιγραφής κειμένων, επηρεάζουν 

σημαντικά την ικανότητα των μαθητών, όσον αφορά στην επιτυχή ολοκλήρωση 

σχολικών δραστηριοτήτων, οι οποίες βασίζονται στον συντονισμό της 

οπτικοκινητικής ικανότητας (Oliver, 2013). 

Παρόλο που άτομα, όπου βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, πιθανώς να 

αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην οπτική, κινητική και οπτικοκινητική 

διεργασία, όπου επηρεάζουν τις ικανότητές τους στη γραφή και την επίτευξη 

κοινωνικών και ακαδημαϊκών στόχων, ελάχιστη έρευνα καταγράφεται στη 

διερεύνηση των παραπάνω πεδίων στα άτομα με αυτισμό. Έχει ωστόσο καταδειχθεί, 

ότι η γραπτή έκφραση, αποτελεί μία από τις βασικότερες δεξιότητες που κατακτούν 

οι μαθητές κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο και στο συγκεκριμένο πεδίο, 

επιδεικνύονται ουσιαστικές δυσκολίες των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού και που αντιμετωπίζουν ελλείψεις του οπτικοκινητικού συντονισμού 

(Pennington, 2009). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές με αυτισμό τείνουν να υστερούν 

στο κομμάτι της φαντασίας, της οργάνωσης και της αυτορρύθμισης, γεγονός που 

καθιστά απαραίτητη την ενθάρρυνση και καθοδήγησή τους, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις ευρύτερες απαιτήσεις των γραπτών δραστηριοτήτων (Oliver, 

2013). 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


27 
 

7.  Γραφοκινητικές δεξιότητες παιδιών με αυτισμό 
7.1 Ανασκόπηση ερευνών 

 

Οι ερευνητές Hellinckx, Royers και Van Waelvelde (2013), εξέτασαν τον 

βαθμό που ορισμένοι παράγοντες, όπως αντιληπτικοί, κινητικοί και γνωστικοί, 

καθορίζουν τη γραφοκινητική απόδοση και την ταχύτητα γραφής, παιδιών όπου 

ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 131 παιδιά, φλαμανδικής 

καταγωγής, μεταξύ 7 και 12 ετών, εκ των οποίων 61 ήταν τυπικής ανάπτυξης, ενώ 70 

είχαν διαγνωστεί με αυτισμό. 

Το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Systematic Screening of 

Handwriting, μέσω του οποίου, καταδεικνύονται γραφοκινητικές διαταραχές των 

παιδιών. Από τους συμμετέχοντες, ζητήθηκε να αντιγράψουν ένα κείμενο όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορα και καθαρά. Ο γραφικός χαρακτήρας των πρώτων πέντε 

προτάσεων, χρησιμοποιήθηκε ώστε να καθοριστεί η γραφοκινητική απόδοση, 

εξετάζοντας έξι στοιχεία: (1) ευχέρεια στον σχηματισμό των λέξεων, (2) ευχέρεια 

στις συνδέσεις μεταξύ των γραμμάτων, (3) ύψος γραμμάτων, (4) κανονικότητα στο 

ύψος των γραμμάτων, (5) κενά μεταξύ των λέξεων, (6) ευθυγράμμιση των 

προτάσεων. 

Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε το Movement Assessment Battery for Children, το 

οποίο εξετάζει την ορθότητα της κινητικής λειτουργίας και εντοπίζει κινητικές 

δυσκολίες στα παιδιά. Τα τρία πεδία όπου εξετάζονται, αφορούν την επιδεξιότητα, 

την επίτευξη στόχων και την ισορροπία. 

Ακόμη, μέσω του Developmental Test of Visual-Motor Integration και του 

Test of Visual Perception, αξιολογήθηκαν οι οπτικοκινητικές δεξιότητες των παιδιών. 

Σε αυτά τα πλαίσια, οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν 27 γεωμετρικές μορφές- 

σχήματα και ακόμη να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν τη μορφή τους, ανάμεσα σε 

άλλα. 

Τέλος, το One Minute Reading Test, καλούσε τους συμμετέχοντες να 

αναγνώσουν δυνατά, όσες περισσότερες λέξεις μπορούσαν μέσα σε ένα λεπτό. Κατά 

τα ευρήματα, αρχικώς καταδείχθηκε, ότι οι μαθητές που άνηκαν στο αυτιστικό 

φάσμα, σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις σε όλες τις μετρήσεις σε σχέση με τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Τα κείμενα τους κρίθηκαν χαμηλότερης απόδοσης, λόγω 

του ότι οι συνδέσεις μεταξύ των γραμμάτων ήταν λιγότερο ικανοποιητικές, η γραφή 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


28 
 

τους παρουσίαζε μικρότερη ευχέρεια, τα γράμματα ήταν μεγαλύτερα, χωρίς να 

ακολουθούν κανονικότητα στο ύψος και το ίδιο ακριβώς παρατηρούνταν και στην 

ευθυγράμμιση του χώρου σε σχέση με τις προτάσεις. Πέρα από τα παραπάνω, και 

στις δύο ομάδες συμμετεχόντων, παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ της 

γραφοκινητικής απόδοσης και της ηλικίας. Επιπρόσθετα, ο παράγοντας του φύλου 

φάνηκε να διαφοροποιεί τις επιδόσεις των μαθητών, καθώς τα αγόρια σημείωσαν 

χαμηλότερες επιδόσεις στο γραφοκινητικό κομμάτι σε σχέση με τα κορίτσια. 

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην απόδοση αριστερόχειρων και δεξιόχειρων 

μαθητών και των δύο ομάδων. 

Συνοψίζοντας τα ευρήματα και απαντώντας στο κύριο ερώτημα των 

ερευνητών, διαφαίνεται ότι η γραφοκινητική απόδοση των μαθητών που ανήκουν στο 

αυτιστικό φάσμα, καθορίζεται από την ηλικία, το φύλο και το συνολικό σκορ 

επίδοσης στη δοκιμασία του VMI. Η προτίμηση δεξιού ή αριστερού χεριού, τείνει να 

προβλέπει τη γραφοκινητική απόδοση στον συγκεκριμένο πληθυσμό. 

Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, προστίθεται στους παραπάνω, ένας ακόμη 

παράγοντας και αυτός είναι το συνολικό σκορ των μαθητών στη δοκιμασία της 

οπτικής αντίληψης. 

Τέλος, το πεδίο της ταχύτητας της γραφής, φαίνεται ότι και στα δύο γκρουπ 

συμμετεχόντων, εξαρτάται άμεσα από την ηλικία και από την απόδοσή τους στη 

δοκιμασία ανάγνωσης λέξεων μέσα σε ένα λεπτό. 

Μία άλλη επιστημονική μελέτη των Funetes, Mostofsky και Bastian (2009), 

εξέτασε την ύπαρξη γραφοκινητικών ελλείψεων των ατόμων που ανήκουν στο 

αυτιστικό φάσμα και τη δυνατότητα ένταξης αυτών των δυσκολιών, όπου κρινόταν 

δυνατό, σε συγκεκριμένες ποιοτικές κατηγορίες. Στην έρευνα έλαβαν μέρος, 28 

παιδιά, μεταξύ 8 και 13 ετών, εκ των οποίων τα 14 άνηκαν στο αυτιστικό φάσμα και 

τα υπόλοιπα ακολουθούσαν την τυπική ανάπτυξη. Αρχικώς, τα παιδιά 

αξιολογήθηκαν, όσον αφορά στις κινητικές τους δεξιότητες, στον βηματισμό, στην 

ισορροπία και στις χρονομετρημένες κινήσεις. Ακόμη, εξετάστηκαν οι οπτικοχωρικές 

τους ικανότητες, μέσω του Block Design test, όπου χρονομετρήθηκαν οι επιδόσεις 

τους κατά τη διάρκεια επανασυναρμολόγησης διάφορων σχεδίων. Όσον αφορά στο 

γραφοκινητικό κομμάτι, κλήθηκαν να αντιγράψουν μία πρόταση, η οποία περιείχε 

ανακατεμένες λέξεις, με σκοπό να περιοριστεί οποιοδήποτε πλεονέκτημα μπορεί να 

είχαν οι καλοί αναγνώστες. Κατά τη διαδικασία της αντιγραφής, οι συμμετέχοντες 

όφειλαν να χρησιμοποιήσουν την καλύτερη γραφοκινητική απόδοση που διέθεταν. Η 
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αξιολόγηση των γραμμάτων τους, βασίστηκε σε πέντε κατηγορίες και ήταν οι εξής: 

(1) καθαρότητα, (2) μορφή, (3) ευθυγράμμιση, (4) μέγεθος, (5) αποστάσεις. Κατά τα 

αποτελέσματα, βρέθηκε ότι οι μαθητές με αυτισμό υστερούν έναντι των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης στο κομμάτι της γραφοκινητικής δεξιότητας, μόνο στην 

κατηγορία της μορφής των γραμμάτων και όχι στις υπόλοιπες τέσσερις. Οι 

παράμετροι οι οποίοι σχετίζονται με τη γραφοκινητική απόδοση παιδιών με αυτισμό, 

είναι η ηλικία, το φύλο, η νοημοσύνη, οι επιδόσεις στις οπτικοχωρικές 

δραστηριότητες και οι γενικές κινητικές τους ικανότητες. Η τελευταία παράμετρος, 

κρίνεται ως η πιο καθοριστική. Αντιθέτως, στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, η μόνη 

παράμετρος που φαίνεται να προβλέπει την απόδοσή τους στο γραφοκινητικό 

κομμάτι, είναι το φύλο, καθώς στις κατηγορίες της μορφής και της ευθυγράμμισης, 

τα κορίτσια σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα αγόρια. 

Βέβαια, αρκετές έρευνες, απομακρύνονται από τον εντοπισμό και την 

κατάδειξη παραγόντων που καθορίζουν τη γραφοκινητική απόδοση παιδιών με 

αυτισμό και επικεντρώνονται στη βελτίωση της γραφοκινητικής συμπεριφοράς τους, 

μέσω της εφαρμογής παρεμβατικών προγραμμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, έρευνα των Smith, McLaughlin, Neyman και Rinaldi 

(2013), είχε ως απώτερο στόχο, τη βελτίωση των γραπτών δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων, η οποία και επιτεύχθηκε μέσα από σειρά μεθοδευμένων 

δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτέλεσαν δύο μαθητές, εκ των οποίων 

το ένα ήταν αγόρι, ηλικίας πέντε ετών και έξι μηνών, διαγνωσμένο με αναπτυξιακή 

καθυστέρηση και διάφορες κοινωνικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Το άλλο 

άτομο ήταν κορίτσι, τεσσάρων ετών και έξι μηνών, διαγνωσμένο με αναπτυξιακή 

καθυστέρηση και στοιχεία του αυτιστικού φάσματος. Οι γραφοκινητιέςή δεξιότητες 

των μαθητών, αξιολογήθηκαν, μέσω των επιδόσεών τους σε τρία βασικά μέρη: 

μέγεθος των γραμμάτων, κλίση των γραμμών ή των καμπύλων και τελική μορφή των 

γραμμάτων. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν συνολικά 69 πόντους στην 

εκάστοτε συνεδρία, εφόσον εντόπιζαν ή έγραφαν ορθά 23 γράμματα. Για να 

προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο ή σε νέο γράμμα, όφειλαν να συγκεντρώσουν 55 

πόντους σε τρεις διαδοχικές συνεδρίες. Η συνολική διάρκεια της παρέμβασης, 

ανερχόταν σε επτά εβδομάδες. 

Στο αρχικό στάδιο, τα δύο παιδιά καλούνταν να γράψουν το μικρό τους όνομα 

σε λευκό χαρτί, χωρίς την παροχή καμίας οπτικής ή προφορικής κατεύθυνσης και 

βοήθειας. Εφόσον οι ερευνητές αξιολογούσαν τις επιδόσεις των μαθητών, βάσει των 
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τριών προαναφερθέντων σημείων όπου και εξέταζαν, προχωρούσαν στο επόμενο 

επίπεδο. Στην πορεία, οι μαθητές όφειλαν να γράψουν το μικρό τους όνομα σε χαρτί 

με σειρές. Η αξιολόγησή τους, ακολουθούσε τα ίδια κριτήρια με το αρχικό στάδιο. 

Ακολούθως, το επόμενο στάδιο, αφορούσε τον σχεδιασμό του εκάστοτε γράμματος 

του ονόματος των συμμετεχόντων 24 φορές, μεταξύ των σταδίων 7-9, όπου σε αυτό 

το επίπεδο, όφειλαν να προχωρήσουν στον σχεδιασμό, χωρίς πλέον να παρέχεται 

βοήθεια. Βέβαια, η απομάκρυνση της βοήθειας, ερχόταν σταδιακά, μιας και στα 

αρχικά επίπεδα, οι μαθητές έπρεπε να σχεδιάσουν τα γράμματα σε μεγάλες παχιές 

γραμμές, έπειτα σε λεπτές, στη συνέχεια να ενώσουν τις τελείες και από εκεί και 

ύστερα οι τελείες άρχιζαν να μειώνονται, ώσπου στο τέλος δεν υπήρχαν καν. Αυτό το 

οποίο παρεχόταν, ήταν η τελική εμφάνιση του γράμματος, ώστε να βοηθηθούν οι 

μαθητές. Κατά τα αποτελέσματα, διαφάνηκε βελτίωση της ενημερότητας και της 

ικανότητας γραφής των πρώτων γραμμάτων των ονομάτων τους. Το να παρέχεται 

στους μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες η δυνατότητα εκμάθησης των 

γραμμάτων, μέσω της ένωσης τελειών και του εντοπισμού, προκειμένου να 

εξοικειωθούν με το μέγεθος, την κλίση και τη μορφή των γραμμάτων και έπειτα η 

παροχή βοηθειών να μειώνεται και τελικά να εξαφανίζεται, αποτελεί μία 

αποτελεσματική διδακτική μέθοδο. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί, ότι η 

εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα 

εξασφάλιζε καλύτερα αποτελέσματα και στους δύο συμμετέχοντες.  

Μία άλλη έρευνα των Carlson, McLaughlin, Derby και Blecher (2009), 

πραγματοποιήθηκε, εξετάζοντας τη βελτίωση γραφής από άποψη μεγέθους, 

ευκρίνειας και τήρησης των γραμμών, τεσσάρων γραμμάτων (T, H, D, F), μέσα από 

την εφαρμογή του προγράμματος Handwriting Without Tears. Το παρεμβατικό 

πρόγραμμα, διήρκησε συνολικά έξι εβδομάδες και το δείγμα της έρευνας, 

αποτελούνταν από δύο μαθητές προσχολικής ηλικίας, ένα αγόρι 4 ετών και 9 μηνών, 

διαγνωσμένο με αυτισμό και ένα κορίτσι 4 ετών και 3 μηνών, διαγνωσμένο με 

αναπτυξιακή καθυστέρηση. Τα δύο παιδιά, διέθεταν τη δυνατότητα γραφής, 

αποκλειστικά των γραμμάτων που περιέχονταν στα ονόματά τους. Για τον παραπάνω 

λόγο, οι ερευνητές επέλεξαν να εξετάσουν την εξέλιξη της απόδοσης των παιδιών στη 

γραφή άγνωστων γραμμάτων. Το εργαλείο όπου επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί, 

διέθετε παιγνιώδη μορφή, με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 

συμμετεχόντων.  
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Στο αρχικό στάδιο, δινόταν στους μαθητές ένα χαρτί με τέσσερα κουτιά, ένα 

για το κάθε γράμμα. Παρέχονταν προφορικές οδηγίες, ώστε να σχηματιστούν τα 

γράμματα, από την πλευρά των μαθητών. Έπειτα, δινόταν ατομικός πίνακας και οι 

οδηγίες από τους ερευνητές, άλλαζαν τρόπο παρουσίασης και παρέχονταν 

παιγνιωδώς και διασκεδαστικά. Στην πορεία της παρέμβασης, οι μαθητές, έπαιρναν 

το χαρτί του αρχικού σταδίου με τα τέσσερα κουτιά, όμως τα γράμματα, δεν 

αναγράφονταν. Καλούνταν στα πλαίσια της παρεμβατικής διδασκαλίας, να 

καταγράψουν όσο το δυνατόν καλύτερα, τα τέσσερα γράμματα που τους υποδείκνυαν 

με σαφείς προφορικές οδηγίες οι ερευνητές, («Γράψε το γράμμα …»). Στην πάνω 

αριστερή γωνία των κουτιών, υπήρχαν χαμογελαστά πρόσωπα, τα οποία 

απεικονίζονταν και στην επόμενη δοκιμασία, χωρίς κάποια άλλη, ωστόσο προφορική 

βοήθεια για τον σχηματισμό των γραμμάτων. Οι συμμετέχοντες, όφειλαν και πάλι να 

σχεδιάσουν τα γράμματα που τους υπαγόρευαν οι ερευνητές («Γράψε το γράμμα 

….»). Τέλος, στους μαθητές δινόταν το χαρτί του αρχικού σταδίου, αποκλειστικά και 

μόνο με τα τέσσερα κουτιά, όπου έπρεπε να σχηματιστούν τα συγκεκριμένα 

εξεταζόμενα γράμματα. Οι οδηγίες όπου παρέχονταν στους μαθητές, ακολουθούσαν 

την ίδια μορφη («Γράψε το γράμμα ….»).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, καταδείχθηκε, ότι κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος Handwriting Without Tears, βελτιώθηκε σημαντικά η απεικόνιση των 

γραμμάτων και για τους δύο συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, η απόδοση του πρώτου 

συμμετέχοντα στο αρχικό στάδιο ήταν 1 για το γράμμα T, 0,5 για το γράμμα Η, 0,2 

για το γράμμα D και 0,0 για το γράμμα F. Κατά την εφαρμογή της παρέμβασης, η 

απόδοση ήταν, 3,0 για τα Τ, Η, F και 2,5 για το D.  

Το δεύτερο άτομο του δείγματος, στο αρχικό στάδιο σημείωσε απόδοση 0,0 

για τα T, H, D και 0,1 για το F. Κατά την εφαρμογή της παρέμβασης, οι επιδόσεις, 

βελτιώθηκαν σημαντικά, με σκορ που ανερχόταν σε 3,0 για το T, 2,7 για το H και 3,0 

για το D. 

 

8. Σκοπός της εργασίας 

 
 Σκοπό της παρούσας εργασίας, αποτέλεσε η διερεύνηση της γραφοκινητικής 

συμπεριφοράς παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, μέσω της 

εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος, κατά το οποίο επιδιώχθηκε η βελτίωση των 
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πεδίων της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού, καθώς και η 

προώθηση της ευχάριστης, ενεργού συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, σε προσαρμοσμένες δραστηριότητες, βασισμένες στο μαθησιακό τους 

προφίλ. Στην έρευνα, έλαβε μέρος, μαθήτρια, η οποία έχει διαγνωστεί με αυτισμό και 

φοιτά στη Β’ τάξη, δημοτικού σχολείου, γενικής εκπαίδευσης, στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Στην πορεία, εφαρμόστηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, με 

εξειδικευμένες δραστηριότητες, οι οποίες ακολουθούσαν επί το πλείστον παιγνιώδη 

μορφή και προωθούσαν την ενεργό συμμετοχή της μαθήτριας, υπό την πλήρη 

καθοδήγηση της ερευνήτριας. Μετά το πέρας της εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε 

επανάληψη των μετρήσεων και αξιολόγηση των επιδόσεων της συμμετέχουσας.  
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9. Μέθοδος 
9.1 Ιστορικό συμμετέχουσας 

 

 Η μαθήτρια που έλαβε μέρος στην έρευνα που διεξήχθη, είναι ηλικίας 7 ετών 

και φοιτά στη Β’ τάξη Δημοτικού Σχολείου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχει 

διαγνωστεί με «Αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης», από το Γενικό 

Νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 

γονέων, το παιδί άργησε να εκφραστεί λεκτικά και παρουσίαζε έντονη διάσπαση της 

προσοχής του ενώ ταυτόχρονα, διακρινόταν αδύναμη βλεμματική επαφή, κατά την 

καθημερινότητά τους. Επιπρόσθετα, ποκίλες δυσκολίες παρατηρήθηκαν και 

εξακολουθούν να παρατηρούνται, στο κοινωνικό κομμάτι και στον τομέα της 

αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους της. 

 Στο γνωστικό πεδίο, παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες στην ολοκλήρωση 

δραστηριοτήτων και στην κατανόηση των οδηγιών. Κρίνεται απαραίτητη η τακτική 

λεκτική επανάληψη και καθοδήγηση, αλλά και η οπτική αναπαράσταση των 

δραστηριοτήτων με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Διακρίνεται από έντονη διάσπαση 

προσοχής και συχνό αίσθημα κόπωσης. Όταν κουράζεται, ηχολαλεί ή αποσύρεται 

στη «γωνιά ησυχίας» και επανέρχεται έπειτα από παραινέσεις και παρακινήσεις. 

Παρόλα αυτά, όταν οι δραστηριότητες είναι παιγνιώδεις, κεντρίζεται το ενδιαφέρον 

της και καταβάλλει έντονη προσπάθεια να ανταπεξέλθει. Έχει τη δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τα γράμματα, αλλά η αναγνωστική της δεξιότητα, είναι σχετικά 

αδύναμη. Στη γραφή, παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, στο κομμάτι του τονισμού, 

των περιθωρίων της σελίδας, του μεγέθους των γραμμάτων. Σε αυτό το σημείο, αξίζει 

να σημειωθεί ότι είναι δεξιόχειρας, καθότι οι δοκιμασίες στις οποίες έλαβε μέρος, 

έλεγχαν τον οπτικοκινητικό της συντονισμό σε συνδυασμό μέσω της απόδοσης του 

κάθε χεριού ξεχωριστά. 

 Όσον αφορά στο συμπεριφορικό κομμάτι, επισημαίνεται, ότι είναι ένα παιδί 

με θέληση και ενδιαφέρον για μάθηση. Αξίζει ωστόσο να τονιστεί, ότι σύμφωνα με 

τις μαρτυρίες των γονέων, αντιμετώπιζε έντονες, μη ελεγχόμενες εκρήξεις θυμού και 

γι’ αυτό το λόγο, ακολουθεί εξειδικευμένο πρόγραμμα από σχολική-εξελικτική 

ψυχολόγο επί τρία συναπτά έτη. Ιδιαίτερες δυσκολίες, παρατηρούνται στην αποδοχή 

και στην περαιτέρω εξοικείωσή της, με καινούρια άτομα του υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος, όπως είναι οι ειδικοί θεραπευτές που την παρακολουθούν και την 
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ενισχύουν, καθώς απαιτείται, εύλογο διάστημα γνωριμίας και προσαρμογής από 

πλευράς της. Στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αναφέρθηκε ότι επικοινωνεί 

περισσότερο με τους ενήλικες, παρά με τα παιδιά και ότι παρουσιάζει αδιαφορία 

όσον αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια, σκυταλοδρομίες και παρόμοιου 

τύπου δρώμενα, όπου λαμβάνουν χώρα στο χώρο του σχολείου και όχι μόνο.  

 

9.2  Διαδικασία 
 

Προκειμένου να συναχθούν ασφαλή και ταυτόχρονα, ακριβή συμπεράσματα, 

αλλά και να δομηθεί, το παρεμβατικό πρόγραμμα, η συμμετέχουσα υπεβλήθη, 

αρχικώς, σε σταθμισμένες και μη σταθμισμένες μετρήσεις αξιολόγησης. Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία VMI (Visual Motor Integration, Beery, 

1997), δύο δοκιμασίες τύπου pegboard και τέλος, μία δοκιμασία αντιγραφής για την 

αξιολόγηση της βελτίωσης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων της συμμετέχουσας. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικώς, αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις της συμμετέχουσας 

στα πεδία της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού μέσω της 

δοκιμασίας του VMI (Visual Motor Integration, Beery, 1997). Στην πορεία, 

εξετάστηκε ο οπτικοκινητικός της συντονισμός, δια της απόδοσής της, σε 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο σε μία διπλή δοκιμασία, τύπου pegboard. Τέλος, η 

συμμετέχουσα, κλήθηκε να αντιγράψει όσες περισσότερες λέξεις μπορούσε, με τα πιο 

ευκρινή της γράμματα, σε ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα.  

 

9.3  Εργαλεία  
9.3.1.VMI (Visual Motor Integration, Beery, Buktenica & Beery, 2010) 

Για την αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας και του οπτικο-κινητικού 

συντονισμού της συμμετέχουσας χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία VMI (Visual Motor 

Integration, Beery, Buktenica & Beery, 2010). Το VMI αποτελεί μια διαδοχική 

αναπτυξιακή σταθμισμένη δοκιμασία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα 

προσχολικής μέχρι και εφηβικής ηλικίας καθώς και σε ενήλικες. Η πρώτη έκδοση ως 

VMI ήταν το 1967 και χρησιμοποιήθηκε στις Ηνωμένες πολιτείες και σε πολλές 

άλλες χώρες. Ερευνητές δηλώνουν ότι το VMI είναι μια δοκιμασία πολιτισμικά 
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ανεξάρτητη, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων 

και πολιτισμών. 

Στη δοκιμασία αυτή χρησιμοποιούνται απλές γραμμές και γεωμετρικά 

σχήματα και όχι γράμματα και αριθμητικές φόρμες. Θεωρείται ευρέως το καλύτερο 

ερευνητικό εργαλείο και η πιο έγκυρη αξιολόγηση στο είδος του, καθώς έχει 

σταθμιστεί έξι φορές μεταξύ του 1964 και 2010 σε σύνολο περισσότερων από 13,000 

παιδιών (Beery et al., 2010). Η σταθερότητα των αποτελεσμάτων ανά ηλικιακή 

ομάδα σε όλες τις αναθεωρήσεις των εκδόσεων έχουν πιστοποιηθεί και έχουν δείξει 

καλά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά περιλαμβανομένου της αξιοπιστίας ελέγχου- 

επανελέγχου των 0.88 και της αξιοπιστίας μεταξύ των κριτών του 0.93 (Beery et al., 

2010) 

Το VMI (Beery & Beery, 2004) αποτελεί το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο 

σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης από του εργοθεραπευτές για την αξιολόγηση της 

οπτικοκινητικής ολοκλήρωσης, βασικό συστατικό της εκτελεστικής διαδικασίας 

(Brown, Rodger, Brown, & Roever, 2007, Burtner, McMain, & Crowe, 2002, Feder, 

Majnemer, & Synnes, 2000). Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούν περισσότερο οι 

θεραπευτές για να αξιολογήσουν προβλήματα στη γραφή και γενικά προβλήματα που 

σχετίζονται με την λεπτή κινητικότητα. (Feder et al., 2000).  

Η πλήρης φόρμα του VMI, είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες. 

Περιλαμβάνει 24 γεωμετρικά σχήματα, και συμπεριλαμβανομένων των αρχικών 

τριών που είναι τα άμεσα δοκιμαστικά είναι στο σύνολο 30, τα οποία οι εξεταζόμενοι 

καλούνται να τα αντιγράψουν με μολύβι. Το VMI συνοδεύεται από δυο 

σταθμισμένες συμπληρωματικές δοκιμασίες: τη δοκιμασία οπτικής αντίληψης 

(Visual) και τη δοκιμασία κινητικού συντονισμού (Motor). Είναι εξαιρετικής 

σημασίας η διαδοχή των δοκιμασιών. Πρώτα γίνεται το VMI, μετά το Visual 

Perception και μετά το Motor Coordination αυστηρά. Όπως συμβαίνει στα 

περισσότερα εργαλεία ανίχνευσης η εκτέλεση της μίας δοκιμασίας επηρεάζει την 

εκτέλεση και την απόδοση της άλλης. Έτσι λοιπόν, οι νόρμες μπορούν σοβαρά να 

επηρεαστούν με την αλλαγή της σειράς των δοκιμασιών. (Beery, 1997) 

Ο σκοπός του VMI και των συμπληρωματικών δοκιμασιών είναι: 1) να 

βοηθήσει στην ανίχνευση σημαντικών δυσκολιών οπτικοκινητικού συντονισμού, 2) 

να επιτύχει τις αναγκαίες υπηρεσίες για τα άτομα που έχουν αυτές τις δυσκολίες, 3) 

να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και άλλων 
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προγραμμάτων παρέμβασης και 4) να εξυπηρετήσει ως ερευνητικό εργαλείο. (Beery, 

1997) 

Η συμπληρωματική δοκιμασία οπτικής αντίληψης (Visual) περιλαμβάνει 27 

σχέδια. Ο εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει την αντίστοιχη σωστή εικόνα με 

αυτή του πλαισίου μέσα σε διάρκεια τριών λεπτά μεταξύ πολλαπλών επιλογών. Η 

συμπληρωματική δοκιμασία κινητικού συντονισμού (Motor) περιλαμβάνει πλαίσια 

μέσα στα οποία ο εξεταζόμενος πρέπει να σχεδιάζει το σχήμα που του δίνεται χωρίς 

να ξεφεύγει από αυτά, σε διάρκεια 5 λεπτών. Το άτομο καλείται να ενώσει με μολύβι 

καθορισμένο αριθμό κουκίδων, σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Ο σκοπός είναι να 

αξιολογηθεί η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει τις κινήσεις δακτύλων και χεριού. Οι 

συγκεκριμένες υποδοκιμασίες του VMI κρίνονται απαραίτητες γιατί εάν κάποιο 

άτομο παρουσιάζει χαμηλή επίδοση στη δοκιμασία VMI, αυτό μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός, ότι το άτομο μολονότι έχει οπτικές επαρκείς και/ή κινητικές ικανότητες, 

ωστόσο δεν έχει μάθει ακόμη να συντονίζει σωστά τις δύο αυτές παραμέτρους 

(Beery, 1997). 

Τo VMI εμφανίζει μεγάλη αξιοπιστία μέσω της επαρκούς συνοχής των εξής 

τριών περιοχών/σημείων: 

- Το περιεχόμενο των θεμάτων. 

- Την ατομική εκτέλεση της δοκιμασίας όταν επαναεφαρμόζεται 

- Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται από διαφορετικούς εξεταστές 

Επίσης θεωρείται ως έγκυρο μέτρο εξαιτίας της αξιοπιστίας του. Για να 

αποδειχθεί η εγκυρότητά του τo εγχειρίδιο του Beery VMI εξετάζει: 

- Πώς συγκρίνεται με άλλα εργαλεία αξιολόγησης που μετρούν την οπτικο-

κινητική ολοκλήρωση. 

- Το περιεχόμενό του ενισχύει την εγκυρότητα της δοκιμασίας 

- Την εγκυρότητα πρόβλεψης 

Tα σημαντικά σημεία για τα οποία προτιμάται το VMI είναι τα εξής: 

- Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και άλλων 

προγραμμάτων παρέμβασης. 

- Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε ομάδες ή σε εξατομικευμένη αξιολόγηση. 

- Εξυπηρετεί ως ερευνητικό εργαλείο. 

- Στην πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 

υπηρεσιών που θα βοηθήσουν το παιδί να φτάσει σε επιθυμητό επίπεδο επίτευξης. 
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- Είναι ανεξάρτητο φυλετικών-πολιτισμικων διαφορών, μη-λεκτικό, κάτι που 

είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα, και έχουν διαφορετικό εκπαιδευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δοκιμασίας VMI το κάθε παιδί ξεχωριστά 

κάθεται σε γραφείο έχοντας μπροστά το φύλλο εξέτασης και ένα μολύβι καλά 

ξυσμένο, χωρίς σβήστρα. Ήταν σημαντικό το παιδί να έχει σωστή στάση σώματος 

και ελέγχονταν γι αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης. Ξεκινά μόλις πάρει την 

εντολή. Η οδηγία που δίνεται είναι να αντιγράψει τα σχήματα που βλέπει όσο 

καλύτερα μπορεί. Το παιδί ενημερώνεται ότι τα σχήματα αρχικά είναι εύκολα, αλλά 

στην πορεία θα συναντήσει και δυσκολότερα. Σημασία έχει να μην προσπεράσει 

κανένα και να ακολουθήσει τη σειρά. Σημαντικό επίσης είναι να τονίσουμε ότι 

γίνεται μόνο μία προσπάθεια και δεν μπορεί να σβήσει τίποτα. Παρακολουθούμε την 

πορεία εκτέλεσης και ενθαρρύνουμε την προσπάθεια του παιδιού. Εφόσον κάνει τρία 

συνεχόμενα σχήματα λάθος η δοκιμασία σταματά. Συνήθως, στην πρώτη δοκιμασία 

10 λεπτά είναι αρκετά. Αφού τελειώσει λέμε να συμπληρώσει τα στοιχεία και 

προχωράμε στην επόμενη δοκιμασία, το Visual. Σ’ αυτήν καλείται το παιδί να 

αναγνωρίσει το όμοιο σχήμα και να το σημειώσει. Σιγουρευόμαστε ότι το έχει 

καταλάβει και ξεκινά. Χρειάζονται περίπου 3 λεπτά γι’ αυτή τη δοκιμασία. Το παιδί 

σημειώνει αντίστοιχα τα στοιχεία του και προχωράμε στην επόμενη δοκιμασία του 

Motor coordination. Εκεί καλείται το παιδί να κάνει το σχήμα ενώνοντας τις τελείες 

χωρίς να σηκώσει το μολύβι και μέσα στα πλαίσια που υπάρχουν χωρίς να βγει έξω 

από αυτά. Ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 5 λεπτά.  

Η βαθμολογία της κάθε δοκιμασίας είναι ένας βαθμός για κάθε σωστή 

απόκριση. Σε τρία συνεχόμενα λάθη σταματά η βαθμολογία. Η συγκεκριμένη 

βαθμολογία έγινε από δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές με τη μέθοδο της τυφλής 

βαθμολόγησης. Οι επιδόσεις των μαθητών αξιολογούνται με μια αρχική βαθμολογία 

(Raw score), η οποία μετατρέπεται σε τυπική βαθμολογία (Standard score), ανάλογα 

με την ηλικία του εξεταζόμενου. Τέλος, η τυπική αυτή βαθμολογία αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένη θέση κατάταξης, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρωτότυπης έκδοση: 

Οι κατηγορίες επίδοσης, σύμφωνα με την πρωτότυπη έκδοση είναι η εξής: 

• Πολύ χαμηλή όταν η επίδοση είναι μικρότερη του 69. 

• Χαμηλή όταν το σκορ είναι από 70-79. 

• Μέση κατώτερη όταν το σκορ είναι 80-89.  
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• Μέση όταν το σκορ είναι 90-110. 

• Μέση ανώτερη όταν το σκορ είναι 111-120. 

• Υψηλή όταν το σκορ είναι 121-129. 

• Πολύ υψηλή όταν το σκορ είναι μεγαλύτερο από 130. 

 

9.3.2 Δοκιμασία τύπου pegboard 

 Για την αξιολόγηση του οπτικοκινητικού συντονισμού, κατασκευάστηκαν από την 

ερευνήτρια δύο δοκιμασίες τύπου pegboard, δηλαδή τοποθέτησης ακίδων σε συγκεκριμένες 

θέσεις. Στην πρώτη δοκιμασία, η συμμετέχουσα κλήθηκε, να τοποθετήσει όσες περισσότερες 

καρφίτσες μπορούσε, πάνω στον κατασκευασμένο πίνακα από φελλό, μεγέθους Α3 σε 

προσχεδιασμένα, χρωματισμένα με μαρκαδόρο, κυκλώματα. Αρχικώς, η αξιολόγηση 

αφορούσε το δεξί της χέρι και έπειτα το αριστερό, και ο χρόνος όπου δινόταν, ήταν ένα 

λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα.  

Σε παρόμοια πλαίσια, αλλά αυξάνοντας ελαφρώς τον βαθμό δυσκολίας, ακολούθησε 

η τοποθέτηση καρφιτσών σε κυκλώματα, όπου ήταν σχεδιασμένο μόνο το περίγραμμά τους 

και η συμμετέχουσα κλήθηκε μέσα σε ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα, πρώτα με το δεξί 

και έπειτα με το αριστερό της χέρι, να τοποθετήσει όσες καρφίτσες ήταν δυνατό από πλευράς 

της, μέσα στα κυκλώματα. 

 

9.3.3 Δοκιμασία γραφής 

 

 Προκειμένου να ελεγχθεί η βελτίωση της συμμετέχουσας στη γραφή, 

πραγματοποιήθηκε δοκιμασία αντιγραφής, η οποία περιελάμβανε την αντιγραφή όσο το 

δυνατό περισσότερων λέξεων, σε συγκεκριμένο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα, αξιολογούνταν και 

η ευκρίνεια των γραμμάτων της. Οι λέξεις που επιλέχθηκαν για τον σκοπό αυτό, ήταν απλές 

ως προς το εννοιολογικό τους περιεχόμενο, αποτελούμενες από δύο, τρεις μέχρι και πέντε 

συλλαβές και περιελάμβαναν όλα τα γράμματα της αλφαβήτου. Πριν την έναρξη του 

συνθήματος της έναρξης σε κάθε περίπτωση, προηγήθηκε ανάγνωση των λέξεων και 

επεξήγηση της διαδικασίας. Δηλαδή, η ερευνήτρια είπε: «και τώρα ακούω προσεκτικά τις 

λέξεις και μετά γράφω με τα καλύτερα μου γράμματα, όσες περισσότερες μπορώ, μέχρι να 

ακούσω τη λέξη σταματώ». Οι λέξεις που επιλέχθηκαν ήταν οι εξής: 

δασκάλα, μαθητής, βιβλίο, θρανίο, πίνακας, γυμναστήριο, κουδούνι, σπίτι, 

μαμά, μπαμπάς, μπαλκόνι, πάρκο, κινηματογράφος, αστυνομία, ταχυδρομείο, 
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οικογένεια, ζωολογικός κήπος, γάτα, ψάρι, πουλί, τίγρης, κουνέλι, κροκόδειλος, 

λιοντάρι, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, ροζ, καφέ, γαλάζιο, μαύρο, άσπρο, 

πορτοκαλί, στέκομαι, καράβι, είμαι, αλλάζω, παράθυρο, ραδιόφωνο, κήπος, 

αλεπού, ελάφι, καυσαέριο, αυτοκίνητο, κολλώ, κουρασμένος, σφυρίχτρα, βράδυ, 

ζωγραφιά, ποδήλατο, καινούριος, βοηθώ, έχω, γρήγορα, έπειτα, χέρι, λεμόνι, 

χρωματίζω, απόγευμα, κούνια, αρχή. 

 

 

9.3.4 Ημερολόγιο 

 Ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης των προσχεδιασμένων 

διδασκαλιών της ερευνήτριας και ταυτόχρονα της απόδοσης και ανταπόκρισης της 

συμμετέχουσας, χρησιμοποιήθηκε το ημερολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από τρία μέρη. 

Αναλυτικά, όσον αφορά στη δομή του ημερολογίου, το πρώτο τμήμα του, αφορούσε 

ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονταν με τη διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα με τις μεθόδους που 

εφαρμόστηκαν, τα περισσότερο και λιγότερο επιτυχή σημεία της διδασκαλίας.  

 Στην πορεία, τα ερωτήματα στρέφονταν γύρω από τη μαθήτρια, την ανταπόκρισή της 

στις επιλεγμένες δραστηριότητες, αλλά και την επισήμανση των σημείων όπου 

παρουσιάστηκαν δυσκολίες. Τέλος, το ημερολόγιο ολοκληρωνόταν με το κομμάτι της 

αυτοαξιολόγησης και την αναφορά επίτευξης ή μη των διδακτικών στόχων, καθώς και 

ενδεχόμενων αλλαγών σε περίπτωση επανάληψης της διδασκαλίας, με συγκεκριμένη 

αιτιολογία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το ημερολόγιο, ως μέσο αξιολόγησης της ερευνήτριας, 

συνετέλεσε στη βελτίωση και την αποδοτικότερη εφαρμογή των προεπιλεχθέντων 

δραστηριοτήτων (βλ. παράρτημα). 

 

9.4 Οργάνωση των παρεμβάσεων 
 

 Η παρούσα εργασία είχε ως απώτερο στόχο τη διερεύνηση της 

γραφοκινητικής συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό, μέσω της εφαρμογής πιλοτικού 

προγράμματος, κατά το οποίο επιδιώχθηκε η βελτίωση των πεδίων της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού, καθώς και η προώθηση της 

ευχάριστης, ενεργού συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε 

προσαρμοσμένες δραστηριότητες, βασισμένες στο μαθησιακό τους προφίλ. Στην 

έρευνα έλαβε μέρος, μία μαθήτρια, ηλικίας επτά ετών η οποία έχει διαγνωστεί με 

αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης. Για τη διεκπεραίωση της μελέτης, 
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χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένες και μη, μετρήσεις αξιολόγησης και στην πορεία, 

διαμορφώθηκε το εξειδικευμένο πρόγραμμα όπου εφαρμόστηκε και διήρκησε, επτά 

συνολικά εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, οι συναντήσεις με τη συμμετέχουσα, ήταν 

δώδεκα, εκ των οποίων οι δύο αφορούσαν τον προέλεγχο και τον μετέλεγχο, ενώ οι 

υπόλοιπες σχετίζονταν με την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος. Οι 

συνεδρίες, λάμβαναν χώρα στο σπίτι της συμμετέχουσας, δύο φορές την εβδομάδα 

και ο χρόνος όπου απαιτούνταν για την εκάστοτε διδασκαλία, ήταν περίπου σαράντα 

πέντε λεπτά. 

 Πριν τη διεξαγωγή των διδασκαλιών, κατασκευάζονταν διδακτικά πλάνα στα 

οποία αναφέρονταν, αρχικώς, οι γενικοί διδακτικοί στόχοι της ενότητας και έπειτα οι 

ειδικοί διδακτικοί στόχοι της εκάστοτε διδασκαλίας. Παρακάτω, παρουσιαζόταν 

αναλυτικά, η πορεία της διδασκαλίας, έτσι όπως είχε σχεδιαστεί καθώς και το υλικό 

όπου είχε επιλεχθεί, προς εφαρμογή (βλ. παράρτημα). Στη συνέχεια, μετά το πέρας, 

κάθε διδασκαλίας, συμπληρωνόταν ημερολόγιο, με στόχο την αυτοαξιολόγηση και τη 

βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών, από την πλευρά της ερευνήτριας.  

Οι θεματικές ενότητες, όπου επιλέχθηκαν, ήταν συνολικά πέντε και καθεμία 

από αυτές, χρησιμοποιήθηκε για δύο διδασκαλίες. Ταυτόχρονα, αξίζει να αναφερθεί 

ότι, η θεματολογία συναντάται στο βιβλίο της γλώσσας, της Β’ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου. Οι τίτλοι των θεματικών ενοτήτων, είναι οι παρακάτω: 

• Στον δρόμο για το σχολείο σελ.11 

• Στον κόσμο των κόμικς σελ. 27 

• Ετοιμασίες για το ταξίδι σελ.35 

• Πάμε για ψώνια; σελ.41 

• Είμαστε έτοιμοι; σελ. 51  

Κατά την εφαρμογή των δύο πρώτων παρεμβάσεων, οι γενικοί στόχοι 

αφορούσαν την εξοικείωση της μαθήτριας με την ονομασία, την αναγνώριση και τη 

διάκριση σχολικών αντικειμένων, την επαφή της με παιγνιώδεις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και τέλος, την εξάσκησή της μέσω απλών ασκήσεων στη βελτίωση 

της γραφοκινητικής της δεξιότητας. Βέβαια, σε κάθε διδασκαλία, πραγματοποιούνταν 

ολιγόλεπτη συζήτηση, με την παρουσίαση του θέματος που ακολουθούσε, 

προκειμένου η συμμετέχουσα να εισάγεται ομαλά στα ζητούμενα.  

Πιο αναλυτικά, η μαθήτρια κλήθηκε να κατονομάσει σχολικά αντικείμενα, να 

αντιστοιχίσει εικόνα με λέξη, να βρει το άλλο μισό των εικόνων, να διακρίνει το 
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αντικείμενο που δεν ταιριάζει, ανάμεσα σε τρία, να παίξει παιχνίδι μνήμης με δύο ή 

τρία ζευγάρια, τρίλιζα, να αναζητήσει τον δρόμο σε λαβύρινθο, να ενώσει 

διακεκομμένες γραμμές καθώς και άλλες, παρόμοιου τύπου ασκήσεις (βλ. 

παράρτημα). Οι συνεχείς παρακινήσεις, παραινέσεις και επεξηγήσεις από την πλευρά 

της ερευνήτριας, κρίνονταν απαραίτητες, καθώς παρατηρούνταν συχνή διάσπαση και 

αίσθημα κόπωσης της μαθήτριας. Για τους προαναφερθέντες λόγους, 

πραγματοποιούνταν, μικρά εσωτερικά διαλείμματα. 

Σε παρόμοια πλαίσια, κατά τη διεξαγωγή των δύο επόμενων διδασκαλιών και 

την εφαρμογή της δεύτερης θεματικής ενότητας, η γενικότερη στοχοθεσία, αφορούσε 

τη βελτίωση, μέσω της παιγνιώδης εξάσκησης στα ζητούμενα πεδία. Ενδεικτικές 

δραστηριότητες, είναι, η χρήση ψαλιδιού και κόλλας, η ομαδοποίηση εικόνων, 

ανάλογα με το περιεχόμενο, ο εντοπισμός διαφορών ανάμεσα σε δύο εικόνες, η 

δυνατότητα σειροθέτησης εικόνων, ώστε να προκύπτει μία ιστορία, η αντιγραφή 

λέξεων, το πιάσιμο με μανταλάκι χαρτιών, μέσα από ένα μεγάλο σκεύος και η 

ομαδοποίησή τους ανάλογα με το χρώμα, καθώς και άλλες παρόμοιου τύπου 

ασκήσεις (βλ.παράρτημα). Από την πλευρά της ερευνήτριας, δίνονταν επιβραβεύσεις, 

καθώς και διαρκής επίλυση των αποριών της συμμετέχουσας. 

Ακολούθως, κατά την εφαρμογή της τρίτης θεματικής ενότητας και της 

πέμπτης και έκτης παρεμβατικής διδασκαλίας, η συμμετέχουσα εξασκήθηκε αρχικώς, 

στη διάκριση και αναγνώριση, τεσσάρων επιλεγμένων μέσων μεταφοράς και στην 

πορεία στην αντιστοίχιση, εικόνας, λέξης και σκίτσου. Επιπρόσθετα, ήρθε σε επαφή 

με δραστηριότητες που προωθούσαν την ενεργό και ευχάριστη συμμετοχή της, όπως, 

η επαφή με πλαστελίνη, ο σχηματισμός μικρών μπαλών και η διαπέρασή τους από 

οδοντογλυφίδα, προκειμένου να σχηματιστούν «σουβλάκια από πλαστελίνη». Ακόμη, 

εξασκήθηκε στον εντοπισμό διαφορών, ανάμεσα σε δύο εικόνες, στην εύρεση δρόμου 

σε έναν λαβύρινθο, στον εντοπισμό υπογραμμισμένων λέξεων και έπειτα, στην 

αντιγραφή αυτών, στην κατασκευή λέξεων με τη βοήθεια της πλαστελίνης, στην απλή 

περιγραφή εικόνων, στον εντοπισμό λέξεων, υπό την παροχή βοήθειας σε ένα 

κρυπτόλεξο και άλλες παρόμοιου τύπου δραστηριότητες (βλ. παράρτημα).  

Στην τέταρτη θεματική ενότητα, και κατά την πραγματοποίηση της έβδομης 

και όγδοης διδασκαλίας, επιδιώχθηκε η βελτίωση της αντίληψης της συμμετέχουσας, 

όσον αφορά στην έννοια της ομάδας και της απόρριψης αντικειμένων που δεν 

ταιριάζουν, καθώς και η εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας, μέσω της κατασκευής 

γεωμετρικών σχημάτων. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε χρήση μικρών μπαλών 
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πλαστελίνης, όπου μέσα είχαν τοποθετηθεί όσπρια, και η μαθήτρια καλούνταν να τα 

εντοπίσει και στην πορεία να τα ομαδοποιήσει, ανάλογα με το είδος τους. Στην 

εξάσκηση του οπτικοκινητικού συντονισμού, περικλείονταν ασκήσεις με παζλ, 

λαβύρινθο και μοτίβα. Τέλος, οι γραφοκινητιέςή δεξιότητες, επιδιώχθηκε να 

βελτιωθούν, μέσω ασκήσεων, όπως η κατασκευή ατομικής λίστας προϊόντων, από το 

σούπερ μάρκετ καθώς και με τον εντοπισμό και την αντιγραφή λέξεων 

(βλ.παράρτημα). 

Τέλος, κατά την εφαρμογή της πέμπτης θεματικής ενότητας και των δύο 

τελευταίων παρεμβατικών διδασκαλιών, η μαθήτρια ήρθε σε επαφή με παιγνιώδεις 

δραστηριότητες και συγκεκριμένα κλήθηκε να κόψει καλαμάκια σε μικρά κομμάτια 

και να τα περάσει μέσα σε ένα χοντρό κορδόνι, να διπλώσει χαρτιά σε αρχικώς σε 

δύο, έπειτα σε τέσσερα, έξι και τέλος σε οκτώ μέρη και να παρατηρήσει τις διαφορές, 

αλλά και να συνεχίσει μοτίβα με εικόνες. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν 

δραστηριότητες, όπως η εύρεση του άλλου μισού εικόνων, η τοποθέτηση συλλαβών 

στη σωστή σειρά, ώστε να προκύψουν λέξεις, η ένωση διακεκομμένων γραμμών, 

παιχνίδι μνήμης, και άλλες παρόμοιες ασκήσεις (βλ.παράρτημα). Για την κατανόηση 

από την πλευρά της συμμετέχουσας, των ζητούμενων, πραγματοποιούνταν 

αναπαράσταση αρχικώς, από την ερευνήτρια, ενώ ταυτόχρονα δίνονταν επεξηγήσεις 

και επισημάνσεις, όπου κρινόταν απαραίτητο. 

Εφόσον ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του εκπαιδευτικού πιλοτικού 

προγράμματος, ακολούθησε ο μετέλεγχος, προκειμένου να συγκριθούν οι επιδόσεις 

της συμμετέχουσας, σε σχέση με αυτές του προελέγχου, να ακολουθήσει ανάλυση 

των αποτελεσμάτων και συναγωγή των συμπερασμάτων. 
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10. Αποτελέσματα 
10.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων 
 

 Πριν πραγματοποιηθεί η εφαρμογή των δέκα ειδικά σχεδιασμένων 

διδασκαλιών, η συμμετέχουσα, υπεβλήθη στον προέλεγχο, ο οποίος απαρτιζόταν, από 

τρεις βασικές δοκιμασίες, στις οποίες εμπεριέχονταν υποενότητες. Η ερευνήτρια, 

κατά την παρουσίαση των δοκιμασιών, πραγματοποιούσε εκτενή επεξήγηση των 

ζητούμενων, με στόχο την κατανόηση των δραστηριοτήτων, από την πλευρά της 

συμμετέχουσας. Πιο συγκεκριμένα, αρχικώς εφαρμόστηκε η δοκιμασία VMI, η οποία 

συνοδευόταν από τη δοκιμασία της οπτικής αντίληψης και έπειτα από του κινητικού 

συντονισμού. Για κάθε σωστή απάντηση που καταγραφόταν από τη μαθήτρια, 

δινόταν ένας βαθμός. Η βαθμολογία, σταματούσε να μετρά, εφόσον σημειώνονταν 

τρία λάθη στη σειρά.  

Στην πορεία, ακολούθησε, η εξέταση του οπτικοκινητικού συντονισμού της 

συμμετέχουσας, μέσω της χρονομετρημένης επίδοσής της, σε δύο δοκιμασίες τύπου 

pegboard. Ο χρόνος όπου επιλέχθηκε να δοθεί, ήταν το ένα λεπτό και τριάντα 

δευτερόλεπτα και μετά το πέρας του, καταμετρήθηκε το σύνολο των καρφιτσών, 

όπου κατάφερε να σημειώσει η συμμετέχουσα. 

Τέλος, η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώθηκε, με τον έλεγχο της 

γραφοκινητικής δεξιότητας, όπου η συμμετέχουσα κλήθηκε να αντιγράψει με ευκρινή 

γράμματα, όσες περισσότερες λέξεις ήταν δυνατό, σε ένα λεπτό και τριάντα 

δευτερόλεπτα. Για κάθε σωστά γραμμένη λέξη, δινόταν ένας βαθμός. 

Μετά το πέρας της εφαρμογής του παρεμβατικού προγράμματος, οι ίδιες 

ακριβώς μετρήσεις, επαναλήφθηκαν και αποτέλεσαν τον μετέλεγχο. 

Έξι μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν και πάλι, στα πλαίσια του επανελέγχου, με στόχο τη διερεύνηση 

της αποτελεσματικότητας του πιλοτικού προγράμματος σε βάθος χρόνου. 
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10.2 Αποτελέσματα προελέγχου 

  

 Παρακάτω, δίνεται ο πίνακας με τις επιδόσεις όπου σημειώθηκαν από τη 

συμμμετέχουσα, σε όλες τις δοκιμασίες, κατά τη διαδικασία του προελέγχου. 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Επιδόσεις στις δοκιμασίες προελέγχου 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

VMI 7 

Οπτική αντίληψη (Visual Perception) 11 

Κινητικός συντονισμός (Motor 

Coordination) 

11 

Pegboard (1) - δεξί χέρι 8 

Pegboard (1) - αριστερό χέρι 5 

Pegboard (2) - δεξί χέρι 7 

Pegboard (2) - αριστερό χέρι 4 

Γραφοκινητική συμπεριφορά 4 

 

 Όπως διαφαίνεται, κατά τον προέλεγχο, η συμμετέχουσα, στη δοκιμασία του 

VMI, συγκέντρωσε επτά σωστές απαντήσεις, ενώ στην εξέταση της οπτικής 

αντίληψης, η συνολική της επίδοση ανερχόταν σε 11 απαντήσεις. Αντίστοιχα, κατά 

τη μέτρηση του κινητικού της συντονισμού, σημειώθηκαν 11 σωστές απαντήσεις, 

ενώ στην πρώτη δοκιμασία τύπου pegboard, κατάφερε να τοποθετήσει οκτώ 

καρφίτσες με το δεξί της χέρι. Στην ίδια ακριβώς εξέταση με το αριστερό της χέρι, 

τοποθέτησε πέντε καρφίτσες, ενώ στην επόμενη δοκιμασία, όπου ήταν σχεδιασμένο 

μόνο το περίγραμμα του κύκλου,μετρήθηκαν τέσσερις τοποθετημένες καρφίτσες, στα 

χρονικά πλαίσια όπου δίνονταν, τόσο με το δεξί, όσο και με το αριστερό της χέρι. 

Τέλος, κατά τον έλεγχο της γραφοκινητικής συμπεριφοράς, καταμετρήθηκαν 
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τέσσερις λέξεις ως σωστά γραμμένες, αν και αξίζει να αναφερθεί, ότι καμία από 

αυτές δεν περιείχε τόνο.  

 

10.3 Αποτελέσματα μετελέγχου 
 

 Παρακάτω, παρουσιάζονται οι επιδόσεις της συμμετέχουσας κατά τον 

μετέλεγχο, όπως αυτές συγκεντρώθηκαν, μετά το πέρας εφαρμογής του 

παρεμβατικού προγράμματος. 

 

 

 

Πίνακας 2. Επιδόσεις στις δοκιμασίες μετελέγχου 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ 

VMI 11 

Οπτική αντίληψη (Visual Perception) 14 

Κινητικός συντονισμός (Motor 

Coordination) 

15 

Pegboard (1) - δεξί χέρι 16 

Pegboard (1) - αριστερό χέρι 14 

Pegboard (2) - δεξί χέρι 14 

Pegboard (2) - αριστερό χέρι 13 

Γραφοκινητική συμπεριφορά 6 

 

Σύμφωνα με τις επιδόσεις της συμμετέχουσας, κατά τον μετέλεγχο, 

καταγράφηκαν έντεκα σωστές απαντήσεις στη δοκιμασία VMI και αντίστοιχα, 

δεκατέσσερις στη δοκιμασία της οπτικής αντίληψης. Παρόμοια, η εξέταση του 

κινητικού συντονισμού, συγκέντρωσε δεκαπέντε σωστές απαντήσεις. 

Στον έλεγχο του οπτικοκινητικού συντονισμού, μέσω της πρώτης δοκιμασίας 

τύπου pegboard, με το δεξί χέρι, μετρήθηκαν δεκαέξι τοποθετημένες καρφίτσες, σε 

ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ στην ίδια διαδικασία με το αριστερό χέρι, 

καταμετρήθηκαν δεκατέσσερις καρφίτσες. 
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Στην παρόμοια δοκιμασία, όπου ακολουθούσε, η συμμετέχουσα, κατάφερε να 

τοποθετήσει δεκατέσσερις καρφίτσες με το δεξί της χέρι, ενώ με το αριστερό 

δεκατρείς, στον ίδιο χρόνο του ενός λεπτού και τριάντα δευτερολέπτων. 

Τέλος, κατά τον έλεγχο της γραφοκινητικής δεξιότητας, μετρήθηκαν 

συνολικά έξι λέξεις, ορθώς αντιγραμένες. Επισημαίνεται, ότι σε αντίθεση με τον 

προέλεγχο, οι λέξεις όπου αντιγράφηκαν κατά τον μετέλεγχο, ήταν τονισμένες και τα 

γράμματα διακρίνονταν από μεγαλύτερη ευκρίνεια και ορθότερο μέγεθος. 

Παρακάτω, παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις επιδόσεις της 

συμμετέχουσας τόσο στον προέλεγχο, όσο και στον μετέλεγχο, προκειμένου να 

ακολουθήσει η σύγκριση των αποτελεσμάτων, καθώς και ένα γράφημα με την 

αναπαράσταση τωνν επιδόσεων σε κάθε ενότητα ξεχωριστά. 

 

Πίνακας 3. Προέλεγχος και μετέλεγχος 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ 

VMI 7 11 

Οπτική αντίληψη (Visual 

Perception) 

11 14 

Κινητικός συντονισμός 

(Motor Coordination) 

11 15 

Pegboard (1) - δεξί χέρι 8 16 

Pegboard (1) - αριστερό χέρι 5 14 

Pegboard (2)- δεξί χέρι 7 14 

Pegboard (2) - αριστερό χέρι 4 13 

Γραφοκινητική συμπεριφορά 4 6 
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Γράφημα προελέγχου- μετελέγχου 

 

 

Όπως διαφαίνεται, η συμμετέχουσα, παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε όλες 

τις μετρήσεις όπου έλαβαν χώρα, μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού 

προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, η επίδοσή της στο VMI, κατά τον προέλεγχο, 

αφορούσε επτά σωστές απαντήσεις, ενώ κατά τον μετέλεγχο έντεκα. Σημαντική 

βελτίωση καταδείχθηκε και μέσω της μέτρησης της οπτικής αντίληψης, όπου πριν 

την παρέμβαση, σημειώθηκαν έντεκα σωστές απαντήσεις, ενώ μετά την εφαρμογή 

της δεκατέσσερις. Αντίστοιχα, στη δοκιμασία του οπτικοκινητικού συντονισμού, 

αρχικώς καταγράφηκαν έντεκα σωστές απαντήσεις, ενώ μετέπειτα δεκαπέντε. 

Εξαιρετική βελτίωση, παρατηρήθηκε στη δοκιμασία τύπου pegboard, όπου 

κατά τον προέλεγχο, η συμμετέχουσα, τοποθέτησε με το δεξί της χέρι, στην πρώτο 

έλεγχο, οκτώ καρφίτσες και στον μετέλεγχο διπλασίασε τον αριθμό, τοποθετώντας 

δεκαέξι. Παρόμοια, χρησιμοποιώντας το αριστερό της χέρι, αρχικώς κατάφερε να 

τοποθετήσει πέντε καρφίτσες, ενώ μετέπειτα δεκατέσσερις. Εμφανώς βελτιωμένη 

παρουσιάστηκε η επίδοσή της και στη δεύτερη δοκιμασία τύπου pegboard, όπου κατά 

τη διαδικασία του προελέγχου, τοποθέτησε με το δεξί της χέρι, επτά καρφίτσες, ενώ 

κατά τον μετέλεγχο, δεκατέσσερις. Αντίστοιχα, σημαντική βελτίωση καταδείχθηκε 

κατά τον ίδιο έλεγχο του αριστερού χεριού, όπου αρχικώς, τοποθέτησε τέσσερις 

καρφίτσες, ενώ μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος, δεκατρείς.  
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Τέλος, όσον αφορά στην αξιολόγηση της γραφοκινητικής συμπεριφοράς, 

παρατηρήθηκε αύξηση των λέξεων που κατάφερε να αντιγράψει η συμμετέχουσα, 

από τις τέσσερις στις έξι, ενώ εξαιρετικής σημασίας, χρήζει η αναφορά της βελτίωσης 

των γραμμάτων της από άποψη ευκρίνειας και μεγέθους και η ταυτόχρονα η 

προσθήκη τονισμού, μόνο κατά τον μετέλεγχο. 

 

10.4 Αποτελέσματα επανελέγχου 
 

 Παρακάτω, παρουσιάζεται ο πίνακας με τις επιδόσεις της συμμετέχουσας 

κατά τον επανέλεγχο, ο οποίος έλαβε χώρα, έξι μήνες από την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. 

 

 

Πίνακας 4. Επιδόσεις στις δοκιμασίες επανελέγχου 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 

VMI 10 

Οπτική αντίληψη (Visual Perception) 14 

Κινητικός συντονισμός (Motor 

Coordination) 

14 

Pegboard (1) - δεξί χέρι 16 

Pegboard (1) - αριστερό χέρι 12 

Pegboard (2) - δεξί χέρι 13 

Pegboard (2) - αριστερό χέρι 12 

Γραφοκινητική συμπεριφορά 6 

 

 Σύμφωνα με τις επιδόσεις της συμμετέχουσας, κατά τον επανέλεγχο, 

καταγράφηκαν δέκα σωστές απαντήσεις στη δοκιμασία VMI και αντίστοιχα, 

δεκατέσσερις στη δοκιμασία της οπτικής αντίληψης. Η εξέταση του κινητικού 

συντονισμού, συγκέντρωσε δεκατέσσερις σωστές απαντήσεις. 

Στον έλεγχο του οπτικοκινητικού συντονισμού, μέσω της πρώτης δοκιμασίας 

τύπου pegboard, με το δεξί χέρι, μετρήθηκαν δεκαέξι τοποθετημένες καρφίτσες, σε 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


49 
 

ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ στην ίδια διαδικασία με το αριστερό χέρι, 

καταμετρήθηκαν δώδεκα καρφίτσες. 

Στην παρόμοια δοκιμασία, όπου ακολουθούσε, η συμμετέχουσα, κατάφερε να 

τοποθετήσει δεκατρείς καρφίτσες με το δεξί της χέρι, ενώ με το αριστερό δώδεκα, 

στον ίδιο χρόνο του ενός λεπτού και τριάντα δευτερολέπτων. 

Τέλος, κατά τον έλεγχο της γραφοκινητικής δεξιότητας, μετρήθηκαν 

συνολικά έξι λέξεις, ορθώς αντιγραμμένες.  

Παρατηρείται, ότι οι επιδόσεις της συμμετέχουσας κατά τον επανέλεγχο, 

διατηρήθηκαν σε παρόμοια πλαίσια με τις συνολικές επιδόσεις που σημείωσε στον 

μετέλεγχο, ενώ εκείνες του προελέγχου είναι φανερά πιο χαμηλές. 

Παρακάτω, παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις επιδόσεις της 

συμμετέχουσας στον προέλεγχο, στον μετέλεγχο και στον επανέλεγχο προκειμένου 

να ακολουθήσει η σύγκριση και ο έλεγχος διατήρησης των αποτελεσμάτων, καθώς 

και ένα γράφημα με την αναπαράσταση των επιδόσεων σε κάθε ενότητα ξεχωριστά. 

 

Πίνακας 5. Προέλεγχος, μετέλεγχος και επνέλεγχος 

    

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 

VMI 7 11 10 

Οπτική αντίληψη (Visual 

Perception) 

11 14 14 

Κινητικός συντονισμός 

(Motor Coordination) 

11 15 14 

Pegboard (1) - δεξί χέρι 8 16 16 

Pegboard(1)-αριστερό 

χέρι 

5 14 12 

Pegboard (2)- δεξί χέρι 7 14 13 

Pegboard(2) -αριστερό 

χέρι 

4 13 12 

Γραφοκινητική 

συμπεριφορά 

4 6 6 
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Γράφημα προελέγχου, μετελέγχου και επανελέγχου 

 
 

 

Όπως διαφαίνεται από τα αποτελέσματα που αφορούν τις μετρήσεις του 

επανελέγχου ο οποίος πραγματοποιήθηκε μετά την πάροδο έξι μηνών από την 

ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, η συμμετέχουσα, διατήρησε τις 

βελτιωμένες επιδόσεις που παρουσίασε κατά τον μετέλεχο.  

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται μηδενικές ή ελάχιστες διαφορές στις 

επιδόσεις της ανάμεσα στον μετέλεγχο και τον επανέλεγχο, καθώς πολλές φορές οι 

σωστές απαντήσεις ανάμεσα στις δύο μετρήσεις ταυτίζονται. Αντίθετα, η συνολική 

της επίδοση κατά τη διαδικασία του προελέγχου, κρίθηκε αρκετά πιο αδύναμη.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καταδεικνύεται ότι η αποτελεσματικότητα του 

πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε, διατηρήθηκε σε συνολικό 

επίπεδο, παρά τη μεσολάβηση αρκετά σημαντικού διαστήματος. 
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10.5 Ημερολόγια 
 

 Η καταγραφή του ημερολογίου, ως εργαλείο, μετά την ολοκλήρωση κάθε 

διδασκαλίας, επιλέχθηκε με στόχο την παρατήρηση, τη βελτίωση της προσέγγισης 

απέναντι στη συμμετέχουσα, αλλά και την προσεκτική επιλογή των επόμενων 

δραστηριοτήτων. 

Για τους παραπάνω λόγους, τα ημερολόγια, χωρίζονταν σε τρεις ενότητες, 

όπου κατά την πρώτη αξιολογούνταν οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν, τα 

προβλήματα που σημειώθηκαν, αλλά και τα επιτυχή σημεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

παρεχόταν η δυνατότητα στην ερευνήτρια, να προχωρήσει σε κατά μέρους 

αξιολόγηση των διδασκαλιών, αλλά και σε αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων, 

ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους. Στη δεύτερη ενότητα, πραγματοποιούνταν 

ανάλυση της στάσης της συμμετέχουσας, της θετικής ή αρνητικής ανταπόκρισής της 

και των σημείων, όπου παρουσιάζονταν σημαντικές δυσκολίες. Σε αυτό το τμήμα, η 

ερευνήτρια παρατηρούσε, πέρα από τη γνωστική επίδοση, τις συμπεριφορικές 

αντιδράσεις του παιδιού και τις διαφορές ανάμεσα σε κάθε διδασκαλία, καθώς 

σημειώνονταν διακυμάνσεις, ανάλογα με τη συνολική διάθεση συμμετοχής, τη 

δυνατότητα συγκέντρωσης ή την έλλειψή της, την αναγκαιότητα παροχής 

εσωτερικών διαλειμμάτων, αλλά και την οπτικοποιημένη αναπαράσταση των 

ζητούμενων, με στόχο την ολοκληρωτική κατανόηση. Τέλος, το τρίτο μέρος του 

ημερολογίου, αφορούσε τη συνολική αξιολόγηση των διδασκαλιών, όπου 

καταγραφόταν η επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί και ταυτόχρονα αναφέρονταν 

αλλαγές όπου θα μπορούσαν να είχαν λάβει χώρα. Σύμφωνα με το τελευταίο τμήμα, 

πραγματοποιούνταν συνολική αυτοαξιολόγηση των διδασκαλιών η οποία συνέβαλε 

στην ορθότερη οργάνωση και εφαρμογή των διδακτικών μεθόδων, των υλικών, των 

δραστηριοτήτων, αλλά και των παρεχόμενων οδηγιών. 

Η τήρηση ημερολογίου, αποδείχθηκε βαρύνουσας σημασίας όσον αφορά στη 

συνολική εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, καθώς συνετέλεσε στην 

ενδυνάμωση των πεδίων όπου παρουσιάζονταν ελλείψεις, στην απαλοιφή του 

αισθήματος ματαίωσης και στην κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών της 

συμμετέχουσας. 
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11.Συζήτηση 
 

 Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της γραφοκινητικής 

συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό, καθώς και η δυνατότητα βελτίωσης αυτής, μέσω 

της εφαρμογής εξειδικευμένης παρέμβασης. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε 

πιλοτικό πρόγραμμα, κατά το οποίο επιδιώχθηκε η δυνατότητα βελτίωσης των πεδίων 

της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού, καθώς και η 

προώθηση της ευχάριστης, ενεργού συμμετοχής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, σε προσαρμοσμένες δραστηριότητες, βασισμένες στο μαθησιακό τους 

προφίλ. Η πιλοτική παρέμβαση εφαρμόσθηκε σε ένα κορίτσι ηλικίας επτά ετών το 

οποίο έχει διαγνωστεί με αυτισμό από το Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου της 

Θεσσαλονίκης.  

Για να διαπιστωθεί, η αποτελεσματικότητα, του προγράμματος, πριν την 

εφαρμογή του, η συμμετέχουσα υπεβλήθη, σε δοκιμασίες, κατά τις οποίες μετρήθηκε 

η απόδοσή της γραφοκινητικής συμπεριφοράς της, της λεπτής κινητικότητας και του 

οπτικοκινητικού της συντονισμού. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επισημανθεί, ο 

καίριος ρόλος καλλιέργειας, ανάπτυξης, αλλά και εξέλιξης των δεξιοτήτων της 

λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού και της γραφοκινητικής 

δεξιότητας των παιδιών, ειδικά εκείνων όπου ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, και 

προυσιάζουν περαιτέρω δυσκολίες, καθώς έχει παρατηρηθεί, ότι η απόκτηση 

πρώιμων γραπτών δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, σχετίζεται ισχυρά με τη σχολική 

ετοιμότητα των μαθητών, αλλά και με τη μετέπειτα ακαδημαϊκή επιτυχία τους 

(Dinehart, 2014). Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων λεπτής 

κινητικότητας των παιδιών, αποτελούν ένα πολύ βασικό θεμέλιο για την απόκτηση 

άλλων δεξιοτήτων, όπου σχετίζονται άμεσα, όπως αυτή της γραφής, του σχεδιασμού, 

αλλά και δεξιότητες που αφορούν την καθημερινότητά τους στο πεδίο της 

αυτοεξυπηρέτησης (Owens, 2008). Σε παρόμοια πλαίσια, έχει καταδειχθεί ότι, η 

οπτικοκινητική αντίληψη, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην 

απόκτηση γραφοκινητικών δεξιοτήτων ενός παιδιού, ειδικά κατά την αντιγραφή 

συνεχών κειμένων. Παρόλο που σημειώνεται πλειάδα παραγόντων που καθορίζουν 

τη γραφοκινητική απόδοση, όπως οπτική αντίληψη, κινητικός σχεδιασμός, 

αλληλουχία, η οπτικοκινητική αντίληψη, κρίνεται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας, 

όπου μπορεί να προβλέψει τη γραφοκινητική απόδοση (Sanghani & Kelkar, 2005). 
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Ακολούθως, τονίζεται, ότι σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι γραφοκινητικές 

δεξιότητες καθορίζουν σημαντικά την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών, το κομμάτι 

της επικοινωνίας μεταξύ τους και τη βελτίωση της αυτοεικόνας τους (Fuentes, 

Mostofsky & Bastian, 2009). 

Στην πορεία, εφόσον ολοκληρώθηκε ο προέλεγχος, ακολούθησε ο σχεδιασμός 

και η πραγματοποίηση δέκα διδασκαλιών, κατά τις οποίες, επιδιώχθηκε, η βελτίωση 

της συμμετέχουσας, μέσω κατά κύριο λόγο, της εφαρμογής, παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων, όπου προωθούνταν η ενεργός συμμετοχή της, δίνονταν οι 

απαραίτητες οδηγίες όσες φορές κρινόταν απαραίτητο και τέλος, πραγματοποιούνταν 

απαραίτητα εσωτερικά διαλείμματα, προκειμένου η συμμετέχουσα να ανταπεξέλθει 

στις απαιτήσεις του προγράμματος. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις 

δραστηριότητες όπου πραγματοποιήθηκαν, όπως το παιχνίδι μνήμης, το παζλ λέξεων 

και εικόνων, η τρίλιζα, η συνέχιση μοτίβων, η ενασχόληση με υλικά όπως ψαλίδι, 

πλαστελίνη, καλαμάκια, ο εντοπισμός και η αντιγραφή λέξεων, η σειροθέτηση 

εικόνων καθώς και η περιγραφή εικόνων. Οι θεματικές ενότητες όπου 

χρησιμοποιήθηκαν, αντλήθηκαν από το μάθημα της γλώσσας, της δευτέρας τάξης. 

 Κάθε διδασκαλία, συνοδευόταν από γενική και ειδική στοχοθεσία, πλάνο 

διδασκαλίας, συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό, αλλά και τήρηση ημερολογίου, από 

την πλευρά της ερευνήτριας, με απώτερο στόχο, την παρατήρηση, την επισήμανση 

βασικών σημείων, όσον αφορά στην πορεία της διδασκαλίας και κατ’ επέκταση την 

αυτοαξιολόγηση και βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών και μεθόδων. 

 Μετά το πέρας της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, ακολούθησε ο 

μετέλεγχος, ο οποίος δεν παρουσίαζε καμία διαφορά, όσον αφορά στις δοκιμασίες σε 

σχέση με τον προέλεγχο. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαφάνηκε πολύ 

σημαντική διαφορά και μεγάλη βελτίωση στις επιδόσεις της συμμετέχουσας, σε όλες 

τις μετρήσεις όπου πραγματοποιήθηκαν, με μεγαλύτερη να παρατηρείται στη 

μέτρηση του οπτικοκινητικού συντονισμού, όπου αξιολογήθηκε, μέσω της 

δοκιμασίας τύπου pegboard, υπό τη χρήση χρονομέτρου. Πιο συγκεκριμένα, στην 

προαναφερθείσα δοκιμασία, η συμμετέχουσα διπλασίασε την επίδοσή της και στις 

δύο μετρήσεις, τόσο με το δεξί, όσο και με το αριστερό χέρι. Βέβαια, αξίζει να 

επισημανθεί, ότι εξαιρετικά σημαντική, κρίθηκε η διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις 

προελέγχου και μετελέγχου, και στις άλλες μετρήσεις, όπου μπορεί τα συνολικά 

σκορ, να μη διπλασιάστηκαν, αλλά εμφανώς διαφοροποιήθηκαν προς το καλύτερο. 
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 Προκειμένου να διαπιστωθεί ο έλεγχος της μακροχρόνιας 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε, 

πραγματοποιήθηκε ο επανέλεγχος, ο οποίος περιείχε τις ίδιες ακριβώς μετρήσεις, 

μετά την πάροδο έξι μηνών, από την ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, κατά τα οποία οι επιδόσεις του μετελέγχου, σχεδόν ταυτίζονταν με 

εκείνες του επανελέγχου, καταδείχθηκε ότι η βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, του 

οπτικοκινητικού συντονισμού και της γραφοκινητικής συμπεριφοράς παιδιών με 

αυτισμό, είναι δυνατό να διατηρηθεί χρονικά. 

Βάσει των παραπάνω, είναι δυνατό, να συναχθεί το συμπέρασμα, ότι τα άτομα 

με αυτισμό, υπό την εφαρμογή κατάλληλων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, μπορούν να παρουσιάσουν αξιοσημείωτη βελτίωση, στα πεδία όπου 

ερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία, όπου είναι η λεπτή κινητικότητα, ο 

οπτικοκινητικός συντονισμός και οι επιδόσεις στη γραφοκινητική συμπεριφορά. 

Παρόλα αυτά, ο ερευνητής ή ο εκπαιδευτικός, ο οποίος ασχολείται με άτομα με 

αναπηρία και συγκεκριμένα με άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, οφείλει 

να είναι προετοιμασμένος και εφοδιασμένος με στρατηγικές αντιμετώπισης πιθανών 

δυσκολιών, που είναι δυνατό να συναντηθούν, όπως είναι η συχνή κόπωση, η πιθανή, 

κάποιες φορές, έλλειψη συνεργασίας, η εφαρμογή απαραίτητων εσωτερικών 

διαλειμμάτων, η δημιουργία κινήτρων και ο σεβασμός στη διάθεση συμμετοχής ή μη, 

του ατόμου με αυτισμό, στις επιλεγμένες δραστηριότητες. Είναι πλεόν έκδηλο, το 

γεγονός, ότι η ενταξιακή και συμπεριληπτική μορφή εκπαίδευσης, οφείλουν να 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου σχολείου, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες 

με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα και οποιουδήποτε τύπου νοητική 

αναπηρία. Η περιθωριοποίηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελεί 

πλέον παρελθόν και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και της 

ευρύτερης κοινωνίας, υποχρεούται να συνδράμει σημαντικά, ώστε τα άτομα με 

αυτισμό να εκπαιδεύονται κατάλληλα και να προετοιμάζονται για την ομαλή ένταξή 

τους στη ζωή, σε όλες της τις εκφάνσεις. Σε αυτό το σημείο, επισημαίνεται ότι η 

διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, αποτελεί μία σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή, 

όπου εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου και ορίζεται από την 

αντιμετώπιση καθορισμένων δυσκολιών και προβλημάτων, όσον αφορά στην 

κοινωνική αμοιβαιότητα, στην έκφραση, στην επικοινωνία με τους άλλους, στην 

εφευρετικότητα στο πεδίο των παιχνιδιών, όπως επίσης και στην περιορισμένη 

εμβέλεια ενδιαφερόντων, αλλά και δραστηριοτήτων. Συχνά, αλλά όχι πάντα, η 
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διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, συνοδεύεται και από νοητική αναπηρία 

(American Psychiatric Association, 2000). Κατά τα παραπάνω, προκύπτει η 

αναγκαιότητα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, παροχής πληροφοριών και 

ταυτόχρονα κατευθυντήριων γραμμών συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των ατόμων 

με νοητική αναπηρία και συγκεκριμένα με αυτισμό, κάτι το οποίο είναι δυνατό να 

οργανωθεί και να υλοποιηθεί από τοπικούς φορείς, με στόχο τη δημιουργία μίας 

ενιαίας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις. Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται βέβαια και η 

συμβολή της Πολιτείας, η οποία πρέπει να τοποθετεί την εκπαίδευση ατόμων με 

αναπηρία στην πρώτη γραμμή, παρέχοντας ισότιμες ευκαιρίες, μέσω της σταθερής 

τοποθέτησης ειδικά εκπαιδευμένων επιστημόνων και της απαραίτητης υλικοτεχνικής 

υποδομής, ώστε να διασφαλίζονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, εφαρμόστηκε, όπως προαναφέρθηκε σε ένα 

κορίτσι, ηλικίας επτά ετών, όπου έχει διαγνωστεί με αυτισμό, και η διάρκεια αυτής 

ήταν σύντομη και συγκεκριμένη. Ως εκ τούτου, περιοριστικά λειτούργησε ο 

συνολικός χρόνος που διατέθηκε, καθώς καλύτερα, δυνατά αποτελέσματα με 

μακρόχρονη διάρκεια, θα είχαν επιτευχθεί, υπό την εφαρμογή του προγράμματος για 

ένα ολόκληρο σχολικό έτος. Κατ΄αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιζόταν η μέγιστη 

απόδοση από την πλευρά της συμμετέχουσας, καθώς καταδείχθηκε ότι υπό τη 

συμμετοχή της σε μόλις δέκα ειδικά σχεδιασμένες διδασκαλίες, βελτίωσε 

αξιοσημείωτα τις επιδόσεις της στα πεδία που εξετάζονταν και μάλιστα, διαφάνηκε 

σταθερότητα της προαναφερθείσας βελτίωσης μετά την πάροδο έξι μηνών, από την 

πραγματοποίηση της παρέμβασης. Επισημαίνεται ότι, οι δραστηριότητες, οι οποίες 

λάμβαναν χώρα στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος, δε συνεχίζονταν στο 

καθημερινό σχολικό πρόγραμμα, γεγονός που δύναται να λειτουργήσει ανασταλτικά 

στη διατήρηση της σταθερότητας της παρατηρούμενης βελτίωσης. Σε αυτό το σημείο, 

αξίζει να αναφερθεί, ότι κρίνεται δύσκολη, όχι μόνο η ενημέρωση, αλλά και η 

αποδοχή εκπαιδευτικών προτάσεων από τους διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς πολλές φορές, δηλώνουν αδυναμία στην εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, προσαρμοσμένης στο μαθησιακό προφίλ μαθητών 

με αυτισμό, αν οι τελευταίοι δεν υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό παράλληλης 

στήριξης. Επιμορφωτικά σεμινάρια, οφείλουν να διενεργούνται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, αλλά και σε εκείνους της 

γενικής αγωγής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των δύο διδασκόντων, η 

αναγκαιότητα άμεσης και διαρκούς συνεργασίας, η εναλλαγή ρόλων με στόχο την 
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αποφυγή στιγματισμού των μαθητών με αυτισμό και η αποδοχή τους ως μέρος του 

συνόλου της τάξης. Επιπρόσθετα, όταν μαθητές που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα, 

δεν υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ή υποστηρίζονται μερικώς, 

κρίνεται υποχρεωτικό και απαραίτητο, οι εκπαιδευτικοί, να ενημερώνονται δια μέσου 

εργαστηριακών σεμιναρίων, προκειμένου να αποκτήσουν τρόπο προσέγγισης των 

μαθητών τους, να κατανοήσουν τις συμπεριφορές που τυχόν εκδηλώνονται και τους 

προβληματίζουν και τέλος, να αισθανθούν επαρκώς καταρτισμένοι, ώστε να 

προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους, στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με αυτισμό 

που φοιτούν στην τάξη τους και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε γνωστικό 

επίπεδο. 

Ένας ακόμη περιορισμός της συγεκριμένης έρευνας, είναι ότι το πιλοτικό 

πρόγραμμα, δεν εφαρμόστηκε σε αρκετά παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού, αλλά μόνο σε ένα, και αυτό γιατί τα χαρακτηριστικά μεταξύ τους είναι 

δυνατό να διαφέρουν σημαντικά και να παρουσιάζονται δυσκολίες στη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, υπό την εξασφάλιση της συνεργασίας των 

απαραίτητων φορέων και επιστημόνων, όπως είναι οι σχολικοί ψυχολόγοι, οι ειδικοί 

παιδαγωγοί και οι λογοθεραπευτές, είναι δυνατό, αρχικώς, να πραγματοποιηθεί σε 

ένα συγκεκριμένο αριθμό σχολείων, κατηγοριοποίηση παιδιών με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, όσον αφορά στην ηλικία, στο φύλο, στο γνωστικό και 

συμπεριφορικό πεδίο, που εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού, η οποία θα 

προκύπτει, μέσω μακρόχρονης παρατήρησης, αλλά και ανάλογα με τις επιδόσεις τους 

σε σταθμισμένες δοκιμασίες. Στην πορεία, μέσω της δημιουργίας δύο ομάδων, 

εκείνης του ελέγχου, αλλά και της πειραματικής, μπορεί να διερευνηθεί, σε ένα 

μεγαλύτερο δείγμα, αν η εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων, παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές, έναντι της παραδοσιακής ή μη προσαρμοσμένης διδασκαλίας, 

όχι μόνο στα πλαίσια βελτίωσης της λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού 

συντονισμού και της γραφοκινητικής συμπεριφοράς, αλλά και στη διάθεση 

συμμετοχής των παιδιών, το ποσοστό αυτής και την ενίσχυση της αυτοεικόνας τους, 

ανάλογα με την ομάδα. Σύμφωνα, με την παραπάνω πρόταση, καταδεικνύεται η 

αναγκαιότητα διεπιστημονικής συνεργασίας και ύπαρξης σταθερού εκπαιδευτικού 

και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Προκειμένου, το ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό, να μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στην υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ωφέλιμο θα ήταν να τοποθετείται μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον, και όχι έξω από αυτό, λειτουργώντας συμβουλευτικά, μέσω 
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συγκεριμένων επιστημονικών προτάσεων, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο και δράση 

στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. 

 Ακόμη, όσον αφορά στην επιστημονική μελέτη, αξίζει να αναφερθεί, ότι 

μελλοντικές έρευνες, θα μπορούσαν να στραφούν, αρχικώς, στην αναζήτηση και 

τελικά στην κατάδειξη στάσεων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά 

με αυτισμό, στις υπάρχουσες ακαδημαϊκές τους γνώσεις, αλλά και στη δυνατότητα 

εφαρμογής διαφοροποιημένων διδασκαλιών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων, 

προσαρμοσμένων στο μαθησιακό δυναμικό των μαθητών. Θα μπορούσαν να 

καταγραφούν, συγκεκριμένα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη 

νέα σχολική πραγματικότητα καθώς και οι προτάσεις τους, σε σχέση με τους τρόπους 

απόκτησης, ειδικών, πρακτικών γνώσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην 

εκπαίδευση μαθητών που φοιτούν σε μία τάξη και παρουσιάζουν σημαντικές 

συμπεριφορικές και γνωστικές διαφορές μεταξύ τους, είτε διότι βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού, είτε διότι προέρχονται από ποικίλα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα. Επιπρόσθετα, ενδιαφέρουσα εστία μελέτης, αποτελεί η συνεργασία 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, αλλά και η συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων. Τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα, φαίνεται να 

απασχολεί ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, η στάση των γονέων, παιδιών που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, απέναντί τους, η αποδοχή της αναπηρίας, οι 

στόχοι οι οποίοι τίθενται από τις δύο ομάδες και το ενδεχόμενο ταύτισης αυτών. 

Σημαντική θα ήταν επίσης, η μελέτη της διάδρασης, εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής, οι οποίοι καλούνται να εκπαιδεύσουν ομαδικά, μέσα σε κοινό 

εργασιακό περιβάλλον, άτομα με αυτισμό και συγκεκριμένα, η αντιμετώπιση και οι 

πιθανοί περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, όσον 

αφορά στην παροχή πρωτοβουλιών, κατά την ανάληψη διδακτικού έργου.  

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζαν οι απόψεις των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με την 

ειδική αγωγή, σε σχέση με την υποστήριξη που θεωρούν ότι λαμβάνουν, από τους 

συλλόγους διδασκόντων, τη διεύθυνση του σχολείου, αλλά και από άτομα που 

στελεχώνουν την ειδική εκπαίδευση, όπως είναι οι σχολικοί σύμβουλοι και τα 

Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης. Σημαντική ακόμη, θα 

κρινόταν η διερεύνηση της αντίληψης των εκπαιδευτικών σε σχέση με την πρώιμη 

παρέμβαση ατόμων με αυτισμό και επιπρόσθετα η δυνατότητα από πλευράς τους 

εντοπισμού στοιχείων και συμπεριφορών, όπου σχετίζονται με τη διαταραχή του 

αυτιστικού φάσματος, ώστε οι μαθητές, να παραπέμπονται εγκαίρως για διάγνωση, 
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σε περίπτωση που το οικογενειακό περιβάλλον τους, δεν έχει προβεί σε ενημέρωση 

σε σχέση με τις δυσκολίες που τυχόν παρατηρούνται. Ωφέλιμο θα ήταν, επίσης, να 

διερευνηθεί το ποσοστό λήψης αναλυτικού ιστορικού των μαθητών, από τη 

διεύθυνση ή τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, κατά την εισαγωγή τους στην πρώτη 

τάξη δημοτικού.  

Εν συνεχεία και πιο συγκεκριμένα, ως επέκταση της παρούσας εργασίας θα 

μπορούσε να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε άτομα με αυτισμό, τα οποία θα επιδίωκαν τη βελτίωση των τριών 

εξεταζόμενων πεδίων της συγκεκριμένης μελέτης, σε διαφορετικές περιοχές της ίδιας 

χώρας και έπειτα σε χώρες με διαφορετικές γλώσσες, ώστε να διαφαίνονταν 

ομοιότητες και διαφορές στις επιδόσεις των συμμετεχόντων. Ενδιαφέρουσα εστία 

μελέτης, θα αποτελούσε η σύγκριση αποτελεσμάτων, ατόμων διαφορετικού φύλου, 

αλλά και ατόμων που ζουν σε πόλεις ή σε χωριά. Ακόμη, σημαντική θα ήταν η 

διερεύνηση αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας με σκοπό τη βελτίωση της 

λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινηττικού συντονισμού και της γραφοκινητικής 

απόδοσης παιδιών με αυτισμό καθώς και της θεωρητικής κατάρτισης, αλλά και της 

δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων, από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών. Τέλος, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύγκριση εφαρμογής ίδιων 

παρεμβατικών προγραμμάτων, σε μαθητές με αυτισμό, όπου φοιτούν σε ειδικά 

σχολεία και σε μαθητές όπου φοιτούν σε γενικά σχολεία υπό την πλήρη υποστήριξη 

εκπαιδευτικού συνεκπαίδευσης, προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα ή 

μη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
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Παράρτημα 

 
Δοκιμασία γραφής 

Αντίγραψε, όσες λέξεις μπορείς, με τα καλύτερά σου γράμματα. 

δασκάλα, μαθητής, βιβλίο, θρανίο, πίνακας, γυμναστήριο, κουδούνι, σπίτι, μαμά, 

μπαμπάς, μπαλκόνι, πάρκο, κινηματογράφος, αστυνομία, ταχυδρομείο, οικογένεια, 

ζωολογικός κήπος, γάτα, ψάρι, πουλί, τίγρης, κουνέλι, κροκόδειλος, λιοντάρι, 

κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, ροζ, καφέ, γαλάζιο, μαύρο, άσπρο, πορτοκαλί, 

στέκομαι, καράβι, είμαι, αλλάζω, παράθυρο, ραδιόφωνο, κήπος, αλεπού, ελάφι, 

καυσαέριο, αυτοκίνητο, κολλώ, κουρασμένος, σφυρίχτρα, βράδυ, ζωγραφιά, 

ποδήλατο, καινούριος, βοηθώ, έχω, γρήγορα, έπειτα, χέρι, λεμόνι, χρωματίζω, 

απόγευμα, κούνια, αρχή. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Διδακτική Παρέμβαση 
Ενότητα 1η  

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικοί Στόχοι: 

• Η μαθήτρια να εξοικειωθεί με την ονομασία, την αναγνώριση και τη 

διάκριση σχολικών αντικειμένων. 

• Να έρθει σε επαφή με παιγνιώδεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

• Να εξασκηθεί μέσω απλών ασκήσεων στη βελτίωση της γραφοκινητικής της 

δεξιότητας. 

1η διδακτική ώρα 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Να γνωρίσει καλύτερα αντικείμενα που χρησιμοποιεί στην 

καθημερινότητά της στο σχολείο. 

• Να αντιστοιχίζει εικόνα με λέξη, φτιάχοντας ζευγάρια.  

• Να βάζει στη σωστή σειρά εικόνες ή λέξεις, όπου αποτελούνται από δύο 

έως τρία κομμάτια. 

• Να βρίσκει ανάμεσα σε τρεις εικόνες, εκείνη που δεν ταιριάζει. 

• Να ενώνει αριθμούς, ώστε να σχηματιστεί μία εικόνα. 

Η εκπαιδευτικός, καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, παροτρύνει, καθοδηγεί 

και επιβραβεύει τη μαθήτρια. 

Πορεία διδασκαλίας: 

Αρχικώς, παρουσιάζονται σχολικά είδη σε εικόνες και πραγματοποιείται συζήτηση 

αναγνώρισης και χρησιμότητας με τη μαθήτρια σε σχέση με αυτά. Όταν η μαθήτρια 

κατονομάζει τα αντικείμενα, παρουσιάζεται και τοποθετείται δίπλα τους η λέξη που 

τα περιγράφει. Η μαθήτρια διαβάζει φωναχτά τις λέξεις, με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού. Στην πορεία, λέξεις και αντικείμενα ανακατεύονται και η μαθήτρια 

καλείται να φτιάξει ζευγαράκια. 

Έπειτα, η δραστηριότητα αφορά, την εύρεση του άλλου μισού της εικόνας και την 

τοποθέτηση των συλλαβών στη σωστή σειρά, ώστε να σχηματίζεται η λέξη. Σε 

περίπτωση που η μαθήτρια δυσκολεύεται, η εκπαιδευτικός παρέχει βοήθεια, την 

κατευθύνει και έπειτα της ζητά να επαναλάβει.  
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Παρακάτω, ζητείται από τη μαθήτρια, να βγάλει την εικόνα που δεν ταιριάζει, 

ανάμεσα σε τρεις και τέλος, να ενώσει τους αριθμούς μίας εικόνας από το 1-10, ώστε 

να σχηματιστεί ένα λουλούδι και να το χρωματίσει με χρώματα της αρεσκείας της. 
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Στον δρόμο για το σχολείο… 

 

…βοηθώ τους φίλους μου να μάθουν παίζοντας! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Είμαι η Βάγια η 
κουκουβάγια!!! 
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Παρατήρησε προσεχτικά τις εικόνες! Τι δείχνει η κάθε μία; 
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Διάβασε μαζί μου αργά και προσεχτικά τις λέξεις! 
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• Τώρα ας φτιάξουμε ζευγαράκια εικόνων και λέξεων που 

ταιριάζουν! 
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Μπορείς να βρεις το άλλο μισό των εικόνων; 
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Με τον ίδιο τρόπο, προσπάθησε να φτιάξεις τις λέξεις! 
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Ποια εικόνα δεν ταιριάζει; 
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2η διδακτική ώρα: 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Να αποκτήσει την ικανότητα απομνημόνευσης ενός-δύο ζευγαριών με 

εικόνες, χωρίς χρόνο και να εξοικειωθεί με τους κανόνες του παιχνιδιού. 

• Να εξοικειωθεί με το παιχνίδι και τους κανόνες της τρίλιζας. 

• Να γνωρίσει δραστηριότητες, όπως η ένωση διακεκομμένων γραμμών, η 

εύρεση δρόμου σε λαβύρινθο και κατασκευή πλαισίων ώστε να εξασκείται ο 

οπτικοκινητικός συντονισμός σε συνδυασμό με τη λεπτή κινητικότητα. 

Πορεία διδασκαλίας: 

Αρχικώς, αναφέρονται κάποια από τα αντικείμενα με τα οποία ασχοληθήκαμε την 

προηγούμενη φορά. Ζητείται από τη μαθήτρια, να αναφέρει κάποια που θυμάται και 

τη βοηθάμε, δείχνοντας τις σχετικές κάρτες. Έπειτα, πραγματοποιείται συζήτηση, σε 

σχέση με τα ζητούμενα όπου θα έρθει σε επαφή η μαθήτρια στη συγκεκριμένη 

διδασκαλία.  

Στην πορεία, παίζουμε τα παιχνίδια όπου έχουν επιλεχθεί και δίνουμε την ευκαιρία 

στη μαθήτρια να τα γνωρίσει και να εξοικειωθεί, λύνοντας κάθε πιθανή απορία. Σε 

περίπτωση που δείξει προτίμηση σε κάποιο από τα παιχνίδια (μνήμη, τρίλιζα, 

κατασκευή με υλικά), επαναλαμβάνεται.  

Στο στάδιο της γραφής, την παροτρύνουμε να σχεδιάσει όσο πιο καθαρά μπορεί τα 

ζητούμενα γράμματα ή λέξεις.  

Τέλος, η διδασκαλία κλείνει με την ένωση αριθμών και τον χρωματισμό του σχεδίου 

που προκύπτει. 
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Ας παίξουμε παιχνίδι μνήμης!!!Προσπάθησε να βρεις τα 

ζευγάρια! 
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…και τώρα ας δοκιμάσουμε με περισσότερα ζευγάρια! 
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Σου αρέσει η τρίλιζα; 
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Ø Μπορείς να βοηθήσεις τους μαθητές να φτάσουν στη 

Βάγια την κουκουβάγια; 
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Με ξυλάκια και πλαστελίνες, σχηματίζουμε τον πίνακα της 

τάξης και φτιάχνουμε συλλαβές, μικρές λεξούλες, σχέδια!!! 
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Συμπλήρωσε τα γραμματάκια που βλέπεις στα κουτάκια! Μην 

ξεχνάς τους τόνους! 

 

 
 

Ξύστρ_     ψ_λίδι  

Πίν_κ_ς    τσ_ντ_ 
 

 

 

 

Βιβλί_    τετράδι_ 

μ_λύβι    γ_μα 

 

 
 

 

τ_τράδιο   β_λόνα 

α_ρας     μ_ση 
 

Ø Γράψε τις λέξεις τσάντα , γόμα, μέση με τα πιο καθαρά σου 

γράμματα! 
 

α 

ο 

ε 
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Διδακτική παρέμβαση 
Ενότητα 2η 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικοί στόχοι 

• Εξάσκηση της μαθήτριας, μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων, στη βελτίωση 

της λεπτής κινητικότητας και του οποτικοκινητικού συντονισμού της. 

• Εξάσκηση της γραφοκινητικής δεξιότητας. 

• Εμπλοκή και ενεργός συμμετοχή της μαθήτριας στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων. 

 

1η διδακτική ώρα 

Διδακτικοί στόχοι: 

§ Επαφή της μαθήτριας με ήρωες της Walt Disney, εξοικείωση με τη μορφή 

τους και κατηγοριοποίηση, βάσει αυτής. Εξάσκηση στο κόψιμο με ψαλίδι 

και στη χρήση της κόλλας. 

§ Εντοπισμός διαφορών ανάμεσα σε δύο εικόνες. 

§ Δυνατότητα σειροθέτησης 4 εικόνων για τη δημιουργία μιας ιστορίας. 

§ Εξάσκηση στην αντιγραφή λέξεων. 

§ Δυνατότητα ένωσης κουκίδων, για το σχηματισμό αντικειμένου και 

χρωματισμός αυτού. 

 

v Η εκπαιδευτικός, καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, καθοδηγεί, 

κατευθύνει, λύνει απορίες και επιβραβεύει τη μαθήτρια για την 

προσπάθειά της. 

Πορεία διδασκαλίας: 

Σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιείται ολογόλεπτη συζήτηση με τη μαθήτρια, σε 

σχέση με τα αντικείμενα και ζητούμενα, όπου θα έρθει σε επαφή. 

Στην πορεία, παρουσιάζεται η πρώτη δραστηριότητα, η οποία αποτελείται από 

τέσσερις σάκους. Πάνω στον κάθε σάκο, εμφανίζεται μία φωτογραφία με 

ήρωεςτης Walt Disney. Στον πρώτο σάκο, είναι ο Μίκι Μάους, στον δεύτερο 

η Μίνι, στον τρίτο η Νταίζη και στον τέταρτο ο Ντόναλντ Ντακ. Από κάτω 

υπάρχουν ανακατεμένες φωτογραφίες των ηρώων και ζητείται από τη 

μαθήτρια, αφού πραγματοποιηθεί παράδειγμα μπροστά της, να κόψει τους 
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ήρωες και να τους τοποθετήσει στο σωστό σακί με κόλλα. Έπειτα, 

παρουσιάζεται στη μαθήτρια ένα φυλλάδιο με δύο εικόνες, όπου πρέπει να 

βρει τις τρεις διαφορές, χωρίς τη χρήση χρόνου.  

Παρακάτω, δίνεται στη μαθήτρια, ένα φυλλάδιο, με τέσσερις εικόνες, όπου 

πρέπει να της βάλει στη σειρά, ώστε να προκύπτει μία ιστορία. Αφού 

σχηματιστεί η ιστορία, προσπαθούμε να την πούμε με δικά μας λόγια. 

Αργότερα, η μαθήτρια, έρχεται σε επαφή με τέσσερις προτάσεις όπου έχει 

γράψει η εκπαιδευτικός, όπου υπάρχουν υπογραμμισμένες λέξεις. Αφού 

εντοπίσει τις λέξεις με υπογράμμιση, τις συμπληρώνει από κάτω με καθαρά 

γράμματα.  

Τέλος, η μαθήτρια, ενώνει τις τελείες, προκειμένου να σχηματίσει μία 

καμηλοπάρδαλη. Τη χρωματίζει, στα χρώματα της αρεσκείας της. 
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Στον κόσμο των κόμικς… 
 

 

 

 

 
 

 

…όλοι διασκεδάζουν! 
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Ø Κόψε και κόλλησε τους πρωταγωνιστές στον σάκο που 
ταιριάζουν! 
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v Κύκλωσε τις διαφορές που παρατηρείς! 
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Διάβασε αργά και προσεχτικά και συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν. 

1. Στο σαλόνι του σπιτιού υπάρχει ένα βάζο με λουλούδια. 

Στο σαλόνι του σπιτιού υπάρχει ένα …….. με ……………….. 

 

2. Ο Σαμ παίζει με την μπάλα στο σαλόνι. 

Ο Σαμ παίζει με την ………. στο …………… 

 

3. Ξαφνικά, η μπάλα χτυπά το βάζο με τα λουλούδια. 

Ξαφνικά, η ……… χτυπά το ………. με τα ………………. 

 

4. Ο Σαμ λυπημένος βλέπει το βάζο σπασμένο. 

Ο Σαμ λυπημένος βλέπει το …… σπασμένο. 

 

 

v Γράψε με καθαρά γράμματα την παρακάτω πρόταση: 

Ο Σαμ παίζει με την μπάλα στο σαλόνι. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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v Ένωσε τις τέλειες και χρωμάτισε την καμηλοπάρδαλη! 
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2η διδακτική ώρα 

Διδακτικοί στόχοι: 

§ Εξάσκηση της ικανότητας της μαθήτριας, να πιάνει με ένα μανταλάκι, 

μπαλίτσες από χαρτόνι και έπειτα να τις κατηγοριοποιεί, βάσει του 

χρώματος. 

§ Εξάσκηση στην εύρεση δρόμου σε λαβύρινθο. 

§ Δυνατότητα σχηματισμού παζλ. 

§ Δυνατότητα σειροθέτησης 4 εικόνων, για τη δημιουργία μιας ιστορίας. 

§ Χρωματισμός, βάσει οδηγιών. 

§  

v Η εκπαιδευτικός, καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, καθοδηγεί, 

κατευθύνει, λύνει απορίες και επιβραβεύει τη μαθήτρια για την 

προσπάθειά της. 

Πορεία διδασκαλίας: 

Αρχικά, πραγματοποιείται ολιγόλεπτη συζήτηση με τη μαθήτρια, η οποία 

αφορά τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διδακτική 

ώρα. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η εισαγωγική δραστηριότητα, κατά την 

οποία η μαθήτρια χρησιμοποιεί ως εργαλείο ένα μανταλάκι και προσπαθεί 

να «πιάσει», μπαλίτσες από χαρτόνι, οι οποίες βρίσκονται σε 

συγκεκριμένα χρώματα. Η κατηγοριοποίησή τους, γίνεται βάσει χρώματος 

(κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, μαύρο). Ακολούθως, η μαθήτρια καλείται 

να αναζητήσει τον δρόμο σε έναν λαβύρινθο. 

Έπειτα, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, συναρμολογεί ένα παζλ, όπου 

απεικονίζεται η Μίνι Μάους. Ακολούθως, δίνεται στη μαθήτρια ένα 

φύλλο με τέσσερις εικόνες, όπου καλείται να τις βάλει σε σειρά, ώστε να 

σχηματιστεί μια ιστορία. Συζητάμε και φτιάχνουμε προφορικά την ιστορία 

που σχηματίσαμε και στη συνέχεια, καλείται να γράψει με καθαρά 

γράμματα τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

Τέλος, η μαθήτρια ξεκουράζεται μέσω της εξάσκησής της στον 

χρωματισμό, βάσει οδηγιών (π.χ. χρωμάτισε όπου υπάρχει κόμμα).  
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v Πιάσε τα χρωματιστά χαρτάκια και φτιάξε ομάδες με τα χρώματα! 

 
v Ας τα βάλουμε πάλι μέσα ένα-ένα! 
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v Μπορείς να βοηθήσεις τον βάτραχο να φτάσει στη λίμνη; 
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v Ας φτιάξουμε το παρακάτω παζλ! 
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v Διάβασε αργά και προσεχτικά τις προτάσεις και από κάτω 

συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν. 

 

1. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα ποτήρι με νερό. 

Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα ………… με ………. 

 

2. Ο Πάτρικ έρχεται διψασμένος από το παιχνίδι και πιάνει το ποτήρι. 

Ο Πάτρικ έρχεται διψασμένος από το ……………. και πιάνει το …………. 

 

3. Πίνει το νερό μέχρι την τελευταία σταγόνα. 

Πίνει το …….. μέχρι την τελευταία ……………. 

 

4. Αφήνει το ποτήρι στο τραπέζι και επιστρέφει στο παιχνίδι. 

Αφήνει το ……….. στο ………………και επιστρέφει στο ……………. 

 

v Γράψε με καθαρά γράμματα την παρακάτω πρόταση: 

Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα ποτήρι με νερό. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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v Ας ξεκουραστούμε χρωματίζοντας! 
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Διδακτική Παρέμβαση 
Ενότητα 3η  

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικοί Στόχοι: 

ü Αναγνώριση, διάκριση και κατάδειξη τεσσάρων μεταφορικών μέσων. 

ü Ενδυνάμωση των δαχτύλων, μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων με σκοπό τη 

βελτίωση της γραφοκινητικής δεξιότητας. 

ü Πλειάδα δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια του οπτικοκινητικού 

συντονισμού και της λεπτής κινητικότητας της μαθήτριας. 

1η διδακτική ώρα 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Η μαθήτρια να είναι σε θέση να διακρίνει και να αναγνωρίζει τέσσερα 

επιλεγμένα μεταφορικά μέσα. Στη συνέχεια, να αντιστοιχίζει εικόνα, 

σκίτσο και λέξη του εκάστοτε μεταφορικού μέσου. 

• Να μπορεί να φτιάχνει μικρές μπάλες από πλαστελίνη και να διαπερνά μία 

οδοντογλυφίδα. 

• Να εντοπίζει διαφορές ανάμεσα σε δύο εικόνες και να καταδεικνύει τον 

δρόμο σε άσκηση με λαβύρινθο. 

• Να εντοπίζει υπογραμμισμένες λέξεις και να τις αντιγράφει στα κενά.  

Πορεία διδασκαλίας: 

Αρχικώς, η εκπαιδευτικός θα πραγματοποιήσει ολιγόλεπτη συζήτηση σε σχέση με τα 

μεταφορικά μέσα, όπου γνωρίζει η μαθήτρια. Στη συνέχεια, θα εμφανίσει 

φωτογραφίες με τέσσερα μεταφορικά μέσα (τρένο, αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο), 

καθώς και σκίτσα με αυτά. Θα ζητηθεί από τη μαθήτρια, να ενώσει με μία γραμμή 

την εικόνα με το σκίτσο που ταιριάζει. Παρακάτω, η μαθήτρια θα κληθεί να φτιάξει 

τριάδες, ενώνοντας την εικόνα, με το σκίτσο και την λέξη που τα περιγράφει (π.χ. 

εικόνα τρένου-σκίτσο τρένου- λέξη «τρένο»).  

Αργότερα, η μαθήτρια, θα φτιάξει με τη βοήθεια πλαστελίνης μικρές μπαλίτσες και 

θα σχηματίσει «σουβλάκια», αφού, θα διαπεράσει την πλαστελίνη με οδοντογλυφίδα. 

Η διδασκαλία θα συνεχιστεί με τη δραστηριότητα του λαβύρινθου και της εύρεσης 

διαφορών, ανάμεσα σε δύο εικόνες. Θα ακολουθήσει γραπτή άσκηση, όπου θα 

υπάρχουν υπογραμμισμένες λέξεις και από κάτω, θα απουσιάζουν. Η μαθήτρια θα 

πρέπει να τις εντοπίσει και να τις γράψει με καθαρά γράμματα. Ακόμη, θα 
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χρωματίσει με κόκκινο χρώμα, τα μεταφορικά μέσα, ακολουθώντας το παράδειγμα. 

Για άσκηση ξεκούρασης, έχει επιλεχθεί η ένωση αριθμών και ο χρωματισμός 

ζωγραφιάς. 
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Ετοιμασίες για το ταξίδι! 
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Φτιάχνω ζευγαράκια! Ποια ταιριάζουν; Ένωσε με 

μία γραμμή. 
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Τώρα φτιάχνω τριάδες! Ένωσε με γραμμούλες! 

  τρένο 

 

  αεροπλάνο 

 

  πλοίο 

  αυτοκίνητο 

 

 

 Συνέχισε την καλή προσπάθεια!!! 
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Ας φτιάξουμε σουβλάκια από πλαστελίνη! 
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Μπορείς να βρεις τις πέντε διαφορές; 
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Διάβασε αργά και προσεχτικά και αντίγραψε τις 

υπογραμμισμένες λέξεις! 
• Όταν μεγαλώσω, θέλω να πάω ένα μακρινό ταξίδι  

με αεροπλάνο. 

• Όταν μεγαλώσω, θέλω να πάω ένα μακρινό …………….  

με ………………………. 

 

• Την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψω με το τρένο  

για Αθήνα. 

• Την επόμενη εβδομάδα ……………… με το ……….. 

για Αθήνα. 

• Το αυτοκίνητο της οικογένειάς μου είναι μαύρο. 

• Το ………………. …της οικογένειάς μου είναι …………… 

 

• Η φίλη μου η Μαρία, πήγε το καλοκαίρι στα Χανιά με το 

πλοίο. 

 

• Η ………. μου η Μαρία, πήγε το καλοκαίρι στα Χανιά με το 

……………………. 

 

 

 

ü Χρωμάτισε με κόκκινο τα μεταφορικά μέσα, όπως 

στο παράδειγμα! 
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Ένωσε τους αριθμούς και χρωμάτισε την 

εικόνα, όπως θέλεις! 
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2η διδακτική ώρα 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Να ενώνει με μία γραμμή, πράγματα ή ζώα που είναι όμοια ως προς μία 

έννοια. 

• Να εντοπίζει τα μέσα συγκοινωνία, ανάμεσα σε άλλα πράγματα και να 

διακρίνει το ταχύτερο. 

• Να σχηματίζει με παιγνιώδη τρόπο (ξυλάκια-πλαστελίνες), τα μεταφορικά 

μέσα, με στόχο τη βελτίωση των γραμμάτων της. 

• Να εντοπίζει σε ένα κρυπτόλεξο, με την παροχή βοήθειας, επιλεγμένες λέξεις. 

• Να φτιάχνει μικρές προτάσεις, βλέποντας μία εικόνα. 

 
Πορεία διδασκαλίας: 

Αρχικώς, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη συζήτηση, προκειμένου να θυμηθούμε τα 

μεταφορικά μέσα με τα οποία είχαμε έρθει σε επαφή. Στη συνέχεια, η μαθήτρια θα 

κληθεί, μέσω απλών δραστηριοτήτων, να επισημάνει τα μεταφορικά μέσα όπου 

διακρίνει και να ενώσει όμοιες έννοιες. Παρακάτω, θα αναλάβει να σχεδιάσει 

τέσσερις λέξεις μεταφορικών μέσων, όπου θα έχουν ήδη συναντηθεί και συζητηθεί με 

ξυλάκια και πλαστελίνες. Αργότερα, θα κληθεί να εντοπίσει σε ένα κρυπτόλεξο, 

λέξεις μεταφορικών μέσων, όπου το πρώτο γράμμα, θα έχει επισημανθεί με πιο 

έντονη γραφή και πιο μεγάλη γραμματοσειρά. Ωστόσο, θα πρέπει να αναζητήσει τη 

σωστή πορεία, οριζόντια ή κάθετα και να κυκλώσει τη λέξη. Ακόμη, θα επιχειρηθεί, ο 

σχηματισμός μικρών προτάσεων, μέσω της περιγραφής εικόνων, υπο την παραίνεση 

και τη βοήθειά μου. Τέλος, η μαθήτρια θα εξασκηθεί στην ακολουθία οδηγιών, όσον 

αφορά στον χρωματισμό μίας εικόνας.  
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Σχηματίζω με πλαστελίνη και ξυλάκια τις παρακάτω λέξεις! 

 

α ε ρ ο π λ ά ν ο 

π λ ο ί ο 

τ ρ έ ν ο 

α υ τ ο κ ί ν η τ ο 
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Ψάχνω στο κρυπτόλεξο τις παρακάτω λέξεις: 

ΠΛΟΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΡΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

 

Α Φ Η Π Λ Ο Ι Ο Θ Κ Ρ Ο Μ Η Λ Ε Τ Θ Σ Β Ο  

Ε Υ Θ Π Τ Ρ Ε Ν Ο Α Ψ Ξ Ο Λ Ι Ε Ω Ν Α Δ Π Η  

Ρ Γ Η Κ Υ Θ Ι Δ Θ Κ Π Φ Σ Ε Ρ Ν Ω Ψ Σ Κ Ο Γ  

Ο Φ Δ Σ Θ Τ Γ Α Τ Θ Ξ Λ Ο Δ Φ Θ Ε Ε Σ Δ Γ Ξ  

Π Γ Ξ Κ Δ Φ Θ Υ Ι Ρ Ν Μ Λ Γ Ε Ο Ξ Λ Φ Η Η Φ 

Λ Γ Σ Υ Τ Β Ν ΟΛ Η Γ Δ Ψ Ω Ν Μ Κ Λ Ι Ο Ρ Ω  

Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Ρ Η Φ Δ Σ Χ Μ Ο Υ Θ Γ Ε  

Ν Γ Ε Γ Ω Β Ν Λ Κ Ο Π Ι Ε Γ Ξ Λ Ο Γ Ξ Σ Ψ Χ Υ 

Ο Η Ν Τ Υ Ε Α Η Ι Ε Δ Η Ν Β Λ Ο Π Τ Υ Η Ι Φ Β 
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Γράφω μία μικρή πρόταση για κάθε εικόνα! 

 

 
…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 
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Ώρα για ξεκούραση! 

 
 

 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


116 
 

 

Διδακτική Παρέμβαση 
Ενότητα 4η  

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικοί Στόχοι: 

• Ενδυνάμωση των δαχτύλων της μαθήτριας, μέσω της δραστηριότητας με την 

πλαστελίνη και τα όσπρια, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 

γραφοκινητικής της δεξιότητας. 

• Διαχωρισμός και ομαδοποίση όμοιων αντικειμένων. 

• Εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού, 

μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων. 

• Οργάνωση και ενεργός συμμετοχή στην κατασκευή ατομικής λίστας με 

ψώνια. Προώθηση της αρχής της αυτενέργειας. 

 

1η διδακτική ώρα 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Βελτίωση της αντίληψης στην έννοια της ομάδας και απόρριψη αντικειμένων 

που δεν ταιριάζουν. 

• Καλλιέργεια ομαδοποίησης αντικειμένων και εξάσκηση της λεπτής 

κινητικότητας μέσω της κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων. 

• Εξάσκηση των πεδίων του οπτικοκινητικού συντονισμού και της λεπτής 

κινητικότητας, μέσω της κατάδειξης δρόμων της τρίτητς δραστηριότητας. 

• Βελτίωση της γραφοκινητικής δεξιότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού. 

• Αποθεραπεία, μέσω συνδυαστικής δραστηριότητας για την εξάσκηση των 

ζητούμενων πεδίων. 

Η εκπαιδευτικός, καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, παροτρύνει, καθοδηγεί και 

επιβραβεύει τη μαθήτρια. 

 

Πορεία διδασκαλίας: 

Αρχικά, πραγματοποιείται ολιγόλεπτη συζήτηση με τη μαθήτρια σε σχέση με την 

εμπειρία της και την πιθανή συμμετοχή της στο κομμάτι του σούπερ μάρκετ. 

Ζητείται, προφορικώς να αναφέρει κάποια προϊόντα όπου συναντώνται στα σούπερ 
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μάρκετ και ξεκινά η εισαγωγική δραστηριότητα, όπου η μαθήτρια καλείται να 

διαγράψει από επιλεγμένες τριάδες, την εικόνα που δεν ταιριάζει. Οι κατηγορίες που 

επιλέχθηκαν είναι τέσσερις και αφορούν, δημητριακά, φρούτα, είδη καθαριότητας και 

κρεατικά.  

Ακολούθως, η μαθήτρια καλείται να ομαδοποιήσει προϊόντα, ανάλογα με την 

κατηγορία τους, περικλείοντάς τα σε γεωμετρικά σχήματα (π.χ. βάλε σε τετράγωνο τα 

φρούτα). Παρακάτω, η μαθήτρια, εξασκείται στην κατάδειξη δρόμων σε λαβύρινθους 

και ακολουθεί η γραπτή δραστηριότητα, όπου η μαθήτρια καλείται να εντοπίσει τις 

υπογραμμισμένες λέξεις και να τις αντιγράψει με καθαρά γράμματα στα ζητούμενα 

κενά. Επιπρόσθετα, ζητείται από τη μαθήτρια να σχηματίσει μία δική της πρόταση, 

με απλοϊκή σύνταξη.  

Τέλος, η διδασκαλία κλείνει με τον χρωματισμό επιφανειών, όπου καλείται να 

πραγματοποιήσει, σύμφωνα με οδηγίες όπου παρέχονται. 
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Πάμε για ψώνια; 
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Βάλε Χ σε αυτό που δεν ταιριάζει! 
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Βάλε σε τετράγωνο τα ΦΡΟΥΤΑ, σε κύκλο τα ΕΙΔΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και σε τρίγωνο όλα τα ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

αντικείμενα. 
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Βοήθησε τα ζωάκια να φτάσουν στο φαγητό τους! 
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Παρατήρησε τις λέξεις που λείπουν και συμπλήρωσε: 

 
o Το πορτοκάλι είναι φρούτο και το τρώμε τον  

χειμώνα. 

o Το …………………είναι ………….......... και το τρώμε τον 

…………………………  
 

o Το πρωί τρώω δημητριακά με γάλα. 

o Το πρωί ………..…δημητριακά ………………… 
 

o Κάθε Τετάρτη βοηθάω τη μαμά μου με τα ψώνια. 

o Κάθε ………….. βοηθάω τη μαμά μου με τα ………………. 
 

Φτιάξε μία δική σου πρόταση! 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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2η διδακτική ώρα 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Εξάσκηση της μαθήτριας στο κομμάτι της ενδυνάμωσης των δαχτύλων της. 

• Δυνατότητα ομαδοποίησης αντικειμένων, ανάλογα με τη μορφή και το εόδος 

τους. 

• Εντοπισμός διαφορών, ανάμεσα σε δύο εικόνες. 

• Κατασκευή παζλ μίας εικόνας. 

• Κατάδειξη δρόμου σε λαβύρινθο. 

• Δυνατότητα κατασκευής λίστας με 10 προϊόντα με ψώνια από σούπερ μάρκετ. 

• Αποθεραπεία, μέσω συνέχισης μοτίβων. 

Πορεία διδασκαλίας: 

Η μαθήτρια αρχικά, καλείται να εντοπίσει τα όσπρια, όπου κρύβονται μέσα σε 

κομματάκια πλαστελίνης και έπειτα να τα χωρίσει σε κατηγορίες, ανάλογα με τη 

μορφή και το είδος τους (π.χ. φακές, ρεβύθια, φασόλια).  

Στη συνέχεια, ζητείται από τη μαθήτρια, να εντοπίσει πέντε διαφορές, ανάμεσα σε 

δύο εικόνες, υπό την απαραίτητη καθοδήγηση και παρότυρυνση από την πλευρά της 

εκπαιδευτικού. Παρακάτω, η διδασκαλία συνεχίζεται με την κατάδειξη δρόμου σε 

λαβύρινθο και με την κατασκευή λίστας με ψώνια, δέκα προϊόντων. Σε οποιοδήποτε 

σημείο κρίνεται ότι η μαθήτρια, χρειάζεται βοήθεια, ή μικρή παύση, 

πραγματοποιείται, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διδασκαλία.  

Τέλος, ως δραστηριότητα αποθεραπείας, έχει επιλεχθεί η συνέχιση μοτίβων με σκοπό 

την εξάσκηση του οπτικοκινητικού συντονισμού, της λεπτής κινητικότητας, αλλά και 

της γραφοκινητικής δεξιότητας. 
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 Άνοιξε τις πλαστελίνες και βρες τα όσπρια! Φτιάξε 

ομαδούλες! 
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Μπορείς να βρεις τις πέντε διαφορές; 
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Συναρμολόγησε το παρακάτω παζλ! 

 
 

Παζλ από έξι κομμάτια, με την ολοκληρωμένη 

φωτογραφία, να δίνεται για βοήθεια! 
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Φτιάχνω μία λίστα με 10 πράγματα που θα ήθελα να 

αγοράσω από το σούπερ μάρκετ! 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

6. ………………………............ 

7. ……………………………… 

8. ……………………………… 

9. ………………………............ 

10. …………………............ 
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Διδακτική παρέμβαση 
Ενότητα 5η 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικοί στόχοι: 

ü Αναγνώριση, διάκριση και κατάδειξη τεσσάρων αθλημάτων, ατομικών και 

ομαδικών. 

ü Εξάσκηση του οπτικοκινητικού συντονισμού, μέσω της κατασκευής παζλ, 

τόσο εικόνων, όσο και λέξεων, αλλά και παιχνιδιών μνήμης. 

ü Εξάσκηση και βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού, μέσω συνδυαστικών ασκήσεων ( δραστηριότητα με τα 

καλαμάκια, δίπλωμα χαρτιών σε διαφορετικά μεγέθη). 

ü Εξάσκηση και βελτίωση της γραφοκινητικής δεξιότητας σε συνδυασμό με τα 

υπόλοιπα εξεταζόμενα πεδία. 

1η διδακτική ώρα 

Διδακτικοί στόχοι: 

Ø Η μαθήτρια να είναι σε θέση να αναγνωρίζει, να ονομάζει και να διακρίνει 

τέσσερα επιλεγμένα αθλήματα. 

Ø Να βελτιωθεί ο μηχανισμός εύρεσης του άλλου μισού μιας εικόνας και του 

σχηματισμού λέξεων σε ανακατεμένα κομμάτια. 

Ø Να κόψει καλαμάκια σε κομμάτια και να τα περάσει σε κορδόνι. Μεσω αυτής 

της δραστηριότητας, εξασκείται παίζοντας τόσο η λεπτή κινητικότητα, όσο 

και ο οπτικοκινητικός συντονισμός. 

Ø Να μπορεί να πάρει μέρος σε παιχνίδι μνήμης, δύο και τριών αθλημάτων. 

Πορεία διδασκαλίας 

Αρχικώς, θα πραγματοποιηθεί, όπως σε κάθε διδασκαλία, ολιγόλεπτη συζήτηση, η 

οποία θα σχετίζεται με τα αθλήματα που γνωρίζει η μαθήτρια, καθώς και με αυτά της 

αρεσκείας της, προκειμένου να εισαχθεί ομαλά στο νέο γνωστικό αντικείμενο. 

Στη συνέχεια, θα κληθεί να αντιστοιχίσει εικόνες αθλημάτων με τις λέξεις που τα 

περιγράφουν. Παρακάτω, η μαθήτρια, θα αναλάβει την εύρεση του άλλου μισού 

εικόνων, αλλά και τον σχηματισμό λέξεων, μέσα από ανακατεμένες συλλαβές. Στη 

συνέχεια, θα κόψει δύο-τρία καλαμάκια και θα της ζητηθεί να τα περάσει, μέσα από 

ένα κορδόνι, με σκοπό την εξάσκηση και τη βελτίωσή της, στα πεδία της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού. Τέλος, η διδασκαλία θα κλείσει, 
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με ένα παιχνίδι μνήμης, όπου αρχικώς θα αφορά δύο ζευγάρια και έπειτα τρία. Οι 

εικόνες, θα αφορούν τα αθλήματα, με τα οποία θα έχει έρθει σε επαφή καθόλη τη 

διάρκεια της διδασκαλίας, η μαθήτρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


133 
 

  
 

 

Είμαστε έτοιμοι; 

 

  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


134 
 

Ένωσε με μία γραμμή την εικόνα με τη λέξη που ταιριάζει: 
 

 κολύμβηση 
 

 στίβος 

 

 μπαλέτο 

 

 ποδόσφαιρο 
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Βρίσκω το άλλο μισό των εικόνων! 
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http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


137 
 

Βάλε στη σειρά τις ανακατεμένες συλλαβές, για να 

σχηματίσεις τις λέξεις! 
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Ας παίξουμε παιχνίδι μνήμης! Μπορείς να βρεις τα 

ζευγάρια; 

 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


139 
 

2η διδακτική ώρα 

Διδακτικοί στόχοι: 

• Η μαθήτρια να είναι σε θέση να συνεχίζει μοτίβα με εικόνες. 

• Να βελτιώσει την επίδοσή της στην ένωση διακεκομμένων γραμμών. 

• Να εξασκηθεί στο να διπλώνει ένα χαρτί σε δύο, τέσσερα, έξι και οκτώ μέρη 

και να παρατηρεί τις διαφορές. 

• Να εντοπίζει και να αντιγράφει, λέξεις όπου λείπουν, βελτιώνοντας τη 

γραφοκινητική της δεξιότητα. 

• Να κυκλώνει τη σωστή απάντηση σε παιγνιώδεις ερωτήσεις. 

• Να καταδεικνύει τον δρόμο σε ένα λαβύρινθο και να ενώνει αριθμούς σε 

αύξουσα σειρά. 

 
Πορεία διδασκαλίας: 

Αρχικώς, στη μαθήτρια θα παρουσιαστούν μοτίβα με τα αθλήματα, όπου έχει έρθει 

ήδη σε επαφή με την προηγούμενη διδασκαλία και θα κληθεί μέσω των εικόνων που 

θα της παρέχονται να συνεχίσει τον σχηματισμό τους. Στην πορεία, θα αναλάβει να 

ενώσει διακεκομμένες γραμμές, ώστε οι αθλητές να φτάσουν στον προορισμό τους, 

με σκοπό να εξασκηθεί τόσο ο οπτικοκινητικός της συντονισμός, όσο και η λεπτή 

κινητικότητα.  

Παρακάτω, η μαθήτρια, θα αναλάβει να διπλώσει κόλλες μεγέθους Α4, σε δύο μέρη, 

έπειτα σε τέσσερα, σε έξι και τέλος σε οκτώ. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση, σε 

σχέση με το τι παρατηρείται, από την πλευρά της σε σχέση με τα μεγέθη που 

προκύπτουν και με τις διαφορές ανάμεσα στα τέσσερα φύλλα. Έπειτα, η μαθήτρια θα 

παίξει το «παιχνίδι της ξεχασμένης λέξης», όπου θα πρέπει να εντοπίσει την λέξει 

που λείπει και να τη γράψει με καθαρά γράμματα. Παρακάτω θα κληθεί να κυκλώσει 

τη σωστή απάντηση, σε «αστείες ερωτήσεις» και τέλος θα καταδείξει τον ορθό και 

σύντομο δρόμο σε ένα λαβύρινθο. 

 Για άσκηση αποθεραπείας, θα ενώσει αριθμούς από το 1-10 για τον σχηματισμό μιας 

πεταλούδας. 
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Μπορείς να συνεχίσεις τα μοτίβα; 
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Ένωσε τους αριθμούς και χρωμάτισε την πεταλούδα! 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Στον δρόμο για το σχολείο (1) 

1/10/2015 
Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, η μαθήτρια ήταν στο 

επίκεντρο. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η βιωματική μέθοδος και ο εποικοδομητισμός, 

με απώτερο στόχο την επίτευξη της ενεργούς συμμετοχής της και της ουσιαστικής 

εμπλοκής της στη διαδικασία της μάθησης. 

2.  Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου. Χρειάστηκε να 

επαναλαμβάνονται συχνά οι οδηγίες και οι κανόνες των δραστηριοτήτων, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ομαλή ροή. Τηρήθηκαν μικρά, εσωτερικά διαλείμματα, με στόχο την 

αποφόρτιση από την πλευρά της μαθήτριας. 

3.  Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

 Μεγάλη επιτυχία θεωρείται, ο ενθουσιασμός και η θετική διάθεση της 

μαθήτριας για συμμετοχή, βάσει των εφαρμοζόμενων δραστηριοτήτων. Μαθαίνει 

παίζοντας και δείχνει ικανοποιημένη από αυτό. Ο σχεδιασμός και το υλικό που 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί, εξασφάλισαν την ομαλή ροή της διδασκαλίας. 

 Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Της άρεσε η φύση των δραστηριοτήτων, ήθελε να συμμετέχει και να μην 

αφήνει καμία δραστηριότητα ανολοκλήρωτη. Χρειάστηκε αρκετή βοήθεια, στην 

ένωση των συλλαβών, ώστε να δημιουργηθούν οι λέξεις και αδυναμία παρουσίασε 

στην ένωση των αριθμών και στον χρωματισμό του λουλουδιού στη δραστηριότητα 

ξεκούρασης.  
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5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσίασε, όπως προαναφέρθηκε στον σχηματισμό 

λέξεων με την ένωση συλλαβών και στην τελευταία δραστηριότητα της ζωγραφιάς. 

Αντιθέτως, δε δυσκολεύτηκε στην ένωση των εικόνων (βρες το άλλο μισό). 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6. Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανταποκρίθηκε στους στόχους και τους σκοπούς που 

είχαν τεθεί εξ΄αρχής. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Στη δραστηριότητα ξεκούρασης, θα ζητούσα μόνο να ενώσει τους αριθμούς από το 1 

έως το 10, χωρίς τον χρωματισμό. 

 

2ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Στον δρόμο για το σχολείο (2) 

2/10/2015 
Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Η μαθήτρια και σε αυτόν τον σχεδιασμό, αλλά και την εφαρμογή της 

διδασκαλίας, βρίσκεται στο επίκεντρο, χρησιμοποιούνται παιγνιώδεις 

δραστηριότητες και απώτερος στόχος είναι η εμπλοή της και η βελτίωση 

συγκεκριμένων πεδίων που εξετάζονται.  

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα. Στα πλαίσια της διδασκαλίας, 

επαναλαμβάνονταν, όπου κρινόταν απαραίτητο, οι οδηγίες των 

δραστηριοτήτων, ώστε να γίνουν κατανοητές. 

 

3. Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

 Μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε στη δραστηριότητα, όπου η μαθήτρια έφτιαξε 

με ξυλάκια και πλαστελίνη τον πίνακα της τάξης της και έπειτα τοποθέτησε 

μέσα γράμματα, συλλαβές, λέξεις. Ήταν απόλυτα ενθουσιασμένη και μέσα από 
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τα σχόλια της, καταδείχθηκε επιθυμία διεκπεραίωσης παρόμοιων 

δραστηριοτήτων στο σχολικό περιβάλλον. Μικρότερη επιτυχία σημειώθηκε 

στην ένωση διακεκομμένων γραμμών, καθώς η μαθήτρια παρουσίασε δυσκολία 

στο να ακολουθήσει σωστά την πορεία των γραμμών.  

  

Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Σε γενικές γραμμές, είναι αρκετά ενθουσιασμένη και ανυπόμονη, ώστε να 

ασχοληθεί με τις δραστηριότητες που έχω ετοιμάσει. Της άρεσε πολύ το 

παιχνίδι μνήμης, ειδικά με τα δύο ζευγάρια. Με τα τρία ζευγάρια, 

δυσκολεύτηκε αρκετά. Προσπάθησε πολύ στο παιχνίδι της τρίλιζας κι έπειτα 

από επαναλήψεις, άρχισε να το κατανοεί, σε ικανοποιητικό βαθμό. Δυσκολίες 

παρουσιάζει και στο κομμάτι της αντιγραφής, στην τήρηση των τόνων, καθώς 

δείχνει να τους βάζει τυχαία και γενικά να μην έχει αποκτήσει τον 

συγκεκριμένο μηχανισμό. Με την παροχή βοήθειας, έγινε προσπάθεια 

βελτίωσής της στο παρόν κομμάτι. Τα γράμματά της, επιδέχονται βελτίωσης, 

ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά το μέγεθος. 

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν έχουν ήδη προαναφερθεί και αφορούν τον 

συνδυασμό λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, έτσι όπως 

καταδείχθηκαν από τις δραστηριότητες των διακεκομμένων γραμμών και της 

δραστηριότητας ξεκούρασης. Ταυτόχρονα, δυσκολιες παρατηρήθηκαν στις 

γραφοκινητιέςή δεξιότητες, κατά την αντιγραφή τριών λέξεων. 

 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6. Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

 Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανταποκρίθηκε στους στόχους και τους σκοπούς που 

είχαν τεθεί εξ΄αρχής. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Στην παρούσα διδασκαλία, δε θα πραγματοποιούσα αλλαγές. 
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3ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Στον κόσμο των κόμικς (1) 

8/10/2015 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Η διδασκαλία σχεδιάστηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της μαθήτριας. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο εποικοδομητισμός και ο βιωματικός 

τρόπος μάθησης. 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Η διδασκαλία κύλησε σε γενικές γραμμές ομαλά, χωρίς την ύπαρξη 

προβλημάτων. 

 

3. Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

 Καταδείχθηκε έντονος ενθουσιασμός από την πλευρά της μαθήτριας όσον 

αφορά στη φύση των δραστηριοτήτων. Χρειαζόταν, ωστόσο βοήθεια, ώστε να 

τις διεκπεραιώσει, καθώς και επάνάληψη των οδηγιών. Στη δραστηριότητα 

«βρες τις διαφορές», ενώ τις έβρισκε, δείχνοντάς τες σε εμένα, δυσκολευόταν 

στο να τις κυκλώσει και αντ’ αυτού, σχεδίαζε τα κομμάτια που έλειπαν. 

Πρόκειται για μία δραστηριότητα με την οποία ήρθε σε επαφή πρώτη φορά η 

μαθήτρια και γι’ αυτόν τον λόγο ενδεχομένως, δυσκολευόταν στην κατανόηση 

του τι πρέπει να κάνει. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Γενικά, η μαθήτρια είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη και ανυπόμονη, ώστε να 

φέρει σε πέρας όλες τις δραστηριότητες. Ανταποκρίθηκε αρκετά καλά στη 

δραστηριότητα με τους σάκους και τις εικόνες κόμικς, καθώς και με την ένωση 

τελείων (καμηλοπάρδαλη). Συγκεκριμένα, στη δραστηριότητα με τις τελείες, 
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έδειχνε οικεία και τη σημείωνε με περισσότερη άνεση απ’ ό,τι την 

προηγούμενη φορά που είχε έρθει σε επαφή με τις διακεκομμένες γραμμές. Στο 

κομμάτι της γραφής, χρειάζεται διαρκή υπενθύμιση όσον αφορά στους τόνους 

και καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να βελτιωθούν τα γράμματα της 

μορφολογικά. 

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Η μαθήτρια δυσκολεύτηκε, όχι στην αναγνώριση των διαφορών, αλλά στην 

οδηγία που της δόθηκε να τις κυκλώσει. Στο κομμάτι της γραφής, παρουσιάζει 

αρκετές αδυναμίες, αλλά ταυτόχρονα διαφαίνονται περιθώρια βελτίωσης.  

 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6. Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

 Η διδασκαλία κύλησε σε γενικές γραμμές πολύ ομαλά και ανταποκρίθηκε 

στους στόχους που είχαν τεθεί. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Στην παρούσα διδασκαλία δε θα πραγματοποιούσα αλλαγές. 

 

4ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Στον κόσμο των κόμικς (2) 

9/10/2015 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Σε αυτή τη διαδασκαλία, όπως και στην πλειονότητα αυτών που 

εφαρμόζονται στα πλαίσια του παρόντος παρεμβατικού προγράμματος, 

χρησιμοποιήθηκε η μαθητοκεντρική, βιωματική και εποικοδομητική μορφή 

μάθησης. 
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2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Κατά την πορεία της διδασκαλίας, δεν παρουσιάστηκαν αξιοσημείωτα 

προβλήματα. Η μαθήτρια υπό την απαραίτητη παραίνεση και επεξήγηση των 

ζητούμενων, περαίωνε με τον τρόπο που μπορούσε τις δραστηριότητες. 

 

3. Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

 Σε αυτή τη διδασκαλία, πολύ καλά πήγε το κομμάτι της γραφής και της 

σειροθέτησης εικόνων. Η δραστηριότητα ήταν ακριβώς ίδια με την 

προηγούμενη διδασκαλία, αλλά η διαφορά στην αντίδρασή της, στο κομμάτι 

της μορφής των γραμμάτων, αλλά και του τονισμού (μηχανισμός που δεν έχει 

αποκτηθεί), ήταν έντονη. Στη δραστηριότητα με το μανταλάκι και την 

κατηγοριοποίηση, πήγε αρκετά καλά, πειραματίστηκε και ενθουσιάστηκε με τη 

φύση της δραστηριότητας. Όταν δεν τα κατάφερνε, δεν απογοητευόταν, αλλά 

συνέχιζε την προσπαθεια, κάνοντας μικρά διαλείμματα, όπου κρινόταν 

απαραίτητο. Στην άσκηση ξεκούρασης με τον χρωματισμό, δόθηκε πολλές 

φορές η οδηγία χρωματισμού. Αρχικώς η μαθήτρια, έβαφε μόνο το σημείο 

στίξης και όχι όλο το σχήμα, αλλά στην πορεία, με τις απαραίτητες επεξηγήσεις 

και με τα απαραίτητα παραδείγματα από πλευράς μου, η δραστηριότητα 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

  

Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Η μαθήτρια, ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά σε όλες τις δραστηριότητες, 

έπειτα από τις απαραίτητες επεξηγήσεις, παραινέσεις και παραδείγματα, ώστε 

να γίνουν κατανοητά τα ζητούμενα.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Δυσκολία παρουσίασε αρχικώς στη δραστηριότητα με το μανταλάκι. Έπειτα 

από δυο-τρεις προσπάθειες ωστόσο, η επίδοσή της ήταν πάρα πολύ καλή. 

Απαραίτητες κρίνονται οι συνεχείς οδηγίες και η παροχή βοήθειας, 

προκειμένου κάποιες φορές να περαιωθούν οι δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, η 
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επανάληψη των δραστηριοτήτων, λειτουργεί πολύ θετικά στην ίδια, καθώς 

αποκτά αυτοπεποίθηση και οι παραινέσεις από την πλευρά μου, μειώνονται. 

 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6. Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

 Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανταποκρίθηκε στους στόχους και τους σκοπούς που 

είχαν τεθεί εξ΄αρχής. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Θα την άφηνα να ασχοληθεί παραπάνω με τη δραστηριότητα με τα 

μανταλάκια, επειδή της άρεσε πολύ και θα αφαιρούσα την άσκηση με τον 

χρωματισμό. 

 

5ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Ετοιμασίες για το ταξίδι (1) 

23/10/2015 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Η μαθήτρια αποτελούσε τον πυρήνα των δραστηριοτήτων, καθώς ο 

σχεδιασμός τους είναι προσαρμοσμένος, στη βελτίωση συγκεκριμένων πεδίων 

που τη δυσκολεύουν. Πέρα από τη μαθητοκεντρική μέθοδο, χρησιμοποιήθηκε η 

βιωματική και η εποικοδομητική. 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Η διδασκαλία κύλησε σε γενικές γραμμές ομαλά. Αρκετές φορές, 

σημειώθηκαν εσωτερικά, αναγκαία διαλείμματα, προκειμένου η μαθήτρια, να 

ανταπεξέλθει στο πέρας των δραστηριοτήτων. Οι οδηγίες για την εκάστοτε 

δραστηριότητα, δίνονταν αρκετές φορές, προκειμένου να κατανοηθούν. 
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2. Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

 Εξαιρετικά πήγε η δραστηριότητα με τα σουβλάκια από πλαστελίνη. Εφόσον, 

δόθηκαν οι οδηγίες και πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση από την πλευρά μου, 

η μαθήτρια επανέλαβε την κατασκευή, αρκετές φορές, εκδηλώνοντας θετική 

διάθεση για συμμετοχή. Πολύ καλύτερη επίδοση σε σχέση με τις προηγούμενες 

φορές, παρατηρήθηκε στη γραπτή άσκηση, που είχε ως στόχο τη βελτίωση της 

γραφοκινητικής δεξιότητας, μέσω της καλλιέργειας του οπτικοκινητικού 

συντονισμού. Η μαθήτρια εντόπιζε με ευκολία πλέον, τις λέξεις που έλειπαν και 

τις έγραφε έπειτα στα κενά. Το κομμάτι του τονισμού των λέξεων, χρειάζεται 

συνεχή υπενθύμιση, αλλά πηγαίνει πολύ καλύτερα. Ταυτόχρονα, 

παρατηρήθηκε, βελτίωση των γραμμάτων της. Στα ζευγαράκια και στον 

σχηματισμό τριάδων με τα μεταφορικά μέσα, χρειαζόταν καθοδήγηση και 

επεξήγηση, όπου παρουσιαζόταν δυσκολία από πλευράς της. Αρχικώς, 

αδυνατούσε να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα ένωνε την εικόνα με το 

σκίτσο και έπειτα με τη λέξη. Παρόλα αυτά, η δραστηριότητα, έπειτα από τις 

προαπαιτούμενες επεξηγήσεις, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

  

Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Όπως προαναφέρθηκε, οι όποιες δυσκολίες συναντήθηκαν κατά τη διεξαγωγή 

των δραστηριοτήτων, επιλύθηκαν, έπειτα από διαρκείς επεξηγήσεις, 

παραινέσεις και καθοδήγηση. Ανταποκρίθηκε πολύ καλά, στη δραστηριότητα 

με τα σουβλάκια από πλαστελίνη, στην άσκηση των διαφορών παρουσίασε 

βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη φορά και στη γραπτή άσκηση το ίδιο. 

Στην άσκηση με τον λαβύρινθο, η εύρεση του δρόμου πραγματοποιήθηκε με τη 

δεύτερη προσπάθεια.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Η μαθήτρια δυσκολεύτηκε στο να ενώσει με μία γραμμή το σκίτσο με την 

εικόνα και έπειτα με τη λέξη. Αρχικώς, δεν κατανοούσε το σημείο από το οποίο 

έπρεπε να τραβήξει τη γραμμή. Ωστόσο, έπειτα, από παράδειγμα που 

πραγματοποιήθηκε και από τις οδηγίες όπου δίνονταν επανειλημμένα, 

σημείωσε πολύ καλή επίδοση. 
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Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6. Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

 Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανταποκρίθηκε στους στόχους και τους σκοπούς που 

είχαν τεθεί εξ΄αρχής. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Στην παρούσα διδασκαλία και σύμφωνα με τον τρόπο όπου κύλησε, δεν θα 

σημείωνα αλλαγές. 

 

6ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Ετοιμασίες για το ταξίδι (2) 

25/10/2015 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

2. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Οι μέθοδοι όπου επιλέχθηκαν και σε αυτή τη διδασκαλία ήταν η βιωματική 

μορφή μάθησης και το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας. Στόχος είναι, 

αρχικώς, η συμμετοχή της μαθήτριας, μέσω παιγνιωδών και όχι μόνο, 

δραστηριοτήτων και έπειτα, η βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, του 

οπτικοκινητικού συντονισμού και της γραφοκινητικής δεξιότητάς της. 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Η διδασκαλία ήταν πολύ καλά οργανωμένη και σε γενικές γραμμές, κύλησε 

ομαλά. Η μαθήτρια ήταν ελαφρώς κουρασμένη και επηρεασμένη από το 

τριήμερο αργιών που ακολουθούσε. Ωστόσο, οι στόχοι μας σε μεγάλο βαθμό 

επιτεύχθηκαν. 

 

3. Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

Πήγε πολύ καλά η δραστηριότητα εντοπισμού των μεταφορικών μέσων. Η 

μαθήτρια ήταν σε θέση να διακρίνει, να κατονομάζει και να αναγνωρίζει, τα 
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μέσα όπου είχε έρθει ήδη σε επαφή. Αδυναμία, παρουσιάστηκε στη 

δραστηριότητα, όπου έπρεπε να καταδείξει το ταχύτερο μεταφορικό μέσο. 

Ακολούθησε συζήτηση, ερωταπαντήσεις και ορθή κατάδειξη, έπειτα. Στη 

δραστηριότητα κατασκευής λέξεων με πλαστελίνη και ξυλάκια, η μαθήτρια 

έγραφε ταυτόχρονα με πεζά και κεφαλαία. Παρόλα αυτά, επειδή έδειχνε να 

απολαμβάνει την κατασκευή, την άφησα να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο και 

απλά, παρατηρήσαμε μαζί, όταν είχε ολοκληρώσει τις λέξεις, τα πεζά και τα 

κεφαλαία γράμματα. Στη γραπτή άσκηση, κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθεια 

και επιβραβεύθηκε έντονα. Η βελτίωσή της, ήταν εμφανής σε σχέση με τις 

πρώτες συναντήσεις μας. 

Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Της άρεσε πολύ, η κατασκευή των λέξεων με την πλαστελίνη και τα ξυλάκια. 

Παρόλο που ανταποκρίθηκε με τον δικό της τρόπο, είχε έντονη διάθεση για 

συμμετοχή. Δυσκολεύτηκε στην κατάδειξη του ταχύτερου μεταφορικού μέσου, 

αλλά όπως προαναφέρθηκε, τελικώς ανταποκρίθηκε. Στο κομμάτι του 

κρυπτόλεξου, δυσκολεύτηκε μόνο στην εύρεση της λέξης που ήταν κάθετα. Τις 

οριζόντιες τις εντόπισε, σχετικά εύκολα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, ότι το 

πρώτο γράμμα των λέξεων ήταν έντονα γραμμένο και με μεγαλύτερη 

γραμματοσειρά. Η γραπτή άσκηση, έδειξε να της αρέσει. Σημείωσε αρκετά 

καλή επίδοση. Προκειμένου να καταλήξει στον σχηματισμό πρότασης, 

συζητούσαμε ένα με δύο λεπτά. 

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Όπως προαναφέρθηκε, οι δυσκολίες οι οποίες συναντήθηκαν είτε στο 

κρυπτόλεξο, είτε στην κατάδειξη του ταχύτερου μεταφορικού μέσου, 

επιλύθηκαν και οι δραστηριότητες, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Στη 

δραστηριότητα της αποθεραπείας, όπου καλούνταν να χρωματίσει τα σχήματα, 

σημείωσε μέτρια επίδοση, λόγω του ότι είχε κουραστεί, καθώς δεν τηρούσε 

πολλές φορές το περίγραμμα και έβγαινε απ’ έξω. 
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Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6. Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

 Η διδασκαλία, ανταποκρίθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στους στόχους και τους 

σκοπούς, όπου είχαν τεθεί. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Για αποθεραπεία, θα μπορούσα να έβαζα ένα παιχνίδι μνήμης ή τρίλιζα. 

 

7ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Πάμε για ψώνια; (1) 

30/10/2015 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Η διδασκαλία σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες της μαθήτριας και την 

επιδίωξη βελτίωσής της, στα εξεταζόμενα πεδία. Το εποικοδομητικό μοντέλο 

διδασκαλίας, οι ερωταποκρίσεις και η βιωματική μορφή μάθησης, ήταν οι 

βασικές μέθοδοι που επιλέχθηκαν. 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου. Κατά το πέρας 

της, πραγματοποιούνταν μικρά εσωτερικά διαλείμματα, προκειμένου η 

μαθήτρια να ανταποκρίνεται στις δραστηριότητες. 

 

3. Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

Η διδασκαλία κύλησε σε γενικές γραμμές ομαλά και οι δραστηριότητες 

εντυπωσίασαν τη μαθήτρια, καθώς επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή. 

Πολύ καλά, πήγε η δεύτερη δραστηριότητα, όπου ομαδοποιούσε διάφορα είδη, 

με τη βοήθεια γεωμετρικών σχημάτων. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το ποια 

δραστηριότητα θα ήθελε να επαναληφθεί, η μαθήτρια κατέδειξε τη 
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συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι οδηγίες των εργασιών, δίνονταν, όσες φορές 

κρινόταν απαραίτητο, προκειμένου να γίνουν κατανοητές από την πλευρά της 

μαθήτριας. Όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιούνταν διαλείμματα, 

προκειμένου να ξεκουράζεται και να έχει διάθεση να επανέλθει. 

Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Της άρεσαν σχεδόν όλες οι δραστηριότητες, με ίδιαιτερη προτίμηση να 

καταδεικνύεται στη δεύτερη εξ’ αυτών. Καλή επίδοση σημείωσε και στη 

γραπτή άσκηση, όπου όπως φαίνεται, όσο την επαναλαμβάνουμε η μαθήτρια 

νιώθει οικεία και ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα. Στους λαβύρινθους με τα 

ζωάκια, πήγε πολύ καλά και παρατηρήθηκε βελτίωση σε σχέση με τον τρόπο 

που χειρίστηκε την επίλυση της άσκησης.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Δυσκολία παρουσίασε στη γραπτή άσκηση, όταν έφτασε στο σημείο να 

σχηματίσει δική της πρόταση. Υπό την απαραίτητη καθοδήγηση και την 

υπόδειξη περιγραφής ενός αντικειμένου όπου είχαμε μπροστά μας (κασετίνα), 

έφερε απλοϊκά, από συντακτική και λεξιλογική άποψη τη δραστηριότητα εις 

πέρας. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη, ότι δεν έχει ξαναέρθει σε επαφή με αυτού 

του είδους την άσκηση, η επίδοσή της κρίνεται πάρα πολύ καλή.  

 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6. Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

 Η διδασκαλία ανταποκρίθηκε στους σκοπούς και τους στόχους, όπου είχαν 

τεθεί εξ’ αρχής. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Αν γνώριζα τον ενθουσιασμό που θα προέκυπτε στη δεύτερη δραστηριότητα 

με την ομαδοποίηση των αντικειμένων, θα είχα επεκτείνει την εργασία με την 

κατασκευή κολλάζ. 
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8ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Πάμε για ψώνια; (2) 

1/11/2015 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Η μαθήτρια συμμετέχει ενεργά και σε αυτή τη διδασκαλία, 

πραγματοποιούνται ερωταποκρίσεις και διάλογος, προκειμένου να επιλύονται 

οι απορίες της, αλλά και για να εξασκείται στη συζήτηση. Έχει επιλεχθεί ο 

εποικοδομητισμός και η βιωματική μορφή μάθησης, ανάλογα με τη 

δραστηριότητα. 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Δε συνέβη κάτι ασυνήθιστο στη διδασκαλία μου. Όταν παρατηρούνταν 

κόπωση από την πλευρά της μαθήτριας, πραγματοποιούνταν μικρά εσωτερικά 

διαλείμματα και σε αυτή τη διδασκαλία. 

 

3. Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

Εξαιρετικά πήγε από άποψη συμμετοχής, ενθουσιασμού, αλλά και 

ανταπόκρισης, η δραστηριότητα με την πλαστελίνη και τα όσπρια. Η μαθήτρια 

μάλιστα, μου ζήτησε να αφήσω στο σπίτι της τα υλικά, για να επαναλάβει τη 

δραστηριότητα αυτή. Πολύ καλά πήγε και η δραστηριότητα με την κατασκευή 

λίστας από το σούπερ μάρκετ, υπό την κατευθυντική μορφή ερωτήσεων. 

Ακόμη, η μαθήτρια εντυπωσιάστηκε στην άσκηση της αποθεραπείας με τη 

συνέχεια σχηματισμού των μοτίβων, όταν της πρότεινα να λέμε μαζί δυνατά, τα 

σχήματα που βλέπουμε, ώστε να βρούμε ποιο θα πρέπει να σχεδιάσει. Έδειξε 

να απολαμβάνει τη δραστηριότητα και να ξεχνά την κούρασή της. Δυσκολία 

επέδειξε στην άσκηση του παζλ, αλλά με την παροχή βοήθειας, τα κατάφερε 

πολύ καλά. 
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Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Της άρεσε το σύνολο των δραστηριοτήτων, αλλά περισσότερο η άσκηση με 

την πλαστελίνη και την ομαδοποίηση των όσπριων. Επίσης, ιδιαίτερα 

ενθουσιασμένη ήταν με την κατασκευή λίστας δέκα πραγμάτων από το σούπερ 

μάρκετ. Πραγματοποιούνταν ερωτήσεις, προκειμένου να αναφέρει κάποια 

προϊόντα, όταν την έβλεπα να δυσκολεύεται. Το παζλ τη δυσκόλεψε λίγο και 

χρειάστηκε να επεξεργαστεί για κάποια λεπτά τα κομμάτια. Επίσης, 

προσπάθησα να τη βοηθήσω, με το να την παροτρύνω να παρατηρήσει κάποια 

χρώματα και κάποια συγκεκριμένα σημεία. Τελικά, τα κατάφερα πολύ 

ικανοποιητικά. Η εργασία με την εύρεση διαφορών, στέφθηκε από επιτυχία και 

παρουσίασε μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Παρόλα 

αυτά, όταν δυσκολευόταν, πραγματοποιούταν βοηθητικές ερωτήσεις, 

προκειμένου να διευκολυνθεί και να καταφέρει μόνη της να φέρει εις πέρας την 

εργασία. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι τα μοτίβα την ενθουσίασαν και μου 

ζήτησε να της ξαναπάω τέτοιου είδους άσκηση.  

 

5.  Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Η μαθήτρια δυσκολεύτηκε στον σχηματισμό του παζλ και στην εύρεση δύο 

διαφορών, αλλά υπό την απαραίτητη καθοδήγηση απέδωσε πάρα πολύ καλά.  

 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6.  Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

 Η διδασκαλία ανταποκρίθηκε στους σκοπούς και τους στόχους, όπου είχαν 

τεθεί εξ’ αρχής. 

 

7.  Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Στην παρούσα διδασκαλία, δεν θα πραγματοποιούσα αλλαγές, γιατί από την 

αρχή, μέχρι και το τέλος, συμμετείχε, ήταν ενθουσιασμένη και χαρούμενη που 

τα κατάφερνε. 
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9ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Είμαστε έτοιμοι; (1) 

6/11/2015 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Η μαθήτρια συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσχεδιασμένες δραστηριότητες, 

επιμένως το μαθητοκεντρικό μοντέλο, εφαρμόζεται και σε αυτή τη διδασκαλία. 

Οι ερωταποκρίσεις και ο διάλογος, χρησιμοποιούνται διαρκώς, προκειμένου τα 

ζητούμενα των δραστηριοτήτων να είναι ξεκάθαρα στη μαθήτρια. Η 

εποικοδομητική μορφή μάιησης, χρησιμοποιήθηκε, στις δραστηριότητες όπου 

ήταν εφικτό. 

 

2.  Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Η μαθήτρια, ήταν ελαφρώς κουρασμένη, πριν την έναρξη της συνεδρίας μας. 

Παρόλα αυτά, στην πορεία της διδακτικής ώρας, κατάφερε να ηρεμήσει, έπειτα 

από παραινέσεις και να συμμετάσχει στο σύνολο των δραστηριοτήτων. 

 

3. Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

Η διδασκαλία σε γενικές γραμμές ήταν επιτυχής. Η μαθήτρια ενθουσιάστηκε 

για μία ακόμη φορά με τη φύση των δραστηριοτήτων και όταν δεν αισθανόταν 

κουρασμένη και ήταν εφικτή η εμπλοκή της στη μαθησιακή διαδικασία, 

σημείωνε πολύ καλές επιδόσεις. Εξαιρετικά πήγε η δραστηριότητα με τα 

καλαμάκια και το πέρασμα στο χοντρό κορδόνι. Της άρεσε πολύ, ήταν 

ικανοποιημένη και απολάμβανε την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Οι 

υπόλοιπες δραστηριότητες, δεν ήταν ξένες στη μαθήτρια, καθώς τις είχαμε 

συναντήσει και στις δύο πρώτες συναντήσεις μας. Στο σύνολό τους, κύλησαν 

πολύ καλά, με τη μαθήτρια χαρούμενη και ενεργή. 
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Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Όλες οι δραστηριότητες της άρεσαν πάρα πολύ, σε βαθμό όπου κατάφεραν να 

μετατρέψουν τη διάθεσή της από πλήρως αρνητική, στα πρώτα λεπτά της 

συνάντησής μας, σε απόλυτα θετική. Της άρεσε η εξάσκηση με το ψαλίδι, τα 

καλαμάκια και το χοντρό κορδόνι. Δήλωσε στο πέρας της διδασκαλίας, ότι θα 

ζητούσε από τη δασκάλα της στο σχολείο, να έρχεται σε επαφή με τέτοιου 

είδους δραστηριότητες. Τα αθλήματα, σαν θέμα, κέντρισαν το ενδιαφέρον της 

και ανταποκρίθηκε πολύ καλά σε όλες τις δραστηριότητες, όπου είχαν 

παιγνιώδη μορφή. Το κομμάτι όπου αντιμετωπίζεται η μεγαλύτερη δυσκολία, 

είναι αυτό της κόπωσης και της επαναφοράς της. 

5.  Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Η μαθήτρια, δεν παρουσίασε δυσκολία στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, 

καθώς οι οδηγίες ήταν σαφείς και οι επεξηγήσεις διαρκείς. Δυσκολία 

παρουσίασε αρχικά, λόγω της κούρασης που ένιωθε και της αρνητικής διάθεσης 

που έιχε, πριν την έναρξη της συνεδρίας. Πραγματοποιήθηκαν εσωτερικά 

διαλείμματα, προκειμένου, η μαθήτρια να ήταν σε θέση να ολοκλήρωνε τις 

δραστηριότητές της.  

 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6.  Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

 Η διδασκαλία ανταποκρίθηκε στους σκοπούς και τους στόχους, όπου είχαν 

τεθεί εξ’ αρχής. 

 

7.  Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Δε θα πραγματοποιούσα αλλαγές στο κομμάτι επιλογής των δραστηριοτήτων, 

όυτε της θεματολογίας, διότι, η μαθήτρια συμμετείχε με ενδιαφέρον και θετική 

διάθεση σε όλες τις δραστηριότητες. 
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10ο Ημερολόγιο 

Θεματική ενότητα: Είμαστε έτοιμοι; (2) 

8/11/2015 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου; 

 Χρησιμοποιήθηκαν οι ερωταποκρίσεις, ο διάλογος, η βιωματική και 

εποκοδομητική μορφή διδασκαλίας, προκειμένου η μαθήτρια να συμμετέχει 

ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να επιλύονται οι απορίες της. 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη διδασκαλία μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Δεν παρατηρήθηκε κάτι ασυνήθιστο κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. 

Κρίθηκε απαραίτητο, να πραγματοποιούνται εσωτερικά, μικρά διαλείμματα, για 

να αντιμετωπίζεται η κόπωση από την πλευρά της μαθήτριας. 

 

3. Ποια σημεία της διδασκαλιας μου ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

Πάρα πολύ καλά, πήγε η δραστηριότητα με τα μοτίβα. Η μαθήτρια, γενικά ήταν 

ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, καθώς της 

άρεσαν πολύ τα αθλήματα. Τη δραστηριότητα με τα μοτίβα, την είχαμε 

πραγματοποιήσει και σε παρελθούσα διδασκαλία και είχε στεφθεί από ιδιαίτερη 

επιτυχία. Στη μαθήτρια, παρέχονταν, τα αθλήματα ανακατεμένα, ώστε να 

συνεχίσει τα μοτίβα. Της άρεσε πολύ και επανέλαβε μόνη της από την αρχή τη 

δραστηριότητα. Εφόσον την ευχαριστούσε, της επέτρεψα να επαναλάβει τη 

διαδικασία. Παρατηρήθηκε ότι τη βοηθούσε πολύ να λέει δυνατά τα αθλήματα 

που έβλεπε, προκειμένου να έβρισκε τα ζητούμενα. Το ίδιο καλά, πήγε και η 

δραστηριότητα με το δίπλωμα χαρτιών Α4. Της άρεσε πολύ και παρατηρήσαμε, 

υπό ερωτήσεις κλειστού τύπου τις διαφορές που προέκυπταν στα μεγέθη των 

χαρτιών. Στη δραστηριότητα της αποθεραπείας. Ήταν αρκετά κουρασμένη και 

δεν κατάφερε να χρωματίσει, ολόκληρη την πεταλούδα. 
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Ερωτήσεις σχετικά με τη μαθήτρια 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά η μαθήτρια; 

 Όπως προαναφέρθηκε, η μαθήτρια ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με τη συνέχιση 

των μοτίβων. Έβρισκε μόνη της τα ζητούμενα αθλήματα και τα τοποθετούσε. 

Επανέλαβε την άσκηση, μία ακόμη φορά, χωρίς να της ζητηθεί. Ακόμη, της 

άρεσε πολύ και η άσκηση με το δίπλωμα χαρτιών σε 2, 4 ,6 και 8 μέρη. Πήγε 

καλά και έδειχνε ενδιαφέρον παρατήρησης των διαφορών. Στην άσκηση με τις 

διακεκομμένες γραμμές, σημείωσε καλύτερη επίδοση από την τελευταία φορά 

που είχε έρθει σε επαφή. Τις ασκήσεις γραφής, πήγε αρκετά καλά. Παρέχονταν 

συνεχείς οδηγίες και βοήθεια, προκειμένου η μαθήτρια να κατανοήσει 

επακριβώς το ζητούμενο. Στην άσκηση, όπου έλειπαν ορισμένες λέξεις και 

έπρεπε να τις εντοπίσει, πήγε πολύ καλά, αφού κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεών μας, ήρθε σε επαφή, αρκετές φορές με τέτοιου είδους άσκηση. 

Φάνηκε να την αντιμετωπίζει με περισσότερη ευκολία. Τα γράμματά της ήταν 

αρκετά βελτιωμένα, αλλά η υπενθύμιση του τόνου κρινόταν απαραίτητη.  

 

5.  Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο η μαθήτρια; 

 Οι δυσκολίες της αφορούσαν την κατανόηση ορισμένων δραστηριοτήτων, 

όπως το δίπλωμα των χαρτιών, αρχικώς, αλλά εφόσον πραγματοποίησα 

παράδειγμα, μέσω επίδειξης, μπροστά της, αντιλήφθηκε το ζητούμενο και ήταν 

σε θέση, μέσω συνεχούς καθοδήγησης να ανταποκρίνεται επαρκώς στις 

σκήσεις. 

 

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

6.  Ανταποκρίθηκε η διδασκαλία μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

 Η διδασκαλία ανταποκρίθηκε στους σκοπούς και τους στόχους, όπου είχαν 

τεθεί εξ’ αρχής. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Δε θα πραγματοποιούσα αλλαγές, στην παρούσα διδασκαλία, καθώς η 

μαθήτρια ανταποκρίθηκε επαρκώς στα ζητούμενά της. 
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