
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 

ΠΜΣ.: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

Ανίχνευση γραφοκινητικών δυσκολιών στην προσχολική ηλικία. 

Συσχέτιση δυο εργαλείων αξιολόγησης. 

της 

Μακρή Νατάσα 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάς Κουρτέσης, Αν. Καθ. Τμήμα Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΔΠΘ 

Εξεταστές:   Αναστασία Αλευριάδου, Aν. Καθηγήτρια ΠΤΝ/ΠΔΜ 

    Κλεονίκη Σέμογλου, Καθηγήτρια EΔΙΠ του ΠΔΜ 

 

 

 

Φλώρινα, Μάιος 2016



2 

 

 

Copyright © Νατάσα Μακρή, 2016. 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας,  

εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 

αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 

φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 

παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό 

σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα 

που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν την συγγραφέα και μόνο. 



3 

 

 

Ονοματεπώνυμο:      Νατάσα Μακρή 

Α.Ε.Μ.:       480 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:     natasa-makri@hotmail.com  

Έτος εισαγωγής:      2015 

Κατεύθυνση:       Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Ανίχνευση γραφοκινητικών δυσκολιών στην 

προσχολική ηλικία. Συσχέτιση δυο εργαλείων 

αξιολόγησης. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, είναι προϊόν 

αυστηρά προσωπικής εργασίας, η βιβλιογραφία και οι πήγες που έχω χρησιμοποιήσει, 

έχουν δηλωθεί κατάλληλα με παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω 

χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα 

στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο 

τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Επισημαίνεται πως η 

συγκεκριμένη επιλογή βοηθά στον περιορισμό της λογοκλοπής διασφαλίζοντας έτσι τη 

συγγραφέα. 

 

 

Ημερομηνία 20 - 05 - 2016 

mailto:natasa-makri@hotmail.com


4 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η  

Της  

ΕΠΩΝΥΜΟ: Μακρή 

ΟΝΟΜΑ: Νατάσα 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Ιωάννης 

Α.Ε.Μ.: 480 

Τηλέφωνα: 6932344944 

Email: natasa-makri@hotmail.com  

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια  

Κατεύθυνση: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση 

Έτος εισαγωγής: 2015  

Φλώρινα, 20/05 /2016  

Προς 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Τμήμα Νηπιαγωγών 

Γ. Σ. Ε.Σ. 

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή 

μου για έγκριση του θέματος της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας:  

«Ανίχνευση γραφοκινητικών 

δυσκολιών στην προσχολική ηλικία. 

Συσχέτιση δυο εργαλείων 

αξιολόγησης.» 

 

με επιβλέπων καθηγητή τον 

Θωμά Κουρτέση 

Β΄ βαθμολογήτρια την 

Αναστασία Αλευριάδου  

και Γ’ βαθμολογήτρια τη 

Σέμογλου Κλεονίκη 

 

Με εκτίμηση 

Μακρή Νατάσα 

(υπογραφή) 

mailto:natasa-makri@hotmail.com


5 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................................... 8 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 9 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................ 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................... 16 

1.1. Σκοπός της έρευνας .................................................................................................... 16 

1.2. Σημασία της έρευνας .................................................................................................. 16 

1.3. Υποθέσεις.................................................................................................................... 17 

1.3.1.Ερευνητικές υποθέσεις ...................................................................................... 17 

1.3.2. Μηδενικές υποθέσεις ........................................................................................ 17 

1.3.3. Εναλλακτικές υποθέσεις ................................................................................... 17 

1.3.4. Οριοθετήσεις της έρευνας................................................................................. 18 

1.3.5. Περιορισμοί της έρευνας .................................................................................. 18 

1.3.6. Λειτουργικοί ορισμοί ........................................................................................ 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ................................................. 20 

2.1. Η Γραφή και οι παράγοντες που την επηρεάζουν ...................................................... 20 

2.1.1. Εξωτερικοί παράγοντες .................................................................................... 21 

2.1.2. Εσωτερικοί παράγοντες .................................................................................... 22 

2.2. Κίνηση και Γραφή ...................................................................................................... 26 

2.3.Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού DCD.................. ..............28 

2.4. Εργαλεία που περιλαμβάνουν γραφοκινητική αξιολόγηση ........................................ 31 

2.4.1. Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency ............................................... 32 

2.4.2. Movement Assessment Battery for Children .................................................... 33 

2.4.3. Writing Readiness Inventory Tool in Context. ................................................. 37 

2.4.4. Beery VMI. ....................................................................................................... 39 

2.5. Κλίμακα Αξιολόγησης της Γραφοκινητικής Δεξιότητας (ΚΑΓΔ)........................41 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ................................................................................. 42 

3.1. Συμμετέχοντες ............................................................................................................ 42 



6 

 

3.2. Όργανα Μέτρησης ...................................................................................................... 42 

3.3. Περιεχόμενο του τεστ ΚΑΓΔ ..................................................................................... 43 

3.3.1. Βαθμολογία, κριτήρια διαφοροποίησης και νόρμες του τεστ .......................... 48 

3.3.2. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία .............................................................................. 48 

3.3.3. Οδηγίες για αξιολόγηση των δυο δοκιμασιών του τεστ ................................... 49 

3.4. Περιεχόμενο του τεστ MABC-2 ................................................................................. 54 

3.4.1. Βαθμολογία, κριτήρια διαφοροποίησης και νόρμες του τεστ .......................... 55 

3.4.2. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία .............................................................................. 56 

3.5. Διαδικασίες ................................................................................................................. 58 

3.6. Στατιστική διαχείριση δεδομένων .............................................................................. 59 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ............................................................................. 60 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ......................................................................................... 72 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................... 78 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ............................................................................................................... 90 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ............................................................................................................. 123 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 . ................................................................................................................ 42 

Πίνακας 3.1. Περιγραφικά στοιχεία του συνόλου των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα ......................................................................................................... 42 

Πίνακας 3.2. Δοκιμασίες ελέγχου γραφοκινητικής δεξιότητας. Παράγοντες ................... 44 

Πίνακας 3.3. Δεξιότητες του Τομέα Λεπτής Επιδεξιότητας της 1ης Ηλικιακής 

Κατηγορίας του MABC-2 .......................................................................... 58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 . ................................................................................................................ 60 

Πίνακας 4.1. Επεξήγηση των έξι παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6 .......................................... 60 

Πίνακας 4.2. Συσχετίσεις μεταξύ των ποσοστιαίων θέσεων του κινητικού τομέα του 

MABC-2 και των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6, σύμφωνα με τις νόρμες των 

δύο μεθόδων αξιολόγησης ........................................................................ .68 



7 

 

Πίνακας 4.3. Συσχετίσεις μεταξύ του γενικού τυπικού σκορ του κινητικού τομέα του 

MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6 ............ 69 

Πίνακας 4.4. Συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 1ης δεξιότητας του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ  

4-6 ............................................................................................................... 70 

Πίνακας 4.5. Συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 2ης δεξιότητας του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ  

4-6 .............................................................................................................. .70 

Πίνακας 4.6. Συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 3ης δεξιότητας του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ  

4-6 ............................................................................................................... 71 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 . ................................................................................................................ 60 

Γράφημα 4.1. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 1ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6....61 

Γράφημα 4.2. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 2ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6....62 

Γράφημα 4.3. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 3ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6....63 

Γράφημα 4.4. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 4ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6....64 

Γράφημα 4.5. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 5ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6....65 

Γράφημα 4.6. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 6ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6....66 



8 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ανίχνευση γραφοκινητικών δυσκολιών στην προσχολική ηλικία. Συσχέτιση δυο 

εργαλείων αξιολόγησης  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας με δύο 

διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης. Επιπλέον, σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί 

η συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων των δύο παραπάνω μεθόδων αξιολόγησης. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 48 παιδιά προσχολικής ηλικίας, από 60 έως 71 μήνες, που 

φοιτούσαν σε Δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου Θέρμης. Τα 25 ήταν αγόρια και τα 23 

κορίτσια. Οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν α. οι δεξιότητες του 

Τομέα Λεπτής Επιδεξιότητας της δέσμης κινητικής αξιολόγησης Movement Assessment 

Battery for Children - 2 (MABC-2; Henderson, Sugden & Barnett, 2007) και β. η 

Κλίμακα Αξιολόγησης της Γραφοκινητικής Δεξιότητας 4-6 (ΚΑΓΔ 4-6; Τρούλη, 

Μανωλίτσης & Λιναρδάκης, 2012). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε πως 

πέντε από τα 48 παιδιά (10%) επέδειξαν χαμηλές επιδόσεις και στις δύο μεθόδους 

αξιολόγησης. Επιπλέον, φάνηκε πως οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης συσχετίζονται σε 

υψηλό βαθμό όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των παιδιών σε ποσοστιαίες θέσεις 

(σύμφωνα με τις Νόρμες των δύο μεθόδων) και πως το γενικό τυπικό σκορ του κινητικού 

τομέα του MABC-2 συσχετίζεται σημαντικά με τα τυπικά σκορ των παραγόντων του 

ΚΑΓΔ 4-6. Συμπερασματικά, φάνηκε πως και οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης είχαν την 

ευαισθησία να κατηγοριοποιούν τα παιδιά σύμφωνα με τις επιδόσεις τους σε 

γραφοκινητικές δεξιότητες και δεξιότητες λεπτού χειρισμού. Επιπλέον, φάνηκε πως και 

τα δύο εργαλεία εντόπισαν δυσκολίες στα ίδια παιδιά, γεγονός που αναδεικνύει καλή 

ταυτόχρονη εγκυρότητα. Το ποσοστό (10%) των παιδιών που επέδειξαν δυσκολίες είναι 

σχετικά υψηλό αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε 

περίοδο που οι σχετικές δεξιότητες δεν είχαν αναπτυχθεί.  

Λέξεις Κλειδιά: ανίχνευση, αξιολόγηση, γραφοκινητικές δεξιότητες, εργαλεία 

αξιολόγησης, προσχολική ηλικία. 
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ABSTRACT 

Detection of graphomotor difficulties in preschool children: Correlation of two 

assessment tools. 

The purpose of this study was to evaluate the graphomotor skills in preschool children 

using two different assessment tools as well as to examine the correlation among their 

factors. The sample consisted of 48 preschool children, aged 60-71 months, who attended 

public kindergartens of Thermi Municipality. The 25 of them were boys and the 23 were 

girls. The assessments tools were: a) the fine skills section included in the kinetic 

evaluation of the Movement Assessment Battery for Children - 2 (MABC-2; Henderson, 

Sugden & Barnett, 2007) and b. The Scale of Preschool Graphomotor Skill 4-6 (SPGS 4-

6; Trouli, Manolitsis & Linardakis, 2012). An analysis of the results revealed that five of 

the 48 children (10%) had poor performance in both tools. Moreover, a statistically high 

correlation was found between the two tools with regard to the categorization of the 

children in percentage positions (according to the norms of the tests) and the general 

standard score of MABC-2 correlated significantly with typical factor scores of SPGS 4-

6. In conclusion, both assessment tools were sensitive in categorizing the children 

according to their performance in graphomotor skills as well as fine handling skills. It 

should be noted that both tools identified difficulties in the same children, which proves 

that SPGS has a good concurrent validity. The percentage (10%) of the children who had 

difficulties is relatively high but it should be taken into account that the assessment was 

conducted at a time, that graphomotor skills were not fully developed. 

Key Words: detection, evaluation, graphomotor skills, assessment tools, preschool age. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Ο όρος "γραφοκινητικές δεξιότητες" αναφέρεται στις επιδέξιες εκείνες κινήσεις που 

σχετίζονται με τη γραφική εκτέλεση ζωγραφικών σχεδίων, γεωμετρικών σχημάτων ή 

λεκτικών και μη-λεκτικών συμβόλων μιας γλώσσας. Η μάθηση και η ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων ξεκινάει στην ηλικία των 5-6 ετών των παιδιών, ηλικία 

εισαγωγής των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία και 

ολοκληρώνεται στην ενήλικη ζωή». (Σέμογλου, 2002:2). «Είναι οι επιδέξιες εκείνες 

κινήσεις που σχετίζονται με το γράψιμο (γραμμές, κύκλοι, γράμματα, αριθμοί κλπ)» και 

υποστηρίζονται όπως όλες οι κινητικές δεξιότητες από συγκεκριμένο αριθμό ικανοτήτων 

που ονομάζονται γραφοκινητικές δεξιότητες» (Καμπάς, 1998:3). 

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες είναι από τις πιο σημαντικές αντιληπτικοκινητικές, 

δεξιότητες. Για την επιτυχή εκτέλεσή τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ωρίμανση 

των γνωστικών, κινητικών και αντιληπτικών ικανοτήτων (Παντελιάδου ,2000). 

H γραφή είναι μια από τις πιο σημαντικές καθημερινές σχολικές δραστηριότητες, είναι 

μια λεπτή κινητική δεξιότητα και αποτελεί μέρος των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Οι 

κινητικές δεξιότητες, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν και τις γραφοκινητικές 

δεξιότητες οι οποίες με τη σειρά τους, σχετίζονται με τη δύναμη και τον έλεγχο των 

μυών, (Levine, 1987) και ενσωματώνονται σε σημαντικές καθημερινές δεξιότητες, όπως 

η γραφή και η ζωγραφική που είναι αναγκαίες για την ακαδημαϊκή επίδοση όλων των 

μαθητών (Gallahue & Ozmun, 1998). Η αξιολόγηση της λειτουργίας της κίνησης στα 

μικρά παιδιά έχει γίνει όλο και πιο σημαντική τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δυσκολίες 

στην κίνηση συνδέονται με γνωστικές, γλωσσικές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

δυσκολίες Piek, Hands & Licari, (2012). 

 Η ικανότητα γραφής ακολουθεί αναπτυξιακά αυτή της σχεδίασης όπου το παιδί αρχίζει 

να εξοικειώνεται με τα διάφορα εργαλεία γραφής. Η φάση αυτή είναι πολύ σημαντική 

καθώς αναπτύσσεται η λεπτή κινητική δεξιότητα. Η ανάπτυξη των λεπτών κινητικών 

δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι κινητικές δραστηριότητες που 

καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην τάξη και είναι μια συνεχής 

απαίτηση σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Marr, Cermak, Cohn 
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& Henderson, 2003; McHale & Cermak, 1992). Η λεπτή κινητικότητα χαρακτηρίζεται 

από μικρές κινήσεις των μυών: σε αυτές που συνήθως συμβαίνουν στα δάχτυλα 

(Gallahue & Ozmun, 1998), οι οποίες ποτέ δεν ενεργούν μόνες τους, παρά σχεδόν πάντα 

παρέχουν τη σταθερότητα και την επιδεξιότητα που απαιτείται για τη λειτουργία των 

δαχτύλων (Erhardt & Meade, 2005). Εκτός όμως από τη λεπτή κινητικότητα, 

απαραίτητες βασικές προϋποθέσεις για την κατάκτηση της γραφής σύμφωνα με τους 

Smits-Engelsman και Van Galen, (1997) είναι η πλευρικότητα, το σχήμα του σώματος, η 

κατάκτηση της χωρικής και της χρονικής δόμησης. Όλες αυτές οι δεξιότητες χρειάζεται 

να επιστρατευτούν ταυτόχρονα καθώς είναι πολύ βασικές για την ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων και απαιτούνται έτσι ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν για 

την είσοδό τους στο σχολείο. 

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία της γραφής είναι κοινή για όλα τα παιδιά ξεκινά 

χρονικά κατά την είσοδο των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Πολλά όμως από αυτά 

δυσκολεύονται και αποτυγχάνουν στις γραφοκινητικές δεξιότητες, ενώ δεν μπορούν 

ανάλογα με την ηλικία τους, να παράγουν ένα ευανάγνωστο- ικανοποιητικό γραπτό. Η 

σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της πλήρους ανάπτυξης της ικανότητας της γραφής 

διαπιστώνεται από το μεγάλο ποσοστό ενασχόλησης των μαθητών με δραστηριότητες 

γραφής, αφού καταλαμβάνουν κατά μέσο όρο το 30% - 60% μιας μέρας στο σχολείο 

(McHale & Cermak, 1992). Παρόλα αυτά όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γραφή 

αναφέρουν σε έρευνά τους οι Engel-Yeger, Nagauker-Yanuv και Rosenblum, (2009). 

 Οι Judkins, Dague και Cope (2009) διαπίστωσαν ότι το 25% των τυπικώς 

αναπτυσσόμενων παιδιών έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε δεξιότητες γραφής από τα 

παιδιά της ηλικίας τους, με τυπική απόκλιση 1,5. Αυτό δείχνει ότι ακόμη και τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά δυσκολεύονται με αυτές τις δεξιότητες. Η επικράτηση των 

προβλημάτων γραφής έχει υπολογιστεί ότι κυμαίνονται από 12% έως 33%. Οι δυσκολίες 

γραφής σχετίζονται με έλλειψη ευελιξίας στο γράψιμο, χαμηλή ταχύτητα ενώ τα παιδιά 

εκφράζουν παράπονα και βιώνουν πόνο ή δυσφορία ενώ γράφουν (Overvelde et al., 

2011). Άλλοι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στους μαθητές, είναι 

ο όγκος των γραπτών εργασιών που απαιτούνται στο σχολείο, οι δυσκολίες με το 

χειρισμό των εργαλείων γραφής Hamstra-Bletz, (1994) με αποτέλεσμα να 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή του γραπτού λόγου και να έχουν αργότερα 

προβλήματα στο δημοτικό που μπορεί να εμποδίσουν την ακαδημαϊκή τους πρόοδο 

(Feder & Majnemer, 2007). 

Η γραφή γίνεται γι αυτούς μια πολύ δύσκολη διαδικασία, καθώς στο σχολείο δεν γίνεται 

με σωστό τρόπο η εκμάθηση της, ειδικότερα για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν 

μαθησιακές δυσκολίες (Levine, 1990), ενώ η δυσκολία στην παραγωγή του γραπτού 

λόγου και η δυσγραφία, είναι ένα κοινό στοιχείο για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

Waber & Bernstein, (1994). Οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με την ικανότητα 

γραφής, γι αυτό οι διαθέσιμες έρευνες δείχνουν ότι ανάμεσα στο 90% και 98% 

(Clements, 1966) των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στη 

λεπτή κίνηση ή φτωχή, αργή, και κακή γραφή. Τα αποτελέσματα μιας σειράς μελετών 

που πραγματοποιήθηκαν στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δείξει ότι οι 

δυσκολίες στη γραφή τα πρώτα χρόνια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

προγνωστικός δείκτης των γενικότερων μαθησιακών δυσκολιών αργότερα (Harvey & 

Henderson, 1997; Simner, 1982; 1990;). 

Είναι σημαντική η επίδραση της κίνησης στις γραφοκινητικές δεξιότητες γι αυτό οι 

εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου και του δημοτικού θα πρέπει να έχουν υπόψη τους στα 

προγράμματα παρέμβασης την εκπαίδευση των λεπτών κινήσεων, καθώς η εκπαίδευση 

αυτών βοηθά στην ανάδειξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων Spanaki, Venetsanou, 

Evaggelinou, & Skordilis, (2014).  

Η γραφή και η ζωγραφική έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα τεστ, ως κινητική διαδικασία 

για την αξιολόγηση της κίνησης. Τα τελευταία χρόνια ως εργαλεία αξιολόγησης 

χρησιμοποιούνται και οι υπολογιστές, τα ασύρματα στυλό και οι ψηφιοποιητές. Μ αυτά 

τα σύγχρονα μέσα καταγραφής, δίνεται στους ερευνητές η δυνατότητα να ελέγχουν με 

περισσότερη ακρίβεια τις κινήσεις που γίνονται κατά την διαδικασία της γραφής, για την 

μελέτη των εξελικτικών επιδράσεων στο κινητικό έλεγχο των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων (Σέμογλου, 2002). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα όσον αφορά την 

αξιολόγηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων και επιλέγονται διάφορα εργαλεία. Αυτό 
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έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων αξιολόγησης της 

γραφής. Είναι δηλαδή τεστ που μετρούν ποσοτικά χαρακτηριστικά της γραφής και 

βασίζονται σε νόρμες. Άλλα εξετάζουν την ταχύτητα , την ευελιξία, την ορθογραφία, την 

κίνηση, την προσοχή και τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Μερικά από τα ποιο γνωστά 

εργαλεία αξιολόγησης της κίνησης είναι τα εξής: Tο Movement ABC-2 (Henderson, 

Sugden & Barnett, 2007), το Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-2 (Bruininks 

& Bruininks, 2005),Test of Gross Motor Development – 2 (TGMD, Ulrich, 2000), καθώς 

και άλλα τεστ που περιλαμβάνουν τη γραφοκινητική δεξιότητα όπως: το Writing 

Readiness Inventory Tool in Context WRITIC από τους Hartingsveldt et al.,( 2011), η 

οποία έχει δημιουργήσει αυτό το εργαλείο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας 

προγραφής που χορηγείται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 χρονών στη φάση προ-

γραφής και το Beery VMI ( Beery, Buktenica, & Beery, 2010) είναι ένα εργαλείο 

αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των προβλημάτων γραφής με 

συναφή προβλήματα στις λεπτές κινητικές δεξιότητες (Feder et al., 2000) και έχει 

αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας γραφής σε 

παιδιά ηλικίας 5 και 6 χρονών (MAKR & Cermak, 2002). 

 Η γνώση της κινητικής ανάπτυξης και η αξιολόγηση αυτής είναι πολύ σημαντική για την 

ανάπτυξη του παιδιού. Η αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας αποτελεί ένα 

πολύ σημαντικό ερευνητικό αντικείμενο, γιατί συμβάλλει στην κατανόηση της 

προσωπικότητας συνολικά και βοηθά στην δημιουργία αναπτυξιακά κατάλληλων 

προγραμμάτων παρέμβασης (Βενετσάνου,2007). Οι Gallahue και Ozmun, (1998) 

αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας και στις αρχές του δημοτικού 

σχολείου, όπου οι λεπτές κινητικές δεξιότητες αναπτύσσονται, οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να εστιάσουν εξατομικευμένα στις λεπτές κινητικές ικανότητες των παιδιών του 

νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Είναι εξαιρετικά σημαντική η ανίχνευση 

ειδικών κινητικών ελλειμμάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας τόσο για τη συνολική 

ανάπτυξη τους, όσο και γιατί οι πληροφορίες που παρέχονται από τα εργαλεία 

αξιολόγησης μπορεί να είναι χρήσιμα για την πρόληψη των πιθανών κινητικών ή άλλων 

αναπτυξιακών διαταραχών Vlachos, Papadimitriou, Bonoti, (2014) . Οι έρευνες 

επισημαίνουν τη σπουδαιότητα της αξιολόγησης των εξατομικευμένων αναγκών που 

μπορούν να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την υλοποίηση των 
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προγραμμάτων παρέμβασης για την ενίσχυση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων (Erhardt 

&Meade, 2005; Pernalete, Edwards, Gottipati, Tipple & Kolipakam, 2005). Έχει 

υπολογιστεί ότι τα προβλήματα γραφής στα παιδιά κυμαίνονται μεταξύ 5% και 30% 

ανάλογα με τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται Hartingsveldt,et al,(2015), γι 

αυτό ακριβώς το λόγο είναι σημαντικό να ανιχνεύονται και να αξιολογούνται οι 

γραφοκινητικές δεξιότητες από το νηπιαγωγείο για να προλαμβάνονται μετέπειτα 

ακαδημαϊκές δυσκολίες. Τα εργαλεία αξιολόγησης μπορούν να δώσουν ένα 

τυποποιημένο πλαίσιο μέσα από το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συλλέξουν 

σημαντικές πληροφορίες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους στις 

δεξιότητες λεπτής κίνησης-συμπεριλαμβανομένης της δυσκολίας των γραφοκινητικών 

δυσκολιών-αλλά και να κατανοήσουν τους παράγοντες που ευθύνονται για τις δεξιότητες 

γραφής. Κατόπιν μπορούν να παραπέμψουν σε επαγγελματίες ή φυσιοθεραπευτές για τη 

θεραπεία των φτωχών επιδόσεων ή να αναπροσαρμόσουν το πρόγραμμά τους ανάλογα με 

τις ανάγκες των μαθητών τους και να αναπτύξουν εξατομικευμένες στρατηγικές για τη 

βελτίωση εκείνων που χρειάζονται Woodward & Swinth,( 2002). Η έγκαιρη Θεραπεία 

θεωρείται ευεργετική έτσι ώστε το έλλειμμα να αντιμετωπιστεί και διορθωθεί έτσι ώστε 

να αποφευχθεί η αρνητική επίπτωση στην αυτοεκτίμηση τους (Ratzon, Efraim & Bart, 

2007). 

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα παιδιά που 

βρίσκονται σε επικινδυνότητα να εμφανίσουν προβλήματα γραφής σε νεαρή ηλικία, για 

να παρέχουν πρόσθετη διδασκαλία ή θεραπευτική παρέμβαση (Bart et al., 2007; Marr & 

Cermak, 2002; Ratzon et al., 2007). Τα παιδιά του νηπιαγωγείου συχνά παραπέμπονται 

σε επαγγελματίες ή φυσιοθεραπευτές για την αξιολόγηση ή / και τη θεραπεία των 

φτωχών κινητικών τους επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων και των προ-γραφικών 

δυσκολιών. Πολλές μελέτες αποδεικνύουν και υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα 

των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της γραφής παρά τις διακυμάνσεις στη 

διάρκεια, τη συχνότητα και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται Feder & 

Majnemer, (2007). 

Λόγω του θεμελιώδους ρόλου των λειτουργιών της κίνησης κατά την εκτέλεση ακόμη 

και των πιο βασικών απαιτήσεων του σχολείου, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κινητικές 
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δυσκολίες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες στο σχολικό 

περιβάλλον. Αυτοί οι μαθητές που χαρακτηρίζονται ως «κακοί γραφείς» και έχουν 

δυσκολία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής συχνά υποφέρουν στην εκπαιδευτική 

και συναισθηματική τους ανάπτυξη Rosenblum, Weiss & Parush, (2003) καθώς 

επηρεάζεται και η συμπεριφορά τους στο σχολείο, αλλά και η πρόοδό τους (Cermak & 

Henderson, 1990). Μαζί με τις γραφοκινητικές δεξιότητες είναι σημαντικό να 

αξιολογούνται και οι κινητικές δεξιότητες στο νηπιαγωγείο καθώς οι κινητικές 

λειτουργίες σχετίζονται με την κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή στο σχολείο 

Bart, Hajami & Bar-Haim, (2007). 

Δεδομένου ότι στην προσχολική ηλικία, η γραφή και οι κινητικές δεξιότητες που τη 

διέπουν, αποτελούν έναν ισχυρό προγνωστικό παράγοντα της ακαδημαϊκής επίδοσης του 

παιδιού και ένα πολύ σημαντικό δείκτη σχολικής ετοιμότητας, η συγκεκριμένη έρευνα 

εστιάζεται στην αξιολόγηση και ανίχνευση των γραφοκινητικών διαταραχών με δυο 

διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης όπου η μια εξετάζει τη γραφή ολιστικά και η άλλη 

κινητικά. 

Στην Ελλάδα έχουν βρεθεί και άλλες μελέτες όπου εξέτασαν τη γραφή ως προς την 

επίδραση του φύλλου, της χρονικής ανάπτυξης και του γραφοκινητικού θέματος σε 

παιδιά 5-7 χρονών με κινηματικές αναλύσεις (Σέμογλου,2002), ενώ η έρευνα του 

(Παπαδημητρίου, 2005) εξέτασε τις διαφορές στις γραφοκινητικές δεξιότητες μεταξύ 

παιδιών με ή χωρίς κινητική αδεξιότητα σε συγκεκριμένο μη λεκτικό γραφοκινητικό 

θέμα, καθώς και την επίδραση του φύλλου και της τάξης. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης της γραφής, ωστόσο τα περισσότερα από αυτά 

έχουν σχεδιαστεί για ηλικίες πάνω από 5 ετών και δεν επικεντρώνονται στην αξιολόγηση 

παιδιών προσχολικής ηλικίας( Τρούλη, Μανωλίτσης, Λιναρδάκης,2012). Γι΄αυτό για την 

διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας επιλέξαμε ένα καινούργιο εργαλείο το ΚΑΓΔ για 

την ανίχνευση και αξιολόγηση των γραφοκινητικών διαταραχών. Δεδομένου λοιπόν των 

περιορισμένων ερευνών στον ελλαδικό χώρο με τη συμμετοχή παιδιών προσχολικής 

ηλικίας θεωρώντας επίσης σημαντικό να αξιολογούνται έγκαιρα οι κινητικές δεξιότητες 

και λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση των προβλημάτων γραφής στην 
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ακαδημαϊκή πρόοδο και αυτοεκτίμηση των παιδιών καταλήξαμε στη διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας. 

1.1 Σκοπός της έρευνας 

Δεδομένου λοιπόν της σπουδαιότητας της ανίχνευσης και αξιολόγησης των 

γραφοκινητικών διαταραχών στο νηπιαγωγείο, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η 

αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας με δύο διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης: 

α) Τις δεξιότητες του Τομέα Λεπτής Επιδεξιότητας της μπαταρίας κινητικής αξιολόγησης 

Movement Assessment Battery for Children (Henderson, Sugden & Barnett, 2007) και  

β) Την Κλίμακα Αξιολόγησης της Γραφοκινητικής Δεξιότητας 4-6 (Τρούλη, 

Μανωλίτσης & Λιναρδάκης, 2012). 

Επιπλέον, σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων 

των δύο παραπάνω μεθόδων αξιολόγησης. 

1.2. Σημασία της έρευνας 

Η προσχολική ηλικία είναι η πιο σημαντική χρονική περίοδος για την ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί σε θεωρητικό πλαίσιο αλλά 

και πρακτικό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τις νηπιαγωγούς να 

αξιολογήσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες για εκπαιδευτικούς ή και θεραπευτικούς 

σκοπούς. Η γραφοκινητική δεξιότητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους 

επικοινωνίας και αξιολόγησης της γνωστικής επίδοσης του παιδιού (Βλάχος & 

Παπαδημητρίου, 2003). Όσο πιο νωρίς εντοπιστούν τα προβλήματα τόσο πιο γρήγορα θα 

προλάβουμε την ανάπτυξη προβλημάτων γραφής και ως εκ τούτου την επίπτωσή τους 

στην ακαδημαϊκή πρόοδο και στην αυτοεκτίμησή τους. Με την έγκαιρη αντιμετώπιση, θα 

μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα είναι κατάλληλες για 

την εξέλιξη του παιδιού και την ομαλή προσαρμογή του στο σχολείο . Καθώς στην 

προσχολική ηλικία ,η γραφή και οι κινητικές δεξιότητες που την διέπουν, αποτελούν 

έναν ισχυρό προγνωστικό παράγοντα της ακαδημαϊκής επίδοσης του παιδιού (Dinehart & 

Manfra, 2013) και ένα πολύ σημαντικό δείκτη σχολικής ετοιμότητας (Grissmer, Grimm, 
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Aiyer, Murrah, & Steele, 2010). H έγκαιρη αξιολόγηση των δεξιοτήτων γραφής είναι 

μείζονος σημασίας γιατί μπορεί να μας υποδείξει τις κατάλληλες εξατομικευμένες 

συμβουλές και παρεμβάσεις (Ratzon et al., 2007).   

1.3.  Υποθέσεις  

1.3.1. Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας ήταν ότι: 

 Οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης θα διαχωρίσουν τα παιδιά ανάλογα με τις επιδόσεις 

τους. Τα ίδια παιδιά θα αξιολογηθούν και στα δυο τεστ. 

 Τα δύο τεστ θα κατηγοριοποιήσουν τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. 

 Οι αξιολογήσεις των παραγόντων των δύο μεθόδων αξιολόγησης θα συσχετίζονται 

θετικά υψηλά. 

1.3.2. Μηδενικές υποθέσεις 

Οι μηδενικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας ήταν ότι: 

 δε θα υπάρχει σημαντική συσχέτιση όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των παιδιών 

σε ποσοστιαίες θέσεις μεταξύ του κινητικού τομέα του MABC-2 και των παραγόντων 

του ΚΑΓΔ 4-6, σύμφωνα με τις φόρμες των δύο μεθόδων αξιολόγησης. 

 δε θα υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του γενικού τυπικού σκορ του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. 

 δε θα υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των τυπικών σκορ των τριών δεξιοτήτων 

του κινητικού τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 

4-6. 

1.3.3. Εναλλακτικές υποθέσεις 

Οι μηδενικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας ήταν ότι: 

 θα υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των 

παιδιών σε ποσοστιαίες θέσεις μεταξύ του κινητικού τομέα του MABC-2 και των 

παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6, σύμφωνα με τις φόρμες των δύο μεθόδων αξιολόγησης. 
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 θα υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του γενικού τυπικού σκορ του 

κινητικού τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-

6. 

 Θα υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των τυπικού σκορ τριών δεξιοτήτων 

του κινητικού τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 

4-6. 

1.3.4. Οριοθετήσεις της έρευνας 

Τα όρια που τέθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν ότι: 

 Εφαρμόστηκαν: 

α) οι δεξιότητες του Τομέα Λεπτής Επιδεξιότητας της Μπαταρίας Κινητικής 

Αξιολόγησης-Movement Assessment Battery for Children  

(Henderson, Sugden & Barnett, 2007) και 

β) η Κλίμακα Αξιολόγησης της Γραφοκινητικής Δεξιότητας 4 έως 6 ετών 

(Τρούλη, Μανωλίτσης & Λιναρδάκης, 2012 ). 

 τα παιδιά που αξιολογήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν παιδιά ηλικίας 5-6 

χρονών και φοιτούσαν σε τμήματα Δημόσιων νηπιαγωγείων του Δήμου Θέρμης. 

 η αξιολόγηση των κινητικών και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων έγινε στο Α 

τρίμηνο του σχολικού έτους (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος), χρονικό διάστημα που η 

ανάπτυξη της ικανότητας της γραφής δεν έχει αναπτυχθεί. 

 η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για το κάθε παιδί ξεχωριστά σε μια ήσυχη αίθουσα 

του σχολείου που κάθε ένα από αυτά φοιτούσε. 

1.3.5. Περιορισμοί της έρευνας 

Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας ήταν ότι: 

 θεωρήθηκε ότι όλα τα παιδιά κατέβαλαν τη καλύτερη δυνατή προσπάθεια. 

 δεν ελέγχθηκε η προγενέστερη εμπειρία των παιδιών και η εξάσκησή τους σε 

δεξιότητες γραφής. 

 δεν εξετάστηκαν το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντες. 
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 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ως «κυρίαρχο» χέρι θεωρήθηκε το χέρι που 

δήλωσαν τα παιδιά ότι γράφουν. 

1.3.6. Λειτουργικοί ορισμοί 

Παρακάτω αναλύονται οι ορισμοί που θα φανούν χρήσιμοι για τη μελέτη της εργασίας. 

 Παιδιά με γραφοκινητικές διαταραχές: Παιδιά των οποίων οι επιδόσεις υποδηλώνουν 

διαταραχές, σύμφωνα με τα κριτήρια των μεθόδων αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

 Παιδιά προσχολικής ηλικίας: Παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών και φοιτούσαν σε τμήματα 

Δημόσιων νηπιαγωγείων του Δήμου Θέρμης.  

 .Εργαλεία αξιολόγησης : Στην παρούσα έρευνα εφαρμόσθηκαν α) οι δεξιότητες του 

Τομέα Λεπτής Επιδεξιότητας της μπαταρίας κινητικής αξιολόγησης Movement 

Assessment Battery for Children (Henderson, Sugden & Barnett, 2007) και β) Η 

Κλίμακα Αξιολόγησης της Γραφοκινητικής Δεξιότητας 4-6 (Τρούλη, Μανωλίτσης & 

Λιναρδάκης, 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. Η Γραφή και οι παράγοντες που την επηρεάζουν 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία της γραφής και 

επηρεάζουν την ανάπτυξή της σημαντικά και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

στην αξιολόγησή της. Η γραφή είναι μια πολύπλοκη ανθρώπινη δραστηριότητα που 

εμπεριέχει ένα περίπλοκο μείγμα γνωστικών, κιναισθητικών και αντιληπτικοκινητικών-

συστατικών. Είναι ένα σύνολο συντονισμένων κινήσεων που υπόκεινται στον οπτικό 

έλεγχο και στην αισθησιοκινητική ανατροφοδότηση. 

Η σωστή λαβή του μολυβιού, με συγκεκριμένο προσανατολισμό γραφής και μέγεθος 

γραμμάτων και σε συγκεκριμένη θέση στην επιφάνεια γραφής έτσι ώστε να παράγει 

σωστά κι ευανάγνωστα σύμβολα, είναι παράγοντες σημαντικοί που συμβάλλουν στη 

σωστή λειτουργία της Βλάχος, & Παπαδημητρίου, (2007). 

Οι Denton, Cope & Moser (2006) αναφέρουν ότι η λειτουργία της γραφής εξαρτάται από 

την ωρίμανση και την ενσωμάτωση γνωστικών, οπτικοαντιληπτικών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας. Τονίζουν επίσης ότι η προγραφή και η λειτουργία της 

γραφής βασίζονται στις λειτουργίες της οπτικής αντίληψης, της κιναίσθησης και της 

οπτικοκινητικής ολοκλήρωσης, ορίζοντας την τελευταία ως την ικανότητα του να 

παρατηρείς κάτι και να μπορείς να το αναπαράγεις. Οι οπτικοαντιληπτικές δεξιότητες 

συμπεριλαμβανομένης της οπτικής αντίληψης του χώρου, της οπτικής ανάκλησης και του 

προσανατολισμού δεξιά-αριστερά, βοηθούν τα παιδιά να διακρίνουν οπτικά τις μορφές 

και να κρίνουν την ορθότητα τους (Tseng & Cermak,, 1993). Οι γραφοκινητικές 

δεξιότητες είναι από τις πιο σημαντικές αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες, ενώ για την 

επιτυχή εκτέλεσή τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ωρίμανση όλων αυτών των 

ικανοτήτων. Η επιτυχής εκτέλεσή τους βασίζεται στην ωρίμανση την ολοκλήρωση αλλά 

και τον συνδυασμό υψηλών αντιληπτικών γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων 

(Παντελιάδου, 2000). Όλες αυτές οι λειτουργίες όταν αναπτυχθούν ταυτόχρονα, 

αναμένεται να αποκτήσουν ένα επίπεδο επάρκειας γραφής που θα τους επιτρέπει να το 

χρησιμοποιούν επιδέξια ως εργαλείο για να επιτελέσουν το έργο τους στο σχολείο 

Rosenblum, Weiss & Parush, (2003). 
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Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε από το νηπιαγωγείο τους παράγοντες που ευθύνονται 

για τις δυσκολίες σε δεξιότητες γραφής. Παρόλο που η έρευνα των (Pape & Ryba, 2004) 

έδειξε ότι οι μαθητές αναλώνουν το 30-60% του χρόνου στη τάξη σε κινητικές 

δραστηριότητες (γραφής), εξακολουθούν να έχουν δυσκολία να παράγουν ένα 

ευανάγνωστο γραπτό. Σύμφωνα με τους Graham και Weintraub (1996) το 20% των 

παιδιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις δεξιότητες γραφής. Παρά το γεγονός ότι η γραφή 

είναι η κύρια απασχόληση κατά την παιδική ηλικία και είναι απαραίτητη για τη 

συμμετοχή του παιδιού στο περιβάλλον της τάξης ( Rosenblum 2008; 62: 298–307), 

ωστόσο οι δυσκολίες σε δεξιότητες γραφής κυμαίνονται από 10% έως 34% Rosenblum, 

Weiss και Parush (2003). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο, 

να δυσκολεύονται στην απόκτηση αυτοματοποιημένων κινήσεων γραφής. Υπάρχουν 

διάφοροι λόγοι για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι έχουν προβλήματα γραφής. Ένας από 

τους λόγους αυτούς είναι οι εσωτερικοί παράγοντες που βρίσκονται μέσα στο παιδί, που 

αφορούν την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και τη στάση του απέναντι στη γραφή. 

Ο δεύτερος λόγος αφορά εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι αποτελούνται από στοιχεία, 

όπως το μέγεθος του μολυβιού, ο χρόνος που κάνει ο μαθητής για να γράψει και η 

εκπαιδευτική προσέγγιση του δασκάλου (Marr, Windsor & Cermak, 2001). Έτσι ένας 

από τους λόγους της «κακής» γραφής, είναι και η δυσκολία που παρουσιάζουν τα παιδιά 

στις κινητικές δεξιότητες. 

2.1.1. Εξωτερικοί παράγοντες 

Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι αυτοί που αφορούν το εργαλείο της γραφής ,τον τρόπο 

λαβής του μολυβιού, το μέγεθος καθώς και οι οδηγίες που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός 

για την διαδικασία εκμάθησης της γραφής (Koziatek & Powell, 2003; Denton, Cope & 

Moser, 2006 ; Sinclair & Szabo, 2015). 

Κάποιοι ερευνητές σε παλιότερες έρευνές τους βρήκαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα στη ποιότητα γραφής και στη λαβή του μολυβιού καθώς και στη ταχύτητα 

γραφής με τη λαβή Ziviani & Elkins, (1986). Μετέπειτα έρευνα του Schneck, (1991) 

έδειξε πως η λαβή και η προτίμηση χεριού σχετίζονται με την ποιότητα της γραφής. Στην 

έρευνά τους σύγκριναν 60 παιδιά εκ των οποίων, 30 με προβλήματα γραφής και 30 χωρίς 
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και εξέτασαν τη λαβή και την προτίμηση χεριού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά 

με δυσκολίες γραφής μπορεί να εμφανίσουν χαμηλότερη βαθμολογία από τα παιδιά 

χωρίς προβλήματα γραφής. Επιπλέον τα παιδιά με κακή γραφή -άτομα με μειωμένη 

κιναισθητική ευαισθητοποίηση -μπορεί να εμφανίσουν χαμηλότερη βαθμολογία από 

αυτά με καλή κιναισθητική ευαισθητοποίηση. Τα παιδιά που δεν αποδίδουν καλά στις 

δεξιότητες γραφής δείχνουν λιγότερη προτίμηση για το χέρι από αυτούς που αποδίδουν 

καλά.  

Υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στους εργονομικούς παράγοντες και στην 

ποιότητα γραφής υποστηρίζουν βάσει ερευνάς τους οι Rosenblum, Goldstand & Parush, 

(2006). Οι εργονομικοί παράγοντες, όπως η στάση του σώματος και ο χειρισμός των 

εργαλείων γραφής, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αξιολόγηση της γραφής, 

καθώς μας δίνουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τη σχέση του παιδιού με τις 

δραστηριότητες γραφής, τα εργαλεία και το περιβάλλον. Σε μελέτη τους οι Rosenblum, 

Goldstand & Parush, (2006) εξέτασαν 50 μαθητές τρίτης τάξης με χαμηλή επίδοση στη 

γραφή και 50 με καλή επίδοση χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική ταμπλέτα μετρώντας 

τους εργονομικούς παράγοντες, όπως η στάση του σώματος, το πιάσιμο του μολυβιού, η 

τοποθέτησή του χαρτιού και η ποιότητα γραφής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες μαθητών όσον αφορά τις επιδόσεις και 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στους εργονομικούς παράγοντες και 

στην ποιότητα γραφής. Αργότερα άλλοι ερευνητές βρήκαν πως και άλλες λαβές μπορούν 

να είναι λειτουργικές εκτός από την τριποδική Schwellnus, Carnahan, Kushki, Polatajko, 

Missiuna, & Chau, (2012) όπου βιντεοσκόπησαν 150 μαθητές τυπικής ανάπτυξης και τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η λαβή δεν επηρεάζει τη ταχύτητα και την ευελιξία στη 

γραφή και άρα τα εναλλακτικά μοντέλα λαβής μπορούν να είναι αποδεκτά. 

2.1.2. Εσωτερικοί παράγοντες 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν 

αρνητικά την φυσιολογική ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Γι αυτό οι 

ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην διερεύνηση των αιτιών καθώς ο 
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εντοπισμός αυτών θα βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και μεθόδων 

για την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων γραφής. 

Πολλοί ερευνητές έδειξαν ενδιαφέρον για τους εσωτερικούς παράγοντες. Αυτοί αφορούν 

δεξιότητες όπως η κιναίσθηση, η οπτικοκινητική αντίληψη, ο κινητικός 

προγραμματισμός (motor planning), αλλά και άλλες γνωστικές δεξιότητες (η προσοχή, η 

μνήμη και η γλώσσα), παράγοντες που αναπτύσσει ο μαθητής και είναι πολύ σημαντικοί 

για την εξέλιξη της γραφής (Volman, 2006; Maeland, 1992; Cornhill & Case 

Smith,1996). Οι Denton, Cope & Moser, (2006), αποδίδουν τα αίτια για τα προβλήματα 

γραφής, στην οπτική αντίληψη, τη κιναίσθηση, την επιδεξιότητα των χεριών και στην 

οπτικοκινητική ολοκλήρωση. Όλες αυτές οι ικανότητες επιστρατεύονται ταυτόχρονα 

απαιτούν σχεδιασμό και εκτέλεση έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να ελέγχει χωρικές και 

χρονικές διαδικασίες, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις γραφοκινητικές δεξιότητες, οι οποίες 

απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο κινητικού συντονισμού. 

Οι Volman et. al (2006), σε έρευνά τους εξέτασαν 29 παιδιά με προβλήματα γραφής και 

20 παιδιά χωρίς προβλήματα και υποστηρίζουν και αυτοί, πως υπάρχουν δυο σημαντικοί 

μηχανισμοί που διέπουν την ποιότητα γραφής στα παιδιά και αυτοί είναι ο κινητικός 

συντονισμός και η οπτικοκινητική ολοκλήρωση, ενώ η αξιολόγηση των δεξιοτήτων 

γραφής στο νηπιαγωγείο, θα πρέπει να επικεντρώνεται σε αυτούς τους δυο μηχανισμούς. 

Η κακή γραφή είναι μέρος μιας ευρύτερης κατάστασης νευροκινητικής και 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συντονισμού των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Οι 

Smits-Engelsman, Van Galen & Portier, (1994) προσεγγίζουν το πρόβλημα από τη 

πλευρά του κινητικού ελέγχου. Στην έρευνά τους μελέτησαν ένα δείγμα 125 παιδιών 

τετάρτης και πέμπτης Δημοτικού που φοιτούν σε κανονικά Ολλανδικά σχολεία 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ερεύνησαν τη συσχέτιση ανάμεσα στη συχνότητα των 

προβλημάτων γραφής και τις λεπτές κινητικές αναπηρίες. Η Ποιότητα της γραφής 

αξιολογήθηκε με τη συνοπτική μέθοδο για την γραφή των παιδιών (ΒΗΚ) και το 

ερωτηματολόγιο για τους δασκάλους (SQT). Σχηματίστηκαν δύο ομάδες 12 παιδιών, μια 

ομάδα με καλές επιδόσεις στη γραφή και μια ομάδα με φτωχές επιδόσεις που 

επιλέχτηκαν από την χαμηλότερη κλίμακα απόδοσης του M-ABC. Η τελευταία ομάδα 

αξιολογήθηκε με το Movement Assessment Battery for Children (M-ABC test) όπου 
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εξετάστηκε η λεπτή κινητικότητα και το Motor Performance School Readiness Test 

(MSRT) όπου εξετάστηκε η κίνηση. Οι ερευνητές υποθέσανε ότι η κακή γραφή είναι 

μέρος μιας ευρύτερης κατάστασης νευροκινητικής και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 

συντονισμού των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Για την αξιολόγηση της λεπτής κίνησης 

χρησιμοποιήθηκε το λουλούδι-μονοπάτι (flower-trail-drawing) από το M-ABC. 

Επιπλέον, η πειραματική ομάδα των φτωχών γραφέων έλαβαν φυσιοθεραπεία για τρεις 

μήνες και μετά τη θεραπεία εξετάστηκαν ξανά για το επίπεδο επάρκειας γραφής και 

επανεξετάστηκαν πάλι μετά από εννέα μήνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 34% της 

ομάδας των 125 παιδιών εμφανίζουν προβλήματα γραφής. Η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι 

σοβαρά προβλήματα γραφής συνοδεύονται από σημαντικά κινητικά ελλείμματα. Τα 

αποτελέσματα μετέπειτα ερευνών των Smits-Engelsman, Niemeijer, & van Galen, 2001; 

Smits-Engelsman & van Galen, (1997) επιβεβαιώνουν πως οι δυσκολίες γραφής 

οφείλονται σε κινητικό έλλειμμα. 

Οι Bara, & Gentaz, (2011) έκαναν μελέτες προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο ρόλος 

των αντιληπτικών και οπτικο-κινητικών δεξιοτήτων στη γραφή. Τα παιδιά πήραν μέρος 

σε δύο προγράμματα εκπαίδευσης. Το ένα ήταν εκπαίδευση στον οπτικοκινητικό τομέα 

και το άλλο εκπαίδευση στην οπτική αντίληψη. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι 

βελτιώσεις σχετικά με τον τρόπο που τα παιδιά διερευνούν τα γράμματα και την 

ποιότητα γραφής μετά από εκπαίδευση στον οπτικοκινητικό τομέα (VH) ήταν 

υψηλότερες από τις βελτιώσεις μετά από την εκπαίδευση στην οπτική αντίληψη (V). 

Υποθέσανε ότι η εκπαίδευση στον οπτικοκινητικό τομέα (VH) ήταν πιο αποτελεσματική 

γιατί βελτίωσε τόσο τις αντιληπτικές όσο και τις οπτικο-κινητικές δεξιότητες. Μετά 

κάνανε ένα δεύτερο πείραμα, προκειμένου να διερευνήσουν το ρόλο του κάθε 

συστατικού, έτσι εκτιμήσανε τη σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων οπτικο-κινητικών και 

αντιληπτικών ικανοτήτων και της γραφής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο οι οπτικο-

κινητικές δεξιότητες προβλέπουν τις επιδόσεις στη γραφή μέσω των επιδόσεων σε 

δραστηριότητες αντιγραφής. Αυτά τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με το ρόλο 

των αντιληπτικών και οπτικο-κινητικών δεξιοτήτων στη μάθηση του σχηματισμού των 

γραμμάτων και στην εκτέλεση της κίνησης στη γραφή. 
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Η οπτικοκινητική ολοκλήρωση άλλες φορές σχετίζεται με την ποιότητα της γραφής και 

σε άλλες έρευνες με την επίδοση στη γραφή. Η οπτικοκινητική αντίληψη είναι ο 

παράγοντας που σχετίζεται περισσότερο με την επίδοση στη γραφή. Οι Marr, Windsor & 

Cermak, (2001) σε έρευνά τους εξέτασαν τη συσχέτιση ανάμεσα στη γνωστική αντίληψη 

των εννοιών – λέξεων που χρησιμοποιούνται για χωρικές και χρονικές έννοιες και σε 

γραφοκινητικές δεξιότητες (αντιγραφή σχημάτων και λέξεων) σε τυπικά αναπτυσσόμενα 

νήπια. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Developmental Test of Visual-Motor 

Integration. The Boehm Test Concepts, και το Scale of Children s Readiness in 

Printing.Τα τεστ χορηγήθηκαν σε 138 παιδιά κατά τη διάρκεια του πρώτου και του 

δεύτερου εξαμήνου φοίτησης στο νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι σχέσεις 

μεταξύ των τριών τεστ ποικίλει. Βρέθηκε μια μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των 

οπτικοκινητικών δυσκολιών και των δυσκολιών γραφής. 

Σε αρκετές έρευνες όμως υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά το βαθμό συσχέτισης 

μεταξύ της οπτικοκινητικής αντίληψης και της ικανότητας γραφής. Οι Mæland ,(1992) 

στα αποτελέσματά τους βρήκαν ότι ο οπτικοκινητικός συντονισμός μπορεί να είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που προβλέπει την ικανότητα γραφής. Επίσης συμφωνούν πως 

είναι μια σύνθετη δεξιότητα που περιλαμβάνει τον συντονισμό των οπτικοκινητικών, 

γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων. Η καλή γραφή απαιτεί την ωρίμανση και την 

ενσωμάτωση αυτών των δεξιοτήτων καθώς και το προγραμματισμό της κίνησης και τον 

έλεγχο των χωρικών, χρονικών εννοιών (Cornhill & CaseSmith,1996; Maeland, 1992).  

Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση στη γραφή εκτός από τη σωστή 

χρήση του χεριού, των δακτύλων (in-hand manipulation), είναι η οπτικοκινητική 

ολοκλήρωση και η αδιάλειπτη προσοχή προσθέτουν οι Feder & Majnemer, (2007). Ο 

κακός γραφικός χαρακτήρας μπορεί να σχετίζεται με ενδογενείς παράγοντες, οι οποίοι 

αναφέρονται στις ικανότητες γραφής του παιδιού ή σε εξωγενείς παράγοντες που 

σχετίζονται με το περιβάλλον ή και τα δύο. 

Αν η επίδραση της οπτικο-κινητικής ολοκλήρωσης (αντιγραφή) στην ποιότητα της 

γραφής έχει διερευνηθεί ευρέως, η επίδραση του συντονισμού ματιού-χεριού έχει 

αναλυθεί λιγότερο αναφέρουν οι Kaiser, Albaret & Doudin, (2009). Δύο δεξιότητες που 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν τα παιδιά δυσκολεύονται στη γραφή, είναι η 
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οπτικοκινητική ολοκλήρωση και ο συντονισμός ματιού χεριού. Το Concise Assessment 

Scale for Children's Handwriting (BHK), το Developmental Test of Visual Perception 

(DTVP-2), και ο τομέας “Manual Dexterity” από το Movement Assessment Battery for 

Children (M-ABC) (DTVP-2), χορηγήθηκαν σε μια ομάδα παιδιών (Ν = 75 8,1 ετών). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει συσχέτιση της οπτικο-κινητικής ολοκλήρωσης και 

του συντονισμού ματιού-χεριού και μάλιστα είναι προγνωστικοί δείκτες για την ποιότητα 

γραφής (p <. 001). 

Ομοίως οι Cornhill & Case Smith,(1996) εξέτασαν την συσχέτιση της οπτικοκινητικής 

αντίληψης ,του συντονισμού ματιού-χεριού, την δεξιότητα χειρισμού και την ικανότητα 

γραφής. Το δείγμα τους ήταν 48 παιδιά πρώτης Δημοτικού. Αξιολογήθηκαν με τα τεστ, 

Motor Accuracy Test (για τον συντονισμό ματιού-χεριού), δυο τεστ δεξιότητας 

χειρισμού, το Developmental Test of Visual Motor Integration VMI (για την 

οπτικοκινητική αντίληψη) και το Μinnesota Handwriting Test MHT (για την ικανότητα 

γραφής). Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις 

δεξιότητες χειρισμού, την οπτικοκινητική αντίληψη και την ικανότητα γραφής. Η 

στατιστική τους ανάλυση μάλιστα, ταξινόμησε το δείγμα σε παιδιά με και χωρίς 

προβλήματα γραφής με πρόβλεψη 98%. 

Ωστόσο οι Makr & Cermak, (2002 ) διαφωνούν και στα αποτελέσματα της έρευνάς τους 

αναφέρουν, ότι η χορήγηση του Developmental Test του Visual –Motor Integration σε 

παιδιά του νηπιαγωγείου -ειδικά σε αγόρια- αδυνατεί να αναγνωρίσει εκείνα, που 

βρίσκονται σε επικινδυνότητα να εμφανίσουν δυσκολίες γραφής στη πρώτη τάξη του 

Δημοτικού. 

2.2. Κίνηση και Γραφή 

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αφορούν τις επιδέξιες εκείνες κινήσεις που σχετίζονται µε 

τη γραφή και τη ζωγραφική (Crystal, 1987). «Είναι οι διάφορες κινητικές δεξιότητες που 

σχετίζονται µε το γράψιµο (γραµµές, κύκλοι, γράµµατα, αριθµοί, κ.τ.λ.). Η ανάπτυξη και 

η εκμάθηση των κινητικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της γραφής, 

πραγματοποιείται στην προσχολική ηλικία, με σκοπό να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 



27 

 

εξοικείωση με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο γράψιμο, δηλαδή το χαρτί και το 

«μολύβι» (Καµπάς, 1998 :3). 

Στη βιβλιογραφία οι κινητικές δραστηριότητες αναγνωρίζονται οι δραστηριότητες 

εκείνες στις οποίες απαιτείται ως σημαντική επίδοση η χρήση των χεριών και πιο 

συγκεκριμένα η γραφή με μολύβι (McHale & Cermak, 1992, p. 899). Στη προσχολική 

ηλικία, τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να επιδοθούν σε  

ποικίλες κινητικές δραστηριότητες στην τάξη, όπως το χειρισμό πάζλ, τα ψαλίδια, τα 

μολύβια, τα μανταλάκια και οι χάντρες. Οι κινητικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές 

καθώς μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο και την ποιότητα μάθησης του παιδιού στην 

τάξη, την εγκυρότητα των αξιολογήσεων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό καθώς και την 

ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής του και την ενίσχυση των κινήτρων McHale & Cermak, 

(1992). 

Η γραφή είναι μια σύνθετη κινητική δραστηριότητα που όμως είναι δύσκολο να 

μετρηθεί. Στην προσχολική ηλικία, οι δεξιότητες γραφής δεν έχουν αναπτυχθεί, αλλά σε 

αυτό το επίπεδο, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η ετοιμότητα γραφής ή η προγραφή 

(Van Hartingsveldt et al. 2011). Μπορεί και είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ένα έλλειμμα 

στην ετοιμότητα γραφής όταν έχουν κακή επίδοση σε κινητικές δραστηριότητες, καθώς 

υπάρχει εκτενή σχέση μεταξύ των κινητικών δυσκολιών και της ικανότητας γραφής 

(Smits-Engelsman et al., 2001). Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Smits-Engelsman,Van Galen 

& Portier, (1994) όπου στα αποτελέσματα τους η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι σοβαρά 

προβλήματα γραφής συνοδεύονται από σημαντικά κινητικά ελλείμματα. Το δείγμα τους 

ήταν 125 παιδιά από την Τετάρτη και Πέμπτη τάξη όπου ερευνήθηκαν η συχνότητα των 

προβλημάτων γραφής και άλλες λεπτές κινητικές δυσκολίες. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν το handwriting (BHK) για την αξιολόγηση της ποιότητας 

γραφής και το ερωτηματολόγιο για δασκάλους (SQT). Σχηματίστηκαν δύο ομάδες των 

12 παιδιών, μια ομάδα καλών γραφέων (good writers) και μια ομάδα των φτωχών (poor 

writers). Η τελευταία ομάδα διερευνήθηκε σε βάθος και για την αξιολόγηση της 

κινητικής ικανότητας χρησιμοποιήθηκε το Movement Assessment Battery for Children 

(M-ABC test) και το Motor Performance School Readiness Test (MSRT), Τεστ 

ετοιμότητας για τις σχολικές επιδόσεις. Οι ερευνητές υποθέσανε ότι η κακή γραφή είναι 

μέρος μιας ευρύτερης νευροκινητικής κατάστασης που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 
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αναστολής των συν-κινήσεων και την έλλειψη συντονισμού των λεπτών κινητικών 

δεξιοτήτων. 

Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο. Για παράδειγμα, οι 

Volman et al. (2006) αναφέρουν δύο διαφορετικούς μηχανισμούς που μπορεί να 

ευθύνονται για την κακή ποιότητα γραφής στα παιδιά όπως ο έλεγχος της Λεπτής 

κίνησης και της οπτικοκινητικής ολοκλήρωσης. 

Η γραφή είναι μια σημαντική λεπτή κινητική δεξιότητα ιδιαίτερα σημαντική στα πρώτα 

σχολικά χρόνια, με κύριο στόχο την έκθεση ιδεών, χωρίς όμως να δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία και προσοχή στο κινητικό μέρος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να 

εμφανίζουν δυσκολίες κατά την είσοδό τους στο Δημοτικό σχολείο. Η γραφή είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της ακαδημαϊκής εργασίας και πρωταρχικός τρόπος επικοινωνίας 

καθώς εισάγει τα παιδιά από νωρίς στα εκπαιδευτικά συστήματα και παραμένει μια 

σημαντική δεξιότητα σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Ο περιορισμένος έλεγχος των δαχτυλικών κινήσεων, η αστάθεια στο γράψιμο, η αργή 

αντιγραφή και η δυσκολία στην αλληλουχία γραμμάτων είναι μερικά αποτελέσματα των 

ελλιπών γραφοκινητικών δεξιοτήτων (Βλάχος & Παπαδημητρίου 2003)».Η κινητική 

ικανότητα (γραφής) στην προσχολική ηλικία αποτελεί έναν ισχυρό προγνωστικό 

παράγοντα της ακαδημαϊκής επίδοσης του παιδιού στη δευτέρα τάξη (Dinehart & 

Manfra, 2013) και ένα πολύ σημαντικό δείκτη σχολικής ετοιμότητας (Grissmer, Grimm, 

Aiyer, Murrah, & Steele, 2010). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορα εργαλεία για την αξιολόγησης της γραφής , 

ωστόσο τα περισσότερα από αυτά έχουν σχεδιαστεί για ηλικίες πάνω από 5 ετών και δεν 

επικεντρώνονται στην αξιολόγηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων παιδιών 

προσχολικής ηλικίας (4-6) Τρούλη, Μανωλίτσης , Λιναρδάκης (2012). 

2.3. Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού DCD 

Παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σύνθετες δεξιότητες της γραφής είναι 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα και 

χαρακτηρίζονται κινητικά αδέξια. Η Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού (ή DCD) 
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ορίζεται από το DSM-IV, ως «ένδειξη» μειονεξία στην ανάπτυξη του συντονισμού των 

κινήσεων (APA, 2000 σελ.56), η οποία δεν οφείλεται σε αισθητηριακή, νευρολογική ή 

γενική διανοητική αναπηρία. 

Οι Connelly, Dockrell, Barnett, & Lane, (2012) αναφέρουν ότι κατά το παρελθόν, τα 

παιδιά με DCD έχουν περιγραφεί ως «αδέξια» ενώ το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 

κατάστασης, είναι η δυσκολία στην εκτέλεση και τη μάθηση δραστηριοτήτων της 

καθημερινής ζωής, δυσκολίες σε δραστηριότητες που απαιτούν λεπτή κινητικότητα, 

ισορροπία στην κίνηση και διάφορες άλλες εργασίες που απαιτούν ακριβή χρόνο και 

χώρο ενώ πολύ συχνά περιλαμβάνει συγκεκριμένες δυσκολίες με τη γραφή. Η διαδικασία 

της γραφής απαιτεί έναν υψηλού επιπέδου συντονισμό των κινήσεων, πράγμα το οποίο 

καθιστά τις γραφοκινητικές δεξιότητες ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο έρευνας καθώς 

σχετίζονται με τις αιτίες που προκαλούν τις διαταραχές του κινητικού συντονισμού 

Smits-Engelsman, Niemeijer & van Galen, (2001). Οι σύγχρονες έρευνες δίνουν μεγάλη 

σημασία και προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές 

με τέτοιου είδους διαταραχές (DCD), ενώ το πλήθος των εργαλείων αξιολόγησης των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων, φανερώνει το ενδιαφέρον και την αξία που δίνουν 

εκπαιδευτικοί και γονείς στο συγκεκριμένο τομέα. 

 Τα παιδιά που εμφανίζουν τέτοιου είδους διαταραχές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν 

κινηματικά στις απαιτήσεις της γραφής. Η γραφοκινητική ικανότητα ερευνητικά έχει 

πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς μπορεί να προβλέψει ακόμα και σε ποσοστό μεγαλύτερο 

του 80% την πιθανή ύπαρξη Αναπτυξιακής Διαταραχής Κινητικού Συντονισμού σε ένα 

παιδί (Rosenblum, Margieh & Engel – Yeger, 2013).  

Έρευνες στην Ελλάδα αναφέρουν πως η συχνότητα των παιδιών με Α∆Σ στο περιβάλλον 

του σχολείου είναι περίπου 10% για παιδιά με σοβαρές κινητικές δυσκολίες και 11.5% 

για παιδιά με ελαφρές και μέτριες δυσκολίες (Κουρτέσης,1997;Κουρτέσης, 

Τσερκέζογλου & Κιουμουρτζóγλου, 1999). 

Η Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού (DCD) είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

κινδύνου για την ανάπτυξη των παιδιών που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις 

ακαδημαϊκές και κοινωνικές. Τα παιδιά 6-8 ετών με αναπτυξιακή διαταραχή του 

συντονισμού (DCD) περνούν περισσότερο χρόνο μόνα τους στην παιδική χαρά του 
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σχολείου, σε σχέση με τα παιδιά που έχουν «κανονικό» συντονισμό Smyth και Anderson 

(2000) και ο ανεπαρκής κινητικός συντονισμός συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

μοναξιά (Piek, Dworcan, Barrett & Coleman, 2000; Schoemaker & Kalverboer, 1994; 

Skinner & Piek, 2001). 

Αυτό ενισχύει την ανάγκη για τον έγκαιρο εντοπισμό αυτής της διαταραχής, 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης. Ο έγκαιρος εντοπισμός των 

κινητικών δυσλειτουργιών, όπως το DCD, είναι ζωτικής σημασίας. Είναι απαραίτητη η 

αξιολόγηση των κινητικών δεξιοτήτων από την προσχολική ηλικία καθώς με τη 

κατάλληλη παρέμβαση να βελτιωθούν οι κινητικές δεξιότητες και να μειωθούν για να 

αποτραπούν προβλήματα ψυχοκοινωνικά και προβλήματα που θα έχουν αντίκτυπο στην 

ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Η πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι είναι σημαντικό να γίνεται 

η δέουσα αξιολόγηση ώστε να εντοπίζονται οι κινητικές δυσκολίες τόσο για να 

βοηθήσουμε το παιδί να βελτιωθεί, όσο και γιατί σχετίζονται και με άλλα προβλήματα 

Piek, Hands, & Licari, (2012). 

Στη μελέτη τους οι Bo, Colbert, Lee, Schaffert, Oswald & Neill, (2014) εξέτασαν τις 

κινητικές δεξιότητες και τις συσχέτισαν με την χωρική και χρονική συνέπεια της γραφής. 

Το δείγμα της μελέτης ήταν δώδεκα παιδιά με πιθανή Αναπτυξιακή Διαταραχή του 

Συντονισμού DCD και 29 παιδιά από 7 μέχρι 12 ετών, με τυπική ανάπτυξη. Τρία 

εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν συμπεριλαμβανομένου του Beery–Buktenica 

Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI), the Minnesota Handwriting 

Assessment (MHA)για την αξιολόγηση της γραφής και το Movement Assessment Battery 

for Children (MABC), για την αξιολόγηση της κίνησης. Οι βαθμολογίες του MABC που 

συσχετίστηκαν με την χρονική συνοχή σε όλες τις συνθήκες γραφής έδειξε ότι τα παιδιά 

με πιθανή Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού DCD έχουν σημαντικές δυσκολίες που 

σχετίζονται με τη χρονική πτυχή της γραφής. Ενώ το MHA είναι ένα καλό εργαλείο για 

την αξιολόγηση των δυσκολιών γραφής, το MABC είναι ένα εργαλείο που υπόσχεται μια 

καλή εκτίμηση για την καταγραφή της χρονικής διαδικασία της γραφής στα παιδιά με 

DCD. 

Οι Spanaki, Venetsanou, Evaggelinou, & Skordilis, (2014) επίσης τονίζουν τη σημαντική 

επίδραση της κίνησης στις γραφοκινητικές δεξιότητες και αναφέρουν πως οι 
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εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου και του δημοτικού θα πρέπει να έχουν υπόψη τους στα 

προγράμματα παρέμβασης την εκπαίδευση των λεπτών κινήσεων, καθώς η εκπαίδευση 

αυτών βοηθά στην ανάδειξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. 

Το πιο κοινό σταθμισμένο κινητικό τεστ που χρησιμοποιείται συνήθως για τον εντοπισμό 

του DCD είναι το Movement Assessment Battery for Children-Test (M-ABC Test) 

(Henderson & Sugden, 1992). Ο σκοπός της μελέτης τους ήταν να εξετάσει αν το M-

ABC Test μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το «gold standard» για την αξιολόγηση της 

κίνησης σε παιδιά με την προαναφερθείσα διαταραχή. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη μια 

κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ψυχομετρικές ιδιότητες του Μ-

ABC Test. Βέβαια οι μελέτες δεν παρέχουν σαφή στοιχεία για την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα του M-ABC όσον αφορά την αξιολόγηση των παιδιών με DCD. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το M-ABC είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο το οποίο 

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε παιδιά με DCD Venetsanou, 

Kambas, Ellinoudis, Fatouros, Giannakidou, & Kourtessis, (2011). 

2.4. Εργαλεία που περιλαμβάνουν γραφοκινητική αξιολόγηση 

Τα σταθμισμένα τεστ για την αξιολόγηση της γραφής, καθώς και των στοιχείων που 

σχετίζονται με τη δυσλειτουργία της γραφής, μπορεί να είναι χρήσιμα στοιχεία για μια 

ολοκληρωμένη αξιολόγηση Goyen & Duff, (2005) ( Βενετσάνου, Φ. 2007). Επίσης η 

αξιολόγηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων μπορεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό ακόμα 

και της τάξης του 80% , να προβλέψει την πιθανή ύπαρξη αναπτυξιακής διαταραχής του 

κινητικού συντονισμού σε ένα παιδί (Rosenblum, Margieh & Engel – Yeger, 2013) αλλά 

και να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να εντοπιστούν πιθανές αιτίες της συγκεκριμένης 

αναπτυξιακής διαταραχής. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλέον ένας μεγάλος αριθμός εργαλείων για την 

κινητική αξιολόγηση, τόσο δημοσιευμένων όσο και αδημοσίευτων. Όσον αφορά την 

κινητική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας, τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα 

εργαλεία είναι το: 

 Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency (Bruninks, 1978), 

 το Movement Assessment Battery for Children (Henderson & Sugden, 1992),  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422210002027#bib0185
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 το Writing Readiness Inventory Tool in Context και το 

 Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (1989).  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα διεθνώς γνωστά εργαλεία που περιλαμβάνουν 

τη γραφοκινητική αξιολόγηση: 

2.4.1. Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP-SF) 

Το BOTMP-SF (Bruininks 1978) είναι μια συνοπτική έκδοση της δοκιμασίας του 

Bruininks που έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες μελέτες για τον εντοπισμό παιδιών 

που πιθανόν να έχουν DCD (Faught et al. 2005). Στην έρευνα των Cairney, Hay, 

Veldhuizen, Missiuna, & Faught, (2009) το BOTMP-SF χορηγήθηκε από εκπαιδευμένους 

βοηθούς σε 2058 παιδιά. Συνολικά τα 24 από τα 128 παιδιά ηλικίας 10 (n = 10), 11 (n = 

10) ή 12 (n = 4) βαθμολογήθηκαν κάτω από την έκτη ποσοστιαία θέση στο BOTMP-SF. 

Τα παιδιά αξιολογήθηκαν από παιδίατρο και εργοθεραπευτή με το M-ABC και το 

Kaufman Brief Intelligence Test (K-BIT). Τα Αποτελέσματα στα είκοσι ένα από τα 

εικοσιτέσσερα παιδιά ήταν θετικά για κινητικά προβλήματα συντονισμού με το BOTMP-

SF και κάτω από το 15η ποσοστιαία θέση σύμφωνα με το Μ-ABC. Έτσι το BOTMP-SF 

φαίνεται να είναι μια λογική εναλλακτική λύση για την ανίχνευση τέτοιων προβλημάτων 

όταν η κλινική αξιολόγηση με το M-ABC δεν είναι εφικτή. Για τους ερευνητές είναι 

σημαντικό να υπάρχει συμφωνία πρόβλεψης ανάμεσα σ αυτά τα δυο εργαλεία -μεταξύ 

της σύντομης μορφής του BOTMP-SF, και του Μ-ABC (Henderson & Sugden 1992). 

Τέλος οι ίδιοι αναφέρουν πως το Μ-ABC, μαζί με τον Σύντομο Τεστ Νοημοσύνης του 

Kaufman (Κ-BIT), είναι το “gold standard” για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που 

πιθανώς να εμφανίζουν DCD. 

Οι Spanaki, Venetsanou, Evaggelinou, & Skordilis, (2014) εξετάσανε την επίδραση της 

κίνησης στις γραφοκινητικές δεξιότητες. Η έρευνα έγινε σε 64 Έλληνες μαθητές 

νηπιαγωγείου και σε μαθητές από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου (33 αγόρια, 

31 κορίτσια). Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πειραματική (EG) και σε ομάδα ελέγχου 

(CG). Οι ΓΔ αξιολογήθηκαν με το Bruininks-Oseretsky για τον οπτικοκινητικό 

συντονισμό και η δεξιότητα της κίνησης από το Long Form (BOTMP-OF). Το 
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πρόγραμμα παρέμβασης διήρκεσε δύο μήνες, δύο φορές την εβδομάδα. Η ανάλυση 

έδειξε σημαντική υπερύψωση πολυπαραγοντική και αλληλεπίδραση για κάθε δεξιότητα 

των ΓΔ. Έτσι οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου και του δημοτικού θα πρέπει να έχουν 

υπόψη τους στα προγράμματα παρέμβασης την εκπαίδευση των λεπτών κινήσεων, καθώς 

η εκπαίδευση τους βοηθά στην ανάδειξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Η 

γραφοκινητική δεξιότητα έχει χρησιμοποιηθεί και ως μέσο για να εντοπιστούν πιθανές 

αιτίες της Αναπτυξιακής Διαταραχής Κινητικού συντονισμού, ως σύνολο. Τα 

αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών δείχνουν πως άτομα με (DCD) δυσκολεύονται σε 

διάφορα επίπεδα οργάνωσης των κινήσεών τους, αλλά και της καθημερινότητάς τους 

(Rosenblum, 2013). Η γραφοκινητική ικανότητα μπορεί ακόμα και να προβλέψει σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 80 % την πιθανή ύπαρξη (DCD) σε ένα παιδί (Rosenblum, 

Margieh & Engel – Yeger, 2013). 

2.4.2. Movement Assessment Battery for Children (MABC) 

Το συγκεκριμένο κινητικό τεστ βασίζεται σε νόρμες και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 

4-12 χρόνων. 

Περιλαμβάνει τρεις ενότητες:  

1. λεπτή επιδεξιότητα χεριών, 

2. δεξιότητες μπάλας και 

3. δεξιότητες ισορροπίας. 

Αποτελείται από 32 ασκήσεις οργανωμένες σε τέσσερα σετ (οχτώ ασκήσεις σε κάθε σετ). 

Το κάθε σετ απευθύνεται σε μια από τις τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες που φαίνονται 

παρακάτω: 

 Κατηγορία 1: ηλικίες 4 έως 6 ετών, 

 Κατηγορία 2: ηλικίες 7 έως 8 ετών, 

 Κατηγορία 3: ηλικίες 9 έως 10 ετών και 

 Κατηγορία 4: ηλικίες 11 έως 12 ετών. 

Τα χαρακτηριστικά των ασκήσεων είναι ίδια για κάθε κατηγορία. 
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Το «Movement Assessment Battery for Children-2» (MABC-2) των Henderson, Sugden 

& Barnett, (2007) αποτελεί μια δέσμη αξιολόγησης, ειδικά σχεδιασμένη για να ανιχνεύει 

και να αξιολογεί παιδιά που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. Το κινητικό τεστ 

MABC-2 είναι ένα όργανο αξιολόγησης που βασίζεται σε νόρμες. Οι νόρμες του τεστ 

καλύπτουν τις ηλικίες τριών έως δεκαέξι ετών. Το τελικό σκορ που συγκεντρώνει κάθε 

παιδί, δείχνει τον βαθμό στον οποίο το κάθε παιδί βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της 

ηλικίας του. Είναι εύκολο στη μετακίνηση και στη χρήση του και παρέχει αντικειμενική, 

ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση. Η ώρα που απαιτείται για να εφαρμοσθεί το τεστ 

κυμαίνεται από 20’ μέχρι 40’ και εξαρτάται από την ηλικία, το βαθμό των κινητικών 

δυσκολιών του παιδιού καθώς επίσης και από την εμπειρία του εξεταστή. Η κινητική 

δέσμη Movement Assessment Battery for Children – 2 (MABC-2, Henderson, Sugden & 

Barnett, 2007) αποτελεί την εξελιγμένη μορφή της δέσμης Movement Assessment 

Βattery for Children (M-ABC, Henderson & Sugden, 1992) και έχει κυκλοφορήσει το 

Μάιο του 2009, οπότε και το προμηθεύτηκε το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής & Άθλησης 

του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. Οι παράμετροι της εγκυρότητας της δέσμης M-ABC 

διερευνήθηκαν μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων από τους Ellinoudis, Kourtessis, 

Kiparissis, Kampas και Mavromatis (2008b). Οι Ellinoudis και συνεργάτες (2008a) 

συνέκριναν τις επιδόσεις 200 Ελλήνων αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 9-11 ετών, με 

αυτές 247, αντίστοιχης ηλικίας και φύλου, παιδιών από τις Η.Π.Α. και τη Βρετανία που 

είχαν αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία δημιουργίας της δέσμης. Σε συγκρίσεις που έγιναν 

ανάμεσα στα δυο δείγματα φάνηκε πως οι διαφορές ήταν ελάχιστες, πράγμα που 

καταδεικνύει την καταλληλότητα της δέσμης στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι συγγραφείς 

έκαναν και προτάσεις που πιθανά θα βελτίωναν την εγκυρότητα του M-ABC. Ο 

Ellinoudis και οι συνεργάτες του (2008b) εξέτασαν της δέσμη του M-ABC όσον αφορά 

τη δομική εγκυρότητα. Η κατασκευαστική δομή της δέσμης επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο 

βαθμό στις επιδόσεις των 220 παιδιών 9-12. Η καταλληλότητα της δέσμης για χρήση 

στον Ελληνικό πληθυσμό επιβεβαιώθηκε καθώς οι δείκτες επίδρασης κυμάνθηκαν από 

μέτρια έως υψηλά σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές εσωτερικής συνοχής. 

Οι Kourtessis, Tsougou, Maheridou, Tsigilis, Psalti & Kioumourtzoglou (2008) 

διερεύνησαν τη συχνότητα εμφάνισης της Αναπτυξιακής Διαταραχής της κινητικής 

Συναρμογής (ΑΔΣ) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Η δέσμη του M-ABC 
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εφαρμόστηκε σε 354 αγόρια και κορίτσια προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως το 1.5% του δείγματος εμφάνιζε ΑΔΣ, ενώ ένα 10.8% βρισκόταν «σε 

κίνδυνο» αντιμετωπίζοντας μέτριες και ελαφρές κινητικές δυσκολίες. 

(Ellinoudis, Kourtessis, & Kiparissis, 2008). Το Movement Assessment Battery για 

Παιδιά (MABC) αναγνωρίζεται σήμερα ως ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα 

διαγνωστικά εργαλεία αναφορικά με τις αναπτυξιακές διαταραχές συντονισμού. Ο 

σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει την καταλληλότητα του M-ABC στην 

αξιολόγηση παιδιών από την Ελλάδα. Δεδομένου ότι τα ελληνόπουλα βρίσκονται σε ένα 

διαφορετικό σχολικό περιβάλλον σε σύγκριση με τα αμερικανόπαιδα, ο στόχος της 

μελέτης ήταν να ρίξει μια προκαταρκτική ματιά στην καταλληλότητα του M-ABC. 

Διακόσια παιδιά από την Ελλάδα ηλικίας μεταξύ 9 και 11 χρόνων συγκρίθηκαν με 247 

παιδιά της ίδιας ηλικίας, από τις ΗΠΑ, τα οποία έλαβαν μέρος στη διαδικασία στάθμισης 

(standardization) του M-ABC. Το δείγμα των ελλήνων παιδιών ήταν ίδιας καταγωγής και 

είχαν τυχαία επιλεγεί από 32 δημόσια σχολεία που βρίσκονται σε εννέα διαφορετικές 

περιοχές της Ελλάδα. Η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της δοκιμασίας έδειξε 

σημαντικές διαφορές στις οκτώ από τις 21 συγκρίσεις. Πέντε από αυτές αφορούν σε 

παιδιά της 3ης ηλικιακής ομάδας και τρεις σε παιδιά της 4ης ηλικιακής ομάδας. Τα παιδιά 

από την Αμερική απέδωσαν σημαντικά καλύτερα στην επιδεξιότητα των χεριών και στη 

στατική ισορροπία, ενώ τα παιδιά από την Ελλάδα ήταν καλύτερα στη δυναμική 

ισορροπία. 

Η μελέτη των Asonitou, Koutsouki, Kourtessis & Charitou, (2012) υιοθετεί τη θεωρία 

PASS της επεξεργασίας πληροφοριών για τη διερεύνηση πιθανών διαφορών σε 

συγκεκριμένες κινητικές και γνωστικές δεξιότητες παιδιών με ή χωρίς αναπτυξιακή 

διαταραχή συντονισμού (DCD). Οι συμμετέχοντες ήταν 108 παιδιά 5 και 6 χρόνων 

προσχολικής ηλικίας (54 παιδιά με DCD και 54 παιδιά χωρίς DCD). Το Μ-ΑBC 

χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της κινητικής λειτουργίας. Η ταχύτητα στο τρέξιμο 

και η ευκινησία μετρήθηκαν με τη χρήση του Bruininks-Oseretsky που είναι ένα τεστ 

κινητικής ικανότητας . Τέλος, ο σχεδιασμός, η προσοχή και οι ταυτόχρονες κλίμακες του 

DAS-Naglieri χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας. Τα 

παιδιά με DCD (Developmental Coordination Disorder) διέφεραν σημαντικά από εκείνα 
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που δεν έχουν DCD καθώς οι επιδόσεις ήταν πολύ χαμηλότερες σε όλες τις κινητικές και 

γνωστικές εργασίες. Στην ανάλυση συσχέτισης φάνηκε ότι, οι γνωστικές διεργασίες 

συνδέονται σημαντικά με τις κινητικές δεξιότητες. Ταυτόχρονη γνωστική διεργασία και η 

επιδεξιότητα των χεριών συσχετίζονται και στις δύο ομάδες. Επιπλέον, μια σημαντική 

σχέση αποκαλύφθηκε μεταξύ του σχεδιασμού της γνωστική διεργασίας και της 

ισορροπίας για την ομάδα μη-DCD. Έτσι, η έγκαιρη αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει 

συγκεκριμένες γνωστικές-κινητικές δυσκολίες. Επιπλέον, η πρώιμη παρέμβαση μπορεί 

να αποτρέψει μερικά από τα αναπτυξιακά συνωδά νοσήματα στη σχολική και στην 

καθημερινή ζωή των παιδιών με κινητικές δυσκολίες.  

Η δημοτικότητα του Μ-ABC σε όλο τον κόσμο για την αναγνώριση DCD είναι συνεχώς 

αυξανόμενη. Αυτή η δημοτικότητα οφείλεται σε διάφορα σημαντικά χαρακτηριστικά του 

M-ABC, όπως το γεγονός ότι είναι καλά οργανωμένο με μερικά στοιχεία που 

διευκολύνουν την εξέταση μεγάλου δείγματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει 

μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και η αξιολόγηση της κινητικής επίδοσης των παιδιών 

πέρα από τις νόρμες επιτρέπεται. Το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, 

παρέχοντας είτε μια γρήγορη ματιά που να δίνει περιληπτικά και σε μερικά λεπτά τις 

δυνατότητες του παιδιού, είτε μια διαρκή συλλογή πληροφοριών (από παρατήρηση μιας 

εβδομάδας για παράδειγμα) είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του τεστ. Επίσης είναι 

εύκολο στη μετακίνηση και στη χρήση του και παρέχει αντικειμενική, ποσοτική 

αξιολόγηση. Η ώρα που απαιτείται για να εφαρμοσθεί κυμαίνεται από 20 έως 40 λεπτά 

και εξαρτάται από την ηλικία και το βαθμό των κινητικών δυσκολιών του παιδιού. 

Σύμφωνα με τις έρευνες, η καταλληλότητα του M-ABC για τις διάφορες χώρες, λόγω της 

γενικής συναίνεσης ότι η κινητική ανάπτυξη μπορεί, σε κάποιο βαθμό, να διαμορφωθεί 

από τις συγκεκριμένες πολιτιστικές απαιτήσεις που σχηματίζονται σε κάθε κοινωνικό 

πλαίσιο, είναι υπό εξέταση. Οι διαπολιτισμικές διαφορές δείχνουν ότι είτε οι νόρμες ή 

κάποια στοιχεία του M-ABC μπορεί να χρειαστούν κάποια αναπροσαρμογή, ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο πληθυσμό του Ελληνικού σχολείου. 

Κρίνεται απαραίτητο να γίνει περαιτέρω έρευνα για τις ηλικιακές ομάδες 1 και 2 για να 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ελεγχόμενων στοιχείων του M-ABC και να 
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δημοσιευτούν οι νόρμες στην Ελλάδα. Οι συσχετίσεις μεταξύ δύο προσεγγίσεων 

δείχνουν ότι όταν γίνεται συνδυασμός δύο μεθόδων, π.χ. του Μ-ΑBC και ενός άλλου 

κινητικού τεστ μπορεί να είναι χρήσιμο για μια πιο λεπτομερή εικόνα του ατομικού 

κινητικού προφίλ του παιδιού, προκειμένου να δημιουργήσουμε εξατομικευμένες 

θεραπείες και παρεμβάσεις, τόσο για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όσο και για 

αυτά της τυπικής ανάπτυξης. Ο χώρος του σχολείου αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον για 

την εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων, ενώ η επιμόρφωση των καθηγητών Φυσικής 

Αγωγής σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής ανάλογων προγραμμάτων εξάσκησης 

κρίνεται επιτακτική. 

Επιπλέον, φαίνεται πως για τη σωστή αναγνώριση των παιδιών με αναπτυξιακές 

κινητικές διαταραχές, είναι αναγκαία και η χρήση του τεστ M-ABC, καθώς το 

ερωτηματολόγιο από μόνο του, υστερεί διαγνωστικά ως ανιχνευτικό εργαλείο. Έτσι 

ανιχνεύεται η σχέση των αποτελεσμάτων του κινητικού τεστ με αυτά της υποκειμενικής 

αξιολόγησης των καθηγητών. 

2.4.3. Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC) 

Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οι (van Hartingsveldt et al., 2011) ερεύνησαν 

διάφορα σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης της ετοιμότητας γραφής με τυποποιημένες 

δοκιμασίες και οδηγήθηκαν στην επιλογή 12 εργαλείων. Οι περισσότερες μετρήσεις 

επικεντρώθηκαν στην απόδοση, ενώ περιλάμβαναν όλα τα στοιχεία για την αξιολόγηση 

της ετοιμότητας γραφής. 

Ως εκ τούτου οι(van Hartingsveldt et al., 2011), έχουν δημιουργήσει το WRITIC, ένα 

εργαλείο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας προγραφής που χορηγείται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας 5-6 χρονών στη φάση προ-γραφής. Ο στόχος είναι η διάκριση 

μεταξύ των παιδιών που είναι έτοιμα για τη διδασκαλία της γραφής και μεταξύ αυτών 

που δεν είναι. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το WRITIC τα παιδιά δεν έχουν 

ετοιμότητα γραφής, μπορεί να δώσει εξατομικευμένες συμβουλές σε εκπαιδευτικούς ή 

θεραπευτές να στηρίξουν αυτά τα παιδιά, να προσφέρουν μια παρέμβαση για να 

ασκήσουν το προ-γραφικό λόγο. Το WRITIC μπορεί να χορηγηθεί στην τάξη, όπου η 

επιρροή του πλαισίου μπορεί να ληφθεί υπόψη. Πρώτα τα παιδιά αξιολογούνται σε 
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εργασίες με χαρτί και μολύβι, μετά ενθαρρύνονται να ολοκληρώσουν και να 

ζωγραφίσουν ένα σχέδιο με πέντε ασκήσεις με χαρτί και μολύβι, συμπεριλαμβανομένων 

τη ζωγραφική, τα προ-γραφικά μοτίβα, καθώς και την αντιγραφή του ονόματός τους 

,γραμμάτων και αριθμών. 

Σε μετέπειτα μελέτη τους οι ( Hartingsveldt et al., 2014) εξέτασαν την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα του Writing Readiness Inventory Tool in Context με το Beery-Buktenica 

Developmental Test of Visual-Motor Integration και το Nine-Hole Peg Test. Έτσι 

συμπέραναν ότι το Writing Readiness Inventory Tool in Context είναι ένα εργαλείο για 

την αξιολόγηση της ετοιμότητας γραφής που μεταξύ των βαθμολογητών φάνηκε πως 

είναι διαχρονικό. 

Το Draw-A-Person Intellectual Ability Test for Children, Adolescents, and Adults 

(DAP:IQ) Hilgert & Adams, (1989). Eίναι ένα εργαλείο μέτρησης της νοημοσύνης τόσο 

σε μικρά παιδιά όσο και σε ενήλικες. Στο συγκεκριμένο τεστ τα παιδιά ζωγραφίζουν έναν 

άνθρωπο Imuta, Scarf, Pharo & Hayne, (2013). 

Το Nine-Hole Peg Test Smith & Hong, (2000). Eίναι ένα τεστ που αξιολογεί την 

επιδεξιότητα της λεπτής κίνησης. Στη μελέτη τους οι Smith & Hong, (2000), 

αξιολόγησαν τις δεξιότητες λεπτής κίνησης σε παιδιά ηλικίας 5 έως 10 χρονών και 

διεξήγαγε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα σε μελέτες που χρησιμοποίησαν το Nine-

Hole Peg. Το δείγμα περιλάμβανε 826 μαθητές σε 10 σχολεία. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας υποστηρίζουν πως το Νine-Hole Peg Test είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

ελέγχου επιδεξιότητας της λεπτής κίνησης σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 

Tο in Hand Manipulation TIHM Case-Smith, et.al (2008), είναι ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιεί ένα pegboard 9 οπών για να εξετάσει 2 βασικά συστατικά της 

επιδεξιότητας του χεριού: περιστροφή και σταθερότητα. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν 

το μοντέλα Rasch για να εξετάσουν την αξιοπιστία του. Το TIHM φαίνεται να είναι ένα 

κλινικά αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση της επιδεξιότητας του χεριού μετά από 

επαναληπτικές μετρήσεις σε 45 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 5,5 χρόνια σε 6,5 

ετών. Το TIHM δείχνει να έχει δυνατότητες ως κλινικά χρήσιμη αξιολόγηση της 
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επιδεξιότητας του χεριού. Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω εξέταση πριν το TIHM να 

μπορεί με βεβαιότητα να χρησιμοποιηθεί στην εργοθεραπεία. 

2.4.4. Beery- VMI (Beery, Buktenica, & Beery, 2010). 

Το Beery VMI είναι ένα εργαλείο διεθνώς γνωστό. Μετά από δεκαετίες έρευνας και 

κλινικής χρήσης προσφέρει σαφή και οικονομικό τρόπο για την φανέρωση ελλειμμάτων 

στην οπτικοκινητική ολοκλήρωση, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μαθησιακά και 

νευρολογικά προβλήματα καθώς και σε προβλήματα συμπεριφοράς. Η έκτη έκδοση του 

Beery VMI παραμένει εστιασμένη την προσχολική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει νόρμες 

για τις ηλικίες από 2 έως 18 ετών. Το  βαθμό στον οποίο τα άτομα μπορούν να 

ενσωματώσουν τις οπτικο- κινητικές τους ικανότητες. Οι δοκιμασίες στη σύντομη μορφή 

καθώς και στην ολοκληρωμένη το παιδί θα πρέπει να αντιγράψει γεωμετρικά σχήματα σε 

σειρά και με αυξανόμενη δυσκολία. 

Η σύντομη μορφή του χρησιμοποιείται συχνά σε παιδιά ηλικίας 2 έως 8 ετών. Παρέχει 

επίσης συμπληρωματικές δοκιμασίες που ελέγχει την Οπτική Αντίληψη και κινητικές 

δοκιμασίες συντονισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, 

ειδικούς εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και άλλους 

επαγγελματίες. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ειδικούς καθώς: 

 Αναγνωρίζει τα άτομα που μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

οπτικοκινητική ολοκλήρωση. 

 Κάνει τις κατάλληλες συστάσεις για τις απαραίτητες υπηρεσίες. 

 Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και άλλων παρεμβάσεων. 

 Βοηθά στην διεξαγωγή έρευνας. 

Το manual περιλαμβάνει 600 πρότυπα για ηλικίες από τη γέννηση έως 6 ετών. Εξετάζει 

τη λεπτή κινητικότητα, τον οπτικοκινητικό συντονισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

άτομα από διαφορετικό περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό και γλωσσικό 

περιβάλλον.Περιγράφεται ως ένα έγκυρο εργαλείο μέτρησης της οπτικοκινητικής 

ενσωμάτωσης (Goyen & Duff, 2005). Το VMI σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει το βαθμό 

στον οποίο τα άτομα μπορούν να ενσωματώσουν τις οπτικοκινητικές τους ικανότητες 

(Beery, Buktenica, & Beery, 2010). Το VMI έχει σταθμιστεί έξι φορές μεταξύ του 1964 
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και του 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάνω από 12.500 παιδιά ηλικίας 2 έως 18 ετών. 

Έχει πιστοποιηθεί η σταθερότητα των αποτελεσμάτων ανά ηλικιακή ομάδα σε όλες τις 

αναθεωρήσεις και έχει δείξει καλές ψυχομετρικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και 

της αξιοπιστίας του test-retest 0.88 και αξιοπιστία του 0,93 μεταξύ των βαθμολογητών 

(Beery et al.,2010). Όσον αφορά τα ψυχομετρικά στοιχεία η Van Hartingsveldt, (2011) 

αναφέρει ότι το Beery VMI μαζί με το Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2η 

έκδοση (BOT-2) (Bruininks & Bruininks, 2005) ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλα εργαλεία 

αξιολόγησης της γραφικής ετοιμότητας. Οι Coallier, Rouleau, Bara, & Morin, (2014) 

αναφέρουν πως το Beery VMI είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης ευρέως γνωστό που 

χρησιμοποιείται από λογοθεραπευτές για την αξιολόγηση της οπτικοκινητικής 

ολοκλήρωσης. Οι ίδιοι στη μελέτη τους θέλησαν να εξετάσουν εάν οι νόρμες που έχουν 

καταρτιστεί στις Ηνωμένες πολιτείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά 

νηπιαγωγείου από τον Καναδά.. Εξετάστηκαν επίσης οι πιθανές διαφορές μεταξύ των 

φύλων. Το VMI χορηγήθηκε σε 151 παιδιά του νηπιαγωγείου, ηλικίας 5-6 ετών, μετά το 

τέλος του σχολικού έτους. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε επτά 

σχολεία. Το τεστ έγινε για να συγκριθούν οι μέσες βαθμολογίες του καναδικού δείγματος 

με εκείνες που προβλέπονται στο VMI, καθώς και οι διαφορές μεταξύ των φύλων. 

Συνολικά, η μελέτη έδειξε παρόμοια βαθμολογία (p = 0,997) σε σύγκριση με τα πρότυπα 

των ΗΠΑ, καθώς και μια σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων καθώς τα κορίτσια 

αποδίδουν καλύτερα και έχουν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες από ό, τι τα αγόρια (p = 

0,003). Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τη χρήση του VMI να ερμηνεύουν τα 

αποτελέσματα των επιδόσεων των νηπίων του Καναδά. Ωστόσο, η σημαντική διαφορά 

μεταξύ των φύλων που παρατηρείται θα πρέπει –αναφέρουν οι ερευνητές- να 

απασχολήσει μελλοντικές έρευνες. Το VMI είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των προβλημάτων γραφής με συναφή προβλήματα 

στις λεπτές κινητικές δεξιότητες (Feder et al., 2000). Έχει αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας γραφής σε παιδιά ηλικίας 5 και 6 χρονών 

(Marr & Cermak, 2002). 
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2.5. Κλίμακα Αξιολόγησης της Γραφοκινητικής Δεξιότητας ΚΑΓΔ 4-6 (Καλλιόπη 

Τρούλη, Μιχάλης Λιναρδάκης & Γιώργος Μανωλίτσης, 2012) 

Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Γραφοκινητικής Δεξιότητας 4 έως 6 ετών είναι ένα 

εξειδικευμένο αναπτυξιακό εργαλείο αξιολόγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό. Είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς και ειδικούς μελετητές της προσχολικής 

ηλικίας που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων και την 

επίδρασή τους στη μετέπειτα σχολική επίδοση του παιδιού. Ακόμα, αξιολογεί την 

ανάπτυξη της γραφοκινητικής δεξιότητας κατά τη φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο 

σε ηλικία 4 έως 6 ετών. Το ακριβές εύρος της ηλικίας των παιδιών του δείγματος που 

απευθύνεται είναι από 49 έως 75 μηνών. 

Ο γραφοκινητικός έλεγχος στην Κλίµακα Αξιολόγησης της Γραφοκινητικής Δεξιότητας 

Παιδιών 4-6 ετών περιλαμβάνει δυο μέρη: 

α) την παρατήρηση και καταγραφή των γραφοκινητικών χαρακτηριστικών και 

β) τις δοκιμασίες ελέγχου της γραφοκινητικής δεξιότητας. 

Ειδικότερα, κατά την παρατήρηση και καταγραφή γραφοκινητικών χαρακτηριστικών, 

παρατηρούμε και καταγράφουμε χαρακτηριστικά σχετικά με τον έλεγχο της στάσης του 

σώματος του παιδιού και την τοποθέτηση του φύλλου εργασίας κατά τη γραφή, τον 

έλεγχο του χεριού ως προς την πλευρική κυριαρχία και τη λαβή της γραφής και την 

ικανότητα αναπαράστασης του σώματός του με το ιχνογράφημα του ανθρώπου. Η 

σταθμισμένη κλίμακα ελέγχου της γραφοκινητικής δεξιότητας αποτελείται από 25 

δοκιμασίες και παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε έξι παράγοντες: 

1. επιδέξιος χειρισμός μολυβιού, 

2. επιδέξιος χειρισμός ψαλιδιού,  

3. έλεγχος χεριού κατά τη γραφή, 

4. γνώση εννοιών χώρου, 

5. προσανατολισμός γραφικού χώρου και 

6. αναπαραγωγή σχημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1. Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά από τρία Νηπιαγωγεία του Δήμου Θέρμης και ανήκουν 

και τα τρία στη Α/θμια Δ/νση ΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Πιο αναλυτικά 

συμμετείχαν 48 μαθητές (Ν=48) ηλικίας από 60 έως 71 μηνών, τα 25 ήταν αγόρια (n=25) 

και τα 23 κορίτσια (n=23). Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα περιγραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων. 

Τάξη Ν (αγ. /κορ.) 
Μ.Ο. 

ηλικίας * 

Τ.Α. 

ηλικίας * 

Ελάχ. / Μεγ. 

τιμή ηλικίας 

* 

Νηπιαγωγείο 48 (25 / 23) 65,04 3,18 60 / 71 

*ηλικία μετρημένη σε μήνες 

Πίνακας 3.1. Περιγραφικά στοιχεία του συνόλου των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

3.2. Όργανα μέτρησης 

Κριτήριο αξιολόγησης της γραφοκινητικής δεξιότητας για την πρώιμη ανάπτυξη της γραφής 

(ΚΑΓΔ 4-6; Τρούλη, Μανωλίτσης, & Λιναρδάκης 2012 ). Η ΚΑΓΔ 4-6 είναι ένα 

εξειδικευμένο αναπτυξιακό εργαλείο αξιολόγησης της γραφοκινητικής δεξιότητας των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό. Είναι σχεδιασμένο 

για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς και ειδικούς 

μελετητές της προσχολικής ηλικίας που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων και την επίδρασή τους στη μετέπειτα σχολική επίδοση του 

παιδιού. Η ΚΑΓΔ 4-6 σχεδιάστηκε για να αξιολογεί την ανάπτυξη της γραφοκινητικής 

δεξιότητας κατά τη φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο σε ηλικία 4 έως 6 ετών. Το 

ακριβές εύρος της ηλικίας των παιδιών του δείγματος που απευθύνεται είναι από 49 έως 

75 μηνών. 
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Το συγκεκριμένο κριτήριο ελέγχει τις γραφοκινητικές δεξιότητες παιδιών προσχολικής 

ηλικίας (4-6). Είναι ένα εργαλείο που αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 

χειρίζονται: 

 Το σώμα τους και το εργαλείο γραφής κατά τη γραφική εργασία, 

 Τις γνώσεις τους για τις χωρικές έννοιες και το γραφικό χώρο, 

 Τις λεπτές κινήσεις των δακτύλων τους, την πλευρική τους κυριαρχία, 

 Τις γνώσεις τους για το γραφικό κώδικα και την ικανότητά τους να αντιγράφουν 

λέξεις και σχήματα με και χωρίς την παρουσία προτύπου. 

 

3.3. Περιεχόμενο του τεστ ΚΑΓΔ 

Το ΚΑΓΔ είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να αξιολογεί γραφοκινητικές δεξιότητες 

παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών γραφής μέσω της 

παρατήρησης και καταγραφής των γραφοκινητικών χαρακτηριστικών και των 

δοκιμασιών ελέγχου των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Το ΚΑΓΔ περιλαμβάνει 25 

δοκιμασίες ομαδοποιημένες ανά παράγοντα. 

Οι παράγοντες που αξιολογούνται είναι έξι (6): 

α) ο προσανατολισμός γραφικού χώρου, 

β) ο επιδέξιος χειρισμός μολυβιού, 

γ) γνώση εννοιών χώρου, 

δ) ο έλεγχος χεριού κατά τη γραφή, 

ε) η αναπαραγωγή σχημάτων και 

στ) ο επιδέξιος χειρισμός ψαλιδιού. 

 

Στον Πίνακα 3.2. περιγράφονται αναλυτικά οι δοκιμασίες των παραγόντων. Το έντυπο 

Οδηγιών του τεστ παρέχει οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία που χρειάζεται για την 

κάθε δοκιμασία, τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια της κάθε άσκησης και την αναλυτική 

περιγραφή της, επίσης παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επεξήγησης και επίδειξης της κάθε 

άσκησης. Το υλικό που χρειάστηκε ο ερευνητής για την αξιολόγηση ήταν το απαντητικό 

φυλλάδιο, τα φύλλα εργασίας Α,Β,Γ και Δ, 2 μολύβια εξάγωνα HB2, ξύστρα, γόμα, 
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ψαλίδι για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, καρτέλες σχημάτων εκ μνήμης (2) και κόλλες 

Α4 (1 για κάθε παιδί). Στη συγκεκριμένη έρευνα αξιολογήσαμε τους παρακάτω 6 

παράγοντες ελέγχου της γραφοκινητικής δεξιότητας νηπίων και καταγράψαμε τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Πίνακας 3.2. Δοκιμασίες ελέγχου γραφοκινητικής δεξιότητας. Παράγοντες. 

Γραφοκινητικός Τομέας 

Παράγοντες Περιγραφή 

1.Προσανατολισμ

ός γραφικού 

χώρου 

 Δοκιμασία ελεύθερης γραφής µε 6 θέματα αξιολόγησης: 

Ζητάμε από το παιδί να γράψει ένα γράµµα όπως µπορεί 

(π.χ. στον αγαπημένο του φίλο, στον άγιο Βασίλη,…)  

Παρατηρούμε αν το παιδί γράφει:  

Από πάνω προς τα κάτω , από αριστερά προς τα δεξιά στη 

γραµµή και όχι σκόρπια αν αλλάζει γραµµή όταν φτάσει 

στο τέλος, αν γράφει χωρίς µεγάλη παρέκκλιση από τη 

γραµµή γραφής, αν αρχίζει να γράφει από πάνω και 

αριστερά. Στη συνέχεια σημειώνουμε το σημείο από όπου 

αρχίζει να γράφει. 

2. Επιδέξιος. 

χειρισμός 

μολυβιού 

Κάνει την κίνηση «βιδώνω - ξεβιδώνω» χωρίς να πέσει 

το μολύβι 

Διαδικασία: Η δοκιμασία εκτελείται έπειτα από επίδειξη. Ο 

ερευνητής πιάνει το μολύβι με τα τρία δάχτυλα της γραφής 

(αντίχειρας, δείκτης, μέσος) και δείχνει στο παιδί τη σωστή 

κίνηση «βιδώνω –ξεβιδώνω», τρεις φορές). Έπειτα αφήνει 

στο τραπέζι το μολύβι και ζητάει από το παιδί να το πιάσει 

και να κάνει το ίδιο. Το παιδί κρατά το μολύβι με τα τρία 

δάκτυλα της γραφής και εκτελεί την κίνηση «βιδώνω – 

ξεβιδώνω» με το μολύβι μου.  

Στη συνέχεια ελέγχουμε αν μπορεί να περιστρέψει κάθετα 

360ο το μολύβι χωρίς να του πέσει και χωρίς βοήθεια απ το 

άλλο χέρι. 
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Διαδικασία: Η δοκιμασία εκτελείται έπειτα από επίδειξη. Ο 

ερευνητής πιάνει το μολύβι κάθετα με τα τρία δάχτυλα 

γραφής (τον αντίχειρα, το δείκτη και τον παράμεσο) και το 

περιστρέφει 360ο με τη βοήθεια του αντίχειρα. και χωρίς να 

υποστηρίζει την κίνηση με το άλλο χέρι. 

3.Γνώση 

εννοιών χώρου 

Δείχνει το δεξί και το αριστερό του χέρι µε σιγουριά 

Διαδικασία: ζητάμε από το παιδί να σηκώσει τα δύο του 

χέρια ψηλά και να τα κατεβάσει, μετά να σηκώσει το δεξί 

του χέρι, να σηκώσει και τα δύο του χέρια ψηλά, και να 

σηκώσει το αριστερό του χέρι. Να βεβαιωθούμε ότι οι 

απαντήσεις δεν δόθηκαν τυχαία. Καταγράφουμε την 

απάντηση. 

 Δείχνει το πάνω και το κάτω µέρος της κόλλας του, 

δείχνει τη δεξιά και την αριστερή πλευρά της κόλλας 

του 

Τοποθετoύμε μια λευκή Α4 κάθετα μπροστά του. Του 

ζητάμε να μας δείξει την πάνω μεριά της κόλας του, και 

μετά να μας δείξει την κάτω μεριά της κόλας. 

4.Έλεγχος χεριού 

κατά τη γραφή 

 Κάθετο ίχνος ανάμεσα σε γραμμές  

(Φύλλο εργασίας Α) 

Ζητάμε από το παιδί να ζωγραφίσει 3 κάθετες γραμμές 

(στον κενό χώρο ανάμεσα στις παράλληλες γραμμές) 

Διαδικασία: Η δοκιμασία εκτελείται έπειτα από επίδειξη. Ο 

ερευνητής χαράζει την πρώτη γραμμή ξεκινώντας από πάνω 

προς τα κάτω προσέχοντας να μη βγει έξω από τις γραμμές. 

Έπειτα ζητά από το παιδί να φτιάξει τρεις γραμμές σαν κι 

αυτόν. Το ίχνος ξεκινάει από την πάνω γραμμή και 

σταματάει στην κάτω γραμμή χωρίς να βγαίνει έξω από τα 

όριά τους. 
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Σβήσιμο γραμμής Μετά του ζητάμε να σβήσει μία 

γραμμή, χωρίς να σβήσει τις άλλες. 

Αντιγραφή λέξης ΓΕΛΙΟ πάνω σε γραμμή  

(Φύλλο εργασίας Γ) 

 Ζητάμε από το παιδί να αντιγράψει τη λέξη ΓΕΛΙΟ πάνω 

στη γραμμή, να προσπαθήσει να το κάνει να μοιάζει ίδιο. 

Εδώ αξιολογούμε αν η λέξη ακουμπάει πάνω στη γραμμή. 

Διαδικασία: Ο ερευνητής εξηγεί μόνο λεκτικά τη 

δοκιμασία. «Βλέπεις αυτό που έχω φτιάξει εδώ; Κάνε κι 

εσύ το ίδιο πάνω στη γραμμή». 

5.Αναπαραγωγή 

σχημάτων 

 Αντιγραφή απλών και σύνθετων σχηµάτων  

(Φύλλο εργασίας Β) 

Διαδικασία: Ο ερευνητής αντιγράφει το πρώτο σχήμα στο 

πρώτο πλαίσιο του φύλλου Β και έπειτα ζητά από το παιδί 

να κάνει και αυτό το ίδιο στο αντίστοιχο πλαίσιο. Το παιδί 

δεν μπορεί να σβήσει, ούτε και να επαναλάβει για δεύτερη 

φορά το σχήμα. Συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο η δοκιμασία 

για όλα τα σχήματα: φτιάχνει το σχήμα ο ερευνητής και το 

παιδί κάνει το ίδιο σχήμα στο αντίστοιχο πλαίσιο 

Αναπαραγωγή σχηµάτων από µνήµης 

Ζητάμε από το παιδί να αναπαράγει τα σχήματα.  

Διαδικασία: δείχνουμε στο παιδί το 1ο σχήμα/καρτέλα για 5 

δευτερόλεπτα, το γυρίζω ανάποδα και του ζητώ να φτιάξει 

στο πλαίσιο που του δείχνω ότι ακριβώς είδε. Έπειτα του 

δείχνουμε την ίδια διαδικασία τα άλλα δύο σχήματα. 

 Σωστή αντιγραφή λέξης 

Αντιγραφή λέξης ΓΕΛΙΟ  

 Ζητάμε από το παιδί να αντιγράψει τη λέξη ΓΕΛΙΟ πάνω 

στη γραμμή και αξιολογούμε τη σωστή αντιγραφή. 

Γνώση του γραφικού κώδικα  

Χωρο-χρονική συνέχεια σχηµάτων  
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Του ζητάμε να συνεχίσει ότι βλέπει μέχρι να τελειώσει τη 

σειρά και τα γράμματα να πατάνε πάνω στη γραμμή. 

6. Επιδέξιος 

χειρισμός ψαλιδιού 

 Κόβει µε το ψαλίδι τη γραµµή και το τετράγωνο 

(Φύλλο εργασίας Δ) 

Εδώ ελέγχουμε τον τρόπο που χειρίζεται το παιδί το ψαλίδι. 

Διαδικασία: δίνουμε μόνο λεκτική εξήγηση. Δίνουμε στο 

παιδί το φύλλο εργασίας και του εξηγούμε λεκτικά ότι 

πρέπει να κόψει όλη τη γραμμή που βλέπει στη μέση (πάνω 

στη μαύρο ίχνος). Έπειτα του δίνουμε και πάλι το ψαλίδι 

και του ζητάμε να τοποθετήσει το ψαλίδι στο κάτω μέρος 

της κόλλας και να αρχίσει να κόβει το τετράγωνο και πάλι 

πάνω στη γραμμή τη μαύρη ξεκινώντας από το σημείο που 

είναι ζωγραφισμένο το ψαλίδι. 
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3.3.1. Βαθμολόγηση, κριτήρια διαφοροποίησης και νόρμες του τεστ. 

Κάθε δοκιμασία έχει κάποιες προϋποθέσεις. Αν κατά την αξιολόγηση δεν πληρείται έστω 

και μια από τις προϋποθέσεις της κάθε άσκησης η δοκιμασία αξιολογείται: λάθος. 

Κάποιες δοκιμασίες αξιολογούνται με Ναι ή Όχι όπου Ναι=1 και Όχι=2. Αθροίζονται τα 

Ναι και το παιδί λαμβάνει ένα αντίστοιχο συνολικό σκορ ανά παράγοντα σύμφωνα και 

με τις νόρμες που αντιστοιχούν σε κάθε ηλικία. Το σκορ αυτό μετατρέπεται μετά σε 

τυπικό βαθμό στο ποσοστό πληθυσμού από το οποίο αυτό υπερέχει σε σύγκριση με τον 

πληθυσμό αναφοράς. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο απαντητικό φυλλάδιο. 

3.3.2. Εγκυρότητα και αξιοπιστία. 

Το ΚΑΓΔ είναι ένα καινούργιο εργαλείο και δεν υπάρχουν ερευνητικά και 

βιβλιογραφικά δεδομένα που να έχουν εξετάσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του. 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι δεξιότητες που είχαν αρχικά συμπεριληφθεί στο 

ΚΑΓΔ, η κλίμακα χορηγήθηκε σε ένα τυχαίο δείγμα 1251 παιδιών, ηλικίας 4-6 ετών. Το 

δείγμα προήλθε από τον ελληνικό πληθυσμό και ελήφθη χρησιμοποιώντας την αναλογική 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία, από αστικές, προαστιακές και αγροτικές περιοχές. Η 

στατιστική ανάλυση περιλαμβάνει διερευνητικά και επιβεβαιωτικά μοντέλα ανάλυσης 

παραγόντων για δυαδικές απαντήσεις στις 32 αρχικές δεξιότητες της δοκιμασίας, οι 

οποίες ομαδοποιήθηκαν σε 6 παράγοντες και 24 δεξιότητες στην τελική έκδοση του 

ΚΑΓΔ. Επιπλέον, ένα λογιστικό μοντέλο απάντησης δύο παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε 

για την εκτίμηση των παραμέτρων διάκρισης και δυσκολίας των συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων, καθώς και των χαρακτηριστικών τους καμπυλών.  

Επιπλέον, ο συντελεστής Cronbach χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης αξιοπιστίας του τεστ. 

Τα μοντέλα ανάλυσης παραγόντων έδειξαν ότι υπάρχουν 6 βασικοί παράγοντες που 

αξιολογούνται από το ΚΑΓΔ: ο προσανατολισμόs στο χώρο γραφής, ο επιδέξιος 

χειρισμός του μολυβιού και του ψαλιδιού, η γνώση των εννοιών χώρου , η αντιγραφή 

σχημάτων και ο γραφοκινητικός έλεγχος. Το CFI του μοντέλου είναι ίσο με 0,968 και ο 

δείκτης RMSEA είναι 0,035, υποδεικνύοντας μία πολύ καλή προσαρμογή της κλίμακας. 

Οι παράγοντες διάκρισης των 24 δεξιοτήτων που εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας το IRT 
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μοντέλο, είναι όλοι στατιστικά σημαντικοί. Οι παράμετροι δυσκολίας των 10 από τις 24 

δεξιότητες του ΚΑΓΔ είναι θετικοί. Ο συντελεστής Cronbach της συνολικής κλίμακας 

είναι ίσος με 0,813, επιβεβαιώνοντας μια καλή εσωτερική συνοχή της κλίμακας. Ο 

σκοπός της μελέτης ήταν η δημιουργία μιας κλίμακας για την αξιολόγηση των 

Γραφοκινητικών δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών, καθώς και η εκτίμηση των 

ψυχομετρικών της χαρακτηριστικών, αναφερόμενη σε ένα μεγάλο τυχαίο δείγμα του 

ελληνικού πληθυσμού. Η κλίμακα αξιολογεί αξιόπιστα και έγκυρα τις ψυχοκινητικές 

δεξιότητες των παιδιών όσον αφορά τον έλεγχο του σώματος και το εργαλείο γραφής 

κατά τη γραπτή διαδικασία. 

3.3.3. Οδηγίες για την αξιολόγηση των δυο δοκιμασιών του τεστ. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο ερευνητής και το παιδί κάθονται ο ένας δίπλα στον 

άλλο, ο ερευνητής αριστερά από το παιδί αν είναι δεξιόχειρας και δεξιά από το παιδί αν 

είναι αριστερόχειρας ώστε το χέρι γραφής να μην εμποδίζεται. Κατά την Διαδικασία 

επίδοσης των δοκιμασιών: ο ερευνητής δείχνει μία φορά τη δοκιμασία περιγράφοντας 

συγχρόνως τη διαδικασία. Έπειτα ζητά από το παιδί να κάνει και εκείνο το ίδιο. Αν την 

κάνει λάθος το σταματά και το διορθώνει μόνο λεκτικά. Έπειτα καταγράφει και 

αξιολογεί την απάντηση. Ο γραφοκινητικός έλεγχος στην Κλίμακα Αξιολόγησης της 

Γραφοκινητικής δεξιότητας παιδιών 4-6 ετών περιλαμβάνει δυο μέρη: 

Α) την παρατήρηση και καταγραφή των γραφοκινητικών χαρακτηριστικών και 

Β) τις δοκιμασίες ελέγχου της γραφοκινητικής δεξιότητας. 

Α. Παρατήρηση και καταγραφή γραφοκινητικών χαρακτηριστικών 

Καθ όλη τη διάρκεια του τεστ παρατηρούμε και καταγράφουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που έχουν να κάνουν με τον : Έλεγχο της στάσης του σώματος του παιδιού κατά τη 

γραφή (εάν κάθεται πάνω στα πόδια του, εάν ακουμπάει τον θώρακα στο θρανίο, τυλίγει 

τα πόδια του γύρω από το θρανίο ή την καρέκλα ή κάθεται συχνά µε το κεφάλι κάτω 

(πάνω στο τραπέζι, ή το χέρι στήριξης). Τον Έλεγχο του χεριού ως προς τη γραφή όπου 

ζητάμε από το παιδί να ζωγραφίσει τον εαυτό του (ελέγχουμε εάν έχει αναπτύξει 

προτίμηση στο ένα χέρι και ποιο είναι το κυρίαρχο). Παρατηρούμε και ελέγχουμε 

παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη σωστή λαβή του μολυβιού, τον τρόπο που 
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κάθεται στο τραπεζάκι (σωστή στάση γραφής) και τον τρόπο που τοποθετεί την κόλλα 

(με κλίση δεξιά ή αριστερά). 

 

Β. Δοκιμασίες ελέγχου της γραφοκινητικής δεξιότητας 

Στο δεύτερο μέρος του τεστ ελέγχουμε τις δεξιότητες εκείνες που έχουν να κάνουν με τις 

δεξιότητες γραφής οι 25 δοκιμασίες παρουσιάζονται ομαδοποιημένες ανά παράγοντα: 

 Επιδέξιος χειρισμός μολυβιού 

 Επιδέξιος χειρισμός ψαλιδιού 

 Έλεγχος χεριού κατά τη γραφή 

 Γνώση εννοιών χώρου 

 Προσανατολισμός γραφικού χώρου 

 Αναπαραγωγή σχημάτων 

 

Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα που ακολουθήθηκαν στην ερεύνα που έγινε: 

 

Α) Επιδέξιος χειρισμός μολυβιού 

A1. Κάνει την κίνηση «βιδώνω - ξεβιδώνω» χωρίς να πέσει το μολύβι 

Διαδικασία: Η δοκιμασία εκτελείται έπειτα από επίδειξη. Ο ερευνητής πιάνει το μολύβι 

με τα τρία δάχτυλα της γραφής (αντίχειρας, δείκτης, μέσος) και δείχνει στο παιδί τη 

σωστή κίνηση «βιδώνω –ξεβιδώνω», τρεις φορές). Έπειτα αφήνει στο τραπέζι το μολύβι 

και ζητάει από το παιδί να το πιάσει και να κάνει το ίδιο. Το παιδί κρατά το μολύβι με τα 

τρία δάκτυλα της γραφής και εκτελεί την κίνηση «βιδώνω – ξεβιδώνω» με το μολύβι 

μου. 

A2. Αν μπορεί να περιστρέψει κάθετα 360ο το μολύβι χωρίς να του πέσει και χωρίς 

βοήθεια απ το άλλο χέρι 

Διαδικασία: Η δοκιμασία εκτελείται έπειτα από επίδειξη. Ο ερευνητής πιάνει το μολύβι 

κάθετα με τα τρία δάχτυλα γραφής (τον αντίχειρα, το δείκτη και τον παράμεσο) και το 

περιστρέφει 360ο με τη βοήθεια του αντίχειρα. και χωρίς να υποστηρίζει την κίνηση με 

το άλλο χέρι. 
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Β) Επιδέξιος χειρισμός ψαλιδιού 

Εδώ ελέγχουμε τον τρόπο που χειρίζεται το παιδί το ψαλίδι. 

Β1. Κόβει µε το ψαλίδι τη γραµµή 

Β2. Κόβει µε το ψαλίδι το τετράγωνο 

Διαδικασία: Δίνετε μόνο λεκτική εξήγηση. Δίνουμε στο παιδί το φύλλο εργασίας και του 

εξηγούμε λεκτικά ότι πρέπει να κόψει όλη τη γραμμή που βλέπει στη μέση (πάνω στη 

μαύρο ίχνος). Έπειτα του δίνουμε και πάλι το ψαλίδι και του ζητάμε να τοποθετήσει το 

ψαλίδι στο κάτω μέρος της κόλλας και να αρχίσει να κόβει το τετράγωνο και πάλι πάνω 

στη γραμμή τη μαύρη ξεκινώντας από το σημείο που είναι ζωγραφισμένο το ψαλίδι. 

C) Έλεγχος χεριού κατά τη γραφή 

C1. Κάθετο ίχνος ανάμεσα σε γραμμές 

Ζητάμε από το παιδί να ζωγραφίσει 3 κάθετες γραμμές (στον κενό χώρο ανάμεσα στις 

παράλληλες γραμμές). 

Διαδικασία: Η δοκιμασία εκτελείται έπειτα από επίδειξη. Ο ερευνητής χαράζει την πρώτη 

γραμμή ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω προσέχοντας να μη βγει έξω από τις 

γραμμές. Έπειτα ζητά από το παιδί να φτιάξει τρεις γραμμές σαν κι αυτόν. Το ίχνος 

ξεκινάει από την πάνω γραμμή και σταματάει στην κάτω γραμμή χωρίς να βγαίνει έξω 

από τα όριά τους. 

C2. Σβήσιμο γραμμής 

Μετά του ζητάμε να σβήσει μία γραμμή, χωρίς να σβήσει τις άλλες. 

C3. Αντιγραφή λέξης  ΓΕΛΙΟ πάνω  σε γραμμή 

Ζητάμε από το παιδί να αντιγράψει τη λέξη ΓΕΛΙΟ πάνω στη γραμμή, να προσπαθήσει 

να το κάνει να μοιάζει ίδιο. 

Διαδικασία: Ο ερευνητής εξηγεί μόνο λεκτικά τη δοκιμασία. «Βλέπεις αυτό που έχω 

φτιάξει εδώ; Κάνε κι εσύ το ίδιο πάνω στη γραμμή». 
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D) Γνώση εννοιών χώρου 

D1. Δείχνει το δεξί και το αριστερό του χέρι µε σιγουριά 

Διαδικασία: Ζητάμε από το παιδί να σηκώσει τα δύο του χέρια ψηλά και να τα 

κατεβάσει, μετά να σηκώσει το δεξί του χέρι, να σηκώσει και τα δύο του χέρια ψηλά, και 

να σηκώσει το αριστερό του χέρι. Να βεβαιωθούμε ότι οι απαντήσεις δεν δόθηκαν 

τυχαία. Καταγράφουμε την απάντηση. 

D2. Δείχνει το πάνω και το κάτω µέρος της κόλλας του, δείχνει τη δεξιά και την 

αριστερή πλευρά της κόλλας του 

Τοποθετoύμε μια λευκή Α4 κάθετα μπροστά του. Του ζητάμε να μας δείξει την πάνω 

μεριά της κόλας του, και μετά να μας δείξει την κάτω μεριά της κόλας. 

E) Προσανατολισμός γραφικού χώρου 

Δοκιμασία ελεύθερης γραφής µε 6 θέματα αξιολόγησης: Ζητήστε από το παιδί να γράψει 

ένα γράµµα όπως µπορεί (π.χ. στον αγαπημένο του φίλο, στον άγιο Βασίλη κ.α.). 

Παρατηρούμε αν το παιδί γράφει:  

E1. Από πάνω προς τα κάτω  

E2. Από αριστερά προς τα δεξιά  

E3. Στη γραµµή και όχι σκόρπια 

E4. Αν αλλάζει γραµµή όταν φτάσει στο τέλος  

E5. Χωρίς μεγάλη παρέκκλιση από τη γραµµή γραφής  

E6. Αρχίζει να γράφει από πάνω και αριστερά. Στη συνέχεια σημειώνουμε το σημείο 

από όπου αρχίζει να γράφει. 

F) Αναπαραγωγή σχημάτων 

F1-F5. Αντιγραφή απλών και σύνθετων σχηµάτων 

Διαδικασία: Ο ερευνητής αντιγράφει το πρώτο σχήμα στο πρώτο πλαίσιο του φύλλου Β 

και έπειτα ζητά από το παιδί να κάνει και αυτό το ίδιο στο αντίστοιχο πλαίσιο. Το παιδί 

δεν μπορεί να σβήσει, ούτε και να επαναλάβει για δεύτερη φορά το σχήμα. Συνεχίζεται 

με τον ίδιο τρόπο η δοκιμασία για όλα τα σχήματα: φτιάχνει το σχήμα ερευνητής και το 

παιδί κάνει το ίδιο σχήμα στο αντίστοιχο πλαίσιο 



53 

 

F6-F7. Αναπαραγωγή σχηµάτων από µνήµης 

Ζητάμε από το παιδί να αναπαράγει τα σχήματα. 

Διαδικασία: δείχνουμε στο παιδί το 1ο σχήμα/καρτέλα για 5 δευτερόλεπτα, το γυρίζω 

ανάποδα και του ζητώ να φτιάξει στο πλαίσιο που του δείχνω ότι ακριβώς είδε. Έπειτα 

του δείχνουμε την ίδια διαδικασία τα άλλα δύο σχήματα. 

F8. Σωστή αντιγραφή λέξης 

Ζητάμε από το παιδί να αντιγράψει τη λέξη ΓΕΛΙΟ πάνω στη γραμμή. 

Γνώση του γραφικού κώδικα. 

F9. Χωρο-χρονική συνέχεια σχηµάτων 

Του ζητάμε να συνεχίσει ότι βλέπει μέχρι να τελειώσει τη σειρά και τα γράμματα να 

πατάνε πάνω στη γραμμή. Στο Παράρτημα Α παρατίθενται τα αποτελέσματα από το τεστ 

που περιγράφηκε στις προηγούμενες παραγράφους. 

3.4. Περιεχόμενο του τεστ MABC-2. 

Η Κινητική δέσμη, Movement Assessment Battery for Children-2, είναι μια έγκυρη και 

αξιόπιστη κινητική δέσμη αξιολόγησης. Η κινητική δέσμη αξιολόγησης MABC-2 

αποτελεί μια δέσμη αξιολόγησης, που βασίζεται σε νόρμες και είναι ειδικά σχεδιασμένη 

για να ανιχνεύει και να αξιολογεί παιδιά που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. Το 

τελικό σκορ που συγκεντρώνει κάθε παιδί, δείχνει τον βαθμό στον οποίο το κάθε παιδί 

βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της ηλικίας του. Είναι εύκολο στη μετακίνηση και στη 

χρήση του και παρέχει αντικειμενική, ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση. Η ώρα που 

απαιτείται για να εφαρμοσθεί το τεστ κυμαίνεται από 20’ μέχρι 40’ και εξαρτάται από 

την ηλικία, το βαθμό των κινητικών δυσκολιών του παιδιού καθώς επίσης και από την 

εμπειρία του εξεταστή. Το MABC-2 αποτελείται από τρία μέρη: α) από την κινητική 

δέσμη, η οποία είναι τυποποιημένη και σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί 

ατομικά και απαιτεί από το παιδί την εκτέλεση κάποιων δεξιοτήτων με συγκεκριμένο 

τρόπο, β) από το ερωτηματολόγιο MABC-2 Checklist, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί 

από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή γονείς 

και να δώσει μια πρώτη προσέγγιση στην αξιολόγηση των κινητικών δυσκολιών και γ) 

από το Βιβλίο Οδηγιών. (MABC-2 Henderson et al., 2007) 
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Το κινητικό τεστ MABC-2 είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να αξιολογεί παιδιά με 

κινητικές δυσκολίες, παρέχοντας επιπλέον κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών, μέσω της χρήσης ποιοτικών παρατηρήσεων του τεστ, που δίνει την 

δυνατότητα στον ερευνητή να κάνει παράλληλα με την αντικειμενική κινητική 

αξιολόγηση. Το ΜΑΒC-2 τεστ περιλαμβάνει τρεις ενότητες: α) επιδεξιότητα χεριών, β) 

στόχευση και υποδοχή και γ) ισορροπία (στατική και δυναμική). Αποτελείται από 24 

ασκήσεις (από οκτώ ασκήσεις για κάθε ηλικιακή κατηγορία). Το τεστ διαχωρίζεται σε 

τρεις ηλικιακές κατηγορίες. Η 1η κατηγορία περιλαμβάνει τις ηλικίες τριών 3-6 ετών, η 

2η κατηγορία 7-10 ετών και η 3η κατηγορία τις ηλικίες 11-16 ετών. Τα χαρακτηριστικά 

των ασκήσεων είναι ίδια για κάθε κατηγορία αλλά διαφοροποιείται το ασκησιολόγιο. Το 

Βιβλίο Οδηγιών του τεστ παρέχει οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία που χρειάζεται 

για την κάθε άσκηση, τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια της κάθε άσκησης και την 

αναλυτική περιγραφή της, επίσης παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επεξήγησης και 

επίδειξης της κάθε άσκησης, για τις προσπάθειες εξοικείωσης, την τυπική διαδικασία και 

το πρωτόκολλο βαθμολόγησης. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 

δεξιότητες της Λεπτής Επιδεξιότητας της 1ης ηλικιακής κατηγορίας της κινητικής 

δέσμης (ηλικίες 3-6 ετών, Πίνακας 3.3). 

Πίνακας 3.3. Δεξιότητες του Τομέα Λεπτής Επιδεξιότητας της 1ης Ηλικιακής 

Κατηγορίας του MABC-2 

Κινητικός 

Τομέας 
Δεξιότητες 

Περιγραφή 

Λεπτή 

Επιδεξιότητα 

Χεριών 

Τοποθέτηση 

κερμάτων 

Το παιδί κρατάει τον κουμπαρά σταθερά με 

το ένα χέρι και πιάνει το κέρμα με το άλλο. 

Η άκρη του κέρματος ακουμπάει στο ‘mat’, 

μέχρι να δοθεί το σήμα της έναρξης. Με το 

σήμα το παιδί ρίχνει τα κέρματα μέσα στον 

κουμπαρά από τη σχισμή, ένα κάθε φορά, 

όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το χρονόμετρο 

σταματάει μόλις το τελευταίο κέρμα 

χτυπήσει στη βάση του κουμπαρά. 
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Δοκιμάζονται και τα δύο χέρια. Πρώτα ο 

ερευνητής κάνει την επίδειξη και μετά 

δίνεται στο παιδί μια προσπάθεια εξάσκησης 

για το κάθε χέρι. Στη συνέχεια ο ερευνητής 

σημειώνει στο φύλλο αξιολόγησης τον 

ακριβή αριθμό των δευτερολέπτων που 

χρειάστηκε το παιδί για να ολοκληρώσει την 

προσπάθεια. 

Πέρασμα χαντρών 

Το παιδί πρέπει να περάσει μέσα από το 

κορδόνι 12 χάντρες μια κάθε φορά. Με το 

που θα δώσει το σήμα ο εξεταστής το παιδί 

πρέπει να περάσει τις χάντρες όσο πιο 

γρήγορα μπορεί. Επιτρέπεται να δοκιμάσει 

με ποιο χέρι θα πιάσει το κορδόνι. Ο 

εξεταστής σταματάει το χρονόμετρο μόλις το 

παιδί περάσει και την τελευταία χάντρα 

(περάσει την άκρη του κορδονιού και την 

ελευθερώσει). Ο εξεταστής κάνει πρώτα την 

επίδειξη Δίνεται στο παιδί μία προσπάθεια 

εξάσκησης. Κατά τη φάση εξάσκησης το 

παιδί περνάει τρεις χάντρες στο κορδόνι. Εάν 

παρατηρηθεί κάποιο διαδικαστικό λάθος 

κατά την εκτέλεση ο εξεταστής διακόπτει 

αμέσως το παιδί, υπενθυμίζει ή 

επαναλαμβάνει την επίδειξη. 

Σχεδιασμός πάνω στα 

ίχνη ποδηλάτου 

Το παιδί σχεδιάζει μία συνεχόμενη γραμμή, 

ακολουθώντας τα ίχνη χωρίς να ξεπερνά τα 

όρια. Εάν το παιδί σηκώσει το μολύβι δε 

θεωρείται λάθος εφόσον συνεχίσει από το 

σημείο που σταμάτησε. Επιτρέπονται μικρές 

προσαρμογές στο χαρτί (450), έτσι ώστε να 
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διευκολύνεται ο σχεδιασμός. Δοκιμάζεται 

μόνο το κυρίαρχο- καλό χέρι. 

3.4.1 Βαθμολόγηση, κριτήρια διαφοροποίησης και νόρμες του τεστ. 

Ανάλογα με την επίδοση σε κάθε άσκηση (δευτερόλεπτα, βήματα, υποδοχές ή επιτυχίες 

ανάλογα με τη δοκιμασία) το κάθε παιδί λαμβάνει και ένα αντίστοιχο κινητικό σκορ 

σύμφωνα και με τις νόρμες που αντιστοιχούν σε κάθε ηλικία. Στο τέλος, τα σκορ και των 

οκτώ ασκήσεων αθροίζονται και βγαίνει το συνολικό κινητικό σκορ. Το συνολικό 

κινητικό σκορ υποδεικνύει το βαθμό που το παιδί υπολείπεται κινητικά, σε σύγκριση με 

το επίπεδο της ηλικίας του. Το συνολικό κινητικό αποτέλεσμα, καταγράφεται στο 

‘trafficlight system’ και τα όρια διαφοροποίησης είναι: από την 16η ποσοστιαία θέση και 

άνω δεν σημειώνεται κάποια ένδειξη κινητικής δυσκολίας (πράσινη ζώνη), από την 6η–

15η ποσοστιαία θέση βρίσκεται σε οριακή κατάσταση έχοντας κάποια κινητικά 

προβλήματα και κατατάσσεται στην κατηγορία των παιδιών που βρίσκονται «σε 

κίνδυνο» (κίτρινη ζώνη) και εάν το συνολικό κινητικό σκορ αντιστοιχεί από την 5η 

ποσοστιαία θέση και κάτω, τότε παρουσιάζει σοβαρές κινητικές δυσκολίες (κόκκινη 

ζώνη). 

3.4.2. Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Οι Chow, Chan, Chain και Lau (2002) εξέτασαν τη αξιοπιστία της δέσμης στις 

δεξιότητες της 2ης και 3ης ηλικιακής κατηγορίας. Οι συντελεστές συσχέτισης Intraclass 

Correlation Coefficient (ICC) κυμάνθηκαν μεταξύ .92-1.00 (για την αξιοπιστία μεταξύ 

διαφορετικών κριτών) και μεταξύ .62-.86 (για τη σταθερότητα των επιδόσεων σε όλες τις 

δεξιότητες της δέσμης μεταξύ δύο διαφορετικών μετρήσεων). Σε μια πρώτη προσπάθεια 

διερεύνησης της αξιοπιστίας του MABC-2 η Μουσαφειροπούλου (2008), αξιολόγησε 33 

μαθητές και μαθήτριες 15-16 ετών δύο φορές με τη δέσμη MABC-2, ώστε να 

διερευνηθεί η αξιοπιστία επαναλαμβανόμενων μετρήσεων της 3ης ηλικιακής κατηγορίας 

της δέσμης. Όλες οι συσχετίσεις των επιμέρους δεξιοτήτων της δέσμης αποδείχθηκαν 

στατιστικά σημαντικές, ενώ το ίδιο συνέβη και με τη συνολική κινητική επίδοση, 

αναδεικνύοντας μία τάση υψηλής αξιοπιστίας της νέας δέσμης κατά την εφαρμογή στην 

Ελλάδα. Σε μια ανάλογη προσπάθεια των Ellinoudis και συν. (2011), διερευνήθηκε η 
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αξιοπιστία μέσω της μέτρησης επαναμέτρησης (test-retest) καθώς επίσης και η 

εσωτερική συνοχή της πρώτης ηλικιακής δέσμης (3-6) του κινητικού τεστ MABC. Από 

τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι η πρώτη δέσμη του κινητικού τεστ ήταν 

αξιόπιστη, καθώς ο συντελεστής ICC=0.86. Όσον αφορά στην εσωτερική συνοχή της 

πρώτης δέσμης φάνηκε να ενισχύεται η αξιοπιστία της, καθώς ο δείκτης Cronbach’s 

Alpha κυμάνθηκε μεταξύ α=.51-.70. Σύμφωνα με τους Smits-Engelsman, Niemeijer & 

Van Waelvelde (2011), ο συντελεστής ICC=0.94 o οποίος αφορούσε παιδιά ηλικίας 3 

ετών, κρίθηκε ως ιδιαίτερα αξιόπιστος όταν η μέτρηση-επαναμέτρηση έγινε από τον ίδιο 

αξιολογητή, ενώ αποδεκτά ήταν και τα αποτελέσματα και όταν αυτή αφορούσε δύο 

αξιολογητές (ICC=.76). 

Η σύμφωνη εγκυρότητα της δέσμης MABC-2 έχει διερευνηθεί είτε σε σχέση με δέσμες 

που αξιολογούν ολόκληρο το φάσμα της κινητικής ικανότητας (για παράδειγμα, 

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, McCarron Assessment of Neuromuscular 

Development, Peabody developmental Motor Scales), αλλά και σε σχέση με πιο 

στοχευμένα τεστ (Korpekoordinationstest für Kinder). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

στάθμισης του MABC-2 μία πιλοτική μελέτη οργανώθηκε, ώστε να εξετάσει τη 

σύμφωνη εγκυρότητα της δέσμης MABC-2, σε σχέση με to Bruininks-Oseretsky Test of 

Motor Proficiency (ΒΟΤ) μία δέσμη που αξιολογεί ολόκληρο το φάσμα της κινητικής 

ικανότητας. Αντίθετα, η δέσμη MABC-2 έχει σαν σκοπό την ανίχνευση διαταραχών της 

κίνησης. Έτσι, ήταν λογικό η συμφωνία μεταξύ των δύο δεσμών να είναι χαμηλή. 

Συγκεκριμένα, εξήντα τρία (63) παιδιά αξιολογήθηκαν και με τις δύο δέσμες. Η συνολική 

επίδοση του MABC συσχετίστηκε με το συνολικό σκορ του ΒΟΤ και ο συντελεστής 

ήταν .53. Τον ίδιο σκοπό είχε η μελέτη των Croce και συν. (2001). Η συμφωνία μεταξύ 

MABC και ολόκληρης της δέσμης ΒΟΤ ήταν .76 (p<.001), ενώ μεταξύ ΜABC και της 

σύντομης έκδοσης του BOT η συμφωνία ήταν .71 (p<.001). Οι Tan, Parker και Larkin 

(2001) μελέτησαν τη σύμφωνη εγκυρότητα μεταξύ του MABC, της σύντομης έκδοσης 

του BOT (BOT-SF) και του McCarron Assessment of Neuromuscular Development 

(MAND). Η συσχέτιση μεταξύ MABC και BOT-SF ήταν .79 και μεταξύ του MABC και 

του MAND 0.86. Όσον αφορά τη σύμφωνη αξιοπιστία του MABC σε ηλικίες μικρότερες 

των έξι ετών, η συσχέτιση μεταξύ MABC και Peabody Developmental Motor Scales 

αποδείχθηκε .76 (Van Waelverde, Peersman, Lenoir & Smits-Engelsman, 2007). Τέλος, 
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οι Smits-Engelsman και συνεργάτες (1998) διερεύνησαν τη σύμφωνη εγκυρότητα μεταξύ 

του MABC και του Korpekoordinationstest für Kinder (ΚΤΚ) το οποίο έχει επίσης σκοπό 

την ανίχνευση διαταραχών της κίνησης. Οι συσχετίσεις μεταξύ MABC και ΚΤΚ ήταν .62 

(p<.001) (για ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα παιδιών) και .65 (p<.001) (για ένα δείγμα 

παιδιών που είχαν αναφερθεί για πιθανές διαταραχές της κίνησης). 

3.5. Διαδικασίες 

Κάθε παιδί εξετάστηκε χωριστά σε μια ήσυχη αίθουσα του νηπιαγωγείου του. Η 

αξιολόγηση έγινε το Ά τρίμηνο του σχολικού έτους, ενώ οι μετρήσεις έγιναν για όλα τα 

παιδιά την ώρα του πρωινού προγράμματος ανάμεσα στις 11:00 με 13:00. Ο εξεταστής 

ζήτησε από το παιδί να καθίσει άνετα σε ένα τραπεζάκι σαν αυτά που χρησιμοποιεί στη 

τάξη του. Αρχικά τα παιδιά αξιολογήθηκαν με την Κλίμακα Αξιολόγησης της 

Γραφοκινητικής Δεξιότητας Παιδιών 4-6. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης εξεταστής 

και παιδί κάθονταν, ο ένας δίπλα στον άλλο (Ερευνητής αριστερά από το παιδί αν είναι 

δεξιόχειρας και δεξιά από το παιδί αν είναι αριστερόχειρας! Ώστε το χέρι γραφής να μην 

εμποδίζεται). Κανένα άλλο παιδί δεν παρίσταται στη διαδικασία της αξιολόγησης για να 

διασφαλιστεί η ηρεμία και συγκέντρωση του παιδιού. Ο εξεταστής έδειχνε 1 φορά τη 

δοκιμασία περιγράφοντας συγχρόνως τη διαδικασία. Έπειτα ζήτησε από το παιδί να 

κάνει και εκείνο το ίδιο. Αν την έκανε λάθος το σταματούσε και το διόρθωνε μόνο 

λεκτικά. Έπειτα κατέγραφε /αξιολογούσε την απάντηση. Οι μετρήσεις γίνονταν 

διαδοχικά σε κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα σχολεία και η ώρα που χρειάστηκε για την 

εφαρμογή του τεστ ήταν από 15’ μέχρι 25’ λεπτά ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε 

παιδιού. Ο χρόνος και η ταχύτητα γραφής δεν αξιολογήθηκαν. Η ερευνήτρια έδινε όσο 

χρόνο ήθελε το παιδί για να απαντήσει ή για να γράψει. Κατά τη διάρκεια της έρευνας 

ευθύνη της αξιολογήτριας ήταν να ενεργοποιεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του 

μαθητή, ενισχύοντάς τον θετικά. Στη συγκεκριμένη έρευνα η αξιολόγηση των 

δοκιμασιών γραφοκινητικής δεξιότητας έγινε κατά τη διάρκεια του Α τριμήνου του 

σχολικού έτους (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος), όπου οι γραφοκινητικές δεξιότητες των 

νηπίων δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Το ΚΑΓΔ (4-6) είναι ένα εργαλείο που δεν έχει 

ξαναχρησιμοποιηθεί στον Ελλαδικό πληθυσμό. Στο Παράρτημα Α παρατίθενται τα 

αποτελέσματα από το τεστ του ΚΑΓΔ. 
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Η αξιολόγηση με τη δέσμη κινητικής αξιολόγησης MABC-2 ήταν ατομική και διήρκεσε 

10-15 λεπτά. Κανένα άλλο παιδί δεν παρίσταται στη διαδικασία της αξιολόγησης για να 

διασφαλιστεί το ενδεχόμενο κάποιο παιδί να γνωρίζει τις ασκήσεις εκ των προτέρων. 

Επιπλέον, δεν ήταν παρών άλλος ενήλικας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, για να 

μπορούν τα παιδιά να είναι συγκεντρωμένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κατά τη διάρκεια 

της έρευνας η ευθύνη της αξιολογήτριας ήταν: α) να διατηρεί το ενδιαφέρον του παιδιού 

χωρίς άγχος κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δίνοντας μόνο θετική ενίσχυση, β) να 

αξιολογεί το παιδί με βάση το φύλο βαθμολόγησης και βάσει των οδηγιών οι οποίες 

παρέχονται από το Βιβλίο Οδηγιών του MABC-2 και γ) να επιδεικνύει σωστά και να 

καθοδηγεί το παιδί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις οι οποίες παρέχονται από το Βιβλίο 

Οδηγιών του κινητικού τεστ MABC-2. Για τις δυο πρώτες δεξιότητες ο εξεταστής  

χρησιμοποιεί χρονόμετρο. Στο Παράρτημα Β παρατίθενται τα τεστ που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μέθοδο MABC-2 και τα φύλλα αξιολόγησης για κάθε τεστ 

αντίστοιχα. 

3.6. Στατιστική διαχείριση δεδομένων 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική για την περιγραφή των 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων. Ακόμα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συσχέτισης 

Pearson για την διερεύνηση στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ: 

 της κατηγοριοποίησης των παιδιών σε ποσοστιαίες θέσεις μεταξύ του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6, σύμφωνα με τις φόρμες των 

δύο μεθόδων αξιολόγησης 

 του γενικού τυπικού σκορ του κινητικού τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ 

των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6 και 

 των τυπικού σκορ τριών δεξιοτήτων του κινητικού τομέα του MABC-2 και των 

τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα έρευνα εφαρμόσθηκαν: 

α) οι δεξιότητες του Τομέα Λεπτής Επιδεξιότητας της μπαταρίας κινητικής αξιολόγησης 

Movement Assessment Battery for Children (Henderson, Sugden & Barnett, 2007), 

β) Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Γραφοκινητικής Δεξιότητας 4-6 (Τρούλη, Μανωλίτσης 

& Λιναρδάκης, 2012 ). 

Ακόμα έγινε η υπόθεση ότι: 

α) και οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης θα διαχωρίσουν τα παιδιά ανάλογα με τις επιδόσεις 

τους, 

β) και τα δύο τεστ θα κατηγοριοποιήσουν τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο και 

γ) οι αξιολογήσεις των παραγόντων των δύο μεθόδων αξιολόγησης θα συσχετίζονται 

θετικά υψηλά. Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων στον Πίνακα 4.1. 

παρατίθενται οι επεξηγήσεις των έξι παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. 

 

Πίνακας 4.1. Επεξήγηση των έξι παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6 

Παράγοντες του ΚΑΓΔ 

Παράγοντας 1 Προσανατολισμός γραφικού χώρου 

Παράγοντας 2 Επιδέξιος χειρισμός μολυβιού 

Παράγοντας 3 Γνώση εννοιών χώρου 

Παράγοντας 4 Έλεγχος χεριού κατά τη γραφή 

Παράγοντας 5 Αναπαραγωγή σχημάτων 

Παράγοντας 6 Επιδέξιος χειρισμός ψαλιδιού 

 

Διαχωρισμός παιδιών σύμφωνα με τις επιδόσεις τους 

Στα Γραφήματα 4.1.-4.6. παρατίθενται οι συγκρίσεις του γενικού τυπικού σκορ του 

Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων 

του ΚΑΓΔ 4-6. 
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Στο Γράφημα 4.1 φαίνεται πως στο παράγοντα , προσανατολισμός γραφικού χώρου του 

ΚΑΓΔ τα σκορ είναι πιο υψηλά από τα σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του 

ΜΑBC-2. Το τυπικό σκορ του παράγοντα , προσανατολισμός γραφικού χώρου του 

ΚΑΓΔ μεγαλώνει ενώ το γενικό σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του MABC-

2 δεν μεγαλώνει αντίστοιχα και φαίνεται πως δεν έχουμε θετική συσχέτιση. 

 

Γράφημα 4.1. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του MABC-2 

και του τυπικού σκορ του 1ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6. 
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Στο Γράφημα 4.2. φαίνεται πως τα παιδιά που έχουν υψηλά σκορ στο Τομέα της Λεπτής 

Επιδεξιότητας του MABC-2 έχουν αντίστοιχα υψηλά σκορ στο παράγοντα , Επιδέξιος 

Χειρισμός Μολυβιού του ΚΑΓΔ. Το τυπικό σκορ του παράγοντα , Επιδέξιος Χειρισμός 

Μολυβιού του ΚΑΓΔ μεγαλώνει ενώ αντίστοιχα μεγαλώνει το γενικό τυπικό σκορ του 

Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του MABC-2 και φαίνεται να έχουμε θετική 

συσχέτιση. 

 

Γράφημα 4.2. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 2ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6. 
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Στο Γράφημα 4.3. φαίνεται πως στο παράγοντα , Γνώση Εννοιών χώρου του ΚΑΓΔ τα 

σκορ είναι πιο υψηλά από τα σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του ΜΑBC-2. 

Το τυπικό σκορ του παράγοντα , Γνώση Εννοιών χώρου του ΚΑΓΔ μεγαλώνει ενώ το 

γενικό σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του MABC-2 δεν μεγαλώνει 

αντίστοιχα και φαίνεται πως δεν έχουμε θετική συσχέτιση. Το ίδιο φαίνεται παρακάτω 

και στο Πίνακα 2 των αποτελεσμάτων. 

 

Γράφημα 4.3. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 3ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6. 
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Στο Γράφημα 4.4. φαίνεται πως τα παιδιά που έχουν υψηλά σκορ στο Τομέα της Λεπτής 

Επιδεξιότητας του MABC-2 έχουν αντίστοιχα υψηλά σκορ στο παράγοντα , Έλεγχος 

χεριού κατά τη γραφή του ΚΑΓΔ. Το τυπικό σκορ του παράγοντα , Έλεγχος χεριού κατά 

τη γραφή του ΚΑΓΔ μεγαλώνει ενώ αντίστοιχα μεγαλώνει το γενικό τυπικό σκορ του 

Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του MABC-2 και φαίνεται να έχουμε θετική 

συσχέτιση. 

 

Γράφημα 4.4. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 4ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6. 



65 

 

Στο Γράφημα 4.5. φαίνεται πως τα παιδιά που έχουν υψηλά σκορ στο Τομέα της Λεπτής 

Επιδεξιότητας του MABC-2 έχουν αντίστοιχα υψηλά σκορ στο παράγοντα , 

Αναπαραγωγή και αντιγραφή σχημάτων του ΚΑΓΔ. Το τυπικό σκορ του παράγοντα, 

Αναπαραγωγή και αντιγραφή σχημάτων του ΚΑΓΔ μεγαλώνει ενώ αντίστοιχα μεγαλώνει 

το γενικό τυπικό σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του MABC-2 και φαίνεται 

να έχουμε θετική συσχέτιση. 

 

Γράφημα 4.5. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 5ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6. 
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Στο Γράφημα 4.6. φαίνεται πως τα παιδιά που έχουν υψηλά σκορ στο Τομέα της Λεπτής 

Επιδεξιότητας του MABC-2 έχουν αντίστοιχα υψηλά σκορ στο παράγοντα, Επιδέξιος 

χειρισμός ψαλιδιού του ΚΑΓΔ. Το τυπικό σκορ του παράγοντα, Επιδέξιος χειρισμός 

ψαλιδιού του ΚΑΓΔ μεγαλώνει ενώ αντίστοιχα μεγαλώνει το γενικό τυπικό σκορ του 

Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας του MABC-2 και φαίνεται να έχουμε θετική 

συσχέτιση. 

 

Γράφημα 4.6. Σύγκριση του γενικού τυπικού σκορ του Τομέα της Λεπτής Επιδεξιότητας 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του 6ου παράγοντα του ΚΑΓΔ 4-6. 
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Κατηγοριοποίηση των παιδιών από τις δύο μεθόδους αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τα κριτήρια διαφοροποίησης της μεθόδου αξιολόγησης, τα παιδιά που, 

σύμφωνα με τις επιδόσεις τους κατατάσσονται χαμηλότερα από την 5η ποσοστιαία θέση 

αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. Επιπλέον, τα παιδιά που κατατάσσονται μεταξύ 6ης 

και 15ης ποσοστιαίας θέσης χαρακτηρίζονται ως παιδιά «σε κίνδυνο». Σύμφωνα λοιπόν 

με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην παρούσα έρευνα πέντε από τα 48 παιδιά 

παρουσίασαν επιδόσεις που τα κατέτασσαν χαμηλότερα από την 5η ποσοστιαία θέση 

(10%). Επιπλέον τρία από τα 48 παιδιά παρουσίασαν επιδόσεις που τα κατέτασσαν 

μεταξύ 6ης και 15ης ποσοστιαίας θέσης (6%). 

Συσχετίσεις των παραγόντων των δύο μεθόδων αξιολόγησης. 

Οι αναλύσεις συσχέτισης Pearson ανέδειξαν πως η πλειοψηφία των παραγόντων των δύο 

μεθόδων αξιολόγησης συσχετίζονταν σημαντικά είτε στο επίπεδο σημαντικότητας .05 

είτε στο επίπεδο σημαντικότητας .01. Αυτό σημαίνει πως και οι δύο μέθοδοι 

αξιολόγησης αξιολογούν τις διαστάσεις της λεπτής επιδεξιότητας και της γραφοκινητικής 

ικανότητας, όπως οι κατασκευαστές τους ισχυρίζονται. Στους Πίνακες 4.2., 4.3., 4.4., 

4.5., και 4.6. παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

Στον Πίνακα 4.2. παρατίθενται οι συσχετίσεις μεταξύ των ποσοστιαίων θέσεων του 

κινητικού τομέα του MABC-2 και των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6, σύμφωνα με τις 

νόρμες των δύο μεθόδων αξιολόγησης. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ της Ποσοστιαίας Θέσης του κινητικού τομέα του MABC-2 και των 

Ποσοστιαίων Θέσεων των Παραγόντων 2, 4, 5 και 6 του ΚΑΓΔ 4-6, όλες στο επίπεδο 

σημαντικότητας .01. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα οι μηδενικές υποθέσεις για τις 

συγκεκριμένες συσχετίσεις απορρίπτονται και υιοθετούνται οι εναλλακτικές υποθέσεις. 

Αντίθετα, οι μηδενικές υποθέσεις που αφορούσαν τις συσχετίσεις μεταξύ της 

Ποσοστιαίας Θέσης του κινητικού τομέα του MABC-2 και των Ποσοστιαίων Θέσεων 

των Παραγόντων 1 και 3 του ΚΑΓΔ 4-6, γίνονται αποδεκτές, εφόσον δεν προέκυψαν 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σε κανένα επίπεδο σημαντικότητας.



68 

 

Πίνακας 4.2. Συσχετίσεις μεταξύ των ποσοστιαίων θέσεων του κινητικού τομέα του 

MABC-2 και των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6, σύμφωνα με τις νόρμες των δύο μεθόδων 

αξιολόγησης. 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

1ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

2ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

3ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

4ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

5ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

6ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

Pearson r  ,282 ,461** ,085 ,419** ,393** ,438** 

Sig. (2-tailed)  ,052 ,001 ,565 ,003 ,006 ,002 

N  48 48 48 48 48 48 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

1ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r    ,248 ,146 ,214 ,279 -,016 

Sig. (2-tailed)   ,089 ,322 ,144 ,055 ,912 

N   48 48 48 48 48 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

2ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r    ,136 ,584** ,487** ,193 

Sig. (2-tailed)    ,356 ,000 ,000 ,190 

N    48 48 48 48 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

3ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r5     ,297* ,202 -,006 

Sig. (2-tailed)     ,040 ,169 ,966 

N     48 48 48 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

4ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r      ,381** ,201 

Sig. (2-tailed)      ,008 ,170 

N      48 48 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΘΕΣΗ 

5ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r       ,424** 

Sig. (2-tailed)       ,003 

N       48 

**. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.01 (2-tailed). 

*. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.05 (2-tailed). 

 

Στον Πίνακα 4.3. παρατίθενται οι συσχετίσεις μεταξύ του γενικού τυπικού σκορ του 

κινητικού τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του γενικού τυπικού σκορ 

του κινητικού τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των Παραγόντων 1 και 4 του 

ΚΑΓΔ 4-6, στο επίπεδο σημαντικότητας .05. Επίσης, παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του γενικού τυπικού σκορ του κινητικού τομέα του 

MABC-2 και των τυπικών σκορ των Παραγόντων 2, 5 και 6 του ΚΑΓΔ 4-6, στο επίπεδο 

σημαντικότητας .01. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα οι μηδενικές υποθέσεις για τις 

συγκεκριμένες συσχετίσεις απορρίπτονται και υιοθετούνται οι εναλλακτικές υποθέσεις. 

Αντίθετα, η μηδενική υπόθεση που αφορούσε τη συσχέτιση μεταξύ του γενικού τυπικού 
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σκορ του κινητικού τομέα του MABC-2 και του τυπικού σκορ του Παράγοντα 3 του 

ΚΑΓΔ 4-6, γίνεται αποδεκτή, εφόσον δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε 

κανένα επίπεδο σημαντικότητας. 

Πίνακας 4.3. Συσχετίσεις μεταξύ του γενικού τυπικού σκορ του κινητικού τομέα του 

MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6 

 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

1ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

2ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

3ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

4ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

5ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

6ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΟΡ 

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

Pearson r  ,321* ,478** ,098 ,318* ,453** ,471** 

Sig. (2-tailed)  ,026 ,001 ,507 ,028 ,001 ,001 

N  48 48 48 48 48 48 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

1ου ΠΑΡΑΓ. 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r    ,150 ,147 ,191 ,136 ,074 

Sig. (2-tailed)   ,308 ,320 ,193 ,355 ,616 

N   48 48 48 48 48 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

2ου ΠΑΡΑΓ. 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r    ,150 ,403** ,483** ,237 

Sig. (2-tailed)    ,310 ,004 ,001 ,105 

N    48 48 48 48 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

3ου ΠΑΡΑΓ. 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r     ,310* ,133 -,051 

Sig. (2-tailed)     ,032 ,368 ,733 

N     48 48 48 
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

4ου ΠΑΡΑΓ. 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r      ,256 ,150 

Sig. (2-tailed)      ,079 ,308 

N      48 48 
ΤΥΠΙΚΟ  

ΣΚΟΡ 

5ου ΠΑΡΑΓ. 

ΚΑΓΔ 4-6 

Pearson r       ,396** 

Sig. (2-tailed)       ,005 
N       48 

**. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.01 (2-tailed). 

*. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.05 (2-tailed). 

 

Στον Πίνακα 4.4. παρατίθενται οι συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 1ης 

δεξιότητας του κινητικού τομέα του MABC-2 (τοποθέτηση κερμάτων σε κουμπαρά) και 

των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. Παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ του τυπικού σκορ της 1ης δεξιότητας του κινητικού τομέα 

του MABC-2 και του τυπικού σκορ του Παράγοντα 4 του ΚΑΓΔ 4-6, στο επίπεδο 

σημαντικότητας .05. Επίσης, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

του τυπικού σκορ της 1ης δεξιότητας του κινητικού τομέα του MABC-2 και των τυπικών 

σκορ των Παραγόντων 1, 3, 5 και 6 του ΚΑΓΔ 4-6, στο επίπεδο σημαντικότητας .01. Με 

βάση αυτά τα αποτελέσματα οι μηδενικές υποθέσεις για τις συγκεκριμένες συσχετίσεις 

απορρίπτονται και υιοθετούνται οι εναλλακτικές υποθέσεις. Αντίθετα, η μηδενική 

υπόθεση που αφορούσε τη συσχέτιση μεταξύ του τυπικού σκορ της 1ης δεξιότητας του 

κινητικού τομέα του MABC-2 και του τυπικού σκορ του Παράγοντα 3 του ΚΑΓΔ 4-6, 
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γίνεται αποδεκτή, εφόσον δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε κανένα 

επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Πίνακας 4.4. Συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 1ης δεξιότητας του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6 

 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

1ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

2ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

3ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

4ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

5ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

6ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΟΡ 

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

Pearson r  ,375** ,520** ,232 ,295* ,381** ,403** 
Sig. (2-tailed)  ,009 ,000 ,113 ,042 ,008 ,005 
N  48 48 48 48 48 48 

**. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.01 (2-tailed). 

*. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.05 (2-tailed). 

 

Στον Πίνακα 4.5. παρατίθενται οι συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 2ης 

δεξιότητας του κινητικού τομέα του MABC-2 (πέρασμα χαντρών σε κλωστή) και των 

τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 2ης δεξιότητας του κινητικού τομέα του 

MABC-2 και των τυπικών σκορ των Παραγόντων 2, 5 και 6 του ΚΑΓΔ 4-6, στο επίπεδο 

σημαντικότητας .01. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα οι μηδενικές υποθέσεις για τις 

συγκεκριμένες συσχετίσεις απορρίπτονται και υιοθετούνται οι εναλλακτικές υποθέσεις. 

Αντίθετα, η μηδενική υπόθεση που αφορούσε τις συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ 

της 2ης δεξιότητας του κινητικού τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των 

Παραγόντων 1, 3 και 4 του ΚΑΓΔ 4-6, γίνονται αποδεκτές, εφόσον δεν προέκυψαν 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σε κανένα επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Πίνακας 4.5. Συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 2ης δεξιότητας του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6 

 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

1ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

2ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

3ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

4ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

5ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

6ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

Pearson r  ,226 ,368* -,056 ,190 ,370** ,429** 
Sig. (2-tailed)  ,122 ,010 ,707 ,196 ,010 ,002 
N  48 48 48 48 48 48 



71 

 

**. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.01 (2-tailed). 

*. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.05 (2-tailed). 

Τέλος, στον Πίνακα 4.6. παρατίθενται οι συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 3ης 

δεξιότητας του κινητικού τομέα του MABC-2 (σχεδιασμός γραμμής) και των τυπικών 

σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ του τυπικού σκορ της 3ης δεξιότητας του κινητικού τομέα του MABC-2 και του 

τυπικού σκορ του Παράγοντα 2 του ΚΑΓΔ 4-6, στο επίπεδο σημαντικότητας .05. Επίσης, 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 3ης 

δεξιότητας του κινητικού τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των Παραγόντων 4, 

5 και 6 του ΚΑΓΔ 4-6, στο επίπεδο σημαντικότητας .01. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα 

οι μηδενικές υποθέσεις για τις συγκεκριμένες συσχετίσεις απορρίπτονται και 

υιοθετούνται οι εναλλακτικές υποθέσεις. Αντίθετα, οι μηδενικές υποθέσεις που 

αφορούσαν τις συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 3ης δεξιότητας του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των Παραγόντων 1 και 3 του ΚΑΓΔ 4-6, 

γίνονται αποδεκτές, εφόσον δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σε 

κανένα επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Πίνακας 4.6. Συσχετίσεις μεταξύ του τυπικού σκορ της 3ης δεξιότητας του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6 

 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

1ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

2ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

3ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

4ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

5ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΚΟΡ 

6ου 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΑΓΔ 4-6 

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΟΡ 

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

MABC-2 

Pearson r  ,212 ,329* ,168 ,382** ,493** ,407** 
Sig. (2-tailed)  ,147 ,023 ,254 ,007 ,000 ,004 
N  48 48 48 48 48 48 

**. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.01 (2-tailed). 

*. Σημαντική συσχέτιση στο επίπεδο 0.05 (2-tailed). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στη παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η συσχέτιση δυο εργαλείων αξιολόγησης για την 

ανίχνευση γραφοκινητικών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αρχικά 

επιχειρήθηκε μια προσέγγιση της κατηγοριοποίησης των παιδιών από τις δύο μεθόδους 

αξιολόγησης το MABC-2 και το ΚΑΓΔ ανάλογα με τις δεξιότητες λεπτής κίνησης και 

των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Αναδείχθηκε πως η πλειοψηφία των παραγόντων των 

δύο μεθόδων αξιολόγησης συσχετίζονται σημαντικά. Αυτό σημαίνει πως και οι δύο 

μέθοδοι αξιολόγησης αξιολογούν τις διαστάσεις της λεπτής επιδεξιότητας και της 

γραφοκινητικής ικανότητας, όπως οι κατασκευαστές τους ισχυρίζονται. Σύμφωνα με τα 

κριτήρια διαφοροποίησης της μεθόδου αξιολόγησης, τα παιδιά που, σύμφωνα με τις 

επιδόσεις τους κατατάσσονται χαμηλότερα από την 5η ποσοστιαία θέση στο MABC-2 

αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. Επιπλέον, τα παιδιά που κατατάσσονται μεταξύ 6ης 

και 15ης ποσοστιαίας θέσης στο MABC-2 χαρακτηρίζονται ως παιδιά «σε κίνδυνο». 

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην παρούσα έρευνα πέντε από 

τα 48 παιδιά παρουσίασαν επιδόσεις που τα κατέτασσαν χαμηλότερα από την 5η 

ποσοστιαία θέση σε ποσοστό (10%). Επιπλέον τρία από τα 48 παιδιά παρουσίασαν 

επιδόσεις που τα κατέτασσαν μεταξύ 6ης και 15ης ποσοστιαίας θέσης σε ποσοστό (6%). 

Παρόλο που το ΚΑΓΔ δεν έχει αντίστοιχη κλίμακα κατηγοριοποίησης των παιδιών με 

γραφοκινητικές δυσκολίες ή των παιδιών «σε κίνδυνο» από τα αποτελέσματα της 

συσχέτισης των δυο εργαλείων φάνηκε πως τα παιδιά που αποδίδουν χαμηλά και είναι 

κάτω από την 5η ποσοστιαία θέση στο ΜABC-2, αποδίδουν αντίστοιχα χαμηλά στην 

πλειοψηφία των παραγόντων του ΚΑΓΔ. Το ίδιο φάνηκε να ισχύει και για τα παιδιά που 

κατατάσσονται μεταξύ 6ης και 15ης ποσοστιαίας θέσης στο MABC-2 και χαρακτηρίζονται 

ως παιδιά «σε κίνδυνο», ότι δηλαδή αποδίδουν αντίστοιχα χαμηλά στους περισσότερους 

παράγοντες του ΚΑΓΔ. Αυτό σημαίνει πως και οι δυο μέθοδοι αξιολόγησης 

συσχετίζονται σημαντικά στην κατηγοριοποίηση των παιδιών που έχουν κινητικές και 

γραφοκινητικές δυσκολίες ή βρίσκονται «σε κίνδυνο». Τα πέντε παιδιά που αποδίδουν 

χαμηλά στο MABC-2και είναι κάτω από τη 5η ποσοστιαία θέση σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση του κινητικού τεστ φάνηκε να αποδίδουν αντίστοιχα χαμηλά και στην 

αξιολόγηση του ΚΑΓΔ. Επιπλέον το Movement Assessment Battery για Παιδιά (M-



73 

 

ABC) αναγνωρίζεται σήμερα ως ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα διαγνωστικά 

εργαλεία που κατατάσσει τα παιδιά σε κίνδυνο να εμφανίσουν μέτριες ή σοβαρές 

κινητικές δυσκολίες από την προσχολική ηλικία.( Venetsanou, Kambas, Ellinoudis, 

Fatouros, Giannakidou, & Kourtessis, 2011; Ellinoudis, Kourtessis, & Kiparissis, 2008). 

Αντίστοιχα και το ΚΑΓΔ μπορούμε να πούμε πως φαίνεται να είναι ένα εργαλείο που 

μπορεί να ανιχνεύσει και να κατατάξει τα παιδιά με προβλήματα/ δυσκολίες στις 

γραφοκινητικές δεξιότητες από την προσχολική ηλικία. 

Στη συνέχεια συσχετίστηκαν οι ποσοστιαίες θέσεις του κινητικού τομέα του MABC-2 

και των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε 

πως ο επιδέξιος χειρισμός μολυβιού, ο έλεγχος του χεριού κατά τη γραφή, η αντιγραφή 

των σχημάτων μαζί με τον επιδέξιο χειρισμό του ψαλιδιού συσχετίζονται σημαντικά με 

τις δεξιότητες της λεπτής κίνησης. Τα δυο εργαλεία συμφωνούν μεταξύ τους καθώς 

αξιολογούν τις διαστάσεις της λεπτής επιδεξιότητας και της γραφοκινητικής ικανότητας. 

Η χρήση των χεριών και πιο συγκεκριμένα η γραφή με μολύβι, ο επιδέξιος χειρισμός των 

εργαλείων γραφής είναι σημαντικές κινητικές δεξιότητες που απαιτούνται για την 

επίδοση στη γραφή (McHale & Cermak, 1992, p. 899). 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η συσχέτιση μεταξύ του γενικού τυπικού σκορ του κινητικού 

τομέα του MABC-2 και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. Οι 

παράγοντες του ΚΑΓΔ προσανατολισμός στο χώρο και ο έλεγχος του χεριού κατά τη 

γραφή παρατηρήθηκε πως συσχετίζονται σημαντικά με το γενικό τυπικό σκορ του 

κινητικού τομέα του MABC-2, ενώ αντίστοιχα σημαντική συσχέτιση φάνηκε να έχουν ο 

επιδέξιος χειρισμός μολυβιού και ψαλιδιού, αλλά και η αντιγραφή των σχημάτων με το 

γενικό τυπικό σκορ του κινητικού τομέα του MABC-2. Ο λόγος είναι ότι η κίνηση και η 

λεπτή επιδεξιότητα μαζί με τον οπτικοκινητικό συντονισμό επιδρούν σημαντικά στη 

γραφή. Το ΚΑΓΔ φαίνεται πως είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των προβλημάτων γραφής με συναφή προβλήματα 

στις λεπτές κινητικές δεξιότητες (Feder et al., 2000). 

Ο προσανατολισμός γραφικού χώρου και οι έννοιες γραφικού χώρου από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων φάνηκε στατιστικά πως διαφέρουν από τη λεπτή επιδεξιότητα. Η 



74 

 

ασυμφωνία των δυο μεθόδων αξιολόγησης σε έννοιες που έχουν να κάνουν με το χώρο 

φαίνεται ίσως να οφείλεται στο ότι το MABC-2 δεν εξετάζει έννοιες γραφικού χώρου, 

προσανατολισμό καθώς δίνει ένα οριοθετημένο πλαίσιο γραφής και αυτό το βλέπουμε 

στη διαδρομή με το ποδήλατο όπου το παιδί οριοθετημένα και από αριστερά προς τα 

δεξιά καλείται να χαράξει τη διαδρομή. Στο ΚΑΓΔ το παιδί καλείται να προσανατολιστεί 

στο γραφικό χώρο σ ένα μάλιστα μη οριοθετημένο χώρο που είναι μια λευκή κόλλα Α4. 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε πως σ αυτούς τους δυο παράγοντες τα δυο 

εργαλεία διαφέρουν. 

Άλλες συσχετίσεις που επιχειρήθηκαν στη συνέχεια ήταν μεταξύ του τυπικού σκορ της 

1ης δεξιότητας του κινητικού τομέα του MABC-2 (τοποθέτηση κερμάτων σε κουμπαρά) 

και των τυπικών σκορ των παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. Παρατηρήθηκε πως η 1η 

δεξιότητα του κινητικού τομέα του MABC-2 που έχει να κάνει με τον οπτικοκινητικό 

συντονισμό, συσχετίζεται θετικά με τη πλειοψηφία των παραγόντων των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων του ΚΑΓΔ, όπως ο επιδέξιος χειρισμός του μολυβιού, του ψαλιδιού, της 

αντιγραφής των σχημάτων, των εννοιών χώρου καθώς και του προσανατολισμού στο 

γραφικό χώρο. Η θετική συσχέτιση των παραγόντων των δυο εργαλείων όσον αφορά τη 

1η δεξιότητα του MABC-2, οφείλεται στο γεγονός ότι αξιολογούν τις ίδιες δεξιότητες 

,καθώς όλοι οι παραπάνω παράγοντες του ΚΑΓΔ υπόκεινται στον οπτικινητικό έλεγχο, 

στο συντονισμό ματιού χεριού και στις δεξιότητες της λεπτής κίνησης. Τα αποτελέσματά 

μας συμφωνούν με τους (Cornhill & Case Smith,1996 ; Kaiser, Albaret & Doudin, 2009) 

πως είναι πολύ σημαντικό οι δεξιότητες αυτές να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην 

αξιολόγηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η συσχέτιση μεταξύ του τυπικού σκορ της 2ης δεξιότητας του 

κινητικού τομέα του MABC-2 (πέρασμα χαντρών σε κλωστή) και των τυπικών σκορ των 

παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. Η δεξιότητα πέρασμα χαντρών σε κλωστή είναι μια 

δεξιότητα που απαιτεί οπτικο-κινητικές δεξιότητες και κατανόηση των χωρο-χρονικών 

εννοιών. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων καταδεικνύεται πως η 2η δεξιότητα του 

MABC-2 συσχετίζεται σημαντικά με τον επιδέξιο χειρισμό του μολυβιού και του 

ψαλιδιού καθώς και με την αναπαραγωγή –αντιγραφή σχημάτων και τη χωρο-χρονική 
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συνέχεια, παραγόντων του ΚΑΓΔ 4-6. Η θετική συσχέτιση οφείλεται στη σημαντικότητα 

του ρόλου των αντιληπτικών και οπτικο-κινητικών δεξιοτήτων στη μάθηση του 

σχηματισμού των γραμμάτων και στην εκτέλεση της κίνησης στη γραφή. Aρα και τα δυο 

εργαλεία αξιολογούν ταυτόχρονα αυτές τις δεξιότητες και συμφωνούν ότι οι οπτικο-

κινητικές δεξιότητες προβλέπουν τις επιδόσεις στη γραφή μέσω των επιδόσεων σε 

δραστηριότητες αντιγραφής Με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνεται να 

συμφωνούν και oι Windsor & Cermak, 2001 ; Kaiser, Albaret & Doudin, 2009 ; Bara & 

Gentaz, 2011). Παρόλο που στην προσχολική ηλικία, οι δεξιότητες γραφής δεν έχουν 

αναπτυχθεί, μπορούμε να πούμε πως οι δυο μέθοδοι είναι δυνατόν να βοηθήσουν στο να 

προσδιοριστεί ένα έλλειμμα στην ετοιμότητα γραφής όταν έχουν κακή επίδοση σε 

κινητικές δραστηριότητες, καθώς υπάρχει εκτενή σχέση μεταξύ των κινητικών 

δυσκολιών και της ικανότητας γραφής (Smits-Engelsman,Van Galen & Portier, 1994 

;Smits-Engelsman et al., 2001; Van Hartingsveldt et al. 2011). Αντιθέτως η κινητική 

δεξιότητα πέρασμα των χαντρών σε κλωστή φαίνεται πως δε συσχετίζεται σημαντικά με 

το προσανατολισμό στο γραφικό χώρο, τη γνώση εννοιών χώρου και τον επιδέξιο 

χειρισμό του μολυβιού. Αυτό οφείλεται στο ότι οι έννοιες προσανατολισμού και οι χωρο-

χρονικές έννοιες δεν εξετάζονται στη 2η δοκιμασία του MABC-2. Αξιολογείται ο χρόνος 

και η ταχύτητα που θα κάνει το παιδί για να εκτελέσει τη συγκεκριμένη δοκιμασία. Το 

ΚΑΓΔ δεν αξιολογεί χρόνο και ταχύτητα και αυτό είναι μια σημαντική διαφορά που 

έχουν μεταξύ τους τα δυο εργαλεία αξιολόγησης. 

Τέλος παρατηρήθηκε πως ο (σχεδιασμός γραμμής) η 3η δεξιότητα του MABC-2 είναι μια 

καθαρά γραφοκινητική δεξιότητα που αξιολογείται και φαίνεται πως συσχετίζεται 

σημαντικά με τη πλειοψηφία των παραγόντων του κριτηρίου αξιολόγησης των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Για τη δοκιμασία σχεδιασμός γραμμής απαιτείται έλεγχος 

του χεριού, χωρο-χρονική συνέχεια, σε οριοθετημένο πλαίσιο και απαιτείται ταυτόχρονα 

και ο επιδέξιος χειρισμός του μολυβιού. Η θετική συσχέτιση των παραγόντων των δυο 

τεστ οφείλεται στο ότι και τα δυο εργαλεία εξετάζουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Ο 

σχεδιασμός της γραμμής στη διαδρομή του ποδηλάτου εξετάζει ξεκάθαρα 

γραφοκινητικές δεξιότητες και το γεγονός αυτό δικαιολογεί τη σημαντική συσχέτιση των 

δυο μεθόδων αξιολόγησης. Ο προσανατολισμός στο γραφικό χώρο και η γνώση των 
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εννοιών χώρου φαίνεται πως δεν συσχετίζονται με το σχεδιασμό της γραμμής. Ο λόγος 

είναι πως οι δυο δοκιμασίες αξιολογούν διαφορετικούς παράγοντες. Το παιδί στη 

διαδρομή έχει να χαράξει μια γραμμή σε οριοθετημένο χώρο, με συγκεκριμένη φορά από 

αριστερά προς τα δεξιά και του δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες εκτέλεσης του γραφικού 

θέματος. Στο προσανατολισμό γραφικού χώρου το παιδί αξιολογείται ο τρόπος που 

οριοθετείται στο γραφικό χώρο, αλλά και στις χωρικές έννοιες αριστερά – δεξιά πλευρά 

γραφής στο χαρτί, αναγνώριση της πάνω και κάτω πλευράς της κόλλας. Από τη θετική 

συσχέτιση που έχουμε στην πλειοψηφία των παραγόντων των δυο εργαλείων που 

χρησιμοποιήσαμε στη παρούσα έρευνα μας δίνονται στοιχεία για την εγκυρότητα του 

καινούργιου εργαλείου αξιολόγησης γραφοκινητικών δεξιοτήτων του ΚΑΓΔ. 

Η συγκεκριμένη έρευνα υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς όπως το περιορισμένο 

δείγμα των συμμετεχόντων, τα συγκεκριμένα εργαλεία, το γεγονός ότι το ΚΑΓΔ είναι 

ένα καινούργιο εργαλείο γραφοκινητικής αξιολόγησης που δεν έχει μέχρι στιγμής 

χρησιμοποιηθεί, καθώς και το γεγονός ότι η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το Α 

τρίμηνο του σχολικού έτους, όπου δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί οι γραφοκινητικές 

δεξιότητες  των παιδιών του δείγματος. 

Ωστόσο τα δεδομένα της παρούσας έρευνας μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία α) για τη 

δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

που εμφανίζουν γραφοκινητικές δυσκολίες ενώ β) επιβεβαιώνεται η σημαντική επίδραση 

της κίνησης στις γραφοκινητικές δεξιότητες, γ) η κινητική ικανότητα (γραφής) στην 

προσχολική ηλικία αποτελεί έναν ισχυρό προγνωστικό παράγοντα της ακαδημαϊκής 

επίδοσης του παιδιού (Dinehart & Manfra, 2013) και ένα πολύ σημαντικό δείκτη 

σχολικής ετοιμότητας (Grissmer, Grimm, Aiyer, Murrah, & Steele, 2010), δ) τα δεδομένα 

μας επίσης δείχνουν ότι οι συσχετίσεις μεταξύ δύο προσεγγίσεων, όταν γίνεται 

συνδυασμός δύο μεθόδων,( Μ-ΑBC και του ΚΑΓΔ) μπορεί να είναι χρήσιμο για μια πιο 

λεπτομερή εικόνα του ατομικού κινητικού προφίλ του παιδιού, προκειμένου να 

δημιουργήσουμε εξατομικευμένες θεραπείες και παρεμβάσεις, τόσο για τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες όσο και για αυτά της τυπικής ανάπτυξης. Τα εργαλεία 

αξιολόγησης μπορούν να δώσουν ένα τυποποιημένο πλαίσιο μέσα από το οποίο οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να συλλέξουν σημαντικές πληροφορίες για τις δυσκολίες που 
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αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους στις δεξιότητες λεπτής κίνησης-συμπεριλαμβανομένης 

της δυσκολίας των γραφοκινητικών δυσκολιών-αλλά και να κατανοήσουν τους 

παράγοντες που ευθύνονται για τις δεξιότητες γραφής. Προτείνουμε περαιτέρω έρευνα 

για την αξιολόγηση των γραφοκινητικών δυσκολιών στην ηλικία 4-6, σε μεγαλύτερο 

δείγμα, γιατί η γραφοκινητική ικανότητα ερευνητικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς 

μπορεί να προβλέψει ακόμα και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% την πιθανή ύπαρξη 

Αναπτυξιακής Διαταραχής Κινητικού Συντονισμού σε ένα παιδί (Rosenblum, Margieh & 

Engel – Yeger, 2013) αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός δείκτης των 

γενικότερων μαθησιακών δυσκολιών αργότερα (Harvey & Henderson, 1997; Simner, 

1982; 1990;). Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου και του δημοτικού θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία αξιολόγησης στην τάξη τους έτσι ώστε να ανιχνεύουν 

έγκαιρα τις δυσκολίες και να έχουν υπόψη τους στα προγράμματα παρέμβασης την 

εκπαίδευση των λεπτών κινήσεων και των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, καθώς η 

εκπαίδευση αυτών βοηθά στην ανάδειξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. 
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Κριτήριο αξιολόγησης της γραφοκινητικής δεξιότητας 

για την πρώιμη ανάπτυξη της γραφής 

(Κ. Τρούλη, Γ. Μανωλίτσης, Μ. Λιναρδάκης 

Πανεπιστήμιο Κρήτης- Παιδαγωγικό 

Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης) 

 

Kωδικός νηπίου: ……………………………………………………………... 

Νηπιαγωγείο: ………………………………………………………………… 

Φύλο:                         αγόρι                         κορίτσι 

Τάξη:                          προνήπιο                   νήπιο 

Ημερομηνία γέννησης: ………………………………………………………. 

Μέρα Μήνας Έτος 

Επάγγελμα πατέρα: ………………………………………………………..…. 

Επάγγελμα μητέρας: …………………………………………………………. 

Ημερομηνία αξιολόγησης:………………………………………………….… 

Μέρα Μήνας Έτος 

Aξιολόγηση έγινε από:………………………………………………………... 

Υλικό για την αξιολόγηση: 

 Απαντητικό φυλλάδιο 

 Φύλλα εργασίας Α, Β, Γ Δ και Ε 

 2 Μολύβια εξάγωνα ΗΒ2, ξύστρα, γόμα 

 Ψαλίδι για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 

 Καρτέλες σχημ άτων εκ μνήμης (2) 

 Κόλλες Α4 (1 για κάθε παιδί) 

 2 χοντρούς μαρκαδόρους 

2011-2012
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Ατομική επίδοση: 
 

Χρησιμοποιείστε το φύλλο εργασίας Α. 
 
 

•   Ζητείστε από το παιδί να ζωγραφίσει 3 κάθετες γραμμές (στον κενό χώρο, 

όπως το παράδειγμα) 

Τα καταφέρνει; 

 Ναι 

 Όχι 
 
 

•   Μετά να σβήσει μία γραμμή. Τα καταφέρνει; 

 Ναι 

 Όχι 

 

•   Μπορεί το παιδί να πε ριστρέψει το μολύβι κάνοντας την κίνηση «βιδώνω- 
ξεβιδώνω»  χωρίς να του πέσει; 

 Ναι 

 Όχι 
 

• Μπορεί το παιδί να πε ριστρέψει το μολύβι του 360
ο 

με τα τρία δάχτυλα 

γραφής χωρίς να χρησιμοποιήσει το άλλο χέρι και χωρίς να του πέσει; 

 Ναι 

 Όχι 

 

Γνώση του δεξιά /αριστερά 
 
 

• Γνωρίζει το παιδί το δεξί και το αριστερό του χέρι; ( Ζητάμε από το παιδί 

να σηκώσει το δεξί του χέρι, έπειτα και τα δύο χέρια και τέλος το αριστερό 

χέρι). 

 Ναι 

 Όχι 
 
 

• Μπορεί να δείξει την πάνω και κάτω μεριά της κόλλας του; (Τοποθετούμε 
μια κόλλα Α4 μπροστά στο παιδί και του ζητάμε να μ ας δείξει το πάνω και το 
κάτω μέρος της) 

 Ναι 

 Όχι 
 
 

•   Μπορεί να δείξει τη δεξιά και αριστε ρή με ριά της κόλλας του; 

 Ναι 

 Όχι 
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* 

* 

* 
* 

Γνώση του γραφικού χώρου: 

Χρησιμοποιείστε την κενή κόλλα Α4 που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως. Ζητάμε 

από το παιδί να γράψει ένα γράμμα με όποιον τρόπο θέλει (π.χ. στον Άγιο 
Βασίλη, σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο). 

 

•   Παρατηρούμε το παιδί αν: 
 
 

1)          Γράφει από πάνω προς τα κάτω 
 

2)          Γράφει από Α προς τα Δ 
 

3)          Γράφει στη σειρά και όχι σκόρπια 
 

4)          Αλλάζει γραμμή όταν φτάσει στο τέλος 
 

5)          Γράφει χωρίς μεγάλη παρέκκλιση από τη γραμμή 
 

 
 
   Ναι        Όχι

6)          Αρχίζει να γράφει από:                               Σημειώστε με Χ  Σωστό    Λάθος 
 

1.   
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

 
 
5. 
 
 
 

6.   γράφει σκόρπια 

 

 
 
7.   σε οποιοδήποτε σημείο 

ξεκινώντας  
πάντα από δεξι ά

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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Έλεγχος Στάσης Σώματος: 
 

Ελέγξτε τη στάση σώματος του παιδιού κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του 

γραψίματός του. 
 
 

• Ελέγξτε τα ακόλουθα σχετικά με τη στάση του σώματος κατά τη γραφή. Το 

παιδί: 

 

 Ναι Όχι 

Κάθεται πάνω στο ένα πόδι.   

Κάθεται πάνω στα πόδια του.   

Ακουμπάει το θώρακα στο θρανίο.   

Τυλίγει τα πόδια του γύρω από το θρανίο ή την καρέκλ α.   

Κάθεται συχνά μ ε το κεφάλι κάτω (πάνω στο τραπέζι, ή το χέρι 

στήριξης). 

  

Κινείται νευρικά στο θρανίο, σε υπερβολικό βαθμό   

Τα πόδια του πατάνε μπροστά από το καρεκλάκι σταθερά  στο 

πάτωμα. 

  

Ακουμπά τον αγκώνα του χεριού γραφής πάνω στο τραπέζι.   

Καλύπτει μ ε το χέρι γραφής αυτό που γράφει.   

Τοποθετεί το χέρι στήριξης πάνω στο τραπέζι και στηρίζει 

καλά την κόλλα του. 

  

Τοποθετεί την κόλλα του κάθετα μπροστά του, ή με έντονη 

κλίση Αριστερά (Α) ή Δεξιά (Δ) 

  

Τοποθετεί την κόλλα του με μικρή κλίση Α (δεξιόχειρες) ή Δ 

(αριστερόχειρες) 

  

Τοποθετεί το κεφάλι του, καθώς γράφει με μ ικρή κλίση Α 

(δεξιόχειρας) ή μικρή κλίση Δ (αριστερόχειρας). 

  

Ανασηκώνεται από την καρέκλα και σκύβει μπροστά   

 

Έλεγχος Χεριού: 

 
•  Το παιδί έχει αναπτύξει προτίμηση στο ένα χέρι; 

Ναι 

Όχι 

 

•  Ποιο χέρι είναι το κυρίαρχο; 

Δεξί Αριστερό Αλλάζει χέρια
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•   Ποια από τις ακόλουθες λαβές χρησιμοποιεί το παιδί για να γράψει: 

 
Ανώριμα είδη λαβής Μεταβατικά είδη λαβής Ώριμα είδη λαβής 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Παλαμιαία 
λαβή 1-2 ετών 

Ραχιαία 
ανεστραμμένη 
παλαμιαία 
λαβή 2-3 ετών 

Λαβή με 
αντίχειρα 

από πάνω 4+ 
ετών 

Λαβή με 
τέσσερα 

δάκτυλα 4+ 
ετών 

Λαβή κύκνος 
για τον 

αριστερόχειρα 
4+ετών 

Πλευρική 
τριποδική 

4-6+ ετών 

Δυναμική 
τριποδική λαβή 

4-6+ ετών 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη λαβή: 
……………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………

…… 

 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας Α 

 
 

• Ζητήστε από το παιδί να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο (τον εαυτό του). Το 
σχήμα είναι: 

 Ακαθόριστο 

 Γυρίνος 

 Έχει παρουσία κορμού 

 Πλήρες 

 Πλούσια αναπαράσταση 
 
 
 
Αντιγραφικές /Γραφικές δεξιότητες : 

 
Χρησιμοποιείστε το απαντητικό φύλλο Β. 

 
 

•   Μπορεί να αντιγράψει τα σχήματα; 
 

 Ναι Όχι 

1.  
 

 
 

  

2.    
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3.  
 

 
 

  

4.  
 

 
 

  

5.    

 
 
 

Χρησιμοποιείστε το φύλλο εργασίας Γ. 
 
 
 

•  Ζητήστε από το παιδί να αντιγράψει τη λέξη ΓΕΛΙΟ πάνω στη γραμμή. 
Μπορείς κι εσύ να κάνεις πάνω στη γραμμή ότι βλέπεις εδώ; Κάνε το να μοιάζει 

ίδιο. 

 
Η λέξη που έγραψε το παιδί, είναι:  

 Σωστή με αντιγραφή 

 Λάθος με αντιγραφή 

 Δεν διαβάζεται 

 
•   Η λέξη που έγραψε το παιδί, πατάει στη γραμμή; 

 
 

 Ναι=1 

 Όχι=0 
 
 
 
Γνώση του γραφικού κώδικα 
 
 

• Μπορεί το παιδί να συνεχίσει τις παρακάτω σειρές; (χρησιμοποιείστε το φύλλο 

εργασίας Γ) 

 

   Χ           Χ 

   •    το παιδί συνεχίζει τη σωστή σειρά; 

 Ναι 

 Όχι 
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•   Το παιδί τηρεί το κενό; 

 Ναι 

 Όχι 
 
 

•   Η γραφή πατά πάνω στη γραμμή; 

 Ναι 

 Όχι 
 

Χρησιμοποιείστε το φύλο εργασίας Δ. 
 
 

• Μπορεί να αναπαράγει τα σχήματα από μνήμης; (δείχνω στο παιδί κάθε σχήμα 

για 5 δευτερόλεπτα, έπειτα του ζητώ να φτιάξει στο χαρτί ότι ακριβώς είδε): 

 
1. 2. 

Ναι Όχι Ναι Όχι 

 
 

Αμφιπλευρικές δεξιότητες του χεριού 

 
Χρησιμοποιείστε το φύλλο εργασίας Δ και Ε. 

 
 

• Ζητήστε από το παιδί να κόψει τη γραμμή που του παρουσιάζετε. Έκοψε το παιδί 
τη γραμμή πάνω στο μαύρο ίχνος; 

 Σωστό  

 Μέτρια  

 Λάθος 

 
• Ζητήστε από το παιδί να κόψει το τετράγωνο που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας 

Δ. Συμπεριλάβετε το σε αυτό το φυλλάδιο. Έκοψε ο μαθητής πάνω στη μαύρη 
γραμμή; 

 Σωστό  

 Μέτρια  

 Λάθος 

 
•   Ζητήστε από το παιδί να χρωματίσει την ντομάτα. 

Πόσες φορές βγήκε από το περίγραμμα; 

 
Υπολογίστε και σημειώστε πόσο καλά γέμισε το παιδί με χρώμα την ντομάτα:

 λιγότερο ή ίσο ¼ 

 λιγότερο ή ίσο από ½ 

 λιγότερο ή ίσο από ¾ 

 περισσότερο ή ίσο από ¾
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Α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζωγράφισε έναν άνθρωπο:
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Β Β



 

100 

Γ 

 

Γ Ε Λ Ι Ο 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Χ           Χ 
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Δ 
Μπορείς να φτιάξεις εδώ ότι ακριβώς είδες στην καρτέλα;
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Ε 
Χρωμάτισε τη ντομάτα 
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Οδηγίες για την Αξιολόγηση των δοκιμασιών του κριτηρίου 

γραφοκινητικής δεξιότητας 

(Τρούλη, Λιναρδάκης, Μανωλίτσης, 2012) 

 

• Ξεκινώ την έρευνα αφού έχω φτιάξει ένα φάκελο με το υλικό που θα χρειαστώ: 

` 

Υλικό για την αξιολόγηση: 

•   Απαντητικό φυλλάδιο 

•   Φύλλα εργασίας Α,  Β,  Γ και Δ 

•   2 Μολύβια εξάγωνα ΗΒ2, ξύστρα, γόμα 

• Ψαλίδι για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 

•   Καρτέλες σχημάτων εκ μνήμης (2) 

•   Κόλλες Α4 (1 για κάθε παιδί) 

 

 

• ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ 

ο ένας δίπλα στον άλλο (Ερευνητής αριστερά από το παιδί 

αν είναι δεξιόχειρας και δεξιά από το παιδί αν είναι αριστερόχειρας! Ώστε το 

χέρι γραφής να μην εμποδίζεται). ΠΟΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ!!! 

•   ΜΕΛΕΤΩ ΚΑΛΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΩ! 

ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΖΩ ΚΑΛΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ! 

• ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΩΣΤΕ 

ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

ΤΕΣΤ. 

 

Διαδικασία επίδοσης των δοκιμασιών: 
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Δείχνω 1 φορά τη δοκιμασία περιγράφοντας συγχρόνως τη διαδικασία. Έπειτα ζητώ 

από το παιδί να κάνει και εκείνο το ίδιο. Αν την κάνει λάθος το σταματώ και το 

διορθώνω μόνο λεκτικά. Έπειτα καταγράφω/αξιολογώ την απάντηση.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 

 

• E2h  Ζητείστε από το παιδί να ζωγραφίσει 3 κάθετες γραμμές (στον κενό χώρο 

ανάμεσα στις παράλληλες γραμμές) 

Τα καταφέρνει; 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία:  Η  δοκιμασία  εκτελείται  έπειτα  από  επίδειξη.  Ο  ερευνητής χαράζει την 

πρώτη γραμμή ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω προσέχοντας να μη βγει έξω από τις 

γραμμές. Έπειτα ζητά από το παιδί να φτιάξει τρεις γραμμές σαν κι αυτόν. 

Το ίχνος ξεκινάει από την πάνω γραμμή και σταματάει στην κάτω γραμμή χωρίς να 

βγαίνει έξω από τα όριά τους. 

 

Αξιολόγηση: Σωστό όταν και οι 3 γραμμές αρχίζουν και τελειώνουν ακουμπώντας στις 

παράλληλες γραμμές, όταν είναι κάθετες (με μικρή απόκλιση) και όταν το ίχνος τους 

είναι συνεχόμενο και σταθερό. 

Αν δεν πληρείται έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η δοκιμασία 

αξιολογείται: λάθος. 

 

•   E2i   Μετά να σβήσει μία γραμμή. Τα καταφέρνει; 

 

 

 

 

Διαδικασία: Αφού ολοκληρώσει τις τρεις κάθετες γραμμές, του δίνω τη γόμα 

και του ζητάω να σβήσει την τελευταία γραμμή. 
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Αξιολόγηση: Σωστό αν σβήσει τη μία γραμμή, καλά, χωρίς να επηρεάσει  τις άλλες δύο. 

 

•   E2j   Μπορεί το παιδί να περιστρέψει το μολύβι κάνοντας την κίνηση 

«βιδώνω-ξεβιδώνω»  χωρίς να του πέσει; 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία: Η δοκιμασία εκτελείται έπειτα από επίδειξη. Ο ερευνητής πιάνει το μολύβι 

με τα τρία δάχτυλα της γραφής (αντίχειρας, δείκτης μέσος) και δείχνει στο παιδί τη 

σωστή κίνηση «βιδώνω –ξεβιδώνω», τρεις φορές). 

Έπειτα αφήνει στο τραπέζι το μολύβι και ζητάει στο παιδί να το πιάσει και να κάνει το 

ίδιο. Το παιδί κρατά το μολύβι με τα τρία δάκτυλα της γραφής και εκτελεί την κίνηση 

«βιδώνω – ξεβιδώνω» με το μολύβι μου. 

 

Αξιολόγηση: Θεωρείται σωστή αν εκτελεστεί σωστά τρεις φορές χωρίς να του πέσει 

το μολύβι και χωρίς να υποστηρίζει την κίνηση με το άλλο χέρι. 

Αν η κίνηση εκτελεστεί λάθος από την αρχή, δίνω μόνο λεκτική διόρθωση (δεν 

ξαναδείχνω την κίνηση!) και σημειώνω “ναι” αν ήταν σωστή ή “όχι” αν ήταν λάθος. 

 

• E2k  Μπορεί το παιδί να περιστρέψει το μολύβι του 360
ο 

με τα τρία δάχτυλα 

γραφής χωρίς να χρησιμοποιήσει το άλλο χέρι και χωρίς να του πέσει; 
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Διαδικασία: Η δοκιμασία εκτελείται έπειτα από επίδειξη. Ο ερευνητής πιάνει το μολύβι 

κάθετα με τα τρία δάχτυλα γραφής (τον αντίχειρα, το δείκτη και τον  

παράμεσο) και το περιστρέφει 360
ο 

με τη βοήθεια του αντίχειρα.   και χωρίς 

να υποστηρίζει την κίνηση με το άλλο χέρι. 

 

Αξιολόγηση: Θεωρείται σωστή αν γίνει με επιτυχία μια ολόκληρη κάθετη 

περιστροφή. Αν η κίνηση εκτελεστεί λάθος δίνω μόνο λεκτική διόρθωση (δεν 

ξαναδείχνω την κίνηση!) και σημειώνω ναι αν ήταν σωστή ή όχι αν ήταν λάθος. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 

 

Ζητήστε από το παιδί να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο (τον εαυτό του). Το σχήμα 

είναι: 

 

Αξιολόγηση: 

0= Ακαθόριστο (σκόρπια ίχνη, κύκλοι, γραμμές) 

1= Γυρίνος  (ένα κεφάλι και χέρια- πόδια που ξεκινούν απευθείας από αυτό, με βασικά 

χαρακτηριστικά προσώπου) 

2=  Έχει  παρουσία  κορμού  (μετά  το  κεφάλι  και  τα  χαρακτηριστικά  του, 

εμφανίζεται κορμός και τα χέρια- πόδια ξεκινούν από αυτόν). 

3=  Πλήρες  (καλή  αναπαράσταση  του  ανθρώπινου  σώματος,  εμφανίζονται πέλματα 

ή παλάμες).  
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4=  Πλούσια  αναπαράσταση  (πλήρης  εικόνα  του  ανθρώπινου  σώματος  με 

λεπτομέρειες όπως δάχτυλα, αυτιά, παπούτσια, … ή και ρούχα). 

 

Γνώση του δεξιά /αριστερά 

 

Σημειώνω τα σωστά και λάθος πάνω στο φύλο αξιολόγησης. 

Γνωρίζει το παιδί το δεξί και το αριστερό του χέρι; 

Διαδικασία: Σήκωσε τα δύο σου χέρια ψηλά, κατέβασέ τα, τώρα σήκωσε το δεξί 

σου χέρι, σήκωσε και τα δύο σου χέρια ψηλά, κατέβασέ τα, σήκωσε το αριστερό σου 

χέρι. Να βεβαιωθώ ότι οι απαντήσεις δεν δόθηκαν τυχαία. Καταγράφω την απάντηση. 

Αξιολόγηση: η απάντηση είναι σωστή αν γνωρίζει σταθερά και ξεχωρίζει τόσο το δεξί 

όσο και το αριστερό χέρι (αν δείχνει σωστά μόνο το ένα είναι λάθος). 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΚΕΝΗ ΚΟΛΛΑ Α4 

Τοποθετώ μια λευκή Α4 κάθετα μπροστά του. 

Μπορείς να μου δείξεις την πάνω μεριά της κόλας σου; Και τώρα Μπορείς να 

μου δείξεις την κάτω μεριά της κόλας σου; 

Αξιολόγηση: η απάντηση είναι σωστή αν γνωρίζει σταθερά και δείχνει την πάνω 

και την κάτω μεριά της κόλλας του (αν δείχνει σωστά μόνο το ένα είναι λάθος). 

Μπορείς να δείξεις τη δεξιά μεριά της κόλας σου; Και τώρα Μπορείς να μου 

δείξεις την αριστερή μεριά της κόλας σου; 

Αξιολόγηση: η απάντηση είναι σωστή αν γνωρίζει σταθερά και δείχνει την δεξιά 

και την αριστερή μεριά της κόλλας του (αν δείχνει σωστά μόνο τη μία είναι 

λάθος). 

 

Γραφικός χώρος: 

Δίνω στο παιδί την κόλλα Α4 που χρησιμοποίησα παραπάνω και του ζητώ να την βάλει 

μπροστά του. «Εδώ θα γράψεις ένα γράμμα σε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο». Του λέω: 

«σε ποιον θα ήθελες να γράψεις ένα γράμμα;… πάρε το μολύβι και γράψε όπως θέλεις 

εσύ». Το μολύβι τοποθετείται και αυτό πάνω στο τραπέζι και το παιδί το πιάνει μόνο 

του, δεν του το δίνω εγώ. 
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Αν αρνηθεί να γράψει του ζητάω να γράψει το όνομά του τρεις φορές. 

Αν το γράψει μόνο μία τότε αξιολογώ μόνο τις ερωτήσεις 2, 3, και 6…….στις άλλες 

βάζω εξαρχής «όχι». 

 E46  Παρατηρούμε το σημείο απ’ όπου αρχίζει να γράφει το παιδί, (βάζουμε τον 

αριθμό 1 στο σημείο που άρχισε και με βέλος την κατεύθυνση γραφής του). 

 E41  αν γράφει από πάνω προς τα κάτω (κάθε φορά που επανατοποθετεί το μολύβι 

του και το βάζει κάτω από αυτό που έχει ήδη γράψει;) 

 E42  αν γράφει από Αριστερά (Α) προς τα δεξιά (Δ) (πάντα σταθερά) 

 E43  Αν γράφει στη σειρά/γραμμή και όχι σκόρπια πάνω στην κόλλα του 

 E44  Αν αλλάζει γραμμή όταν φτάνει στο τέλος (αυτό είναι σωστό μόνο αν γράψει 

ολόκληρη σειρά και αλλάξει μόνο του, πηγαίνοντας από κάτω και αριστερά ή αν 

δεν ολοκληρώσει τη γραμμή και το ρωτήσουμε αν την είχε τελειώσει που θα 

συνέχιζε να γράφει; Και μας δείξει σωστά με το χέρι του). 

 E45  Αν γράφει χωρίς μεγάλη παρέκκλιση από τη γραμμή (φεύγει έντονα 

 από το οριζόντιο επίπεδο…). 

 Ε46 σημειώνω στο αντίστοιχο κουτάκι το σημείο που ξεκίνησε να γράφει το 

παιδί. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόλις τελειώσει το παιδί το γράμμα του, σημειώνουμε στην κόλλα με 1 

το σημείο που ξεκίνησε να γράφει και με βέλος την κατεύθυνση, έπειτα,  με 2, 3, 4,… 

κάθε σημείο όπου συνέχισε να γράφει και με βέλος τις κατευθύνσεις γραφής που 

ακολούθησε κάθε φορά! (για να μπορώ να το αξιολογήσω αργότερα).
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Στάση σώματος και λαβή γραφής 

 

• Ελέγξτε τα ακόλουθα σχετικά με τη στάση του σώματος κατά τη γραφή. Το 

παιδί: 

Διαδικασία:  

Συγχρόνως, καθώς το παιδί γράφει το γράμμα του παρατηρώ και σημειώνω σχετικά 

με τη στάση του σώματος και τη λαβή γραφής (ότι δεν μπορέσω να σημειώσω κατά 

τη δοκιμασία του γράμματος θα έχω την ευκαιρία να ο συμπληρώσω σε επόμενη 

γραφική δοκιμασία). 

 Ναι Όχι 

Κάθεται πάνω στο ένα πόδι.   

Κάθεται πάνω στα πόδια του.   

Ακουμπάει το θώρακα στο θρανίο.   

Τυλίγει τα πόδια του γύρω από το θρανίο ή την καρέκλα.   

Κάθεται συχνά με το κεφάλι κάτω (πάνω στο τραπέζι, ή το χέρι 

στήριξης). 

  

Κινείται νευρικά στο θρανίο, σε υπερβολικό βαθμό   

Τα πόδια του πατάνε μπροστά από το καρεκλάκι σταθερά  στο 

πάτωμα. 

  

Ακουμπά τον αγκώνα του χεριού γραφής πάνω στο τραπέζι.   

Καλύπτει με το χέρι γραφής αυτό που γράφει.   

Τοποθετεί το χέρι στήριξης πάνω στο τραπέζι και στηρίζει καλά 

την κόλλα του. 

  

Τοποθετεί την κόλλα του κάθετα μπροστά του, ή με έντονη 

κλίση Αριστερά (Α) ή Δεξιά (Δ) 

  

Τοποθετεί την κόλλα του με μικρή κλίση Α (δεξιόχειρες) ή Δ 

(αριστερόχειρες) 

  

Τοποθετεί το κεφάλι του, καθώς γράφει με μικρή κλίση Α 

(δεξιόχειρας) ή μικρή κλίση Δ (αριστερόχειρας). 

  

Ανασηκώνεται από την καρέκλα και σκύβει μπροστά   
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Έλεγχος χεριού 

 

•  Το παιδί έχει αναπτύξει προτίμηση στο ένα χέρι; Αξιολόγηση 

 Ναι= χρησιμοποιεί σταθερά ένα χέρι γραφής. 

 Όχι= αν αλλάξει χέρι γραφής 

 

•  Ποιο χέρι είναι το κυρίαρχο; Αξιολόγηση 

 Δεξί= γράφει μόνο με το δεξί 

 Αριστερό= γράφει μόνο με το αριστερό 

 Αλλάζει χέρια= γράφει πότε με το ένα πότε με το άλλο χέρι. 

 

•   Ποια από τις ακόλουθες λαβές χρησιμοποιεί το παιδί για να γράψει: 

 

Κυκλώστε τη λαβή που χρησιμοποιεί το παιδί. 

Ανώριμα είδη λαβής Μεταβατικά είδη λαβής Ώριμα είδη λαβής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παλαμιαία 

λαβή 1-2 ετών 

 

Ραχιαία 

ανεστραμμένη 

παλαμιαία 

λαβή 2-3 ετών 

Λαβή με 

αντίχειρα 

από πάνω 4+ 

ετών 

Λαβή με 

τέσσερα 

δάκτυλα 4+ 

ετών 

Λαβή κύκνος 

για τον 

αριστερόχειρα 

4+ετών 

Πλευρική 

τριποδική 

4-6+ ετών 

Δυναμική 

τριποδική λαβή 

4-6+ ετών 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη λαβή: 

σημειώνετε ότι θεωρείτε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω επιλογές 

………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………………..……………………………
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 Ναι Όχι 

1. 

 Το  σχήμα  να  βρίσκεται  μέσα  στο 

πλαίσιο. Έχει τέσσερεις ορθές γωνίες 

(με μικρή απόκλιση) κλειστές. Δεν 

λαμβάνομε υπόψη αν το σχήμα τείνει 

προς το παραλληλόγραμμο ή αν 

επικαλύπτονται   ελαφρά  οι   γραμμές 

στις γωνίες. Ακόμα αν οι πλευρές δεν 

είναι ίσες. 

Όταν                       δεν 

σχηματίζονται    

ορθές γωνίες      (με     

μικρή απόκλιση), και 

κάποια από  τις  

γωνίες  μένει αρκετά     

ανοιχτή, ή είναι 

στρογγυλοποιημένη. 

2. 

 

 

 

 

Το  σχήμα  να  βρίσκεται  μέσα  στο 

πλαίσιο. Να έχει τρεις ευθείες που να 

καταλήγουν σε τρεις γωνίες δεν μας 

πειράζει αν επικαλύπτονται ελαφρά οι 

γραμμές στις γωνίες. 

Η πλευρά της βάσης να είναι σχεδόν 

οριζόντια και η μια κορφή να είναι πιο 

ψηλά από τις άλλες. 

Όταν   έστω   και   μια 

γωνία είναι 

στρογγυλοποιημένη ή 

ορθή ή μένει ανοιχτή. 

Δεν είναι η μια κορφή 

ψηλότερη από τις 

άλλες. 

3. 

 Το  σχήμα  να  βρίσκεται  μέσα  στο 

πλαίσιο. Οι δύο κύκλοι να τέμνονται 

και να έχουν σωστό προσανατολισμό. 

Οι  κύκλοι  πρέπει  να  κλείνουν  έστω 

και με μικρή επικάλυψη. Δεν 

λαμβάνομε  υπόψη  μας  την  ατέλεια 

των κύκλων (εκτός μεγάλης 

παραμόρφωσης)    ή  το  ότι  δεν  είναι 

ίσοι. 

Αν  οι  κύκλοι  είναι  ο 

ένας πάνω στον άλλο 

ή  μέσα  στον  άλλο  ή 

δεν  τέμνονται 

καθόλου. 

Έχουν  μεγάλο 

άνοιγμα. 

 

Χρησιμοποιείστε το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΓΑΣΙΑΣ Β. 
 

Μπορεί να αντιγράψει τα σχήματα; 

Διαδικασία:  Ο  ερευνητής  αντιγράφει  το  πρώτο  σχήμα  στο  πρώτο  πλαίσιο  

του φύλλου Β και έπειτα ζητά από το παιδί να κάνει και αυτό το ίδιο στο 

αντίστοιχο πλαίσιο. Το παιδί δεν μπορεί να σβήσει, ούτε και να επαναλάβει για 

δεύτερη φορά το σχήμα. Συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο η δοκιμασία για όλα τα 

σχήματα: φτιάχνει το σχήμα ερευνητής και το παιδί κάνει το ίδιο σχήμα στο 

αντίστοιχο πλαίσιο. 

 

      Αξιολόγηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σχήμα να βρίσκεται μέσα στο 

πλαίσιο. Το άνοιγμα του τετραγώνου 

από τη σωστή μεριά. Η γραμμή 

εισέρχεται λίγο μέσα στο τετράγωνο ή 

απέχει λίγο αλλά από τη σωστή γωνία 

(δεξιά).  Δεν  λαμβάνομε  υπόψη  μας 

μια  μικρή  παραμόρφωση  του 

σχήματος. Οι γραμμές δεν πρέπει να 

διακόπτονται. 

Αν   οι   γραμμές   του 

σχήματος 

διακόπτονται,  …  μία 

γωνία του τετραγώνου 

είναι 

στρογγυλοποιημένη. 

Αν    η   γραμμή   που 

τέμνει   το   τετράγωνο 

είναι παράλληλη προς 

κάποια πλευρά του. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το  σχήμα  να  βρίσκεται  μέσα  στο 

πλαίσιο.  Ο  ένας  κύκλος  είναι  πάνω 

από τον άλλο (μπορούν να τέμνονται 

ελάχιστα, 1 χιλιοστό ή να είναι 

ελάχιστα,  1  χιλιοστό 

απομακρυσμένοι). Δεν λαμβάνομε 

υπόψη την ατέλεια των κύκλων ως 

προς το σχήμα ή αν έχουν ένα μικρό 

άνοιγμα ή επικάλυψη. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ 

 

Αντιγραφή λέξης ΓΕΛΙΟ 

•  Ζητήστε από το παιδί να αντιγράψει τη λέξη ΓΕΛΙΟ πάνω στη γραμμή. 

Μπορείς κι εσύ να κάνεις πάνω στη γραμμή ότι βλέπεις εδώ; Κάνε το να 

μοιάζει ίδιο. 

 

Διαδικασία: Ο ερευνητής εξηγεί μόνο λεκτικά τη δοκιμασία. «Βλέπεις αυτό 

που έχω φτιάξει εδώ; Κάνε κι εσύ το ίδιο πάνω στη γραμμή». 

 

 

 

Αξιολόγηση: Η λέξη που έγραψε το παιδί, είναι: 

 Σωστή με αντιγραφή (είναι όλα τα γράμματα σωστά και με τη σωστή σειρά, 

η λέξη διαβάζεται, εδώ δεν αξιολογούμε αν πατάει στη γραμμή). 

 Λάθος με αντιγραφή (λείπουν γράμματα, κάποιο γράμμα δεν διαβάζεται, έχει 

αντιστρέψει τη σειρά των γραμμάτων, εδώ δεν αξιολογούμε αν πατάει στη 

γραμμή). 

 Δεν διαβάζεται (σκόρπια γράμματα ή ίχνη που δεν συνθέτουν λέξη, δεν 

αξιολογούμε αν πατάει στη γραμμή). 

 

Έπειτα αξιολογούμε μόνο αν η λέξη που έγραψε το παιδί, πατάει στη γραμμή: 

 Ναι (δικαιολογούμε να μην πατάνε μέχρι 2 γράμματα ελάχιστα 1χλ. ή να 

περνάει τη γραμμή ελάχιστα 1χλ. 

 Όχι (αν περισσότερα από 2 γράμματα ξεφεύγουν ελάχιστα από τη γραμμή ή 

έστω και ένα ξεφεύγει σημαντικά). 
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Γνώση του γραφικού κώδικα 

 

Α) Διαδικασία: Δίνετε μόνο λεκτική εξήγηση. «Βλέπεις εδώ τι έχω φτιάξει; Συνέχισε  

κι  εσύ  να  κάνεις  το  ίδιο  με  μένα  μέχρι  να  τελειώσεις  τη  σειρά». Προσπάθησε 

αυτά που θα φτιάξεις να πατάνε πάνω στη γραμμή». 

 

 

Αξιολόγηση: 

    Χ   Χ 

 το παιδί συνεχίζει τη σωστή σειρά; 

 Ναι (αν αντιγράφει τα ΟΧΟΧΟΧ τουλάχιστο 3 φορές στην ίδια σειρά χωρίς 

να αντιστρέψει τα γράμματα/σχήματα, δεν πειράζει αν παρεκκλίνει από τη 

γραμμή). 

 Όχι  (αν αντιστρέφει ΟΧΧΟΧΟ ή χάνει τη σειρά των γραμμάτων/σχημάτων 

ΧΧΟΟΟΧΧ, αν τα γράφει σκόρπια, η δεν αναγνωρίζονται). 

 

 Το παιδί τηρεί το κενό; 

 Ναι (μόνο αν τηρεί το κενό ανάμεσα σε κάθε ζευγάρι γραμμάτων ακόμα και 

αν δεν είναι σωστά τα γράμματα είναι σωστό εφόσον ανά δύο τηρεί το κενό). 

 Όχι (σε οποιαδήποτε περίπτωση εφόσον δεν υπάρχει ξεκάθαρα). 
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 Η γραφή πατά πάνω στη γραμμή; 

 Ναι (μόνο αν πατούν όλα τα γράμματα/σχήματα στη γραμμή, 

δικαιολογούμε να μην πατάνε μέχρι 2 γράμματα ελάχιστα 1χλ. ή να περνάει 

τη γραμμή ελάχιστα 1χλ. 

 Όχι (αν περισσότερα από 2 γράμματα/σχήματα ξεφεύγουν ελάχιστα από τη 

γραμμή ή έστω και ένα ξεφεύγει σημαντικά). 
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2 1 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ 

 

Αναπαραγωγή σχημάτων από μνήμης 

Έχω φτιάξει 2 καρτέλες (9Χ9 σε χαρτόνι το οποίο πλαστικοποιώ) με τα σχήματα 

(κύκλος 5εκ διάμετρος, γραμμή 6εκ.) 

 

Ζητάω από το παιδί να αναπαράγει τα σχήματα. 

Διαδικασία: δείχνω στο παιδί το 1
ο 

σχήμα/καρτέλα για 5 δευτερόλεπτα, το γυρίζω 

ανάποδα και του ζητώ να φτιάξει στο πλαίσιο που του δείχνω ότι ακριβώς είδε. Έπειτα 

του δείχνω με την ίδια διαδικασία τα άλλα δύο σχήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση: Σε όλα τα σχήματα μας ενδιαφέρει πρωτίστως η σχέση του κύκλου με τη 

γραμμή. 
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1 2 

           

 

1.   Σωστό: Το σχήμα να είναι μέσα στο πλαίσιο. Η γραμμή να είναι πάνω από τον 

κύκλο και σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη ή πιο κοντινή, όχι όμως να τέμνει 

τον κύκλο (δεν πειράζει μια μικρή ατέλεια του κύκλου). 

2.   Σωστό: Το σχήμα να είναι μέσα στο πλαίσιο. Η γραμμή να τέμνει τον κύκλο στη 

μέση με ελάχιστη απόκλιση και να εξέχει από αυτόν πάνω και κάτω (δεν 

πειράζει μια μικρή ατέλεια του κύκλου). 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ 

 

«Κόψιμο με το ψαλίδι»: 

Διαδικασία: δίνετε μόνο λεκτική εξήγηση. Δίνω στο παιδί το φύλλο εργασίας και του 

εξηγώ λεκτικά ότι πρέπει να κόψει όλη τη γραμμή που βλέπει στη μέση (πάνω στη μαύρο 

ίχνος). Έπειτα του δίνω και πάλι το ψαλίδι και του ζητώ να τοποθετήσει  το ψαλίδι στο 

κάτω μέρος της κόλλας και να αρχίσει να κόβει το τετράγωνο και πάλι πάνω στη γραμμή 

τη μαύρη ξεκινώντας από το σημείο που είναι ζωγραφισμένο το ψαλίδι. 

 

1.   Τη γραμμή: Αξιολόγηση: 

 2= Σωστό: αν κόψει όλη τη γραμμή πάνω στο μαύρο ίχνος (ή 

και με πολύ μικρή απόκλιση αλλά από την ίδια πλευρά), 

 1= αν κόψει όλη τη γραμμή με μικρή απόκλιση έως 3χιλ. αλλά 

από την ίδια πλευρά. 

 0= Λάθος: αν κόψει μακριά από τη γραμμή (πάνω από 0,3χιλ.), 

σκίζει τη γραμμή κόβει σε ζικζακ, ή δεν ολοκληρώσει το 

κόψιμο. 
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2.   Το τετράγωνο: Αξιολόγηση: 

 2=Σωστό: αν κόψει μέχρι καιτα 3/4 του τετραγώνου πάνω στο μαύρο ίχνος (ή με 

μικρή απόκλιση από την εξωτερική πλευρά) και με προσοχή στις 2 γωνίες. 

 1= αν κόψει πάνω από το μισό τετράγωνο, πάνω στο μαύρο ίχνος (ή με μικρή 

απόκλιση από την εξωτερική πλευρά), και έχει 1 γωνία σωστή. 

 0=Λάθος αν κόψει μακριά από το ίχνος, αν δεν ολοκληρώσει τα ¾ ή αν ψαλιδίζει 

σκίζοντας το χαρτί, ή δεν κόψει σωστά τουλάχιστο 1 γωνία. 
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ΝΟΡΜΕΣ ΚΑΓΔ 4-6 
F1, Writing space orientation 

 Girls, Age 49-60 Girls, Age 61-75  

Raw score Percentile rank Scaled score Percentile rank Scaled 

score 

0 11,3 7 1,0 4 

1 16,4 7 2,0 4 

2 24,3 8 4,8 5 

3 40,1 10 11,8 7 

4 59,9 11 24,9 8 

5 79,1 13 63,2 11 

6 100,0 19 100,0 19 

 

F1, Writing space orientation 

 Boys, Age 49-60 Boys, Age 61-75  

Raw score Percentile rank Scaled score Percentile rank Scaled 

score 

0 14,0 7 2,3 4 

1 19,1 8 4,4 5 

2 29,9 9 11,2 7 

3 47,1 10 22,5 8 

4 68,2 12 42,4 10 

5 91,7 15 72,7 12 

6 100,0 19 100,0 19 

 

F2, Pencil manipulation (both genders) 

 Age 49-60 Age 61-75  

Raw score Percentile rank Scaled score Percentile rank Scaled 

score 

0 22,5 8 10,2 7 

1 49,7 10 38,7 10 

2 100,0 19 100,0 19 

 

F3, Concepts about space (both genders) 

 Age 49-60 Age 61-75  

Raw score Percentile rank Scaled score Percentile rank Scaled 

score 

0 10,5 7 4,9 5 

1 44,0 10 28,6 9 

2 74,0 12 56,1 11 
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3 100,0 19 100,0 19 

 

F4, Handwriting control 

 Girls, Age 49-60 Girls, Age 61-75  

Raw score Percentile rank Scaled score Percentile rank Scaled 

score 

0 35,0 9 22,9 8 

1 62,1 11 47,6 10 

2 91,0 14 84,1 13 

3 100,0 19 100,0 19 

 

F4, Handwriting control 

 Boys, Age 49-60 Boys, Age 61-75  

Row score Percentile rank Scaled score Percentile rank Scaled 

score 

0 45,5 10 27,3 9 

1 75,6 13 58,9 11 

2 95,5 16 85,3 14 

3 100,0 19 100,0 19 

 

F5, Figure reproduction 

 Girls, Age 49-54 Girls, Age 55-60 Girls, 61-75 

Row 

score 

Percentile 

rank 

Scaled 

score 

Percentile 

rank 

Scaled 

score 

Percentile 

rank 

Scaled score 

0 14,0 7 3,3 5 ,8 3 

1 23,3 8 15,4 7 2,8 5 

2 44,2 10 29,7 9 10,1 7 

3 66,3 12 52,7 11 16,9 8 

4 82,6 13 69,2 12 28,7 9 

5 89,5 14 80,2 13 47,1 10 

6 97,7 16 86,8 14 66,5 12 

7 98,8 17 95,6 16 82,9 13 

8 100,0 19 98,9 17 93,7 15 

9 100,0 19 100,0 19 100,0 19 

 

F5, Figure reproduction 

 Boys, Age 49-54 Boys, Age 55-60 Boys, 61-75 

Row 

score 

Percentile 

rank 

Scaled 

score 

Percentile 

rank 

Scaled 

score 

Percentile 

rank 

Scaled score 
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0 26,9 9 19,2 8 1,8 4 

1 50,0 10 38,5 10 7,6 6 

2 60,3 11 53,8 11 17,0 8 

3 74,4 13 71,8 12 29,8 9 

4 83,3 13 80,8 13 47,5 10 

5 93,6 15 91,0 14 66,5 12 

6 94,9 15 93,6 15 79,4 13 

7 98,7 17 98,7 17 91,7 15 

8 100,0 19 100,0 19 96,6 16 

9 100,0 19 100,0 19 100,0 19 

 

F6, Scissors manipulation (both genders) 

 Age 49-60 Age 61-75  

Row score Percentile rank Scaled score Percentile rank Scaled 

score 

0 56,8 11 30,7 9 

1 88,0 14 65,8 12 

2 100,0 9 100,0 19 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

norm παράγοντα f1= e41_2 e42_2 e43_2 e44_2 e45_2 e46_rec2 

norm παράγοντα f2= e2j e2k 

norm παράγοντα f3= e3a e3b e3c 

norm παράγοντα f4= e2h_2 e2i_2 e6a_new_2 

norm παράγοντα f5= e55_2 e56_2 e57_2 e58_2 e59_2 e6b1_2 e6b2_2 e6a_rec2 e7b2_2 

norm παράγοντα f6= e8c_2 e8d_2 



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 Movement Assessment Battery for Children-2, ηλικιακή κατηγορία 1 (3-6 ετών) 

- Προετοιμασία χώρου 

- Αναλυτική  περιγραφή  των  ασκήσεων  και  των διαδικασιών εξοικείωσης 

- Φόρμες βαθμολόγησης 

- Τομείς και Δεξιότητες 

 Φόρμα Αξιολόγηφης του Movement Assessment Battery for Children-2 
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Movement Assessment Battery for Children -2 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (3-6 ετών) 

- Προετοιμασία χώρου 

- Αναλυτική  περιγραφή  των  ασκήσεων  και  των διαδικασιών εξοικείωσης 

- Φόρμες βαθμολόγησης 

Τομείς & Δεξιότητες 

Επιδεξιότητα χεριών 

 

1. Τοποθέτηση κερμάτων  

2. Κέντημα κύβων 

3. Σχεδιασμός γραμμής 

Στόχευση και πιάσιμο  

 

4. Πιάσιμο bean bag με τα 2 

χέρια  

5. Πέταγμα bean bag σε στόχο 

 

Ισορροπία  

 

6. Ισορροπία στο ένα πόδι (Στάση 

πελαργού) 
7. Περπάτημα σε γραμμή με τη 

πτέρνα ανασηκωμένη  

8. Αναπήδηση σε τετράγωνα 

ΥΛΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΣΤ 

 

- Χρονόμετρο 

- Μεζούρα 

- Χρωματιστή αυτοκόλλητη ταινία 

- Αντιολισθητικό mat σκούρο μπλε για το τραπέζι 

-Φόρμα βαθμολόγησης με ένθετο τη γραμμή σχεδίασης 

- Μαρκαδόρος κόκκινος 

- 12 κίτρινα νομίσματα 

- Μπλε κουμπαράς 

- Κόκκινη κλωστή 

- 12 κίτρινοι κύβοι 

- Σακουλάκι (Bean bag) 

- 6 πατάκια δαπέδου (3 κίτρινα, 2 γαλάζια, 1 με στόχο) 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
 

- Βάση για τις δεξιότητες σχεδίασης (Λεία βάση για γράψιμο 

που να μην είναι πολύ σκληρή ή ολισθηρή 

 

- Χρονόμετρο  

 

- Ψαλίδι για το διαχωρισμό της γραμμής σχεδίασης και για 

το κόψιμο της ταινίας 

 
 
 

Προετοιμασία: 
 
Στόχευση και πιάσιμο 1: Πέταγμα bean bag σε στόχο  
Στόχευση και πιάσιμο 2: Πέταγμα και πιάσιμο bean bag με τα 2 χέρια. 
 
 
 
 
 
 

1,8 μέτρα 
 
 
 
Ισορροπία 2: Περπάτημα σε γραμμή με τη φτέρνα ανασηκωμένη: 
 
 

 
4,5 μέτρα 
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Επιδεξιότητα χεριών 1     Τοποθέτηση κερμάτων 
 
 

Υλικό 
Μπλε κουμπαράς  

12 κίτρινα κέρματα 

Αντιολισθητική βάση mat σκούρη μπλε για το τραπέζι 

Χρονόμετρο 
 
Προετοιμασία  
Τοποθετείστε τη βάση mat μπροστά από το παιδί με την μακριά πλευρά σε απόσταση 2,5 

εκατοστών από την άκρη του τραπεζιού. Τοποθετείστε το κουμπαρά με τη σχισμή κάθετη στο 

παιδί. Για τις ηλικίες 3-4 ετών τακτοποιήστε τα 6 κέρματα σε 2 οριζόντιες σειρές των τριών. Για 

τις ηλικίες 5-6 ετών τακτοποιήστε τα 12 κέρματα σε 4 οριζόντιες σειρές των τριών. Αφήστε 

απόσταση μεταξύ των σειρών και στηλών 2,5 εκατοστά. Για την δοκιμασία του αντίθετου χεριού 

οι θέσεις της βάσης και των καρφιών αντιστρέφονται. 
 
Περιγραφή της δεξιότητας  
Το παιδί πιάνει τον κουμπαρά με το ένα χέρι και τοποθετεί το άλλο χέρι στην άκρη της βάσης mat. 

Μέχρι να δοθεί το σήμα εκκίνησης, το χέρι που θα τοποθετήσει το νόμισμα παραμένει σε επαφή με 

το mat. Με το σήμα εκκίνησης το παιδί αρχίζει να τοποθετεί τα κέρματα, ένα την φορά, στη 

σχισμή όσο πιο γρήγορα μπορεί. Ο χρόνος ξεκινάει μόλις το παιδί σηκώσει το χέρι από την βάση. 

Ο εξεταστής σταματά το χρονόμετρο μόλις το τελευταίο κέρμα χτυπήσει τον πάτο του κουμπαρά. 

Αξιολογείστε πρώτα το ‹‹κυρίαρχο›› χέρι και στη συνέχεια το άλλο χέρι. Δοκιμάζονται και τα 

δύο χέρια. 
 
Επίδειξη 
Κατά την επίδειξη - επεξήγηση της δοκιμασίας, πρέπει να δίνεται έμφαση: 

 στο σταθερό κράτημα στο κουμπαρά 

 στο ότι μόνο ένα κέρμα κάθε φορά πρέπει να τοποθετείται στο κουμπαρά 

 στο ότι χρησιμοποιείται μόνο ένα χέρι  

 στο ότι το παιδί πρέπει να δουλεύει όσο πιο γρήγορα μπορεί.  
 
Φάση εξάσκησης  
Δίνεται μία προσπάθεια εξάσκησης για το κάθε χέρι. Η προσπάθεια εξάσκησης περιλαμβάνει την 

τοποθέτηση τριών κερμάτων για τις ηλικίες 3 & 4 ετών και έξι κερμάτων για τις ηλικίες 5 & 6 

ετών. Αμέσως μετά τη δοκιμαστική προσπάθεια ενός χεριού ακολουθεί η κανονική δοκιμασία για 

εκείνο το χέρι. Εάν γίνει κάποιο λάθος στην εκτέλεση ή στη διαδικασία (πιάσει παραπάνω από ένα 

κέρμα, αλλάξει χέρι, χρησιμοποιήσει και τα δυο χέρια) ο εξεταστής διακόπτει αμέσως το παιδί και 

κάνει τη διόρθωση ή την επίδειξη. 
 
Τυπική/ές δοκιμασία/ες  
Μέγιστο δύο για κάθε χέρι. Η δεύτερη δοκιμασία δίνεται μόνο εάν χρειαστεί να επιτευχθεί το 

κριτήριο επιτυχίας. Στην αρχή δοκιμάζεται το «κυρίαρχο» και κατόπιν το άλλο χέρι. Κατά τη 

διάρκεια της τυπικής δοκιμασίας δεν πρέπει να δίνεται βοήθεια. 
 
Βαθμολόγηση 

− Καταγράφεται το κυρίαρχο χέρι.  
− Ο αριθμός των δευτερολέπτων που χρειάζεται το παιδί για να ολοκληρώσει μια επιτυχημένη 

προσπάθεια. 
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− Αποτυχημένη προσπάθεια (ΑΠ) είναι αυτή κατά την οποία το παιδί διαπράττει κάποιο 

διαδικαστικό λάθος, δηλ.   
 πιάσει παραπάνω από ένα κέρμα  

 αλλάξει χέρι ή χρησιμοποιήσει και τα δυο χέρια  

 χτυπήσει ή ρίξει το νόμισμα  

 

− ΑΡ για άρνηση ή ΑΚ για ακατάλληλη δεξιότητα  
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Επιδεξιότητα χεριών 2 Κέντημα κύβων  
 
 
Υλικό  
6 ή 12 κίτρινοι κύβοι 

Κόκκινη κλωστή 

Αντιολισθητικό mat σκούρο μπλε για το τραπέζι 

Χρονόμετρο 
 
Προετοιμασία  
Τοποθετείστε τη βάση mat μπροστά από το παιδί με την μακριά πλευρά σε απόσταση 2,5 

εκατοστών από την άκρη του τραπεζιού. Για τις ηλικίες 3 -4 ετών τοποθετείστε 6 

κύβους σε οριζόντια σειρά παράλληλη στη μεγάλη πλευρά της βάσης και σε απόσταση 5 

εκατοστών από το πάνω μέρος της βάσης, με την τρύπα προς τα πάνω. Για τις ηλικίες 5-

6 ετών τοποθετείστε 12 κύβους με τον ίδιο τρόπο. Αφήστε απόσταση μεταξύ των κύβων. 

Τοποθετείστε τη κλωστή με τη μύτη προς τη δεξιά πλευρά των κύβων. 
 
Περιγραφή της δοκιμασίας  
Το παιδί τοποθετεί και τα δυο χέρια στις άκρες της βάσης. Με το σήμα εκκίνησης το 

παιδί σηκώνει τη κλωστή και το κύβο και αρχίζει να περνάει τους κύβους στη κλωστή, 

ένα την φορά, όσο πιο γρήγορα μπορεί, χωρίς να έχει σημασία η σειρά των κύβων. Ο 

χρόνος ξεκινάει μόλις το ένα χέρι σηκωθεί από την βάση. Το παιδί μπορεί να περάσει 

τους κύβους με όποιο τρόπο θέλει (να λυγίσει τους αγκώνες, να ακουμπάει τη βάση 

κ.τ.λ.). Ο εξεταστής σταματά το χρονόμετρο μόλις το παιδί περάσει το τελευταίο κύβο 

στη μεταλλική άκρη  της κλωστής. 
 
Επίδειξη  
Κατά την επίδειξη- επεξήγηση της δοκιμασίας, πρέπει να δίνεται έμφαση:  

 στο ότι το παιδί πρέπει να κρατάει τη μεταλλική άκρη της κλωστής   
 στο ότι το παιδί περνάει ένα κύβο τη φορά   
 στο ότι το παιδί πρέπει να δουλεύει όσο πιο γρήγορα μπορεί  

 

Φάση εξάσκησης  
Δίνεται μία προσπάθεια εξάσκησης. Η προσπάθεια εξάσκησης περιλαμβάνει για τις 

ηλικίες 3-4 ετών το πέρασμα μόνο τριών κύβων, ενώ για τις ηλικίες 5-6 ετών έξι 

κύβων. Εάν γίνει κάποιο λάθος στην εκτέλεση ή στην διαδικασία ο εξεταστής διακόπτει 

αμέσως το παιδί και κάνει τη διόρθωση ή την επίδειξη 

 

Τυπική/ές δοκιμασία/ες  
 Μέγιστο δύο φορές. Η δεύτερη δοκιμασία δίνεται μόνο εάν χρειάζεται να επιτευχθεί το 

κριτήριο επιτυχίας. Κατά τη διάρκεια της τυπικής δοκιμασίας δεν πρέπει να δίνεται 

βοήθεια. 

 

Βαθμολόγηση  
− Ο αριθμός των δευτερολέπτων που χρειάζεται το παιδί για να ολοκληρώσει μια 

επιτυχημένη προσπάθεια. 
− Αποτυχημένη προσπάθεια (ΑΠ) είναι αυτή κατά την οποία διαπράττει κάποιο 
διαδικαστικό λάθος, δηλ.   
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 Περάσει δυο κύβους μαζί   
 Ρίξει ή χτυπήσει ένα κύβο  

 

− ΑΡ για άρνηση ή ΑΚ για ακατάλληλη δεξιότητα 
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Επιδεξιότητα χεριών 3   Σχεδιασμός γραμμής 

 

 

Υλικό 
Φόρμα βαθμολόγησης με το σχέδιο για το σχεδιασμό της γραμμής 

Μαρκαδόρος 

Λεία βάση για γράψιμο που να μην είναι πολύ σκληρή ή ολισθηρή. 

 

Προετοιμασία  
Το παιδί κάθεται μπροστά στο τραπέζι με τα δύο πόδια στο έδαφος και με τα χέρια του/ της 

ακουμπισμένα με άνεση στο τραπέζι. Το σχέδιο τοποθετείται στο κέντρο του ματ και το στυλό 

στο πλάι του σχεδίου. 
 
Περιγραφή της δοκιμασίας  
Το παιδί ξεκινώντας από το ποδήλατο, σχεδιάζει μια συνεχή γραμμή ακολουθώντας το σχέδιο 
χωρίς να ξεπερνά τα όρια. Εάν το παιδί σηκώσει το στυλό δεν θεωρείται λάθος εφόσον 
συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Επιτρέπονται μικρές προσαρμογές στο χαρτί (μέχρι 
45ο), έτσι ώστε να διευκολύνεται ο σχεδιασμός. Δοκιμάζεται μόνο το κυρίαρχο χέρι. 
 
Επίδειξη  
Ένα από τα σχέδια στο φύλλο βαθμολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη-

επεξήγηση της δοκιμασίας καθώς και για την φάση εξάσκησης. 
Κατά την επίδειξη-επεξήγηση της δοκιμασίας, πρέπει να δίνεται έμφαση:  

 στο ότι το ελεύθερο χέρι σταθεροποιεί το χαρτί   
 στο ότι η γραμμή πρέπει να είναι μέσα στα όρια   
 στο ότι το στυλό πρέπει να είναι συνεχώς σε επαφή με τη βάση προς μια κατεύθυνση  

 στο ότι το παιδί μπορεί να σχεδιάζει όσο αργά θέλει έτσι ώστε να σχεδιάζει μέσα στα 

όρια  

 στο ότι το παιδί μπορεί να σχεδιάζει στο χαρτί κρατώντας το σε όποια γωνία θέλει, 

κάνοντας μικρές διορθώσεις στη γωνία σχεδίασης.  

 

Φάση εξάσκησης  
Δίνεται μία προσπάθεια εξάσκησης. Επειδή η διαδικασία είναι χρονοβόρα μόνο ένα μικρό μέρος 

του σχεδίου απαιτείται. Εάν ο εξεταστής χρησιμοποιήσει το μισό σχέδιο για την επίδειξη-

επεξήγηση της δοκιμασίας, το παιδί μπορεί να συνεχίσει στο υπόλοιπο μισό για εξάσκηση. Εάν 

γίνει κάποιο λάθος στην εκτέλεση ή στην διαδικασία ο εξεταστής διακόπτει αμέσως το παιδί και 

κάνει τη διόρθωση ή την επίδειξη. 
 
Τυπική/ές δοκιμασία/ες  
Μέγιστο δύο . Η δεύτερη δοκιμασία δίνεται μόνο εάν χρειάζεται να επιτευχθεί το κριτήριο 

επιτυχίας. Κατά τη διάρκεια της τυπικής δοκιμασίας δεν πρέπει να δίνεται βοήθεια. 
 
Βαθμολόγηση  
- Χέρι που χρησιμοποιήθηκε.   
- Ο αριθμός των λαθών, 0 για σχεδιασμό χωρίς λάθη   
- Αποτυχημένη προσπάθεια (ΑΠ) είναι αυτή κατά την οποία το παιδί διαπράττει κάποιο 

διαδικαστικό λάθος, δηλ.  

• αλλάζει την κατεύθυνση του σχεδίου 
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• γυρίσει το χαρτί πάνω από 45 μοίρες  

- ΑΡ για άρνηση ή ΑΚ για ακατάλληλη δεξιότητα  
 

Η βαθμολόγηση γίνεται μετά το τέλος όλου του τεστ με προσοχή, με βάση τα κριτήρια που 

καθορίζονται στο υπόμνημα Α 
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Στόχευση & πιάσιμο 1 Πιάσιμο bean bag με τα 2 χέρια 
 

 

Υλικό 
Σακουλάκι bean bag  

2 πατάκια δαπέδου 

 

Προετοιμασία  
Το παιδί στέκεται σε άδειο από έπιπλα και τοίχους χώρο. Το έδαφος πρέπει να είναι λείο 

και επίπεδο. Τοποθετούνται τα 2 πατάκια με τις μεγάλες πλευρές απέναντι σε απόσταση 

1,8 μέτρα. 
 
Περιγραφή της δοκιμασίας  
Ο εξεταστής πετάει το σακουλάκι έτσι ώστε αυτό να φθάσει στα απλωμένα χέρια του 

παιδιού (περίπου μεταξύ του ύψους των ώμων και της μέσης) και το παιδί το πιάνει με τα 

δύο χέρια. Ο εξεταστής προσαρμόζει τη ρίψη ανάλογα με το ύψος του παιδιού, κι αν 

χρειαστεί γονατίζει. Στις ηλικίες 5-6 ετών το πιάσιμο της μπάλας γίνεται μόνο με τα 

χέρια, ενώ στις ηλικίες 3-4 ετών επιτρέπεται στο παιδί να χρησιμοποιεί και μέρη του 

σώματός του προκειμένου να μην του πέσει το σακουλάκι (bean bag). 
 
Επίδειξη  
Κατά την επίδειξη-επεξήγηση της δοκιμασίας, πρέπει να δίνεται έμφαση:  

• στη παραμονή πάνω στο πατάκι πριν τη ρίψη   
• στο κοίταγμα του bean bag σε όλη τη διάρκεια της ρίψης   
• στο κλείσιμο των χεριών στο τέλος του πιασίματος 

• στο πιάσιμο του bean bag με το καθορισμένο για την ηλικία τρόπο  

• στο ότι μπορεί το παιδί να βγει έξω από το πατάκι προκειμένου να πιάσει το 

σακουλάκι  
 
Φάση εξάσκησης  
Δίνονται πέντε προσπάθειες εξάσκησης. Εάν γίνει λάθος στην εκτέλεση ή στην 

διαδικασία (π.χ. εάν το παιδί κινηθεί έξω από το πατάκι προτού ο εξεταστής πετάξει το 

σακουλάκι), ο εξεταστής διακόπτει αμέσως το παιδί και κάνει τη διόρθωση ή την 

επίδειξη. Να υπογραμμιστεί ότι μπορεί το παιδί να βγει έξω από το πατάκι προκειμένου 

να πιάσει το σακουλάκι 
 
Τυπική/ές δοκιμασία/ες  
Δέκα προσπάθειες. Μη μετράτε σαν λάθος τη προσπάθεια που απέτυχε το παιδί εξαιτίας 

κακής ρίψης του εξεταστή. Κατά τη διάρκεια της τυπικής δοκιμασίας δεν πρέπει να 

δίνεται βοήθεια. Εάν παρ’ όλα αυτά το παιδί αποτύχει σε κάποια προσπάθεια, ο 

εξεταστής πρέπει να του/της υπενθυμίσει το/τα λάθος/η πριν από την επόμενη 

προσπάθεια. 
 
Βαθμολόγηση  
• Ο αριθμός των επιτυχημένων προσπαθειών (στις 10). Το πιάσιμο με το 1 χέρι 

θεωρείται σωστό  
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•   
• Αποτυχημένη προσπάθεια (ΑΠ) είναι αυτή κατά την οποία το παιδί διαπράττει κάποιο 

διαδικαστικό λάθος, δηλ.  
∗ Στην ηλικία 5-6 ετών πιάσει το bean bag παγιδεύοντάς το στο σώμα ή στα ρούχα 

 

- ΑΡ για άρνηση ή ΑΚ για ακατάλληλη δεξιότητα 
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 Στόχευση & πιάσιμο 2    Πέταγμα bean bag σε στόχο 

Υλικό  

Σακουλάκι bean bag  

2 πατάκια δαπέδου (1 κίτρινο και 1 με στόχο)  
 
Προετοιμασία  
Το παιδί στέκεται σε άδειο από έπιπλα και τοίχους χώρο. Το έδαφος πρέπει να είναι λείο 

και επίπεδο. Τοποθετούνται τα 2 πατάκια με τις μεγάλες πλευρές απέναντι σε απόσταση 

1,8 μέτρα. Σιγουρευτείτε ότι δεν θα γλιστράνε τα πατάκια στερεώνοντας τα με ταινία στο 

έδαφος. 
 
Περιγραφή της δοκιμασίας  
Το παιδί στέκεται στο κίτρινο πατάκι και πετά το σακουλάκι σε οποιοδήποτε σημείο 

στο πατάκι με το στόχο. Ενθαρρύνουμε το παιδί να ρίξει με το ένα χέρι χωρίς να είναι 

λάθος η ρίψη με τα δυο χέρια. 

 

Επίδειξη  
Κατά την επίδειξη-επεξήγηση της δοκιμασίας, πρέπει να δίνεται έμφαση:  

• στη παραμονή πάνω στο πατάκι πριν τη ρίψη   
• στο κοίταγμα του στόχου σε όλη τη διάρκεια της ρίψης   
• στο ότι η ρίψη γίνεται με το ένα μόνο χέρι  

• στη ρίψη του bean bag ψηλά στον αέρα επισημαίνοντας ότι το γλίστρημα των 

ποδιών στο έδαφος κατά τη διάρκεια της ρίψης δεν επιτρέπεται  
 
Φάση εξάσκησης  
Δίνονται πέντε προσπάθειες εξάσκησης. Κατά τη διάρκεια αυτών των προσπαθειών το 

παιδί μπορεί να αλλάζει χέρι εάν το επιθυμεί, αλλά πρέπει να διαλέξει ένα μόνο για την 

τυπική διαδικασία. Το πέταγμα πάνω από τον ώμο δεν έχει επιπτώσεις, αλλά δεν πρέπει 

να ενθαρρύνεται. Εάν γίνει κάποιο λάθος στην εκτέλεση ή στην διαδικασία ο εξεταστής 

διακόπτει το παιδί με την πρώτη ευκαιρία και κάνει τη διόρθωση ή την επίδειξη. 

 

Τυπική/ές δοκιμασία/ες 

Δέκα προσπάθειες. Κατά τη διάρκεια της τυπικής δοκιμασίας δεν πρέπει να δίνεται 

βοήθεια. Αν το παιδί αποτύχει σε μια προσπάθεια διορθώνουμε το λάθος πριν συνεχίσει 

το παιδί. 

 

Βαθμολόγηση  
- Χέρι που χρησιμοποιείται για τις προσπάθειες. Ρίψη με τα δυο χέρια δεν είναι λάθος   
- Ο αριθμός των επιτυχημένων ρίψεων (στις 10) χωρίς το παιδί να βγει έξω από το 

πατάκι την ώρα της ρίψης. Το σακουλάκι πρέπει να ακουμπήσει οπουδήποτε στο 

πατάκι κατά τη ρίψη (και όχι να συρθεί ως εκεί μετά από τη ρίψη). Αν ακουμπήσει 

οπουδήποτε στο πατάκι κατά τη ρίψη και συρθεί μετά εκτός θεωρείται σωστή 

προσπάθεια  
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- Αποτυχημένη προσπάθεια (ΑΠ) είναι αυτή κατά την οποία το παιδί διαπράττει κάποιο 

διαδικαστικό λάθος, δηλ.  
∗ περνά τη γραμμή κατά τη ρίψη.  

 

- ΑΡ για άρνηση ή ΑΚ για ακατάλληλη δεξιότητα 
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Ισορροπία 1 (Στατική)  Ισορροπία σε ένα πόδι (Στάση του πελαργού) 
 
 
Υλικό 
Χρονόμετρο 

1 πατάκι δαπέδου  

Το παιδί πρέπει να φορά αθλητικά παπούτσια. 
 
Προετοιμασία  
Το παιδί εξετάζεται σε ένα άδειο από έπιπλα και τοίχους χώρο πάνω στο πατάκι δαπέδου. 
 
Περιγραφή της δοκιμασίας  
Το παιδί στέκεται στο ένα πόδι πάνω στο πατάκι , με τα χέρια ελεύθερα στα πλάγια για 

30". Το παιδί τοποθετεί το ελεύθερο πόδι σε όποια θέση θέλει αρκεί να μην ακουμπάει το 

έδαφος αλλά και να μην αγκιστρώνεται στο πόδι ισορροπίας. Τα χέρια μπορούν να 

κινούνται χωρίς να ακουμπάνε ή να πιάνουν το ελεύθερο πόδι. Μόλις το ελεύθερο πόδι 

φύγει από το έδαφος αρχίζει η χρονομέτρηση και σταματάει μόλις ακουμπήσει στο 

έδαφος. Το παιδί μπορεί να διαλέξει το πόδι στο οποίο θα ισορροπήσει πρώτα. 

Δοκιμάζονται και τα δύο πόδια. 
 
Επίδειξη  
Κατά την επίδειξη-επεξήγηση της δοκιμασίας, πρέπει να δίνεται έμφαση:  

• στη σταθερή θέση του ποδιού που ισορροπεί   
• στη διατήρηση του ελεύθερου ποδιού μακριά από το έδαφος   
• στη χρήση των χεριών για την επίτευξη ισορροπίας, αν αυτό είναι απαραίτητο  

 
Φάση εξάσκησης  
Δίνεται μία προσπάθεια εξάσκησης 15΄΄ για κάθε πόδι. Ο εξεταστής πρέπει να βοηθά το 

παιδί να βρει τη θέση ισορροπίας. Εάν γίνει κάποιο λάθος στην εκτέλεση ή στην 

διαδικασία ο εξεταστής διακόπτει το παιδί με την πρώτη ευκαιρία και κάνει τη διόρθωση 

ή την επίδειξη. 
 
Τυπική/ές δοκιμασία/ες  
Δύο για κάθε πόδι. Η δεύτερη δοκιμασία δίνεται μόνο εάν χρειάζεται να επιτευχθεί το 

κριτήριο επιτυχίας. Κατά τη διάρκεια της τυπικής διαδικασίας δεν πρέπει να δίνεται 

βοήθεια. 
 
Βαθμολόγηση  
- Ο αριθμός των δευτερολέπτων (μέχρι τα 30’’) που το παιδί διατηρεί την ισορροπία 

του/της χωρίς να διαπράττει κάποιο διαδικαστικό λάθος, δηλ.  

• μετακινήσει το πόδι ισορροπίας από την αρχική θέση 

• ακουμπήσει το έδαφος με το ελεύθερο πόδι  

• αν το ελεύθερο πόδι αγκιστρωθεί στο πόδι ισορροπίας 

  

- ΑΡ για άρνηση ή ΑΚ για ακατάλληλη δεξιότητα 
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Ισορροπία 2 (Δυναμική)          Περπάτημα σε γραμμή με τη πτέρνα ανασηκωμένη 

 

Υλικό 
Χρωματιστή κολλητική ταινία 

Το παιδί πρέπει να φορά αθλητικά παπούτσια. 
 
Προετοιμασία  
Το παιδί εξετάζεται σε ένα άδειο από έπιπλα και τοίχους χώρο. Με ταινία σχηματίζεται 

μια γραμμή μήκους 4.5 m στο έδαφος. Ο εξεταστής θα πρέπει να έχει τέτοια θέση ώστε 

να βλέπει καθαρά από τα πλάγια τα πόδια του παιδιού και σκύβοντας να παρατηρεί αν οι 

φτέρνες ακουμπάνε το έδαφος κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. 
 
Περιγραφή της δοκιμασίας  
Το παιδί περπατά με τα ακροδάχτυλα επάνω στη γραμμή, ξεκινώντας με το ένα πόδι από 

την αρχή της ταινίας. Απαιτούνται δεκαπέντε βήματα.  
 
Επίδειξη  
Κατά την επίδειξη-επεξήγηση της δοκιμασίας, πρέπει να δίνεται έμφαση:  

• στο ότι το βάδισμα γίνεται με τα ακροδάχτυλα   
• στο ότι η πτέρνα παραμένει στον αέρα σε κάθε βήμα καθ’ όλη τη διάρκεια  

 
Φάση εξάσκησης  
Δίνεται μία προσπάθεια εξάσκησης κάνοντας πέντε βήματα. Εάν γίνει κάποιο λάθος 

στην εκτέλεση ή στη διαδικασία ο εξεταστής διακόπτει αμέσως το παιδί και κάνει τη 

διόρθωση ή την επίδειξη. Δεν χρειάζεται να προσπαθούν τα παιδιά να σηκώνουν τη 

φτέρνα πολύ ψηλά. 

 
Τυπική/ές δοκιμασία/ες  
Μέγιστο δύο, μέχρι 15 βήματα ή την ολοκλήρωση της γραμμής, ότι επιτευχθεί 

πρώτο. Εάν το παιδί ολοκληρώσει 15 βήματα ή καλύψει ολόκληρη τη γραμμή χωρίς 

κάποιο διαδικαστικό λάθος τότε δεν δίνεται η δεύτερη προσπάθεια. Κατά τη διάρκεια 

της τυπικής δοκιμασίας δεν πρέπει να δίνεται βοήθεια. 
 
Βαθμολόγηση  
- Ο αριθμός των σωστών βημάτων (μέχρι τα 15 ή το τέλος της γραμμής), χωρίς να 

διαπράττει κάποιο διαδικαστικό λάθος, δηλ.  

• Ακουμπάει τη πτέρνα 

• Πατάει έξω από τη γραμμή   
 

- Αν το παιδί φτάσει στο τέλος της γραμμής κάνοντας όλα τα βήματα σωστά σημειώστε 

ότι έκανε 15 ακόμα και αν έκανε λιγότερα. 

 

- ΑΡ για άρνηση ή ΑΚ για ακατάλληλη δεξιότητα  
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Ισορροπία 3 (Δυναμική)     Αναπήδηση σε τετράγωνα 

 

Υλικό  
6 πατάκια δαπέδου. 

Το παιδί πρέπει να φορά αθλητικά παπούτσια. 
 
Προετοιμασία 
Το παιδί εξετάζεται σε ένα άδειο από έπιπλα και τοίχους χώρο . Τοποθετείστε τα 6 

πατάκια δαπέδου το ένα δίπλα στο άλλο με τα χρώματα εναλλάξ αρχίζοντας με κίτρινο 

και τελειώνοντας με αυτό με το στόχο. 

 

Περιγραφή της δοκιμασίας  
Το παιδί αρχίζει τη δοκιμασία ενώ στέκεται μέσα στο πρώτο τετράγωνο με τα πόδια 

ενωμένα. Κάνει πέντε συνεχόμενες αναπηδήσεις προς τα εμπρός, από τετράγωνο σε 

τετράγωνο σταματώντας μέσα στο τελευταίο. Στην ηλικία 3-4 ετών δεν έχει σημασία ο 

τρόπος με τον οποίο πηδάει ή προσγειώνεται το παιδί εφόσον τα πόδια ανασηκώνονται 

από το έδαφος και διατηρούνται μέσα στα πατάκια. Η στάση των ποδιών όμως 

διορθώνεται μετά από κάθε άλμα. Στην ηλικία 5 -6 ετών τα πόδια πρέπει να είναι 

ενωμένα και τα άλματα συνεχόμενα (ένα σε κάθε πατάκι). Για όλες τις ηλικίες το 

τελευταίο άλμα δεν μετρά εάν το παιδί δεν διατηρήσει την ισορροπία και τον έλεγχο του 

σώματος. 
 
Επίδειξη  
Κατά την επίδειξη-επεξήγηση της δοκιμασίας, πρέπει να δίνεται έμφαση:  

• στο ότι τα άλματα γίνονται μέσα στα τετράγωνα   
• στο ότι μόνο ένα άλμα γίνεται σε κάθε τετράγωνο   
• στο ότι τα πόδια παραμένουν ενωμένα (5-6 ετών)  

 
Φάση εξάσκησης  
Δίνεται μία προσπάθεια εξάσκησης, η οποία θα αποτελείται από πέντε άλματα. Εάν γίνει 

κάποιο λάθος στην εκτέλεση ή στη διαδικασία ο εξεταστής διακόπτει αμέσως το παιδί και 

κάνει τη διόρθωση ή την επίδειξη. 
 
Τυπική/ές δοκιμασία/ες  
Μέγιστο δύο. Η δεύτερη δοκιμασία δίνεται μόνο εάν χρειάζεται να επιτευχθεί το 

κριτήριο επιτυχίας. Κατά τη διάρκεια της τυπικής δοκιμασίας δεν πρέπει να δίνεται 

βοήθεια. 
 
Βαθμολόγηση  
Ο αριθμός των σωστών και συνεχόμενων αλμάτων (μέχρι τα πέντε), χωρίς να 

διαπράττει κάποιο διαδικαστικό λάθος, δηλ.  

• προσγείωση πάνω ή έξω από τα όρια 

• περπάτημα και όχι άλμα 

• υπερβολικό χάσιμο ισορροπίας/πτώση  

• τοποθέτηση χεριών στο έδαφος  

• περισσότερα από ένα άλματα στο ίδιο τετράγωνο (μόνο 5-6 ετών)  
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• διόρθωση της θέσης των ποδιών ανάμεσα στα άλματα (μόνο 5-6 ετών, τα 3-4 

ετών μπορούν να ανατοποθετήσουν τα πόδια στο πατάκι)  

 

- ΑΡ για άρνηση ή ΑΚ για ακατάλληλη δεξιό 
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Movement Assessment Battery for Children – 2 
Φόρμα Αξιολόγησης 
 
Ηλικιακή Κατηγορία 1 (3 – 6 ετών) 
 

Ονοματεπώνυμο:                  Φύλο: Α / Κ 
 

 

Διεύθυνση: 
 

 

Σχολείο:                  Τάξη: 
 

 

Αξιολογήθηκε από: 
 

Πηγή αναφοράς: 
 

Κυρίαρχο χέρι (χέρι που γράφει): Έτος Μήνας Ημέρα 
 

 

 Ημερομηνία αξιολόγησης:    
 

 

Συμπληρώθηκε η Λίστα παρατήρησης MABC Checklist - 2: 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Ημερομηνία γέννησης:    
 

 

Χρονολογική ηλικία:     

 

 

 

 

 

 

Επιδόσεις Δεξιοτήτων & Αντίστοιχα Standard Scores   

Κωδικός 
δεξιότητας 

Όνομα δεξιότητας 
Επίδοση 
(καλύτερη 

προσπάθεια) 

Standard score 
(για την κάθε 
δεξιότητα) 

Επιδόσεις των Τριών 
Τομέων 

ΕX 1 * 

Τοποθέτηση κερμάτων με το 
κυρίαρχο χέρι   

 

Επιδεξιότητα χεριών^ ΕΧ1+ΕΧ2+ΕΧ3 

Τοποθέτηση κερμάτων με το μη 
κυρίαρχο χέρι   

Επίδοση Τομέα Standard score Ποσοστιαία θέση 

EX 2 Πέρασμα κύβων σε κλωστή   

 

EX 3 Σχεδιασμός γραμμής 1   

Κωδικός 
δεξιότητας 

Όνομα δεξιότητας 
Επίδοση 
(καλύτερη 

προσπάθεια) 

Standart score 
(για την κάθε 
δεξιότητα) 

  

Σ&Π 1 
Πιάσιμο bean bag με τα δύο 

χέρια 
  

Στόχευση & Πιάσιμο^ Σ&Π1+Σ&Π2 

Επίδοση Τομέα Standard score Ποσοστιαία θέση 

Σ&Π 2 Πέταγμα bean bag σε στόχο   

 

Κωδικός 
δεξιότητας 

Όνομα δεξιότητας 
Επίδοση 
(καλύτερη 

προσπάθεια) 

Standart score 
(για την κάθε 
δεξιότητα) 

  

ΙΣΟΡ 1 * 

Στατική ισορροπία στο κυρίαρχο 
πόδι   

 

Ισορροπία^ ΙΣΟΡ1+ΙΣΟΡ2+ΙΣΟΡ3 

Στατική ισορροπία στο μη 
κυρίαρχο πόδι   

Επίδοση Τομέα Standard score Ποσοστιαία θέση 

ΙΣΟΡ 2 
Περπάτημα σε γραμμή με 

ανασηκωμένη τη φτέρνα 
  

 

ΙΣΟΡ 3 Αναπήδηση σε τετράγωνα   
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Συνολική Επίδοση στο Τεστ 
Άθροισμα των οκτώ standard scores 

 

 Συνολική 
Επίδοση 

Standard 
score 

Ποσοστιαία 
θέση 

   

*  Για τις δεξιότητες «Τοποθέτηση κερμάτων» & «Στατική ισορροπία στο ένα πόδι», 

καταγράψτε το standard score για το κάθε άκρο, προσθέστε και διαιρέστε διά του 2. Εάν το 
αποτέλεσμα είναι υψηλότερο από 10 στρογγυλοποιήστε προς τα επάνω. Εάν είναι χαμηλότερο 
από 10 στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω. 
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Επιδεξιότητα Χεριών 1: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ     
Σημείωση: 6 κέρματα για 3-4 έτη, 12 για 5-6 έτη 
 

Καταγράψτε: ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΧΕΡΙ: Δεξί / Αριστερό (Θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό στο Σχεδιασμό Γραμμής)  
ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (sec), ΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΑΡ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ, ΑΚ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ (Καταγράψτε τους λόγους παρακάτω) 
 

Κυρίαρχο χέρι 
H 2η προσπάθεια δίνεται μόνο εάν η 1η προσπάθεια ολοκληρωθεί 

σε μεγαλύτερο χρονικό δι9άστημα από τους παρακάτω χρόνους: 
Μη κυρίαρχο χέρι 

H 2η προσπάθεια δίνεται μόνο εάν η 1η προσπάθεια ολοκληρωθεί σε 

μεγαλύτερο χρονικό δι9άστημα από τους παρακάτω χρόνους: 

Προσ.1  

 

3:0-

3:5 

3:6-

3:11 

4:0-

4:5 

4:6-

4:11 

5:0-

5:11 

6:0-

6:11 
Προσ.1  

 

3:0-

3:5 

3:6-

3:11 

4:0-

4:5 

4:6-

4:11 

5:0-

5:11 

6:0-

6:11 

Προσ.2  
16 

sec 

15 

sec 

13 

sec 

12 

sec 

22 

sec 

21 

sec 
Προσ.2  

21 

sec 

18 

sec 

15 

sec 

14 

sec 

25 

sec 

22 

sec 

 

Ποιοτικές παρατηρήσεις 

Στάση & έλεγχος σώματος 

Η καθιστή θέση είναι «φτωχή»  Οι κινήσεις των χεριών είναι σπασμωδικές  

Το κεφάλι είναι πολύ κοντά στη δεξιότητα  Κινείται συνεχώς  

Το κεφάλι είναι σε περίεργη γωνία  Προσαρμογή στις απαιτήσεις της δεξιότητας 

Δεν κοιτά στην υποδοχή όταν βάζει τα κέρματα  Δε στοιχίζει τα κέρματα αντίστοιχα με τη σχισμή  

Δε χρησιμοποιεί λαβή «τσιμπιδάκι» για να ανασηκώσει τα κέρματα  Χρησιμοποιεί υπερβολική ορμή όταν βάζει τα κέρματα  

Οι κινήσεις των δακτύλων είναι υπερβολικές κατά την απελευθέρωση των κερμάτων  Είναι ιδιαίτερα αργός/ή – δεν αλλάζει ταχύτητα από προσπάθεια σε προσπάθεια  

Δε χρησιμοποιεί το άλλο χέρι για να κρατά σταθερό το κουτί  Εκτελεί πολύ γρήγορα για να είναι ακριβής  

Αποδίδει υπερβολικά φτωχά με το ένα χέρι (ασυμμετρία)  Άλλο: 

Αλλάζει χέρι ή χρησιμοποιεί και τα δύο κατά τη διάρκεια της ίδιας προσπάθειας  

Σχόλια: 

 

Επιδεξιότητα Χεριών 2: ΚΕΝΤΗΜΑ ΚΥΒΩΝ       
Σημείωση: 6 κύβοι για 3-4 έτη, 12 για 5-6 έτη 
 

Καταγράψτε: ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡ. (sec), ΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΑΡ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ, ΑΚ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ (Καταγράψτε τους λόγους παρακάτω) 
 

Κυρίαρχο χέρι H 2η προσπάθεια δίνεται μόνο εάν η 1η προσπάθεια ολοκληρωθεί σε μεγαλύτερο χρονικό δι9άστημα από τους παρακάτω χρόνους: 

Προσ.1  

 

3:0-3:5 3:6-3:11 4:0-4:5 4:6-4:11 5:0-5:11 6:0-6:11 

Προσ.2  78 sec 73 sec 53 sec 41 sec 60 sec 55 sec 

 

Ποιοτικές παρατηρήσεις 

Στάση & έλεγχος σώματος 

Η καθιστή θέση είναι «φτωχή»  Οι κινήσεις των χεριών είναι σπασμωδικές  

Κρατά το υλικό πολύ κοντά στο πρόσωπο  Κινείται συνεχώς  

Το κεφάλι είναι σε περίεργη γωνία  Προσαρμογή στις απαιτήσεις της δεξιότητας 

Δεν κοιτά στην τον κύβο όταν βάζει τη βελόνα  Καμιά φορά χάνει την υποδοχή με τη βελόνα  

Δε χρησιμοποιεί λαβή «τσιμπιδάκι» για να ανασηκώσει τους κύβους  Ανασηκώνει τους κύβους με από τις λάθος πλευρές  

Κρατά την κλωστή πολύ μακριά από τη βελόνα  Είναι ιδιαίτερα αργός/ή – δεν αλλάζει ταχύτητα από προσπάθεια σε προσπάθεια  

Κρατά την κλωστή πολύ κοντά στη βελόνα  Εκτελεί πολύ γρήγορα για να είναι ακριβής  

Είναι δύσκολο να βάλει τη βελόνα με το ένα χέρι & να την τραβήξει με το άλλο  Άλλο: 

Αλλάζει χέρι κεντήματος κατά τη διάρκεια της ίδιας προσπάθειας  

Σχόλια: 
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Επιδεξιότητα Χεριών 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ     
Σημείωση: Χρησιμοποιείται το μαρκαδοράκι 
 

Καταγράψτε: ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: Δεξί / Αριστερό / Και τα δύο, ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΘΩΝ, ΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΑΡ ΓΙΑ 
ΑΡΝΗΣΗ, ΑΚ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ (Καταγράψτε τους λόγους παρακάτω) 
Ο αριθμός των λαθών θα πρέπει να καταγράφεται μετά την αξιολόγηση χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που παρέχονται στο Παράρτημα Α του Manual 

 
 Αριθμός λαθών  

 

Μην δίνετε τη δεύτερη 

προσπάθεια εάν το παιδί 
ολοκληρώσει την 1η τέλεια (δηλ. 

χωρίς λάθη) 

Προσ.1  

Προσ.2  

 

Ποιοτικές παρατηρήσεις 

Στάση & έλεγχος σώματος 

Η καθιστή θέση είναι «φτωχή»  Αλλάζει χέρι κατά τη διάρκεια της ίδιας προσπάθειας  

Το κεφάλι είναι πολύ κοντά στο χαρτί  Κινείται συνεχώς  

Το κεφάλι είναι σε περίεργη γωνία  Προσαρμογή στις απαιτήσεις της δεξιότητας 

Δεν κοιτά το μονοπάτι  Προχωρά με μικρές σπασμωδικές κινήσεις  

Πιάνει το μολύβι με περίεργη/ανώριμη λαβή  Χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη, πιέζει το χαρτί πολύ δυνατά  

Κρατά το μολύβι πολύ μακριά από τη μύτη  Είναι ιδιαίτερα αργός/ή   

Κρατά το μολύβι πολύ κοντά στη μύτη  Εκτελεί πολύ γρήγορα για να είναι ακριβής  

Δεν κρατά σταθερό το χαρτί  Άλλο: 

 

Σχόλια: 

 

 

Στόχευση & Πιάσιμο 1: ΠΙΑΣΙΜΟ ΤΟΥ BEAN BAG       
Σημείωση: Το «παγίδευμα» επιτρέπεται για τα 3-4 έτη, αλλά όχι για τα 5-6 έτη 
 

Καταγράψτε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 10, ΑΡ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ, ΑΚ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ (Καταγράψτε 
τους λόγους παρακάτω) 

 

Εξάσκηση:      10 Προσπάθειες:           Σύνολο:  
 

Ποιοτικές παρατηρήσεις 

Στάση & έλεγχος σώματος 

Η όρθια θέση είναι «φτωχή»  Οι κινήσεις δεν είναι αρμονικές  

Δεν ακολουθεί την πορεία του αντικειμένου με τα μάτια  Προσαρμογή στις απαιτήσεις της δεξιότητας 

Γυρίζει αλλού ή κλείνει τα μάτια όταν πλησιάζει το αντικείμενο  Δεν προσαρμόζει τη θέση του σώματος για το πιάσιμο  

Τα χέρια δεν ανασηκώνονται συμμετρικά για το πιάσιμο  Δεν προσαρμόζει τη θέση των ποδιών όπως είναι απαραίτητο  

Τα χέρια είναι επίπεδα με άκαμπτα δάκτυλα καθώς το αντικείμενο πλησιάζει  Δεν προσαρμόζεται στο ύψος ρίψης  

Χέρια και ώμοι είναι πολύ ανοιχτά με ανοιχτά δάκτυλα  Δεν προσαρμόζεται στην κατεύθυνση της ρίψης  

Τα δάκτυλα κλείνουν πολύ νωρίς ή πολύ αργά  Δεν προσαρμόζεται στη δύναμη της ρίψης  

Δεν κινείται έως τη στιγμή που το αντικείμενο χτυπά στο σώμα  Άλλο: 

 

Σχόλια:  
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Στόχευση & Πιάσιμο 2: ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΟΥ BEAN BAG ΣΕ ΣΤΟΧΟ
   

Σημείωση: Ο στόχος είναι ολόκληρο το τετράγωνο και όχι μόνο ο πορτοκαλί κύκλος 
 

Καταγράψτε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 10, ΑΡ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ, ΑΚ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ (Καταγράψτε 

τους λόγους παρακάτω) 
 

Εξάσκηση:      10 Προσπάθειες:           Σύνολο:  
 

Ποιοτικές παρατηρήσεις 

Στάση & έλεγχος σώματος 

Η ισορροπία κατά τη ρίψη είναι «φτωχή»   

Δε διατηρεί τα μάτια στο στόχο  Προσαρμογή στις απαιτήσεις της δεξιότητας 

Δε χρησιμοποιεί ταλάντωση του ώμου  Τα λάθη γίνονται σταθερά στην ίδια μεριά του στόχου (ασυμμετρία)  

Δεν ακολουθεί την κίνηση με το χέρι ρίψης (follow through)  Ο έλεγχος της κατεύθυνσης διαφοροποιείται  

Απελευθερώνει το αντικείμενο πολύ νωρίς ή πολύ αργά  Κρίνει λάθος τη δύναμη ρίψης (πάρα πολύ ή πολύ λίγο)  

Αλλάζει χέρι από προσπάθεια σε προσπάθεια  Ο έλεγχος της δύναμης διαφοροποιείται  

Οι κινήσεις δεν είναι αρμονικές   

 Άλλο: 

 

Σχόλια: 

 

 

Ισορροπία 1: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΠΟΔΙ       
 

Καταγράψτε: ΧΡΟΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (sec), ΑΡ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ, ΑΚ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ (Καταγράψτε τους λόγους παρακάτω) 
 

 Δευτερόλεπτα  Δευτερόλεπτα 

 

Μην δίνετε τη δεύτερη 
προσπάθεια εάν το παιδί 

διατηρήσει την ισορροπία 

για 30 δευτερόλεπτα 
Δεξί πόδι 

Προσ.1 
 

Αριστερό 

πόδι 

Προσ.1  

Προσ.2 

 

Προσ.2  

 

Ποιοτικές παρατηρήσεις 

Στάση & έλεγχος σώματος 

Το σώμα φαίνεται άκαμπτο / σε ένταση  Οι υπερβολικές κινήσεις των ώμων και του κορμού διακόπτουν την ισορροπία  

Το σώμα φαίνεται «χύμα» / χαλαρό  Αποδίδει υπερβολικά φτωχά στο ένα πόδι (ασυμμετρία)  

Κάνει μεγάλες αιωρήσεις στην προσπάθεια να διατηρήσει ισορροπία   

Δε διατηρεί κεφάλι και μάτια σταθερά   

Κάνει πολύ λίγες ή καθόλου αντισταθμιστικές κινήσεις των ώμων για διατήρηση 

ισορροπίας 

  

 Άλλο: 

 

Σχόλια: 
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Ισορροπία 2: ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΕΣ ΦΤΕΡΝΕΣ   
 

Καταγράψτε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΕΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ Η 
ΓΡΑΜΜΗ, ΑΡ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ, ΑΚ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ (Καταγράψτε τους λόγους παρακάτω) 
 

 Αριθμός βημάτων Ολόκληρη η γραμμή? 

 

Μην δίνετε τη δεύτερη 
προσπάθεια εάν το παιδί 

συμπληρώσει 15 σωστά 

βήματα Η εάν ολοκληρώσει 
τη γραμμή με λιγότερα 

σωστά βήματα 

Προσ.1  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Προσ.2  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

Ποιοτικές παρατηρήσεις 

Στάση & έλεγχος σώματος 

Το σώμα φαίνεται άκαμπτο / σε ένταση  Είναι πολύ ασταθές όταν τοποθετεί το πόδι στη γραμμή  

Το σώμα φαίνεται «χύμα» / χαλαρό  Προσαρμογή στις απαιτήσεις της δεξιότητας 

Κάνει μεγάλες αιωρήσεις στην προσπάθεια να διατηρήσει ισορροπία  Εκτελεί πολύ γρήγορα για να είναι ακριβής  

Δε διατηρεί κεφάλι σταθερό  Οι ξεχωριστές κινήσεις δεν έχουν αρμονία και ροή  

Κάνει πολύ λίγες ή καθόλου αντισταθμιστικές κινήσεις των ώμων για διατήρηση 

ισορροπίας 

 Η αλληλουχία των ποδιών δεν είναι ομαλή / σταματά συχνά  

Οι υπερβολικές κινήσεις των ώμων και του κορμού διακόπτουν την ισορροπία  Άλλο: 

 

Σχόλια: 

 

 

Ισορροπία 3: ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
Σημείωση: Η συνεχής κίνηση απαιτείται μόνο για τα 5-6 έτη 
 

Καταγράψτε: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ (το ανώτερο 5), ΑΡ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ, ΑΚ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 
(Καταγράψτε τους λόγους παρακάτω) 
 

 Αριθμός αλμάτων 

 

Μην δίνετε τη δεύτερη 

προσπάθεια εάν το παιδί 
συμπληρώσει 5 σωστές 

αναπηδήσεις στην 1η 

προσπάθεια 

Προσ.1  

Προσ.2  

 

Ποιοτικές παρατηρήσεις 

Στάση & έλεγχος σώματος 

Το σώμα φαίνεται άκαμπτο / σε ένταση  Ασύμμετρη απογείωση και χάσιμο της συμμετρίας κατά την πτήση & προσγείωση  

Το σώμα φαίνεται «χύμα» / χαλαρό  Σκοντάφτει στην προσγείωση  

Δεν προετοιμάζεται για το άλμα  Προσαρμογή στις απαιτήσεις της δεξιότητας 

Πηδά με σφιγμένα πόδια / επίπεδα πόδια  Εκτελεί πολύ γρήγορα για να είναι ακριβής  

Οι ώμοι αιωρούνται σε λάθος φάση σε σχέση με τα πόδια  Δε συνδυάζει προς τα πάνω και προς τα πάνω κινήσεις αποτελεσματικά  

Οι κινήσεις των ώμων / χεριών είναι υπερβολικές  Χρησιμοποιεί παρα πολύ προσπάθεια  

Δε χρησιμοποιεί τα χέρια για να βοηθήσει το άλμα  Οι κινήσεις είναι σπασμωδικές  

Δεν έχει εκρηκτικότητα / ώθηση από τα πόδια  Άλλο: 

 

Σχόλια: 
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ΜΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

Συμπληρώστε τις απόμενες ενότητες τονίζοντας κάθε χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του παιδιού κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, το οποίο 

υποψιάζεστε πως μπορεί να επηρεάζει την κινητική του/της απόδοση. Οι επικεφαλίδες (με παραδείγματα) δίνονται μόνο για καθοδήγηση. Παρά το 
γεγονός πως δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στις αρνητικές πτυχές, μην ξεχνάτε να σημειώνετε και τις θετικές πτυχές της συμπεριφοράς του παιδιού. 

 

 Ναι Όχι 

1 
Αποδιοργανωμένο (π.χ. σκόρπια ρούχα το καθυστερούν στο ντύσιμο μετά από τη γυμναστική· 
φοράει παπούτσια πριν τις κάλτσες). 

 
 

2 
Διστακτικό / ξεχασιάρικο (π.χ. αργεί να αρχίσει σύνθετες κινήσεις· ξεχνάει τι κάνει κατά στη 
μέση μιας κινητικής ακολουθίας). 

 
 

3 
Παθητικό (π.χ. δύσκολα βρίσκει ενδιαφέρον σε κάτι· χρειάζεται πολύ ενθάρρυνση για να 
συμμετέχει). 

 
 

4 
Άτολμο (δειλό / συνεσταλμένο π.χ. φοβάται δραστηριότητες όπως αναπηδήσεις / σκαρφάλωμα· 

συνεχώς ζητάει βοήθεια). 
 

 

5 Αγχώδες / ανήσυχο (π.χ. τρέμει· ταράζεται σε αγχώδεις καταστάσεις)  
 

6 Παρορμητικό (π.χ. ξεκινά προτού ολοκληρωθούν οι οδηγίες· ανυπόμονο στις λεπτομέρειες)  
 

7 Με αποσπασμένη προσοχή (π.χ. κοιτά ολόγυρα· αντιδρά σε άσχετους θορύβους)  
 

8 
Υπερκινητικό (π.χ. στριφογυρίζει και συμπεριφέρεται νευρικά· κινείται συνεχώς όταν ακούει 
οδηγίες· παίζει αφηρημένα με τα ρούχα του). 

 
 

9 
Υπερεκτιμά τις ικανότητές του (π.χ. δοκιμάζει να κάνει δραστηριότητες πιο δύσκολες· 
δοκιμάζει να κάνει πράγματα πολύ γρήγορα). 

 
 

10 
Υποτιμά τις ικανότητές του (π.χ. παραπονιέται για δυσκολίες στις δραστηριότητες· περιμένει 

αποτυχία προτού καν αρχίσει). 
 

 

11 Έλλειψη επιμονής (π.χ. παραιτείται γρήγορα· αποθαρρύνεται/απογοητεύεται εύκολα).  
 

12 
Απογοητεύεται με την αποτυχία (π.χ. κοιτάει έτοιμο να δακρύσει· αρνείται να προσπαθήσει 

ξανά). 
 

 

13 
Ανίκανο να ευχαριστηθεί την επιτυχία (π.χ. αποτυγχάνει να αντιδράσει στον έπαινο / 

επιβράβευση). 
 

 

Άλλο (παρακαλώ καθορίστε το)   

Συνολικά, πιστεύετε πως αυτά τα προβλήματα εμποδίζουν το παιδί από το να επιδείξει τις αληθινές 
του/της κινητικές δυνατότητες? (παρακαλώ κυκλώστε) 

καθόλου 

λίγο 

πολύ 
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ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΙΝΗΣΗ 

Ανατομικό πρόβλημα / πρόβλημα στάσης: ΝΑΙ / ΟΧΙ Αναφέρετε εάν είναι δυνατό 

Πρόβλημα όρασης: ΝΑΙ / ΟΧΙ  Πρόβλημα ακοής: ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Εκτίμηση βάρους: μέσος όρος / υπέρβαρο / ελλιποβαρές  

Εκτίμηση ύψους: μέσος όρος / ψηλό / κοντό  

Άλλο:  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΩΝ (Έλεγχος σώματος & στάσης· λειτουργικότητα άκρων· χωρική ακρίβεια, έλεγχος ορμής/προσπάθειας, 

χρονικότητα δράσεων· άλλες παρατηρήσεις που περιλαμβάνουν αντίδραση σε ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια ανεπίσημης 
αξιολόγησης) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΣΤΟΧΕΥΣΗ & ΠΙΑΣΙΜΟ (Έλεγχος σώματος & στάσης· λειτουργικότητα άκρων· χωρική ακρίβεια, έλεγχος ορμής/προσπάθειας, 

χρονικότητα δράσεων· άλλες παρατηρήσεις που περιλαμβάνουν αντίδραση σε ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια ανεπίσημης 
αξιολόγησης) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΣΤΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (Έλεγχος σώματος & στάσης· λειτουργικότητα άκρων· χωρική ακρίβεια, έλεγχος 
ορμής/προσπάθειας, χρονικότητα δράσεων· άλλες παρατηρήσεις που περιλαμβάνουν αντίδραση σε ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια 
ανεπίσημης αξιολόγησης) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Ονοματεπώνυμο:                  Φύλο: Α / Κ 

 

 

Διεύθυνση: 
 

 

Σχολείο:            Τάξη:      Πηγή αναφοράς: 
 

 

Movement Coach:               Ημερομηνία συνάντησης: 
 

 

Α. Κινητική Ικανότητα/Επάρκεια 

 
1 Αποτελέσματα από σταθμισμένα τεστ (εισάγετε συνολικά σκορ και τονίστε τις ποσοστιαίες θέσεις) 
 

Movement ABC-2 Τεστ Συνολικό Σκορ     

Λίστα παρατήρησης Movement ABC-2 

Checklist 

Συνολικό Κινητικό 

Σκορ 
    

 
2 Προφίλ της ικανότητας στο Τεστ και στη Λίστα Παρατήρησης 

Movement ABC-2 Τεστ Επιδεξιότητα Χεριών     

 Στόχευση & Πιάσιμο     

 Ισορροπία     

 

Λίστα παρατήρησης Movement ABC-2 

Checklist 
Σκορ Τομέα Α  

Σχόλιο: 

 Σκορ Τομέα Β  

 
3 Περίληψη κινητικών παρατηρήσεων κοινών για το Τεστ και τη Λίστα Παρατήρησης (χρησιμοποιήστε τα ποιοτικά δεδομένα από το Τεστ, μαζί με τα 
δεδομένα από τις ξεχωριστές παρατηρήσεις της Λίστας Παρατήρησης. 

 
 
 

 
 

 

4 Άλλα δεδομένα του Τεστ (περίληψη και περιγραφή αποτελέσματος) 

 
 

 
 
 

 

5 Συνέντευξη του παιδιού (περίληψη και λίστα τριών κύριων ανησυχιών/θεμάτων όσον αφορά την κίνηση) 

 
 

 
 
 

 

6 Συνέντευξη των γονέων (περίληψη και λίστα τριών κύριων ανησυχιών/θεμάτων όσον αφορά την κίνηση) 

 
 

 
 
 

7 Σχολικές ανησυχίες/θέματα σε σχέση με την κίνηση. 
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Β. Μη κινητικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του παιδιού να εκτελεί / μαθαίνει κινητικές 

δεξιότητες 
Το κινητικό τεστ MABC-2 και η Λίστα Παρατήρησης παρέχουν πληροφορίες για παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του παιδιού να εκτελεί ή να 

μαθαίνει κινητικές δεξιότητες. Εξετάστε τις αντίστοιχες ενότητες, συνδυάστε και με όποια άλλα δεδομένα και περιγράψτε εδώ περιληπτικά. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Γ. Συνολικό προφίλ των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του παιδιού 
Για κάποια παιδιά τα αποτελέσματα από τυπικές και επίσημες διαδικασίες αξιολόγησης θα είναι διαθέσιμα. Για τα υπόλοιπα παιδιά, σχολικές αναφορές και συνεντεύξεις 

θα δώσουν αρκετές πληροφορίες. Περιγράψτε εδώ κάθε πληροφορία που νομίζετε πως είναι σχετική με το σχεδιασμό ενός κινητικού προγράμματος για το παιδί. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Δ. Περιβάλλον 
Διάφορα είδη υποστήριξης μπορεί να υπάρχουν. Παραθέστε εδώ περιληπτικά – δώστε ονόματα και το βαθμό αφοσίωσης όπου αυτό είναι δυνατόκαι περιγράψτε 

συγκεκριμένα την αντίστοιχη συνεισφορά. 

 

Στο σπίτι: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Στο σχολείο: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Υπηρεσίες υγείας: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Κοινότητα: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ε. Στόχοι & βασικές προτεραιότητες 
Εδώ περιγράψτε περιληπτικά τους συμφωνημένους βραχυπρόθεσμους στόχους για το παιδί (και μη-κινητικών εάν υπάρχουν). Αναφέρετε το χρόνο-στόχο για την επίτευξη 

καθώς και την ημερομηνία επανεκτίμησης. Σε ένα ξεχωριστό φύλλο καταγράψτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πως και που κάθε στόχος θα διδαχθεί και σκιαγραφείστε τους 

πιο μακροπρόθεσμους στόχους. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


