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Περίληψη 

 

Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα μαρτυρούν ότι οι μαθητές με Σύνδρομο Down 

(ΣD) έχουν τη δυνατότητα να μάθουν ανάγνωση και γραφή. Όμως, η έκθεση των 

μαθητών σε εργασίες που βοηθούν στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών και 

αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, αυξάνεται περίπου τρία με τέσσερα 

χρόνια, σε σχέση με τους μαθητές της τυπικής ανάπτυξης (Menghini, 2014). 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί το επίπεδο ανάπτυξης των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων παιδιών με ΣD και η δυνατότητα βελτίωσης αυτών. 

Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκε και εφαρμόσθηκε πιλοτική παρέμβαση σε 

μαθητή με ΣD. Ο μαθητής, ηλικίας 10 ετών, φοιτά στο ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

Φλώρινας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δώδεκα παρεμβατικές 

διδασκαλίες με διαθεματικό χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια των οποίων 

χρησιμοποιήθηκε πληθώρα υλικών και μέσων, με κύριο σκοπό να εγείρουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών. Οι στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν στην ανάπτυξη 

της λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού και, κατ’ επέκταση, 

την ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Για την αξιολόγηση 

χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Beery VMI-6 και το ημερολόγιο της ερευνήτριας. 

Η δοκιμασία VMI εφαρμόσθηκε δύο φορές, μία φορά πριν την έναρξη των 

παρεμβάσεων και μία στο τέλος των παρεμβάσεων, ενώ μετά το πέρας κάθε 

διδασκαλίας καταγράφονταν η αποτελεσματικότητα σε μορφή ημερολογίου. 

Από τη σύγκριση του προελέγχου και του μετελέγχου της δοκιμασίας VMI και 

μέσα από τις καταγραφές των ημερολόγιων, παρατηρείται σαφής βελτίωση του 

μαθητή, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε κάθε τομέα των 

γραφοκινητικών του δεξιοτήτων. Τελικά, συμπεραίνεται, ότι στοχευμένα 

προγράμματα παρέμβασης μπορούν να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα και 

αποτελεσματικά σε άτομα ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 

Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο Down, οπτικοκινητικός συντονισμός, γραφοκινητικές 

δεξιότητες 
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Εισαγωγή 

 

Η ιστορία της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες ακολούθησε μια 

σχετικά παρόμοια πορεία σε κάθε δυτική κοινωνία. Η ιδέα της συλλογικής 

εκπαίδευσης ανέδειξε τον εκπαιδεύσιμο χαρακτήρα των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ο τομέας της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η ειδική αγωγή αποτελεί τον κλάδο της 

παιδαγωγικής που με ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και εκπαίδευσης των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες σκοπεύει να αναπτύξει τις δυνατότητές τους, ώστε 

να καταστούν δυναμικά μέλη του κοινωνικού συνόλου και να προληφθεί με τον 

τρόπο αυτό η περιθωριοποίησή τους (Jahnukainen, 2015).  

Σύμφωνα με το Ν. 3699/2008 (ΚΕΔΔΥ, 2009) ο όρος «ειδική αγωγή» 

αντικαθίσταται από τον όρο «ειδική αγωγή και εκπαίδευση» και στην 

κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται τα άτομα με: 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Νοητική καθυστέρηση, Αισθητηριακά 

προβλήματα (ακοής, όρασης), Αυτισμός/ Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, 

προβλήματα λόγου, κινητικές/ σωματικές αναπηρίες, προβλήματα 

συμπεριφοράς, Σύνθετες γνωστικές και συμπεριφορικές διαταραχές (σοβαρές, 

βαριές πολλαπλές αναπηρίες).  

Το Σύνδρομο Down (ΣD) αποτελεί την πιο γνωστή χρωμοσωμική 

ανωμαλία που περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που υπάρχουν εκ 

γενετής στους φορείς αυτής της γενετικής βλάβης. Οι ιδιαιτερότητες της 

νοητικής αλλά και κινητικής ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι μαθητές με ΣD 

αποτελούν το λόγο ένταξης των συγκεκριμένων μαθητών στον κλάδο της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι μαθητές με ΣD ανάλογα με το 

βαθμό της νοητικής υστέρησης που παρουσιάζουν μπορούν να χαρακτηριστούν 

με τον όρο «εκπαιδεύσιμοι».  

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων μαθητή με ΣD, παρατηρώντας παράλληλα την 

εξέλιξή του μέσα από μία σειρά δώδεκα παρεμβατικών διδασκαλιών.  

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το 

πρώτο μέρος διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Τα τέσσερα κεφάλαια του 
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πρώτου μέρους περιλαμβάνουν την θεωρητική προσέγγιση των θεμάτων της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και του ΣD. Το πρώτο μέρος 

πραγματεύεται το θέμα του ΣD, τη διάγνωσή του, τα βασικά χαρακτηριστικά 

των παιδιών με ΣD, την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και οι 

απαραίτητες ικανότητες που οφείλουν να αναπτυχθούν με σκοπό την εκμάθηση 

των προ-γραφικών δεξιοτήτων ενός ατόμου τυπικής αλλά και μη τυπικής 

ανάπτυξης. Ωστόσο, αναλύονται θεωρητικά οι βασικές δεξιότητες λεπτής 

κινητικότητας και οπτικοκοκινητικού συντονισμού που οφείλουν να 

αναπτυχθούν με σκοπό ο μαθητής να αναπτύξει μεταγενέστερα τις 

γραφοκινητικές του δεξιότητες (Brina & al, 2008 ; Poon & al, 2010).  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι διαδικασίες 

υλοποίησης των παρεμβατικών διδασκαλιών, οι οποίες στόχευαν στην 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού και στην 

ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή με ΣD. Στο δεύτερο 

μέρος της παρούσας εργασίας αναλύονται οι δραστηριότητες, οι φάσεις καθώς 

και οι ειδικοί στόχοι που οργανώθηκαν από τη ερευνήτρια προκειμένου να 

βελτιωθούν οι προ-γραφικές ικανότητες του μαθητή. Τα διδακτικά πλάνα 

οργανώθηκαν με βάση τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες του 

μαθητή. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα εργαλεία ελέγχου που 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο αξιολόγησης του οπτικοκινητικού συντονισμού και 

της λεπτής κινητικότητας του μαθητή καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας.  

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι παρατηρήθηκε βελτίωση 

του μαθητή πάνω σε θέματα οπτικοκινητικού συντονισμού, λεπτής 

κινητικότητας καθώς και ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Τέλος, 

παρατίθενται η συζήτηση, οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα καθώς και τα 

παραθέματα με τα πλάνα των παρεμβατικών διδασκαλιών, τα ημερολόγια και 

τις φωτογραφίες από τις παρεμβατικές διδασκαλίες.  
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Α’ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Ιστορική αναδρομή Συνδρόμου Down  

 

Το ΣD είναι μία από τις πιο γνωστές γενετικές ή χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες, που περιλαμβάνει ένα πλήθος χαρακτηριστικών, τα οποία 

βρίσκονται εκ γενετής στους φορείς της γενετικής αυτής βλάβης. Το ΣD πήρε το 

όνομά του από τον Άγγλο γιατρό John Langdon Haydon Down, ο οποίος το 1866 

κατάφερε να περιγράψει για πρώτη φορά το Σύνδρομο. Ο Άγγλος γιατρός 

περιέγραψε για πρώτη φορά τη χρωμοσωμική ανωμαλία του ΣD και την 

ονόμασε μογγολοειδή ιδιωτεία, καθώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου των 

ατόμων με ΣD μοιάζουν με τα χαρακτηριστικά των ατόμων μογγολικής φυλής 

(Πολυχρονοπούλου, 2001). Σύμφωνα με τις στατιστικές υπολογίζεται ότι ένα 

στα 700 – 800 παιδιά που γεννιούνται είναι παιδί με ΣD (Lavra-Pinto, Segabinazi 

& Hübner, 2014).  

Πιο συγκεκριμένα, το ΣD είναι γνωστό στον ιατρικό όρο «τρισωμία 21» ή 

«τρισωμία G» και οφείλεται σε ένα επιπλέον χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος των 

χρωμοσωμάτων, αυξάνοντας τον τελικό αριθμό των χρωμοσωμάτων σε 47, αντί 

46 (Malak et al, 2013). Η εμφάνιση τριών αντί δύο χρωμοσωμάτων στο 21ο 

ζεύγος οδηγεί σε ποικίλα κλινικά συμπτώματα, τα οποία χαρακτηρίζουν το 

άτομο με ΣD.  

Εδώ και 160 περίπου χρόνια οι επιστημονικές μελέτες αποσαφήνισαν τις 

απορίες και έδωσαν έναν γενικό ορισμό για το τι εστί ΣD. Επιπλέον, οι 

επιστημονικές μελέτες κατέταξαν το ΣD σε μία συγκεκριμένη νοσολογική 

κατηγορία σχετιζόμενη με την διανοητική ανεπάρκεια και τη διαφοροποίησαν 

από τον όρο «ηλιθιότητα», η οποία χαρακτήριζε τα άτομα με ΣD για μεγάλο 

χρονικό διάστημα (Neri & Opitz, 2009).  

Η ανάλυση του ΣD ήταν ένας από τους κύριους τομείς της βασικής 

έρευνας για την ιατρική και τη μοριακή γενετική τη δεκαετία του 1960 και του 

1970, καθώς οι συγκεκριμένες χρονολογίες πλαισιώνονται από τις κρίσιμες 

περιόδους της κυτταρογενετικής ανάπτυξης (Neri & Opitz, 2009). Η πρώτη 

περιγραφή του ΣD έγινε από τον Edouard Onesimus Seguin (περίπου το 1840) 
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(Neri & Opitz, 2009), ο οποίος ήταν ιδρυτής μεθόδων και συστημάτων για την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση ατόμων με νοητική υστέρηση στην Γαλλία και 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Seguin περιέγραψε ένα παιδί µε χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα που εισηγούνταν το ΣD, το οποίο ονόµασε «furfuraceous idiocy». 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που ανακάλυψε ο Seguin, τα οποία 

περιέγραφαν τα άτομα με ΣD είναι τα εξής: άσπρο, ρόδινο και ξεφλουδισμένο 

δέρμα, σκασμένα χείλη και γλώσσα, κομμένα δάχτυλα και μύτη (Neri & Opitz, 

2009).  

Ο Down ήταν ο συνεχιστής της μελέτης του ΣD. Ο Down ήταν ο 

μικρότερος γιος της οικογένειας του παντοπώλη Torpoint στο Cornwall. Ο 

Άγγλος γιατρός γράφεται στο London Hospital Medical School στην ηλικία των 

25 ετών, όπου εκεί του απονέµονται τρία χρυσά μετάλλια στον τομέα της 

ιατρικής, χειρουργικής και μαιευτικής και το μετάλλιο για το καλύτερο φοιτητή 

του έτους. Αµέσως µετά το πτυχίο του διορίζεται Ιατρικός διευθυντής στο Royal 

Earlswood Asylum of Idiots, ενώ παράλληλά διορίζεται βοηθός γιατρού στο 

Royal London Hospital. Το 1866, έκανε την πρώτη λεπτοµερή καταγραφή και 

συστηµατική περιγραφή του ΣD. Ο Down παρατήρησε ότι ορισμένοι άνθρωποι 

έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους και τους κατέταξε στην μογγολική 

οικογένεια (Löwy, 2014). Ο ίδιος ο Down σε έγγραφό του αναφέρει ότι «μία 

πολύ μεγάλη ομάδα ηλίθιων συγγενών είναι τυπικά Μογγολικής προέλευσης. 

Όταν τοποθετούνται δίπλα- δίπλα είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι τα 

δείγματα δεν είναι παιδιά των ίδιων γονέων» (Down, 1887 στο Ward, 1999). Πιο 

συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου με ΣD, όπου παρατήρησε 

ο γνωστός γιατρός είναι τα εξής:  

- καφετί ίσια μαλλιά και λιγοστά,  

-  επίπεδο πρόσωπο  

- σφαιροειδή μάγουλα, τα οποία επεκτείνονται πλευρικά,  

-  λοξά τοποθετημένα μάτια  

- στενή μεσοβλεφάριος σχισμή  

-  μέτωπο ζαρωμένο  

- μεγάλα και παχιά χείλη με εγκάρσιες σχισμές  

-  μακριά, παχιά και τραχιά γλώσσα  
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-  μύτη μικρή  

-  δέρμα με κιτρινωπή χροιά υπολειπόμενη σε ελαστικότητα  

-  ομιλία παχιά και δυσκολονόητη  

-  αδύναμος συντονισμός των άκρων αλλά η κατάσταση είναι 

εκπαιδεύσιμη  

- προσδόκιμο ζωής κάτω από το μέσο όρο  

-  τάση προς ανάκτηση φυματίωσης (Ward, 1999).  

Ο Down στα έγγραφά του τονίζει ότι η «ηλιθιότητα» (όρος που 

χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη για της νοητικά υστερημένες ομάδες) που 

παρουσιάζουν τα άτομα με ΣD είναι εκ’ γενετής και δεν συνδέεται με ατυχήματα 

που προκλήθηκαν στο παιδί μετά τον τοκετό (Down, 1887 στο Ward, 1999). 

Επιπλέον, μία από τις δυναμικότερες μελέτες του Down ήταν η ανάλυση του 

πίσω μέρους του κεφαλιού των ατόμων με ΣD. Οι συγκεκριμένες μελέτες μας 

παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις του κρανίου, καθώς και της 

διαμέτρου του (Ward, 1999).  

Εν συνεχεία, το έτος 1959 έχει χαρακτηριστεί ως σημείο τομής για τον 

τομέα της Κλινικής Γενετικής, καθώς ανακαλύφθηκε ότι πολλές συγγενείς 

δυσπλασίες όπως το ΣD, το Σύνδρομο Klinefelter και το Σύνδρομο Turner 

οφείλονται στην παρουσία ενός μη φυσιολογικού αριθμού χρωμοσωμάτων στον 

ανθρώπινο οργανισμό (Christie & Zallen, 2002 ; Harper, 2006 στο Löwy, 2014). 

Το 1959 ο Lejeune και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι η αιτία του ΣD είναι η 

τρισωμία του χρωμοσώματος 21. Το επιπλέον χρωμόσωμα μελετήθηκε το 1959 

στο Παρίσι από τους Lejenne, Gaytier και Turpen (Μπάρδης, 1985 στο 

Χρηστάκης, 2006) και οφείλεται στον ατελή διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων 

του ζεύγους 21, κατά την μειωτική (ή μιτωτική) διαίρεση των γεννητικών 

κυττάρων (Μπάρδης, 1985 στο Χρηστάκης, 2006). Η συγκεκριμένη ανακάλυψη 

ήταν το σημείο τομής στην ιστορία της γενετικής ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα, 

σήμερα το ΣD είναι γνωστό στον ιατρικό όρο «Tρισωμία 21» και οφείλεται σε 

ένα επιπλέον χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος των χρωμοσωμάτων αυξάνοντας τον 

τελικό αριθμό των χρωμοσωμάτων σε 47, αντί 46 (Malak et al, 2013).  
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1. 2. Ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά του ΣD 

 

Ως επί το πλείστον, η χρωμοσωμική δυσπλασία προκαλεί: διαταραχές 

στον μεταβολισμό, δυσμορφία των ιστών, διαταραχές των εσωτερικών 

οργάνων, χαρακτηριστικό φαινότυπο στην εξωτερική εμφάνιση του ατόμου, 

μυϊκή υποτονία και νοητική υστέρηση (Malak et al, 2013). Επιπλέον, το ΣD είναι 

στενά συνδεδεμένο με τη δύσκολη και παράλληλα αργή συναισθηματική, 

ψυχοκοινωνική, γνωστική αλλά και κινητική ανάπτυξη του ατόμου με ΣD σε 

αντίθεση με ένα άτομο τυπικής ανάπτυξης (Lavra- Pinto et al, 2014). Καθώς η 

δυσμορφία των ιστών και η μυϊκή υποτονία είναι βασικά χαρακτηριστικά του 

ΣD, η «αδεξιότητα» είναι ένας όρος, που μπορεί να χαρακτηρίσει εξ ολοκλήρου 

ένα άτομο, που πλήττεται από το συγκεκριμένο Σύνδρομο. Πιο συγκεκριμένα, το 

άτομο με ΣD χαρακτηρίζεται από πλούτο χαρακτηριστικών κινήσεων, όπως οι 

αργές κινήσεις, οι λιγότερο αποτελεσματικές μορφές συντονισμού, τα μειωμένα 

αντανακλαστικά και οι χαλαροί μυϊκοί σύνδεσμοι (Galli et al, 2008; Morris et al, 

1982 στο Vimercati et al, 2015).  

Επιπλέον, τα άτομα με ΣD παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση στην 

ανάπτυξη αλλά και την συντήρηση των οστών τους, τόσο πριν όσο και μετά την 

γέννησή τους σε αντίθεση με τα άτομα της τυπικής ανάπτυξης. Μετρήσεις 

υπερήχων των μακρών οστών κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 

τοκετού αποδεικνύουν ότι τα έμβρυα με ΣD εμφανίζουν μικρότερο μήκος στην 

ανάπτυξη του βραχιονίου και του μηριαίου οστού (Gray et al, 2009; Longo et al, 

2004; Weisz et al, 2008 στο Blazek et al, 2015). Ως αποτέλεσμα του 

συγκεκριμένου φαινομένου είναι ότι το ύψος και το βάρος των παιδιών με ΣD 

κατά τη γέννηση, είναι μικρότερα του φυσιολογικού. Επίσης, τα άτομα με ΣD 

παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στην σκελετική τους ανάπτυξη κατά την εφηβική 

ηλικία (Moraes et al, 2008 στο Blazek et al, 2015). Ωστόσο, οι σοβαρές ελλείψεις 

των ατόμων με ΣD σε οστική πυκνότητα ανάμεσα στις κλειδώσεις της 

σπονδυλικής στήλης, το ισχίο και το συνολικό σώμα είναι πιθανόν υπεύθυνη για 

τον αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης σε άνδρες και γυναίκες με ΣD (Center et al, 

1998; Schrager, 2004; van Allen et al, 1999 στο Blazek et al, 2015).  
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Όσον αφορά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ατόμων με ΣD, 

αναγνωρίζονται εύκολα από τις πρώτες μέρες της ζωής τους, αφού η εικόνα 

τους είναι χαρακτηριστική (Πολυχρονοπούλου, 2001). Τα βασικότερα φυσικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων με ΣD είναι τα εξής:  

- μυϊκή ατονία με χαλαρές αρθρώσεις,  

- βραχυκεφαλία,  

- μύτη κοντή και πλατιά στη βάση της,  

-  βλέφαρα παχιά,  

-  η όραση είναι ελαττωματική,  

-  χαμηλή πρόσφυση των πτερυγίων,  

- λοβοί μικροί, στόμα μικρό,  

-  η γλώσσα συχνά κρέμεται έξω από τα χείλη,  

-  δόντια αραιά, με ανώμαλο σχήμα,  

- δυσκολία στην άρθρωση,  

- χέρια κοντά και πλατιά με κοντόχονδρα δάκτυλα,  

-  πόδια κοντά και χονδρά,  

-  δέρμα ξηρό και ελαστικό, με τάση για ραγάδες,  

-  μαλλιά αραιά, λεπτά και ίσια,  

-  ύψος χαμηλό και τάση προς παχυσαρκία,  

-  δαχτυλικά αποτυπώματα σε σχήμα L (αντί ελικοειδών καμπύλων) 

(Πολυχρονοπούλου, 2001).  

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου των ατόμων με ΣD συνδέεται με την ύπαρξη 

ανωμαλιών που συνδέονται στενά με την ύπαρξη ανωμαλιών στον νοητικό 

τομέα, την όραση, την ακοή, την ψυχική κατάσταση και την κίνηση των ατόμων 

με ΣD (Lauteslager, 2000). Σύμφωνα με τον Lauteslager (2000) στη φυσιολογία 

του εγκεφάλου των ατόμων με Σύνδρομο Down παρατηρούνται τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

- μη ολοκληρωμένη ή μειωμένη ωρίμανση των νευρώνων ή των 

συνάψεων του εγκεφάλου,  

- υποπλασία στους μετωπιαίους λοβούς,  

- στενότερη άνω μετωπιαία έλικα,  
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- καθυστέρηση στη μυελίνωση των νευρολογικών ιστών, η οποία 

επηρεάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μετωπιαίων και 

κροταφικών λοβών,  

- ανωμαλία στο σχηματισμό του υποθαλάμου και του ιππόκαμπου,  

- μειωμένο μέγεθος εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας,  

- πρόβλημα στην κάτω μετωπιαία έλικα και της περιοχής Broca.  

 

1. 3. Οι γνωστικές ικανότητες των παιδιών με ΣD 

 

Η μη σωστή αρχιτεκτονική δομή του εγκεφάλου των παιδιών με ΣD, τα 

οδηγεί σε αδυναμία να χειριστούν σωστά τα γλωσσικά και γνωστικά 

ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες 

στην επικοινωνία τους με άλλα άτομα (Lauteslager, 2000). Επίσης, οι 

πνευματικές λειτουργίες και η εξέλιξη του παιδιού με ΣD επιβραδύνονται 

σημαντικά.  

Παλαιότερα, πίστευαν ότι τα παιδιά με ΣD έχουν σοβαρή ή βαριά νοητική 

υστέρηση με αποτέλεσμα να αποκαλούνται «ηλίθιοι» ή μογγολοειδής ιδιώτες 

(Löwy, 2014). Στη σημερινή εποχή είναι πλέον γνωστό ότι μέσω των ειδικών 

σχολείων, της κατάλληλης παρέμβασης και της υποστήριξης στην προσχολική 

αλλά και σχολική αγωγή βελτιώνονται σημαντικά οι γνωστικές ικανότητες των 

παιδιών με ΣD (Πολυχρονοπούλου, 2001).  

Όσον αφορά την εκπαιδευτική κατάταξη των μαθητών με ΣD, είναι η ίδια 

με αυτή των παιδιών με Νοητική υστέρηση. Τα άτομα με ΣD παρουσιάζουν μέση 

ή βαριά νοητική υστέρηση. Η διαφορά στο επίπεδο νοημοσύνης μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών είναι αρκετά μικρή. Παρόλα αυτά, τα κορίτσια έχουν συνήθως 

ψηλότερη νοημοσύνη σε σύγκριση με τα αγόρια. Στο τομέα της μάθησης, οι 

μαθητές με ΣD παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην περιοχή της αντίληψης, 

στην κατανόηση εννοιών και στην αφηρημένη σκέψη. Επιπλέον, η 

μακροπρόθεσμη μνήμη είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των ατόμων με ΣD, η 

οποία συνδέεται αρκετές φορές με πρόσωπα και γεγονότα που τους αφορούν. 

(Χρηστάκης, 2006).  
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Αν και η ευαισθησία, η κοινωνική κατανόηση και οι κοινωνικές δεξιότητες 

αποτελούν χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ΣD, τα χαρακτηριστικά αυτά 

παρεμποδίζονται από τις λιγότερο αναπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες. Η 

γλωσσική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της ομιλίας των μαθητών με ΣD 

παρουσιάζει αρκετές καθυστερήσεις. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται αρκετά 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος αλλά δυσκολεύονται να εκφραστούν 

προφορικά, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν τακτικά χειρονομίες με σκοπό να 

επικοινωνήσουν. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η κατάκτηση της ομιλίας 

επιβραδύνεται αρκετά, καθώς οι μαθητές με ΣD παρουσιάζουν αρκετά 

προβλήματα ακοής. Έτσι, η εκμάθηση της ομιλούμενης γλώσσας επιβραδύνεται 

καθώς οι μαθητές δυσκολεύονται στην ακρόαση, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζονται οι ικανότητες της σκέψης, του συλλογισμού και της επίλυσης 

προβλημάτων (Buckley & Sacks,2001-2002).  

Παρόλα αυτά, οι μαθητές με ΣD θεωρούνται οπτικοί τύποι, καθώς η 

οπτική μνήμη και η οπτική επεξεργασία δεδομένων αποτελούν ισχυρά εργαλεία 

μάθησης για τους συγκεκριμένους μαθητές. Για την διευκόλυνση της μάθησης, 

θα πρέπει να παρέχεται στους μαθητές με ΣD κατάλληλη οπτική ενίσχυση και 

κατάλληλες οπτικές ενδείξεις από τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, η ανάπτυξη 

της αναγνωστικής ικανότητας στους μαθητές με ΣD φαίνεται να ενεργοποιείται 

αρκετά σύντομα. Η πρόωρη αποκωδικοποίηση των γραπτών συμβόλων 

παρουσιάζεται, καθώς οι μαθητές με ΣD φέρουν εξοικείωση στον χειρισμό της 

οπτικής μνήμης (Buckley & Sacks, 2001- 2002).  

 

1. 4. Η κοινωνική ένταξη των τόμων με ΣD 

 

Στη σημερινή εποχή, ασχέτως με τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα 

άτομα με ΣD, η βελτιωμένη ιατρική περίθαλψη έχει οδηγήσει όχι μόνο σε 

σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής των παιδιών και ενηλίκων με ΣD αλλά και 

στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους (Head et al, 2012).  

 Στις χώρες με καλά οργανωμένα συστήματα ιατρικής περίθαλψης τα 

άτομα με ΣD επιβιώνουν στην ενήλικη ζωή αξιοπρεπώς, αν και η θνησιμότητα 

των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι ασφαλώς μεγαλύτερη από 
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αυτή του γενικού πληθυσμού (Zhu et al, 2013). Πιο συγκεκριμένα, μετά την 

ηλικία των 35 χρόνων τα ποσοστά θνησιμότητας ενός ατόμου με ΣD 

διπλασιάζονται κάθε 6, 4 χρόνια ενώ ενός ατόμου τυπικής ανάπτυξης 

διπλασιάζονται κάθε 9, 6 χρόνια. Ωστόσο, ο μέσος όρος ζωής ενός ατόμου με ΣD 

είναι μεταξύ 43 και 55 χρονών, ανάλογα με το επίπεδο της αναπηρίας. Επιπλέον, 

κατά τη γήρανση του ατόμου με ΣD αυξάνονται οι πιθανότητες της ανάπτυξης 

της νόσου Alzheimer. Έτσι, το άτομο οδηγείται σε σοβαρή γνωστική επιδείνωση 

με αποτέλεσμα να καταλήγει σε αγνωσία και απραξία (Head et al, 2012).  

Σύμφωνα με στατιστικά αποτελέσματα δεδομένων, από τα εθνικά 

μητρώα της Δανίας, που σχετίζονται με το βιοτικό επίπεδο της πληθυσμιακής 

ομάδας των ατόμων με ΣD, αντιλαμβανόμαστε ότι το 80% των ατόμων 

εντάσσονται στο δημοτικό σχολείο και παραμένουν σε αυτό για 10 χρόνια. Το 

2% από αυτό το ποσοστό, ολοκληρώνουν την δευτεροβάθμια ή μετά-

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, το 4% του ποσοστού των ατόμων με ΣD 

αναλαμβάνουν εργασία με πλήρες ωράριο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό λαμβάνει 

τη δημόσια στήριξη από την κυβέρνηση. Ελάχιστο ποσοστό των ατόμων με ΣD 

(περίπου 1- 2% ) είναι παντρεμένοι ή έχουν ένα παιδί (Zhu et al, 2013).  

Εν τέλει, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μια μεταστροφή των 

προσδοκιών απέναντι στα άτομα με ΣD, καθώς συντελέστηκε μία αλλαγή, η 

οποία προκάλεσε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 

υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας αλλά και στην αλλαγή θεώρησης της 

έννοια της αναπηρίας. Επιπλέον, το ιατροκεντρικό μοντέλο του εγγενούς 

εντοπισμού των αδυναμιών παύει να ισχύει, παρέχοντας την δυνατότητα στην 

κοινωνία να αντιληφθεί τις δυνατότητες των ατόμων με εγγενής αναπηρίες 

(Zhu et al, 2013). Ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες με πλούσιο βιοτικό 

επίπεδο, τα άτομα με ΣD εντάσσονται στην κοινωνία ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα λαμβάνοντας τον απαραίτητο σεβασμό από τον κοινωνικό 

περίγυρο. Φυσικά, η πρόβλεψη του βαθμού εξέλιξης της νοητικής και 

συμπεριφορικής ανάπτυξης του ατόμου με ΣD δεν είναι πάντα εύκολη. Οι 

βασικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην βελτίωση της ζωής των 

συγκεκριμένων ατόμων αφορούν τις ευκαιρίες πρόσβασης που έχει το παιδί 

στην εκπαίδευση, τη στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τα προβλήματα 
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που το συνοδεύουν αλλά και την στάση της κοινωνίας απέναντι στο 

συγκεκριμένο Σύνδρομο αλλά και απέναντι στις υπάρχους αναπηρίες 

(Πολυχρονοπούλου, 2001).  
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2. H ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού 

 

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η κινητική ανάπτυξη ενός ατόμου 

είναι στενά συνδεδεμένη με την γνωστική του ανάπτυξη (Piaget & Inhelder, 

1969 στο Chen et al, 2014). Η συγκεκριμένη θεωρία αποδεικνύεται έμπρακτα αν 

κάνουμε μία ανασκόπηση του όρου «κινητική ανάπτυξη- κινητικότητα». 

Σύμφωνα με τον HOMBURGER «κινητική ανάπτυξη είναι το συνειδητό και 

ασυνείδητο σύνολο των στάσεων και κινήσεων του ανθρώπου, το οποίο πηγάζει 

μέσα από τις λειτουργίες της αντίληψης, των εμπειριών και της ικανότητας 

διαχείρισης καταστάσεων» (Homburger, 1923 στο Δράκος & Μπίνιας, 2005: 16).  

Σε μακροχρόνιες έρευνες ο Murray και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι 

η έγκαιρη κινητική ανάπτυξη συνδέεται με την βελτίωση του γνωστικού 

ελέγχου στην ενήλικη ζωή, όπως η οπτικο- χωρική μνήμη, η λεκτική μάθηση και 

η αντίληψη των αντικειμένων του κόσμου που μας περιβάλλουν (Murray et al, 

2006 στο Chen et al, 2014). Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η κινητική ανάπτυξη 

ενός ατόμου θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τα πρώτα στάδια της 

ζωής ενός παιδιού.  

Η ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων στην πρώιμη ηλικία του 

παιδιού, αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την εκμάθηση προχωρημένων κινητικών 

δεξιοτήτων. Παρόλο που η φυσική άσκηση και η κίνηση συμβάλουν στην 

αναπτυξιακή διαδικασία των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι οι μαθητές δεν συμμετέχουν αρκετά συχνά σε γυμναστικές 

δραστηριότητες (Anderssen et al, 2006; Ekelund et al, 2005 στο Vandaele et al, 

2011). Έτσι, οι μαθητές αρνούνται να υιοθετήσουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής 

και επιλέγουν τον καθιστικό βίο, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν εκπληκτικά 

χαμηλό βαθμό ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας αλλά και της αδρής 

κινητικότητας (Vandaele et al, 2011).  

Η ψυχοκινητικότητα (psychomotorik), η οποία αναπτύσσεται μέσα από 

την αισθητηριακή κινητικότητα λαμβάνει χώρα κυρίως στην προσχολική και 

σχολική ηλικία (δημοτικό σχολείο) τυπικής αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης και 

τονίζει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ψυχική και την κινητική 

ανάπτυξη (Δράκος & Μπίνιας, 2005). Ένα παιδί από τα πρώτα στάδια της ζωής 
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του εκτελεί μια σειρά από ψυχοκινητικές δραστηριότητες, οι οποίες συντελούν 

στην ανάπτυξη τόσο του συνόλου όσο και των δομικών στοιχείων της 

ψυχοκινητικότητας. Είναι γνωστό ότι λίγο μετά τη γέννηση, η αντίληψη και η 

δράση συνδέονται. Για παράδειγμα, τα βρέφη αντιλαμβάνονται ένα πράγμα που 

κινείται από μπροστά τους και επιθυμούν να το πιάσουν. Έτσι, όταν επέρχεται η 

καθυστέρηση της απόκτησης μιας δεξιότητας υπάρχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις 

στην απόκτηση και την επίτευξη μίας άλλης δεξιότητας με αποτέλεσμα τα 

παιδιά να θεωρούν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων εξαιρετικά δύσκολες 

(Cole, 2011).  

Η σημερινή προσχολική αλλά και σχολική εκπαίδευση, της τυπικής αλλά 

και μη τυπικής ανάπτυξης, είναι κατάλληλα σχεδιασμένη με σκοπό να αναπτύξει 

βασικές ψυχοκινητικές δεξιότητες, καθώς οι μαθητές καλούνται να τις 

αξιοποιήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής αλλά και μη καθημερινότητας. Οι 

βασικοί σκοποί της ψυχοκινητικής αγωγής σχετίζονται με την ανάπτυξη 

ικανοτήτων όπως αυτή της αντίληψης και της κοινωνικοποίησης. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ψυχοκινητική αγωγή στοχεύει στους εξής τομείς: α) την 

αντίληψη του σώματος β) την ικανότητα αντίληψης του χρόνου γ) την αντίληψη 

των αντικειμένων του κόσμου που μας περιβάλλουν δ) την ανάπτυξη 

ικανοτήτων που βοηθούν στην κοινωνικοποίηση του ατόμου ε) την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων όπως ο νευρομυϊκός συντονισμός ολόκληρου του σώματος (Δράκος 

& Μπίνιας, 2005).  

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ο νευρομυϊκός συντονισμός ολόκληρου του 

σώματος, ο συγχρονισμός, ο νευρομυϊκός συντονισμός ματιού και χεριού, η 

λεπτή κινητικότητα και η γραφοκινητική ικανότητα είναι ένας βασικός τομέας 

που αφορά την ψυχοκινητική αγωγή. Μέσω της ανάπτυξης των συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων οι μαθητές χρήζονται ικανοί να παράγουν γραπτά 

σύμβολα αλλά και να συντάσσουν γραπτά κείμενα. Η ανάπτυξη των 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων θα μας απασχολήσουν στην παρούσα μελέτη, καθώς 

συνδέονται στενά με την ανάπτυξη της γραφοκινητικής δεξιότητας ενός παιδιού 

τυπικής ανάπτυξης αλλά και ενός παιδιού με ΣD.  
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2. 1. Η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας 

Η λεπτή κινητικότητα είναι ένα θέμα που αφορά, αρχικά, τους μαθητές 

της προσχολικής ηλικίας και τους επηρεάζει στην υπόλοιπη σχολική και όχι μόνο 

ζωή τους (Piek et al, 2012). Λεπτή κινητικότητα ορίζεται η ικανότητα του 

ατόμου να χρησιμοποιεί μικρές μυϊκές ομάδες με σκοπό να υλοποιήσει 

ελεγχόμενες κινήσεις, οι οποίες βοηθούν ιδιαίτερα στον χειρισμό των 

αντικειμένων. Για τον λόγο αυτό, η «λεπτή κινητικότητα» αφορά περισσότερο 

την κινητικότητα των άνω άκρων και πιο συγκεκριμένα την κινητικότητα των 

δαχτύλων (Δράκος & Μπίνιας, 2005).  

 Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας από τη μικρή ηλικία, 

είναι απαραίτητες, καθώς το άτομο οφείλει να είναι ικανό πχ.  

- να μεταφέρει ένα αντικείμενο από το ένα χέρι στο άλλο  

-  να δένει τα κορδόνια του  

-  να χειρίζεται σωστά το κουτάλι και το πιρούνι  

-  να βάζει και να βγάζει τα ρούχα του  

-  να αναπτύξει τις γραφοκινητικές δεξιότητες (Frank & Esbensen, 

2014) 

 Ωστόσο, όσον αφορά στη λεπτή κινητικότητα η κατάκτηση των σχετικών με 

τους λεπτούς χειρισμούς δεξιοτήτων προϋποθέτει τον συντονισμό των 

επιμέρους λειτουργιών την όρασης, το συντονισμό ματιού- χεριού, τη 

φυσιολογική νοημοσύνη και την ακεραιότητα του κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Έτσι, για να μπορέσει ένα παιδί μικρής ηλικίας να χρησιμοποιήσει 

ένα ψαλίδι και να κόψει κατά μήκος μιας γραμμής θα πρέπει να έχει αναπτύξει 

την επιδεξιότητα των χεριών του, την στατική του σταθερότητα, την 

οπτικοκινητική ολοκλήρωση, τις οπτικές χωρικές σχέσεις, τον κινητικό 

σχεδιασμό και την αμφίπλευρη ολοκλήρωση (Αγγελοπούλου και συν., 2003).  

Σύμφωνα με μελέτες, στα παιδιά μεταξύ των 12 με 30 μηνών αυξάνει 

σημαντικά ο συντονισμός των λεπτών κινήσεων των χεριών. Τα βρέφη ηλικίας 

περίπου ενός έτους είναι ικανά να τσουλήσουν μία μπάλα ή να την τινάξουν 

αδέξια. Όταν τα παιδιά φτάσουν στην ηλικία των 2, 5 ετών καθώς 

αναπτύσσονται έχουν την ικανότητα να πετάξουν την μπάλα ή να δημιουργούν 
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με αρκετή άνεση πύργους των 6 κύβων ή να κρατήσουν ένα φλιτζάνι γάλα 

(Gesell, 1929 στο Cole, 2011). Όλα αυτά τα επιτεύγματα μπορεί να φαίνονται 

ασήμαντα, όμως για να υλοποιηθούν θέλουν αρκετή και επαναλαμβανόμενη 

εξάσκηση. Φυσικά, η παραπάνω θέση επιβεβαιώνεται έμπρακτα με το 

επιχείρημα του Piajet, ο οποίος θεωρεί ότι η συμπεριφορά του ατόμου δεν 

μπορεί να προκύψει παρά μόνο μέσα από την «τριβή» του με το περιβάλλον 

(Piajet, 1952 στο Δράκος & Μπίνιας, 2005). Για παράδειγμα, ακόμα και η χρήση 

του κουταλιού, η οποία μελετήθηκε λεπτομερώς από τους Kevin Connoly και 

mary Dalgleish (1989), απαιτεί συντονισμό μεγάλης ακρίβειας (Kevin Connoly & 

mary Dalgleish, 1989 στο Cole, 2011).  

Ωστόσο, η ανάπτυξη των λεπτών δεξιοτήτων βελτιώνεται τόσο με την 

επανάληψη όσο και με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, τα μικρά βρέφη 10 με 12 

μηνών έχουν την ικανότητα να κάνουν μόνο απλά πράγματα με το κουτάλι, 

όπως να χτυπούν το τραπέζι ή να βουτούν συνεχώς το κουτάλι μέσα στο πιάτο. 

Όμως, τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά έχουν την δυνατότητα να φέρουν το κουτάλι 

προς το ανοιγμένο στόμα τους, αλλά το κουτάλι θα είναι άδειο, δίχως τροφή, 

καθώς θα έχει πέσει λόγω της αδέξιας μεταφοράς. Έτσι, το επόμενο στάδιο 

εκμάθησης είναι τα παιδιά να μάθουν να βάζουν φαγητό στο κουτάλι, να μην το 

χύνουν και να το κατευθύνουν απευθείας στο στόμα τους. Η συγκεκριμένη 

διαδικασία περιέχει μία σύνθεση συντονισμών και λεπτών δεξιοτήτων, οι οποίες 

για να ανακτηθούν χρειάζονται περισσότερα από δύο χρόνια (Cole, 2011).  

 Αν και όλα, γενικά, τα παιδιά παρουσιάζουν ίδια θεμελιώδη στάδια της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ρυθμό 

της. Για την εκτίμηση και την κατανόηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης 

απαιτείται η γνώση των σταδίων και των χαρακτηριστικών της. Με βάση την 

κινητική ανάπτυξη (αδρή και λεπτή), θα καταρτισθεί και το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η περαιτέρω εκπαίδευσή του ατόμου 

(Αγγελοπούλου και συν., 2003). Επιπροσθέτως, καθώς το παιδί μεγαλώνει, 

αναπτύσσεται ο συντονισμός των κινήσεών του και εξελίσσεται η λεπτή του 

κινητικότητα. Έτσι, όταν το παιδί ενταχθεί στο προσχολικό και σχολικό πλαίσιο, 

πρωταρχικό μέλημα των εκπαιδευτικών και των ειδικών είναι η διαπίστωση του 

βαθμού ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας. Πιο συγκριμένα, η διαπίστωση 
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του βαθμού ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας ενός παιδιού εστιάζεται στα 

ακόλουθα:  

- τη γενική επιδεξιότητα πχ αν δρα επιδέξια στο παιχνίδι  

- το μυϊκό συντονισμό πχ αν μπορεί να βάλει και να βγάλει 

πράγματα από τη τσάντα του 

-  την επιδεξιότητα χεριού και δαχτύλων πχ αν μπορεί να κρατήσει 

το μολύβι με ευκολία  

- το συντονισμό ματιού και χεριού πχ αν μπορεί να ζωγραφίζει, ή να 

αντιγράφει μια ζωγραφιά να κρατάει τις αναλογίες, να κόβει, να 

διπλώνει, να κολλάει, να σχίζει, να κάνει κόμπους (Δράκος & 

Μπίνιας, 2005).  

Ωστόσο, η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας του παιδιού και η 

κατάκτηση των σχετικών με τους λεπτούς χειρισμούς δεξιοτήτων συνδέεται σε 

μεγάλο βαθμό με τα συντονισμό των επιμέρους λειτουργιών της όρασης, τον 

συντονισμό ματιού και χεριού, την φυσιολογική νοημοσύνη και την ακεραιότητα 

του κεντρικού νευρικού συστήματος. Κατά την προσχολική ηλικία, ο 

οπτικοκινητικός έλεγχος με την εφαρμογή της κλίμακας και των ασκήσεων της 

λεπτής κινητικότητας μπορεί να αποκαλύψει ενδεικτικά στοιχεία 

υπολειπομένης όρασης. Επιπλέον, όταν οι λεπτές δεξιότητες υπολείπονται 

μπορεί να σχετίζονται με οριακή νοημοσύνη ή ελαφριά νοητική καθυστέρηση, 

που δεν έχει γίνει αντιληπτή από τον ειδικό ή τον γονέα μέχρι αυτή την ηλικία. 

Για παράδειγμα, το κράτημα του μολυβιού προϋποθέτει τη λεπτή σύλληψη με το 

δείκτη και τον αντίχειρα. Όταν όμως το κράτημα του μολυβιού γίνει με 

παλαμιαία σύλληψη, τότε το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει ένδειξη 

χαμηλής νοημοσύνης. Φυσικά, η κατάκτηση διάφορων λεπτών χειρισμών, όπως 

η χρήση ψαλιδιού ή η ικανότητα σχεδίασης αναπτύσσουν την λεπτή 

κινητικότητα του ατόμου με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση επίδραση στην 

ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου (Αγγελοπούλου και συν., 2003).  

Οι δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας βοηθούν τα παιδιά να 

αναπτύξουν δεξιότητες, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τα χέρια τους με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη επιδεξιότητα επιτυγχάνοντας συντονισμό οπτικοκινητικής 

αντίληψης και λεπτών κινήσεων των χεριών. Καθώς η λεπτή κινητικότητα 
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αναπτύσσεται, το παιδί έχει τη δυνατότητα να περάσει στην ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

 

2. 2. Ανάπτυξη της κινητικής δεξιότητας του χεριού  

Η κινητική δεξιότητα του χεριού αποτελεί μία χειριστική δεξιότητα που 

διαθέτουν τα δάχτυλα και το χέρι και εντάσσεται στις διαδικασίες της λεπτής 

κινητικότητας. Η γλώσσα, η ομιλία και η κινητική δεξιότητα του χεριού 

αποτελούν τις ύψιστες κινητικές επιδόσεις του ανθρώπου, καθώς απαιτούν 

συντονισμό και ακρίβεια στην εκτέλεσή τους (Δράκος & Μπίνιας, 2005).  

Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι το χέρι του ανθρώπου συμβάλει στην 

επεξεργασία των αντικειμένων του περιβάλλοντος και στην απόκτηση 

πληροφοριών για τα αντικείμενα μέσω της αφής. Επιπλέον, η κινητικότητα του 

χεριού αποτελεί έμμεσα την βάση για την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων 

του ανθρώπου ενώ παράλληλα είναι και το μέσο έκφρασης της νόησης. 

Παράλληλα, το χέρι μαζί με τα δάχτυλα συμβάλει στην ανάπτυξη της μη λεκτικής 

επικοινωνίας καθώς επίσης αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο διατύπωσης 

του γραπτού λόγου (Δράκος & Μπίνιας, 2005).  

Η κινητική δεξιότητα του χεριού, η οποία συμβάλει στη διατύπωση του 

γραπτού λόγου ονομάζεται «γραφοκινητική δεξιότητα». Η γραφοκινητική 

δεξιότητα αποτελεί μία διαδικασία διάκρισης και ειδίκευσης. Διάκρισης διότι 

στην παραγωγή γραπτού λόγου συμμετέχει και το γνωστικό επίπεδο του 

ατόμου (πχ. αναγνώριση της σωστής σειράς των γραμμάτων και των λέξεων με 

σκοπό τη σύνταξη μιας πρότασης. Επιπλέον, η γραφοκινητική δεξιότητα 

θεωρείται μία διαδικασία ειδίκευσης καθώς το άτομο καλείται να γίνει επιδέξιος 

χειριστής του γραφικού του χαρακτήρα (Δράκος & Μπίνιας, 2005).  

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι, το 30% με 60% καθημερινών 

δραστηριοτήτων στις σχολικές τάξεις τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης είναι 

αφιερωμένες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λεπτή κινητικότητα 

όπως για παράδειγμα το κόψιμο, ο χρωματισμός και η συγγραφή εργασιών. Τα 

περισσότερα παιδιά 6-7 ετών είναι αρκετά ώριμα για να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Όμως, σύμφωνα με έρευνες 

το 10% έως 20% βιώνουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη της λεπτής 
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κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι μαθητές να καθυστερούν στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων με αποτέλεσμα να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στην 

επίδοση και την αυτοεκτίμησή τους (Ratzon et al, 2007) 

Για να μπορέσει, λοιπόν το χέρι να εκτελέσει σωστά τις κινήσεις που 

επιβάλλονται για την ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων συμμετέχουν 

διάφοροι παράγοντες όπου σχετίζονται με την ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού. Θα πρέπει πχ να ασκείται 

δύναμη από το χέρι και τα δάχτυλα ή τα δάχτυλα και ο καρπός να έχουν την 

ανάλογη ευκινησία (Δράκος & Μπίνιας, 2005). Για παράδειγμα, η γραφή με έναν 

κανονικό στυλό πάνω σε ένα απλό χαρτί απαιτεί τον πλήρη συντονισμό όλων 

εκείνων των σημείων που έρχονται σε επαφή με το στυλό. Επιπλέον, απαιτείται 

η κατάλληλη περιστροφή όλων των αρθρώσεων που είναι υπεύθυνες για τον 

σωστό χειρισμό του στυλό. Πιο συγκεκριμένα, το στυλό έρχεται σε επαφή με το 

χέρι σε τέσσερα βασικά σημεία. Αρχικά, το στυλό έρχεται σε επαφή με το 

κεντρικό τμήμα του χεριού δηλαδή με την μετακαρποφαλλαγική άρθρωση του 

αντίχειρα και του δείκτη. Έπειτα, το στυλό έρχεται σε επαφή με τις άκρες του 

αντίχειρα, με τον δείκτη και με την πλευρική επιφάνεια του μεσαίου δαχτύλου 

(Danion et al, 2003).  

 Συνοψίζοντας, για την ανάπτυξη της κινητικής δεξιότητας του χεριού 

σημαντικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη της δύναμης, της ταχύτητας και της 

ακρίβειας εκτέλεσης της κίνησης καθώς, επίσης, και η ανάπτυξη του μυϊκού 

συντονισμού ματιού και χεριού (Δράκος & Μπίνιας, 2005). Έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι μαθητές που υπολείπονται στην ανάπτυξη των λεπτών δεξιοτήτων 

και των οπτικοκινητικών δεξιοτήτων αποτυγχάνουν στην παραγωγή γραπτού 

λόγου. Έτσι, η έγκαιρη αναγνώριση των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι 

μαθητές στις γραφοκινητικές δεξιότητες, μπορεί να μειώσει τις δυσκολίες του 

παιδιού, καθώς θα ακολουθηθεί η κατάλληλη παρέμβαση (Ratzon et al, 2007). 
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 2. 3. Οπτικο-κινητικός συντονισμός 

 

Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ της οπτικής αντίληψης και της 

κινητικής απόδοσης /δράσης αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της γνωστικής 

επιστήμης και της νευροεπιστήμης (Fang et al, 2015). Για την αποτελεσματική 

και αποδοτική αλληλεπίδραση του ατόμου με το κοντινό περιβάλλον απαιτείται 

ο καλός συντονισμός μεταξύ του οπτικού συστήματος και του μυοσκελετικού 

συστήματος. Ο οπτικοκινητικός συντονισμός ή οπτικοκινητική ολοκλήρωση 

(eye- hand coordination ή visual- motor integration) περιλαμβάνει την 

ικανότητα ελέγχου των κινήσεων των άνω άκρων καθοδηγούμενων από την 

όραση. Πιο συγκεκριμένα, ο οπτικοκινητικός συντονισμός αναφέρεται στην 

ικανότητα του χεριού να παράγει προσανατολισμένες κινήσεις, οι οποίες 

καθοδηγούνται από τις οπτικές πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τα μάτια 

του ατόμου (Lee et al, 2014).  

 Στους πρώτους μήνες της ζωής ενός βρέφους ο συντονισμός χεριού- 

ματιού χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Η αντίληψη και η δράση συνδέονται 

λίγο μετά από τη γέννηση του παιδιού. Όταν τα βρέφη αντιλαμβάνονται ότι ένα 

αντικείμενο κινείται μπροστά τους απλώνουν τα χέρια με σκοπό να το πιάσουν. 

Φυσικά, στην αρχή η αντίληψη και η πράξη που συνδέεται με το άπλωμα των 

χεριών και το γράπωμα των αντικειμένων δεν είναι ακόμα λειτουργικά 

διαφοροποιημένες. Τα βρέφη έχουν την δυνατότητα να απλώσουν τα χέρια και 

να φτάσουν ένα αντικείμενο αλλά ίσως να μην μπορέσουν να το πιάσουν. Στους 

2, 5 μήνες όπου παρατηρείται το πλαίσιο της βιο-κοινωνικο- συμπεριφορικής 

μεταστροφής, τα βρέφη αρχίζουν να αποκτούν εκούσιο έλεγχο των κινήσεών 

τους και συντονισμό των κινήσεων, καθώς εξασκούνται απλώνοντας το χέρι 

προς το αντικείμενο που θέλουν να πιάσουν. Όμως, για να αποκτήσει το βρέφος 

το αντικείμενο πρέπει πρώτα να συντονιστούν το άπλωμα των χεριών και το 

πιάσιμο. Οι συγκεκριμένες κινήσεις απαιτούν συγκέντρωση της προσοχής η 

οποία επέρχεται μέσω της εξάσκησης. Τα βρέφη στο αρχικό στάδιο απόκτησης 

του αντικειμένου συνήθως κοιτούν πότε το αντικείμενο και πότε τα χέρια τους. 
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Μέσω της εξάσκησης, ο οπτικο-κινητικός συντονισμός των βρεφών βελτιώνεται 

σταδιακά, αν και υπάρχουν έντονες ατομικές διαφορές στην ταχύτητα και στην 

ενεργητικότητα των κινήσεων των χεριών (Von Hofsten, 1992 στο Cole & Cole, 

2011).  

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός, αποτελεί μία πολύ σημαντική δεξιότητα 

που σχετίζεται με την καθημερινότητά μας, καθώς οι περισσότερες κινήσεις των 

χεριών μας χρειάζονται την οπτική πληροφορία που θα τα καθοδηγήσει στο 

χώρο. Για παράδειγμα, μία δραστηριότητα, όπως το πιάσιμο μιας μπάλας στον 

αέρα απαιτεί το σωστό και ταχύτατο συντονισμό του οπτικού συστήματος και 

του μυοσκελετικού συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, μέσω της σωστής 

λειτουργίας του οπτικοκινητικού συντονισμού καθοδηγούνται οι κινήσεις του 

βραχίονα για να τοποθετηθεί το χέρι στη σωστή θέση, την κατάλληλη χρονική 

στιγμή με αποτέλεσμα τα χέρια μας να πιάσουν την μπάλα. Παρόλα αυτά, η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρείται εύκολη για ένα άτομο που έχει 

αναπτύξει τον οπτικοκινητικό του συντονισμό, καθώς η πορεία της μπάλας 

ελέγχεται μόνο από τη βαρύτητα και την αντίσταση του αέρα. Για παράδειγμα, 

μια δυσκολότερη δραστηριότητα, που απαιτεί την πλήρη ενεργοποίηση του 

οπτικοκινητικού συντονισμού, αποτελεί το χτύπημα ενός ιπτάμενου εντόμου με 

το χέρι μας. Σε αυτήν την περίπτωση το έντομο κινείται με αστάθεια μέσα στο 

χώρο με αποτέλεσμα να καθίσταται αρκετά δύσκολη η επίτευξη του στόχου, 

δηλαδή το χτύπημα του εντόμου. Έτσι, η απρόβλεπτη αλλαγή της κίνησης του 

εντόμου απαιτεί την ταχύτατη λειτουργία του οπτικοκινητικού συντονισμού με 

σκοπό να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος στόχος (Mrotek, 2013).  

 

2. 4. Οπτικοκινητικός συντονισμός και γραφοκινητικές δεξιότητες.  

 

Η οπτικοκινητική ολοκλήρωση είναι σημαντική για την ανάπτυξη των 

παιδιών, καθώς συνδέεται με την συντονισμένη εκτέλεση πολλών λειτουργικών 

δεξιοτήτων. Τα ελλείμματα που παρουσιάζει ένα παιδί στην ανάπτυξη του 

οπτικοκινητικού συντονισμού συνδέονται με την εμφάνιση δυσκολιών στις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις και στα λειτουργικά καθήκοντα (Lim et al, 2014). 

Σύμφωνα με έρευνες, αποδεικνύεται ότι για την ανάπτυξη των γραφοκινητικών 
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δεξιοτήτων απαιτείται, αρχικά, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

οπτικοκινητικού συντονισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο οπτικοκινητικός 

συντονισμός, συνδέεται σημαντικά με την ανάπτυξη  

1. της ταχύτητας γραφής  

2. τον σχηματισμό των γραμμάτων και  

3. την ορθογραφία στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.  

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του οπτικοκινητικού 

συντονισμού για την ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, είναι 

απαραίτητη η ανίχνευση των δυσκολιών στην ανάπτυξη του οπτικοκινητικού 

συντονισμού του μαθητή όσο το δυνατόν γρηγορότερα (Bart et al, 2009).  

Όσον αφορά τα ήπιου βαθμού ελαττώματα που σχετίζονται με τον 

αντιληπτικο-κινητικό συντονισμό, αυτά δεν γίνονται αντιληπτά στους μαθητές 

της προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνες, περίπου το 

60% των μαθητών που εντάσσονται στο δημοτικό σχολείο εντοπίστηκαν και 

χαρακτηρίστηκαν με ήπιο βαθμό μαθησιακών δυσκολιών. Δυστυχώς, στις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού οι ειδικοί των ιατρικών και εκπαιδευτικών 

συστημάτων αποτυγχάνουν στην αναγνώριση των συγκεκριμένων δυσκολιών 

στους μικρούς μαθητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι συγκεκριμένες δυσκολίες 

να εντοπίζονται με αρκετή καθυστέρηση, δηλαδή όταν ο μαθητής έχει ήδη 

ενταχθεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, στην δευτεροβάθμια πλέον 

εκπαίδευση, η ελαττωματική γραφή και ανάγνωση αλλά και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς αρχίζουν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα (Su & 

Wuang, 2009). Αμέσως μετά την ανίχνευση των δυσκολιών στον οπτικοκινητικό 

συντονισμό, ο μαθητής οφείλει να ακολουθήσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα 

παρέμβασης, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή με 

σκοπό να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Μέσω της εξάσκησης, βελτιώνεται η 

συμμετοχή του μαθητή στις σχολικές δραστηριότητες, βελτιώνονται οι 

ακαδημαϊκές του επιδόσεις, αποκτά ανεξαρτησία στην καθημερινή του ζωή και 

τέλος, γίνεται εύκολο αποδεκτός από τους συνομηλίκους του (Wuang et al, 

2008).  

Όπως αναφέρθηκε, για την παραγωγή του γραπτού λόγου απαιτείται η 

αναπόσπαστη συνεργασία των επιδέξιων κινήσεων του χεριού και της οπτικής 
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καθοδήγησης του ματιού (Corhnill & Case- Smith, 1996). Μέσω της ανάπτυξης 

του οπτικοκινητικού συντονισμού παρατηρείται η απόκτηση της χωρικής 

ακρίβειας όσον αφορά τη θέση των γραμμάτων τόσο μέσα στη λέξη όσο και στο 

σύνολο των γραμμάτων. Επιπλέον, ο οπτικοκινητικός συντονισμός συνδέεται με 

τη χρονική διαδοχικότητα και την ταχύτητα αντίδρασης. Όσον αφορά τη 

χρονική διαδοχικότητα αυτή συνδέεται με την ομοιόμορφη ροή του γραψίματος 

και την ταχύτητα εκτέλεσης ανάμεσα στη σκέψη και το γράψιμο ή ανάμεσα στο 

άκουσμα μιας λέξης και στο γράψιμό της. Τέλος, μέσω της ανάπτυξης του 

οπτικοκινητικού συντονισμού, παρατηρείται η απόκτηση της δοσολογίας της 

παραγόμενης δύναμης, όπου αφορά την απελευθέρωση κάθε φορά της 

απαιτούμενης δύναμης που έχει παραχθεί από τους μύες του χεριού (Δράκος & 

Μπίνιας, 2005).  

 

 

 2. 5. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών με ΣD 

 

Σύμφωνα με τον Piaget (1866 στο Wuang et al, 2008) η γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού εξαρτάται στενά από τις κινητικές δυνατότητες που έχει 

αποκτήσει. Ομοίως, η κινητική ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

πνευματική ικανότητα που διαθέτει ο μαθητής. Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει 

αποδείξει ότι τα παιδιά με ΣD ακολουθούν ένα διαφορετικό μοντέλο κινητικής 

ανάπτυξης (Spanoa et al, 1999). Διάφορες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά 

με ΣD πλήττονται από μία γενετική νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία 

καθυστερεί την κινητική αλλά και την διανοητική τους ανάπτυξη (Schott et al 

2014).  

Επιπλέον, τα παιδιά με ΣD παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα φυσικής 

κατάστασης, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην εκπόνηση 

φυσικών δραστηριοτήτων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία οδηγούν στο 

συμπέρασμα, ότι οι μαθητές με ΣD επιτυγχάνουν χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας 

στην ανάπτυξη της αδρής και της λεπτής κινητικότητας. Επιπλέον, ο 

συντονισμός, η ισορροπία και η αντοχή αποτελούν μία ποικιλία κινητικών 



 

28 

 

ικανοτήτων όπου οι μαθητές με ΣD δεν μπορούν να αναπτύξουν σε ανάλογο 

βαθμό με αυτό των συνομηλίκων τους (Schott et al, 2014).  

Επίσης, ακόμα και στα παιδιά με ελαφρά νοητική υστέρηση έχει 

αποδειχθεί από έρευνες ότι στον τομέα της σωματικής και κινητικής ανάπτυξης 

οι ικανότητές τους είναι μάλλον χαμηλότερες από τις ικανότητες των παιδιών 

«φυσιολογικής» νοημοσύνης. Για παράδειγμα, τα παιδιά με ΣD δυσκολεύονται 

αρκετά και αργοπορούν να μάθουν να διαχειρίζονται με ευκολία τα σκεύη του 

φαγητού και τα χειριστικά αντικείμενα γραφής (πχ μολύβια). Επιπλέον, 

δυσκολεύονται αρκετά να διασκεδάσουν στην παιδική χαρά με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης, καθώς οι δραστηριότητες όπως το τρέξιμο ή το άλμα 

χαίρουν δυσκολίας για τα παιδιά με ΣD (Spanoa et al, 1999). Η συγκεκριμένη 

θεωρία, επιβεβαιώνεται έμπρακτα αν αναλογιστούμε ότι τα παιδιά της τυπικής 

ανάπτυξης αρχίζουν να περπατούν μεταξύ των 9- 17 μηνών (με μέσο όρο 

ηλικίας για το περπάτημα να είναι οι 13 μήνες). Αντίθετα, το προσδόκιμο 

ηλικιακό φάσμα για να περπατήσουν τα παιδιά με ΣD είναι οι 14 με 42 μήνες (με 

μέσο όρο ηλικίας για το περπάτημα να είναι οι 24 μήνες). Οπότε 

αντιλαμβανόμαστε ότι η κινητική ανάπτυξη των ατόμων με ΣD καθυστερεί 

σημαντικά, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα παιδιά να απολαμβάνουν την 

εμπειρία της κίνησης με αρκετή αργοπορία (Frank & Esbensen, 2014).  

 

2. 6. Η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας των παιδιών με ΣD 

 

Οι κινητικές δυσκολίες των παιδιών με ΣD, γίνονται ιδιαίτερα αισθητές 

στην προσχολική ηλικία και στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού αυτής της 

κατηγορίας. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες στην αδρή και τη λεπτή κινητικότητα 

ενός παιδιού με ΣD έχουν την τάση να μειώνονται αισθητά με την πάροδο του 

χρόνου. Έτσι, τα παιδιά με ΣD, καθώς μεγαλώνουν είναι σε θέση να φτάσουν σε 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο επιδεξιότητας, το οποίο θα τους βοηθήσει να 

συμμετέχουν με άνεση στις καθημερινές τους δραστηριότητες (Alton, 2005).  

Ωστόσο, όλες οι κινητικές δεξιότητες βελτιώνονται με την εξάσκηση. Κάθε 

φορά που επαναλαμβάνεται μία συγκεκριμένη κίνηση οι συνδέσεις μεταξύ του 

εγκεφάλου και των νευρικών μυών ενισχύονται με αποτέλεσμα η εκτέλεση της 
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κίνησης να γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Επίσης, οι μύες γίνονται ισχυρότεροι 

κατά την επανάληψη μίας κινητικής δραστηριότητας. Έτσι, είναι αναγκαίο να 

δημιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο ενθάρρυνσης των παιδιών με ΣD με σκοπό 

να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους όσο το δυνατόν περισσότερο από τη νεαρή 

ηλικία (Alton, 2005). Για παράδειγμα, για να μπορέσουν οι μαθητές με ΣD να 

συμμετάσχουν σε μία οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα οφείλουν να έχουν 

αναπτυγμένες τις στοιχειώδεις και βασικές κινητικές δεξιότητες. Έτσι, η 

ανάπτυξη της αδρής και της λεπτής κινητικότητας των μαθητών με ΣD έχει ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους, 

καθώς η ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων οδηγεί σε σημαντικά 

ψυχολογικά και σωματικά οφέλη (Schott et al 2014).  

Τα παιδιά με ΣD παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα μυϊκής υποτονίας και 

δυσλειτουργία αισθητηριακής ολοκλήρωσης με αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

κινητικών αλλά και γνωστικών δυσλειτουργιών. Τα αισθητικοκινητικά 

ελλείμματα παρεμποδίζουν σημαντικά την ποιότητα, την ποσότητα και την 

απόδοση της συμμετοχής του παιδιού σε δραστηριότητες που εκπονεί στο σπίτι, 

στο σχολείο και στην κοινότητα (Dolva et al 2004 στο Wuang et al, 2008).  

Οι αιτίες μειωμένης ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας στα παιδιά με 

σύνδρομο Down οφείλεται στους εξής 4 παράγοντες: 

Αρχικά, όταν ένας μαθητής γεννιέται με κάποια γενετική δυσπλασία ή 

προγεννητική βλάβη μειώνονται αρκετά τα ποσοστά της ομαλής ανάπτυξής του. 

Επιπλέον, η μειωμένη αντιληπτική ικανότητα των μαθητών με γενετικές 

δυσπλασίες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την ποσότητα της 

γνώσης που μπορεί να λάβει ένας μαθητής (Aparicio, 2009). Έτσι, οι μαθητές με 

ΣD έχουν μειωμένες γνωστικές ικανότητες. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές με ΣD δεν 

αντιμετωπίζουν μόνο δυσκολίες στην πρόσληψη και την επεξεργασία της 

πληροφορίας από της αισθήσεις αλλά και στον συντονισμό των κινήσεών τους. 

Η βελτίωση της συγκεκριμένης ικανότητας αργεί αρκετά με αποτέλεσμα το 

παιδί με ΣD να παρουσιάζει αρκετές διαφορές από τους συνομηλίκους του, οι 

οποίοι εντάσσονται στα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, οι 

εργασίες που απαιτούν ταχύτερες αντιληπτικές και γνωστικές αποφάσεις 

δυσκολεύουν αρκετά τους μαθητές με ΣD. Η συγκεκριμένη δυσκολία έγκειται 
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στο γεγονός ότι τα παιδιά με ΣD δυσκολεύονται να μετατρέψουν το ερέθισμα σε 

δράση (Alton, 2005). Σύμφωνα με τον Hofsten (Hofsten, 2004, 2007 στο Wuang 

et al, 2008) όλες οι κινητικές λειτουργίες σχετίζονται με την εκπόνηση μίας 

δράσης. Η σωστή υλοποίηση μιας δράσης εξαρτάται το βαθμό που ένα παιδί 

είναι ικανό να προβλέψει τι θα συμβεί στη συνέχεια και να προσαρμόσει την 

επόμενή του κατάλληλη κίνηση. Η συγκεκριμένη θεωρία ονομάζεται «προοπτική 

ελέγχου των δράσεων» και απαιτεί την κατάλληλη ανάπτυξη των γνωστικών 

και αντιληπτικών λειτουργιών.  

Ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας στους μαθητές με ΣD είναι η μυϊκή τους υποτονία. Τα παιδιά με 

ΣD χαρακτηρίζονται από πλήθος νευρο- ανατομικών ανωμαλιών, καθώς 

παρουσιάζουν μειωμένο μέγεθος του εγκεφάλου και καθυστέρηση στη 

μυελίνωση των νευρολογικών ιστών, η οποία επηρεάζει την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών. Η καθυστέρηση στη μυελίνωση 

των νευρολογικών ιστών έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη μυελίνωση στην 

παρεγκεφαλίδα. Η παρεγκεφαλίδα παρουσιάζει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό 

της στάσης του σώματος. Είναι το μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει την 

ισορροπία, τις μυϊκές κινήσεις, καθώς και το συντονισμό των μυών. Η 

παρεγκεφαλίδα ρυθμίζει τις κινήσεις και τη στάση του σώματος έμμεσα, 

τροποποιώντας τις εντολές των κύριων κινητικών συστημάτων του εγκεφάλου. 

Βλάβες της παρεγκεφαλίδας δεν προκαλούν παράλυση, αλλά καταργούν το 

συντονισμό των κινήσεων των άκρων και των οφθαλμών, διαταράσσουν την 

ισορροπία και μειώνουν τον μυϊκό τόνο. Οι βλάβες που παρατηρούνται στην 

παρεγκεφαλίδα εμπλέκονται με διαταραχές της ισορροπίας, του συντονισμού 

της κίνησης και της υποτονίας (Lauteslager, 2000). Οι μαθητές με ΣD έχουν 

συνήθως μυϊκή υποτονία, αν και το πρόβλημα τείνει να μειώνεται καθώς το 

άτομο μεγαλώνει. Υποτονία σημαίνει ότι το άτομο πάσχει από χαμηλό μυϊκό 

τόνο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ανάπτυξη της αδρής αλλά και της λεπτής 

του κινητικότητας (Alton, 2005). Τέτοιου είδους νευρομυϊκές ανωμαλίες, όπως η 

υποτονία ή τα μειωμένα αντανακλαστικά οδηγούν όχι μόνο σε προβλήματα της 

λεπτής και της αδρής κινητικότητας αλλά και σε αρκετά γνωστικά προβλήματα 

(Malak, 2013).  
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Επιπλέον, τα άτομα με ΣD χαρακτηρίζονται από χαλαρές αρθρώσεις και 

χαλαρούς μυϊκούς συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι στα άτομα της τυπικής ανάπτυξης 

έχουν την δυνατότητα να συνδέουν τις αρθρώσεις και να συνδέουν τα οστά 

μεταξύ τους. Όμως, στα άτομα με ΣD οι σύνδεσμοι είναι αρκετά χαλαροί, 

επιτρέποντας ένα ευρύτερο φάσμα κινήσεων και ευελιξίας. Οι αρθρώσεις του 

αντίχειρα μπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα χαλαρές, προκαλώντας πρόσθετες 

δυσκολίες στον χειρισμό μικρών αντικειμένων και την ανάπτυξη του ελέγχου 

αντικειμένων που προάγουν την ανάπτυξη του γραπτού λόγου (πχ μολύβι). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων ενός 

ατόμου με ΣD να επιβραδύνεται και να θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη (Alton, 

2005).  

Τέλος, τα χέρια των παιδιών με ΣD είναι ιδιαίτερα μικρά με ιδιαίτερα 

κοντά δάχτυλα. Επιπλέον, βασικά χαρακτηριστικά που επιβραδύνουν την 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας στα παιδιά με ΣD είναι ότι ο αντίχειρας 

τοποθετείται συχνά χαμηλότερα κατά μήκος της παλάμης και ότι ορισμένα 

παιδιά με ΣD συχνά υπολείπονται σε οστά του καρπού. Έτσι, τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, δημιουργούν αρκετά προβλήματα στους μαθητές που 

σχετίζονται με την λεπτή κινητικότητα και τον χειρισμό αντικειμένων (Alton, 

2005).  

 

2. 7. Η ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης των παιδιών με ΣD  

 

Το Σύνδρομο Down είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσομική αιτία της 

νοητικής υστέρησης με κύριο χαρακτηριστικό ένα χρωμόσωμα παραπάνω στο 

21ο ζεύγος των χρωμοσωμάτων. Επιπλέον, το ΣD θεωρείται η πιο κοινή 

γενετικά καθορισμένη αιτία της διανοητικής αναπηρίας (Costa, 2011). Με τον 

όρο διανοητική αναπηρία ορίζεται η γενική δυσλειτουργία της συνολικής 

ψυχικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών, γλωσσικών, 

κινητικών και κοινωνικών ικανοτήτων. Τα άτομα με διανοητική αναπηρία 

εμφανίζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση στις ικανότητες τις οπτικής αντίληψης, 

η οποία εξετάζεται ανάλογα με το βαθμό της εγκεφαλικής βλάβης ή τις 

διαταραχές που υφίσταται η ανάπτυξη του εγκεφάλου (Ikeda et al, 2013).  
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Η γενετική διαταραχή του ΣD επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα του 

ατόμου με ποικίλους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργείται δυσλειτουργία 

στην κινητική ανάπτυξη του ατόμου προκαλώντας προβλήματα όπως η έλλειψη 

ισορροπίας, ο μειωμένος οπτικοκινητικός συντονισμός και η υποτονία. Ο 

μειωμένος οπτικοκινητικός συντονισμός του ατόμου με ΣD επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από τις οφθαλμοκινητικές διαταραχές, οι οποίες παρουσιάζονται 

στα άτομα που πλήττονται από το συγκεκριμένο Σύνδρομο (Costa, 2011).  

Επιπλέον, οι υψηλότερης δυσκολίας οπτικές λειτουργίες, όπως η 

αναγνώριση μιας μορφής, ο χωρικός προσανατολισμός, η οπτική μνήμη και η 

ανίχνευση της κίνησης επηρεάζονται στους μαθητές με διανοητική αναπηρία 

ανάλογα με το τύπο και τη θέση της παθολογίας του εγκεφάλου. Οι 

συγκεκριμένες μη αναπτυσσόμενες λειτουργίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 

καθημερινότητα του ατόμου και στη σχολική του επίδοση. Για το φαινόμενο της 

οπτικής δυσλειτουργίας, η οποία προκαλείται από εγκεφαλική βλάβη ή 

διαταραχές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου χρησιμοποιείται συχνά ο ιατρικός 

όρος εγκεφαλική όραση (Cerebral Visual Impairment -CVI). Πιο συγκεκριμένα οι 

ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο CVI για να χαρακτηρίσουν οποιοδήποτε οπτικό 

πρόβλημα που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί εξαιτίας συγκεκριμένης 

οφθαλμολογικής νόσου. Ωστόσο, για τον καθορισμό της οπτικής δυσλειτουργίας 

απαιτείται η νευροψυχολογική αξιολόγηση του ασθενούς (Evenhuis et al, 2012).  

Πιο συγκεκριμένα, ένα σημαντικό μέρος των παιδιών με διανοητική 

ανεπάρκεια παρουσιάζουν ενδείξεις χαμηλής οπτικής οξύτητας, ελαττώματα 

στο οπτικό πεδίο, διαθλαστικά σφάλματα όπως στραβισμός και άλλες 

οφθαλμολογικές διαταραχές. Πολλά οφθαλμολογικά προβλήματα συνοδεύουν 

τους πάσχοντες με ΣD. Μερικά από τα πιο βασικά προβλήματα είναι η μυωπία, η 

υπερμετρωπία, ο αστιγματισμός (ανώμαλη καμπυλότητα του ματιού που 

προκαλεί θολή όραση), ο οπτικοκινητικός νυσταγμός και ο στραβισμός. 

Επιπλέον, χαρακτηριστικό των παιδιών με διανοητική ανεπάρκεια 

παρουσιάζουν καθυστέρηση στο χρόνο αντίδρασης, τη ταχύτητα επεξεργασίας 

ενός οπτικού ερεθίσματος και μειωμένη ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης. 

(Evenhuis et al, 2012). Η οπτική αντίληψη, είναι στενά συνδεδεμένη με την 

αναγνώριση, την ταύτιση και τη διάκριση μορφών. Επιπλέον, σχετίζεται με την 
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οπτική αντίληψη και τη συγκράτηση των εικονιζόμενων μορφών από τη μνήμη 

του ατόμου, τη διάκριση του φόντου και της μορφής, τη γραφική 

αναπαράσταση των μορφών στο χώρο και τον οπτικοκινητικό συντονισμό. 

Παιδιά με διανοητική αναπηρία, όπως το ΣD χρειάζονται συστηματική και 

συγκεκριμένη εκπαίδευση σε θέματα αντιληπτικότητας, που μπορεί να 

συνεχιστεί περισσότερα από δύο χρόνια μετά την ηλικία του νηπιαγωγείου 

(Πολυχρονοπούλου, 2001).  

Οι εκτιμήσεις για το βαθμό απόκτησης των υψηλότερων σε δυσκολία 

οπτικών λειτουργιών από τα άτομα με διανοητική αναπηρία, γίνεται μέσω της 

παρατήρησης από ειδικούς επιστήμονες. Πιο συγκεκριμένα, ο παρατηρητής 

μέσω των ερεθισμάτων που προβάλει στον μαθητή, αξιολογεί αν το παιδί έχει τη 

δυνατότητα να διακρίνει σχέδια, χρώματα ή σχήματα και αν αντιδρά στην 

κίνηση των προβαλλόμενων οπτικών ερεθισμάτων. Φυσικά, η κίνηση του 

ματιού κρίνεται καθοριστική για την επιβεβαίωση που σχετίζεται με το αν ο 

μαθητής έχει δει το ερέθισμα ή όχι (Evenhuis et al, 2012).  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης για την ανάπτυξη της οπτικής 

αντίληψης περιλαμβάνει ασκήσεις πάζλ, ζωγραφικής και εργασίες που 

βασίζονται σε θέματα διάκρισης μορφής και φόντου. Επιπλέον, το πρόγραμμα 

για την ανάπτυξη του φόντου και της μορφής περιλαμβάνει εκπαίδευση και 

άσκηση σε θέματα σωματικού σχήματος. Για παράδειγμα, οι μαθητές 

διδάσκονται το πάνω και το κάτω μέρος του σώματος, το δεξιό και το αριστερό 

μέρος του σώματος αγγίζοντας το ζωγραφισμένο ανθρώπινο σώμα πάνω σε μια 

καρτέλα, ή συναρμολογώντας τα διάφορα μέλη του σώματος. Οι κατάλληλες 

ασκήσεις είναι κατασκευασμένες από τον εκπαιδευτικό κατά σειρά δυσκολίας 

και αφορούν την εξάσκηση της οπτικής αντίληψης των μαθητών 

(Πολυχρονοπούλου, 2001).  
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3. Η γραφή  

 

Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου αποτελεί μία μορφή γλωσσικής 

παραγωγής, η οποία περιλαμβάνει διάφορα στάδια επεξεργασίας και ανάπτυξης 

όπως ακριβώς και η ομιλία. Ο Van Galen (1991) για να καταφέρει να περιγράψει 

τη δεξιότητα παραγωγής του γραπτού λόγου, τη χαρακτήρισε ως ένα 

παράλληλο μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει γραμμικά σύμβολα. Τα αρχικά 

στάδια οργάνωσης του συγκεκριμένου μοντέλου περιλαμβάνουν την παραγωγή 

της ομιλίας, την πρόθεση της δημιουργίας ενός μηνύματος, τη δημιουργία 

σημασιολογικών πληροφοριών, τη λεξιλογική ανάκτηση και τέλος τη 

συντακτική οργάνωση. Το δεύτερο στάδιο του μοντέλου του Van Galen αφορά 

συγκεκριμένα την γραπτή τροπικότητα και ασχολείται με την ανάκτηση της 

ορθογραφίας, την επιλογή των κατάλληλων γραπτών μοσχευμάτων, τη ρύθμιση 

του ελέγχου του μεγέθους και τέλος τη μυϊκή προσαρμογή που διευκολύνει την 

παραγωγή του γραπτού λόγου (Vilageliu & Kandel, 2012).  

Η ανάγνωση και η γραφή χαρακτηρίζονται ως δύο κοινωνικές δεξιότητες 

απαραίτητες για τον σύγχρονο άνθρωπο. Αυτές οι δύο βασικές δεξιότητες 

χρησιμοποιούνται, κυρίως, για την επικοινωνία και την επιβίωση στη σημερινή 

εγγράμματη κοινωνία, διότι εμπλέκονται σχεδόν πάντοτε σε κάθε μορφή 

κοινωνικής εκδήλωσης. Στη σημερινή εποχή, ένα τεράστιο μέρος πληροφοριών 

και στοιχείων προσλαμβάνεται μέσω του γραπτού λόγου. Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη θεωρία, οι δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής είναι στενά 

συνδεδεμένες με την ακαδημαϊκή, την επαγγελματική και την κοινωνική πρόοδο 

του ατόμου (Τάφα, 2001).  

Για την απόκτηση μιας βαθύτερης κατανόησης της ξεχωριστής φύσης της 

ανάπτυξης του γραπτού λόγου, θα πρέπει να ξεκινήσουμε εξετάζοντας τις 

ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν οι πρόδρομοι της 

γνώσης της γραφής αλλά και της ανάγνωσης. Το συγκεκριμένο ιστορικό 

υπόβαθρο κάνει σαφές γιατί ο αλφαβητισμός αποτελεί ένα από τα θεμέλια του 

αναλυτικού προγράμματος, οπουδήποτε παρέχεται επίσημη εκπαίδευση (Cole & 

Cole, 2011). Αρχικά, οι πρώτες μορφές γραφής τοποθετούνται γύρω στο 4. 000 

π. Χ, καθώς οι αλλαγές στην επιστήμη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα σε 
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ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να παράγει αρκετή τροφή με σκοπό να 

στηρίξει τους πολίτες, εκτός από τους ίδιους τους παραγωγούς. Αυτό το γεγονός 

έκανε δυνατή μια αξιόλογη κατανομή της εργασίας και την ανάπτυξη των 

πόλεων-κρατών. Στα ερείπια των πόλεων-κρατών που δημιουργήθηκαν, οι 

αρχαιολόγοι μέσω των ανασκαφών, ανακάλυψαν τις πρώτες μορφές γραφής, οι 

οποίες ήταν σύμβολα χαραγμένα σε πήλινες πλάκες. Αυτό το πρώτο σύστημα 

γραφής ονομάζεται σφηνοειδή γραφή εξαιτίας της μορφής και του σχήματος 

των συμβόλων που χαράχθηκαν πάνω στον πηλό (Larsen, 1986; Schmandt-

Besserat, 1978 στο Cole & Cole, 2011). Τα σφηνοειδή σύμβολα, που ήταν 

χαραγμένα πάνω στις πήλινες πλάκες περιλάμβαναν εικόνες που 

αναπαριστούσαν αντικείμενα και συμπληρώνονταν από σύμβολα που 

αναπαριστούσαν ήχους της γλώσσας. Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου 

διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη καθημερινότητα των ατόμων (Olson, 1994 στο 

Cole & Cole, 2011).  

Από τα παλαιότερα χρόνια είναι γνωστό ότι τα γραπτά σύμβολα, τα οποία 

αποτυπώνουν τις λέξεις και τους αριθμούς αποτελούν άμεσες προεκτάσεις της 

μεσολαβητικής ικανότητας του προφορικού λόγου. Έτσι, ένα από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα όλων των συστημάτων γραπτής 

αναπαράστασης είναι ότι επεκτείνουν τη μορφή της γλώσσας στο χρόνο και στο 

χώρο (Goody, 1977 στο Cole & Cole, 2011). Τα γραπτά κείμενα μπορούν να 

μείνουν αψεγάδιαστα μέσα στο χρόνο, χωρίς να παρουσιάσουν αλλαγές στα 

φυσικά τους χαρακτηριστικά. Οι γραπτές αναπαραστάσεις είναι ένα είδος 

μνήμης, καθώς παγώνουν την πληροφορία μέσα στο χρόνο, μπορούν να 

μνημονευτούν και τέλος μπορούν να γίνουν αντικείμενο σκέψης επανειλημμένα 

(Cole & Cole, 2011).  

Τα νέα συστήματα γραπτών παραστάσεων μπορούσαν να μαθευτούν 

μόνο μέσω της συστηματικής και μακρόχρονης μελέτης. Ωστόσο, τα συστήματα 

γραπτών παραστάσεων ήταν χρήσιμα και σημαντικά για τη διατήρηση των 

αρχείων της εποχής, με αποτέλεσμα οι κοινωνίες να αφιερώνουν πόρους για την 

υποστήριξη επιλεγμένων νέων με το σαφή σκοπό να τους κάνουν γραφείς. Τα 

πρώτα σχολεία ήταν τα μέρη όπου συγκεντρώνονταν οι νέοι άνδρες με σκοπό να 

μάθουν να γράφουν. Η κοινωνική οργάνωση και το περιεχόμενο των πρώτων 
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σχολείων αφορούσαν, στις συγκεκριμένες κοινωνίες που είχαν εμφανιστεί και 

από άλλες πλευρές ήταν εντυπωσιακά όμοια με τα δικά μας (Cole & Cole, 2011).  

Σήμερα είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μία τυπική ημέρα ενός 

εγγράμματου ατόμου μπορεί να εξελιχθεί χωρίς την παραγωγή γραπτού λόγου. 

Η γραφή εγχέεται στην καθημερινή ζωή των ατόμων και τη διευκολύνει με 

διάφορους τρόπους. Οι άνθρωποι καθημερινά παράγουν γραπτά κείμενα, 

συντάσσουν γράμματα, πληκτρολογούν e-mail με σκοπό να επικοινωνήσουν με 

τους φίλους και την οικογένειά τους εύκολα και άμεσα. Επιπλέον, συντάσσουν 

επίσημα γραπτά κείμενα με σκοπό να συλλέξουν και να μοιραστούν 

πληροφορίες στον σχολικό ή εργασιακό τους χώρο. Η γραφή αντανακλά την 

σημαντική θέση του ανθρώπινου είδους στο κόσμο, βελτιώνει την ποιότητα 

ζωής του ατόμου και έχει πρακτικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση και στις 

ευκαιρίες απασχόλησης (Staples & Edmister, 2012).  

Στη σημερινή εποχή, σύμφωνα με τον Barton, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι 

συζητούν για την ανάγνωση και την γραφή και θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες 

βασικές δεξιότητες αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, 

οι διευθυντές επιχειρήσεων απαιτούν την πλήρη γνώση της ανάγνωσης και της 

γραφής από το εργατικό προσωπικό τους και ενοχλούνται όταν διαπιστώνουν 

την έλλειψη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι πολιτικοί μέσω του 

υπουργείου παιδείας προσπαθούν να καταπολεμήσουν τον αναλφαβητισμό και 

να προάγουν την μόρφωση. Εν συνεχεία, οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής αλλά 

και της σχολικής αγωγής επιδιώκουν να αναπτύσσουν στους μικρούς μαθητές 

τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής από νωρίς καθώς και να 

εντοπίζουν τις δυσκολίες που τις περιλαμβάνουν με σκοπό να σχεδιάζουν ειδικά 

προγράμματα για την αντιμετώπισή τους. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του 

Barton, όλα αυτά τα άτομα (τα όποια προέρχονται από διαφορετικούς 

επαγγελματικούς κλάδους) δίνουν διαφορετικούς ορισμούς για την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και τη γραφής και έχουν διαφορετικές απόψεις 

για το «πρόβλημα του αναλφαβητισμού» και τους τρόπους αντιμετώπισής του. 

(Βarton, 1994 στο Τάφα, 2001).  

Η ανάγνωση και η γραφή διευρύνουν και ενισχύουν τις ανθρώπινες 

ικανότητες και είναι εξαιρετικά πολύτιμες κατακτήσεις του ανθρώπου. 
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Συνιστούν και οι δύο τα θεμέλια της μόρφωσης, εφόσον αποτελούν τον βασικό 

εκπαιδευτικό στόχο όλων των μαθητών. Η μάθηση τόσο των δεξιοτήτων της 

γραφής όσο και της ανάγνωσης φαντάζει αναρρίχηση σε βουνό (Pumfrey, 1991 

στο Τάφα, 2001). Στην αναρρίχηση κάθε άνθρωπος θα ακολουθήσει το δικό του 

μονοπάτι με σκοπό να φτάσει στην κορυφή. Κάτι παρόμοιο γίνεται κατά τη 

διάρκεια της μάθησης της γραφής κι τη ανάγνωσης, καθώς το κάθε παιδί θα 

ακολουθήσει τον δικό του ρυθμό μέχρι να κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες. Η 

κατάκτηση τη κορυφής ισοδυναμεί με την ικανότητα του παιδιού να διαβάζει 

και να γράφει (Τάφα, 2001).  

 

3. 1. Η εκμάθηση της γραφής 

 

Η εκμάθηση της γραφής απαιτεί επίπονη προσπάθεια και αρκετό χρόνο, 

ακόμα και για ένα τυπικά αναπτυσσόμενο παιδί. Η παραγωγή γραπτού λόγου 

απαιτεί υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του συντονισμού των κινήσεων του 

σώματος, υψηλή ακρίβεια της ρύθμισης του ισχύος καθώς επίσης και σωστή 

διαχείριση των αντιληπτικών, γνωστικών και γλωσσικών ικανότητες. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η γραφή αποτελεί μία περίπλοκη αλληλεπίδραση 

μεταξύ της κίνησης και των γνωστικών διεργασιών (Jongmans et al, 2003).  

Για τους ενήλικες, η πράξη της γραφής είναι ως επί το πλείστον μία 

ασυνείδητη και αυτόματη αποστολή. Παρόλα αυτά, για τους μικρούς μαθητές, η 

εκμάθηση της γραφής αποτελεί μία επίπονη διαδικασία καθώς η παραγωγή 

γραπτού λόγου απαιτεί την πλήρη και συνειδητή προσοχή από μέρους του 

μαθητή. Στην αρχική προσπάθειά τους να μάθουν να γράφουν, οι αρχάριοι 

μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τέσσερις συγκεκριμένες δυσκολίες. Αρχικά, τα 

γραπτά κείμενα των παιδιών είναι λιγότερο προσιτά στους ενήλικες, καθώς η 

αναγνωσιμότητα της γραφής των παιδιών εξελίσσεται συνεχώς. Επιπλέον, το 

περιεχόμενο του γραπτού κειμένου των μαθητών υποτιμάται σε πολλές 

περιπτώσεις από τους έμπειρους χειρογράφους με αποτέλεσμα να επηρεάζεται 

η αξιολόγηση του γραπτού. Για παράδειγμα, οι ενήλικες αξιολογούν με 

μεγαλύτερη επιείκεια ένα ευανάγνωστο γραπτό, το οποίο περιέχει ποιότητα των 

ιδεών που προβάλλει παρά ένα μη ευανάγνωστο κείμενο.  
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Εν συνεχεία, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι μαθητές στα πρώτα 

βήματα εκμάθησης της γραφής παρεμποδίζουν τις γραφικές τους προσπάθειες 

παρεμβάλλοντας άλλες μεθόδους γραφής. Για παράδειγμα, αποτελεί αρκετά 

συχνό φαινόμενο ο μαθητής να ξεχνάει τις ιδέες που επιθυμούσε να αποτυπώσει 

στο γραπτό του κείμενο, διότι εφιστά την προσοχή του στο σχηματισμό ενός 

συγκεκριμένου γράμματος- συμβόλου. Παράλληλα, ο γραφικός χαρακτήρας των 

μαθητών δεν είναι αρκετά γρήγορος, με αποτέλεσμα να ξεχνούν τις ιδέες που 

ήθελαν να αναπτύξουν πριν τις διατυπώσουν στο χαρτί. Τέλος, οι δυσκολίες 

στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ο McCutchen (1995 στο Graham et 

al, 2007) αναφέρει ότι οι δεξιότητες της μεταγραφής (όπως και η γραφή), είναι 

αρκετά απαιτητικές για τους νέους μαθητής με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται 

η χρήση άλλων διεργασιών της γραφής. Επιπλέον, οι ερευνητές Berninger, 

Mizokawa, και Bragg (1991 στο Graham et al, 2007) αναφέρουν ότι οι δυσκολίες 

που παρουσιάζονται στη γραφή και την ορθογραφία δημιουργούν ένα κλίμα 

αποφυγής και αποτροπής των μαθητών να προσπαθήσουν, διότι θεωρούν ότι 

δεν έχουν την δυνατότητα να τα καταφέρουν (Graham et al, 2007).  

 Συνοψίζοντας, αν η ανάπτυξη της γραφής παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ολική ανάπτυξη της γραφικής ικανότητας των μαθητών αναμένεται η εμφάνιση 

των παρακάτω χαρακτηριστικών στοιχείων:  

1) ο γραφικός χαρακτήρας των έμπειρων χειρογράφων είναι ασφαλώς 

ανώτερος από το γραφικό χαρακτήρα των αρχάριων μαθητών  

2) η ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων των μαθητών βελτιώνεται 

μέσω της εκπαίδευσης και της παρόδου της ηλικίας  

3) οι ατομικές διαφορές στις ικανότητες γραφής των μαθητών είναι εμφανείς  

4) μέσω της διδασκαλίας βελτιώνεται η απόδοση της γραφής και της 

γραφοκινητικής ανάπτυξης των μαθητών (Graham & Harris, 2000 στο Graham 

et al, 2007).  

Λόγω της περιπλοκότητας που χαρακτηρίζει την εκμάθηση της 

παραγωγής του γραπτού λόγου, οι επιστήμονες παλαιότερα πίστευαν ότι 

υπάρχει μία συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία τα παιδιά είναι έτοιμα να 

δεχτούν τη διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης. Το συγκεκριμένο 
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φαινόμενο έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει πρώτα να έχουν 

αναπτύξει τις απαραίτητες «προ-γραφικές» και «προ-αναγνωστικές» δεξιότητες 

όπως ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η οπτική και ακουστική αντίληψη, η 

αναγνώριση των σχημάτων και των γραμμάτων, η γνώση των φωνημάτων κ. α. 

(Dowmning & Thackray, 1975 στο Τάφα, 2001). Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η 

ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων ενός παιδιού εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την επιτυχία που παρουσιάζει στις λεγόμενες «προκαταρκτικές» 

δεξιότητες και ικανότητες. Σύμφωνα με τις απόψεις των παλαιότερων 

ερευνητών υποστηριζόταν ότι «ένα παιδί είναι έτοιμο να αρχίσει να διδάσκεται 

την ανάγνωση και τη γραφή μόνο όταν φτάσει σε κάποιο σημείο νευρολογικής 

και νοητικής ωριμότητας και όταν έχει ικανοποιητική συναισθηματική 

προσαρμογή και επαρκές υπόστρωμα εμπειριών και συνηθειών» (Τζουριάδου, 

1979 στο Τάφα, 2001).  

Για πολλά χρόνια κυριαρχούσε ο «μύθος» ότι η πρώτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου αποτελούσε το μαγικό χρόνο κατά τον οποίο οι μικροί μαθητές 

χρησιμοποιούν τα πρώτα τους αναγνωστικά βιβλία και μέσω των σελίδων τους 

διδάσκονται την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου. Οι υποστηρικτές της 

συγκεκριμένης άποψης θεωρούσαν ότι οι μαθητές δεν είναι έτοιμοι να μάθουν 

γραφή και ανάγνωση πριν την ηλικία των 6 ετών. Ο όρος αναγνωστική 

ετοιμότητα (reading readiness) ορίζεται «το στάδιο στην ανάπτυξη, κατά το 

οποίο το παιδί, είτε λόγω ωριμότητας είτε λόγω προηγούμενων γνώσεων είτε 

λόγω και των δύο είναι έτοιμο να διαβάζει εύκολα και αποδοτικά» (Downing & 

Thackray, 1975 στο Τάφα, 2001)  

Στις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 

1980 καθόρισαν συγκεκριμένα κριτήρια για να αξιολογηθεί η ετοιμότητα των 

μικρών παιδιών για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής πριν τα 6 

τους χρόνια. Τα κριτήρια αυτά αξιολογούσαν αναλυτικά τις δεξιότητες της 

ανάγνωσης και της γραφής στου μικρούς μαθητές. Εάν οι μαθητές παρουσίαζαν 

κάποια καθυστέρηση στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων θα έπρεπε 

να δρομολογηθεί η έγκαιρη παρέμβαση με την εφαρμογή προσιτών ασκήσεων. 

Κατά τη δεκαετία του 70’ και 80΄ χρησιμοποιήθηκε στην Βρετανία το τεστ 

«Kατανομές της Αναγνωστικής Ετοιμότητας του Thackray-Thachray Reading 
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Readiness Profiles», το οποίο αξιολογούσε τη γενική νοητική ανάπτυξη του 

παιδιού, την ανάπτυξη του λεξιλογίου, την ικανότητά του στην ακουστική και 

οπτική διάκριση, την ικανότητα διατήρησης της προσοχής και την ικανότητά 

του να ακολουθεί οδηγίες. Τα αποτελέσματα του τεστ έδιναν σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με το ποια παιδιά είχαν αναπτύξει τις απαραίτητες 

δεξιότητες και επομένως ήταν έτοιμα να μάθουν γραφή και ανάγνωση. Ωστόσο, 

όσα παιδιά δεν είχαν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες θα αντιμετώπιζαν 

αρκετές δυσκολίες στην εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και συνεπώς 

δεν θα έπρεπε να πιεστούν για να μάθουν να διαβάζουν (Τάφα, 2001).  

Παρόλα αυτά, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μία σημαντική 

αλλαγή στην αντίληψη των επιστημόνων για το πώς τα μικρά παιδιά μαθαίνουν 

να γράφουν και να διαβάζουν. Σήμερα, - επικρατεί η αντίληψη ότι η μάθηση της 

γραφής και της ανάγνωσης είναι μία εξελικτική διαδικασία, η οποία πηγάζει από 

το ίδιο το παιδί, ξεκινά από το πρώτο έτος της ζωής του και αναδύεται 

ανεμπόδιστα εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Η εξελικτική αυτή 

διαδικασία είναι συνεχής και αδιάσπαστη : δηλαδή δεν υπάρχουν σε αυτή προ- 

και μετά- φάσεις. Με αυτή την έννοια, ακόμη και οι πρώτες γνώσεις και 

δεξιότητες για τη γραφή και την ανάγνωση των πολύ μικρών παιδιών συνιστούν 

γνήσιες πράξεις ανάγνωσης και γραφής και δεν πρέπει να αναφέρονται ως προ-

αναγνωστικές και προ-γραφικές δεξιότητες αλλά ως δεξιότητες ανάγνωσης και 

γραφής. Πιο συγκεκριμένα, η Goodman (1986, στο Τάφα, 2001:22) αναφέρει ότι 

«η διαδικασία της μάθησης της ανάγνωσης και της γραφής στα μικρά παιδιά 

ξεκινάει όταν τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος 

περιέχει νόημα και όταν αρχίζουν να διερωτώνται πώς αναδύεται το νόημα από 

το γραπτό λόγο». Οι μικροί μαθητές πειραματίζονται με το γραπτό λόγο από 

πολύ μικρή ηλικία, καθώς «γράφουν» στο χαρτί σχήματα και σύμβολα και 

δηλώνει ότι κάτι σημαίνουν.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο όρος «αναδυόμενη ανάγνωση και γραφή-

emergent literacy» περιγράφονται οι σημαντικές διαδικασίες που βοηθούν στη 

μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής και παρατηρούνται πριν από την είσοδο 

του παιδιού στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Σήμερα ο συγκεκριμένος 

όρος χρησιμοποιείται ευρύτατα καθώς θεωρείται προάγγελος της ανάπτυξης 
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των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης. Έτσι, τα παιδιά που 

παρουσιάζουν ισχυρές δεξιότητες αλφαβητισμού πριν την ένταξή τους στο 

σχολικό πλαίσιο είναι πιο πιθανό να γίνουν επιτυχημένοι αναγνώστες. Οι 

ικανότητες αναδυόμενου γραμματισμού παρατηρείται πριν την απόκτηση των 

δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής. Ο αναδυόμενος γραμματισμός 

περιλαμβάνει κώδικες που σχετίζονται με συγκεκριμένες δεξιότητες όπως η 

γνώση του γραπτού λόγου, η ανάπτυξη των ιδεών, η ανάπτυξη της φωνολογικής 

επίγνωσης. Επιπλέον ο αναδυόμενος γραμματισμός, συνδέεται με δεξιότητες 

που αφορούν το λεξιλόγιο, τη γραμματική ικανότητα και την ικανότητα της 

προφορικής αφήγησης. Ιδιαίτερα οι δεξιότητες της φωνολογικής 

συνειδητότητας είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητα αποκωδικοποίησης 

των λέξεων και την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του προφορικής και της 

γραπτής μορφής μιας λέξης, ικανότητες οι οποίες συνεπάγονται την ταχύτατη 

ανάπτυξη της γραφής και της ανάγνωσης. Μετά την αποκωδικοποίηση των 

λέξεων κατά την ανάγνωση του κειμένου, ο μαθητής μετά από εξάσκηση 

πορεύεται προς την κατανόηση ολόκληρου του κειμένου. Έτσι, ο μαθητής 

προπορεύεται από το «μαθαίνω να διαβάζω» στο «διαβάζω για να μαθαίνω» 

(Westerveld et al, 2015).  

 

3. 1. 1 Τα είδη γραφής που χρησιμοποιούν οι μαθητές  

Τα παιδιά από τα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής τους χρησιμοποιούν τη 

γραφή για να επικοινωνήσουν και προσπαθούν να τη κατακτήσουν. Επιπλέον, 

καθώς πειραματίζονται δημιουργώντας γραφικά σύμβολα στο χαρτί 

αντιλαμβάνονται ότι η γραφή είναι μια δραστηριότητα, η οποία υπηρετεί έναν 

σκοπό, έχει συγκεκριμένη δομή και αποτελείται από συγκεκριμένα στοιχεία. 

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Dyson (1983) υποστηρίζεται ότι τα μικρά παιδιά 

αρχίζουν να γράφουν, διότι η δραστηριότητα της χάραξης ορισμένων γραμμών 

στο χαρτί τους δίνει μεγάλη ευχαρίστηση. Εν συνεχεία, τα παιδιά γράφουν 

γράμματα ή σειρές γραμμάτων πάνω στο χαρτί χωρίς όμως να έχουν 

κατακτήσει την ικανότητα της ανάγνωσης. Παρόλα αυτά συνειδητοποιούν ότι 

το γραπτό τους έχει νόημα και ζητούν από τους ενήλικες να τους το διαβάσουν. 

Αργότερα, μιμούνται τις κινήσεις των ενηλίκων όσον αφορά τη γραφή, 
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σκέφτονται με ποια γράμματα θα συνθέσουν τη λέξη που επιθυμούν και στη 

συνέχεια τη γράφουν (Dyson 1983 στο Τάφα, 2001). 

Τα παιδιά από την πρώτη στιγμή που θα κρατήσουν το μολύβι στο χέρι 

τους μέχρι να γίνουν έμπειροι γραφείς διανύουν μία πορεία. Οι εμπειρίες, τα 

ερεθίσματα και τα κίνητρα που παρέχονται στους μαθητές από τον 

οικογενειακό και το σχολικό τους περίγυρο εξελίσσουν το είδος της γραφής των 

μικρών παιδιών (Τάφα, 2001).  

- Τα αρχικά είδη γραφής που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να αποτυπώσουν 

τις ιδέες τους πάνω στο χαρτί είναι τα σκαριφήματα (scribbles) και τα 

γράμματα-ψευδογράμματα (letters- pseudoletters). Τα σκαριφήματα 

αποτελούν κάποιες αδέξιες προσπάθειες των μαθητών να παράγουν 

γραφήματα. Οι πρώτες απόπειρες των παιδιών προκαλούν τα αδέξια –

πρωτόγονα γραφήματα τα οποία ονομάζονται σκαριφήματα. Από την ηλικία 

των δώδεκα μηνών τα παιδιά αν κρατήσουν ένα μολύβι ή έναν μαρκαδόρο 

θα παράγουν ορισμένα σχέδια στο χαρτί, κουνώντας το χέρι τους αριστερά 

και δεξιά. Τα σκαριφήματα αποτελούν το πρώτο είδος γραφής των παιδιών 

(Τάφα, 2001).  

- Τα γράμματα και ψευδογράμματα αποτελούν τις πρώτες προσπάθειες των 

παιδιών να γράψουν ανακατεύοντας σε αυτή τους τη προσπάθεια 

σκαριφήματα, γράμματα και αριθμούς. Πολλές φορές τα γράμματα που 

χρησιμοποιούν δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως συμβατικά γράμματα, 

καθώς δεν έχουν καμία σχέση με τα αυθεντικά γράμματα του αλφαβήτου. Τα 

παιδιά πειραματίζονται με τη χρήση της ψευδούς γραφής και παράγουν 

αρχικά ορισμένα στοιχεία που παρατηρούν συχνότερα στο περιβάλλον τους 

(στοιχεία βιβλίων και παραμυθιών, εφημερίδες, περιοδικά). Φυσικά, τα 

παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο της ψευδούς γραφής, όταν αρχίζουν να 

σχηματίζουν τα πρώτα τους γράμματα συχνά επαναλαμβάνουν το ίδιο 

γράμμα ή γράφουν γράμματα από το όνομά τους (Τάφα, 2001).  

- Τέλος, πολλές φορές τα παιδιά γράφουν μηνύματα ακόμη και ολόκληρες 

ιστορίες δημιουργώντας αλυσίδες γραμμάτων (letter strings). Τα γράμματα 

στις αλυσίδες ονομάζονται « μη φωνητικές αλυσίδες γραμμάτων- non-

phonetic letter strings», καθώς δεν αντιστοιχούν στα φωνήματα των λέξεων 
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του μηνύματός τους. Σε ηλικία τριών και τεσσάρων ετών τα παιδιά έχουν 

αρχίσει να χρησιμοποιούν το είδος γραφής των αλυσίδων γραμμάτων. 

Βέβαια, αναμειγνύουν αρκετές φορές στη γραφή τους σκαριφήματα και 

άλλα σχέδια, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πριν την ένταξη των παιδιών 

στην πρώτη τάξη του δημοτικού οι μαθητές χρησιμοποιούν τύπους γραφής 

προηγούμενων εξελικτικών σταδίων καθώς δεν έχουν κατακτήσει το 

συμβατικό τρόπο γραφής (Τάφα, 2001).  

 

3. 2. Μαθησιακές διαταραχές και δυσκολία παραγωγής γραπτού λόγου 

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί την κύρια ασχολία των μαθητών, 

καθώς εντάσσονται στο σχολικό πλαίσιο. Η παραγωγή ομαλής και 

ευανάγνωστης γραφής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα έκφρασης, 

επικοινωνίας, καταγραφής ιδεών, καθώς και την εκπαιδευτική ανάπτυξη του 

μαθητή (Poon et al, 2010). Σύμφωνα με έρευνες το 30- 60% του σχολικού 

χρόνου δαπανάται σε εργασίες και ασκήσεις που απαιτούν την ικανότητα 

παραγωγής του γραπτού λόγου. Ωστόσο, η επικράτηση των προβλημάτων στην 

παραγωγή γραπτού λόγου εκτιμάται ότι αγγίζει το 10 με 34%. Οι διαταραχές 

στην παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μία ειδική μαθησιακή δυσκολία, η 

οποία επηρεάζεται από την ανάπτυξη του δεξιού ημισφαιρίου και αποτελεί 

προειδοποιητικό σημάδι για την αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού 

(developmental coordination disorder- DCD). Ωστόσο, τα προβλήματα που 

παρατηρούνται εκδηλώνονται σε διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας για κάθε 

μαθητή και δεν μπορούν πάντοτε να αξιολογηθούν και να ποσοτικοποιηθούν. 

Φυσικά, η φτωχή ικανότητα παραγωγής του γραπτού λόγου αποτελεί ένα 

σύμπτωμα δυσλειτουργίας των γνωστικών μηχανισμών του παιδιού και η 

αξιολόγησή του προβλήματος αποτελεί επιτακτική ανάγκη (Brina et al, 2008).  

Αναλυτικότερα, οι μαθητές πριν αναπτύξουν τις ικανότητες παραγωγής 

γραπτού λόγου θα πρέπει να έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες, οι 

οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του γραπτού 

λόγου. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την κατανόηση της κατεύθυνσης, την 

αναγνώρισης της ομοιότητας και της διαφοράς στα έντυπα, την ανάπτυξη της 

κινητικής δεξιότητας του χεριού με αποτέλεσμα ο μαθητής να είναι σε θέση να 
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κρατήσει το μολύβι και να αντιγράφει γραμμές και σχήματα. Για την ανάπτυξη 

των γραφοκινητικών δεξιοτήτων απαιτούνται οι επαρκείς επιδόσεις των 

μαθητών στον οπτικοκινητικό συντονισμό, τη λεπτή κινητικότητα, την κινητική 

δεξιότητα του χεριού και των δαχτύλων, τις γνωστικές και αντιληπτικές 

ικανότητες, την ακριβή επεξεργασία της αφής και την κιναίσθηση (Hoorn et al, 

2010).  

Οι μαθητές με μαθησιακές διαταραχές όπως τα άτομα με ΣD, διαφέρουν 

μεταξύ τους. Τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά των ατόμων με μαθησιακές 

διαταραχές είναι οι συγκεκριμένες δυσκολίες σε έναν ή περισσότερους 

μαθησιακούς τομείς, ο κακός συντονισμός, τα προβλήματα προσοχής, η 

υπερκινητικότητα, η παρορμητικότητα, τα προβλήματα οργάνωσης και 

ερμηνείας των οπτικών και ακουστικών πληροφοριών, οι διαταραχές της 

σκέψης, της μνήμης, της ομιλίας και της ακοής και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στη δημιουργία και στη διατήρηση των φιλικών τους σχέσεων. 

Φυσικά, δεν έχουν όλοι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά και λίγοι είναι αυτοί που τα εμφανίζουν όλα (Woolfolk, 2005). 

Γενικεύοντας μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

με τον παρακάτω ορισμό « άτομα με δυσκολίες ή με εκπαιδευτικές δυσκολίες 

είναι τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν φυσικές, αισθητηριακές, νοητικές, 

συναισθηματικές, κοινωνικές κ. α δυσκολίες, οι οποίες εμποδίζουν τη μάθηση σε 

βαθμό ώστε να απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων (πχ ειδικά εξατομικευμένα 

προγράμματα, ειδικά μέσα και υλικά διδασκαλίας, ειδικές διδακτικές μέθοδοι, 

τροποποίηση των συνθηκών μάθησης κ. α για να εκπαιδευτούν κατάλληλα και 

αποτελεσματικά» (Χρηστάκης, 2006: 32).  

Οι κατηγορίες των παιδιών με δυσκολίες μπορούν να ταξινομηθούν ως 

εξής:  

- άτομα με ελαττωματική όραση (visually handicapped) 

- άτομα με ελαττωματική ακοή (hearing handicapped)  

- υπερεφυή και ταλαντούχα άτομα (gifted and talented)  

- άτομα με νοητική υστέρηση (mentally handicapped/ retarded), τα 

οποία χωρίζονται σε κατηγορίες ατόμων με ελαφρά νοητική 

υστέρηση – με μέση νοητική υστέρηση και βαριά νοητική υστέρηση.  
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- άτομα με φυσικά ελαττώματα ή αναπηρίες (physically handicapped)  

- άτομα με διαταραχές στο λόγο (speech disorders)  

- άτομα συναισθηματικά διαταραγμένα και κοινωνικά 

δυσπροσάρμοστα (emotional and socially maladjusted).  

- άτομα με δυσκολίες μάθησης (learning difficulties/ disabilities) 

- άτομα με διαταραχές ανάπτυξης- άτομα με αυτισμό (autistic children)  

- άτομα με πολλαπλές αναπηρίες ή πολλαπλά ελαττώματα (multiply 

handicapped) 

Οι περισσότεροι μαθητές με μαθησιακές διαταραχές δυσκολεύονται στην 

ανάγνωση και στη γραφή. Τα προβλήματα που δημιουργούν τις συγκεκριμένες 

δυσκολίες οφείλονται ιδιαίτερα σε προβλήματα συνδυασμού των φωνημάτων 

και των γραμμάτων που επανδρώνουν τις λέξεις με αποτέλεσμα το παιδί να 

δυσκολεύεται στην ορθογραφία και στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Ο 

γραφικός χαρακτήρας των μαθητών αυτών είναι δυσανάγνωστος και η ομιλία 

τους διστακτική και αποδιοργανωμένη. Τα παραπάνω προβλήματα έχουν ως 

συνέπεια, ο μαθητής με μαθησιακές διαταραχές να μην προσεγγίζει τις σχολικές 

εργασίες με αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, προβλήματα όπως η ανικανότητα 

εστίασης σε σχετικές πληροφορίες, η έλλειψη οργάνωσης, η ανικανότητα 

εφαρμογής στρατηγικών μάθησης και των δεξιοτήτων μελέτης, η αδυναμία 

τακτοποίησης των στρατηγικών επιβαρύνουν τις μαθησιακές επιδόσεις των 

μαθητών. Ωστόσο, οι μαθητές με μαθησιακές διαταραχές χαρακτηρίζονται ως 

παθητικοί δέκτες της μάθησης και αυτό συμβαίνει εν μέρει διότι δεν ξέρουν πώς 

να μάθουν (Woolfolk, 2005).  

Η αποτυχημένη παραγωγή γραπτού λόγου συχνά οδηγεί σε κακή σχολική 

επίδοση των μαθητών. Επομένως, η πίεση από το σχολικό περιβάλλον και η 

σύγκριση των ικανοτήτων των παιδιών με «καλή» και «κακή» γραφή, οδηγεί 

στην δημιουργία αρνητικών επιπτώσεων που αφορούν την αυτό- 

αποτελεσματικότητα και την αυτοπεποίθηση των μαθητών με δυσκολίες 

γραφής. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες έχει αποδειχθεί ότι οι χειρογραφικές 

παραστάσεις έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στην αυτό- εικόνα του μαθητή, την 

ακαδημαϊκή επίδοσή του, την στάση του απέναντι στη μάθηση και τη 

συμπεριφορά του. Ως εκ τούτου, απαιτείται ειδική παρέμβαση, η οποία θα 



 

46 

 

βοηθήσει την ομάδα των παιδιών με μαθησιακές διαταραχές να διαχειριστούν 

τα προβλήματά τους και να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Ως 

αποτέλεσμα, μέσω της παρέμβασης οι μαθητές βελτιώνουν τις σχολικές 

επιδόσεις τους και να προσαρμόζονται ομαλά στην κοινωνία (Poon et al, 2010).  

Οι εκπαιδευτικοί και οι εργοθεραπευτές, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αξιολόγηση και την εύρεση κατάλληλης θεραπείας για τους μαθητές με 

γραφοκινητικά προβλήματα. Οι εκπαιδευτικοί, συχνά, επικεντρώνονται στην 

ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής μάθησης, η οποία είναι η πιο κοινή μορφή 

παρέμβασης για τη βοήθεια των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες να γράψουν 

αποτελεσματικά (Τζόζεφ Κόνραντ & 2009 στο Poon et al, 2010). Συχνά, μια 

σειρά από συνεδρίες διδασκαλίας που επικεντρώνονται στην πραγματική 

εκπαίδευση του χειρογράφου, είτε μέσω της γνωστικής στρατηγικής 

διδασκαλίας, της μοντελοποίηση ή μέσω της καθοδήγησης σχετικά με τις 

πραγματικές εργασίες που απαιτούν την παραγωγή γραπτού λόγου βοηθάει στη 

βελτίωση των γραφοκινητικών ικανοτήτων των μαθητών. Ωστόσο, τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες συχνά χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσοχής στη 

μάθηση, τη γραφή και την αντιγραφή. Έτσι, θα πρέπει να δίνονται συνεχή 

κίνητρα στους μαθητές με σκοπό να επικεντρωθεί η προσοχή τους στη μάθηση 

και να διευκολυνθεί η παρέμβαση που στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 

γραφής των μαθητών της συγκεκριμένης ομάδας (Poon et al, 2010).  

Ο ρόλος των εργοθεραπευτών είναι να εντοπίζουν τα κινητικά, 

αισθητηριακά, γνωστικά και ψυχοκοινωνικά ελλείμματα που μπορεί να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη της ικανότητας γραφής των παιδιών με μαθησιακές 

διαταραχές (Amundson & Weil, 1996 στο Li-Tsang et al, 2010 ). Η κατάλληλη 

παρέμβαση των εργοθεραπευτών στοχεύει στην ανάπτυξη των βασικών 

δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης, η κινητική 

ανάπτυξη, η λεπτή κινητικότητα και ο οπτικοκινητικός συντονισμός, δεξιότητες 

οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων των 

μαθητών και χαρακτηρίζονται απαραίτητες (Poon et al, 2010).  
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3. 3. Φωνολογική επίγνωση ή φωνολογική ενημερότητα  

 

Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού αφενός 

να κατανοεί ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από φωνολογικές μονάδες και 

αφετέρου να τις διακρίνει μέσα στις λέξεις. Ενώ τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας αρχίζουν να πειραματίζονται με τα φωνολογικά συστατικά της γλώσσας 

που ομιλούν ήδη από την ηλικία των τριών ετών, ο συνειδητός χειρισμός και 

έλεγχος της φωνολογικής δομής της γλώσσας φαίνεται ότι δεν αρχίζει πριν από 

την ηλικία των τεσσάρων με πέντε ετών (Keesey, Konrad & Joseph, 2015).  

Παρόλο που τα μικρά παιδιά αρθρώνουν διάφορες λέξεις στον προφορικό 

τους λόγο, φαίνεται ότι δυσκολεύονται αρκετά να τις χειριστούν συνειδητά. 

Αυτό συμβαίνει, διότι τα μικρά παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι μία 

φράση ή πρόταση αποτελείται από ξεχωριστές λέξεις. Πιο συγκεκριμένα, η 

αναγνώριση μίας λέξης μέσα σε μία πρόταση ή ο χωρισμός μιας πρότασης στις 

επιμέρους λέξεις αποτελεί ένα φαινόμενο που περιλαμβάνει αρκετές δυσκολίες. 

Έτσι, εάν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται να 

συνειδητοποιήσουν τις λέξεις ως σύνολα είναι προφανές ότι θα δυσκολεύονται 

αρκετά στο να αντιληφθούν ότι οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές και 

φωνήματα (Keesey, Konrad & Joseph, 2015).  

Τα μικρά παιδιά εστιάζουν την προσοχή τους στο συνολικό νόημα της 

λέξης και όχι στη συγκρότησή τους από επιμέρους και σε καθορισμένη σειρά 

ήχους. Για παράδειγμα, ένα παιδί τριών ή τεσσάρων ετών θα κατανοήσει το 

νόημα της λέξης γάλα, αλλά δεν θα τα καταφέρει εύκολα να χωρίσει τη λέξη σε 

φωνήματα (γ/α/λ/α). Tο γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι τα μικρά 

παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις γλωσσικές μονάδες από τις οποίες 

αποτελούνται οι λέξεις και ακόμα περισσότερο δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν τα φωνήματα (Τάφα, 2001). Αυτές οι μικρότερες γλωσσικές 

μονάδες αποτελούν λέξεις χωρίς αυτόνομη γλωσσική σημασία. Το φώνημα 

αποτελεί μία μικρότερη μονάδα ήχου και ανάλογα με τη διάλεκτο της κάθε 

χώρας τα φωνήματα διαφέρουν. Για παράδειγμα η αγγλική γλώσσα έχει 

περίπου 40-52 φωνήματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές Daly, Chafouleas και 
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Skinner (2005 στο Keesey, Konrad & Joseph, 2015) η ιεραρχημένη φωνολογική 

επίγνωση ξεκινάει με την απομόνωση του αρχικού φωνήματος. Έτσι, οι μικροί 

μαθητές ξεκινούν να αναμειγνύουν τα φωνήματα πχ τα φωνήματα h/a/t αν 

αναμειχθούν θα γίνουν hat (καπέλο) με σκοπό να παράγουν λέξεις. Έπειτα, το 

δεύτερο στάδιο εξοικείωσης στην φωνολογική επίγνωση είναι ο 

κατακερματισμός των λέξεων με σκοπό να δημιουργηθούν φωνήματα πχ. η λέξη 

sun (ήλιος) γίνεται πχ το s/u/n Keesey, Konrad & Joseph, 2015).  

Οι φωνολογικές δεξιότητες διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην 

απόκτηση των ορθογραφικών δεξιοτήτων, επιτρέποντας στον αρχάριο 

αναγνώστη να οικοδομήσει ένα αυτόνομο ορθογραφικό λεξιλόγιο. Έτσι, για να 

μπορέσουν τα παιδιά να γράψουν ή να διαβάσουν μια λέξη σε ένα σύστημα 

αλφαβητικής γραφής πρέπει να μπορούν να ακούν τα φωνήματα που 

απαρτίζουν τη λέξη και να είναι σε θέση να τα ταυτίσουν με τα αντίστοιχα 

γραφήματα. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της 

ικανότητας των παιδιών να διακρίνουν τα φωνήματα μιας λέξης και της 

ικανότητας που έχουν να τη διαβάζουν και να τη γράφουν (Rakhlin, Cardoso, 

Grigorenk,2014).  

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να 

εκπαιδευτούν με κατάλληλες ασκήσεις, οι οποίες ενισχύουν την φωνολογική 

επίγνωση, πριν ακόμη μάθουν την ανάγνωση και τη γραφή. Με αυτόν τον τρόπο, 

οι μικροί μαθητές μπορούν πιο εύκολα να συνειδητοποιήσουν τη φωνολογική 

δομή της γλώσσας που ομιλούν αλλά και να υπάρξει θετική επίδραση και στην 

ευχερέστερη εκμάθηση του γραπτού λόγου. Όταν μάλιστα, οι ασκήσεις 

φωνολογικής επίγνωσης συνδυάζονται και με ασκήσεις ταύτισης φωνήματος 

και γραφήματος, τότε τα παιδιά έχουν καλύτερη επίδοση στην ανάγνωση, η δε 

πρόβλεψη για τη μετέπειτα εξέλιξή τους στον γραπτό λόγο αποκτά μεγαλύτερη 

εγκυρότητα και αξιοπιστία (Τάφα, 2001).  

 

3. 3. 1. Ανάπτυξη της Φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών με ΣD  

Τα γνωστικά ελλείμματα των παιδιών με ΣD δεν είναι ομοιογενή και 

επηρεάζουν την ανάπτυξη του γραπτού λόγου των μαθητών, καθώς επηρεάζουν 

διάφορους τομείς όπως την εκφραστική γλώσσα, την εργαζόμενη μνήμη και την 
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μειωμένη ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο 

εργαζόμενη μνήμη περιγράφεται ένα σύστημα επεξεργασίας και αποθήκευσης 

πληροφοριών για σύντομο χρονικό διάστημα μέσω του οποίου διατηρείται η 

σκέψη, η μάθηση και η επικοινωνία. Ορισμένες δραστηριότητες που απαιτούν 

την άμεση ενεργοποίηση της εργαζόμενης μνήμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη μέτρηση των ικανοτήτων φωνολογικής εργαζόμενης μνήμης των 

μαθητών (πχ. απομνημόνευση ακολουθίας ψηφίων, επανάληψη ψευδολέξεων 

κτλ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, σε αντίθεση με τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και 

της φωνολογικής εργαζόμενης μνήμης, οι περισσότεροι μαθητές με ΣD μπορούν 

να μάθουν να διαβάζουν (Lavra- Pinto et al, 2014).  

Η μεταγλωσσική ικανότητα που σχετίζεται με την κατάκτηση του 

προφορικού λόγου των μαθητών ονομάζεται μεταφονολογία (metaphonology) ή 

φωνολογική επίγνωση και συνδέεται με την κατανόηση των λέξεων, των 

συλλαβών και των φωνημάτων. Ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης στην 

ανάπτυξη του γραπτού λόγου των μαθητών με ΣD άρχισε να αναλύεται από 

τους ερευνητές Cossu και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των συγκεκριμένων ερευνών, αποδείχθηκε ότι τα άτομα με ΣD μπορούν να 

μάθουν να διαβάζουν δίχως να έχουν αναπτύξει πλήρως την φωνολογική τους 

επίγνωση. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης δέχθηκαν έντονη 

επίκριση από τους ερευνητές διάφορων εθνικοτήτων με αποτέλεσμα να 

ακολουθήσει πλήθος ερευνών σχετικά με το βαθμό συσχέτισης της 

φωνολογικής επίγνωσης για την εκμάθηση της ανάγνωσης στα παιδιά με ΣD. Τα 

αποτελέσματα των επόμενων ερευνών απέδειξαν ότι οι μαθητές με ΣD 

παρουσιάζουν μετρήσιμα επίπεδα ανάπτυξης της φωνολογικής ενημερότητας, 

τα οποία σχετίζονται με την εκμάθηση της ανάγνωσης. Φυσικά, τα επίπεδα 

ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης των μαθητών με ΣD διαφέρουν σε 

μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα ανάπτυξης των μαθητών της τυπικής ανάπτυξης 

(Lavra- Pinto et al, 2014).  

Επιπλέον, σε μία μελέτη, η οποία διεξήχθη στη Βραζιλία σε μαθητές με ΣD 

εντοπίσθηκε σημαντική συσχέτιση της φωνολογικής επίγνωσης και της 

ανάπτυξης του γραπτού λόγου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
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κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και του 

γραμματισμού στους μαθητές με ΣD εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο 

της μελέτης πολλών ερευνητών. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με τους ερευνητές 

Cossu και τους συνεργάτες του, ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι η φωνολογική 

επίγνωση αποτελεί τον προάγγελο για την παροχή γνώσεων στους μαθητές με 

ΣD. Άλλοι ερευνητές τάσσονται υπέρ της αμοιβαίας σχέσης, μεταξύ της 

φωνολογικής επίγνωσης και την εκμάθηση δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης 

(Lavra- Pinto et al, 2014).  

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες των ερευνητών Lavra-Pinto και Lamprecht, 

αποδείχθηκε ότι η απόδοση των εγγράμματων παιδιών με ΣD σε εργασίες 

φωνολογικής ενημερότητας ήταν σαφώς υψηλότερη από τους αναλφάβητους 

μαθητές με ΣD. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η φωνολογική ενημερότητα των 

μαθητών με ΣD αναπτύσσεται μέσω της εκμάθησης της γραπτού λόγου. Φυσικά, 

το φαινόμενο της συσχέτισης της φωνολογικής επίγνωσης με την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων γραπτού λόγου μπορεί να αποσαφηνιστεί μόνο μέσω των 

μακροχρόνιων ερευνών (Lavra- Pinto et al, 2014).  

 

3. 3. 2 Ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΣD.  

 

Οι μαθητές με ΣD σημειώνουν καθυστέρηση στη γλωσσική παραγωγή και 

σύνταξη καθώς και στην ανάπτυξη της γραφικής ικανότητας. Για την πλήρη 

εκμάθηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων απαιτείται η πρόοδος των οπτικών, 

ιδιοδεκτικών και των ακουστικών πληροφοριών. Τα παιδιά με ΣD παρουσιάζουν 

αρκετά προβλήματα στην ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού, την 

νευρομυϊκή και τη σκελετική ανάπτυξη. Εκ πρώτης όψεως, οι συγκεκριμένες 

πληροφορίες αποδεικνύουν έμπρακτα ότι ο μαθητής με ΣD παρουσιάζει αρκετά 

προβλήματα χειρισμού του μολυβιού (Καραμπά, 2013).  

Τα παλαιότερα χρόνια κυριαρχούσε η άποψη ότι τα παιδιά με ΣD 

αδυνατούσαν να πετύχουν κάποιο βαθμό μαθησιακής προόδου και 

διαχωρίζονταν σε κατηγορίες ασκήσιμων και εκπαιδεύσιμων. Ο χαμηλός μυϊκός 

τόνος, η έλλειψη επαρκούς δύναμης στα χέρια και τα δάχτυλα, η ελαττωματική 

όραση και ο ελαττωματικός συντονισμός των κινήσεων των ατόμων με ΣD 
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έχουν ως αποτέλεσμα οι μαθητές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην γραφή με 

το χέρι (Λέκκα, 2007 στο Καραμπά, 2013). Παρόλα αυτά, αρκετές έρευνες 

αποδεικνύουν ότι οι μαθητές με ΣD έχουν τη δυνατότητα να μάθουν ανάγνωση 

και γραφή. Φυσικά, η έκθεση των μαθητών σε εργασίες που βοηθούν την 

ανάπτυξη των γραφοκινητικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών 

αυξάνεται περίπου τρία με τέσσερα χρόνια σε σχέση με τους μαθητές της 

τυπικής ανάπτυξης (Vianello, 2006 στο Menghini, 2014). Σε γενικές γραμμές, 

υπάρχουν λίγες μόνο περιπτώσεις παιδιών με ΣD, όπου κατάφεραν να 

διαβάζουν και να γράφουν αγγίζοντας έναν ικανοποιητικό βαθμό κάτω από την 

ηλικία των 9 χρόνων (Menghini, 2014).  

Στα παιδιά με ΣD η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής ξεκινάει από τη 

στιγμή που το παιδί θα πιάσει στα χέρια του έστω και ως παιχνίδι ένα 

μαρκαδόρο και θα μουτζουρώσει οποιαδήποτε επιφάνεια. Ένα από τα 

βασικότερα αξιώματα της ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων αποτελεί 

ο παιγνιώδης χαρακτήρας, ο οποίος θα πρέπει να χαρακτηρίζει οποιαδήποτε 

διδακτική δραστηριότητα. Στο αρχικό στάδιο εκμάθησης της γραφής, ο μαθητής 

με ΣD χρειάζεται ιδιαίτερη εξάσκηση στο χάραγμα γραμμών, σχημάτων, 

γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι 

προσεγμένη με τη χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων, τα οποία εγείρουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών (Καραμπά, 2013).  

Από τις πρώτες δραστηριότητες που προτείνονται από το εγχειρίδιο της 

Down Syndrome Association της Νότιας Αυστραλίας (1993) είναι το παιδί να 

έρχεται από νωρίς σε επαφή με το σχεδιασμό του ονόματός του. Τα στάδια για 

αυτή τη διαδικασία είναι τα εξής ακόλουθα:  

1) κρίνεται απαραίτητη η προφορική περιγραφή των κινήσεων που 

γίνονται από το χέρι με σκοπό το σχεδιασμό των γραμμάτων. Η προφορά της 

κάθε κίνησης είναι σημαντική για την διευκόλυνση του μαθητή. Λχ. Η 

προφορική περιγραφή του γράμματος «άλφα» θα μπορούσε να είναι η εξής: 

ένας κύκλος και μετά μία γραμμούλα προς τα κάτω και σταματάμε.  

2) Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση μίας στάσης συνέπειας και 

σταθερότητας στον τρόπο σχηματισμού των γραμμάτων με τις ίδιες κάθε φορά 
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κινήσεις. Το συγκεκριμένο στάδιο διευκολύνει το παιδί, καθώς δημιουργεί μία 

σταθερή εικόνα για το σχηματισμό των γραμμάτων και των συμβόλων.  

3) Συνιστάται η χρήση μολυβιών και μαρκαδόρο με έντονο χρώμα ώστε 

το αποτέλεσμα κάθε προσπάθειας να είναι έκδηλο. Τα προτεινόμενα χρώματα 

θα μπορούσαν να είναι το μαύρο και το μπλε (Δαράης, 2002 στο Καραμπά, 

2013).  

Συνοψίζοντας, ο μαθητής με ΣD είναι απαραίτητο να περάσει από 

τέσσερα στάδια όσον αφορά τη διαδικασία της γραφής. Αρχικά, ο μαθητής 

οφείλει να εξασκηθεί στο σχεδιασμό, όπου μαθαίνει το σωστό σχεδιασμό των 

γραμμάτων, εμπεδώνοντας τις πρότυπες μορφές των γραμμάτων, των λέξεων 

και τις κινήσεις αυτών για τη χάραξή τους. Σε δεύτερο στάδιο, το παιδί μιμείται 

παρακολουθώντας τον τρόπο σχεδιασμού των γραμμάτων και των συμβόλων 

από τον δάσκαλο και στη συνέχεια θα επαναλάβει τις κινήσεις. Έπειτα, το 

διδασκόμενο γράμμα ή η λέξη θα πρέπει να παρουσιάζεται σε μία καρτέλα. Το 

παιδί βλέποντας τη συγκεκριμένη καρτέλα οφείλει να αντιγράψει το γράμμα ή 

τη λέξη που διδάχθηκε. Τέλος, το παιδί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλέσει 

ένα γράμμα ή μία λέξη που διδάχθηκε όταν την ακούει και να είναι σε θέση να τη 

γράφει χωρίς οδηγίες ή βοήθεια από το δάσκαλο (Δαράης, 2002 στο Καραμπά, 

2013).  

Ωστόσο, οι μαθητές με ΣD μπορούν να βοηθηθούν για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων ανεξάρτητης γραφής με ποικίλους τρόπου.  

- Θα πρέπει να τους παρέχετε αλληλουχία δραστηριοτήτων (λχ. 

Αλληλουχία καρτών που απεικονίζουν δραστηριότητες κατά τη 

διάρκεια της ημέρας).  

- Είναι πολύ σημαντική η αξιοποίηση της ικανότητας της ανάγνωσης 

(λχ. Με τη χρήση της τράπεζας των λέξεων και των προτάσεων με 

σκοπό οι μαθητές να είναι σε θέση να σχηματίσουν τις δικές τους 

προτάσεις.  

- Θα πρέπει να προσφέρονται στους μαθητές οπτικά κίνητρα, για να 

αναπτυχθεί η ανεξαρτησία των μαθητών. Ορισμένα εργαλεία που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά είναι τα εξής: Α) κάρτες 

αναφοράς, Β) εικόνες με προτροπές (για την στήριξη της δομής 
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μιας ιστορίας), Γ) η αρχή μιας πρότασης που παρουσιάζεται πάνω 

σε μία κάρτα έτσι ώστε να την αντιγράψει και να την ολοκληρώσει 

ο μαθητής («εδώ υπάρχει…., μπορώ να δω…. ») Δ) επιτραπέζιοι 

χάρτες με καθημερινές λέξεις (χρώματα, ημέρες τις εβδομάδος κτλ. 

) ε)προτροπές με λέξεις -κλειδιά για να στηριχθεί η συγγραφή μιας 

ιστορίας (chancerel, 1987 στο Καβαλιώτης, 2014).  

Επιπλέον,  

- Απαραίτητο εργαλείο εκμάθησης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

αποτελεί η ενθάρρυνση.  

- Αναφορά στο ημερολόγιο του σπιτιού ή του σχολείου για την 

διευκόλυνση του μαθητή να ανακαλέσει οικεία περιστατικά με 

σκοπό να παράγει γραπτό λόγο.  

- Προσφορά απτών εμπειριών για συζήτηση με σκοπό την 

δημιουργία γραπτής περιγραφής.  

- Ενθάρρυνση της χρήσης κυρτής γραφής για την διευκόλυνση της 

ευφράδειας.  

- Προσφορά εναλλακτικών μεθόδων καταγραφής των ιδεών του 

μαθητή :α) διαδικασία εξέτασης με τη συμπλήρωση κενών ενός 

εντύπου β) αντιγραφή γ) μια σειρά εικόνων που λένε μια ιστορία. 

δ) καταγραφή σε μια κασέτα εκ νέου αφήγησης της ιστορίας από 

τον μαθητή, η οποία μπορεί να μεταγραφεί από τον ενήλικα ε) 

χρήση ηλεκτρονικού πληκτρολογίου στ) χρήση υπολογιστών με 

λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή 

φωνοενεργοποιούμενους υπολογιστές (Καβαλιώτης, 2014).  

Κάθε προσπάθεια του παιδιού με ΣD πρέπει να ενθαρρύνεται και να 

επαινείται, ώστε να υπάρχει και το ανάλογο κίνητρο εκ μέρους του. Επίσης, κάθε 

προσπάθεια εκ μέρους τους εκπαιδευτικού απαιτεί παιδαγωγική προσέγγιση, 

λεπτό χειρισμό και διακριτική παρέμβαση. Φυσικά, κρίνεται απαραίτητη η 

συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς, οι οποίοι κρατούν τα εχέγγυα για 

την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη παρέμβαση και για την ομαλή ένταξη του 

παιδιού. Επιπλέον, σπουδαίο ρόλο παίζει και η πολιτεία, η οποία θα πρέπει να 
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οπλίζει με τα κατάλληλα μέσα και παροχές τα άτομα με εκπαιδευτικές δυσκολίες 

(Καραμπά, 2013).  

 

4. Σκοπός της εργασίας  

  

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων παιδιών με ΣD και η δυνατότητα βελτίωσης των 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Για το σκοπό αυτό έγινε μια πιλοτική εφαρμογή σε 

ένα μαθητή με ΣD που επιλέχθηκε τυχαία. Οργανώθηκαν δώδεκα παρεμβατικές 

διδασκαλίες, οι οποίες στόχευαν στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, του 

οπτικοκινητικού συντονισμού και στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων του μαθητή.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

 

5. Μέθοδος 

 

5. 1. Ιστορικό του συμμετέχοντα 

 Ο μαθητής που επιλέχθηκε τυχαία ήταν ο Χ. Ο X. ηλικίας 10 ετών φοιτά 

στο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Για τον μαθητή με ΣD η διεπιστημονική 

ομάδα του ΚΕ. Δ. Δ. Υ. Ν. Φλώρινας στις 12/1/2011, μετά από την εκτίμηση του 

κοινωνικού ιστορικού, την ψυχολογική και παιδαγωγική αξιολόγηση, καθώς και 

γνωμάτευση του εργαστηρίου γενετικής του Γενικού νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 

θες/νίκης διαπίστωσε τα εξής:  

Σύμφωνα με το κοινωνικό ιστορικό, η εγκυμοσύνη του Χ. περιγράφεται 

επιθυμητή αλλά αρκετά δύσκολη, καθώς η μητέρα παρουσίασε αιμορραγία, 

νοσηλεύτηκε σε Νοσοκομείο, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και δεν 

υποβλήθηκε στον καθορισμένο προγεννητικό έλεγχο της αμνιοπαρακέντησης, 

λόγω του κινδύνου αποβολής. Ο Χ. γεννήθηκε το 2005 και ο τοκετός έγινε με 

καισαρική τομή και το νεογνό νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 

Νεογνών του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης πάνω από ένα μήνα 

λόγω προωρότητας, υπολειπόμενης ανάπτυξης, χαμηλού βάρους, 

υπερχολερυθριναιμίας, θερμορύθμισης και κατά δεύτερο λόγο προβλημάτων 

στην καρδιά. Το βρέφος παρακολουθήθηκε από εξειδικευμένο ιατρικό 

προσωπικό και σύμφωνα με γνωμάτευση του εργαστηρίου γενετικής του 

Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσ/νίκης στις 27/09/07 ανακαλύφθηκε ότι ο Χ. 

πάσχει από ΣD (ελεύθερη τρισωμία χρωμοσώματος 21). Ο Χ. παρουσίασε μυϊκή 

ατονία και άργησε να κατακτήσει τα θεμελιώδη αναπτυξιακά στάδια καθώς 

κατάφερε να στηρίξει το κεφάλι του περίπου στο χρόνο και στάθηκε όρθιο στην 

ηλικία των 3, 5 ετών. Ωστόσο, οι πρώτες λέξεις του Χ. ήταν στην ηλικία των 2, 5 

ετών γεγονός που επιβεβαιώνει την λεκτική καθυστέρηση.  

Ο Χ. περιγράφεται ως ένα χαρούμενο και κοινωνικό παιδί και 

παρουσιάζει ενδιαφέρον στη μάθηση καινούριων πραγμάτων. Το 2007 ο Χ. 

ξεκίνησε τη σχολική του ζωή πηγαίνοντας στο Νηπιαγωγείο και έδειξε 

ενθουσιασμό καθώς εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον να βρίσκεται με 
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συνομηλίκους του. Ωστόσο, δείχνει ενδιαφέρον για επικοινωνία με παιδιά της 

ηλικίας του, αλλά, λόγω της περιορισμένης ικανότητάς του στο λόγο και των 

δυσκολιών του στην άρθρωση, δε βρίσκει ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να 

εκνευρίζεται και να μην είναι πάντα συνεργάσιμος. Στο νηπιαγωγείο 

παρουσίασε δυσκολίες στην αδρή και λεπτή κινητικότητα, δεν έχει κατακτήσει 

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και δεν είχε αποκτήσει τον έλεγχο των 

σφικτήρων, παρ’ όλες τις προσπάθειες των γονιών του. Ο Χ. χαρακτηρίζεται 

αμφίχειρας και παρουσίασε ανώριμη λαβή του μολυβιού. Από τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του μέχρι σήμερα ο Χ. έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας 

και λογοθεραπείας. Επιπλέον, μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε μία 

εργασία για μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

συμμετέχει για μια ώρα σε μία δραστηριότητα, ομαδική ή ατομική.  

Σύμφωνα με την άτυπη Ψυχολογική και παιδαγωγική αξιολόγηση του ΚΕ. 

Δ. Δ. Υ. Ν. Φλώρινας προέκυψε ότι ο Χ. είναι ένα συμπαθητικό παιδί, το οποίο 

συνεργάστηκε εν μέρει με τους εξεταστές κατά τη διάρκεια της άτυπης 

παρατήρησης και εκτίμησης του νοητικού και δυναμικού καθώς και των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων που ο Χ είχε κατακτήσει. Σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις ο Χ. ήταν προσεγγίσιμος και δεκτικός στο άγγιγμα, υπάκουε στις 

εντολές όταν του ζητούσαν κάποιο αντικείμενο και συμφωνούσε καταφατικά 

λέγοντας « ναι». Ο λόγος του δεν ήταν πάντα κατανοητός και οι περιορισμένες 

λέξεις που χρησιμοποιούσε για να συνεννοηθεί ήταν «ναι», «εντώ» αντί για « 

εδώ», « ατό» αντί για το « αυτό», « ίνο» αντί για το « κίτρινο», καθώς και οι 

τελευταίες συλλαβές πολλών λέξεων.  

Σχετικά με την κινητικότητα των άνω άκρων, ο Χ. τοποθέτησε σωστά το 

καπάκι στο πίσω μέρος του μαρκαδόρου και χρωμάτισε το χαρτί που του 

δόθηκε, ακαθόριστα εναλλάσσοντας τα δύο του χέρια. Ο Χ. δε χρωμάτισε μέσα 

στο περίγραμμα αλλά κοντά και γύρω από αυτό. Επέλεγε σωστά κάποια 

χρώματα, ήξερε που βρίσκονται όλα τα μέρη του σώματος (το κεφάλι, η μύτη, το 

μάτι, το στόμα, τα μαλλιά, το αυτί, το μάγουλο, τα φρύδια, τα δόντια, τα χέρια, η 

γλώσσα, ο λαιμός, η κοιλιά και τα πόδια). Επιπλέον, στα ενσφηνώματα με 

παραστάσεις φρούτων και ζώων ο Χ. έβγαλε κομμάτια, προσπαθώντας να τα 

επανατοποθετήσει. Ωστόσο, η διάσπαση προσοχής του Χ. ήταν έντονη.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, όπως προέκυψε από την αναλυτική 

αξιολόγηση του ΚΕ. Δ. Δ. Υ του Ν. Φλώρινας ο Χ. παρουσιάζει ΣD, με αποτέλεσμα 

να εμφανίζει νοητική ανεπάρκεια καθώς και διαταραχές ομιλίας – λόγου.  

 

5. 2. Η διαδικασία 

Για την αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας και του οπτικο-κινητικού 

συντονισμού του μαθητή με ΣD χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Beery VMI-6 

(Visual Motor Integration, Beery, 1997). Η δοκιμασία Beery VMI-6 

παραχωρήθηκε δύο φορές, μία φορά πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και μία 

μετά το πέρας των παρεμβάσεων. Οργανώθηκαν και εφαρμόσθηκαν συνολικά, 

12 παρεμβατικές διδασκαλίες στο 5/ θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο της 

Φλώρινας. Παραχωρήθηκε άδεια υλοποίησης των παρεμβατικών διδασκαλιών 

ύστερα από συζήτηση και συνεννόηση με το διευθυντή του ειδικού δημοτικού 

σχολείου της Φλώρινας.  

Ωστόσο, η ερευνήτρια μετά το πέρας της κάθε παρέμβασης τηρούσε 

ημερολόγιο με σκοπό την καταγραφή και τη συγκέντρωση των στοιχείων 

εξέλιξης του μαθητή. Επιπλέον, το ημερολόγιο πρόσφερε το απαραίτητο υλικό 

και την τεκμηρίωση για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και υποστήριξε 

την ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του έργου και τη 

λειτουργικότητα των επιμέρους διαστάσεων του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

υλικού.  

 

 5. 3. Εργαλεία 

 5. 3. 1. Περιγραφή της δοκιμασίας Beery VMI-6 

Υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες δοκιμασίες που μπορούν να μετρήσουν το 

βαθμό ανάπτυξης του οπτικοκινητικού συντονισμού ενός ατόμου. Για 

παράδειγμα, το Beery Developmental Test of Visual-Motor Integration-6 (Beery 

& Βeery, 2010) είναι μία σύγχρονη δοκιμασία που μετρά της οπτικοκινητικές 

δυνατότητες ενός ατόμου και διεξάγεται σε άτομα ηλικίας από 2 ετών έως και 

100 ετών. Η συγκεκριμένη δοκιμασία, αλλά και οι περισσότερες δοκιμασίες που 

έχουν την ικανότητα να μετράνε το βαθμό ανάπτυξης των οπτικοκινητικών 

δεξιοτήτων ενός ατόμου χρησιμοποιούνται κυρίως στην εκπαίδευση και στην 
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ιατρική έχοντας ως στόχο την ανεύρεση των δυσκολιών και την αποκατάστασή 

τους.  

Το Beery VMI-6 μπορεί να διεξαχθεί σε άτομα που παρουσιάζουν ενδείξεις 

μειωμένου οπτικοκινητικού συντονισμού, αποκλειστικά και μόνο από ειδικούς, 

όπως πτυχιούχους ψυχολογίας ή ειδικούς επιστήμονες καταρτισμένους σε 

συναφή κλάδο. Το Beery VMI-6 εξετάζει το βαθμό ανάπτυξης της οπτικής 

αντίληψης και των κινητικών ικανοτήτων ενός ατόμου και βοηθάει αρκετά στην 

πρώιμη ανακάλυψη των δυσκολιών που παρουσιάζονται στους μαθητές μικρής 

ηλικίας (Beery & Βeery, 2010).  

Η πρώτη έκδοση της δοκιμασία Beery VMI δημιουργήθηκε το 1967 και 

χρησιμοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Ο 

χαρακτηρισμός του Beery VMI ως μία πολιτισμικά ανεξάρτητη δοκιμασία και μη 

λεκτική δοκιμασία συνέβαλε στην διεξαγωγή του σε άτομα διαφορετικών 

εθνικοτήτων και πολιτισμών. Στην αρχική του μορφή η δοκιμασία Beery VMI 

εξέταζε την ικανότητα του μαθητή να συντονίζει τις οπτικές και κινητικές του 

δεξιότητες μέσω τυποποιημένων εργασιών αντιγραφής. Το 1997 το Beery VMI 

τεστ ανανεώθηκε, καθώς προστέθηκαν 2 συμπληρωματικές ερευνητικές 

κλίμακες. Οι συγκεκριμένες κλίμακες εξέταζαν ξεχωριστά την ικανότητα της 

οπτικής αντίληψης (Visual) και το βαθμό της κινητικής ανάπτυξης (Motor) του 

ατόμου. Μέσω της συγκεκριμένης εξέτασης, γίνεται εύκολα αντιληπτό αν ένα 

παιδί παρουσιάζει δυσκολίες μόνο στην οπτική αντίληψη, ή μόνο στην κινητική 

του ανάπτυξη ή συνολικά στην ανάπτυξη του οπτικοκινητικού του συντονισμού. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παρέμβαση να στοχεύει στα συγκεκριμένα σημεία 

που έχει ανάγκη το άτομο να αναπτύξει (Su et al, 2009).  

Σύμφωνα με τους Beery & Beery (2010) τα βασικά χαρακτηριστικά της 

δοκιμασίας Beery VMI-6 που το κάνουν να διαφέρει από τα υπόλοιπα είναι τα 

εξής :  

- Παρέχει αποτελέσματα / βαθμολογίες σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 

χρόνων.  

- Αποτελεί μία μη λεκτική δοκιμασία.  

-  Χαρακτηρίζεται ως μία δοκιμασία πολιτισμικά ανεξάρτητη.  

- Υπάρχει αναγκαία ατομική αξιολόγηση.  
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- Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε ομάδες ή σε εξατομικευμένη αξιολόγηση.  

- Οι οδηγίες υλοποίησης της δοκιμασίας χαρακτηρίζονται εύκολα κατανοητές 

και δεν απαιτείται η τροποποίησή τους σε μεγαλύτερα παιδιά ή ενήλικες.  

- Εξυπηρετεί ως ερευνητικό εργαλείο.  

- Στην πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 

υπηρεσιών που θα βοηθήσουν το παιδί να βελτιώσει τα σημεία στα οποία 

ανιχνεύτηκαν δυσκολίες.  

- Το περιεχόμενό του ενισχύει την εγκυρότητα της δοκιμασίας 

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

βοηθήσει στην ανίχνευση σημαντικών δυσκολιών οπτικοκινητικού 

συντονισμού, 2) να επιτύχει τις αναγκαίες υπηρεσίες για τα άτομα που έχουν 

αυτές τις δυσκολίες, 3) να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων παρέμβασης και 4) να εξυπηρετήσει 

ως ερευνητικό εργαλείο (Beery, 1997).  

Η δοκιμασία VMI συνοδεύεται από δυο σταθμισμένες συμπληρωματικές 

δοκιμασίες: τη δοκιμασία οπτικής αντίληψης (Visual) και τη δοκιμασία 

κινητικού συντονισμού (Motor). Είναι εξαιρετικής σημασίας η διαδοχή των 

δοκιμασιών. Πρώτα γίνεται το VMI, μετά το Visual Perception και μετά το Motor 

Coordination αυστηρά. Όπως συμβαίνει στα περισσότερα εργαλεία ανίχνευσης 

η εκτέλεση της μίας δοκιμασίας επηρεάζει την εκτέλεση και την απόδοση της 

άλλης (Beery & Beery, 2010).  

 

Οπτικοκινητικός συντονισμός (Visual Motor Integration) 

Η δοκιμασία VMI αξιολογεί την αλληλεπίδραση της οπτικής αντίληψης 

και των κινητικών δεξιοτήτων. Ο συμμετέχων μιμείται και αντιγράφει μία 

αναπτυξιακά διαδοχική σειρά ορισμένων γεωμετρικών μορφών 

χρησιμοποιώντας το μολύβι. Τα παιδία κάτω από τη λειτουργική ηλικία των 5 

ετών υλοποιούν τη δοκιμασία VMI μιμούμενοι την εκτέλεση των οργανωμένων 

καθηκόντων. Στις μεγαλύτερες ηλικίες οι απαιτήσεις αυξάνονται καθώς οι 

συμμετέχωντες καλούνται να αντιγράψουν 30 γεωμετρικές μορφές με τη χρήση 

του μολυβιού. Ο εξεταστής καλείται να παρέχει τις βασικές οδηγίες υλοποίησης 
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της δοκιμασίας όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο και παρατηρεί τον 

εξεταζόμενο (Beery & Beery, 2010).  

 

Οπτική αντίληψη (Visual Perception) 

Η δεύτερη δοκιμασία Visual Perception αξιολογεί την οπτική ικανότητα 

του ατόμου χωρίς να ενσωματώνεται η αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας. 

Τα παιδιά κάτω από την λειτουργική ηλικία των 5 ετών καλούνται να 

επισημάνουν διάφορα στοιχεία και εικόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο, 

συμπεριλαμβανομένων των μερών του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο, 

αξιολογείται η ικανότητα των παιδιών να εντοπίζουν οπτικά διάφορα 

αντικείμενα και σημεία. Για τα μεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες η 

συμπληρωματική δοκιμασία οπτικής αντίληψης (Visual) περιλαμβάνει 27 

σχέδια. Ο εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει την αντίστοιχη σωστή εικόνα 

με αυτή του πλαισίου μέσα σε διάρκεια τριών λεπτά μεταξύ πολλαπλών 

επιλογών. Οι απαντήσεις καταγράφονται από τον εξεταστή, εξαλείφοντας έτσι 

την ανάγκη για καλό έλεγχο κίνησης εκ μέρους του εξεταζόμενου (Beery & 

Beery, 2010).  

 

Κινητικός συντονισμός (Motor Coordination) 

Η τρίτη δοκιμασία Motor Coordination αξιολογεί τη λεπτή κινητικότητα 

του συμμετέχωντος χωρίς να περιλαμβάνει την αξιολόγησή του στον τομέα της 

οπτικής αντίληψης. Η δοκιμασία δέχεται τη χρήση του μολυβιού από το 

συμμετέχοντα χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και τουλάχιστον ένα δάχτυλο. Το 

άτομο καλείται να ενώσει με μολύβι καθορισμένο αριθμό κουκίδων, σε ένα 

δεδομένο πλαίσιο. Ο σκοπός είναι να αξιολογηθεί η ικανότητα του ατόμου να 

ελέγχει τις κινήσεις δακτύλων και χεριού (Beery & Beery, 2010).  

Κατά την διάρκεια υλοποίησης των τριών δοκιμασιών ο μαθητής οφείλει 

να κάθεται ατομικά στο θρανίο έχοντας τοποθετημένα μπροστά του τα ειδικά 

χαρτιά και ένα μολύβι δίχως σβήστρα. Ο εξεταστής παρατηρεί τη στάση του 

σώματος του εξεταζόμενου και παροτρύνει την αλλαγή της εφόσον θεωρείται 

μη κατάλληλη. Οι δοκιμασίες ξεκινούν μετά την παραχώρηση καθοδηγητικών 
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οδηγιών από τον εξεταστή και κατόπιν εντολής εκτέλεσης των δοκιμασιών 

(Beery & Beery, 2010).  

 

Βαθμολογία  

Το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες βαθμολόγησης και παραδείγματα για όλες 

τις εργασίες. Η στάθμιση είναι για την Αμερική (Beery & Beery, 2010). Πολύ 

χαμηλή όταν η επίδοση είναι μικρότερη του 69.  

- Χαμηλή όταν το σκορ είναι από 70-79.  

- Μέση κατώτερη όταν το σκορ είναι 80-89.  

- Μέση όταν το σκορ είναι 90-110.  

- Μέση ανώτερη όταν το σκορ είναι 111-120.  

- Υψηλή όταν το σκορ είναι 121-129.  

- Πολύ υψηλή όταν το σκορ είναι μεγαλύτερο από 130.  

 

5. 3. 2. Το ημερολόγιο 

Περιεχόμενο και Διαμόρφωση του Ημερολογίου 

Η συγγραφή του ημερολογίου αποτέλεσε ένα σημαντικό μεθοδολογικό 

εργαλείο για τη συστηματική καταγραφή των διαφόρων πληροφοριών που 

συνδέθηκαν με την εφαρμογή των δώδεκα παρεμβατικών διδασκαλιών αλλά και 

με την ανάπτυξη του μαθητευομένου στον τομέα των γραφοκινητικών 

ικανοτήτων. Το ημερολόγιο αποτέλεσε μια γραπτή απεικόνιση των γεγονότων 

κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των δώδεκα παρεμβατικών 

διδασκαλιών, από την οπτική της ερευνήτριας.  

Στο πλαίσιο της αυτό-αξιολόγησης της ερευνήτριας, το ημερολόγιο 

αναδείχθηκε σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο, η χρήση του 

οποίου συνέβαλλε σε μια διαδικασία συστηματικής καταγραφής, 

προβληματισμού, ερμηνείας, σχεδιασμού και θεωρητικοποίησης των 

εκπαιδευτικών πρακτικών. Η ερευνήτρια κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις οι 

οποίες αξιολογούσαν το έργο, τη δράση, τη προσπάθεια αλλά και την 

αποτελεσματικότητα της κάθε διδασκαλίας μεμονωμένα.  

Το ημερολόγιο περιελάμβανε 3 βασικούς άξονες.  

1ος άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 
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1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί;  

2ος άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με τον μαθητή 

3. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά ο μαθητής; 

4.  Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

3ος άξονας: Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

5. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

6. 7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Μέσω της τήρησης του ημερολογίου και της αυτοαξιολόγησης : 

- δημιουργήθηκαν ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής 

πράξης  

- εντοπίσθηκαν τυχόν «αδυναμίες» του εκπαιδευτικού έργου και 

δημιουργήθηκαν συνθήκες για βελτίωση  

-  ενισχύθηκε σταδιακά το έργο της ερευνήτριας  

-  αναδείχθηκαν οι θετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Η συστηματική καταγραφή δεδομένων λειτούργησε και ως 

αναστοχαστική διαδικασία για την ερευνήτρια, ενισχύοντας την αυτογνωσία 

της και συμβάλλοντας στη διερεύνηση, την κατανόηση και τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής πράξης. Επιπλέον, η τήρηση του ημερολογίου διευκόλυνε την 

ερευνήτρια να αποτυπώσει τις παρατηρήσεις της στα θέματα που αφορούν την 

ανάπτυξη α) του οπτικοκινητικού συντονισμού β) την οπτικής αντίληψης γ) της 

λεπτής κινητικότητας και δ) της κινητικής ανάπτυξης του μαθητή.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ημερολόγιο οφείλει να συμπληρώνεται σε 

τακτά διαστήματα, κατά το δυνατόν σε χρόνο όχι απομακρυσμένο από την 

κατάσταση στην οποία αναφέρεται. Όσο απομακρύνεται η συγγραφή του 

ημερολογίου από το χρόνο δράσης, τόσο λιγότερα στοιχεία εμπεριέχει και τόσο 
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περιορίζεται η δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησής του. Γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο, τα ημερολόγια συμπληρώθηκαν από τη ερευνήτρια σχεδόν την ίδια μέρα 

που υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση που αναφέρει.  

 

5. 4. Η οργάνωση των παρεμβάσεων 

 

Οι δώδεκα παρεμβατικές διδασκαλίες οργανώθηκαν από τη ερευνήτρια 

με σκοπό να αναπτύξουν τους τομείς στους οποίος ο μαθητής δυσκολεύεται. Πιο 

συγκεκριμένα, βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης είναι η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού 

συντονισμού και η ανάπτυξη των γραφοκινητικών ικανοτήτων του μαθητή.  

Οι δώδεκα παρεμβατικές διδασκαλίες χωρίστηκαν σε τρία μέρη 

(προετοιμασία, κύριο μέρος και κλείσιμο) και ο απαιτούμενος διδακτικός χρόνος 

υλοποίησης τους ήταν περίπου 40 λεπτά. Ο συγκεκριμένος χωρισμός διευκόλυνε 

αρκετά τη ροή της διδακτικής πράξης επιτρέποντας το μαθητή να ενταχθεί 

ομαλά στην καινούρια διδακτική ενότητα και τέλος να επισημοποιηθεί η νέα 

γνώση.  

Οι παρεμβατικές διδασκαλίες διεκπεραιώθηκαν στο 5/ θέσιο ειδικό 

δημοτικό σχολείο της Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα, παραχωρήθηκε άδεια 

υλοποίησης των παρεμβατικών διδασκαλιών ύστερα από συζήτηση και 

συνεννόηση με το διευθυντή του ειδικού δημοτικού σχολείου της Φλώρινας.  Οι 

ημερομηνία έναρξης των παρεμβατικών διδασκαλιών ήταν 6/ 10 /2015 και η 

ημερομηνία λήξης των παρεμβατικών διδασκαλιών ήταν 27/ 11/ 2015.  

Οι 12 διδακτικές παρεμβάσεις δημιουργήθηκαν από τη ερευνήτρια 

έχοντας ως κανόνα τη δημιουργία θετικών συναισθημάτων από μέρος του 

μαθητή. Σκοπός της ερευνήτριας ήταν ο μαθητής να εκπαιδευτεί με βάση 

ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες θα κέντριζαν το 

ενδιαφέρον του μαθητή.  

 

5. 4. 1. Η περιγραφή των παρεμβάσεων.  

Οι 12 παρεμβατικές διδασκαλίες οργανώθηκαν από τη ερευνήτρια 

προσεγγίζοντας διαθεματικά ενότητες διαφόρων μαθημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης 

του Δημοτικού. Βασικός στόχος των πλάνων διδασκαλίας αποτέλεσε η 
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ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού, της λεπτής κινητικότητας και των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Η ερευνήτρια οργάνωσε τα πλάνα των 

παρεμβατικών διδασκαλιών με βάση τα ενδιαφέροντα του μαθητή 

προσπαθώντας να διεκπεραιώσει τη διδακτική πράξη ομαλά συνδέοντας τη 

θεματική της προηγούμενης διδασκαλίας με την επόμενη.  

Οι δώδεκα παρεμβατικές διδασκαλίες χωρίστηκαν σε τρία μέρη 

(προετοιμασία, κύριο μέρος και κλείσιμο) και ο απαιτούμενος διδακτικός χρόνος 

υλοποίησης τους ήταν περίπου 40 λεπτά. Ο συγκεκριμένος χωρισμός των 

φάσεων έγινε σκόπιμα από τη ερευνήτρια καθώς αποσκοπούσε στην ομαλή 

ένταξη του μαθητή στο διδακτικό θέμα. Η προετοιμασία της διδασκαλίας 

περιλάμβανε τη γνωριμία του μαθητή με τη καινούρια διδακτική ενότητα. Το 

κύριο μέρος των διδακτικών παρεμβάσεων κάλυπτε το μεγαλύτερο διδακτικό 

χρόνο καθώς περιλάμβανε την υλοποίηση μίας δραστηριότητας αρκετά μεγάλης 

σε έκταση. Τέλος, το κλείσιμο των διδακτικών παρεμβάσεων κατείχε τον 

επαναληπτικό ρόλο της διδακτικής παρέμβασης.  

1η παρέμβαση  

Η πρώτη παρέμβαση συνδέθηκε διαθεματικά με το μάθημα των 

μαθηματικών της Α’ Δημοτικού και συγκεκριμένα με την ενότητα που δίδασκε 

τα γεωμετρικά σχήματα. Οι δραστηριότητες της 1ης εκπαιδευτικής παρέμβασης 

κατανεμήθηκαν σε τρεις αλληλένδετα μεταξύ τους φάσεις και ο απαιτούμενος 

συνολικός χρόνος υλοποίησης της διδασκαλίας υπολογίζεται 45’ λεπτά. Στην 

πρώτη φάση της προετοιμασίας η ερευνήτρια παρουσιάζει στο μαθητή 5 

τουβλάκια - παιχνίδια, τα οποία φέρουν τη μορφή των 5 βασικών γεωμετρικών 

σχημάτων (ορθογώνιο, τετράγωνο, ρόμβος, κύκλος και τρίγωνο). Ο μαθητής έχει 

την ευκαιρία να αγγίξει και να επεξεργαστεί τα συγκεκριμένα αντικείμενα, ενώ 

παράλληλα η ερευνήτρια αναφέρει τις ονομασίες της κάθε γεωμετρικής μορφής. 

Μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας ενεργοποιείται το ενδιαφέρον του 

μαθητή και πραγματοποιείται η ανάπτυξη της αφής. Στο κύριο μέρος της 

παρέμβασης η ερευνήτρια παρουσιάζει στον μαθητή ένα αυτοσχέδιο παραμύθι 

με τίτλο «Καλώς ήρθατε στη Σχηματούπολη». Σύμφωνα με το περιεχόμενο του 

παραμυθιού, ο μαθητής αντικρίζοντας ορισμένες ζωγραφισμένες και 

χρωματισμένες γεωμετρικές μορφές καλείται να τοποθετήσει περιμετρικά σε 
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αυτές ορισμένα χαρτόνια τα οποία του δίνονται. Τα συγκεκριμένα χαρτόνια 

είναι κομμένα με βάση τις διαστάσεις των γεωμετρικών μορφών του 

παραμυθιού και ο μαθητής καλείται να τα τοποθετήσει στη σωστή θέση. Κύριοι 

στόχοι της δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, 

του οπτικοκινητικού συντονισμού και της διάκρισης των χρωμάτων. Τέλος, στη 

τελευταία φάση της παρέμβασης γίνεται η επισημοποίηση της νέας γνώσης. Οι 

πέντε βασικές γεωμετρικές μορφές όπου ο μαθητής διδάχθηκε, παρατίθενται 

στον μαθητή σε παράταξη σε χαρτί Α4 με καταγεγραμμένες τις ονομασίες τους 

στις οποίες ο μαθητής οφείλει να τοποθετήσει περιμετρικά τα αντίστοιχα 

χαρτόνια που του δίνονται.  

2η παρέμβαση 

Η δεύτερη παρέμβαση αποτελεί προέκταση της πρώτης καθώς το 

διδακτικό θέμα είναι κοινό. Η δεύτερη παρέμβαση χωρίζεται σε τρεις φάσεις και 

ο απαιτούμενος συνολικός χρόνος υλοποίησης των δραστηριοτήτων είναι 45’ 

λεπτά. Αρχικά, στην προετοιμασία της δεύτερης παρέμβασης η ερευνήτρια 

επαναλαμβάνει μαζί με τη βοήθεια του μαθητή την υλοποίηση των κύριων 

σημείων του παραμυθιού, το οποίο αποτέλεσε το διδακτικό υλικό της 1ης 

παρεμβατικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, το παραμύθι με θέμα τα 

γεωμετρικά σχήματα επαναλαμβάνεται με ανανεωμένο και διαφορετικό τέλος, 

το οποίο θα αποτελέσει έναυσμα για την υλοποίηση της κύριας δραστηριότητας 

της 2ης παρεμβατικής διαδικασίας. Στόχος της δραστηριότητας αποτελεί η 

επανάληψη των προηγούμενων διδασκόμενων εννοιών. Η δραστηριότητα του 

κύριου μέρους της δεύτερης παρεμβατικής διδασκαλία συνδέεται με το τέλος 

της πλοκής του παραμυθιού που διδάχθηκε ο μαθητής. Το τέλος του 

παραμυθιού που διδάχθηκε ο μαθητής παρουσιάζει τους 2 πρωταγωνιστές 

πεινασμένους επιθυμώντας να ζυμώσουν κουλουράκια σε μορφή γεωμετρικών 

σχημάτων. Δίνονται στο μαθητή 5 πλάκες πλαστελίνης διαφορετικών 

χρωμάτων μέσω των οποίων θα «ζυμωθούν» τα κουλουράκια. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η επιτακτική τήρηση του κανόνα « Η ζύμωση των 

κουλουριών θα γίνεται σε μορφή γεωμετρικών σχημάτων». Βασικοί στόχοι της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας αποτελεί η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας 

και του οπτικοκινητικού συντονισμού καθώς και η ενδυνάμωση των μυών των 
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δαχτύλων. Τέλος, στη τελική φάση της δεύτερης παρέμβασης ο μαθητής 

καλείται να τοποθετήσει στο ταψί με τη βοήθεια της σπάτουλας τα 

κουλουράκια που ζύμωσε. Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι ο 

μαθητής να τοποθετήσει τη ζυμωμένη πλαστελίνη αρχικά στη σπάτουλα και 

έπειτα στο τοποθετημένο στην έδρα ταψί με συντονισμένες και ομαλές κινήσεις. 

Οι βασικοί στόχοι είναι η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του 

οπτικοκινητικού συντονισμού καθώς και ο αμφίπλευρος συντονισμός των άνω 

άκρων.  

3η παρέμβαση 

Η τρίτη παρέμβαση συνδέθηκε διαθεματικά με το μάθημα της μελέτης 

περιβάλλοντος της Ά Δημοτικού και συγκεκριμένα με την ενότητα 17 « Η 

διατροφή μας». Στην πρώτη φάση της τρίτης παρέμβασης η ερευνήτρια 

αναδεικνύει στο μαθητή ένα χαρτόνι, το οποίο περιλαμβάνει 9 εικόνες 

διαφορετικών ειδών φρούτων με αναρτημένες τις ονομασίες τους. Ο μαθητής 

μαζί με τη βοήθεια της ερευνήτριας δακτυλοδεικτούν την κάθε εικόνα 

ξεχωριστά, τη σχολιάζουν, διαβάζουν φωναχτά την ονομασία τους και 

διακρίνουν τα χρώματα των φρούτων. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας 

αποτέλεσαν η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού καθώς και η εισαγωγή του μαθητή στην ενότητα των φρούτων. Εν 

συνεχεία, στη δραστηριότητα του κύριου μέρους η ερευνήτρια παρουσιάζει στο 

μαθητή 2 κόλλες Α4, όπου στην κάθε μία παρουσιάζονται 6 εικόνες 

διαφορετικών ειδών φρούτων. Ο μαθητής καλείται να κόψει τις εικόνες των 

φρούτων με το ψαλίδι και στη συνέχεια να τις τοποθετήσει σε ένα χάρτινο 

δέντρο με τη βοήθεια της κόλλας-στικ. Μέσω της χρήσης του ψαλιδιού και της 

κόλλας στικ υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας 

και του οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή. Τέλος, η τελευταία φάση της 

τρίτης παρέμβασης περιλαμβάνει την ανάρτηση της δραστηριότητας σε κάποιο 

σημείο της τάξης. Σημαντικό σημείο της παρέμβασης αποτελεί η συνεχής 

επιβράβευση του μαθητή με σκοπό την βελτίωση της αυτοπεποίθησής και της 

αυτοεκτίμησής του.  
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4η παρέμβαση  

Η 4η παρέμβαση αποτελεί συνέχεια της 3ης παρεμβατικής διδασκαλία 

καθώς το διδακτικό θέμα είναι κοινό. Η 4η παρέμβαση αρχίζει με την ανάδειξη 

ενός ολιγόλεπτου βίντεο, μέσα στο οποίο τα υγιεινά φρούτα και τα συστατικά 

τους παίρνουν μορφή, προσωποποιούνται και συστήνονται στον τηλεθεατή. Η 

χρήση των ερωταποκρίσεων αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα έναρξης 

ενός εποικοδομητικού διαλόγου. Η επιλογή του εποπτικού υλικού ως μέσο 

έναρξης της διδασκαλίας δεν είναι τυχαία, καθώς μέσω του βίντεο 

διευκολύνεται η διέγερση του ενδιαφέροντος και η συγκέντρωση της προσοχής 

του μαθητή. Στο κύριο μέρος της 4ης παρέμβασης η ερευνήτρια τοποθετεί στο 

θρανίο του μαθητή δύο κόλλες Α4, πάνω στις οποίες απεικονίζονται τα 

περιμετρικά σχέδια ενός σταφυλιού και ενός μήλου. Ο μαθητής καλείται να 

δημιουργήσει σφαιρικές μπάλες από γκοφρέ χαρτόνι και με τη βοήθεια του 

πινέλο και της κόλλας ατλακόλ να τις τοποθετήσει στο εικονιζόμενο φρούτο. Τα 

βήματα της συγκεκριμένης διδασκαλίας αποτελούν μία αποτελεσματική 

διαδικασία ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας των άνω άκρων και 

συγκεκριμένα των δαχτύλων και της παλάμης του μαθητή. Η τελική φάση της 

4ης παρεβατικής διδασκαλίας περιλαμβάνει τη δραστηριότητα memory game το 

οποίο περιλαμβάνει εικόνες διάφορων φρούτων. Η ερευνήτρια θεώρησε ότι ο 

μαθητής όφειλε να ξεκινήσει το παιχνίδι με 6 κάρτες. Βασικοί στόχοι του 

memory game είναι η ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού.  

5η παρέμβαση  

Η πέμπτη παρέμβαση αποτελεί την συνέχεια της τρίτης και τέταρτης 

παρέμβασης καθώς το διδακτικό θέμα είναι τα φρούτα. Αρχικά, στην πρώτη 

φάση της 5ης παρέμβασης η ερευνήτρια παρουσιάζει στο μαθητή ορισμένες 

κατασκευές, οι οποίες έχουν ως βασική θεματική ενότητα τα φρούτα. Οι εικόνες 

παρουσιάζουν τους μικρούς μαθητές- κατασκευαστές των δραστηριοτήτων να 

φωτογραφίζονται. Έτσι, μέσω των φωτογραφιών η ερευνήτρια δημιουργεί 

κίνητρο στο μαθητή με σκοπό να κατασκευάσουν μαζί μία Φρούτο- παγίδα για 

να διακοσμήσουν τη σχολική τάξη. Το κύριο μέρος της πέμπτης παρέμβασης 

περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας φρουτοπαγίδας. Η ερευνήτρια τοποθετεί 
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πάνω στο θρανίο του μαθητή ένα σφαιρικά κομμένο κομμάτι χαρτοκιβώτιου, 6 

κλωστές πλεξίματος ίδιου μήκους, 6 τετραγωνισμένες κάρτες από χαρτόνι όπου 

στην κάθε μία βρίσκεται περιμετρικά σχεδιασμένο ένα φρούτο. Η ερευνήτρια 

προσφέρει τις απαραίτητες οδηγίες υλοποίησης της φρουτοπαγίδας στον 

μαθητή και ο ίδιος καλείται να τις υλοποιήσει κάνοντας συνεχώς συντονισμένες 

κινήσεις με τα χέρια του. Η ερευνήτρια οφείλει να βοηθάει συνεχώς το μαθητή 

καθώς τα βήματα είναι αρκετά δύσκολα καθώς περιλαμβάνουν το πέρασμα 

λεπτών κλωστών μέσα από τρύπες και τη χρήση του ψαλιδιού. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα στοχεύει εξ ολοκλήρου στην ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού καθώς και στην ανάπτυξη 

του αμφίπλευρου συντονισμού των άνω άκρων. Η τελική φάση της πέμπτης 

παρέμβασης περιλαμβάνει τη δραστηριότητα memory game με τις εικόνες αυτή 

τη φορά να αυξάνονται στις 8 από τις 6 που υπήρχαν στην προηγούμενη 

διδασκαλία.  

6η παρέμβαση  

Η έκτη παρέμβαση συνδέθηκε διαθεματικά με τα μαθηματικά της Ά 

Δημοτικού και συγκεκριμένα με την 1η ενότητα του 4ου κεφαλαίου «οι αριθμοί 

από το 1 έως το 5». Η έκτη παρέμβαση ξεκίνησε με την ανάδειξη ενός 

επιμορφωτικού βίντεο, το οποίο περιέχει παιδικά τραγούδια με θέμα τους 

αριθμούς. Η παρουσίαση του βίντεο αποτελεί σκόπιμη επιλογή της ερευνήτριας 

και έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να χαλαρώσει για να μπορέσει στη συνέχεια 

με ευχαρίστηση να λάβει στα χέρια του το μολύβι και να υλοποιήσει την 

δραστηριότητα του κύριου μέρους. Το κύριο μέρος της έκτης παρέμβασης η 

ερευνήτρια παρουσιάζει στον μαθητή ένα μεγάλο χαρτόνι φτιαγμένο από 

χαρτόκουτα, το οποίο αναπαριστά μία γυάλα με ενταγμένα μέσα της 5 ψάρια. 

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια μοιράζει στον μαθητή 2 φύλλα Α4 στα οποία είναι 

γραμμένη η ιστορία- παραμύθι των 5 ψαριών που βρίσκονται μέσα στη γυάλα. Ο 

μαθητής σε κάθε σημείο της ιστορίας καλείται να σχεδιάζει τόσες γραμμές όσες 

είναι κάθε φορά τα ψάρια που παρατηρεί μέσα στη γυάλα. Η χάραξη των 

γραμμών που καλείται να δημιουργήσει ο μαθητής διευκολύνεται με την 

τοποθέτηση κάθετων κουκίδων στην κόλλα Α4. Μέσω της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας επιδιώκεται η άσκηση του μαθητή ώστε να είναι ικανός 1)να 
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αναγνωρίζει και να χειρίζεται τους αριθμούς με διάφορες αναπαραστάσεις 2) να 

καταμετρεί συλλογές αποτελούμενες από ένα έως πέντε αντικείμενα 3) να 

χαράζει πάνω σε κουκίδες ευθείες γραμμές με σκοπό να αναπαραστήσει στο 

χαρτί τον αριθμό των αντικειμένων που παρατηρεί 4) να εκτιμάει τις ποσότητες. 

Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων. Τέλος, η ερευνήτρια μετά το πέρας της κύριας δραστηριότητας 

μοιράζει στον μαθητή μία κόλλα Α4 η οποία περιλαμβάνει τους 5 αριθμούς 

σχηματισμένους σε κουκίδες. Ο μαθητής καλείται να ενώσει τις κουκίδες με τη 

χρήση των πολύχρωμων ξυλομπογιών. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας 

αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

7η παρέμβαση  

Η 7η ημέρα παρέμβασης αποτελεί επαναληπτική ενότητα της 6η 

παρέμβασης, καθώς το θέμα είναι κοινό «οι αριθμοί από το1 έως το 5» και 

στοχεύει στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Έτσι, η 

έναρξη της 7ης παρέμβασης περιλαμβάνει την ανάδειξη ενός βίντεο, το οποίο 

μαθαίνει τους αριθμούς στους μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης σε 

μορφή τραγουδιού. Επιπλέον, μέσω της ανάδειξης του εποπτικού υλικού ο 

μαθητής αποκτάει κίνητρο για μάθηση και επανδρώνεται με θετικά 

συναισθήματα, πράγμα που διευκολύνει την υλοποίηση της διδασκαλίας. Εν 

συνεχεία, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η ερευνήτρια μετά την ανάδειξη του 

σχετικού με την ενότητα βίντεο, παρουσιάζει στον μαθητή ένα παραμύθι (της 

συγγραφέα Στέλλα Ζούπα από τις εκδόσεις Σαββάλα) μέσα στο οποίο οι μικροί 

μαθητές μαθαίνουν να γράφουν τους αριθμούς με τη βοήθεια ενός ενταγμένου 

στο παραμύθι πίνακα. Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένος για τη δημιουργία ζωγραφιών και συμβόλων με ειδική πένα και 

απλή συρόμενη γόμα. Έτσι, ο μαθητής εξασκεί τη γραφή παίζοντας καθώς 

χρησιμοποιεί ως εργαλείο γραφής τον μαγικό πίνακα. Βασικοί στόχοι της 

δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Τέλος, η 

ερευνήτρια μετά το πέρας της κύριας δραστηριότητας μοιράζει στον μαθητή μία 
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κόλλα Α4 η οποία περιλαμβάνει τους 5 αριθμούς σχηματισμένους σε κουκίδες. Ο 

μαθητής καλείται να ενώσει τις κουκίδες με τη χρήση των πολύχρωμων 

ξυλομπογιών. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη 

λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

8η παρέμβαση 

Η 8η ημέρα παρέμβασης αποτελεί επαναληπτική ενότητα της 6ης και 7ης 

παρέμβασης, καθώς το θέμα είναι κοινό «οι αριθμοί από το1 έως το 5» και 

στοχεύει στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Αρχικά, 

η 1η φάση της 8ης παρέμβασης προτείνεται να ξεκινήσει με ένα παιχνίδι 

εκτίμησης των ποσοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνήτρια αναφέρει στο 

μαθητή ότι θα παίξουν το μανάβικο και ότι ο μαθητής θα λάβει το ρόλο του 

μανάβη. Ο μαθητής καλείται να τοποθετήσει σε μία πλαστική σακούλα τόσα 

μήλα όσα του ζητάει η πελάτισσα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι στοχεύει βασικά 

στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας του μαθητή και της εκτίμησης των 

ποσοτήτων. Η κύρια δραστηριότητα της 8ης παρέμβασης η ερευνήτρια 

προσφέρει στον μαθητή ένα παραμύθι 7 σελίδων με τίτλο «Η τολμηρή και ο 

Εξερευνητής». Οι παραμυθικοί ήρωες ζητούν τη βοήθεια του μαθητή για να 

συνεχιστεί η ροή της ιστορίας. Ο μαθητής θα κληθεί να γράψει με το μολύβι 

τρεις φορές τον αριθμό των μήλων που παριστάνονται στις εικόνες και δύο 

φορές να κυκλώσει όσα μήλα του ζητάει η ιστορία. Στο κομμάτι της συγγραφής 

των αντίστοιχων αριθμών η ερευνήτρια αρχικά θα επιτρέψει τον μαθητή να 

ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό και έπειτα να τον γράψει. Βασικοί στόχοι 

της δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Η τελική 

φάση της 8ης παρέμβασης περιλαμβάνει τη δραστηριότητα memory game το 

οποίο περιλαμβάνει εικόνες 6 μήλων διάφορων φρούτων. Οι 6 εικόνες 

τοποθετούνται πάνω στο θρανίο του μαθητή (3 πάνω και 3 κάτω). Βασικοί 

στόχοι του memory game είναι η ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού.  
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9η παρέμβαση  

Η ένατη παρέμβαση συνδέθηκε διαθεματικά με το μάθημα των 

μαθηματικών της Ά Δημοτικού και συγκεκριμένα με την 4η ενότητα του 26ου 

κεφαλαίου «χάραξη γραμμών». Αρχικά, η ερευνήτρια επιλέγει συνειδητά να 

ξεκινήσει την παρέμβαση με την ανάδειξη ενός βίντεο, το οποίο περιέχει ένα 

τραγούδι διανθισμένο με ρίμες και ομοιοκαταληξίες και ενημερώνει τον μαθητή 

για την έννοια του σημείου και της ευθείας. Μέσω της ανάδειξης του βίντεο 

διεγείρεται το ενδιαφέρον του μαθητή και ο μαθητής με απλό, εύκολο και 

ευχάριστο τρόπο πληροφορείται για τις βασικές έννοιες που οφείλει να γνωρίζει 

προτού διεισδύσει στον κόσμο της χάραξης ευθειών. Εν συνεχεία, η 

δραστηριότητα του κύριου μέρους της 9ης παρέμβασης περιλαμβάνει την 

εξιστόρηση ενός αγώνα δρόμου τεσσάρων ζώων. Στη συγκεκριμένη ιστορία 4 

ζώα αποφάσισαν να αγωνιστούν στο τρέξιμο προκειμένου να επιλεχθεί ποιός 

είναι ο πιο γρήγορος. Μοιράζονται στον μαθητή χαρτόνια που περιλαμβάνουν 

χαραγμένους δρόμους έναρξης και επιστροφής των αθλητών-ζώων. Οι 

χαραγμένοι δρόμοι ποικίλλουν σε μέγεθος και μορφή ανάλογα με το βάδισμα 

του κάθε ζώου και φυσικά της ευθείας που οφείλει η ερευνήτρια να διδάξει. Ο 

μαθητής οφείλει να χαράξει με τη βοήθεια του μολυβιού το δρόμο που 

ακολούθησε το κάθε ζώο ξεχωριστά χωρίς να ξεφύγει από το εικονιζόμενο 

πλαίσιο. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων. Τέλος, η ερευνήτρια μοιράζει στο μαθητή μία κόλλα Α4 όπου 

περιλαμβάνει μία απλή δραστηριότητα αντιστοίχησης. Στόχος της 

δραστηριότητας είναι να καταφέρει ο μαθητής να αντιστοιχήσει το νούμερο της 

φανέλας του κάθε εικονιζόμενου παίχτη με τον αντίστοιχο αριθμό. Βασικοί 

στόχοι της δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

10η παρέμβαση  

Η 10η ημέρα παρέμβασης αποτελεί επαναληπτική ενότητα της 9ης 

παρέμβασης, καθώς το θέμα είναι κοινό «η χάραξη γραμμών». Η ερευνήτρια 

επιλέγει στην 1η φάση της παρέμβασης να προβάλει ένα επιμορφωτικό βίντεο 

στον μαθητή καθώς αναγνωρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή στην ανάδειξη 
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εποπτικού υλικού με τη χρήση ΤΠΕ. Εντός του βίντεο, ο χάρακας και το μολύβι 

προσωποποιούνται και παρουσιάζονται στο μαθητή αναδεικνύοντας τα 

χαρακτηριστικά τους. Εν συνεχεία, στο κύριο μέρος της 10ης παρέμβασης 

απαιτείται η χρήση του χάρακα από το μαθητή με σκοπό να υλοποιηθούν 

ορισμένες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται ενταγμένες μέσα σε ένα 

αυτοσχέδιο από τη ερευνήτρια παραμύθι. Πιο συγκεκριμένα, το παραμύθι 

περιλαμβάνει 7 σελίδες από τις οποίες οι 4 περιλαμβάνουν δραστηριότητες που 

απαιτούν τη χρήση του χάρακα από τον μαθητή προκειμένου να 

διεκπεραιωθούν. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη 

λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Τέλος, η ερευνήτρια παραδίδει στον μαθητή μία 

κόλλα Α4, η οποία περιέχει μοτίβα και φιγούρες σχεδιασμένα περιμετρικά με 

κάθε είδος γραμμής (πχ ευθεία, καμπύλη). Ο μαθητής καλείται με τους 

μαρκαδόρους του να σχεδιάσει το εσωτερικό της φιγούρας προσέχοντας να μην 

ξεφύγει από τις σχεδιασμένες γραμμές. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας 

αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

11η παρέμβαση  

Η 11η παρέμβαση συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα των εικαστικών 

της Ά δημοτικού. Η 11η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή επιδιώκοντας την εξάσκησή του πάνω 

σε δραστηριότητες εκμάθησης του ονόματός του ενότητα 

Α5«Χρωμματογράμματα». Η 1η φάση της 11ης παρέμβασης έχει ως στόχο να 

γνωρίσει ο μαθητής τα ονόματα των παιδιών όλου του κόσμου. Πιο 

συγκεκριμένα, η ερευνήτρια τοποθετεί στο θρανίο του μαθητή ένα πελώριο 

χαρτόνι στο οποίο βρίσκονται τοποθετημένες οι εικόνες 10 παιδιών από 

διάφορες χώρες. Ο μαθητής καλείται να κολλήσει με τη χρήση της κόλλας στικ 

χάρτινες μικρές ροδέλες στις οποίες αναγράφονται τα ονόματα του κάθε 

παιδιού. Μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιτυγχάνεται η ανάπτυξη 

της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή. 

Στο κύριο μέρος της 11ης παρέμβασης, η ερευνήτρια τοποθετεί στο θρανίο του 

μαθητή ένα μακρόστενο χαρτόνι πάνω στο οποίο βρίσκεται γραμμένο με 
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πολύχρωμα σχέδια το όνομα του μαθητή. Εν συνεχεία, η ερευνήτρια τοποθετεί 

πάνω στο θρανίο του μαθητή ένα μπλοκ ζωγραφικής, το οποίο περιέχει 3 

σελίδες με οργανωμένες δραστηριότητες οι οποίες εξασκούν το μαθητή στη 

γραφή του ονόματός του. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας αποτελούν η 

ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Τέλος, η ερευνήτρια τοποθετεί στο θρανίο ένα 

χαρτόνι με γραμμένο το όνομα του μαθητή. Έπειτα, μοιράζει ροδέλες 

πλαστελίνης και μαζί με τον μαθητή πλάθουν το όνομά του. Βασικοί στόχοι της 

δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

12η παρέμβαση 

Η 12η παρέμβαση συνδέθηκε διαθεματικά με το μάθημα των εικαστικών 

Α΄ Δημοτικού, ενότητα Α2 «Ο κόσμος όλος με σχήματα». Αρχικά, η ερευνήτρια 

τοποθετεί στο θρανίο του μαθητή ορισμένες εικόνες, οι οποίες βρίσκονται 

ενταγμένες σε μπλοκ ζωγραφικής και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 

μορφών – στένσιλ. Βασικός στόχος της δραστηριότητας αποτελεί το γεγονός ότι 

ο μαθητής οφείλει να έρθει σε επαφή με το διδακτικό εργαλείο που θα 

ασχοληθεί τα στένσιλ. Το κύριο μέρος της 12ης παρέμβασης περιλαμβάνει την 

ανάγνωση ενός αυτοσχέδιου παραμυθιού 14 σελίδων διανθισμένο με εικόνες και 

δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι 5 σελίδες από τις 14 περιέχουν τον 

σχηματισμό 5 διαφορετικών ζώων με τη βοήθεια ειδικών στένσιλ. Βασικοί 

στόχοι της δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Τέλος, 

μετά την ανάγνωση του παραμυθιού η ερευνήτρια προτείνει στον μαθητή να 

δημιουργήσουν τη μάσκα «του άτακτου κουνελιού» του πρωταγωνιστή της 

ιστορίας. Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας αποτελούν η ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων.  
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Ένα ενδεικτικό πλάνο διδακτικής παρέμβασης μπορεί να θεωρηθεί το 

ακόλουθο:  

6
η
 ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο ερευνήτριας: Βίτκου Αθηνά 

 Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 22/10/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: ΣD  

Θέμα Διδασκαλίας : Οι αριθμοί από το 1 έως το 5  

Μάθημα : Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού (1η ενότητα, 4ο κεφάλαιο) 

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (χρόνος:6’) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι : 1) Συγκέντρωση προσοχής 2) Διέγερση ενδιαφέροντος του 

μαθητή 3) επιμόρφωση 4) δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων στον 

μαθητή.  

Υλικά: H/Y, ηχεία, σχετικό βίντεο με θέμα τους αριθμούς από το 1 έως το 5.  

Δραστηριότητα: Οι αριθμούληδες  

Για την ομαλή ένταξη του μαθητή στην ενότητα των αριθμών από το 1 έως το 5 

η ερευνήτρια παρουσιάζει στον μαθητή ένα ολιγόλεπτο βίντεο (4 λεπτά), το 

οποίο περιέχει παιδικά τραγούδια με θέμα τους αριθμούς. Μέσα στο βίντεο 

παρουσιάζονται παιδιά στην ηλικία του μαθητή να τραγουδούν για τους 

αριθμούς και να παρουσιάζουν τα αντίστοιχα σύμβολά τους. Για την 

παρουσίαση του βίντεο απαραίτητο μέσο αποτελεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

και τα ηχεία. Η παρουσίαση του βίντεο αποτελεί σκόπιμη επιλογή της 

ερευνήτριας και έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να χαλαρώσει για να μπορέσει 

στη συνέχεια με ευχαρίστηση να λάβει στα χέρια του το μολύβι και να 

υλοποιήσει την δραστηριότητα του κύριου μέρους. Πιο συγκεκριμένα, η 6η 

παρέμβαση έχει ως στόχο να δημιουργήσει στο μαθητή το κίνητρο της 

ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Έτσι, η 6η παρέμβαση αποτελεί 
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την εναρκτήρια διαδικασία τοποθέτησης του μολυβιού στα δάχτυλα του 

μαθητή. Φανερώνεται, λοιπόν, το σημαντικό χρέος της παρούσας διδασκαλίας 

που στοχεύει στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων στο μαθητή για τη γραφή 

και την τοποθέτηση του μολυβιού στα δάχτυλα του μαθητή.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (χρόνος: 15’)  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 3) 

Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) αναγνώριση και χειρισμός των 

αριθμών με διάφορες αναπαραστάσεις 8) καταμέτρηση συλλογών 

αποτελούμενες από ένα έως πέντε αντικείμενα 9) χάραξη πάνω σε κουκίδες 

ευθειών γραμμών με σκοπό την αναπαράσταση στο χαρτί του αριθμού των 

αντικειμένων που παρατηρεί ο μαθητής 10) εκτίμηση ποσοτήτων  

Υλικά: 1) κατάλληλα σχεδιασμένη χαρτόκουτα, η οποία αναπαριστά τη γυάλα 

των 5 ψαριών 2) ψάρια ενταγμένα στη χαρτόκουτα τα οποία αφαιρούνται και 

επανεντάσσονται με ειδική διαμορφωμένη κόλλα 3) 2 χαρτόνια που 

αναπαριστούν μία φάλαινα και έναν καρχαρία και εξυπηρετούν την εξιστόρηση 

του παραμυθιού 4) 2 κόλλες Α4, μέσα στις οποίες αναγράφεται το παραμύθι και 

βρίσκονται τοποθετημένες οι κάθετες κουκίδες.  

Δραστηριότητα: Ο Μπαρμπούνης και η Μπαρμπουνούλα!  

Η τοποθέτηση του μολυβιού στα χέρια του μαθητή αποτελεί μία δύσκολη και 

επίπονη διαδικασία, καθώς ο μαθητής δυσκολεύεται αρκετά στις 

δραστηριότητες που απαιτούν την υψηλή ανάπτυξη των ικανοτήτων της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού. Έτσι, η ερευνήτρια οφείλει 

να δημιουργήσει δραστηριότητες που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του μαθητή 

και να τον κρατάνε σε συνεχή εγρήγορση για να αποφευχθεί η δημιουργία 

αρνητικού συναισθήματος και αισθήματος «ματαιοδοξίας» από τη μεριά του 

μαθητή. Στο κύριο μέρος της 6ης παρέμβασης η ερευνήτρια παρουσιάζει στον 

μαθητή ένα μεγάλο χαρτόνι φτιαγμένο από χαρτόκουτα, το οποίο αναπαριστά 

μία γυάλα με ενταγμένα μέσα της 5 ψάρια. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια μοιράζει 

στον μαθητή 2 φύλλα Α4 στα οποία είναι γραμμένη η ιστορία- παραμύθι των 5 
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ψαριών που βρίσκονται μέσα στη γυάλα. Η δραστηριότητα προβάλλει τα 5 

αναρτημένα στη γυάλα ψάρια να αφαιρούνται μέσα από τη γυάλα και να 

προσθέτονται συνεχώς ανάλογα με τη ροή της ιστορίας. Ο μαθητής σε κάθε 

σημείο της ιστορίας καλείται να σχεδιάζει τόσες γραμμές όσες είναι κάθε φορά 

τα ψάρια που παρατηρεί μέσα στη γυάλα. Η χάραξη των γραμμών που καλείται 

να δημιουργήσει ο μαθητής διευκολύνεται με την τοποθέτηση κάθετων 

κουκίδων στην κόλλα Α4. Έτσι, ο μαθητής προσπαθεί να χαράξει την ευθεία 

έχοντας ως οδηγό τις κάθετες κουκίδες. Έτσι, η δραστηριότητα εκτός από την 

υλοποίηση του στόχου της εκτίμησης ποσοτήτων μεταβαίνει στην υλοποίηση 

του στόχου της ένωσης κουκίδων με αποτέλεσμα να παραχθεί μία ευθεία 

γραμμή με το μολύβι. Μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιδιώκεται η 

άσκηση του μαθητή ώστε να είναι ικανός 1)να αναγνωρίζει και να χειρίζεται 

τους αριθμούς με διάφορες αναπαραστάσεις 2) να καταμετρεί συλλογές 

αποτελούμενες από ένα έως πέντε αντικείμενα 3) να χαράζει πάνω σε κουκίδες 

ευθείες γραμμές με σκοπό να αναπαραστήσει στο χαρτί τον αριθμό των 

αντικειμένων που παρατηρεί 4) να εκτιμάει τις ποσότητες. Τα σύμβολα όπως 

είναι οι κουκίδες βρίσκονται σε οργανωμένη διάταξη στο χώρο (κάθετες 

γραμμές) με σκοπό να διευκολυνθεί ο μαθητής στη χάραξη ευθειών γραμμών. Η 

οργανωμένη διάταξη των κουκίδων στο χώρο, όπως πχ συμβαίνει με αυτές του 

ζαριού ονομάζεται συστοιχία κουκίδων.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος:15’ )  

 Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) χάραξη αριθμών.  

Υλικά: 1) μία κόλλα Α4 πάνω στην οποία παρουσιάζονται κατά σειρά οι 5 

πρώτοι αριθμοί 2) ξύλο- μπογιές.  

Δραστηριότητα: Σχεδιασμός αριθμολέξεων.  

Η ερευνήτρια μετά το πέρας της κύριας δραστηριότητας μοιράζει στον μαθητή 

μία κόλλα Α4 η οποία περιλαμβάνει τους 5 αριθμούς σχηματισμένους σε 

κουκίδες. Επιπλέον, η ερευνήτρια παραδίδει στον μαθητή ξύλο-μπογιές 
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διαφόρων χρωμάτων. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής καλείται να 

ενώσει περιμετρικά τις κουκίδες με σκοπό να δημιουργηθούν οι αριθμολέξεις. 

Πάνω στο φύλλο Α4 οι αριθμοί αναγράφονται ο καθένας από 6 φορές. Φυσικά 

στόχος της ερευνήτριας είναι ο μαθητής να μπορέσει να ενώσει τις τελείες έστω 

και 2 φορές. Σε περίπτωση που ο μαθητής ταλαιπωρείται αρκετά ακόμα και 

μετά από τις συνεχείς επιβραβεύσεις της ερευνήτριας η δραστηριότητα 

διακόπτεται. Μέσω της τελικής δραστηριότητας γίνεται η επισημοποίηση της 

νέας γνώσης οι αριθμοί αποτυπώνονται πάνω στο χαρτί και παίρνουν μορφή.  
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6. Αποτελέσματα 

 

6. 1 Το VMI 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας Beery VMI-6 παρατηρείται 

η βελτίωση του μαθητή όσον αφορά τα θέματα λεπτής κινητικότητας, 

οπτικοκινητικού συντονισμού και γραφοκινητικών δεξιοτήτων (βλ. Πίνακας 1, 

Γράφημα 1).  

Πίνακας 1. επιδόσεις του συμμετέχοντα στη δοκιμασία Beery VMI-6 κατά τον 

προέλεγχο και τον μετέλεγχο.  

 Beery VMI-6 Προέλεγχος Μετέλεγχος 

Visual Motor Integration (VMI) 4 9 

Visual Perception (VP) 13 16 

 Motor Coordination (MC) 3 8 

 

 

Γράφημα 1. Επιδόσεις του συμμετέχοντα στη δοκιμασία Beery VMI-6 κατά τον 

προέλεγχο και τον μετέλεγχο.  
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6. 2. Τα ημερολόγια 

Η συστηματική καταγραφή όλων των χρήσιμων, σχετικά με την 

ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησης της ερευνήτριας και της αξιολόγησης του 

μαθητή, σημειώσεων, παρατηρήσεων και πληροφοριών, συνέβαλε στην 

αποτελεσματική διαχείριση της παρέμβασης και διευκόλυνε τη συγκέντρωση 

των στοιχείων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.  

Στο κύριο μέρος της 1ης παρέμβασης, τα ελάχιστα σφάλματα τα οποία 

προέκυψαν αφορούσαν την λανθασμένη περιμετρική τοποθέτηση των 

γεωμετρικών χαρτονιών στις ζωγραφισμένες γεωμετρικές μορφές με αποτέλεσμα 

το χαρτόνι να προεξέχει από το χαρτί. Ωστόσο, ο μαθητής δε συντόνιζε κατάλληλα 

τα δάχτυλά του με σκοπό να πέφτουν από τα χέρια του τα αντικείμενα που 

κλήθηκε να χειριστεί. Στην 1η διδασκαλία ο μαθητής φάνηκε να αρέσκεται στις 

δραστηριότητες με κατάλληλη ροή και σύνδεση των γεγονότων.  

Στην 2η παρέμβαση η ελάχιστη δύναμη στα χέρια του μαθητή δημιούργησε 

προβλήματα στην κατασκευή ευδιάκριτης μορφής στα κουλουράκια από 

πλαστελίνη. Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε στο ζύμωμα της πλαστελίνης 

και στη δημιουργία συγκεκριμένης μορφής. Τα ειδικά διαμορφωμένα 

εξαρτήματα δημιουργίας κουλουριών σε σχήμα κύκλου, ορθογωνίου, τριγώνου, 

αστεριού φάνηκε να βοηθούν αρκετά τον μαθητή, ο οποίος εξοικειώθηκε στη 

χρήση τους. Η ζωντανή και συνεχής εμπλοκή του μαθητή στις δραστηριότητες 

αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για εκπαίδευση και δημιουργία.  

Στην 3η παρέμβαση ο μαθητής αποδείχθηκε ότι ενώ γνωρίζει τη μορφή 

των φρούτων δεν έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχήσει το χρώμα τους με 

ευκολία. Έτσι, ο μαθητής στην ερώτηση «δείξε μου ένα φρούτο που να έχει το 

χρώμα κίτρινο», απαντούσε αργοπορημένα δίνοντας λάθος απάντηση. Η χρήση 

του ψαλιδιού στην κύρια δραστηριότητα της 3ης παρέμβασης αποδείχθηκε 

δύσκολη και ακατόρθωτη για τον μαθητή, γεγονός που αποδεικνύει την μη 

εξάσκησή του με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο μαθητής χειρίστηκε το ψαλίδι με 

τα δύο χέρια δημιουργώντας άχαρες και απροσανατόλιστες χαρακιές πάνω στην 
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σχεδιασμένη εικόνα. Παρόλα αυτά, ο μαθητής έδειξε προθυμία και θέληση για 

την διεκπεραίωση της δραστηριότητας.  

Στην κύρια δραστηριότητα της 4ης παρέμβασης ο μαθητής δυσκολευόταν 

να συντονίσει τις κινήσεις του χεριού του κρατώντας το πινέλο, με αποτέλεσμα η 

ποσότητα κόλλας που έπαιρνε να ήταν είτε ελάχιστη είτε υπερβολική. Επίσης, 

αρκετές φορές η τοποθέτηση της κόλας με τη βοήθεια του πινέλου γινόταν εκτός 

της σχηματισμένης μορφής γεγονός που αποδεικνύει ότι ο μαθητής αδυνατούσε 

να συντονίσει με ευκολία τις κινήσεις των δαχτύλων του και να χειριστεί 

παράλληλα ένα αντικείμενο όπως το πινέλο. Στο memory game ο μαθητής για να 

ανακαλύψει τα ζευγάρια των φρούτων άνοιγε μία -μία τις κάρτες για να τις δει. 

Το παιχνίδι επαναλήφτηκε για 2 φορές χωρίς όμως ικανοποιητικά 

αποτελέσματα.  

Στην 5η παρέμβαση παρά τη δυσκολία που παρουσιάστηκε στον 

συντονισμό των κινήσεων του μαθητή αποδείχθηκε ότι ο μαθητής άρχισε να 

εξοικειώνεται με τη χρήση του ψαλιδιού. O μαθητής μετά τις κατάλληλες 

υποδείξεις από τη ερευνήτρια, χειρίστηκε το ψαλίδι με το ένα χέρι τοποθετώντας 

τον αντίχειρα και τον μεσαίο στα ειδικά διαμορφωμένα κενά του ψαλιδιού. 

Επιπλέον, οι κοψιές του ψαλιδιού έπαψαν να είναι άχαρες και μετατράπηκαν σε 

αρκετά συντονισμένες χαρακιές. Το σημείο που τον δυσκόλεψε περισσότερο 

αφορούσε το πέρασμα της κλωστής μέσα από τις μικρότερες τρύπες. Τέλος, 

στην τελευταία φάση της 5ης παρέμβασης ο μαθητής ασχολήθηκε με το memory 

game. Αρχικά, οι κάρτες που τοποθετήθηκαν στον μαθητή ήταν 4, έπειτα 6 και 

τέλος 8. Η ερευνήτρια παρατήρησε ότι ο μαθητής διευκολύνεται περισσότερο 

στο να συγκρατεί στη μνήμη του μικρό αριθμό φιγούρων.  

Στην 6η παρέμβαση η ερευνήτρια παρατήρησε ότι ο μαθητής είχε την 

ικανότητα να μετρήσει μέχρι το νούμερο 5. Παρόλα αυτά, δεν είχε τη 

δυνατότητα να αντιστοιχήσει την ποσότητα πχ του αριθμού 3 με τα αντικείμενα 

που παρατηρούσε. Στο σημείο της χάραξης των ευθειών γραμμών με τη βοήθεια 

των κουκίδων ο μαθητής αγκάλιαζε το μολύβι τοποθετώντας τα σωστά δάχτυλα 

γύρω του. Παρόλα αυτά, οι κινήσεις του μαθητή με το μολύβι ήταν αρκετά 

ασυντόνιστες με αποτέλεσμα οι γραμμές να ξεφεύγουν από την κάθετη στοίχιση 
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των κουκίδων. Η τελευταία δραστηριότητα δυσκόλεψε αρκετά τον μαθητή με 

αποτέλεσμα οι γραμμές να ξεφεύγουν από τις κουκίδες.  

Στην 7η παρέμβαση ο μαθητής τοποθέτησε την ειδική πένα στα χέρια του 

δίχως τις υποδείξεις της ερευνήτριας και ανέμενε τις απαραίτητες οδηγίες. 

Στους αριθμούς 2 και 5 ο μαθητής αντιμετώπισε την μεγαλύτερη δυσκολία καθώς 

ο σχηματισμός τους εκτός τη χάραξη ευθειών γραμμών απαιτεί παράλληλα τη 

χάραξη καμπύλων και κύκλων. Έτσι, παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής δημιουργούσε 

μορφές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν έμοιαζαν την κλασσική 

αριθμολέξη. Στην ένωση των κουκίδων προκειμένου να παραχθούν οι αριθμοί 

από το 1 έως το 5, ο μαθητής ξέφευγε από το πλαίσιο των κουκίδων, όμως η 

χάραξη των γραμμών αποδείχθηκε πιο συντονισμένη και ελάχιστα πιο ακριβής.  

Ο μαθητής στην 8η παρέμβαση φάνηκε να έχει τη δυνατότητα να 

αντιστοιχεί τον αριθμό που ακούει με τις ποσότητες των αντικειμένων. Παρόλα 

αυτά, ο μαθητής αν και έχει τη δυνατότητα να μετρήσει από το 1 έως το 5 δεν 

μπορεί να γράψει τους αριθμούς με μεγάλη ευκολία. Η ερευνήτρια έδειξε στον 

μαθητή τον αριθμό που πρέπει να γράψει όμως ο μαθητής τον αντέγραψε με 

δυσκολία με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περίεργα σχέδια τα οποία δεν 

έμοιαζαν αρκετά με τις γνωστές αριθμολέξεις. Στο memory game o μαθητής 

συγκέντρωσε περισσότερο την προσοχή του με αποτέλεσμα να αντιστοιχήσει 

τις 6 κάρτες με μεγάλη ευκολία.  

Στην 9η διδασκαλία ο μαθητής αν και προσπάθησε να συντονίσει τις 

κινήσεις του δεν κατάφερε σε όλες τις περιπτώσεις να εντάσσει τις γραμμές που 

χάραζε μέσα στο πλαίσιο του εικονιζόμενου δρόμου. Πιο συγκεκριμένα, ο 

μαθητής κατάφερε να υλοποιήσει αρκετά σωστά τη χάραξη του δρόμου της 

καμπύλης και της σφηνοειδής μορφής. Δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω στη χάραξη 

του δρόμου σε μορφή ευθείας γραμμής. Τέλος η χάραξη του δρόμου σε μορφή ζικ-

ζακ αποτέλεσε την γραμμή που δεν κατάφερε να χαράξει σχεδόν καθόλου σωστά 

ο μαθητής. Παρόλα αυτά, προς έκπληξη της ερευνήτριας ο μαθητής χάραξε μία 

απλή ευθεία γραμμή στη μορφή ζικ-ζακ με τη μεγαλύτερη απόσταση-ύψος.  
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Στην 10η παρέμβαση οι παραγόμενες γραμμές με τη βοήθεια του χάρακα 

ήταν αρκετά συμμετρικές με ελάχιστες παρεκκλίσεις από το πλαίσιο. Ο μαθητής 

χρησιμοποιούσε και τα δύο χέρια προκειμένου να ακινητοποιήσει το χάρακα και 

στη συνέχεια να σχεδιάσει τη γραμμή που επιθυμεί. Εν συνεχεία, στις 

περισσότερες φιγούρες της τελευταίας δραστηριότητας ο μαθητής ζωγράφισε 

εντάσσοντας τον μαρκαδόρο στο πλαίσιο δίχως ιδιαίτερα προβλήματα.  

Στην 11η παρέμβαση διαπιστώθηκε ότι στην πρώτη δραστηριότητα του 

κύριου μέρους παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής βελτιώθηκε στις δραστηριότητες 

που περιέχουν ην ένωση κουκίδων. Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής χειρίστηκε το 

μολύβι με αργές κινήσεις προσπαθώντας να χαράξει τις κουκίδες με ακρίβεια. Στη 

δεύτερη δραστηριότητα, ο μαθητής κλήθηκε να χαράξει τα σχεδιασμένα με 

φωσφοριζέ μαρκαδόρο γράμματα. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα 

παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής ζωγράφισε εκτός των σχεδιασμένων γραμμών. 

Τέλος, στην τελευταία δραστηριότητα του κύριου μέρους ο μαθητής 

δυσκολεύτηκε αρκετά στην αντιγραφή των εικονιζόμενων γραμμάτων με σκοπό 

να βοηθηθεί από τη διδάσκουσα. Παρόλα αυτά, αρκετά από τα γράμματα όπως το 

Χ και το Τ ο μαθητής τα δημιούργησε δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς γνωρίζει 

να χαράζει γραμμές.  

 Στην 12η παρέμβαση διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής χρησιμοποίησε επιδέξια 

και τα δύο χέρια του με σκοπό να δημιουργήσει τις αντίστοιχες φιγούρες. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μαθητής χρησιμοποιούσε το αριστερό του χέρι προκειμένου να 

ακινητοποιήσει το στένσιλ και με το δεξί του χέρι σχεδίαζε την αντίστοιχη 

φιγούρα. Στην τελευταία δραστηριότητα ο μαθητής χρησιμοποίησε τη κόλλα-

στικ με μεγάλη ευκολία δίχως την ιδιαίτερη παρέμβαση από τη ερευνήτρια. Η 

χρήση των δύο χεριών ήταν εξίσου φανερή καθώς ο μαθητής κρατούσε με το 

αριστερό χέρι το χαρτόνι και με το δεξί χέρι πρόσθετε κόλλα στην επιφάνεια.  
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7. Συζήτηση 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί το επίπεδο 

ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων παιδιών με ΣD και η δυνατότητα 

βελτίωσης αυτών. Για τον σκοπό αυτό, οργανώθηκε και εφαρμόσθηκε πιλοτική 

παρέμβαση σε μαθητή με ΣD ηλικίας 10 ετών, ο οποίος φοιτά στο ειδικό 

Δημοτικό σχολείο Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα, οργανώθηκαν δώδεκα 

παρεμβατικές διδασκαλίες, οι οποίες στόχευαν στην ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού και στην ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή.  

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Beery VMI-6 και το 

ημερολόγιο της ερευνήτριας. Η δοκιμασία Beery VMI-6 παραχωρήθηκε δύο 

φορές, μία φορά πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και μία στο τέλος των 

παρεμβάσεων, ενώ μετά το πέρας κάθε διδασκαλίας καταγράφονταν η 

αποτελεσματικότητα σε μορφή ημερολογίου.  

Από τη σύγκριση του προελέγχου και του μετελέγχου της δοκιμασίας 

VMI, καταδείχθηκε, ότι ο συμμετέχων παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε κάθε 

τομέα των γραφοκινητικών του δεξιοτήτων, μετά το πέρας της εφαρμογής των 

παρεμβατικών διδασκαλιών. Πιο συγκεκριμένα, αναλύοντας τα ποσοτικά 

δεδομένα της δοκιμασίας VMI διαφαίνεται ο διπλασιασμός των επιδόσεων του 

μαθητή ιδιαίτερα στους τομείς οπτικοκινητικού συντονισμού (Visual Motor 

Integration) και κινητικού συντονισμού. Ο μαθητής, στο τομέα της οπτικής 

αντίληψης σημείωσε υψηλή βαθμολογία κατά τον προέλεγχο, η οποία αυξήθηκε 

μετά το πέρας των παρεμβατικών διδασκαλιών και διαφαίνεται στη βαθμολογία 

του μετελέγχου της δοκιμασίας VMI. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη βαθμολογία της δοκιμασίας VMI 

χαρακτηρίζονται χαμηλά σε σχέση με τις επιδόσεις ενός μαθητή τυπικής 

ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, δεδομένης της μειωμένης ανάπτυξης των δεξιοτήτων 

λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα ποσοτικά αποτελέσματα της δοκιμασία VMI χαρακτηρίζονται 

ικανοποιητικά, καθώς ο μαθητής βελτιώθηκε και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια 
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για την υλοποίηση τόσο της δοκιμασίας VMI όσο και των δραστηριοτήτων των 

παρεμβατικών διδασκαλιών.  

Επιπλέον, αναλύοντας τα αποτελέσματα της δοκιμασίας VMI σημειώνεται 

η ύπαρξη τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδομένων. Έτσι, παρατηρήθηκε 

ότι ο μαθητής στον προέλεγχο υλοποίησε τη δοκιμασία χωρίς επιθυμία και δεν 

κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να την εφαρμόσει. Πιο συγκεκριμένα, ο 

μαθητής δυσαρεστήθηκε και αντέδρασε έντονα όταν του ζητήθηκε να χειριστεί 

το μολύβι. Αντίθετα, στον μετέλεγχο, ο μαθητής υλοποίησε τη δοκιμασία με 

μεγαλύτερη προθυμία και άνεση. Το συγκεκριμένο γεγονός αποδεικνύει αφενός 

τη δημιουργία θετικών συναισθημάτων του μαθητή με τη χρήση του μολυβιού 

και αφετέρου την εξοικείωση του με δραστηριότητες ανάπτυξης των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, στον μετέλεγχο αποδείχθηκε ότι ο 

μαθητής δημιούργησε πιο συντονισμένες γραμμές και στις τρεις δοκιμασίες του 

VMI, κρατώντας σωστά το μολύβι και χρησιμοποιώντας τα 3 βασικά δάχτυλα. 

Επιπλέον, στην αντιγραφή των σχημάτων καθώς και στη δραστηριότητα της 

ένωσης κουκίδων ο μαθητής παρατηρήθηκε να είναι αρκετά συγκεντρωμένος 

γεγονός που αποδεικνύεται από τον ορθό σχεδιασμό και την μεγαλύτερη 

δύναμη που άσκησε στο μολύβι.  

Εν συνεχεία, σημαντική πηγή λήψης δεδομένων αποτέλεσε η ανάλυση των 

στοιχείων του ημερολογίου που η ερευνήτρια κλήθηκε να καταγράψει μετά το 

πέρας κάθε διδασκαλίας. Τα δεδομένα του ημερολογίου συλλέχθηκαν ποιοτικά, 

με βάση την παρατήρηση καταγράφοντας στο ημερολόγιο τις πληροφορίες και 

τη συμπεριφορά του συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Μέσω 

της ανασκόπησης των ημερολογίων παρατηρήθηκαν τα εξής:  

Αρχικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβατικών διδασκαλιών 

παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής χρησιμοποιούσε αρκετές χειρονομίες για να 

εκφραστεί, ενώ είχε την ικανότητα να παράγει προφορικό λόγο κάνοντας 

προτάσεις με μικρές και απλές λέξεις. Το συγκεκριμένο φαινόμενο 

παρατηρήθηκε να πραγματοποιείται τακτικά όταν ο μαθητής παρήγαγε 

προφορικό λόγο και δεν τον αντιλαμβάνονταν οι συνομιλητές του. Όσον αφορά 

το συγκεκριμένο φαινόμενο, οι ερευνητές Buckley και Sacks (2002) αναφέρουν 

ότι oι μαθητές με ΣD αντιλαμβάνονται αρκετά ερεθίσματα του περιβάλλοντος 
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αλλά δυσκολεύονται να εκφραστούν προφορικά, με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιούν τακτικά χειρονομίες με σκοπό να επικοινωνήσουν (Buckley & 

Sacks, 2002). Ο περιορισμός του συγκεκριμένου φαινομένου πραγματοποιήθηκε 

μέσω της ανάπτυξης του κινήτρου παραγωγής προφορικού λόγου, της 

ανάπτυξης του διαλόγου και της ερμηνείας των προτάσεων του μαθητή.  

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής διευκολύνεται να αποτυπώνει στη 

μνήμη του τα γνωστικά αντικείμενα όταν υπάρχει η ανάλογη οπτικοποίησή 

τους. Έτσι, ο μαθητής παρουσίασε άμεσα ενδιαφέρον για την ασχολία του με 

δραστηριότητες που περιέχουν κατάλληλη ροή, παραμυθικά στοιχεία, εικόνες, 

σχέδια και φωτογραφίες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, (Buckley & Sacks,2002) 

παρατηρείται ότι οι μαθητές με ΣD θεωρούνται οπτικοί τύποι, καθώς η οπτική 

μνήμη και η οπτική επεξεργασία δεδομένων αποτελούν ισχυρά εργαλεία 

μάθησης για τους συγκεκριμένους μαθητές. Για την διευκόλυνση της μάθησης, 

κρίνεται απαραίτητη η παροχή κατάλληλης οπτικής ενίσχυσης και κατάλληλες 

οπτικές ενδείξεις στους μαθητές με ΣD από τους εκπαιδευτικούς. Ακολουθώντας 

την τακτική των ερευνητών παρατηρήθηκε ότι οι δραστηριότητες που αφενός 

κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον του μαθητή και αφετέρου είχαν σαφώς 

καλύτερα αποτελέσματα, αποτέλεσαν δραστηριότητες που περιείχαν αρκετά 

οπτικά ερεθίσματα.  

Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε έντονα η δυσαρέσκεια του μαθητή σε 

θέματα που αφορούσαν την εξάσκησή του στις γραφοκινητικές δεξιότητες. Ο 

μαθητής από τις πρώτες παρεμβατικές διδασκαλίες εξέφραζε έντονα τα 

αρνητικά συναισθήματά του, τον θυμό του αλλά και τη στεναχώρια του καθώς 

θεωρούσε ότι δεν θα τα καταφέρει. Η μειωμένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή στάθηκε 

εμπόδιο στην ομαλή ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. 

Σύμφωνα με τον ερευνητή Cole (2011) ένα παιδί από τα πρώτα στάδια της ζωής 

του εκτελεί μια σειρά από ψυχοκινητικές δραστηριότητες, οι οποίες συντελούν 

στην ανάπτυξη τόσο του συνόλου όσο και των δομικών στοιχείων της 

ψυχοκινητικότητας. Όταν επέρχεται η καθυστέρηση της απόκτησης μιας 

δεξιότητας υπάρχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην απόκτηση και την επίτευξη 
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μίας άλλης δεξιότητας με αποτέλεσμα τα παιδιά να θεωρούν την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων εξαιρετικά δύσκολες (Cole, 2011).  

Επιπλέον, ο μαθητής μετά την 6η παρέμβαση κλήθηκε να χειριστεί το 

μολύβι. Καθώς ο μαθητής κρατούσε το μολύβι παρατηρήθηκε ότι το χειριζόταν 

με παλαμιαία σύλληψη και δυσκολεύτηκε αρκετά να αντιληφθεί τον τρόπο 

λεπτής σύλληψης του μολυβιού με τον δείκτη και τον αντίχειρα. Φυσικά, η 

κατάκτηση διάφορων λεπτών χειρισμών, όπως η χρήση ψαλιδιού ή η ικανότητα 

σχεδίασης αναπτύσσουν την λεπτή κινητικότητα του ατόμου με αποτέλεσμα να 

υπάρχει άμεση επίδραση στην ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία όταν οι λεπτές δεξιότητες υπολείπονται μπορεί να 

σχετίζονται με οριακή νοημοσύνη ή ελαφριά νοητική καθυστέρηση. Για 

παράδειγμα, το κράτημα του μολυβιού προϋποθέτει τη λεπτή σύλληψη με το 

δείκτη και τον αντίχειρα. Όταν όμως το κράτημα του μολυβιού γίνει με 

παλαμιαία σύλληψη, τότε το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει ένδειξη 

χαμηλής νοημοσύνης (Αγγελοπούλου και συν., 2003).  

Ωστόσο, παρατηρήθηκε η εξέλιξη του μαθητή στους τομείς που αδυνατεί 

μέσω της επαναλαμβανόμενης εξάσκησής του σε ίδιες ή παρόμοιες 

δραστηριότητες. Η εξάσκηση του μαθητή περιελάμβανε δραστηριότητες 

ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού καθώς 

και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Κατά τη διάρκεια των δώδεκα 

παρεμβατικών διδασκαλιών χρησιμοποιήθηκε πληθώρα υλικών και μέσων με 

κύριο στόχο την ευχάριστη ενασχόληση του μαθητή με το διδακτικό αντικείμενο 

και την εξάσκησή του στους τομείς που αδυνατεί. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

(Alton, 2005) όλες οι κινητικές δεξιότητες βελτιώνονται με την εξάσκηση. Κάθε 

φορά που επαναλαμβάνεται μία συγκεκριμένη κίνηση οι συνδέσεις μεταξύ του 

εγκεφάλου και των νευρικών μυών ενισχύονται με αποτέλεσμα η εκτέλεση της 

κίνησης να γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Επίσης, οι μύες γίνονται ισχυρότεροι 

κατά την επανάληψη μίας κινητικής δραστηριότητας. Έτσι, το κατάλληλο 

πλαίσιο ενθάρρυνσης των παιδιών με ΣD αναπτύσσει τις δεξιότητές τους όσο το 

δυνατόν περισσότερο από τη νεαρή ηλικία (Alton, 2005).  

Επιπροσθέτως, μέσω των παρεμβατικών διδασκαλιών, παρατηρήθηκε ότι 

ο μαθητής δεν έχει την δυνατότητα να αντιληφθεί μεγάλο αριθμό των 
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διδακτικών θεμάτων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι δραστηριότητες των 

παρεμβατικών διδασκαλιών όφειλαν να κεντρίσουν την προσοχή το μαθητή με 

στόχο την κατανόηση ενός συγκεκριμένου θέματος. Έτσι, τα διδακτικά πλάνα 

οργανώθηκαν συνειδητά προκειμένου να μην χαρακτηρίζονται από 

πολυπλοκότητα και να διδάσκουν άμεσα το διδακτικό αντικείμενο. Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο επιβεβαιώνεται μέσα από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μειωμένη αντιληπτική 

ικανότητα των μαθητών με γενετικές δυσπλασίες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 

την ποιότητα και την ποσότητα της γνώσης που μπορεί να λάβει ένας μαθητής. 

Έτσι, οι μαθητές με ΣD έχουν μειωμένες γνωστικές ικανότητες. Ως αποτέλεσμα, 

οι μαθητές με ΣD δεν αντιμετωπίζουν μόνο δυσκολίες στην πρόσληψη και την 

επεξεργασία της πληροφορίας από της αισθήσεις αλλά και στον συντονισμό των 

κινήσεών τους (Aparicio, 2009).  

Επιπλέον, τα ιδιαίτερα μικρά χέρια του μαθητή σε συνδυασμό με τα κοντά 

δάχτυλα και την τοποθέτηση του αντίχειρα χαμηλότερα κατά μήκος της 

παλάμης προκάλεσαν ιδιαίτερα προβλήματα στην υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι 

αρκετά χαλαρές αρθρώσεις και οι χαλαροί μυϊκοί σύνδεσμοι προκαλούσαν 

αρκετά προβλήματα στην χρήση αρκετών υλικών όπως το μολύβι, ο 

μαρκαδόρος, το ψαλίδι, η κόλλα. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Alton (2005), oι 

αρθρώσεις του αντίχειρα ενός ατόμου με ΣD μπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα 

χαλαρές, προκαλώντας πρόσθετες δυσκολίες στον χειρισμό μικρών 

αντικειμένων και την ανάπτυξη του ελέγχου αντικειμένων που προάγουν την 

ανάπτυξη του γραπτού λόγου (πχ μολύβι). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η 

ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων ενός ατόμου με ΣD να 

επιβραδύνεται και να θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη (Alton, 2005).  

Επίσης, ο μαθητής άρχισε να παράγει γραπτό λόγο δημιουργώντας 

σκαριφήματα (scribbles). Οι πρώτες απόπειρες του μαθητή να αποτυπώσει 

γραπτώς τις ιδέες του προκαλούσαν τα αδέξια –πρωτόγονα γραφήματα τα 

οποία ονομάζονται σκαριφήματα. Παρόλα αυτά, καθώς ο μαθητής εκπαιδευόταν 

πάνω στο σωστό τρόπο χρήσης του μολυβιού κατάφερε να δημιουργήσει 

σύμβολα, τα οποία ονομάζονται γράμματα- ψευδογράμματα (letters- 
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pseudoletters). Ο μαθητής πειραματίστηκε με τη χρήση της γραφής και 

παρήγαγε αρχικά ορισμένα στοιχεία που παρατήρησε στο περιβάλλον και που 

του πρόσφερε η διδάσκουσα μέσω των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, στα παιδιά με 

ΣD η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής ξεκινάει από τη στιγμή που το παιδί 

θα πιάσει στα χέρια του έστω και ως παιχνίδι ένα μαρκαδόρο και θα 

μουτζουρώσει οποιαδήποτε επιφάνεια (Καραμπά, 2013. ) Τα παιδιά από την 

πρώτη στιγμή που θα κρατήσουν το μολύβι στο χέρι τους μέχρι να γίνουν 

έμπειροι γραφείς διανύουν μία πορεία (Τάφα, 2001).  

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι μαθητές που υπολείπονται στην ανάπτυξη 

των λεπτών δεξιοτήτων και των οπτικοκινητικών δεξιοτήτων αποτυγχάνουν 

στην παραγωγή γραπτού λόγου. Η παρούσα εργασία αποδεικνύει το γεγονός ότι 

η έγκαιρη αναγνώριση των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι μαθητές στις 

γραφοκινητικές δεξιότητες, μπορεί να μειώσει τις δυσκολίες του παιδιού, καθώς 

θα ακολουθηθεί η κατάλληλη παρέμβαση (Ratzon et al, 2007) 

Βέβαια, τα παραπάνω συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευτούν καθώς 

η συγκεκριμένη εργασία υπόκειται σε βασικούς περιορισμούς. Αρχικά, η 

πιλοτική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε έναν μόνο μαθητή, ο οποίος παρουσίασε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Ωστόσο, η πιλοτική 

παρέμβαση εφαρμόστηκε από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και οι 

δραστηριότητες των παρεμβάσεων χαρακτηρίστηκαν ως αυτοσχέδιες 

προκειμένου να αναπτύξουν το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου μαθητή.  

Επιπλέον, ένας βασικός περιορισμός της έρευνας που πρέπει να 

αναφερθεί είναι ότι ο μαθητής με ΣD φοιτούσε στο ειδικό δημοτικό σχολείο της 

Φλώρινας και όχι στο γενικό σχολείο. Η εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης στο πλαίσιο ενός σχολείου τυπικής ανάπτυξης ενδεχομένως να 

άλλαζε τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο μαθητής με ΣD είχε την 

ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου και χαρακτηριζόταν από νοητική 

υστέρηση μέτριου βαθμού, γεγονός που διευκόλυνε την διεξαγωγή των 

παρεμβάσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο, προτείνεται η επέκταση της έρευνας σε 

περισσότερους μαθητές με ΣD αλλά και σε μαθητές με διαφορετικά Σύνδρομα.  
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Παράρτημα 

Πλάνα διδασκαλίας  

1η ημέρα παρέμβασης   

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

 Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 6/10/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Τα γεωμετρικά σχήματα  

Μάθημα : Μαθηματικά Ά Δημοτικού  

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος:5΄) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού 

Επιμέρους στόχοι:1) Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή 2) ανάπτυξη 

κοινωνικής σχέσης μεταξύ διδάσκοντα και μαθητή.  

Υλικά: 5 τουβλάκια-αντικείμενα σε μορφή γεωμετρικών σχημάτων.  

Δραστηριότητα: Εισαγωγή στις προ-γεωμετρικές έννοιες.  

 Η διδάσκουσα παρουσιάζει στο μαθητή 5 τουβλάκια - παιχνίδια, τα οποία 

φέρουν τη μορφή των 5 βασικών γεωμετρικών σχημάτων (ορθογώνιο, 

τετράγωνο, ρόμβος, κύκλος και τρίγωνο). Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να 

αγγίξει και να επεξεργαστεί τα συγκεκριμένα αντικείμενα, ενώ παράλληλα η 

διδάσκουσα αναφέρει τις ονομασίες της κάθε γεωμετρικής μορφής. Οι 

ερωταποκρίσεις και ο εποικοδομητικός διάλογος οφείλουν να έχουν βασικό 

ρόλο στο αρχικό μέρος της διδασκαλίας, καθώς μέσω αυτών 

μεταλαμπαδεύονται στον μαθητή οι πρώτες γεωμετρικές έννοιες. Επιπλέον, οι 

επεξεργασία των αντικειμένων με τη βοήθεια των δαχτύλων του μαθητή έχει ως 

αποτέλεσμα την υλοποίηση των προαπαιτούμενων στόχων αλλά και την 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος:20΄ )  
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Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) διάκριση χρωμάτων 7) ανάπτυξη αφής.  

Υλικά :1) αυτοσχέδιο παραμύθι κατασκευασμένο σε κόλλες Α4 2) χαρτόνια σε 

μορφή γεωμετρικών σχημάτων 

Δραστηριότητα: Καλώς ήρθατε στην Σχηματούπολη.  

Η διδάσκουσα παρουσιάζει στον μαθητή ένα αυτοσχέδιο παραμύθι με τίτλο 

«Καλώς ήρθατε στη Σχηματούπολη». Το συγκεκριμένο παραμύθι παρουσιάζει 

στο μαθητή τα βασικά γεωμετρικά σχήματα με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο. 

Τα γεωμετρικά σχήματα είναι σχεδιασμένα μέσα στο παραμύθι ως προέκταση 

καθημερινών αντικειμένων, τα οποία ο μαθητής γνωρίζει βιωματικά (πχ 

σχεδιασμένο σπιτάκι με τετράγωνο τοίχωμα, τρίγωνη σκεπή και τετράγωνα 

παράθυρα, πχ κυπαρίσσι με ορθογώνιο κορμό και τρίγωνο φύλλωμα). Σύμφωνα 

με το περιεχόμενο του παραμυθιού, ο μαθητής αντικρίζοντας τις ζωγραφισμένες 

και χρωματισμένες γεωμετρικές μορφές καλείται να τοποθετήσει περιμετρικά 

σε αυτές ορισμένα χαρτόνια τα οποία του δίνονται. Τα συγκεκριμένα χαρτόνια 

είναι κομμένα με βάση τις διαστάσεις των γεωμετρικών μορφών του 

παραμυθιού και ο μαθητής καλείται να τα τοποθετήσει στη σωστή θέση(πχ το 

τρίγωνο κόκκινο χαρτόνι θα πρέπει να τοποθετηθεί στην τρίγωνη κόκκινη 

οροφή του σπιτιού). Αντιλαμβάνεται κανείς, λοιπόν, ότι το παραμύθι μπορεί να 

χαρακτηριστεί πολυμορφικό, καθώς συνδυάζει το γραπτό κείμενο με την ενεργή 

συμμετοχή του μαθητή στα δρώμενα.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος:5΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) διάκριση χρωμάτων 7) ανάπτυξη αφής 8) 

επανάληψη των όσων διδάχθηκαν.  

Υλικά: Αυτοσχέδιο παραμύθι κατασκευασμένο σε κόλλες Α4 2) Α4 χαρτί, στο 

οποίο περιλαμβάνονται το 5 βασικά γεωμετρικά σχήματα 3) χαρτόνια σε μορφή 

γεωμετρικών σχημάτων 

Δραστηριότητα: Επανάληψη όσων διδαχθήκαμε  

Ο μαθητής μαζί με τη διδάσκουσα επαναλαμβάνει το σημείο του παραμυθιού 
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που άρεσε περισσότερο στον μαθητή. Έπειτα, οι πέντε βασικές γεωμετρικές 

μορφές όπου ο μαθητής διδάχθηκε, παρατίθενται στον μαθητή σε παράταξη σε 

χαρτί Α4 με καταγεγραμμένες τις ονομασίες τους. Η διδάσκουσα επαναλαμβάνει 

με τον μαθητή τη δραστηριότητα τοποθέτησης των περιμετρικά κομμένων 

χαρτονιών στις γεωμετρικές μορφές που παρατίθενται στην κόλλα Α4, με σκοπό 

την επανάληψη της διδαχθείσας ενότητας.  

2η ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 8/10/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Τα γεωμετρικά σχήματα  

Μάθημα : Μαθηματικά Ά Δημοτικού  

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος: 5΄ ) :  

Βασικός στόχος: 1) Συγκέντρωση προσοχής 2) Διέγερση του ενδιαφέροντος του 

μαθητή με στόχο τη συγκέντρωσή του στη δραστηριότητα του κύριου μέρους 

της.  

Υλικά :1) αυτοσχέδιο παραμύθι κατασκευασμένο σε κόλλες Α4 

Δραστηριότητα: Καλώς ήρθατε στην Σχηματούπολη  

Το αρχικό μέρος της 2ης παρέμβασης αποτελεί προέκταση της 1ης, καθώς το 

διδακτικό θέμα είναι κοινό. Η διδάσκουσα επαναλαμβάνει στον μαθητή το 

παραμύθι το οποίο αποτέλεσε το διδακτικό υλικό της 1ης παρεμβατικής 

διαδικασίας. Ο σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας αποτελεί το γεγονός ότι ο 

διδάσκοντας οφείλει να διεξάγει τη διδακτική πράξη ομαλά επαναλαμβάνοντας 

διδασκόμενες έννοιες και θέματα με στόχο την απομνημόνευσή τους από τον 

μαθητή. Έτσι, το παραμύθι με θέμα τα γεωμετρικά σχήματα επαναλαμβάνεται 

με ανανεωμένο και διαφορετικό τέλος, το οποίο θα αποτελέσει έναυσμα για την 

υλοποίηση της κύριας δραστηριότητας της 2ης παρεμβατικής διαδικασίας.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος:20΄)  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 
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συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) διάκριση χρωμάτων 7) ανάπτυξη αφής 

Υλικά: 1) 5 πλάκες πλαστελίνης 2) δύο μαύρες σακούλες απορριμμάτων 3) 

σιδερένια ειδικά μαγειρικά σκεύη σε μορφή τριγώνου, κύκλου, τετραγώνου, 

αστεριού 

Δραστηριότητα: Γινόμαστε Ζαχαροπλάστες  

Το τέλος του παραμυθιού που διδάχθηκε ο μαθητής παρουσιάζει τους 2 

πρωταγωνιστές πεινασμένους επιθυμώντας να ζυμώσουν κουλουράκια σε 

μορφή γεωμετρικών σχημάτων. Η διδάσκουσα παροτρύνει τον μαθητή να 

μεταμορφωθεί σε ζαχαροπλάστης φορώντας μία πλαστική σακούλα ως ποδιά 

και ένα χάρτινο καπέλο του μάγειρα. Δίνονται στο μαθητή 5 πλάκες πλαστελίνης 

διαφορετικών χρωμάτων μέσω των οποίων θα «ζυμωθούν» τα κουλουράκια. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιτακτική τήρηση του κανόνα « Η ζύμωση 

των κουλουριών θα γίνεται σε μορφή γεωμετρικών σχημάτων». Για την μέγιστη 

δυνατή διευκόλυνση του μαθητή, η διδάσκουσα τοποθετεί στο θρανίο σιδερένια 

ειδικά σκεύη κατασκευής ζαχαροπλαστικών ειδών σε μορφή τριγώνου, κύκλου, 

τετραγώνου, αστεριού.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος: 8΄)  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής.  

Δραστηριότητα: Τα κουλουράκια μπαίνουν στον φούρνο 

Εφόσον η διδάσκουσα με τον μαθητή έχουν κατασκευάσει έναν ικανοποιητικό 

αριθμό κουλουριών, τα οποία παρουσιάζουν τις 5 βασικές γεωμετρικές μορφές 

(κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, ρόμβος), τα τοποθετούν με τη 

βοήθεια μιας σπάτουλας σε ένα μαγειρικό σκεύος- ταψί. Σκοπός της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι ο μαθητής να τοποθετήσει τη ζυμωμένη 

πλαστελίνη αρχικά στη σπάτουλα και έπειτα στο τοποθετημένο στην έδρα ταψί 

με συντονισμένες και ομαλές κινήσεις.  

3η ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 
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Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 13/10/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Τα φρούτα  

Μάθημα : Μελέτη περιβάλλοντος 

Ενότητα: 17 «Η Διατροφή μας» 

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος:10΄ ) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) εισαγωγή του μαθητή στο κεφάλαιο των φρούτων 2) 

Συγκέντρωση προσοχής 3) διέγερση ενδιαφέροντος του μαθητή 4) διάκριση 

χρωμάτων.  

Υλικά: 1) χαρτόνι με κολλημένες 9 εικόνες διαφορετικών φρούτων 

Δραστηριότητα: Η φρουτοπία  

Η διδάσκουσα αναδεικνύει στο μαθητή ένα χαρτόνι, το οποίο περιλαμβάνει 9 

εικόνες διαφορετικών ειδών φρούτων. Κάτω από την φωτοτυπημένη εικόνα 

του κάθε φρούτου αναγράφεται η ονομασία του με σκοπό να διεγερθεί η 

προσοχή του μαθητή και να διαμορφωθεί ένα κλίμα συζήτησης, το οποίο θα 

αφορά τα φρούτα και τις ονομασίες τους. Έτσι, ο μαθητής μαζί με τη βοήθεια 

της διδάσκουσας δακτυλοδεικτούν την κάθε εικόνα ξεχωριστά, τη σχολιάζουν 

και διαβάζουν φωναχτά την ονομασία τους. Παράλληλα, η συζήτηση έχει την 

ικανότητα να διαμορφωθεί με σκοπό να επιδιώξει την εξάσκηση πάνω στον 

τομέα της διάκρισης των χρωμάτων. Ο συγκεκριμένος στόχος επιτυγχάνεται με 

μεγάλη ευκολία στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς η φωτοτυπημένη 

εικόνα των φρούτων είναι έγχρωμη και αναπαριστά τη ρεαλιστική όψη των 

φρούτων. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ερωταποκρίσεις με θέμα πχ «δείξε μου 

ένα φρούτο που έχει κόκκινο χρώμα» και ο εποικοδομητικός διάλογος μπορούν 

να έχουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος: 15΄)  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  
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Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 

Υλικά: 1) δέντρο φτιαγμένο από χαρτόνι 2) κόλλες Α4 όπου στην κάθε μία 

παρουσιάζονται 6 εικόνες διαφορετικών ειδών φρούτων 3) ψαλίδι 4) Κόλλα- 

στικ  

Δραστηριότητα: Το δέντρο των φρούτων  

Η διδάσκουσα παρουσιάζει στο μαθητή 2 κόλλες Α4, όπου στην κάθε μία 

παρουσιάζονται 6 εικόνες διαφορετικών ειδών φρούτων. Στη συνέχεια, η 

διδάσκουσα παρουσιάζει στο μαθητή ένα δέντρο φτιαγμένο από χαρτόνι και τον 

παροτρύνει να εντάξει τις φωτογραφίες των φωτοτυπημένων φρούτων πάνω 

στο φύλλωμα του δέντρου με σκοπό η κατασκευή που θα δημιουργηθεί να 

αναρτηθεί σε κάποιο σημείο της τάξης και να την διακοσμήσει. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα στοχεύει στην εξοικείωση του μαθητή με τη χρήση του 

ψαλιδιού, καθώς ο μαθητής καλείται να κόψει περιμετρικά τα εικονιζόμενα 

φρούτα και να τα κολλήσει με κόλα- στικ πάνω στο φύλλωμα του δέντρου. 

Φυσικά, η διαδικασία χειρισμού του ψαλιδιού χαρακτηρίζεται αρκετά δύσκολη 

για ένα μαθητή με μειωμένη ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας. Γι’ 

αυτόν,ακριβώς, το λόγο οι απαιτήσεις της διδάσκουσας είναι μειωμένες και 

αρκούνται στην προσπάθεια δημιουργίας ελάχιστων «ψαλιδιών» και 

«κοψιμάτων» πάνω στην κόλα Α4. Εντούτοις, η τοποθέτηση των εικόνων πάνω 

στο δέντρο με τη χρήση της στέρεας κόλλας- στικ αποτελεί μία αποτελεσματική 

διαδικασία ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας των άνω άκρων και 

συγκεκριμένα των δαχτύλων του μαθητή.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος:5΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) Διέγερση ενδιαφέροντος του μαθητή 2) ανάπτυξη αφής 3) 

ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του μαθητή 4) δημιουργία 

κινήτρου για μάθηση.  

Δραστηριότητα: Στολισμός της τάξης μας! 

Η δραστηριότητα που ο μαθητής έχει δημιουργήσει αναρτάται σε κάποιο σημείο 

της τάξης με σκοπό ο μαθητής να λάβει την ηθική ικανοποίηση για το επίτευγμά 

του. Σημαντικό σημείο της παρέμβασης αποτελεί η συνεχής επιβράβευση του 

μαθητή με σκοπό την βελτίωση της αυτοπεποίθησής και της αυτοεκτίμησής του. 

Έτσι, ο μαθητής κρεμάει μόνος του την δραστηριότητά του σε οποιοδήποτε 

σημείο επιθυμεί ο ίδιος!  
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4η ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

 Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 15/10/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Τα φρούτα  

Μάθημα : Μελέτη περιβάλλοντος 

Ενότητα: 17 «Η Διατροφή μας» 

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος:5΄) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι : 1) Συγκέντρωση προσοχής 2) Διέγερση ενδιαφέροντος του 

μαθητή 3) επιμόρφωση  

Υλικά : 1) H/Y 2) ηχεία 3) βίντεο 4) σχετικό βίντεο με θέμα την υγιεινή διατροφή 

και τη συμβολή των φρούτων σε αυτή.  

Δραστηριότητα: Φρούτο-συζητήσεις  

Η διδάσκουσα παρουσιάζει στον μαθητή ένα ολιγόλεπτο βίντεο, μέσα στο οποίο 

τα υγιεινά φρούτα και τα συστατικά τους παίρνουν μορφή, προσωποποιούνται 

και συστήνονται στον τηλεθεατή. Για την παρουσίαση του βίντεο απαραίτητο 

μέσο αποτελεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα ηχεία. Μετά το πέρας της 

ολιγόλεπτης παρουσίασης του επιμορφωτικού βίντεο, η διδάσκουσα μέσα από 

ερωταποκρίσεις προωθεί τη δημιουργία του διαλόγου με θέμα την υγιεινή 

διατροφή και τη συμβολή των φρούτων σε αυτή. Η επιλογή του εποπτικού 

υλικού ως μέσο έναρξης της διδασκαλίας δεν είναι τυχαία, καθώς μέσω του 

βίντεο διευκολύνεται η διέγερση του ενδιαφέροντος και η συγκέντρωση της 

προσοχής του μαθητή για όλη την επόμενη ώρα της διδακτικής παρέμβασης. 

Επιπλέον, μέσω της ανάδειξης του σχετικού βίντεο η διδασκαλία απαλλάσσεται 

από τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση και ο μαθητής ενημερώνεται για την 

ενότητα του μαθήματος με έναν ευχάριστο τρόπο, ο οποίος συνδυάζει εικόνα και 

ήχο.  
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος:20΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής.  

Υλικά : 1) γκοφρέ χαρτόνια διάφορων χρωμάτων 2) 1 παλέτα 3) 1 κόλλα 

ατλακόλ και ένα πινέλο  

Δραστηριότητα: Φρούτο- κατασκευές  

Η διδάσκουσα τοποθετεί στο θρανίο του μαθητή δύο κόλλες Α4, πάνω στις 

οποίες απεικονίζονται ένα σταφύλι και ένα μήλο. Οι σχηματισμένες εικόνες των 

δύο φρούτων πάνω στις κόλλες Α4 είναι άχρωμες και παριστάνουν μόνο τον 

περιμετρικό σχηματισμό της μορφής των συγκεκριμένων φρούτων. Η 

διδάσκουσα παροτρύνει τον μαθητή να δώσουν χρώμα στα άχρωμα 

σχηματισμένα φρούτα με έναν τρόπο δημιουργικό, ο οποίος εξασκεί συνεχώς 

την λεπτή κινητικότητα των ατόμων που πάσχουν στον συγκεκριμένο τομέα. 

Τοποθετούνται στο θρανίο γκοφρέ χαρτόνια διάφορων χρωμάτων, 1παλέτα, 1 

κόλλα ατλακόλ και ένα πινέλο. Μέσα στο ειδικό κουτάκι της παλέτας η 

διδάσκουσα αδειάζει μικρή ποσότητα κόλλα ατλακόλ. Η διαδικασία υλοποιήσης 

της συγκεκριμένης δραστηριότητας απαιτεί τα παρακάτω βήματα: α) ο μαθητής 

οφείλει να κόβει μικρού μήκους κομμάτια από το γκοφρέ χαρτιού με σκοπό να 

τα πλάθει στο χέρι του για να τους δώσει ένα σφαιρικό σχήμα 2) Το κάθε 

μπαλάκι που δημιουργεί ο μαθητής θα τοποθετείται μέσα στην επιφάνεια του 

σχηματισμένου φρούτου με σκοπό να του δώσει χρώμα 3) ο μαθητής για να 

μπορέσει να κολλήσει το μπαλάκι από γκοφρέ χαρτί στην εικόνα του φρούτου 

οφείλει με το πινέλο να πάρει ορισμένη ποσότητα κόλλας ατλακόλ και να την 

τοποθετήσει με συντονισμένες κινήσεις πάνω στο σχηματισμένο φρούτο. 4) 

έπειτα από τη σωστή τοποθέτηση της κόλλας στο Α4 χαρτί, ο μαθητής έχει τη 

δυνατότητα να τοποθετήσει τα μπαλάκια από το γκοφρέ χαρτί. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη και απλοϊκή για έναν μαθητή με 

ελλιπής ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας καθώς περιέχει δύο προκλήσεις, 

αρχικά της δημιουργίας σφαιρικού σχήματος σε γκοφρέ χαρτί και δεύτερον της 

τοποθέτησης κόλλας με τη χρήση του πινέλου. Γι αυτό τον λόγο, η βοήθεια της 

διδάσκουσας χρήζεται απαραίτητη και αναγκαία. Παρόλα αυτά, τα βήματα της 

συγκεκριμένης διδασκαλίας αποτελούν μία αποτελεσματική διαδικασία 

ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας των άνω άκρων και συγκεκριμένα των 

δαχτύλων και της παλάμης του μαθητή.  
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος: 10΄)  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) ανάπτυξης οπτικής αντίληψης 2) Συντονισμός δαχτύλων 3) 

ανάπτυξη παρατηρητικότητας 4) ανάπτυξη της αφής 

Υλικά: 6 τετράγωνες κάρτες, οι οποίες παρουσιάζουν ανά δύο ζευγάρια 3 

διαφορετικά είδη φρούτων  

Δραστηριότητα: Φρούτο-memory game  

Η διδάσκουσα παρουσιάζει στον μαθητή 6 εικόνες σε σχήμα τετραγώνου που 

αναδεικνύουν ανά δύο ζευγάρια 3 διαφορετικές μορφές φρούτων. Οι 6 εικόνες 

τοποθετούνται πάνω στο θρανίο του μαθητή (3 πάνω και 3 κάτω). Ο μαθητής 

έχει την δυνατότητα να παρατηρήσει τις εικόνες για 1 περίπου λεπτό. Στη 

συνέχεια, οι εικόνες αναποδογυρίζονται και ο μαθητής καλείται να θυμηθεί σε 

ποια θέση βρίσκονταν τα ζευγάρια των φρούτων με σκοπό να τα αντιστοιχήσει. 

Οι σωστές επιλογές του μαθητή δεν αναποδογυρίζονται, όμως οι λανθασμένες 

αναποδογυρίζονται με αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήγει μόνο όταν ο μαθητής 

έχει ανακαλύψει όλα τα ζευγάρια των φρούτων.  

 

5η ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 20/10/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Τα φρούτα  

Μάθημα : Μελέτη περιβάλλοντος 

Ενότητα: 17 «Η Διατροφή μας» 

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος:6΄) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  
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Επιμέρους στόχοι : 1) Συγκέντρωση προσοχής2) Διέγερση ενδιαφέροντος του 

μαθητή 3) επιμόρφωση 4) ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης 

του μαθητή.  

Υλικά : 1) Η/Υ 2) φωτογραφίες μικρών μαθητών με τις κατασκευές τους.  

Δραστηριότητα: Φρούτο-κατασκευές μαθητών  

Η διδάσκουσα παρουσιάζει στο μαθητή ορισμένες κατασκευές, οι οποίες έχουν 

ως βασική θεματική ενότητα τα φρούτα. Για την ανάδειξη των σχετικών 

εικόνων απαραίτητο εργαλείο αποτελεί η χρήση του υπολογιστή. Οι εικόνες 

προς ανάδειξη δεν επιλέχθηκαν τυχαία από τη διδάσκουσα, καθώς 

περιλαμβάνουν εύκολες κατασκευές μικρών μαθητών περίπου στην ηλικία του 

μαθητή. Οι εικόνες παρουσιάζουν τους μικρούς μαθητές- κατασκευαστές των 

δραστηριοτήτων να φωτογραφίζονται επιδεικνύοντας τις δημιουργίες τους 

γεμάτοι χαρά και ηθική ικανοποίηση. Έτσι, μέσω των φωτογραφιών η 

διδάσκουσα δημιουργεί κίνητρο στο μαθητή με σκοπό να κατασκευάσουν μαζί 

μία Φρούτο- παγίδα για να διακοσμήσουν τη σχολική τάξη. Η ανάδειξη των 

φωτογραφιών προωθεί την έναρξη ενός διαλόγου, ο οποίος κατευθύνει τον 

μαθητή στην εντύπωση ότι εφόσον οι φωτογραφούμενοι συνομήλικοι του έχουν 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δικές τους κατασκευές τότε έχει και ο ίδιος 

την δυνατότητα.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος:20΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής.  

Υλικά: 1) ένα σφαιρικά κομμένο κομμάτι χαρτοκιβώτιου,2) 6 κλωστές 

πλεξίματος ίδιου μήκους, 3) 6 τετραγωνισμένες κάρτες από χαρτόνι όπου στην 

κάθε μία βρίσκεται περιμετρικά σχεδιασμένο ένα φρούτο(1κόκκινο μήλο, 1 

πορτοκάλι, 1 μπανάνα, 1 φράουλα, 1 αχλάδι, 1 πράσινο μήλο) και 4) 1 ψαλίδι.  

Δραστηριότητα: Η Φρούτο- παγίδα  

Η διδάσκουσα τοποθετεί πάνω στο θρανίο του μαθητή ένα σφαιρικά κομμένο 

κομμάτι χαρτοκιβώτιου, 6 κλωστές πλεξίματος ίδιου μήκους, 6 τετραγωνισμένες 

κάρτες από χαρτόνι όπου στην κάθε μία βρίσκεται περιμετρικά σχεδιασμένο ένα 

φρούτο(1κόκκινο μήλο, 1 πορτοκάλι, 1 μπανάνα, 1 φράουλα, 1 αχλάδι, 1 

πράσινο μήλο) και 1 ψαλίδι. Η δραστηριότητα αποτελεί μία απλοποιημένη 

παραλλαγή της κατασκευής των κλασσικών όνειρο-παγίδων και στοχεύει στην 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού του 
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μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος υλοποίησης του συγκεκριμένης 

κατασκευής είναι η εξής : 1) το σφαιρικά κομμένο κομμάτι του χαρτοκιβωτίου 

περιλαμβάνει γύρω-γύρω τρύπες μέσα από τις οποίες ο μαθητής καλείται να 

περάσει με συντονισμένες και αργές κινήσεις τις κλωστές πλεξίματος 2) Μετά 

την τοποθέτηση των 6 κλωστών πλεξίματος στις αντίστοιχες τρύπες, ο μαθητής 

οφείλει να κόψει περιμετρικά τα απεικονιζόμενα στις χάρτινες κάρτες φρούτα 

με τη βοήθεια του ψαλιδιού 3) Στο κάθε φρούτο υπάρχει μία τρύπα μέσα στην 

οποία τοποθετούνται οι κλωστές πλεξίματος και δένονται 4) η κατασκευή είναι 

έτοιμη για να κρεμαστεί σε κάποιο ψηλό σημείο της τάξης. Όπως 

αντιλαμβανόμαστε, η κατασκευή περιέχει αρκετά δύσκολα βήματα για ένα 

μαθητή ο οποίος πάσχει στην ανάπτυξη ικανοτήτων λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού. Παρόλα αυτά, το πέρασμα της κλωστής 

πλεξίματος μέσα από τρύπες και η χρήση του ψαλιδιού αποτελούν 

δραστηριότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και 

του οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή. Όσον αφορά τη χρήση του 

ψαλιδιού,οι απαιτήσεις της διδάσκουσας είναι μειωμένες και αρκούνται στην 

προσπάθεια δημιουργίας ελάχιστων «ψαλιδιών» και «κοψιμάτων» πάνω στο 

χαρτόνι. Φυσικά, η βοήθεια της διδάσκουσας οφείλει να είναι συνεχής με σκοπό 

ο μαθητής να μην αντιμετωπίσει την κατασκευή ως μία ακατόρθωτη δημιουργία 

και να εγκαταλείψει την προσπάθεια.  

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος: 10΄)  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) ανάπτυξης οπτικής αντίληψης 2) Συντονισμός δαχτύλων 3) 

ανάπτυξη παρατηρητικότητας 4) ανάπτυξη της αφής  

Υλικά: 8 τετράγωνες κάρτες, οι οποίες παρουσιάζουν ανά δύο ζευγάρια 4 

διαφορετικά φρούτα  

Δραστηριότητα: Φρούτο-memory game  

Η διδάσκουσα παρουσιάζει στον μαθητή 8 εικόνες σε σχήμα τετραγώνου που 

αναδεικνύουν ανά 2 ζευγάρια 4 διαφορετικές μορφές φρούτων. Οι 8 εικόνες 

τοποθετούνται πάνω στο θρανίο του μαθητή (4 πάνω και 4 κάτω). Ο μαθητής 

έχει την δυνατότητα να παρατηρήσει τις εικόνες για 1 περίπου λεπτό. Στη 

συνέχεια, οι εικόνες αναποδογυρίζονται και ο μαθητής καλείται να θυμηθεί σε 

ποια θέση βρίσκονταν τα ζευγάρια των φρούτων με σκοπό να τα αντιστοιχήσει. 

Οι σωστές επιλογές του μαθητή δεν αναποδογυρίζονται, όμως οι λανθασμένες 

αναποδογυρίζονται με αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήγει μόνο όταν ο μαθητής 

έχει ανακαλύψει όλα τα ζευγάρια των φρούτων.  
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6η ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 22/10/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Οι αριθμοί από το 1 έως το 5  

Μάθημα : Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού 

Ενότητα: 1η ενότητα, 4ο κεφάλαιο 

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος: 5΄) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι : 1) Συγκέντρωση προσοχής 2) Διέγερση ενδιαφέροντος του 

μαθητή 3) επιμόρφωση 4) δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων στον 

μαθητή.  

Υλικά: 1) H/Y, 2) ηχεία 3) σχετικό βίντεο με θέμα τους αριθμούς από το 1 έως το 

5.  

Δραστηριότητα: Οι αριθμούλιδες  

Για την ομαλή ένταξη του μαθητή στην ενότητα των αριθμών από το 1 έως το 5 

η διδάσκουσα παρουσιάζει στον μαθητή ένα ολιγόλεπτο βίντεο (4 λεπτά), το 

οποίο περιέχει παιδικά τραγούδια με θέμα τους αριθμούς. Μέσα στο βίντεο 

παρουσιάζονται παιδιά στην ηλικία του μαθητή να τραγουδούν για τους 

αριθμούς και να παρουσιάζουν τα αντίστοιχα σύμβολά τους.. Για την 

παρουσίαση του βίντεο απαραίτητο μέσο αποτελεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

και τα ηχεία. Η παρουσίαση του βίντεο αποτελεί σκόπιμη επιλογή της 

διδάσκουσας και έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να χαλαρώσει για να μπορέσει 

στη συνέχεια με ευχαρίστηση να λάβει στα χέρια του το μολύβι και να 

υλοποιήσει την δραστηριότητα του κύριου μέρους. Πιο συγκεκριμένα, η 6η 

παρέμβαση έχει ως στόχο να δημιουργήσει στο μαθητή το κίνητρο της 

ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Έτσι, η 6η παρέμβαση αποτελεί 

την εναρκτήρια διαδικασία τοποθέτησης του μολυβιού στα δάχτυλα του 
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μαθητή. Φανερώνεται, λοιπόν, το σημαντικό χρέος της παρούσας διδασκαλίας 

που στοχεύει στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων στο μαθητή για τη γραφή 

και την τοποθέτηση του μολυβιού στα δάχτυλα του μαθητή.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος:15΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού,ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) αναγνώριση και χειρισμός των 

αριθμών με διάφορες αναπαραστάσεις 8) καταμέτρηση συλλογών 

αποτελούμενες από ένα έως πέντε αντικείμενα 9) χάραξη πάνω σε κουκίδες 

ευθειών γραμμών με σκοπό την αναπαράσταση στο χαρτί του αριθμού των 

αντικειμένων που παρατηρεί ο μαθητής 10) εκτίμηση ποσοτήτων  

Υλικά: 1) κατάλληλα σχεδιασμένη χαρτόκουτα, η οποία αναπαριστά τη γυάλα 

των 5 ψαριών 2) ψάρια ενταγμένα στη χαρτόκουτα τα οποία αφαιρούνται και 

επανεντάσσονται με ειδική διαμορφωμένη κόλλα 3) 2 χαρτόνια που 

αναπαριστούν μία φάλαινα και έναν καρχαρία και εξυπηρετούν την εξιστόρηση 

του παραμυθιού 4) 2 κόλλες Α4, μέσα στις οποίες αναγράφεται το παραμύθι και 

βρίσκονται τοποθετημένες οι κάθετες κουκίδες.  

Δραστηριότητα: Ο Μπαρμπούνης και η Μπαρμπουνούλα!  

Η τοποθέτηση του μολυβιού στα χέρια του μαθητή αποτελεί μία δύσκολη και 

επίπονη διαδικασία, καθώς ο μαθητής δυσκολεύεται αρκετά στις 

δραστηριότητες που απαιτούν την υψηλή ανάπτυξη των ικανοτήτων της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού. Έτσι, η διδάσκουσα 

οφείλει να δημιουργήσει δραστηριότητες που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του 

μαθητή και να τον κρατάνε σε συνεχή εγρήγορση για να αποφευχθεί η 

δημιουργία αρνητικού συναισθήματος και αισθήματος « ματαιοδοξίας» από τη 

μεριά του μαθητή. Στο κύριο μέρος της 6ης παρέμβασης η διδάσκουσα 

παρουσιάζει στον μαθητή ένα μεγάλο χαρτόνι φτιαγμένο από χαρτόκουτα, το 

οποίο αναπαριστά μία γυάλα με ενταγμένα μέσα της 5 ψάρια. Στη συνέχεια, η 

διδάσκουσα μοιράζει στον μαθητή 2 φύλλα Α4 στα οποία είναι γραμμένη η 

ιστορία- παραμύθι των 5 ψαριών που βρίσκονται μέσα στη γυάλα. Η 

δραστηριότητα προβάλλει τα 5 αναρτημένα στη γυάλα ψάρια να αφαιρούνται 

μέσα από τη γυάλα και να προσθέτονται συνεχώς ανάλογα με τη ροή της 

ιστορίας. Ο μαθητής σε κάθε σημείο της ιστορίας καλείται να σχεδιάζει τόσες 

γραμμές όσες είναι κάθε φορά τα ψάρια που παρατηρεί μέσα στη γυάλα. Η 

χάραξη των γραμμών που καλείται να δημιουργήσει ο μαθητής διευκολύνεται με 

την τοποθέτηση κάθετων κουκίδων στην κόλλα Α4. Έτσι, ο μαθητής προσπαθεί 

να χαράξει την ευθεία έχοντας ως οδηγό τις κάθετες κουκίδες. Έτσι, η 
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δραστηριότητα εκτός από την υλοποίηση του στόχου της εκτίμησης ποσοτήτων 

μεταβαίνει στην υλοποίηση του στόχου της ένωσης κουκίδων με αποτέλεσμα να 

παραχθεί μία ευθεία γραμμή με το μολύβι. Μέσω της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας επιδιώκεται η άσκηση του μαθητή ώστε να είναι ικανός 1)να 

αναγνωρίζει και να χειρίζεται τους αριθμούς με διάφορες αναπαραστάσεις 2) να 

καταμετρεί συλλογές αποτελούμενες από ένα έως πέντε αντικείμενα 3) να 

χαράζει πάνω σε κουκίδες ευθείες γραμμές με σκοπό να αναπαραστήσει στο 

χαρτί τον αριθμό των αντικειμένων που παρατηρεί 4) να εκτιμάει τις ποσότητες. 

Τα σύμβολα όπως είναι οι κουκίδες βρίσκονται σε οργανωμένη διάταξη στο 

χώρο (κάθετες γραμμές) με σκοπό να διευκολυνθεί ο μαθητής στη χάραξη 

ευθειών γραμμών. Η οργανωμένη διάταξη των κουκίδων στο χώρο, όπως πχ 

συμβαίνει με αυτές του ζαριού ονομάζεται συστοιχία κουκίδων.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος:16΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) χάραξη αριθμών  

Υλικά: 1) μία κόλλα Α4 πάνω στην οποία παρουσιάζονται κατά σειρά οι 5 

πρώτοι αριθμοί 2) ξύλο- μπογιές.  

Δραστηριότητα: Σχεδιασμός αριθμολέξεων.  

Η διδάσκουσα μετά το πέρας της κύριας δραστηριότητας μοιράζει στον μαθητή 

μία κόλλα Α4 η οποία περιλαμβάνει τους 5 αριθμούς σχηματισμένους σε 

κουκίδες. Επιπλέον, η διδάσκουσα παραδίδει στον μαθητή ξύλο-μπογιές 

διαφόρων χρωμάτων. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής καλείται να 

ενώσει περιμετρικά τις κουκίδες με σκοπό να δημιουργηθούν οι αριθμολέξεις. 

Πάνω στο φύλλο Α4 οι αριθμοί αναγράφονται ο καθένας από 6 φορές. Φυσικά 

στόχος της διδάσκουσας είναι ο μαθητής να μπορέσει να ενώσει τις τελείες έστω 

και 2 φορές. Σε περίπτωση που ο μαθητής ταλαιπωρείται αρκετά ακόμα και 

μετά από τις συνεχείς επιβραβεύσεις της διδάσκουσας η δραστηριότητα 

διακόπτεται. Μέσω της τελικής δραστηριότητας γίνεται η επισημοποίηση της 

νέας γνώσης οι αριθμοί αποτυπώνονται πάνω στο χαρτί και παίρνουν μορφή. 

7η ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 30/10/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 
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Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Οι αριθμοί από το 1 έως το 5  

Μάθημα : Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού 

Ενότητα: 1η ενότητα, 4ο κεφάλαιο 

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος: 5΄) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι : 1) Συγκέντρωση προσοχής 2) Διέγερση ενδιαφέροντος του 

μαθητή 3) επιμόρφωση 4) δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων στον 

μαθητή.  

Υλικά: 1) H/Y, 2) ηχεία 3) σχετικό βίντεο-τραγούδι με θέμα τους αριθμούς από 

το 1 έως το 5.  

 Δραστηριότητα: ένα, δύο τρία, τέσσερα, πέντε 

Η 7η ημέρα παρέμβασης αποτελεί επαναληπτική ενότητα της 6η παρέμβασης, 

καθώς το θέμα είναι κοινό « οι αριθμοί από το1 έως το 5» και στοχεύει στην 

ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Η διδάσκουσα 

αντιλαμβάνεται ότι ο μαθητής ευχαριστιέται με την ανάδειξη σχετικών με την 

ενότητα βίντεο, γι αυτό η έναρξη των δύσκολων παρεμβατικών διδασκαλιών,οι 

οποίες χρησιμοποιούν το μολύβι ως υλικό –μέσο, περιλαμβάνουν την προβολή 

βίντεο. Έτσι, η έναρξη της 7ης παρέμβασης περιλαμβάνει την ανάδειξη ενός 

βίντεο, το οποίο μαθαίνει τους αριθμούς στους μαθητές τυπικής και μη τυπικής 

ανάπτυξης σε μορφή τραγουδιού. Το τραγούδι περιέχει ρίμες και 

ομοιοκαταληξίες, οι οποίες διευκολύνουν την απομνημόνευση της αλληλουχίας 

των αριθμών και συγκρατούνται στη μνήμη των μαθητών ευκολότερα. 

Επιπλέον, μέσω της ανάδειξης του εποπτικού υλικού ο μαθητής αποκτάει 

κίνητρο για μάθηση και επανδρώνεται με θετικά συναισθήματα, πράγμα που 

διευκολύνει την υλοποίηση της διδασκαλίας.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος:15΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 
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3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) αναγνώριση και χειρισμός των 

αριθμών με διάφορες αναπαραστάσεις 8) καταμέτρηση συλλογών 

αποτελούμενες από ένα έως πέντε αντικείμενα.  

Υλικά: 1) Μαγικός πίνακας- παραμύθι (της συγγραφέα Στέλλα Ζούπα από τις 

εκδόσεις Σαββάλα) 

Δραστηριότητα: Ο μαγικός πίνακας  

Η διδάσκουσα αντιλαμβάνεται ότι για την ανάπτυξη των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων του μαθητή, οι δραστηριότητες οφείλουν να είναι ευχάριστες και να 

διεγείρουν το ενδιαφέρον του μαθητή. Επιπλέον, οι δραστηριότητες οι οποίες 

έχουν μία οργανωμένη αλληλουχία και παρουσιάζονται με τη μορφή 

παραμυθιού εκπλήσσουν αρκετά τον μαθητή και τον κρατούν σε εγρήγορση. Γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο, η διδάσκουσα μετά την ανάδειξη του σχετικού με την 

ενότητα βίντεο, παρουσιάζει στον μαθητή ένα παραμύθι (της συγγραφέα 

Στέλλα Ζούπα από τις εκδόσεις Σαββάλα) μέσα στο οποίο οι μικροί μαθητές 

μαθαίνουν να γράφουν τους αριθμούς με τη βοήθεια ενός ενταγμένου στο 

παραμύθι πίνακα. Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι κατάλληλα διαμορφωμένος 

για τη δημιουργία ζωγραφιών και συμβόλων με ειδική πένα και απλή συρόμενη 

γόμα. Μέσα στο παραμύθι, οι αριθμοί παρουσιάζονται ως χρωματιστά σύμβολα 

με εικόνες και ζωγραφιές κατάλληλες για τον μαθητή, οι οποίες τον βοηθούν 

στην απαρίθμηση και τον καθοδηγούν για να σχηματίσει στον πίνακα την 

αριθμολέξη. Η διδάσκουσα σκόπιμα επέλεξε τον μαγικό πίνακα ως εργαλείο 

ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων καθώς επιθυμεί να ενταχθεί ομαλά 

ο μαθητής στην γραφή χωρίς να κουραστεί ή δημιουργήσει αρνητικά 

συναισθήματα προς τον συγκεκριμένο τομέα. Η διδάσκουσα έχει ως κανόνα να 

δημιουργήσει στον μαθητή την αγάπη προς τη γνώση και συνάμα την ανάπτυξη 

της γραφής χωρίς να τον ταλαιπωρήσει ή να δημιουργήσει ένα κλίμα 

απογοητευτικό για τον μαθητή. Η εμπιστοσύνη μεταξύ της διδάσκουσας και του 

μαθητή είναι απαραίτητη, γι αυτόν ακριβώς το λόγο οι δραστηριότητες 

οφείλουν να είναι κατάλληλα οργανωμένες. Έτσι, ο μαθητής εξασκεί τη γραφή 

παίζοντας καθώς χρησιμοποιεί ως εργαλείο γραφής τον μαγικό πίνακα. Επίσης, 

ο συγκεκριμένος πίνακας περιλαμβάνει ειδικό μολύβι παρόμοιο με το κλασικό 

μολύβι από μόλυβδο που χρησιμοποιούμε με αποτέλεσμα ο μαθητής να εξασκεί 

τη χρήση του μολυβιού σε ένα διαφορετικό πλαίσιο απαλλαγμένο από τα 

κλασικά υλικά του χαρτιού Α4 ή του τετραδίου.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος:10΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 
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3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) χάραξη αριθμών  

Υλικά: 1)μία κόλλα Α4 πάνω στην οποία παρουσιάζονται κατά σειρά οι 5 πρώτοι 

αριθμοί 2) ξύλο-μπογιές 

Δραστηριότητα: Σχεδιασμός αριθμολέξεων.  

Η διδάσκουσα μετά το πέρας της κύριας δραστηριότητας μοιράζει στον μαθητή 

μία κόλλα Α4 η οποία περιλαμβάνει τους 5 αριθμούς σχηματισμένους σε 

κουκίδες. Επιπλέον, η διδάσκουσα παραδίδει στον μαθητή ξύλο-μπογιές 

διαφόρων χρωμάτων. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής καλείται να 

ενώσει περιμετρικά τις κουκίδες με σκοπό να δημιουργηθούν οι αριθμολέξεις. 

Πάνω στο φύλλο Α4 οι αριθμοί αναγράφονται ο καθένας από 6 φορές. Φυσικά 

στόχος της διδάσκουσας είναι ο μαθητής να μπορέσει να ενώσει τις τελείες έστω 

και 2 φορές. Σε περίπτωση που ο μαθητής ταλαιπωρείται αρκετά ακόμα και 

μετά από τις συνεχείς επιβραβεύσεις της διδάσκουσας η δραστηριότητα 

διακόπτεται. Μέσω της τελικής δραστηριότητας γίνεται η επισημοποίηση της 

νέας γνώσης οι αριθμοί αποτυπώνονται πάνω στο χαρτί και παίρνουν μορφή.  

8η ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 3/11/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Οι αριθμοί από το 1 έως το 5  

Μάθημα : Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού 

Ενότητα: 1η ενότητα, 4ο κεφάλαιο 

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος:8΄ ) :Βασικός στόχος: 1)Ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού 2) ανάπτυξη της εκτίμησης 

των ποσοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) αναγνώριση και χειρισμός των 
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αριθμών με διάφορες αναπαραστάσεις 8) καταμέτρηση συλλογών 

αποτελούμενες από ένα έως πέντε αντικείμενα 

Υλικά: 1) κασονάκι 2) 5 μήλα σφαιρικά σχηματισμένα από γκοφρέ χαρτί 3) μία 

πλαστική σακούλα.  

Δραστηριότητα: Το μανάβικο 

Η 8η ημέρα παρέμβασης αποτελεί την τελευταία επαναληπτική ενότητα της 6ης 

και 7ης παρέμβασης. Οι τρεις παρεμβατικές διδασκαλίες (6η, 7η και 8η) αντλούν 

στοιχεία από τον κόσμο των μαθηματικών προκειμένου ο μαθητής να εξασκηθεί 

στις προ- γραφικές δεξιότητες. Έτσι, μέσω της θεματική ενότητας των 

μαθηματικών «οι αριθμοί από το 1 έως το 5 » ο μαθητής, αρχικά, διδάσκεται τις 

μαθηματικές έννοιες αλλά παράλληλα εξασκεί τις γραφοκινητικές του 

δεξιότητες. Έτσι, η τελευταία παρέμβαση με θέμα τους αριθμούς από τι 1 έως το 

5 περιέχει οργανωμένες διδασκαλίας, οι οποίες «εξετάζουν» τις γνώσεις που 

άντλησε o μαθητής από τις 2 προηγούμενες διδασκαλίες.  

Αρχικά, η 1η φάση της 8ης παρέμβασης προτείνεται να ξεκινήσει με ένα παιχνίδι 

εκτίμησης των ποσοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η διδάσκουσα τοποθετεί στην 

έδρα 1 κασονάκι το οποίο περιέχει 5 μήλα σχηματισμένα σε σφαιρικό σχήμα 

από γκοφρέ χαρτί και μία πλαστική σακούλα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι 

περιλαμβάνει 5 σταθμούς υπολογισμού των μήλων ανάλογα με τις ερωτήσεις 

που θέτει η διδάσκουσα. Πιο συγκεκριμένα, η διδάσκουσα αναφέρει στο μαθητή 

ότι θα παίξουν το μανάβικο και ότι ο μαθητής θα λάβει το ρόλο του μανάβη. Σε 

αυτό το σημείο η διδάσκουσα εσκεμμένα επιλέγει να λάβει το ρόλο της 

πελάτισσας, καθώς οι ποσότητες των μήλων θα εναλλάσσονται διαρκώς 

ανάλογα με τις προτιμήσεις τις πελάτισσας. Εν συνεχεία, η διδάσκουσα πριν 

παιχτεί το παιχνίδι ζητάει από τον μαθητή να μετρήσουν μαζί τα μήλα ώστε να 

γνωρίζουν τις προμήθειες που υπάρχουν στο μανάβικο. Έπειτα, το παιχνίδι 

ξεκινάει. Η πελάτισσα ζητάει 5 φορές από το μανάβη να της τοποθετήσει στη 

σακούλα όσα μήλα επιθυμεί(αρχικά 2 μήλα, έπειτα 3, έπειτα 1, εν συνεχεία 4 και 

τέλος 5 μήλα). Μετά την τοποθέτηση των μήλων στη σακούλα η διδάσκουσα 

ρωτά τον μαθητή να της αναφέρει πόσα μήλα τοποθέτησε μέσα στη σακούλα 

και πόσα μήλα παρέμειναν μέσα στο καλάθι του μανάβικου. Πχ Η πελάτισσα 

ζητάει από τον μανάβη να τοποθετήσει μέσα σε μία σακούλα 2 μήλα. Η ερώτηση 

που γίνεται στον μαθητή είναι η εξής « Πόσα μήλα πήρε η πελάτισσα(σωστή 

απάντηση 2) και πόσα μήλα έμειναν στο μανάβικο;(σωστή απάντηση 3)». Μετά 

το πέρας της κάθε παραγγελίας τα μήλα από τη σακούλα της πελάτισσας θα 

επιστρέφονται στο καλάθι του μανάβη με σκοπό να συνεχίζονται οι παραγγελίες 

της πελάτισσας και να μην εξαντληθούν τα αποθέματα. Αυτό συμβαίνει διότι ο 

μαθητής γνωρίζει να μετράει μέχρι το 5 γι αυτό ακριβώς το παιχνίδι αρκείται 

στην εκτίμηση των ποσοτήτων πολύ μικρών αριθμών. Εν συνεχεία, οι ρόλοι του 

μανάβη και της πελάτισσας μπορούν να αντιστραφούν ανάλογα με τη διάθεση 
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του μαθητή.  

Το συγκεκριμένο παιχνίδι στοχεύει βασικά στην ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας του μαθητή και της εκτίμησης των ποσοτήτων. Πιο 

συγκεκριμένα, η λεπτή κινητικότητα εξασκείται καθώς ο μαθητής αγγίζει 

συνεχώς τις σχηματισμένες μορφές των γκοφρέ μήλων και τις τοποθετεί μέσα 

στην πλαστική σακούλα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βοηθάει το μαθητή 

στην ανάπτυξη των καθημερινών διαδικασιών τις οποίες ένας άνθρωπος 

καλείται να υλοποιήσει καθημερινά. Το παιχνίδι «το μανάβικο» αποτελεί μία 

μικρογραφία των καθημερινών αγορών ενός ανθρώπου και στοχεύει στην 

ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ του πομπού και του δέκτη, την κατανόηση 

του επικοινωνιακού πλαισίου και τέλος την ανάπτυξη της κίνησης (τοποθέτηση 

αντικειμένων μέσα στη σακούλα). Τέτοιου είδους δραστηριότητες χρησιμεύουν 

στην υλοποίηση των καθημερινών βιοτικών αναγκών του ατόμου καθώς τον 

εκπαιδεύουν βιωματικά. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δραστηριότητα στοχεύει 

στην ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να εκτιμάει σωστά τις ποσότητες. 

Όπως έχει αναφερθεί στο 6ο πλάνο διδασκαλίας ο μαθητής αν και γνωρίζει να 

μετράει μέχρι το 5 παρόλα αυτά δεν έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχήσει τους 

αριθμούς με τα αντικείμενα που βλέπει. Συνειδητοποιεί κανείς, λοιπόν, ότι ο 

μαθητής έχει μάθει να μετράει από το 1 μέχρι το 5 μηχανικά με αποτέλεσμα να 

εκλείπει η ουσιαστική γνώση. Μέσω του συγκεκριμένου βιωματικού παιχνιδιού 

η ενίσχυση της εκτίμησης των ποσοτήτων είναι άμεση και αποτελεσματική.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος:14΄) 

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού,ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) αναγνώριση και χειρισμός των 

αριθμών με διάφορες αναπαραστάσεις 8) καταμέτρηση συλλογών 

αποτελούμενες από ένα έως πέντε αντικείμενα 9) εκτίμηση ποσοτήτων 10) 

αντιγραφή συμβόλων των αριθμολέξεων.  

Υλικά: παραμύθι εικονογραφημένο 7 σελίδων  

Δραστηριότητα: Η τολμηρή και ο Εξερευνητής  

Το παιχνίδι του μανάβικου βελτιώνει τις γνώσεις του μαθητή πάνω στις 

μαθηματικές έννοιες με τρόπο ευχάριστο. Έτσι, η διδάσκουσα οφείλει να 

μεταφέρει ομαλά τον μαθητή από το παιχνίδι στη γραπτή εξέταση με τρόπο που 

να συντηρήσει τα θετικά συναισθήματα του μαθητή και την ευχάριστη διάθεσή 

του. Φυσικά, η δραστηριότητα που οφείλει να αποτελεί συνέχεια της 

προετοιμασίας δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανάγνωση ενός παραμυθιού 
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διανθισμένο με εικόνες, σύμβολα και φιγούρες. Η αγάπη του μαθητή προς τα 

παραμύθια είναι γνωστή, έτσι η διδάσκουσα την εκμεταλλεύεται με σκοπό να 

δημιουργήσει εργασίες ενταγμένες στην ροή της ιστορίας του κάθε παραμυθιού.  

Έτσι, η διδάσκουσα προσφέρει στον μαθητή ένα παραμύθι 7 σελίδων με τίτλο 

«Η τολμηρή και ο Εξερευνητής». Το συγκεκριμένο παραμύθι περιέχει στις 

σελίδες του ενταγμένες εικόνες και διαλόγους, γεγονός που το κάνει πιο 

δελεαστικό. Οι εικόνες του παραμυθιού πάρθηκαν από ένα επιμορφωτικό 

διαδικτυακό παιχνίδι και οι διάλογοι διαμορφώθηκαν κατάλληλα από τη 

διδάσκουσα με σκοπό να εξυπηρετούν τις ανάγκες της διδασκαλίας. Το θέμα του 

παραμυθιού αφορά δύο παιδιά την Τολμηρή και τον Εξερευνητή, οι οποίοι 

επιθυμούν να φτιάξουν μηλόπιτα και γι αυτόν ακριβώς το λόγο είναι 

απαραίτητο να μαζέψουν μήλα. Το παραμύθι προβάλει τους δύο φίλους να 

μπαίνουν σε περιπέτειες μέχρι να καταφέρουν να μαζέψουν τον κατάλληλο 

αριθμό των μήλων για να δημιουργήσουν την μηλόπιτά τους. Οι παραμυθικοί 

ήρωες ζητούν τη βοήθεια του μαθητή για να συνεχιστεί η ροή της ιστορίας. Ο 

μαθητής θα κληθεί να γράψει με το μολύβι τρεις φορές τον αριθμό των μήλων 

που παριστάνονται στις εικόνες και δύο φορές να κυκλώσει όσα μήλα του ζητάει 

η ιστορία. Στο κομμάτι της συγγραφής των αντίστοιχων αριθμών η διδάσκουσα 

αρχικά θα επιτρέψει τον μαθητή να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό και 

έπειτα να τον γράψει. Αν η διδάσκουσα παρατηρήσει ότι ο μαθητής ζορίζεται 

αρκετά τότε θα του φανερώσει το σύμβολο της αντίστοιχης αριθμολέξης με 

σκοπό να την αντιγράψει.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος:10΄)  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι: 1) ανάπτυξης οπτικής αντίληψης 2) Συντονισμός δαχτύλων 3) 

ανάπτυξη παρατηρητικότητας 4) ανάπτυξη της αφής  

Υλικά: 6 τετράγωνες κάρτες, οι οποίες παρουσιάζουν ανά δύο ζευγάρια 3 

διαφορετικού χρώματος μήλα.  

Δραστηριότητα: memory game  

Η διδάσκουσα παρουσιάζει στον μαθητή 6 εικόνες σε σχήμα τετραγώνου που 

αναδεικνύουν ανά δύο ζευγάρια 3 διαφορετικού χρώματος μήλα. Οι 6 εικόνες 

τοποθετούνται πάνω στο θρανίο του μαθητή (3 πάνω και 3 κάτω). Ο μαθητής 

έχει την δυνατότητα να παρατηρήσει τις εικόνες για 1 περίπου λεπτό. Στη 

συνέχεια, οι εικόνες αναποδογυρίζονται και ο μαθητής καλείται να θυμηθεί σε 

ποια θέση βρίσκονταν τα ζευγάρια των φρούτων με σκοπό να τα αντιστοιχήσει. 

Οι σωστές επιλογές του μαθητή δεν αναποδογυρίζονται, όμως οι λανθασμένες 

αναποδογυρίζονται με αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήγει μόνο όταν ο μαθητής 



 

114 

 

έχει ανακαλύψει όλα τα ζευγάρια των φρούτων.  

 

9η ημέρα παρέμβασης 

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 10/11/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Χάραξη γραμμών  

Μάθημα : Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού 

Ενότητα: 4η ενότητα, 26ο κεφάλαιο 

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος:5΄) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι : 1) Συγκέντρωση προσοχής 2) Διέγερση ενδιαφέροντος του 

μαθητή 3) επιμόρφωση 4) δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων στον 

μαθητή.  

Υλικά: 1) H/Y, 2) ηχεία 3) σχετικό βίντεο-τραγούδι με θέμα τις μαθηματικές 

έννοιες «σημείο και γραμμή» 

Δραστηριότητα: σημείο-γραμμή 

Η 9η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

επιδιώκοντας την εξάσκηση του μαθητή σε δραστηριότητες που απαιτούν 

υψηλή συγκέντρωση προσοχής και σταθερές – συντονισμένες κινήσεις. Η 

διδάσκουσα αναγνωρίζει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο μαθητής στην 

ανάδειξη των επιμορφωτικών βίντεο και το βασικό ρόλο που διαδραματίζουν 

στην συγκέντρωση της προσοχής του μαθητή. Έτσι, η διδάσκουσα επιλέγει 

συνειδητά να ξεκινήσει την παρέμβαση με την ανάδειξη ενός βίντεο, το οποίο 

περιέχει ένα τραγούδι διανθισμένο με ρίμες και ομοιοκαταληξίες και ενημερώνει 

τον μαθητή για την έννοια του σημείου και της ευθείας. Με απλό, εύκολο και 

ευχάριστο τρόπο ο μαθητής πληροφορείται για τις βασικές έννοιες που οφείλει 
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να γνωρίζει προτού διεισδύσει στον κόσμο της χάραξης ευθειών. Οι 

συγκεκριμένες βασικές έννοιες αφορούν τις μαθηματικές έννοιες με ονομασία « 

σημείο» και «γραμμή». Τα παιδιά που τραγουδούν στο βίντεο παρουσιάζουν 

εικόνες και ζωγραφιές με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δύο εννοιών από 

τους μικρούς θεατές. Σε κάθε σημείο που η διδάσκουσα κρίνει απαραίτητο το 

βίντεο σταματάει με σκοπό η διδάσκουσα να αναλύσει εκτενέστερα τις έννοιες 

και να τις επαναλάβει με το μαθητή.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος: 15΄) 

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή.  

Υλικά: 1) 4 μακρόστενα χαρτόνια κολλημένα σε σκληρή επιφάνεια χαρτόκουτας 

2) ένα μολύβι.  

Δραστηριότητα: Ο μαραθώνιος των ζώων  

Η διδάσκουσα τοποθετεί στο θρανίο του μαθητή 4 μακρόστενα χαρτόνια 

κολλημένα σε σκληρή επιφάνεια χαρτόκουτας. Τα συγκεκριμένα χαρτόνια 

περιέχουν ξεχωριστά 4 κολλημένες εικόνες ζώων(1 φίδι, 1 ελέφαντα, 1 

καγκουρό και 1 σαλιγκάρι). Το κάθε χαρτόνι αντιπροσωπεύει το δρόμο που 

αναγκάζεται να διεισδύσει το ζώο που βρίσκεται αναρτημένο πάνω του. Πιο 

συγκεκριμένα, η διδάσκουσα προτού τοποθετήσει τα χαρτόνια στο θρανίο του 

μαθητή αναφέρει μία ιστορία, η οποία αφορά τον αγώνα δρόμου των ζώων. Στη 

συγκεκριμένη ιστορία 4 ζώα αποφάσισαν να αγωνιστούν στο τρέξιμο 

προκειμένου να επιλεχθεί ποιός είναι ο πιο γρήγορος. Έτσι, τα χαρτόνια που 

μοιράζονται στον μαθητή περιλαμβάνουν χαραγμένους δρόμους έναρξης και 

επιστροφής των αθλητών-ζώων. Οι χαραγμένοι δρόμοι ποικίλλουν σε μέγεθος 

και μορφή ανάλογα με το βάδισμα του κάθε ζώου και φυσικά της ευθείας που 

οφείλει η διδάσκουσα να διδάξει. Έτσι, το σαλιγκάρι βαδίζει σε σφηνοειδή 

βάδισμα, το φίδι δημιουργεί γραμμή ζικ-ζακ, το καγκουρό δημιουργεί γραμμή 

ανοιχτής καμπύλης και τέλος ο ελέφαντας δημιουργεί με το βάδισμά του ευθεία 

γραμμή. Ο μαθητής οφείλει να χαράξει με τη βοήθεια του μολυβιού το δρόμο που 

ακολούθησε το κάθε ζώο ξεχωριστά. Φυσικά, η συγκεκριμένη δραστηριότητα 

απαιτεί υψηλό συντονισμό της κίνησης των δαχτύλων καθώς ο μαθητής οφείλει 

να χαράξει γραμμές δίχως να ξεφύγει από το πλαίσιο του ήδη σχηματισμένου 

δρόμου. Η δυσκολία αυξάνεται,καθώς η δραστηριότητα δομήθηκε από τη 

διδάσκουσα με συνειδητή αύξηση και μείωση του μεγέθους, του πλάτους και της 

απόστασης του δρόμου που οφείλει να χαράξει ο μαθητής. Μετά το τέλος της 

δραστηριότητας που περιλαμβάνει την χάραξη γραμμών, η διδάσκουσα θέτει το 
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ερώτημα στον μαθητή που σχετίζεται με ποιο ζώο θεωρεί ότι νίκησε τον αγώνα 

δρόμου. Η διδάσκουσα συμβουλεύει τον μαθητή να παρατηρήσει προσεχτικά 

όλες τις διαδρομές προκειμένου να συγκρίνει και να επιλέξει ποιος είναι ο 

συντομότερος δρόμος. Η διδάσκουσα αναμένει την απάντηση ότι το ζώο που 

βάδισε σε ευθεία γραμμή κέρδισε τον αγώνα. Αν η απάντηση που θα παρθεί δεν 

είναι η σωστή η διδάσκουσα θα παρατηρήσει με τον μαθητή τις διαδρομές και 

θα αναμένει την ανάπτυξη του σωστού πορίσματος από το μαθητή, δίχως να 

παραδώσει έτοιμη τροφή στον μαθητή.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος:5΄ ) 

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού,ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) αναγνώριση και χειρισμός των 

αριθμών με διάφορες αναπαραστάσεις 8) καταμέτρηση συλλογών 

αποτελούμενες από ένα έως πέντε αντικείμενα.  

Υλικά: μία κόλλα Α4 με δραστηριότητα αντιστοίχησης αριθμών από το 1έως το 

5.  

Δραστηριότητα: Οι νικητές  

Η δραστηριότητα του κύριου μέρους αναμένεται να ζορίσει αρκετά τον μαθητή 

καθώς απαιτεί υψηλή συγκέντρωση της προσοχής και υψηλό συντονισμό της 

λειτουργίας των άνω άκρων. Αυτό συμβαίνει διότι ο μαθητής οφείλει να χαράξει 

γραμμές που να μην ξεφεύγουν από το πλαίσιο των σχηματισμένων δρόμων. 

Έτσι, η δραστηριότητα της 3ης φάσης της 9ης παρέμβασης οφείλει να είναι 

εύκολη και σύντομη για να μην κουράσει τον μαθητή και να αποφευχθεί η 

δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων. Έτσι, η διδάσκουσα μοιράζει στο 

μαθητή μία κόλλα Α4 όπου περιλαμβάνει μία απλή δραστηριότητα 

αντιστοίχησης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσιάζει 5 ζωάκια από την 

ομάδα του μπάσκετ, τα οποία φορούν φανέλες με τον αντιπροσωπευτικό τους 

αριθμό. Στόχος της δραστηριότητας είναι να καταφέρει ο μαθητής να 

αντιστοιχήσει το νούμερο της φανέλας του κάθε παίχτη με τον αντίστοιχο 

αριθμό. Φυσικά, οι ενταγμένοι αριθμοί της δραστηριότητας αφορούν τους 

αριθμούς από το 1 έως το 5, καθώς αποτελούν τους μοναδικούς αριθμούς που 

γνωρίζει ο μαθητής.  

10η ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 
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Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 3/11/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Χάραξη γραμμών  

Μάθημα : Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού 

Ενότητα: 4η ενότητα, 26ο κεφάλαιο 

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος:6΄) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι : 1) Συγκέντρωση προσοχής 2) Διέγερση ενδιαφέροντος του 

μαθητή 3) επιμόρφωση 4) δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων στον 

μαθητή.  

Υλικά: 1) H/Y, 2) ηχεία 3) σχετικό βίντεο με θέμα τις ιδιότητες του χάρακα.  

Δραστηριότητα: Ο Διονύσης ο χάρακας και ο Θάνος το μολύβι  

Η 10η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας του 

μαθητή μέσω της χρήσης ενός πρωτόγνωρου υλικού μέσου για τον ίδιο. Το 

συγκεκριμένο εργαλείο είναι ο μαθηματικός χάρακας και επιλέχθηκε συνειδητά 

από την διδάσκουσα προκειμένου να υλοποιηθούν οι προαπαιτούμενοι στόχοι. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της χρήσης του χάρακα ο μαθητής έχει τη δυνατότητα 

να εξασκηθεί σε δραστηριότητες που απαιτούν υψηλή ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας δουλεύοντας συνεχώς και τα δύο του χέρια. Επιπλέον, η 

διδάσκουσα έχει συνειδητοποιήσει τη δυσκολία του μαθητή στη συντονισμένη 

κίνηση των δαχτύλων του και γενικότερα στην κίνηση των άνω άκρων, γεγονός 

που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του σε δραστηριότητες που 

απαιτούν ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Η δυσκολία που 

παρουσιάζει ο μαθητής σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη γραφή, δεν 

απορρέει μόνο από την μειωμένη ανάπτυξη των μυών του μαθητή αλλά και από 

την βιαστική - ταχεία χάραξη μορφών με το μολύβι. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ο 

μαθητής θεωρεί ότι δεν θα τα καταφέρει και γι αυτόν τον λόγο προσπαθεί να 

ξεπεράσει το εμπόδιο του γραψίματος γρήγορα μη υλοποιώντας σωστά τη 

δραστηριότητα με αποτέλεσμα να ξεφεύγει συνεχώς από το πλαίσιο χάραξης. 
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Συνειδητά, λοιπόν, η διδάσκουσα επιλέγει τη χρήση του χάρακα με σκοπό 1)να 

βοηθήσει το μαθητή να χειριστεί ένα πρωτόγνωρο εργαλείο 2) να περιορίσει τις 

βιαστικές κινήσεις του μαθητή όταν χειρίζεται το χαρτί και το μολύβι 3) να 

δραστηριοποιηθεί 4) να αντιληφθεί ότι έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει 

γεωμετρικά σύμβολα χωρίς να ξεφεύγει από το πλαίσιο.  

Σίγουρα, είναι σημαντικό ο μαθητής να έρθει σε επαφή με το χάρακα ομαλά και 

να διεγερθεί απευθείας το ενδιαφέρον του. Έτσι, η διδάσκουσα επιλέγει στην 1η 

φάση της παρέμβασης να προβάλει ένα επιμορφωτικό βίντεο στον μαθητή 

καθώς αναγνωρίζει το ενδιαφέρον του μαθητή στην ανάδειξη εποπτικού υλικού 

με τη χρήση ΤΠΕ. Εντός του βίντεο, ο χάρακας και το μολύβι προσωποποιούνται 

και παρουσιάζονται στο μαθητή αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, ο χάρακας αναφέρει τις ιδιότητές του και με τη βοήθεια του 

μολυβιού τις κάνει πράξη χαράζοντας ευθείες. Με την ανάδειξη του 

επιμορφωτικού βίντεο, ο μαθητής πληροφορείται για τις ιδιότητες του χάρακα 

ευχάριστα χωρίς να είναι απαραίτητες οι παρεμβολές και υποδείξεις της 

διδάσκουσας.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος:18΄ ) 

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής.  

Υλικά: 1) αυτοσχέδιο από τη διδάσκουσα παραμύθι κατασκευασμένο σε κόλλες 

Α4 2) ένα μολύβι 3) ένας χάρακας.  

Δραστηριότητα: Ο ντροπαλός Τετραγωνούλης  

Στο κύριο μέρος της 10ης παρέμβασης απαιτείται η χρήση του χάρακα από το 

μαθητή. Προβλέπεται η δημιουργία αμφιταλαντευόμενων συναισθημάτων από 

μεριάς του μαθητή καθώς θα θεωρήσει ότι δεν θα καταφέρει να χειριστεί το 

χάρακα. Για να αποφευχθεί η δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων η 

διδάσκουσα επέλεξε συνειδητά οι δραστηριότητες να αποτελούν κομμάτι ενός 

οργανωμένου και αυτοσχέδιου από τη διδάσκουσα παραμυθιού. Πιο 

συγκεκριμένα, το παραμύθι περιλαμβάνει 7 σελίδες από τις οποίες οι 4 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση του χάρακα από τον 

μαθητή προκειμένου να διεκπεραιωθούν. Τα σημεία που απαιτούν τη χρήση του 

χάρακα οργανώθηκαν συνειδητά με στόχο να μην δυσκολέψουν αρκετά τον 

μαθητή. Περιλαμβάνονται σημεία τα οποία αν ενωθούν σχηματίζουν τις όψεις 

γεωμετρικών συμβόλων όπως το τετράγωνο και το τρίγωνο. Παράλληλα, η 

δραστηριότητα που πιθανώς θα δυσκολέψει τον μαθητή αποτελεί η χάραξη 

ευθειών ζικ –ζακ με στόχο τη δημιουργία ενός κεραυνού.  
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Οι δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα παραμυθικό πλαίσιο με ροή 

και ενδιαφέροντα γεγονότα έχει αποδειχθεί ότι κεντρίζουν το ενδιαφέρον του 

μαθητή. Έτσι, η διδάσκουσα θεωρεί σκόπιμη τη δημιουργία παραμυθιών που να 

επιτρέπουν το μαθητή να έχει ενεργό ρόλο και να διεγείρουν το ενδιαφέρον του. 

Φυσικά, η διδάσκουσα δεν έχει την απαίτηση ο μαθητής να παράγει όλες τα 

ευθείες αψεγάδιαστα με τη βοήθεια του χάρακα. Έχει, όμως, την απαίτηση ο 

μαθητής να διεκπεραιώσει την εργασία του αργά με συντονισμένες κινήσεις.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος:10΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής 7) εκπαίδευση του μαθητή να 

γράφει μέσα σε πλαίσιο.  

Υλικά: 1) μαρκαδόροι 2) κόλλα Α4, η οποία περιέχει φιγούρες περιμετρικά 

σχεδιασμένες.  

Δραστηριότητα: Ζωγραφίζουμε!  

Η διδάσκουσα αντιλαμβάνεται τη δυσκολία του μαθητή να παραμείνει σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο όταν γράφει ή σχεδιάζει. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, η 

διδάσκουσα παραδίδει στον μαθητή μία κόλλα Α4, η οποία περιέχει μοτίβα και 

φιγούρες σχεδιασμένα περιμετρικά με κάθε είδος γραμμής (πχ ευθεία, καμπύλη). 

Ο μαθητής καλείται με τους μαρκαδόρους του να σχεδιάσει το εσωτερικό της 

φιγούρας προσέχοντας να μην ξεφύγει από τις σχεδιασμένες γραμμές.  

 

11η ημέρα παρέμβασης  

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 25/11/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Γράφω το όνομά μου  

Μάθημα : Εικαστικά Ά Δημοτικού 

Ενότητα: Χρωματογράμματα, Ενότητα Α5,  

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 
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ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος: 10΄) : 

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού  

Επιμέρους στόχοι : 1) Συγκέντρωση προσοχής 2) Διέγερση ενδιαφέροντος του 

μαθητή 3) δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων στον μαθητή 4) γνωριμία 

του μαθητή με το αντικείμενο του «ονοματισμού» 5) διάκριση χρωμάτων.  

Υλικά: 1) χαρτόνι στο οποίο βρίσκονται κολλημένες οι εικόνες των παιδιών όλο 

του κόσμου 2) χάρτινες χρωματισμένες ροδέλες, στις οποίες αναγράφονται τα 

ονόματα των παιδιών.  

Δραστηριότητα: Τα ονόματα του κόσμου  

Η 11η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του 

μαθητή επιδιώκοντας την εξάσκησή του πάνω σε δραστηριότητες εκμάθησης 

του ονόματός του. Είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να έρθει σε επαφή με τα 

γράμματα και το σχεδιασμό του ονόματος του προκειμένου να μάθει την 

προσωπική του ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο 

μαθητής να εξασκηθεί στη γραφή του ονόματός του καθώς το όνομά του 

συνδέεται έμμεσα με την ταυτότητά του. Οι μαθητές της τυπικής ανάπτυξης 

μαθαίνουν να γράφουν το όνομά τους πριν διεισδύσουν στη σχολική τάξη. 

Παρόλα αυτά, τα προβλήματα των μαθητών μη τυπικής ανάπτυξης έχουν ως 

αποτέλεσμα οι μαθητές να μην είναι σε θέση να εξασκηθούν στην αναγραφή του 

ονόματός τους. Έτσι, η διδάσκουσα θεωρεί σημαντικό να οργανωθεί 

τουλάχιστον μία παρέμβαση που να στοχεύει στην εκμάθηση του ονόματος του 

μαθητή.  

 Η 1η φάση της 11ης παρέμβασης έχει ως στόχο να γνωρίσει ο μαθητής τα 

ονόματα των παιδιών όλου του κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, η διδάσκουσα 

τοποθετεί στο θρανίο του μαθητή ένα πελώριο χαρτόνι στο οποίο βρίσκονται 

τοποθετημένες οι εικόνες 10 παιδιών από διάφορες χώρες. Επιπλέον, η 

διδάσκουσα μοιράζει στον μαθητή χάρτινες μικρές ροδέλες στις οποίες 

αναγράφονται τα ονόματα του κάθε παιδιού. Ο μαθητής καλείται να 

αντιστοιχήσει και να κολλήσει (με κόλλα στικ) το όνομα του κάθε παιδιού 

ανάλογα με το χρωματισμό της χάρτινης ροδέλας. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα στοχεύει 1)στην γνωριμία του μαθητή με το αντικείμενο του 

ονόματος- ταυτότητας του καθενός 2) στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας 

και 3) στην αντιστοίχηση χρωμάτων.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος: 15΄)  



 

121 

 

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής.  

Υλικά: 1) χαρτόνι στο οποίο αναγράφεται με πολύχρωμα γράμματα το όνομα 

του μαθητή 2)Μπλοκ ζωγραφικής με αναρτημένες τις 3 δραστηριότητες.  

Δραστηριότητα: «Το όνομά μου είναι …. » 

Στο κύριο μέρος της 11ης παρέμβασης, η διδάσκουσα τοποθετεί στο θρανίο του 

μαθητή ένα μακρόστενο χαρτόνι πάνω στο οποίο βρίσκεται γραμμένο με 

πολύχρωμα σχέδια το όνομα του μαθητή. Η διδάσκουσα εξηγεί στο μαθητή ότι 

με αυτό τον τρόπο και χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα σύμβολα 

δημιουργείται η γραφή του ονόματός του. Η διδάσκουσα σχημάτισε το όνομα 

του μαθητή κόβοντας πολύχρωμες –χάρτινες λωρίδες με σκοπό να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον του μαθητή. Εν συνεχεία, η διδάσκουσα τοποθετεί πάνω στο θρανίο 

του μαθητή ένα μπλοκ ζωγραφικής, το οποίο περιέχει 3 σελίδες με οργανωμένες 

δραστηριότητες οι οποίες εξασκούν το μαθητή στη γραφή του ονόματός του.  

Α) Στην πρώτη δραστηριότητα, ο μαθητής καλείται να ενώσει κουκίδες με 

σκοπό να σχηματιστεί το όνομά του. Η διδάσκουσα μοιράζει στο μαθητή ξύλο –

μπογιές με σκοπό η δραστηριότητα να παραχθεί διασκεδαστικά.  

Β) Στη δεύτερη δραστηριότητα, το όνομα του μαθητή βρίσκεται χρωματισμένο 

σε κόλα Α4 με φωσφοριζέ μαρκαδόρο. Ο μαθητής καλείται με το μολύβι να 

χαράξει τα σχηματισμένα με τον φωσφοριζέ μαρκαδόρο γράμματα.  

Γ) Η τελευταία δραστηριότητα, περιέχει την αναγραφή του ονόματος του 

μαθητή σε κόλλα Α4 με χωρισμένα τα γράμματα ξεχωριστά. Ο μαθητής καλείται 

ουσιαστικά να αντιγράψει με τη σειρά τα γράμματα του ονόματός του.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος: 10΄)  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή 6) ανάπτυξη αφής.  

Υλικά: 1) Πολύχρωμες πλαστελίνες 

Δραστηριότητα: πλαστελίνο-γράμματα  
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Στην 3η φάση της 11ης παρέμβασης η διδάσκουσα στοχεύει στην εξάσκηση του 

μαθητή στην λεπτή κινητικότητα αλλά και στην γνωριμία του μαθητή με το 

όνομά του. Η διδάσκουσα τοποθετεί στο θρανίο ένα χαρτόνι με γραμμένο το 

όνομα του μαθητή. Έπειτα, μοιράζει ροδέλες πλαστελίνης και μαζί με τον 

μαθητή πλάθουν το όνομά του.  

12η ημέρα παρέμβασης 

Ονοματεπώνυμο διδάσκουσας :Βίτκου Αθηνά 

Ημερομηνία διεξαγωγής της διδασκαλίας: 27/11/2015 

Χώρος: 5/θέσιο ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας 

Περίπτωση: Σύνδρομο Down  

Θέμα Διδασκαλίας : Στένσιλ  

Μάθημα : Εικαστικά Ά Δημοτικού  

Ενότητα: «Ο κόσμος όλος με σχήματα », Ενότητα Α2.  

Σκοπός: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού, 

ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

Χώρος: Εσωτερική αίθουσα ειδικού δημοτικού σχολείου  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ(χρόνος:5΄ ) :  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Συγκέντρωση προσοχής 2) Διέγερση ενδιαφέροντος του 

μαθητή 3) γνωριμία του μαθητή με το υλικό- μέσο (στένσιλ).  

Υλικά: 1) μπλοκ ζωγραφικής με στένσιλ 

Δραστηριότητα: Γνωριμία του μαθητή με το αντικείμενο 

Η τελευταία παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων του μαθητευομένου χρησιμοποιώντας ως διδακτικό μέσο διάφορα 

στένσιλ. Αρχικά, η διδάσκουσα θεωρεί σημαντικό ο μαθητής να γνωρίσει το 

υλικό μέσο με το οποίο θα ασχοληθεί. Έτσι, η διδάσκουσα τοποθετεί στο θρανίο 

του μαθητή ορισμένες εικόνες, οι οποίες βρίσκονται ενταγμένες σε μπλοκ 

ζωγραφικής και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μορφών – στένσιλ. Η 

εικόνες αποτελούν φιγούρες διασκεδαστικές και απόλυτα συμβατές με την 

ηλικία του μαθητή πχ φιγούρες πειρατών και ζώων.  

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(χρόνος:18΄ )  



 

123 

 

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

 

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή  

Υλικά: 1)αυτοσχέδιο από τη διδάσκουσα παραμύθι 14 σελίδων 2) ειδικά στένσιλ 

Δραστηριότητα: «Το άτακτο κουνελάκι»  

Η τελευταία παρέμβαση δεν θα μπορούσε να μην περιέχει την ανάγνωση ενός 

επιμορφωτικού παραμυθιού στον μαθητή από μέρους της διδάσκουσας. Η 

διδάσκουσα αντιλήφθηκε από τις πρώτες παρεμβατικές διδασκαλίας την αγάπη 

που εκφράζει ο μαθητής στις δραστηριότητες που περιέχουν πλοκή, κατάλληλη 

ροή και παραμυθικά στοιχεία. Όπως στις προηγούμενες παρεμβατικές 

διδασκαλίες έτσι και στην τελευταία η διδάσκουσα δημιούργησε ένα αυτοσχέδιο 

παραμύθι 14 σελίδων διανθισμένο με εικόνες και δραστηριότητες. Το παραμύθι 

διαδραματίζει τη ζωή ενός μικρού κουνελιού του Γκριζούλη, ο οποίος βιώνει μία 

περιπέτεια διότι παράκουσε τις συμβουλές της μητέρας του. Πιο συγκεκριμένα, 

οι 5 σελίδες από τις 14 περιέχουν τον σχηματισμό 5 διαφορετικών ζώων με τη 

βοήθεια ειδικών στένσιλ. Η διδάσκουσα παραδίδει στο μαθητή μαρκαδόρους και 

ξύλο-μπογές επιτρέποντας να επιλέξει μόνος του το υλικό που επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει.  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: (χρόνος:12΄ )  

Βασικός στόχος: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού, ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

Επιμέρους στόχοι: 1) Ενδυνάμωση μυών δαχτύλων 2) Συντονισμός δακτύλων 

3)Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων 4) Συγκέντρωση προσοχής 5) Διέγερση 

ενδιαφέροντος του μαθητή  

Υλικά: 1) χαρτόνια ροζ και άσπρου χρώματος 

Δραστηριότητα: Κατασκευή μάσκας από χαρτόνι  

Μετά την ανάγνωση του παραμυθιού η διδάσκουσα προτείνει στον μαθητή να 

δημιουργήσουν τη μάσκα «του άτακτου κουνελιού» του πρωταγωνιστή της 

ιστορίας. Η διδάσκουσα παραδίδει στον μαθητή τα κομμένα χαρτόνια και του 

ζητάει να κολλήσει τα μάτια, τα αυτάκια, τα μουστάκια και τα δόντια του 

κουνελιού.  

Ημερολόγια 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1η ημέρα παρέμβασης  

1. (Γνωριμία με τον μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρέμβασης ήταν η κονστρουκτιβιστική- βιωματική μέθοδος. Η επιλογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου διευκολύνει τη διεκπεραίωση των διδασκαλιών τόσο σε 

μαθητές τυπικής όσο και στους μαθητές μη τυπικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ο 

μαθητής με ΣD ήρθε σε πρώτη επαφή με τις προ-γεωμετρικές έννοιες, 

εξασκούμενος μέσω ενός αυτοσχέδιου παραμυθιού, του οποίου το θέμα, οι 

μορφές, τα σχέδια ήταν οικεία και αναγνωρίσιμα στο μαθητή. Εντούτοις, το 

ενδιαφέρον του μαθητή για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που είχαν ως 

βασικό στόχο την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού ενεργοποιήθηκε άμεσα. Παράλληλα, οι ερωταποκρίσεις και ο 

εποικοδομητικός διάλογος αποτέλεσαν δυναμικό στήριγμα της διδασκαλίας, 

καθώς κρατούσαν τον μαθητή σε εγρήγορση μη αφήνοντας τον να αποσπαστεί 

η προσοχή του.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Σε γενικές γραμμές η διδασκαλία διεκπεραιώθηκε με επιτυχία δίχως 

αξιοσημείωτα προβλήματα. Αποδείχθηκε ότι ο μαθητής παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για μάθηση και εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, τα σημεία της 

διδασκαλίας τα οποία όδευσαν προς τη ρήξη της, αποτέλεσαν τα διαστήματα 

απόσπασης της προσοχής του μαθητή από θορύβους ή ομιλίες εκτός της 

αίθουσας. Σε αυτό το σημείο η διδάσκουσα επανέφερε την τάξη, προσελκύοντας 

το ενδιαφέρον του μαθητή για τη συνέχεια της δραστηριότητας του 

παραμυθιού δραματοποιώντας το (πχ αλλαγή του τόνου της φωνής, αλλαγές 

στην έκφραση του προσώπου, κινήσεις των χεριών) με σκοπό την έλξη του 
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μαθητή.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί;  

Η δραστηριότητα του κυρίους μέρους της διδασκαλίας αποδείχθηκε 

αρκετά επιτυχημένη, καθώς ο μαθητής ενδιαφέρθηκε για το θεωρητικό μέρος 

του παραμυθιού αλλά και για την υλοποίηση των ενταγμένων στο παραμύθι 

ασκήσεων. Οι ασκήσεις της περιμετρικής τοποθέτησης των κομμένων 

χαρτονιών στις ζωγραφισμένες γεωμετρικές μορφές υλοποιήθηκε από το 

μαθητή επιτυχώς με ελάχιστα έως καθόλου λάθη. Τα ελάχιστα σφάλματα τα 

οποία προέκυψαν αφορούσαν την λανθασμένη περιμετρική τοποθέτηση των 

γεωμετρικών χαρτονιών στις ζωγραφισμένες γεωμετρικές μορφές με 

αποτέλεσμα το χαρτόνι να προεξέχει από το χαρτί. Η διάκριση του χρώματος 

και των σχεδίων αποτέλεσε το σημείο της διδασκαλίας όπου ο μαθητής δεν 

έκανε ούτε ένα λάθος. Αναγνωρίζουμε, λοιπόν, ότι ο μαθητής είναι καλός στην 

αντίληψη των μορφών. Στο τελευταίο πεντάλεπτο, όπου εκτελέστηκε η 

τελευταία δραστηριότητα, ο μαθητής φάνηκε ότι λυπήθηκε καθώς το παραμύθι 

είχε τελειώσει και ακολουθούσε το επαναληπτικό φυλλάδιο. Έτσι, η 

αντιδραστική συμπεριφορά ήταν αναμενόμενη αλλά όχι και μη αναστρέψιμη. 

Ωστόσο, ο μαθητής έφερε εις πέρας τη δραστηριότητα της τελευταίας φάσης 

της διδασκαλίας χωρίς λάθη.  

 Ερωτήσεις σχετικά με τον μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά ο μαθητής; 

Ο μαθητής φάνηκε να αρέσκεται στις δραστηριότητες με κατάλληλη ροή 

και σύνδεση των γεγονότων. Η δραστηριότητα του κυρίους μέρους, η οποία 

χρησιμοποίηση ως μέσο διδασκαλίας το αυτοσχέδιο παραμύθι της διδάσκουσας, 

κέντρισε το ενδιαφέρον του μαθητή και ενεργοποίησε το κίνητρο για μάθηση. Ο 

μαθητής περίμενε με ανυπομονησία να πληροφορηθεί για την επόμενη σκηνή 

του παραμυθιού με αποτέλεσμα να διεκπεραιώνει τις ασκήσεις του παραμυθιού 

προσεχτικά. Ανταποκρίθηκε πλήρως στις δομημένες ασκήσεις που κλήθηκε να 

εφαρμόσει,γεγονός που απέδειξε ότι οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν χωρίς να 
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παρεκκλίνουν από το επίπεδο του μαθητή. Τα λάθη στη δραστηριότητα ήταν 

ελάχιστα και αφορούσαν την λανθασμένη περιμετρική τοποθέτηση των 

γεωμετρικών χαρτονιών στις ζωγραφισμένες γεωμετρικές μορφές με 

αποτέλεσμα το χαρτόνι να προεξέχει από το χαρτί. Σε αυτό το σημείο η 

διδάσκουσα ανέφερε συνεχώς στο μαθητή ότι θα πρέπει να αντιληφθεί το 

λάθος του και να το διορθώσει.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής αν και υλοποίησε τις δραστηριότητες χωρίς πολλά λάθη, 

αποδείχθηκε ότι παρουσιάζει πρόβλημα στον χειρισμό των αντικειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα, στην δραστηριότητα της πρώτης φάσης η διδάσκουσα 

παρέδωσε στον μαθητή 5 αντικείμενα-τουβλάκια που φέρουν τις μορφές 

βασικών γεωμετρικών σχημάτων (ορθογώνιο, τετράγωνο, ρόμβος, κύκλος και 

τρίγωνο). Σε αυτό το σημείο, καθώς ο μαθητής επεξεργαζόταν για αρκετό 

χρονικό διάστημα τα αντικείμενα, αποδείχθηκε ότι υπάρχει κακός συντονισμός 

των δαχτύλων με αποτέλεσμα τα αντικείμενα να πέφτουν από τα χέρια του 

μαθητή στην προσπάθειά του να τα χειριστεί.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι προαπαιτούμενοι στόχοι της παρούσας διδακτικής ενότητας 

αφορούσαν την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας ο μαθητής είχε ενεργό ρόλο 

στη διεκπεραίωση της διδασκαλίας, καθώς μέσω της βοήθειάς του το παραμύθι 

του κύριους μέρους είχε τη δυνατότητα εξέλιξης. Οι ασκήσεις παρότρυναν τον 

μαθητή να δουλεύει συνεχώς με τα χέρια του και να εξασκεί την αντίληψή του. 

Καθώς χειριζόταν τα χαρτόνια ενδυνάμωνε τους μυς των δαχτύλων και 

συντόνιζε αμφίπλευρα την λειτουργία των άνω άκρων. Παράλληλα, ο μαθητής 

συγκέντρωνε την προσοχή του με σκοπό να διακρίνει σωστά τα χρώματα και 

τις μορφές του παραμυθιού.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 
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 Η διδασκαλία κύλησε ομαλά δίχως ιδιαίτερα προβλήματα και αποδείχθηκε ότι 

οι στόχοι υλοποιήθηκαν. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο δεν θεωρείται από τη 

διδάσκουσα απαραίτητη η αλλαγή οποιουδήποτε μέρους της διδασκαλίας.  

2η ημέρα παρέμβασης  

 1. (Γνωριμία με το μαθητή ) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η δεύτερη παρέμβαση αποτελεί μία επαναληπτική διαδικασία της 

προηγούμενης ενότητας. Ο μαθητής εξασκείται στις προ-γεωμετρικές έννοιες 

δημιουργώντας ο ίδιος γεωμετρικές μορφές με τη βοήθεια της πλαστελίνης. Η 

πλαστελίνη ανήκει στην κατηγορία των εύπλαστων υλικών όπως το ζυμάρι, ο 

πηλός και αποτελεί ευχάριστο μέσο για δημιουργία και παιχνίδι. Η χρήση της 

πλαστελίνης προάγει τη υλοποίηση της δραματοποιημένης διδασκαλίας, καθώς 

ο μαθητής εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργικό μιμούμενος το 

επάγγελμα του ζαχαροπλάστη. Ο μαθητής καλείται να ζυμώσει κουλουράκια τα 

οποία θα φέρουν τη μορφή των γεωμετρικών σχημάτων με αποτέλεσμα να 

εξασκεί τα άνω άκρα. Μέσω της χρήσης του υλικού της πλαστελίνης οι βασικοί 

στόχοι της ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού εξασκούνται συνεχόμενα και αποτελεσματικά.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής φάνηκε να ενδιαφέρεται να μιμηθεί το ρόλο του ζαχαροπλάστη, 

καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας εργαζόταν με ζήλο και πρότεινε 

«καινοτόμες» ιδέες όσον αφορά το ζύμωμα. Η ελάχιστη δύναμη στα χέρια του 

μαθητή δημιούργησε προβλήματα στην κατασκευή ευδιάκριτης μορφής στα 

κουλουράκια από πλαστελίνη. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής αντιμετώπισε 

αρκετά προβλήματα στην πίεση της πλαστελίνης και στο άνοιγμά της με τον 

ειδικό πλάστη. Ωστόσο, η διδάσκουσα εργαζόταν μαζί με το μαθητή δείχνοντάς 

του τον κατάλληλο τρόπο επεξεργασίας της πλαστελίνης (πίεση παλάμης, 
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χρήση συγκεκριμένων δαχτύλων, κράτημα των χεριών του μαθητή). Το 

αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό και ο μαθητής ήταν περήφανος για τις 

δημιουργίες του.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί;  

Η κύρια δραστηριότητα της παρούσας διδασκαλίας αποδείχθηκε αρκετά 

ευχάριστη για τον μαθητή, γεγονός που φανερώνει το επιτυχές αποτέλεσμά της. 

Συγκεκριμένα, μέσω της δραματοποίησης ο μαθητής μιμήθηκε το ρόλο του 

ζαχαροπλάστη με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον και ο μαθητής 

να εργαστεί με ζήλο και ευχαρίστηση Παρόλα αυτά, η ελάχιστη δύναμη των άνω 

άκρων του μαθητή(δάχτυλα και παλάμη) καθώς και ο ελλιπής συντονισμός των 

δαχτύλων δημιούργησαν ιδιαίτερο πρόβλημα στο χειρισμό της πλαστελίνης. 

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε στο ζύμωμα της πλαστελίνης και στη 

δημιουργία συγκεκριμένης μορφής. Τα ειδικά διαμορφωμένα εξαρτήματα 

δημιουργίας κουλουριών σε σχήμα κύκλου, ορθογωνίου, τριγώνου, αστεριού 

φάνηκε να βοηθούν αρκετά τον μαθητή, ο οποίος εξοικειώθηκε στη χρήση τους.  

Ερωτήσεις σχετικά με τον μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Η δραστηριότητα «Γινόμαστε ζαχαροπλάστες» ενεργοποίησε αμέσως το 

ενδιαφέρον του μαθητή καθώς κλήθηκε να δραματοποιήσει την εργασία ενός 

ζαχαροπλάστη. Η δραματοποίηση αποτελεί μία μέθοδο διδασκαλίας αρκετά 

ευχάριστη τόσο για τους μαθητές της τυπικής όσο και για τους μαθητές της μη 

τυπικής ανάπτυξης. Η ζωντανή και συνεχής εμπλοκή του μαθητή στις 

δραστηριότητες αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για εκπαίδευση και δημιουργία. 

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε στο ζύμωμα της πλαστελίνης και στη 

δημιουργία συγκεκριμένης μορφής. Τα ειδικά διαμορφωμένα εξαρτήματα 

δημιουργίας κουλουριών σε σχήμα κύκλου, ορθογωνίου, τριγώνου, αστεριού 

φάνηκε να βοηθούν αρκετά τον μαθητή, ο οποίος εξοικειώθηκε στη χρήση τους.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  
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Το υλικό της πλαστελίνης εξασκεί στον μέγιστο βαθμό την λεπτή 

κινητικότητα των μαθητών που υστερούν. Ο μαθητής με ΣD υστερεί αρκετά 

στην διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται συνεχώς τα άνω 

άκρα. Έτσι, το ζύμωμα της πλαστελίνης και η δημιουργία της χαρακτηριστικής 

μορφής των γεωμετρικών σχημάτων «ταλαιπώρησε» και δυσκόλεψε τον 

μαθητή. Παρόλα αυτά, ο μαθητής δεν εγκατέλειψε και προσπάθησε να φέρει εις 

πέρας όλη τη δραστηριότητα.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής;  

Η χρήση του υλικού της πλαστελίνης αποτελεί σημαντικό αρωγό στην 

προσπάθεια ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού. Ο μαθητής μέσω της ζύμωσης της πλαστελίνης ενδυνάμωνε τους 

μυς των δαχτύλων και συντόνιζε αμφίπλευρα την λειτουργία των άνω άκρων. 

Παράλληλα, ο μαθητής συγκέντρωνε την προσοχή του με σκοπό να 

δημιουργήσει συγκεκριμένες μορφές,οι οποίες φέρουν τα γεωμετρικά σχήματα.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Η διδασκαλία κύλησε ομαλά δίχως ιδιαίτερα προβλήματα και 

αποδείχθηκε ότι οι στόχοι υλοποιήθηκαν. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο δεν 

θεωρείται από τη διδάσκουσα απαραίτητη η αλλαγή οποιουδήποτε μέρους της 

διδασκαλίας. Έτσι, παρόλο που ο μαθητής δυσκολεύτηκε στο χειρισμό της 

πλαστελίνης το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό και ο μαθητής «παιδεύτηκε» 

προς όφελός του.  

 

3η παρέμβαση  

1. (Γνωριμία με το μαθητή ) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 
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Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρέμβασης ήταν η κονστρουκτιβιστική- βιωματική μέθοδος. Η χρήση της 

συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας διευκολύνθηκε από την διαθεματική 

σύνδεση των δραστηριοτήτων της ενότητας με το θεματικό άξονα των 

φρούτων. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής είχε τη δυνατότητα να εξασκήσει τη 

λεπτή κινητικότητα, τον οπτικοκινητικό συντονισμό και την παρατηρητικότητα 

του απασχολούμενος με κατάλληλα οργανωμένες δραστηριότητες, οι οποίες 

αφορούσαν ένα θέμα οικείο και καθημερινό. Τα φρούτα διεισδύουν στην ζωή 

του παιδιού από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της υγιεινής διατροφής ενός ατόμου. Επιπλέον, τα χρώματα των 

φρούτων, οι ονομασίες τους ή ακόμα και η περίοδος παραγωγής τους 

αποτελούν σπουδαίο εκπαιδευτικό υλικό για την δημιουργία ευχάριστων και 

επωφελούμενων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων σε μαθητές τυπικής αλλά και 

μη τυπικής ανάπτυξης. Έτσι, η διδάσκουσα θεώρησε σκόπιμη την οργάνωση 

δραστηριοτήτων βασισμένων σε εύκολο και αναγνωρίσιμο για τον μαθητή 

υλικό, με σκοπό να του κεντρίσει το ενδιαφέρον.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Αρχικά, η έναρξη της 3ης παρέμβασης στόχευε στην ομαλή εισαγωγή του μαθητή 

στον θεματικό άξονα των φρούτων. Η δραστηριότητα της παρουσίασης των 9 

εικόνων των φρούτων προσφέρθηκε για την υλοποίηση του στόχου της 

διάκρισης των χρωμάτων χωρίς, όμως, μεγάλη επιτυχία. Ο μαθητής 

αποδείχθηκε ότι ενώ γνωρίζει τη μορφή των φρούτων δεν έχει τη δυνατότητα 

να αντιστοιχήσει το χρώμα τους με ευκολία. Έτσι, ο μαθητής στην ερώτηση « 

δείξε μου ένα φρούτο που να έχει το χρώμα κίτρινο», απαντούσε αργοπορημένα 

δίνοντας λάθος απάντηση. Το χρώμα που αποδείχθηκε ότι ο μαθητής 

αναγνωρίζει δίχως δυσκολία ήταν το κόκκινο(πχ κόκκινο μήλο). Πιθανότατα, ο 

μαθητής να μην έχει κατακτήσει πλήρως την ονομασία των βασικών χρωμάτων 

με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην χρωματική κατανομή των αντικειμένων. 

Φυσικά, η διδάσκουσα διόρθωνε με ευχάριστο τρόπο τα λάθη του μαθητή και 

τον επευφημούσε για την προσπάθειά του συνεχώς. Παράλληλα, η διδάσκουσα 
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κατάφερε να αντιμετωπίσει το απρόσμενο συμβάν της μη αναγνώρισης της 

ονομασίας των χρωμάτων, δείχνοντας στον μαθητή ορθογώνιες κάρτες 

χρωματισμένες με το χρώμα που αναζητούσε ο μαθητής. Πιο συγκεκριμένα, η 

διδάσκουσα ρωτούσε «Δείξε μου ένα φρούτο που να έχει το χρώμα πράσινο », 

αμέσως μετά την ερώτηση η διδάσκουσα φανέρωνε στον μαθητή την 

ορθογώνια πράσινη κάρτα με σκοπό ο μαθητής να αντιληφθεί ποιό είναι το 

χρώμα που ονομάζεται «πράσινο». Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν είχε 

οργανωθεί στο αρχικό πλάνο διδασκαλίας. Παρόλα αυτά, αποδείχθηκε ότι 

βοήθησε αρκετά το μαθητή, ο οποίος μετά την ανάδειξη των χρωματισμένων 

καρτών δεν έκανε σχεδόν κανένα σφάλμα όταν του ζητούνταν να 

δακτυλοδεικτεί τα φρούτα.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί; 

Στη δραστηριότητα του κύριου μέρους η χρήση του ψαλιδιού αποδείχθηκε 

δύσκολη και ακατόρθωτη για τον μαθητή, γεγονός που αποδεικνύει την μη 

εξάσκησή του με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο μαθητής χειριζόταν το ψαλίδι 

με τα δύο του χέρια δημιουργώντας άχαρες και απροσανατόλιστες κοψιές πάνω 

στη ζωγραφισμένη φιγούρα-φρούτο. Η υπόδειξη του σωστού χειρισμού του 

ψαλιδιού από τη διδάσκουσα φάνηκε να μην διευκολύνει τον μαθητή καθώς τα 

δάχτυλά του δεν ήταν προετοιμασμένα να υποδεχθούν το συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Παρόλα αυτά, ο μαθητής προσπαθούσε συνεχώς να χειριστεί το 

αντικείμενο γεγονός που αποδεικνύει τη θέληση του για την εκπαίδευση. Εν 

συνεχεία, η χρήση της κόλας- στικ και η ένταξη της εικόνας πάνω στο χάρτινο 

δέντρο φάνηκε να μην δυσκολεύει ιδιαίτερα τον μαθητή. Παρόλα αυτά, οι 

κινήσεις συνέχιζαν να είναι ασυντόνιστες και απροσανατόλιστες, όμως, 

βρίσκονταν σε καλύτερο επίπεδο από τη χρήση του ψαλιδιού. Εξ’ αρχής οι 

απαιτήσεις της διδάσκουσας ήταν μειωμένες καθώς ο μαθητής παρουσιάζει 

ελλιπής ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας. Παρόλα αυτά, μέσω της εξάσκησης 

και του «παιδέματος» πάνω σε υλικά και μέσα πρωτόγνωρα για το μαθητή έχει 

ως αποτέλεσμα την βελτίωση του πάνω στο βασικό τομέα της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού.  
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 Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής;  

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο μαθητής στη χρήση του ψαλιδιού, 

φάνηκε να διασκεδάζει με τη δραστηριότητα. Το κομμάτι που άρεσε 

περισσότερο στον μαθητή αφορούσε την τοποθέτηση της κόλας πάνω στην 

εικόνα και της ανάρτησής της πάνω στο χάρτινο δέντρο. Ο μαθητής 

ευχαριστήθηκε με το συγκεκριμένο βήμα της δραστηριότητας καθώς 

αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στο προηγούμενο βήμα, το οποίο αφορούσε 

τη χρήση του ψαλιδιού. Φάνηκε ότι ο μαθητής δεν ήταν εξοικειωμένος με τη 

χρήση του ψαλιδιού καθώς το χειριζόταν με τα δύο χέρια δημιουργώντας 

άχαρες και απροσανατόλιστες χαρακιές πάνω στην σχεδιασμένη εικόνα. 

Παρόλα αυτά, ο μαθητής έδειξε προθυμία και θέληση για την διεκπεραίωση της 

δραστηριότητας.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε ο μαθητής αφορούσε την χρήση του 

ψαλιδιού με σκοπό να κοπούν περιμετρικά 12 εικόνες φρούτων. Το αποτέλεσμα 

της χρήσης του ψαλιδιού ήταν μερικές απροσανατόλιστες και ασυντόνιστες 

κοψιές πάνω στην σχηματισμένη μορφή του φρούτου. Το συγκεκριμένο βήμα 

της εργασίας δυσκόλεψε αρκετά τον μαθητή γεγονός που οδήγησε στο 

στολισμό του χάρτινου δέντρου με 9 φρούτα αντί για 12 που είχε οργανωθεί εξ 

αρχής από τη διδάσκουσα. Η διδάσκουσα θεώρησε ότι ο μαθητής άρχισε να 

ταλαιπωρείται με τη χρήση του ψαλιδιού γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έληξε το 

βήμα του κοψίματος στα 9 φρούτα αντί τα 12.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής;  

 Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας(ψαλίδι και κόλλα) αποτελούν δύο σημαντικούς αρωγούς στην 

προσπάθεια ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού του ατόμου. Αν και ο μαθητής δυσκολεύτηκε αρκετά στην χρήση 



 

133 

 

του ψαλιδιού η εξοικείωση του μαθητή με το συγκεκριμένο αντικείμενο 

στοχεύει στην ενδυνάμωση των δαχτύλων, τον συντονισμό των δαχτύλων και 

την ανάπτυξη της αφής του μαθητή. Ο μαθητής «παιδεύεται» με στόχο τη 

βελτίωση των ικανοτήτων του.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Οι αλλαγές που όφειλαν να γίνουν πριν την υλοποίηση της διδασκαλίας και να 

οργανωθούν στο αρχικό πλάνο διδασκαλίας πραγματοποιήθηκαν εντός της 

διδακτικής παρέμβασης. Στην 1η φάση της διδακτικής παρέμβασης η 

διδάσκουσα παρουσίασε στον μαθητή ένα χαρτόνι, το οποίο περιλάμβανε 9 

εικόνες διαφορετικών ειδών φρούτων με διαφορετικά χρώματα. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα συνέβαλε στην ανάπτυξη του στόχου της 

διάκρισης των χρωμάτων. Μόλις η διδάσκουσα συνειδητοποίησε ότι ο μαθητής 

δυσκολεύεται στην αναγνώριση της ονομασίας του κάθε χρώματος 

χρησιμοποίησε ορθογώνιες χάρτινες κάρτες για την προβολή του κάθε 

χρώματος. Επιπλέον, στη δραστηριότητα της 2η φάσης ο μαθητής δυσκολεύτηκε 

αρκετά στη χρήση του ψαλιδιού. Έτσι, η διδάσκουσα έκανε αλλαγές στο αρχικό 

πλάνο διδασκαλίας και αντί για 12 φρούτα ο μαθητής προσπάθησε να κόψει με 

το ψαλίδι 9 φρούτα.  

4η διδακτική παρέμβαση  

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιές διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διδακτικής παρέμβασης ήταν η βιωματική μέθοδος. Οι δραστηριότητες της 

ενότητας στοχεύουν στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του 

οπτικοκινητικού συντονισμού του ατόμου μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού. 

Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν περιλαμβάνοντας μία διαθεματική χροιά, η 

οποία συνδέεται με τη θεματική ενότητα των φρούτων και πιο συγκεκριμένα με 

την ενότητα 17 «Η διατροφή μας» της μελέτης περιβάλλοντος της Α΄ Δημοτικού. 
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Η ενότητα των φρούτων αποτελεί σπουδαίο εκπαιδευτικό υλικό για την 

δημιουργία ευχάριστων και επωφελούμενων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων 

σε μαθητές τυπικής αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης. Έτσι, η διδάσκουσα 

θεώρησε σκόπιμη την οργάνωση δραστηριοτήτων βασισμένων σε εύκολο και 

αναγνωρίσιμο για τον μαθητή υλικό, με σκοπό να του κεντρίσει το ενδιαφέρον.  

 2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο;  

Σε όλη τη διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων η διδάσκουσα στοχεύει 

στη συνεχή διέγερση του ενδιαφέροντος του μαθητή. Έτσι, κατά την έναρξη της 

4ης διδακτικής παρέμβασης, η διδάσκουσα ανήγγειλε στον μαθητή μία ιστορία. 

Η ιστορία αποτελεί δημιούργημα της φαντασίας της διδάσκουσας και 

παρουσιάζει ως πρωταγωνιστικό ήρωα έναν μάγο. Η διδάσκουσα ανέφερε στον 

μαθητή ότι όλες τις δραστηριότητες, τις οποίες ο μαθητής καλείται να 

διεκπεραιώσει με στόχο την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του 

οπτικοκινητικού συντονισμού τις στέλνει ένας μάγος. Ο μάγος της ιστορίας 

αποτέλεσε το κίνητρο του μαθητή για την διεκπεραίωση της διδασκαλίας με πιο 

ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Μετά την συγκεκριμένη εξιστόρηση ο 

μαθητής φάνηκε να ενδιαφέρεται ακόμα περισσότερο για τις δραστηριότητες 

της διδάσκουσας και να τις υλοποιεί με μεγαλύτερο ζήλο και ευχαρίστηση. Το 

παρόν συμβάν απέδειξε στη διδάσκουσα ότι η προσοχή του μαθητή διεγείρεται 

με την εξιστόρηση ιστοριών- παραμυθιών και ότι μέσω αυτών το κίνητρο για 

μάθηση αυξάνεται. Έτσι, η διδάσκουσα μέσω της συγκεκριμένης εμπειρίας 

εκπαιδεύτηκε καθώς αναγνώρισε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του 

μαθητή.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί;  

Η δραστηριότητα του κύριου μέρους της 4ης διδακτικής παρέμβασης 

φάνηκε να ενδιαφέρει τον μαθητή με αποτέλεσμα να διεκπεραιωθεί με αρκετή 

επιτυχία. Ο μαθητής χάρηκε με τα εικονιζόμενα σχέδια των δύο φρούτων (μήλο, 

σταφύλι) και επιθυμούσε να τα χρωματίσει χρησιμοποιώντας το υλικό του 
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γκοφρέ χαρτιού. Η διδάσκουσα έδωσε εν τάχει τις οδηγίες κατασκευής της 

δραστηριότητας και ο μαθητής ξεκίνησε την κατασκευή δίχως αντιρρήσεις ή 

απορίες. Αρχικά, ο μαθητής συγκεντρωμένος στην εργασία του, δημιουργούσε 

τα γκοφρέ μπαλάκια κόβοντας μόνος του το γκοφρέ χαρτί και στη συνέχεια 

επεξεργάζοντάς το με τη παλάμη του. Η επεξεργασία του γκοφρέ χαρτιού στην 

παλάμη του μαθητή ολοκληρώθηκε επιτυχώς δίχως προβλήματα γεγονός που 

παρείχε τη συνεχή επιβράβευση του μαθητή από μέρους της διδάσκουσας. Στην 

συγκεκριμένη δραστηριότητα του κύριου μέρους το βήμα που δυσκόλεψε τον 

μαθητή αποτέλεσε η χρήση του πινέλου. Ο μαθητής όφειλε να χρησιμοποιήσει 

το πινέλο με σκοπό να προμηθευτεί μικρή ποσότητα κόλας-ατλακόλ την οποία η 

διδάσκουσα είχε τοποθετήσει μέσα σε κουτάκι μίας παλέτα. Ο μαθητής 

δυσκολευόταν να συντονίσει τις κινήσεις του χεριού του καθώς κρατώντας το 

πινέλο με αποτέλεσμα η ποσότητα που έπαιρνε να ήταν είτε ελάχιστη είτε 

υπερβολική. Επίσης, αρκετές φορές η τοποθέτηση της κόλας με τη βοήθεια του 

πινέλου γινόταν εκτός της σχηματισμένης μορφής γεγονός που αποδεικνύει ότι 

ο μαθητής αδυνατούσε να συντονίσει με ευκολία τα δάχτυλά του και το 

αντικείμενο που αυτά χειρίζονται.  

Παρόλα αυτά, ο μαθητής προσπαθούσε να διορθώσει μόνος του τα 

σφάλματα που διέπραττε με αποτέλεσμα η βοήθεια της διδάσκουσας να είναι 

σχεδόν περιττή. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε ο μαθητής 

αφορούσε τη τελευταία δραστηριότητα της 4ης παρέμβασης. Στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα ο μαθητής όφειλε να παρατηρήσει για 1 λεπτό 6 κάρτες, οι 

οποίες ανά 2 ζευγάρια αναπαριστούσαν μία μορφή ενός φρούτου. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί παρόμοια δραστηριότητα του memory 

game και εξυπηρετεί στην ανάπτυξη του οπτικοκινητικου συντονισμού και την 

ενίσχυση της μνήμης ενός ατόμου. Ο μαθητής δυσκολεύτηκε αρκετά στην 

υλοποίηση της δραστηριότητας γεγονός που αποδείχθηκε από το χειρισμό των 

καρτών από μέρους του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής για να 

ανακαλύψει τα ζευγάρια των φρούτων άνοιγε μία -μία τις κάρτες για να τις δει. 

Το παιχνίδι επαναλήφτηκε για 2 φορές χωρίς όμως ικανοποιητικά 

αποτελέσματα.  
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Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Από την έναρξη της 4ης διδακτικής παρέμβασης ο μαθητής έδειξε να 

ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες και ήταν πρόθυμος να τις υλοποιήσει. 

Αρχικά, ο μαθητής ενθουσιάστηκε με την ανάδειξη του βίντεο στην 1η φάση της 

διδασκαλίας και αυτό επιβεβαιώθηκε μέσω των κραυγών και των χαμόγελων 

που υπήρχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης του ολιγόλεπτου βίντεο. Το 

ολιγόλεπτο βίντεο χαροποίησε τον μαθητή και του έδωσε την απαραίτητη 

ώθηση για να συνεχίσει ευχάριστα την επόμενη δραστηριότητα. Όντως, ο 

μαθητής εισήχθη ομαλά στη δεύτερη φάση της διδακτικής παρέμβασης 

χρησιμοποιώντας με μεγάλη ευκολία το γκοφρέ χαρτί για να εισάγει χρώμα 

μέσα στην περιμετρικά σχεδιασμένη μορφή του φρούτου. Η δραστηριότητα που 

δυσκόλεψε περισσότερο το μαθητή αφορά τη τελευταία φάση της διδακτικής 

παρέμβασης. Ο μαθητής καλείται να παίξει το κλασικό παιχνίδι «memory game» 

και να ανακαλύψει 3 ζευγάρια διαφορετικών φρούτων. Στο σημείο αυτό ο 

μαθητής δυσκολεύτηκε αν και η δραστηριότητα παίχτηκε από το μαθητή 3 

φορές συνολικά.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Η δυσκολία του μαθητή στην δραστηριότητα του κύριου μέρους της 

παρέμβασης έγκειται στο γεγονός ότι ο μαθητής δεν έχει αναπτύξει πλήρως την 

ικανότητα της λεπτής κινητικότητας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο 

μαθητής να δυσκολεύεται στην χρήση ορισμένων αντικειμένων όπως πχ το 

πινέλο, το ψαλίδι ή το μολύβι. Έτσι, η τοποθέτηση της κόλλας – ατλακόλ πάνω 

στο χαρτί με τη βοήθεια του πινέλου ταλαιπώρησε τον μαθητή. Παρόλα αυτά, ο 

μαθητής επιθυμούσε να φέρει εις πέρας την δραστηριότητα δίχως αντιρρήσεις, 

γεγονός που φανερώνει ότι ο μαθητής είναι αρκετά συνεργάσιμος όταν οι 

δραστηριότητες του κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Επίσης, η δραστηριότητα του 

memory game δυσκόλεψε αρκετά τον μαθητή, καθώς η μνήμη των ατόμων με 

ΣD πάσχει και η κατασκευή μνημοτεχνικών δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 
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6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Ο βασικός στόχος της παρούσας παρέμβασης ήταν η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού. Οι 

συγκεκριμένοι αποδείχθηκε έμπρακτα ότι υλοποιήθηκαν, καθώς ο μαθητής 

ενδιαφέρθηκε για τη δραστηριότητα του κύριου μέρους και προσπάθησε να την 

υλοποιήσει με αποτέλεσμα να παιδευτεί και να παράγει μία ικανοποιητική 

κατασκευή. Ο οπτικοκινητικός συντονισμός του μαθητή βελτιώνεται μέσω της 

εξάσκησής του σε δραστηριότητες όπως το κλασσικό παιχνίδι memory game. Η 

επίδοσή του φάνηκε να μην είναι ικανοποιητική στην παρούσα διδασκαλία 

γεγονός που δίνει το μήνυμα στη διδάσκουσα να τροποποιήσει τη 

δραστηριότητα με αποτέλεσμα ο μαθητής να αντιληφθεί ευκολότερα τον τρόπο 

διεξαγωγής του παιχνιδιού.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Οι αλλαγές που οφείλουν να γίνουν αφορούν τη δραστηριότητα του 

memory game. Ο μαθητής αποδείχθηκε ότι δυσκολεύτηκε αρκετά να 

συγκρατήσει στη μνήμη του τα 3 ζεύγη των φρούτων και να αντιστοιχήσει. 

Μέσω της συγκεκριμένης παρατήρησης η διδάσκουσα λαμβάνει το μήνυμα της 

απαραίτητης μείωσης των ζευγαριών (2 ζεύγη- 4 κάρτες) στο επόμενο παιχνίδι.  

5η ημέρα παρέμβασης.  

1. (Γνωριμία με το μαθητή ) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου;  

 Οι δραστηριότητες της 5ης παρέμβασης δομήθηκαν συνειδητά από τη 

διδάσκουσα με σκοπό να προάγουν μία παρέμβαση στηριγμένη στην αυθεντική 

μέθοδο διδασκαλίας. Ο μαθητής αποκτά κίνητρο για επιμόρφωση 

παρατηρώντας εικόνες συμμαθητών του να παράγουν έργο ασχολούμενοι με 

παρόμοιες επιμορφωτικές δραστηριότητες. Έτσι, ο μαθητής υλοποιεί 

δραστηριότητες βασιζόμενες στις ικανότητές του, οι οποίες στοχεύουν στην 
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ανάπτυξη των σημείων όπου ο μαθητής μειονεκτεί. Οι δραστηριότητες είναι 

κατάλληλα δομημένες ώστε να κρατούν σε εγρήγορση τον μαθητή χωρίς να του 

επιτρέπουν να διασπαστεί η προσοχή του.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο;  

Η διδάσκουσα μέσω των παρεμβάσεων, της συχνής επικοινωνίας και της 

συνεργασίας με τον μαθητή αναγνωρίζει την αγάπη του μαθητή προς τις 

ιστορίες και τα παραμύθια. Η συγκεκριμένη παρατήρηση στέκεται αρωγός στην 

προσπάθεια της διδάσκουσας για την οργάνωση κατάλληλων δραστηριοτήτων 

που να διεγείρουν τη προσοχή του μαθητή με σκοπό την υλοποίηση του στόχου 

της ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού. 

Έτσι, το φανταστικό πλαίσιο της διαμόρφωσης των δραστηριοτήτων από τη 

φανταστική φιγούρα του «Μάγου» συνεχίζεται στην 5η παρέμβαση και θα 

συνεχιστεί στις επόμενες. Το φανταστικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από το 

μέρος της διδάσκουσας μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη- πραγματικό. Παρόλα 

αυτά, αποτελεί τρόπο προώθησης της αποτελεσματικής και άμεσης μάθησης.  

Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής πράξης 

αποτελεί ενδιαφέρον αντικείμενο για το μαθητή και δημιουργεί ένα ευχάριστο 

κλίμα αμοιβαίας αποδοχής και συνεργασίας από τη μεριά της διδάσκουσας αλλά 

και του μαθητή. Έτσι, η προβολή επιμορφωτικών βίντεο και εικόνων 

αποδεικνύεται έμπρακτα ότι διεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή και δεν αφήνει 

περιθώρια διάσπασης της προσοχής του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής 

να ευχαριστείται με το μάθημα αλλά και να εκπαιδεύεται παράλληλα.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί;  

Οι 3 φάσεις της 5ης διδακτικής προσέγγισης υλοποιήθηκαν δίχως ιδιαίτερα 

προβλήματα και σφάλματα από μέρους του μαθητή. Αντίθετα, ο μαθητής 

ενδιαφέρθηκε αρκετά για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και εργάστηκε 

με ζήλο για να τις διεκπεραιώσει με επιτυχία. Η πρώτη φάση της παρέμβασης 

περιλάμβανε την ανάδειξη ορισμένων επιμορφωτικών εικόνων, οι οποίες 
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αναδείκνυαν εύκολες κατασκευές μικρών μαθητών περίπου στην ηλικία του 

μαθητή. Οι κατασκευές των μικρών μαθητών, οι οποίες είχαν ως βασική 

θεματική ενότητα τα φρούτα χρησιμοποιήθηκαν ως κίνητρο μάθησης από τη 

διδάσκουσα. Μέσω της ανάδειξης των φωτογραφιών, η διδάσκουσα 

επιθυμούσε να αναδείξει το φρόνημα του μαθητή και να προωθήσει την 

επιθυμία λήψης του ρίσκου με σκοπό να δημιουργήσει ο ίδιος ο μαθητής μία 

δική του κατασκευή όπως ακριβώς και οι συμμαθητές του. Πράγματι, οι 

φωτογραφίες εξέπλησσαν θετικά το μαθητή με αποτέλεσμα να προταθεί από 

τον ίδιο η υλοποίηση μίας παρόμοιας δραστηριότητας.  

Σε αυτό το σημείο, η διδάσκουσα παρουσιάζει στο μαθητή τα υλικά που 

απαιτούνται για την δημιουργία της Φρουτοπαγίδας, η οποία αποτελεί τη 

δραστηριότητα του κύριου μέρους. Η δυσκολία στην δημιουργία της 

συγκεκριμένης κατασκευής παρουσιάστηκε στη χρήση του ψαλιδιού από το 

μαθητή. Ο μαθητής κλήθηκε να κόψει περιμετρικά 6 τετραγωνισμένες κάρτες, οι 

οποίες παρίσταναν 6 διαφορετικά είδη φρούτων. Παρά τη δυσκολία που 

παρουσιάστηκε στον συντονισμό των κινήσεων του μαθητή αποδείχθηκε ότι ο 

μαθητής άρχισε να εξοικειώνεται με τη χρήση του ψαλιδιού. Πιο συγκεκριμένα, 

στην 3η παρέμβαση ο μαθητής χρησιμοποιούσε το ψαλίδι με τα δύο χέρια με 

αποτέλεσμα να δημιουργεί ορισμένες άχαρες κοψιές πάνω στο φύλλο Α4. 

Αντίθετα, στην 5η παρέμβαση, ο μαθητής μετά τις κατάλληλες υποδείξεις από τη 

διδάσκουσα, χειρίστηκε το ψαλίδι με το ένα χέρι τοποθετώντας τον δίκτυ και 

τον μεσαίο στα ειδικά διαμορφωμένα κενά του ψαλιδιού. Επιπλέον, οι κοψιές 

του ψαλιδιού έπαψαν να είναι άχαρες και μετατράπηκαν σε αρκετά 

συντονισμένες χαρακιές. Επιπλέον, το βήμα της τοποθέτησης των κλωστών στις 

τρύπες της Φρουτοπαγίδας δεν φάνηκε να δυσκολεύει ιδιαίτερα τον μαθητή. 

Παρόλα αυτά, το σημείο που τον δυσκόλεψε περισσότερο αφορούσε το 

πέρασμα της κλωστής μέσα από τις μικρότερες τρύπες γεγονός που αποδεικνύει 

ότι ο μαθητής δεν έχει εξοικειωθεί πλήρως στον τομέα της λεπτής 

κινητικότητας.  

Τέλος, η 3η φάση της 5ης παρέμβασης στόχευε στην ανάπτυξη του 

οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή. Έτσι, η διδάσκουσα παρουσίασε 
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στον μαθητή 8 εικόνες σε σχήμα τετραγώνου που αναδεικνύουν ανά 2 ζευγάρια 

4 διαφορετικές μορφές φρούτων. Οι 8 εικόνες τοποθετήθηκαν πάνω στο θρανίο 

του μαθητή (4 πάνω και 4 κάτω). Ο μαθητής είχε την δυνατότητα να 

παρατηρήσει τις εικόνες για 1 περίπου λεπτό. Στη συνέχεια, οι εικόνες 

αναποδογυρίστηκαν και ο μαθητής κλήθηκε να θυμηθεί σε ποια θέση 

βρίσκονταν τα ζευγάρια των φρούτων με σκοπό να τα αντιστοιχήσει. Για την 

εξοικείωση του μαθητή με το συγκεκριμένο memory game η διδάσκουσα 

κλιμάκωσε ομαλά τη δυσκολία του παιχνιδιού. Αρχικά οι κάρτες που 

τοποθετήθηκαν στον μαθητή ήταν 4, έπειτα 6 και τέλος 8. Η διδάσκουσα 

παρατήρησε ότι ο μαθητής διευκολύνεται περισσότερο στο να συγκρατεί στη 

μνήμη του μικρό αριθμό φιγούρων. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, ο μαθητής 

κατάφερε να παίξει με μεγάλη ευκολία το παιχνίδι με 4 και 6 κάρτες αντίστοιχα. 

Όμως, οι 8 κάρτες δυσκόλεψαν υπερβολικά τον μαθητή με αποτέλεσμα να 

σηκώνει μία- μία όλες τις κάρτες για να αντιστοιχήσει τις φιγούρες μεταξύ τους.  

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο μαθητής στην υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων φάνηκε να διασκεδάζει όλα τα μέρη και να εργάζεται με ζήλο 

με αποτέλεσμα να παράγει αρκετά ικανοποιητικό έργο. Το σημείο που 

δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον μαθητή αφορούσε το πέρασμα της κλωστής μέσα από 

τις στενότερες τρύπες, οι οποίες βρίσκονταν στην κορυφή του χαρτονιού στο 

οποίο βρίσκονταν σχηματισμένα το κάθε είδος φρούτου. Στο σημείο αυτό, η 

διδάσκουσα διευκόλυνε τον μαθητή κρατώντας η ίδια το κάθε χαρτόνι με το 

εικονιζόμενο φρούτο και επιτρέποντας τον μαθητή να χρησιμοποιήσει τα δύο 

του χέρια με σκοπό να βρει τρόπο να περάσει το σχοινάκι από την τρύπα. 

Παρόλο που ο μαθητής παιδεύτηκε, βρήκε τρόπο να περάσει την κλωστή μέσα 

από τις στενότερες τρύπες χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά του δεξιού του χεριού 

προκειμένου να καταφέρει να διεισδύσει τη κλωστή στην τρύπα και τον δείκτη 

για να πιέσει την κλωστή ώστε να περάσει στην απέναντι πλευρά.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 
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Στην 5η παρέμβαση εντοπίστηκε από τη διδάσκουσα η μεγάλη δυσκολία 

του μαθητή να συγκρατήσει στη μνήμη του μορφές και φιγούρες προκειμένου 

να τις αντιστοιχήσει. Πράγματι, το memory game με τις 8 κάρτες δυσκόλεψε 

αρκετά τον μαθητή καθώς κλήθηκε να αντιστοιχήσει 4 διαφορετικές φιγούρες 

μεταξύ τους. Γι ‘ αυτόν ακριβώς το λόγο η διδάσκουσα κλιμάκωσε τη δυσκολία 

του παιχνιδιού τοποθετώντας στο θρανίο του μαθητή αρχικά 4 και στη 

συνέχεια 6 κάρτες. Ο μαθητής αποδείχθηκε ότι στις 4 και στις 6 κάρτες 

αντιστοιχούσε τις φιγούρες με ευκολία. Όταν, όμως, το παιχνίδι παίχτηκε με 8 

κάρτες παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής αποσυντονίστηκε με σκοπό να κάνει 

συνεχή σφάλματα και να ανοίγει όλες τις κάρτες με σκοπό να επιβεβαιωθεί.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Η 5η παρέμβαση στόχευε στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του 

οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων 

στόχων βασίστηκε στην δημιουργία κατασκευών με θέμα τα φρούτα. Τα 

αντικείμενα που κλήθηκε να χειριστεί ο μαθητής για την παραγωγή της 

κατασκευής της φρούτο – παγίδας εξασκούσαν συνεχώς την λεπτή του 

κινητικότητα. Ο χειρισμός του ψαλιδιού με σκοπό να χαραχθούν τμήματα του 

χαρτονιού και το πέρασμα των σχοινιών μέσα από ειδικά διαμορφωμένες 

τρύπες αναπτύσσουν συνεχώς την λεπτή κινητικότητα του ατόμου που πάσχει 

στον συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, το παιχνίδι memory game εξασκούσε 

παράλληλα την λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό του 

ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, παίζοντας το memory game, η λεπτή κινητικότητα 

του ατόμου εξασκήθηκε γυρίζοντας συνεχώς τις κάρτες που βρίσκονταν 

τοποθετημένες πάνω στο θρανίο. Παράλληλα, ο οπτικοκινητικός συντονισμός 

του ατόμου εξασκήθηκε προσπαθώντας να συγκρατήσει στις μνήμη του τις 

φιγούρες και στη συνέχεια να τις αντιστοιχήσει μεταξύ τους.  

 7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Οι αλλαγές που όφειλαν να γίνουν αφορούσαν την ενταγμένη στο 
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κλείσιμο δραστηριότητα της 5ης παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής 

παιδεύτηκε αρκετά στην αντιστοίχηση των τεσσάρων φιγούρων με αποτέλεσμα 

να προβεί σε αρκετά λάθη. Έτσι, η διδάσκουσα τροποποίησε άμεσα την 

δραστηριότητα τοποθετώντας στο θρανίο του μαθητή αρχικά 4 κάρτες 

(αντιστοίχηση ανά 2 κάρτες) και στη συνέχεια 6 κάρτες(αντιστοίχηση ανά 3 

κάρτες). Το αποτέλεσμα φανέρωσε στη διδάσκουσα τη δυσκολία του μαθητή να 

συγκρατεί στη μνήμη του περισσότερες από 3 ίδιες φιγούρες.  

6η παρέμβαση 

1. (Γνωριμία με τo μαθητή ) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου;  

Η 6η παρέμβαση αποτελεί το εναρκτήριο σημείο της τοποθέτησης του 

μολυβιού στα χέρια του μαθητή. Η τοποθέτηση του μολυβιού στα χέρια του 

μαθητή αποτελεί μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία, καθώς ο μαθητής 

δυσκολεύεται αρκετά στις δραστηριότητες που απαιτούν την υψηλή ανάπτυξη 

των ικανοτήτων της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού. Έτσι, η διδάσκουσα οφείλει να δημιουργήσει δραστηριότητες που 

να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του μαθητή και να τον κρατάνε σε συνεχή 

εγρήγορση για να αποφευχθεί η δημιουργία αρνητικού συναισθήματος και 

αισθήματος «ματαιοδοξίας» από τη μεριά του μαθητή. Προφανώς, η βιωματική 

μέθοδος διδασκαλίας αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή διδακτικής μεθόδου, 

καθώς περιλαμβάνει κατάλληλους διδακτικούς τρόπους προσέγγισης της 

θεματικής ενότητας τοποθετώντας στο επίκεντρο το μαθητή και λαμβάνοντας 

υπόψη τα βιώματά του, τις επιθυμίες του και τις προϋπάρχουσες γνώσεις του.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Η διδάσκουσα επιλέγει να δημιουργήσει μία διδασκαλία βασισμένη στις 

επιθυμίες και στις ανάγκες του μαθητή. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, η 

διδάσκουσα εκμεταλλεύεται την αγάπη και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο 
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μαθητής προς τις δραστηριότητες που εμπεριέχουν παραμυθικά στοιχεία και 

κατάλληλη ροή. Έτσι, η δραστηριότητα του κύριου μέρους περιελάμβανε την 

ανάγνωση ενός αυτοσχέδιου από τη διδάσκουσα παραμυθιού, το οποίο 

απαιτούσε την ενεργή συμμετοχή του μαθητή στα δρώμενα. Πιο συγκεκριμένα, 

το παραμύθι περιελάμβανε μία σειρά από σταθμούς όπου στον καθένα ο 

μαθητής όφειλε να συμβάλει στην λύση των ερωτήσεων που εμπεριέχονταν σε 

κάθε σελίδα,με σκοπό να συνεχιστεί η ανάγνωση του παραμυθιού από τη 

διδάσκουσα. Προς έκπληξη της διδάσκουσας ο μαθητής δεν θεώρησε ως 

εξαναγκαστική εργασία το κράτημα του μολυβιού, καθώς μέσω της σωστής 

χρήσης του η ιστορία θα εξελισσόταν δίχως προβλήματα.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί;  

Στην 1η φάση της 6ης παρέμβασης η διδάσκουσα παρουσίασε στον μαθητή 

ένα ολιγόλεπτο βίντεο, το οποίο περιείχε παιδικά τραγούδια με θέμα τους 

αριθμούς. Μέσα στο βίντεο παρουσιάζονται παιδιά στην ηλικία του μαθητή να 

τραγουδούν για τους αριθμούς και να παρουσιάζουν τα αντίστοιχα σύμβολά 

τους. Η επιλογή της παρουσίασης ενός ολιγόλεπτου βίντεο δεν έγινε τυχαία από 

τη διδάσκουσα καθώς αποσκοπούσε στην χαλάρωση του μαθητή και στη 

δημιουργία θετικών συναισθημάτων με σκοπό στη συνέχεια να δεχτεί με 

ευχαρίστηση στα χέρια του το μολύβι. Πράγματι, ο μαθητής καθ’ όλη τη 

διάρκεια της προβολής των βίντεο χαμογελούσε, τραγουδούσε και χτυπούσε 

παλαμάκια. Η διδάσκουσα αντιλήφτηκε τον ενθουσιασμό του μαθητή με σκοπό 

να τον εκμεταλλευτεί προς όφελος της διδακτικής πράξης. Έτσι, υποσχέθηκε 

στον μαθητή ότι το βίντεο θα προβληθεί ακόμα μία φορά μετά το πέρας της 

παρεμβατικής διδασκαλία.  

Μέσω της ανάδειξης του σχετικού με την ενότητα βίντεο αποδείχθηκε ότι 

διεγέρθηκε το ενδιαφέρον του μαθητή για μάθηση και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

ακολούθησε η ομαλή εισαγωγή του μαθητή στη δύσκολη ενότητα που 

περιελάμβανε τη χρήση του μολυβιού. Στο κύριο μέρος της 6ης παρέμβασης η 

διδάσκουσα παρουσιάζει στον μαθητή ένα μεγάλο χαρτόνι φτιαγμένο από 

χαρτόκουτα, το οποίο αναπαριστά μία γυάλα με ενταγμένα μέσα της 5 ψάρια. 
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Στη συνέχεια, η διδάσκουσα μοιράζει στον μαθητή 2 φύλλα Α4 στα οποία είναι 

γραμμένη η ιστορία- παραμύθι των 5 ψαριών που βρίσκονται μέσα στη γυάλα. 

Η δραστηριότητα προβάλλει τα 5 αναρτημένα στη γυάλα ψάρια να αφαιρούνται 

μέσα από τη γυάλα και να προσθέτονται συνεχώς ανάλογα με τη ροή της 

ιστορίας. Κατανοούμε, λοιπόν, ότι το παραμύθι περιέχει μία σειρά από 

σταθμούς όπου στον καθένα ο μαθητής όφειλε να συμμετέχει ενεργά στα 

δρώμενα για να μπορέσει η ιστορία να εξελιχθεί. Πιο συγκεκριμένα, στις κόλλες 

Α4 περιέχονται ερωτήσεις που σχετίζονται με την αρίθμηση των αντικειμένων 

από το 1 έως το 5 και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του στόχου της εκτίμησης 

των ποσοτήτων. Για την διευκόλυνση του μαθητή το παραμύθι δεν απαιτεί την 

γραφή της αριθμολέξης αλλά της σχεδίασης τόσων γραμμών όσων των ψαριών 

που παρατηρούνται μέσα στη γυάλα. Για την διευκόλυνση του μαθητή και την 

παραγωγή μίας ευθείας γραμμής, η διδάσκουσα έχει τοποθετήσει στην κόλλα 

Α4 κουκκίδες τη μία κάτω από την άλλη. Σε αυτό το σημείο, η διδάσκουσα 

παρατήρησε ότι ο μαθητής είχε την ικανότητα να μετρήσει μέχρι το νούμερο 5. 

Παρόλα αυτά, δεν είχε τη δυνατότητα να αντιστοιχήσει την ποσότητα πχ του 

αριθμού 3 με τα αντικείμενα που παρατηρούσε. Έτσι, όταν η διδάσκουσα 

αφαιρούσε πχ 3 ψάρια και ρωτούσε «πόσα ψάρια βλέπεις μέσα στην γυάλα;» ο 

μαθητής μετρούσε απλώς μηχανικά μη σταματώντας στον αριθμό 2 αλλά 

συνεχίζοντας μέχρι τον αριθμό που ήξερε να απαγγέλει. Έτσι, η διδάσκουσα τον 

διέκοπτε νουθετώντας τον και δείχνοντας με το δάχτυλο τα ψάρια που 

βρίσκονταν τοποθετημένα μέσα στη γυάλα. Στο σημείο της χάραξης των 

ευθειών γραμμών με τη βοήθεια των κουκίδων ο μαθητής αγκάλιαζε το μολύβι 

τοποθετώντας τα σωστά δάχτυλα γύρω του. Παρόλα αυτά, οι κινήσεις του 

μαθητή με το μολύβι ήταν αρκετά ασυντόνιστες με αποτέλεσμα οι γραμμές να 

ξεφεύγουν από την κάθετη στοίχιση των κουκίδων. Η διδάσκουσα αντιλήφθηκε 

την δυσκολία του μαθητή και προσπάθησε να τον βοηθήσει κρατώντας του τα 

δάχτυλα του δεξί του χεριού με τα δικά της με στόχο να τον καθοδηγήσει για να 

υλοποιηθεί η σωστή χάραξη.  

Μετά το πέρας της δραστηριότητας του κύριου μέρους η διδάσκουσα 

παρέδωσε στον μαθητή μία κόλλα Α4,η οποία περιλαμβάνει τους 5 αριθμούς 

σχηματισμένους σε κουκίδες. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο μαθητής να 
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χαράξει με το μολύβι τις κουκίδες με στόχο να παραχθεί ο αναγραφόμενος 

αριθμός. Φυσικά, η συγκεκριμένη δραστηριότητα δυσκόλεψε αρκετά τον 

μαθητή με αποτέλεσμα οι γραμμές να ξεφεύγουν από τις κουκίδες και σε 

αρκετές περιπτώσεις να μην σχηματίζεται ο αναγραφόμενος αριθμός. Παρόλα 

αυτά, ο μαθητής δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μέσω της βοήθειας της 

διδάσκουσας ο μαθητής εξασκήθηκε στις προ-γραφικές δραστηριότητες.  

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Ο μαθητής ενδιαφέρθηκε αρκετά για την υλοποίηση της δραστηριότητας 

του κύριου μέρους. Το ενδιαφέρον του μαθητή αποδίδεται στην παραμυθική και 

ιστορική ροή της δραστηριότητας, η οποία κέντρισε τη προσοχή του μαθητή. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσει τον μαθητή στις προ-γραφικές 

δραστηριότητες χωρίς να του επιβάλει με αυστηρό τρόπο να κρατήσει το 

μολύβι. Αντίθετα, ο μαθητής κατέχει ενεργό λόγο στα δρώμενα και βοηθάει 

στην εξέλιξη της ιστορίας σχηματίζοντας ευθείες γραμμές με το μολύβι. 

Παράλληλα, μέσω του αυτοσχέδιου από τη διδάσκουσα παραμυθιού 

δημιουργούνται θετικά συναισθήματα στον μαθητή για τη γραφή και την 

τοποθέτηση του μολυβιού στα δάχτυλά του.  

Η δραστηριότητα που δυσκόλεψε αρκετά τον μαθητή αφορά τη 

δραστηριότητα της τελευταίας φάσης της 6ης παρέμβασης. Ο μαθητής δεν είχε 

τη δυνατότητα να ενώσει με ευκολία τις τελίτσες μεταξύ τους για να σχηματίσει 

τις αντίστοιχες αριθμολέξεις διότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος συντονισμών των 

άνω άκρων του μαθητή. Ο μαθητής κατάφερε να δημιουργήσει αρκετές 

χαράξεις με το μολύβι χωρίς, όμως, τις περισσότερες φορές να δημιουργεί την 

ακριβή φιγούρα της αριθμολέξης.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής δυσκολεύτηκε αρκετά στην δραστηριότητα της τελευταίας 

φάσης της 6ης παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής δεν κατάφερε να 

συντονίσει σωστά τα άνω άκρα με σκοπό να ενώσει τις τελίτσες για να 

δημιουργήσει την αντίστοιχη αριθμολέξη. Επιπλέον, η διδάσκουσα αντιλήφθηκε 
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ότι ο μαθητής δεν είναι αρκετά εξοικειωμένος με τη χρήση του μολυβιού και τη 

συγγραφή φιγούρων και μοτίβων στο χαρτί. Έτσι, ο μαθητής γνωρίζει τον 

σωστό τρόπο κράτησης του μολυβιού, όμως, δεν έχει εξοικειωθεί στη χρήση 

του. Φυσικά, η προσπάθεια ήταν μεγάλη και ικανοποιητική από τον μαθητή γι’ 

αυτό η διδάσκουσα επιβράβευε συνεχώς κάθε προσπάθεια. Η ένταξη του 

μολυβιού στα χέρια του μαθητή αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία όχι όμως και 

ακατόρθωτη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η διδάσκουσα προσπαθεί να 

δημιουργήσει δελεαστικές δραστηριότητες για τον μαθητή που να τον 

επιβάλλουν να παιδεύεται σε προ-γραφικές δεξιότητες ασυναίσθητα.  

 Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής;  

Η 6η παρέμβαση αποτελεί την εναρκτήρια διαδικασία τοποθέτησης του 

μολυβιού στα δάχτυλα του μαθητή. Φανερώνεται, λοιπόν, το σημαντικό χρέος 

της παρούσας διδασκαλίας που στοχεύει στην ανάπτυξη θετικών 

συναισθημάτων στο μαθητή για τη γραφή και την τοποθέτηση του μολυβιού 

στα δάχτυλά του. Οι στόχοι, λοιπόν, της παρούσας ενότητας ήταν η ανάπτυξη 

της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού και η ομαλή 

ένταξη του μαθητή στις προ-γραφικές έννοιες. Μέσω των οργανωμένων 

δραστηριοτήτων, ο μαθητής εξασκήθηκε στη χρήση του μολυβιού και στη 

δημιουργία φιγούρων πάνω στην κόλλα Α4. Παρά τις δυσκολίες που 

εντοπίστηκαν, ο μαθητής παιδεύτηκε και εξασκήθηκε πάνω στις προ-γραφικές 

έννοιες δημιουργώντας μόνος του φιγούρες και μοτίβα πάνω στην κόλλα Α4.  

 7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Η 6η παρέμβαση προσπάθησε να είναι κατάλληλα οργανωμένη και 

προσεγμένη με σκοπό να διδάξει στον μαθητή τις προ-γραφικές έννοιες. Η 

ενότητα θεωρείται δύσκολη καθώς η τοποθέτηση του μολυβιού στα χέρια του 

μαθητή αποτελεί μία επίπονη διαδικασία, διότι ο μαθητής δυσκολεύεται αρκετά 

στις δραστηριότητες που απαιτούν την υψηλή ανάπτυξη των ικανοτήτων της 

λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού. Έτσι, η 
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διδάσκουσα προσπάθησε να κεντρίσει το κίνητρο του μαθητή χρησιμοποιώντας 

το αγαπημένο του παιχνίδι, δηλαδή την εξιστόρηση των παραμυθιών. Έτσι, ο 

μαθητής διασκέδασε την παρέμβαση χωρίς να αντιληφθεί τη δυσκολία της. Για 

αυτόν ακριβώς το λόγο, η διδάσκουσα δεν θεωρεί ότι οφείλουν να γίνουν 

αλλαγές στην υλοποίηση της διδασκαλίας.  

7η παρέμβαση 

(Γνωριμία με τo μαθητή ) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η 7η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

του μαθητή μέσω δραστηριοτήτων οι οποίες φέρουν τη μορφή παιχνιδιού. Η 

μέθοδος διδασκαλίας που επιλέχθηκε από τη διδάσκουσα είναι η 

μαθητοκεντρική καθώς εξυπηρετεί την ομαλή διεκπεραίωση της διδακτικής 

πράξης και θέτει στο επίκεντρο στις αδυναμίες αλλά και τις ικανότητες του 

ίδιου του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, στην 6η παρέμβαση ο μαθητής ήρθε σε 

πρώτη επαφή με το μολύβι και κλήθηκε να δημιουργήσει στο χαρτί ορισμένα 

σύμβολα. Ο μαθητής αν και εργάστηκε με ζήλο προκειμένου να διεκπεραιώσει 

τις δραστηριότητες παρόλα αυτά αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα τα οποία 

συνδέονται με τη παραγωγή γραπτών σχεδίων. Έτσι, η διδάσκουσα 

προκειμένου να «χαλαρώσει» τον μαθητή από το άγχος της γραπτής 

διαδικασίας,επιλέγει συνειδητά να αντικαταστήσει το μολύβι και το χαρτί με 

ένα πιο διασκεδαστικό μέσο το οποίο αναπτύσσει εξίσου τις γραφοκινητικές 

δεξιότητες του μαθητή. Το συγκεκριμένο μέσο ονομάζεται « μαγικός πίνακας» 

και βρίσκεται ενταγμένο σε ένα εκπαιδευτικό παραμύθι της συγγραφέα Στέλλα 

Ζούπα, το οποίο η διδάσκουσα προμηθεύτηκε από το βιβλιοπωλείο. Ο μαγικός 

πίνακας αποτελεί ένα μέσο εξάσκησης της λεπτής κινητικότητας και των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή με ευχάριστο τρόπο, καθώς 

αποτελείται από έναν λευκό πίνακα αναγραφής και μία ειδική πένα.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 
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Η διδάσκουσα διαμόρφωσε συνειδητά μία διδασκαλία βασισμένη στις 

επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο 

επιλέγεται μία εναλλακτική μέθοδος ανάπτυξης των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων του μαθητή απαλλαγμένη από τη χρήση του μολυβιού και του 

χαρτιού. Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από ένα λευκό πίνακα με 

ειδική πένα σχεδιασμού. Φυσικά, το συγκεκριμένο μέσο βρίσκεται ενταγμένο σε 

ένα εκπαιδευτικό παραμύθι, το οποίο βοηθάει το μαθητή αρχικά να διδαχθεί το 

σχεδιασμό των πρώτων 10 αριθμών και κατά δεύτερον εκπαιδεύει το μαθητή 

να εκτιμάει με κατάλληλο τρόπο τις ποσότητες. Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένος για τη δημιουργία ζωγραφιών και συμβόλων με 

ειδική πένα και απλή συρόμενη γόμα. Μέσα στο παραμύθι, οι αριθμοί 

παρουσιάζονται ως χρωματιστά σύμβολα με εικόνες και ζωγραφιές κατάλληλες 

για τον μαθητή, οι οποίες τον βοηθούν στην απαρίθμηση και τον καθοδηγούν 

για να σχηματίσει στον πίνακα την αριθμολέξη. Η διδάσκουσα σκόπιμα επέλεξε 

τον μαγικό πίνακα ως εργαλείο ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

καθώς επιθυμεί να ενταχθεί ομαλά ο μαθητής στην γραφή χωρίς να κουραστεί ή 

δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα προς τον συγκεκριμένο τομέα.  

Έμπρακτα, λοιπόν, αποδείχθηκε ότι ο μαθητής ενδιαφέρθηκε για την 

δραστηριότητα και την υλοποίησε με ευχαρίστηση. Ο μαθητής ένιωσε ότι η 

δραστηριότητα αποτελεί ένα ευχάριστο παιχνίδι και μέσω αυτού ο μαθητής 

απαλλάχθηκε από το αίσθημα της αξιολόγησης των ικανοτήτων του από μέρους 

της διδάσκουσας. Δημιουργούσε τις μορφές των αριθμολέξεων χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα και προπαντός με ευχάριστη διάθεση.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί;  

Στην 1η φάση της 7ης παρέμβασης η διδάσκουσα σκόπιμα επέλεξε να 

προβάλει στον μαθητή ένα εκπαιδευτικό βίντεο, το οποίο μαθαίνει τους 

αριθμούς στους μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης σε μορφή 

τραγουδιού. Το τραγούδι περιέχει ρίμες και ομοιοκαταληξίες, οι οποίες 

διευκολύνουν την απομνημόνευση της αλληλουχίας των αριθμών και 

συγκρατούνται στη μνήμη των μαθητών ευκολότερα. Καθώς η προηγούμενη 
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ενότητα αποσκοπούσε στην εκπαίδευση του μαθητή στην ενότητα των αριθμών 

από το 1 έως το 5, το παρόν βίντεο λειτούργησε ως ένα μέσο επανάληψης αλλά 

και αξιολόγησης των διδαγμένων αριθμών. Έτσι, η διδάσκουσα παρατηρούσε 

τον μαθητή και ανακάλυψε ότι ανακαλούσε γρήγορα από τη μνήμη του τους 

πρώτους 5 αριθμούς που είχε διδαχθεί στην προηγούμενη ενότητα. Ο μαθητής 

καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του βίντεο τραγουδούσε, απαριθμούσε και 

δακτυλοδεικτούσε δίχως ιδιαίτερη δυσκολία τους αριθμούς από το 1 έως το 5.  

Η 2η φάση της 7ης παρέμβασης αποτέλεσε το σημείο που ευχαρίστησε 

περισσότερο τον μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, μόλις η διδάσκουσα παρέδωσε 

στον μαθητή το παραμύθι με τον ενταγμένο ειδικό πίνακα, ο μαθητής εξέφρασε 

αμέσως τη χαρά και το ενδιαφέρον του προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο 

ίδιος ρωτούσε τη διδάσκουσα τι ακριβώς πρέπει να κάνει προκειμένου να 

γυρίσει η σελίδα του εικονογραφημένου παραμυθιού. Η κάθε σελίδα του 

παραμυθιού καθοδηγούσε τον μαθητή να δημιουργήσει με σωστές κινήσεις την 

εικονιζόμενη αριθμολέξη. Φυσικά, η αφιερωμένη στον κάθε αριθμό σελίδα του 

παραμυθιού περιείχε ζωγραφιές, εικόνες και σχέδια προκειμένου να αντιληφθεί 

ο μαθητής την ποσότητα που κρύβει μέσα του ο κάθε αριθμός. Ο μαθητής 

τοποθέτησε την ειδική πένα στα χέρια του δίχως τις υποδείξεις της 

διδάσκουσας και ανέμενε τις απαραίτητες οδηγίες. Η διδάσκουσα καθοδηγούσε 

τον μαθητή και του πρότεινε να σχηματίσουν τον αριθμό βήμα- βήμα χωρίς 

βιαστικές κινήσεις. Πράγματι, ο μαθητής ακολουθούσε τις οδηγίες της 

διδάσκουσας δίχως αντιρρήσεις και το αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν 

αρκετά ικανοποιητικό. Στους αριθμούς 2 και 5 ο μαθητής αντιμετώπισε την 

μεγαλύτερη δυσκολία καθώς ο σχηματισμός τους εκτός τη χάραξη ευθειών 

γραμμών απαιτεί παράλληλα τη χάραξη καμπύλων και κύκλων. Έτσι, 

παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής δημιουργούσε μορφές, οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έμοιαζαν την κλασσική αριθμολέξη. Παρόλα αυτά, η 

διδάσκουσα κρατούσε το χέρι του μαθητή προκειμένου να γράψουν μαζί τα 

αριθμητικά σύμβολα.  

Τέλος, η δραστηριότητα που δυσκόλεψε αρκετά τον μαθητή εντάσσεται 

στην τελευταία φάση της 7ης παρέμβασης. Η ίδια δραστηριότητα επαναλήφθηκε 

στο μαθητή στην 6η παρέμβαση και αφορά τον περιμετρικό σχεδιασμό των 5 
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αρχικών αριθμολέξεων. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο μαθητής να 

αντιστοιχήσει τις κουκίδες με στόχο να παραχθεί ο αναγραφόμενος αριθμός. Αν 

και ο μαθητής εξακολουθούσε να ζορίζεται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης 

εργασίας, παρόλα αυτά παρατηρήθηκε μία μικρή βελτίωση των ικανοτήτων 

του. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής ξέφευγε από το πλαίσιο των κουκίδων, όμως 

η χάραξη των γραμμών αποδείχθηκε πιο συντονισμένη και ελάχιστα πιο 

ακριβής. Η διδάσκουσα θεωρεί ότι ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παράγει 

γραπτά σύμβολα και μέσω των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων η 

γραφοκινητική του ανάπτυξη σίγουρα θα βελτιωθεί.  

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Η διδάσκουσα αντιλήφθηκε έμπρακτα ότι ο μαθητής ενθουσιάστηκε με τη 

δραστηριότητα του κύριου μέρους, η οποία περιελάμβανε ένα διαφορετικό μέσο 

εξάσκησης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Ο «Μαγικός πίνακας» 

διέγειρε το ενδιαφέρον του μαθητής με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η επιθυμία 

στον μαθητή να παράγει γραπτά σύμβολα. Η δραστηριότητα κέντρισε την 

προσοχή του μαθητή γεγονός που διευκόλυνε την διδάσκουσα να καθοδηγήσει 

το μαθητή στη δημιουργία των αριθμολέξεων δίχως αντιρρήσεις ή προβλήματα.  

Η δραστηριότητα στην οποία ο μαθητής δεν ανταποκρίθηκε με μεγάλη ευκολία 

αφορούσε την δραστηριότητα του 3ου μέρους της 7ης παρέμβασης. Ο μαθητής 

κλήθηκε να αντιστοιχήσει περιμετρικά ορισμένες κουκίδες προκειμένου να 

παραχθούν οι 5 πρώτες αριθμολέξεις. Η αντιστοίχηση των κουκίδων δυσκολεύει 

αρκετά τον μαθητή με αποτέλεσμα οι γραμμές που δημιουργούσε να ξεφεύγουν 

από το πλαίσιο των εικονιζόμενων αριθμών. Παρόλα αυτά, ο μαθητής έδειξε μία 

μικρή βελτίωση καθώς η δραστηριότητα είχε επαναληφθεί στην 6η παρέμβαση.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Στο 3ο μέρος της 7ης παρέμβασης η διδάσκουσα παρέδωσε στον μαθητή 

μία κόλλα Α4,η οποία περιλαμβάνει τους 5 αριθμούς σχηματισμένους σε 

κουκίδες. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο μαθητής να αντιστοιχήσει τις 

κουκίδες με στόχο να παραχθεί ο αναγραφόμενος αριθμός. Φυσικά, η 



 

151 

 

συγκεκριμένη δραστηριότητα δυσκόλεψε αρκετά τον μαθητή με αποτέλεσμα οι 

γραμμές να ξεφεύγουν από τις κουκίδες και σε αρκετές περιπτώσεις να μην 

σχηματίζεται ο αναγραφόμενος αριθμός. Ωστόσο, ο μαθητής δεν εγκατέλειψε 

την προσπάθεια και μέσω της βοήθειας της διδάσκουσας ο μαθητής εξασκήθηκε 

στις προ-γραφικές δραστηριότητες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο 

σημείο της 3ης φάσης της 7ης παρέμβασης ο μαθητής παρουσίασε βελτίωση στην 

υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα επαναλήφθηκε στον μαθητή στην 6η παρέμβαση 

και παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής έκανε αρκετά σφάλματα. Αντίθετα, στην 7η 

παρέμβαση, παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής συντόνιζε ελαφρώς καλύτερα τις 

κινήσεις του με αποτέλεσμα οι χαράξεις των γραμμών να δημιουργούν σε 

πολλές περιπτώσεις την εικονιζόμενη αριθμολέξη.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Η 7η παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

του μαθητή. Έτσι, τα υλικά- μέσα του μολυβιού και του χαρτιού αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας. Παρόλα αυτά, η διδάσκουσα θεώρησε 

σημαντικό ο μαθητής να δημιουργήσει θετικά συναισθήματα για την έννοια της 

γραφής και γενικά της παραγωγής γραπτού λόγου. Έτσι, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα η διδασκαλία απαλλάχθηκε από την κλασσική χρήση του μολυβιού 

και του χαρτιού εντάσσοντας στην διδασκαλία ένα υλικό διασκεδαστικό και 

ευχάριστο. Ο μαθητής εξασκήθηκε στις προ-γραφικές έννοιες απαλλαγμένος 

από το αίσθημα της καθιερωμένης διδακτικής πράξης θεωρώντας ότι παίζει και 

όχι ότι εκπαιδεύεται. Ωστόσο, οι κινήσεις του δεξιού χεριού, οι κινήσεις των 

δαχτύλων ακόμα και οι χαράξεις γραμμών αποδεικνύουν ότι ο μαθητής αρχίζει 

να δέχεται το μολύβι και να βελτιώνεται στη χρήση του.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Ο βασικός στόχος της 7ης παρέμβασης αφορούσε αρχικά την ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Ο μαθητής μέσω των οργανωμένων 
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δραστηριοτήτων εκπαιδεύεται πάνω στις προ-γραφικές έννοιες με ευχάριστο 

τρόπο. Στόχος της διδάσκουσας είναι ο μαθητής να αγαπήσει τη γραφή και να 

απαλλαχθεί από το φόβο της δημιουργίας του σφάλματος. Με απλές αλλά 

παράλληλα οργανωμένες δραστηριότητες ο μαθητής βελτιώνει τις 

γραφοκινητικές του δεξιότητες. Για τον λόγο ότι ο μαθητής ενθουσιάστηκε με 

τις δραστηριότητες και επιθυμούσε να τις διεκπεραιώσει η διδάσκουσα δεν 

θεωρεί ότι οφείλουν να γίνουν αλλαγές στην διδασκαλία.  

8η παρέμβαση  

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθήθηκε στην 8η παρέμβαση 

στηρίζεται εξ ολοκλήρου στο μοντέλο της αυθεντικής μάθησης. Η διδάσκουσα 

οργανώνει συνειδητά δραστηριότητες βασισμένες στις επιθυμίες και τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή. Οι οργανωμένες δραστηριότητες κεντρίζουν 

το ενδιαφέρον του μαθητή με αποτέλεσμα ο ίδιος να διασκεδάζει καθώς 

εκπαιδεύεται. Πιο συγκεκριμένα, η 8η παρέμβαση αποτελεί μία επαναληπτική 

ενότητα των 2 προηγούμενων διδασκαλιών και αφορά τους αριθμούς από το 1 

έως το 5. Η παρεμβατική διαδικασία εξελίχθηκε εκπαιδεύοντας το μαθητή πάνω 

σε βιωματικές ασκήσεις, μέσω των οποίων η λεπτή κινητικότητα και οι 

γραφοκινητικές δεξιότητες εξασκούνταν συνεχώς.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Σε γενικές γραμμές η 8η παρέμβαση εξελίχθηκε ομαλά δίχως ιδιαίτερα 

προβλήματα. Έτσι, στην 8η παρέμβαση η διδάσκουσα παρατηρεί ορισμένη 

πρόοδο σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία ο μαθητής αδυνατούσε.  

α)Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο μαθητής απέβαλε το 

αρνητικό συναίσθημα που δημιουργούνταν κάθε φορά που κρατούσε ένα 

μολύβι. Η διδάσκουσα αποδίδει την αποβολή του αρνητικού συναισθήματος 
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στην απασχόληση του μαθητή με οργανωμένες δραστηριότητες στις οποίες ο 

μαθητής κλήθηκε να χρησιμοποιήσει το μολύβι. Οι δραστηριότητες κέντρισαν το 

ενδιαφέρον του μαθητή με αποτέλεσμα να ξεχάσει τη δυσκολία του χειρισμού 

του μολυβιού και να αντιμετωπίσει τη δραστηριότητα ως παιχνίδι.  

β) Η διδάσκουσα παρατήρησε βελτίωση στον τρόπο χειρισμού του μολυβιού. 

Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής εξ αρχής κρατούσε το μολύβι αδέξια με 

αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να παράγει γραπτά σύμβολα. Ακόμα και 

η χάραξη γραμμών, κύκλων ή η υπογράμμιση θεωρούνταν από το μαθητή 

δύσκολες, ακατόρθωτες και επίπονες διαδικασίες. Παρόλα αυτά, η διδάσκουσα 

αντιλαμβάνεται ότι ο μαθητής έφτασε σε επίπεδο που να μπορεί να κρατάει το 

μολύβι τοποθετώντας κατάλληλα τα 3 δάχτυλα περιμετρικά του μολυβιού. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία βοήθησε το μαθητή να χαράξει γραπτές φιγούρες, 

μοτίβα και σχέδια με μεγαλύτερη ευκολία και άνεση.  

γ) Σε ότι αφορά την αντιγραφή γραπτών σχεδίων, παρατηρείται ότι ο μαθητής 

παρουσιάζει μικρή άνοδο της επίδοσής του. Αν και ο μαθητής δυσκολεύεται 

αρκετά στην αποτύπωση εικόνων και μορφών που παρατηρεί, παρουσιάζεται 

ορισμένη βελτίωση της απόδοσης του. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των 

μορφών που περιέχουν χάραξη ευθειών φαίνεται να διευκολύνει περισσότερο 

τον μαθητή από ότι οι μορφές που περιέχον καμπύλες ή κυκλικά διαγράμματα. 

Έτσι, ο αριθμός 4 αντιγράφεται πιο εύκολα από το μαθητή από τον αριθμό 3 ο 

οποίος απαιτεί την δημιουργία 2 ημικυκλίων.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί; 

Η 8η παρέμβαση χωρίστηκε συνειδητά σε 3 διδακτικές φάσεις, οι οποίες 

περιείχαν δραστηριότητες συνδεόμενες κατάλληλα μεταξύ τους. Η κάθε φάση 

περιείχε τις ατομικές της επιτυχίες και αποτυχίες οπότε θεωρείται σκόπιμο από 

τη διδάσκουσα να αναλυθούν ξεχωριστά. Στην 1η φάση της 8ης παρέμβασης η 

διδάσκουσα οργάνωσε την απασχόληση του μαθητή με ένα παιχνίδι, το οποίο 

ονομάζεται "το μανάβικο". Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο μαθητής υποδυόταν το 

ρόλο του μανάβη και η διδάσκουσα το ρόλο της πελάτισσας. Ο μαθητής κλήθηκε 
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να τοποθετήσει σε μία πλαστική σακούλα τόσα μήλα όσα του παρήγγειλε η 

διδάσκουσα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι στόχευε στην ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας του μαθητή και στην αξιολόγηση των προ-μαθηματικών του 

ικανοτήτων(μέτρημα από το 1 έως το 5). Η διδάσκουσα παρατήρησε ότι ο 

μαθητής μετρούσε με μεγάλη ευκολία τα μήλα που υπήρχαν μέσα στη 

χαρτόκουτα, χωρίς να υποπίπτει σε λάθη. Επιπλέον, η εκτίμηση της ποσότητας 

των αντικειμένων αποτελούσε ένα τομέα μη αναπτυγμένο για το μαθητή. 

Παρόλα αυτά, ο μαθητής στην 8η παρέμβαση φάνηκε να έχει τη δυνατότητα να 

αντιστοιχεί τον αριθμό που ακούει με τις ποσότητες των αντικειμένων. Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο αποδείχθηκε στο σημείο που η διδάσκουσα ζητούσε 

από το μαθητή να τοποθετήσει στη σακούλα πχ 3 μήλα. Έτσι, τις περισσότερες 

φορές ο μαθητής τοποθετούσε στη πλαστική σακούλα το σωστό αριθμό μήλων 

δίχως να βάλει λιγότερα ή περισσότερα. Η δραματοποίηση της εργασίας του 

μανάβη αποτέλεσε μία δραστηριότητα που χαροποίησε ιδιαίτερα τον μαθητή 

και τον επάνδρωσε με θετικά συναισθήματα για τη συνέχεια.  

Η δραστηριότητα της 2ης φάση της 8ης παρεμβατικής διδασκαλία 

στόχευε στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Η 

διδάσκουσα επέλεξε συνειδητά να εξασκηθεί ο μαθητής στις προ-γραφικές 

δεξιότητες χρησιμοποιώντας ως διδακτικό μέσο ένα παραμύθι. Ο μαθητής 

εκφράζει μία ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν οι δραστηριότητες που καλείται να 

εκτελέσει περιλαμβάνουν εικόνες και παραμυθικά στοιχεία. Έτσι, η διδάσκουσα 

προσπαθεί να οργανώνει τις δραστηριότητες έχοντας ως κανόνα την ένταξη 

στην παρεμβατική διαδικασία κατάλληλων με τη περίσταση παραμυθιών. Το 

παραμύθι της 8ης παρέμβασης περιλαμβάνει 7 σελίδες μέσα στις οποίες ο 

μαθητής καλείται να γράψει 3 αριθμούς και να κυκλώσει 2 φορές όσα 

αντικείμενα παρατηρεί. Ο μαθητής παρατηρήθηκε ότι ενθουσιάστηκε με τις 

εικόνες και το θέμα του παραμυθιού καθώς γελούσε και χτυπούσε παλαμάκια. 

Όσον αφορά την επίδοσή του στις ενταγμένες στο παραμύθι ασκήσεις δεν 

κρίνονται αρκετά ικανοποιητικές. Ο μαθητής κύκλωσε τα αντικείμενα που 

παρατήρησε με αρκετά συντονισμένες κινήσεις, παρόλα αυτά η αντιγραφή του 

αριθμού δυσκόλεψε αρκετά τον μαθητή. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ο μαθητής αν 

και έχει τη δυνατότητα να μετρήσει από το 1 έως το 5 δεν μπορεί να γράψει 
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τους αριθμούς με μεγάλη ευκολία. Η διδάσκουσα έδειξε στον μαθητή τον αριθμό 

που πρέπει να γράψει όμως ο μαθητής τον αντέγραψε με δυσκολία με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περίεργα σχέδια τα οποία δεν έμοιαζαν αρκετά 

με τις γνωστές αριθμολέξεις. Ο μαθητής αντιλήφθηκε ότι δεν τα κατάφερνε και 

γι αυτόν ακριβώς το λόγο η διδάσκουσα τον επιδοκίμασε για την προσπάθειά 

του. Για την μεγαλύτερη στήριξή του, η διδάσκουσα κράτησε το χέρι του μαθητή 

και μαζί αντέγραψαν τη λέξη στο παραμύθι.  

Τέλος, η δραστηριότητα της 3ης φάσης της 8ης παρέμβασης στόχευε 

στην ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή. Το παιχνίδι που 

έπαιξε ο μαθητής αποτελούσε το κλασσικό memory game και οι εικόνες που 

περιείχε ήταν κόκκινα, πράσινα και κίτρινα μήλα. Αρχικά, η διδάσκουσα 

τοποθέτησε τέσσερις κάρτες καθώς ήθελε να θυμίσει στον μαθητή το τρόπο που 

παίζεται το παιχνίδι. Στη συνέχεια η δυσκολία αυξήθηκε τοποθετώντας στο 

παιχνίδι 6 κάρτες. Η διδάσκουσα παρατήρησε ότι η αντιστοίχηση των τεσσάρων 

καρτών δεν δυσκολεύει καθόλου τον μαθητή. Επιπλέον, σε παλαιότερες 

διδακτικές παρεμβάσεις ο μαθητής δυσκολευόταν αρκετά στην αντιστοίχηση 

των 6 καρτών. Στην 8η παρέμβαση η διδάσκουσα παρατήρησε ότι ο μαθητής 

συγκέντρωσε περισσότερο την προσοχή του με αποτέλεσμα να αντιστοιχήσει 

τις 6 κάρτες με μεγάλη ευκολία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η διδάσκουσα 

οφείλει να αυξήσει τον βαθμό δυσκολίας σε επόμενη παρέμβαση καθώς ο 

μαθητής βελτιώνεται.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Η δραστηριότητα που ενθουσίασε περισσότερο τον μαθητή αποτέλεσε η 

δραματοποίηση της εργασίας του μανάβη. Η διδάσκουσα δημιούργησε ένα 

αυθεντικό κλίμα μανάβικού, καθώς τοποθέτησε πάνω στην έδρα μία 

τετραγωνισμένη χαρτόκουτα με ενταγμένα μέσα της 5 ψεύτικα μήλα. Επιπλέον, 

η διδάσκουσα σε κάθε παραγγελία έβγαινε από την τάξη και χτυπούσε την 

πόρτα πριν μπει στο "μανάβικο''. Οι συγκεκριμένες κινήσεις ενθουσίασαν τον 
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μαθητή με αποτέλεσμα να τον επανδρώσουν με θετικά συναισθήματα για τη 

συνέχεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρέμβασης ο μαθητής χαμογελούσε και 

εκτελούσε τις παραγγελίες με μεγάλη ευχαρίστηση. Η επιλογή της κατάλληλης 

εναρκτήριας δραστηριότητες είναι αρκετά σημαντική καθώς αποτελεί τη 

δραστηριότητα απόκτησης του κυρίαρχου συναισθήματος το οποίο θα 

επικρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης.  

Ο μαθητής δεν ανταποκρίθηκε με μεγάλη ευκολία στη δραστηριότητα της 

2ης φάσης. Ο μαθητής κλήθηκε να αντιγράψει ορισμένους αριθμούς και να 

κυκλώσει ορισμένα αντικείμενα, τα οποία βρίσκονταν ενταγμένα μέσα σε ένα 

κατάλληλα οργανωμένο από τη διδάσκουσα παραμύθι. Ο μαθητής κύκλωσε τα 

αντικείμενα με μερική ευκολία ξεφεύγοντας, όμως, αρκετά από την περίμετρο 

του αντικειμένου. Επιπλέον, η αντιγραφή των αριθμών αποτέλεσε τη διαδικασία 

που δυσκόλεψε αρκετά τον μαθητή. Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής σχεδίασε 

ορισμένες γραμμές δίχως να παράγει την κλασική αριθμολέξη. Έτσι, η 

διδάσκουσα βοήθησε τον μαθητή κρατώντας το χέρι του και σχεδιάζοντας μαζί 

του την αντίστοιχη αριθμολέξη. Ο μαθητής παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στην 

αποτύπωση μορφών γεγονός που δυσκολεύει αρκετά την ανάπτυξη των προ- 

γραφικών δεξιοτήτων.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής δυσκολεύτηκε αισθητά στην υλοποίηση της δραστηριότητας 

της 2ης φάσης της 8ης παρέμβασης. Η δραστηριότητα περιείχε τις ασκήσεις 

κυκλώματος και αντιγραφής τριών αριθμών, οι οποίες βρίσκονταν ενταγμένες 

μέσα σε ένα οργανωμένο από τη διδάσκουσα παραμύθι. Ο μαθητής 

δυσκολεύτηκε φανερά στην αποτύπωση των μορφών των 3 αριθμών με 

αποτέλεσμα τα παραγόμενα σύμβολα να χαρακτηρίζονται ως μουτζούρες χωρίς 

ιδιαίτερο νόημα. Στη διαδικασία του κυκλώματος των αντικειμένων ο μαθητής 

τα πήγε καλύτερα με αποτέλεσμα να καταφέρει να σημειώσει τις ποσότητες των 

αντικειμένων που του ζητήθηκαν. Παρόλα αυτά, η μύτη του μολυβιού ξέφευγε 

αρκετά από το πλαίσιο καθώς ο μαθητής δεν κατάφερνε να συντονίζει συνεχώς 

τις κινήσεις του.  
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Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Βασικός στόχος της 8ης παρέμβασης αποτελούσε η ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού και των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων του μαθητή. Παρά τις αδυναμίες που παρουσιάζει ο μαθητής, η 

θέληση και ο εκπαιδεύσιμος χαρακτήρας του μαθητή αποτελούν αρωγό στην 

προσπάθεια βελτίωσης των ικανοτήτων του. Ο μαθητής εξασκήθηκε σε 

δραστηριότητες που στόχευαν στην ανάπτυξη των αδύναμων σημείων του 

συνδέοντας παράλληλα τη διασκέδαση και την δημιουργική απασχόληση. Έτσι, 

η διδάσκουσα δεν προσδοκεί την άριστη παραγωγή των δραστηριοτήτων και 

δεν απαιτεί την απόλυτη επιτυχία σε αυτές από μέρος του διδασκόμενου. Τα 

λάθη, τα σφάλματα και οι αδυναμίες είναι αποδεκτές και αποτελούν σημείο 

αναφοράς των ικανοτήτων του μαθητή. Σκοπός της παρέμβασης είναι ο 

μαθητής να εξασκηθεί και να «παιδευτεί » πάνω σε θέματα που αδυνατεί με 

σκοπό να εξελιχθεί.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Στη 2η παρέμβαση η αποτύπωση της μορφής των 3 αριθμών φάνηκε να 

δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον μαθητή με αποτέλεσμα τα παραγόμενα σύμβολα να 

μην ταυτίζονται με τις κοινότυπες αριθμολέξεις. Σε αυτό το σημείο η 

διδάσκουσα δεν είχε προβλέψει τη μεγάλη δυσκολία που θα παρουσίαζε ο 

μαθητής. Έτσι, η διδάσκουσα θεωρεί ότι όφειλε να σχηματίσει τους αριθμούς με 

ακολουθίες κουκίδων και ο μαθητής να ενώσει ουσιαστικά τις κουκίδες. Ίσως, η 

διδάσκουσα υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του μαθητή στο θέμα της 

αντιγραφής εικονιζόμενων μορφών όπως τα σύμβολα των αριθμολέξεων.  

9η παρέμβαση  

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 
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Η 9η παρέμβαση στοχεύει εξ ολοκλήρου στην εξάσκηση του μαθητή σε 

θέματα που αφορούν τις προγραφικές δεξιότητες. Η διδάσκουσα 

αντιλαμβάνεται τη δυσκολία του μαθητή στον τομέα των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η διδακτική πράξη οφείλει να είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένη και οργανωμένη. Η μέθοδος διδασκαλίας που 

επιλέχθηκε από τη διδάσκουσα χαρακτηρίζεται εξ ολοκλήρου μαθητοκεντρική, 

καθώς θέτει στο προσκήνιο στο μαθητή και εντάσσει δραστηριότητες που 

οφείλουν να υλοποιηθούν μέσω της ατομικής προσπάθειας του μαθητή. Οι 

απαιτήσεις από μέρος της διδάσκουσας είναι περιορισμένες και θέτουν στο 

επίκεντρο την εξάσκηση του μαθητή και όχι την απόλυτη επιτυχία του στις 

δραστηριότητες.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Η 9η παρέμβαση αποτέλεσε την πρώτη παρεμβατική διαδικασία με τα 

μεγαλύτερα προβλήματα. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφορούν 

περισσότερο την ψυχολογική κατάσταση του μαθητή και όχι τόσο την πορεία 

της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, η διδάσκουσα ενημερώθηκε από τον 

υπεύθυνο δάσκαλο ότι ο μαθητής παρουσίασε παραβατική και βίαιη 

συμπεριφορά στην αρχή της σχολικής ημέρας. Παρόμοια συμπεριφορά έχει 

επαναληφθεί αρκετές φορές από μέρους του μαθητή στο παρελθόν με 

αποτέλεσμα ο μαθητής να φθείρεται ψυχολογικά και να επανδρώνεται με 

αρνητικά συναισθήματα. Παρόλα αυτά, η διδάσκουσα δεν είχε βιώσει καμία 

ανάλογη κατάσταση στο παρελθόν καθώς οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του 

μαθητή και της διδάσκουσας χαρακτηρίζονται άριστες και αψεγάδιαστες. 

Φυσικά, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο διδάσκοντα η διδάσκουσα ξεκίνησε τη 

διδασκαλία της παρέμβασης καθώς ενημερώθηκε ότι η απασχόλησή του με 

διαφορετικού είδους δραστηριότητες θα του αποσπούσαν την προσοχή και θα 

τον ευχαριστούσαν. Πράγματι, ο μαθητής χάρηκε καθώς αντίκρισε την 

διδάσκουσα, παρόλα αυτά ο χαρακτήρας του και οι επιδόσεις του καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διδασκαλίας διέφεραν αρκετά από τις προηγούμενες συναντήσεις.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 
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Γιατί; 

Αρχικά, η διδάσκουσα παρουσίασε στον μαθητή ένα βίντεο, το οποίο 

περιέχει ένα τραγούδι διανθισμένο με ρίμες και ομοιοκαταληξίες και ενημερώνει 

τον μαθητή για την έννοια του σημείου και της ευθείας. Ο μαθητής παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάδειξη των επιμορφωτικών βίντεο και σύμφωνα 

με την κρίση της διδάσκουσας επανδρώνεται με θετικά συναισθήματα για όλη 

τη συνέχεια της διδασκαλίας. Ο μαθητής παρόλο τον ενθουσιασμό που 

παρουσίασε για την ανάδειξη του βίντεο, το οποίο περιέχει ένα τραγούδι 

διανθισμένο με ρίμες και ομοιοκαταληξίες, παρατηρήθηκε ότι η προσοχή του 

αποσπόταν συνεχώς από την παρακολούθηση. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά 

είναι πρωτόγνωρη και ασυνήθιστη από μέρους του μαθητή και σύμφωνα με τη 

κρίση της διδάσκουσας αποδίδεται στο γεγονός ότι ο μαθητής επηρεάστηκε 

αρκετά από τα προηγούμενα συμβάντα.  

Εν συνεχεία, η διδακτική πράξη οργανώθηκε από τη διδάσκουσα με παιγνιώδη 

χαρακτήρα καθώς περιείχε την προφορική εξιστόρηση μίας ιστορίας με 

περιεχόμενο τον αγώνα των ζώων. Η διδάσκουσα τοποθετεί στο θρανίο του 

μαθητή 4 μακρόστενα χαρτόνια κολλημένα σε σκληρή επιφάνεια χαρτόκουτας. 

Τα συγκεκριμένα χαρτόνια περιέχουν ξεχωριστά 4 κολλημένες εικόνες ζώων(1 

φίδι, 1 ελέφαντα, 1 καγκουρό και 1 σαλιγκάρι). Το κάθε χαρτόνι 

αντιπροσωπεύει το δρόμο που αναγκάζεται να διεισδύσει το ζώο που βρίσκεται 

αναρτημένο πάνω του. Εξ’ αρχής η διαδικασία της δραστηριότητας απαιτούσε 

τη χάραξη του δρόμου που ακολούθησε το κάθε ζώο με τη βοήθεια ενός 

μολυβιού με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής θα πρέπει να μην ξεφύγει από το 

πλαίσιο του δρόμου. Λόγω της ψυχολογικής κατάστασης του μαθητή η 

διδάσκουσα θεώρησε αναγκαίο να αλλάξει το μέσο χάραξης των εικονιζόμενων 

δρόμων με αποτέλεσμα τη θέση του μολυβιού να πάρουν πολύχρωμοι 

μαρκαδόροι λεπτής επιφάνειας. Έτσι, η διδάσκουσα πρότεινε στο μαθητή να 

διαλέξει μόνος του το χρώμα που επιθυμεί για να χαράξει τους δρόμους των 

εικονιζόμενων ζώων. Πράγματι, η αλλαγή του υλικού- μέσου που 

χρησιμοποιήθηκε φάνηκε να ενθουσιάζει περισσότερο τον μαθητή με σκοπό η 

υλοποίηση της δραστηριότητας να γίνεται με μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Όσον 
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αφορά την επίδοση του μαθητή στις δραστηριότητες χαρακτηρίζεται μη 

ικανοποιητική. Αρχικά, ο μαθητής παρά τις υποδείξεις και τις συμβουλές της 

διδάσκουσας δημιουργούσε ευθείες χαρακιές πάνω στο χαρτόνι δίχως να 

εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του εικονιζόμενου δρόμου. Σύμφωνα με την 

παρατήρηση της διδάσκουσας η συγκεκριμένη συμπεριφορά οφείλεται στην 

ένταση και το στρες που χαρακτήριζαν τον μαθητή τη μέρα της 9ης 

παρέμβασηςμε αποτέλεσμα να μην συγκεντρώνεται αρκετά στις απαιτήσεις της 

δραστηριότητας. Φυσικά, η διδάσκουσα καθησύχασε τον μαθητή και του έδωσε 

αρκετές ευκαιρίες για να υλοποιήσει σωστά την δραστηριότητα. Ο μαθητής 

συμφώνησε με αποτέλεσμα να υλοποιηθούν όλα τα βήματα της 

δραστηριότητας. Η διδάσκουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της 

δραστηριότητας παρατήρησε ότι ο μαθητής αν και προσπάθησε να συντονίσει 

τις κινήσεις του δεν κατάφερε σε όλες τις περιπτώσεις να εντάσσει τις γραμμές 

που χάραζε μέσα στο πλαίσιο του εικονιζόμενου δρόμου. Πιο συγκεκριμένα, ο 

μαθητής κατάφερε να υλοποιήσει αρκετά σωστά τη χάραξη του δρόμου της 

καμπύλης και της σφηνοειδής μορφής. Δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω στη 

χάραξη του δρόμου σε μορφή ευθείας γραμμής. Τέλος η χάραξη του δρόμου σε 

μορφή ζικ-ζακ αποτέλεσε την γραμμή που δεν κατάφερε να χαράξει σχεδόν 

καθόλου σωστά ο μαθητής. Παρόλα αυτά, προς έκπληξη της διδάσκουσας ο 

μαθητής χάραξε μία απλή ευθεία γραμμή στη μορφή ζικ-ζακ με τη μεγαλύτερη 

απόσταση-ύψος. Όμως, στο δρόμο με τη μορφή ζικ- ζακ με τη μικρότερη 

απόσταση-ύψος προσπάθησε να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο με πιο 

συντονισμένες κινήσεις με αποτέλεσμα να παράγει τη δραστηριότητα πιο 

σωστά.  

Η διδάσκουσα είχε προβλέψει τη δυσκολία που θα αντιμετώπιζε ο μαθητής 

στην προηγούμενη φάση της διδασκαλίας. Έτσι, η δραστηριότητα της 3ης φάσης 

της 9ης παρέμβασης όφειλε να είναι εύκολη και σύντομη για να μην κουράσει 

τον μαθητή και να αποφευχθεί η δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων. Έτσι, 

η διδάσκουσα μοιράζει στο μαθητή μία κόλλα Α4 όπου περιλαμβάνει μία απλή 

δραστηριότητα αντιστοίχησης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσιάζει 5 

ζωάκια από την ομάδα του μπάσκετ, τα οποία φορούν φανέλες με τον 

αντιπροσωπευτικό τους αριθμό. Στόχος της δραστηριότητας είναι να καταφέρει 
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ο μαθητής να αντιστοιχήσει το νούμερο της φανέλας του κάθε παίχτη με τον 

αντίστοιχο αριθμό. Φυσικά, οι ενταγμένοι αριθμοί της δραστηριότητας αφορούν 

τους αριθμούς από το 1 έως το 5, καθώς αποτελούν τους μοναδικούς αριθμούς 

που γνωρίζει ο μαθητής. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα υλοποιήθηκε αρκετά 

γρήγορα από το μαθητή χωρίς κανένα απολύτως λάθος. Αποδείχθηκε ότι ο 

μαθητής αναγνωρίζει τις μορφές και με μεγάλη ευκολία αντιστοιχεί τα όμοια 

αντικείμενα και σύμβολα μεταξύ τους.  

 Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Παρά την άσχημη ψυχολογική κατάσταση του, ο μαθητής εκδήλωσε 

μεγάλη επιθυμία να υλοποιήσει την δραστηριότητα του κύριου μέρους. Κατά 

την άποψη της διδάσκουσας η ιστορία του « αγώνα δρόμου» των ζώων 

ευχαρίστησε τον μαθητή και του έδωσε το κίνητρο να υλοποιήσει τη 

δραστηριότητα παρά τη δυσκολία της. Ο μαθητής κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια 

να χαράξει τις γραμμές εντάσσοντας αυτές μέσα στο πλαίσιο του εικονιζόμενου 

δρόμου. Παρόλα αυτά, ο μαθητής αντιλήφθηκε ότι δεν καταφέρνει να 

υλοποιήσει την δραστηριότητα με επιτυχία με αποτέλεσμα να δυσαρεστείται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Φυσικά, η διδάσκουσα επιβράβευε συνεχώς το 

μαθητή με σκοπό να αυξηθεί η αυτοεκτίμησή του.  

Η δραστηριότητα της 3ης φάσης της 9ης παρέμβασης αποδείχθηκε εύκολη για 

τον μαθητή, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητά του να αντιστοιχεί 

κατάλληλα τα σύμβολα δίχως δυσκολία.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Η διδάσκουσα παρατήρησε ότι ο μαθητής δεν δυσκολεύτηκε στη χάραξη 

ευθειών και γραμμών. Παρόλα αυτά, δυσκολεύτηκε αρκετά στην ένταξη των 

σχεδιασμένων γραμμών μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο. Αντιλαμβάνεται 

κανείς λοιπόν, ότι ο μαθητής παρουσιάζει ιδιαίτερο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο 

και τον οργανωμένο συντονισμό των κινήσεών του.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 
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6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι βασικοί στόχοι της 9ης παρέμβασης αφορούσαν την ανάπτυξη της 

λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού και των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Έτσι, η διδάσκουσα δημιούργησε 

δραστηριότητες, οι οποίες με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, εκπαιδεύουν 

τον μαθητή και εξασκούν τις ικανότητές του. Πράγματι, οι δραστηριότητες ίσως 

χαρακτηριστούν δύσκολες για να της υλοποιήσει ένας μαθητής ο οποίος 

χαρακτηρίζεται με ελλειπή ανάπτυξη των ικανοτήτων λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού. Παρόλα αυτά, η διδάσκουσα κρίνει απαραίτητη 

την εξάσκηση του μαθητή σε δραστηριότητες απαιτητικές με σκοπό ο μαθητής 

να αναπτύξει τις ικανότητές του μέχρι έναν ικανοποιητικό βαθμό.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Στη κύρια δραστηριότητα της 9ης παρέμβασης η διδάσκουσα θεώρησε 

απαραίτητη την αλλαγή του υλικού μέσου χάραξης των ευθειών. Αρχικά, η 

χάραξη των ευθειών όφειλε να υλοποιηθεί με τη χρήση του μολυβιού. Παρόλα 

αυτά, η διδάσκουσα πρόσφερε στο μαθητή τη δυνατότητα χρήσης των 

μαρκαδόρων λεπτής επιφάνειας. Η αλλαγή του υλικού μέσου χαροποίησε 

ιδιαίτερα τον μαθητή, καθώς τα χρώματα και τα σχέδια παρέχουν θετικά 

συναισθήματα στο μαθητή.  

 

10η παρέμβαση 

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η 10η παρέμβαση στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη του συντονισμού των 

κινήσεων του μαθητή και αφετέρου στην εξάσκηση των προ- γραφικών 

δεξιοτήτων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η διδάσκουσα θεώρησε σημαντική την 
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ένταξη ενός σταθερού διδακτικού υλικού μέσου, όπου μέσω της χρήσης του ο 

μαθητής οφείλει να συγκεντρωθεί με σκοπό να παράγει αργές και οργανωμένες 

κινήσεις με τα χέρια και τα δάχτυλά του. Το συγκεκριμένο διδακτικό εργαλείο 

είναι ο μαθηματικός χάρακας και η χρήση του αναπτύσσει τον αμφίπλευρο 

συντονισμό των άνω άκρων του μαθητή. Για την διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων, οι οποίες απαιτούν την χρήση του χάρακα, η διδάσκουσα 

οργάνωσε τη διδασκαλία βασιζόμενη στο μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. 

Έτσι, οι δραστηριότητες οργανώθηκαν από τη διδάσκουσα με βάση τις 

εξατομικευμένες ανάγκες του μαθητή με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τα 

σημεία στα οποία ο μαθητής δυσκολεύεται.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Στην 10η παρέμβαση η ένταξη ενός πρωτόγνωρου και άγνωστου 

διδακτικού μέσου (χάρακας) δημιούργησε την αίσθηση στη διδάσκουσα ότι η 

χρήση του θα δυσαρεστήσει τον μαθητή. Παρόλα αυτά, προς έκπληξη της 

διδάσκουσας αποδείχθηκε ότι ο μαθητής όχι μόνο επιθυμούσε να εξασκηθεί στη 

χρήση του χάρακα αλλά παράλληλα υλοποίησε τις δραστηριότητες με μεγάλη 

επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα, μόλις η διδάσκουσα τοποθέτησε στο θρανίο τον 

μαθηματικό χάρακα, ο μαθητής τον ακούμπησε και τον επεξεργάστηκε από όλες 

τις μεριές. Η πρώτη ερώτηση του μαθητή μετά την επεξεργασία του χάρακα 

ήταν η εξής: « τι κάνει αυτό;». Η διδάσκουσα στηρίχθηκε στη συγκεκριμένη 

ερώτηση με σκοπό να εκπαιδεύσει τον μαθητή στον χειρισμό του χάρακα.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί; 

Α)Στη 1η φάση της 10ης παρέμβασης η διδάσκουσα επέλεξε να προβάλει 

ένα επιμορφωτικό βίντεο στον μαθητή καθώς αναγνωρίζει το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει ο μαθητής στην ανάδειξη εποπτικού υλικού με τη χρήση ΤΠΕ. 

Εντός του βίντεο, ο χάρακας και το μολύβι προσωποποιούνται και 

παρουσιάζονται στο μαθητή αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά τους. Μέσω 

της ανάδειξης του βίντεο ο μαθητής πληροφορείται για το διδακτικό εργαλείο 
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που οφείλει να χειριστεί ευχάριστα. Έτσι, ο δασκαλοκεντρικός ρόλος της 

διδάσκουσας εκλείπει και ο μαθητής ενημερώνεται για τις ιδιότητες του χάρακα 

παρακολουθώντας ένα διασκεδαστικό βίντεο. Ο μαθητής παρατηρούσε με 

προσοχή το βίντεο χαμογελώντας γεγονός που αποδεικνύει την ευχαρίστησή 

του στην ανάδειξη των επιμορφωτικών βίντεο. Επιπλέον, έθετε αρκετές 

ερωτήσεις στη διδάσκουσα όπως : «Τι είναι αυτό ; », « ποιό είναι το όνομά του;» 

κτλ. Σε κάθε ερώτηση η διδάσκουσα διέκοπτε το βίντεο με σκοπό να απαντήσει 

σε όλα τα ερωτήματα του μαθητή και να καλύψει τις απορίες του. Οι ερωτήσεις 

του μαθητή ήταν σχετικές με το βίντεο γεγονός που αποδεικνύει τον 

εκπαιδεύσιμο χαρακτήρα του και την έντονη επιθυμία του για μάθηση.  

Β) Στο κύριο μέρος της 10ης παρέμβασης η διδάσκουσα επέλεξε οι 

δραστηριότητες να αποτελούν κομμάτι ενός οργανωμένου και αυτοσχέδιου από 

τη διδάσκουσα παραμυθιού. Πιο συγκεκριμένα, το παραμύθι περιλαμβάνει 7 

σελίδες από τις οποίες οι 4 αφορούν δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση 

του χάρακα από τον μαθητή προκειμένου να διεκπεραιωθούν. Η δραστηριότητα 

του κύριου μέρους της 10ης παρέμβασης υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από 

τον μαθητή δίχως ιδιαίτερα σφάλματα. Πιο συγκεκριμένα, η διδάσκουσα 

τοποθέτησε το παραμύθι στο θρανίο και στις αρχικές σελίδες δίδαξε στον 

μαθητή τη χρήση του χάρακα. Αρχικά, η διδάσκουσα βοήθησε τον μαθητή στη 

χάραξη των 2 πρώτων γραμμών προκειμένου ο μαθητής να αντιληφθεί τον 

τρόπο χρήσης του χάρακα. Έπειτα, ο μαθητής χάραξε όλες τις γραμμές μόνος 

του με ελάχιστη βοήθεια από τη διδάσκουσα διεκπεραιώνοντας τις 

δραστηριότητες δίχως ιδιαίτερα προβλήματα. Οι παραγόμενες γραμμές ήταν 

αρκετά συμμετρικές με ελάχιστες παρεκκλίσεις από το πλαίσιο. Οι κινήσεις του 

μαθητή ήταν αρκετά αργές και συντονισμένες γεγονός που αποδεικνύει την 

επίτευξη του βασικού στόχου της δραστηριότητας. Ο μαθητής χρησιμοποιούσε 

και τα δύο χέρια προκειμένου να ακινητοποιήσει το χάρακα και στη συνέχεια να 

σχεδιάσει τη γραμμή που επιθυμεί.  

 Γ) Στην τελευταία φάση της 10ης παρέμβασης η διδάσκουσα παρέδωσε 

στον μαθητή μία κόλλα Α4, η οποία περιείχε μοτίβα και φιγούρες σχεδιασμένα 

περιμετρικά με κάθε είδος γραμμής (πχ ευθεία, καμπύλη). Ο μαθητής κλήθηκε 
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να σχεδιάσει με τους μαρκαδόρους του το εσωτερικό της φιγούρας 

προσέχοντας να μην ξεφύγει από τις σχεδιασμένες γραμμές. Στο σημείο αυτό 

παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να ενταχθεί στο 

πλαίσιο της εικονιζόμενης φιγούρας. Οι κινήσεις του ήταν ιδιαίτερα αργές και 

αποδείχθηκε ότι επιθυμούσε να τις συντονίζει με σκοπό να μην ξεφύγει από το 

πλαίσιο. Στις περισσότερες φιγούρες ο μαθητής εντάχθηκε στο πλαίσιο δίχως 

ιδιαίτερα προβλήματα. Παρόλα αυτά, στις 2 φιγούρες η μύτη του μαρκαδόρου 

ξέφυγε αρκετά με αποτέλεσμα να μουτζουρωθεί το μοτίβο. Η προσπάθεια αλλά 

και η βελτίωσή του μαθητή σε αρκετά σημεία είναι φανερή και συνάμα 

επιβραβεύσιμη.  

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Η δραστηριότητα του κύριου μέρους ενθουσίασε ιδιαίτερα τον μαθητή, 

καθώς οι δραστηριότητες που κλήθηκε να διεκπεραιώσει αποτελούσαν κομμάτι 

ενός αυτοσχέδιου από τη διδάσκουσα παραμυθιού. Η αγάπη που παρουσιάζει ο 

μαθητής στις δραστηριότητες, οι οποίες περιέχουν εξωπραγματικά και 

παραμυθικά στοιχεία είναι γνωστή στη διδάσκουσα από τις πρώτες 

παρεμβατικές διδασκαλίες. Έτσι, η διδάσκουσα σκόπιμα επέλεξε να 

δημιουργήσει ένα παραμύθι μέσω του οποίου η χρήση του χάρακα θα γίνει με 

εύκολο και ευχάριστο τρόπο. Πράγματι, ο μαθητής ενθουσιάστηκε με τη 

δραστηριότητα και κατάφερε να χαράξει γραμμές με τη βοήθεια του χάρακα 

σχεδόν αψεγάδιαστα. Το μοναδικό σημείο που δυσκόλεψε τον μαθητή στη 

χρήση του χάρακα ήταν η χάραξη γραμμών σε μορφή ζικ- ζακ. Λόγω της μορφής 

του συγκεκριμένου μοτίβου ο μαθητής όφειλε να είναι αρκετά συγκεντρωμένος 

καθώς στη μορφή ζικ- ζακ όφειλε να αλλάζει τη θέση του χάρακα συνεχώς. 

Παρόλα αυτά, η επίδοση του μαθητή στις δραστηριότητες του χάρακα ήταν 

αρκετά ικανοποιητικές.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Παραδόξως, ο μαθητής δεν δυσκολεύτηκε αρκετά στη χρήση του χάρακα. 

Παρόλα αυτά, αποδείχθηκε ότι δυσκολεύτηκε στη δραστηριότητα της 
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τελευταίας φάσης της 10ης παρέμβασης. Ο μαθητής κλήθηκε να σχεδιάσει με 

τους μαρκαδόρους του το εσωτερικό ορισμένων σχεδιασμένων φιγούρων 

προσέχοντας να μην ξεφύγει από το εικονιζόμενο πλαίσιο. Ο μαθητής κατάφερε 

να ζωγραφίσει τις περισσότερες φιγούρες δίχως να ξεφύγει ιδιαίτερα από το 

εικονιζόμενο πλαίσιο. Σε 2 όμως φιγούρες οι κινήσεις του χεριού του μαθητή 

αποδιοργανώθηκαν με σκοπό να μουτζουρώσουν την φιγούρα. Φυσικά, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι η βελτίωση του μαθητή σε θέματα συντονισμού 

των κινήσεων είναι φανερή.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες της 10ης παρέμβασης στόχευαν στην ανάπτυξη της 

λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού και στην ανάπτυξη 

των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Με βάση τα αποτελέσματα και 

την αδιαμφισβήτητη επιτυχία του μαθητή στις δραστηριότητες η διδάσκουσα 

θεωρεί ότι οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν πλήρως στους βασικούς 

στόχους που τέθηκαν εξ αρχής. Ο μαθητής υλοποίησε με μεγάλη ευχαρίστηση 

τις δραστηριότητες αποδεικνύοντας στη διδάσκουσα ότι μέσω της συνεχής 

εξάσκησης η βελτίωση είναι αναμενόμενη.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Οι δραστηριότητες κέντρισαν το ενδιαφέρον του μαθητή με αποτέλεσμα 

να εκπαιδεύεται διασκεδαστικά. Φυσικά, η επίδοση του μαθητή χαρακτηρίζεται 

πλήρως ικανοποιητική και επιβραβεύσιμη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η 

διδάσκουσα δεν θεωρεί σκόπιμη την αλλαγή οποιοδήποτε σημείων του πλάνου 

της 10ης διδακτικής παρέμβασης.  

 

11η παρέμβαση  

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 
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1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθήθηκε στην 11η παρέμβαση στηρίζεται εξ 

ολοκλήρου στο μοντέλο της αυθεντικής μάθησης. Η διδάσκουσα οργανώνει 

συνειδητά δραστηριότητες βασισμένες στις επιθυμίες και τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες του μαθητή. Οι οργανωμένες δραστηριότητες κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον του μαθητή με αποτέλεσμα ο ίδιος να διασκεδάζει καθώς 

εκπαιδεύεται. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση ο μαθητής εκπαιδεύεται στην 

γραφή του ονόματός του.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Σε γενικές γραμμές η 11η παρέμβαση εξελίχθηκε ομαλά δίχως ιδιαίτερα 

προβλήματα. Έτσι, στην 11η παρεμβατική διδασκαλία η διδάσκουσα παρατηρεί 

ορισμένη πρόοδο σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία ο μαθητευόμενος 

αδυνατούσε.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί; 

Αρχικά, στην πρώτη φάση της παρέμβασης παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής 

αντιστοίχησε με ευκολία το όνομα του κάθε μαθητή στην αντίστοιχη 

φωτογραφία γεγονός που αποδεικνύει ότι βελτιώθηκε στη διαδικασία 

διάκρισης των χρωμάτων.  

Εν συνεχεία, στην πρώτη δραστηριότητα του κύριου μέρους παρατηρήθηκε ότι 

ο μαθητής βελτιώθηκε στις δραστηριότητες που περιέχουν ην ένωση κουκίδων. 

Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής χειρίστηκε το μολύβι με αργές κινήσεις 

προσπαθώντας να χαράξει τις κουκίδες με ακρίβεια. Στη δεύτερη 

δραστηριότητα, ο μαθητής κλήθηκε να χαράξει τα σχεδιασμένα με φωσφοριζέ 

μαρκαδόρο γράμματα. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα παρατηρήθηκε ότι ο 

μαθητής ζωγράφισε εκτός των σχεδιασμένων γραμμών. Τέλος, στην τελευταία 

δραστηριότητα του κύριου μέρους ο μαθητής δυσκολεύτηκε αρκετά στην 

αντιγραφή των εικονιζόμενων γραμμάτων με σκοπό να βοηθηθεί από τη 

διδάσκουσα. Παρόλα αυτά, αρκετά από τα γράμματα όπως το Χ και το Τ ο 



 

168 

 

μαθητής τα δημιούργησε δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς γνωρίζει να χαράζει 

γραμμές.  

 Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Η δραστηριότητα που ενθουσίασε αρκετά τον μαθητή αφορούσε την τελευταία 

δραστηριότητα της παρέμβασης όπου ο μαθητής κλήθηκε να χειριστεί την 

πλαστελίνη. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής έπλαθε την πλαστελίνη 

δημιουργώντας ευδιάκριτες μορφές με σκοπό να παραχθούν τα γράμματα του 

ονόματός του.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές; 

Ο μαθητής δυσκολεύτηκε στην δραστηριότητα του κύριου μέρους και ιδιαίτερα 

στην αντιγραφή των γραμμάτων του ονόματός του. Πιο συγκεκριμένα, ο 

μαθητής αντέγραψε τα γράμματα χωρίς τη βοήθεια των κουκίδων με σκοπό να 

δυσκολευτεί.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν στους σκοπούς που έθεσε εξ αρχής η 

ερευνήτρια, καθώς περιείχαν δραστηριότητες ανάπτυξης της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή. Ο μαθητής 

χειρίστηκε αρκετές φορές το μολύβι προκειμένου να εξασκηθεί στην αναγραφή 

ενός απολύτως σημαντικού θέματος, δηλαδή του ονόματός του.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Η διδάσκουσα θεώρησε ότι ο μαθητής δυσκολεύτηκε στην δραστηριότητα του 

κύριου μέρους, καθώς ο μαθητής δυσκολεύεται αρκετά στον συντονισμό των 

κινήσεων των δαχτύλων του. Γι αυτό το λόγο η διδάσκουσα θεώρησε ότι ίσως η 

ένταξη του χάρακα στην δραστηριότητα θα διευκόλυνε τον μαθητή στην χάραξη 
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ευθειών γραμμών. Ο μαθητής είχε ήδη εξασκηθεί στο χειρισμό του χάρακα σε 

προηγούμενες παρεμβάσεις, οπότε η διδάσκουσα θεωρεί ότι θα διευκολυνόταν.  

12η ημέρα παρέμβασης  

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η 12η παρέμβαση αποτελεί την τελευταία παρεμβατική διαδικασία που 

οφείλει να υλοποιήσει η διδάσκουσα. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο η διδάσκουσα 

επιθυμεί να αποχαιρετήσει τον μαθητή οργανώνοντας δραστηριότητες 

ευχάριστες και διασκεδαστικές βασισμένες στις επιθυμίες και τα ενδιαφέρονται 

του μαθητή. Έτσι, η διδάσκουσα οργάνωσε τις δραστηριότητες στηριζόμενη στο 

μοντέλο της αυθεντικής μάθησης, το οποίο θέτει στο προσκήνιο τις επιθυμίες 

του μαθητή. Η τελευταία παρέμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητευομένου χρησιμοποιώντας ως 

διδακτικό μέσο διάφορα στένσιλ. Το στένσιλ αποτελεί διδακτικό εργαλείο 

ανάπτυξης των προ-γραφικών δεξιοτήτων του μαθητή, βελτιώνοντας 

παράλληλα το συντονισμό των άνω άκρων τους.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Η 12η παρέμβαση χαροποίησε ιδιαίτερα τον μαθητή, καθώς στηρίχθηκε 

στην υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων ενταγμένων στο αγαπημένο 

διδακτικό μέσο του μαθητή, το παραμύθι. Έτσι, ο ενθουσιασμός και η εύθυμη 

ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα διακριτή. Επιπλέον, τα λάθη και τα σφάλματα από 

μέρους του μαθητή ήταν σχεδόν αόρατα καθώς ο μαθητής ανταποκρίθηκε 

πλήρως στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. Το υλικό – μέσο στένσιλ ήταν 

γνώριμο στο μαθητή, γεγονός που διευκόλυνε ιδιαίτερα την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων.  

3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

Γιατί; 
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Η διδάσκουσα συνειδητοποίησε εξ αρχής ότι ο μαθητής ενθουσιάστηκε 

ιδιαίτερα με την ανάγνωση του παραμυθιού, το οποίο αποτέλεσε τη 

δραστηριότητα του κύριου μέρους. Το περιεχόμενο, οι εικόνες και η πλοκή 

κέντρισαν το ενδιαφέρον του μαθητή με σκοπό να αναπτύξουν το ενδιαφέρον 

του για μάθηση και δημιουργία. Οι ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη 

πλοκή του παραμυθιού ήταν συνεχείς και ιδιαίτερα στοχευμένες. Όσον αφορά 

την ένταξη του εργαλείου – στένσιλ στη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων, η 

χρήση του διαπιστώθηκε να είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και γνώριμη στο μαθητή. 

Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής δημιούργησε με τη βοήθεια των στένσιλ 5 

φιγούρες διαφορετικών ζώων με μεγάλη ευκολία. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής 

χρησιμοποίησε επιδέξια και τα δύο χέρια του με σκοπό να δημιουργήσει τις 

αντίστοιχες φιγούρες. Η χρήση τω δύο χεριών διαπιστώνει την ανάπτυξη του 

αμφίπλευρου συντονισμού των άνω άκρων του μαθητή και την ανάπτυξη της 

συνεργασίας των δύο χεριών του. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής χρησιμοποιούσε 

το αριστερό του χέρι προκειμένου να ακινητοποιήσει το στένσιλ και με το δεξί 

του χέρι σχεδίαζε την αντίστοιχη φιγούρα.  

 Όσον αφορά την δραστηριότητας της 3ης φάσης της τελευταίας 

παρεμβατικής διαδικασίας, η διδάσκουσα την υλοποίησε με στόχο ο μαθητής να 

κρατήσει ένα ενθύμιο από τη συνεργασία διδάσκουσας και μαθητή. Ο μαθητής 

δημιούργησε με τη βοήθεια της διδάσκουσας της διδάσκουσας μία μάσκα, η 

οποία αντιπροσώπευε τον πρωταγωνιστή της ιστορίας του παραμυθιού. Ο 

μαθητής όφειλε να κολλήσει με τη κόλλα- στικ τα κομμάτια της μάσκας του 

λαγού και στη συνέχεια να τη ζωγραφίσει. Ο μαθητής χρησιμοποίησε τη κόλλα-

στικ με μεγάλη ευκολία δίχως την ιδιαίτερη παρέμβαση από τη διδάσκουσα. Η 

χρήση των δύο χεριών ήταν εξίσου φανερή καθώς ο μαθητής κρατούσε με το 

αριστερό χέρι το χαρτόνι και με το δεξί χέρι πρόσθετε κόλλα στην επιφάνεια. 

Τέλος, η διδάσκουσα ζήτησε από το μαθητή να δημιουργήσει δύο στρογγυλά 

μάτια για να διακοσμηθεί η μάσκα. Η διδάσκουσα γνώριζε ότι ο μαθητής έχει τη 

δυνατότητα να σχηματίσει κυκλικά σχέδια γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο του 

ζητήθηκε να απεικονίσει τη στρογγυλή φιγούρα των ματιών.  

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή.  
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4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Η διδάσκουσα δεν θεωρεί ότι ο μαθητής δυσκολεύτηκε στην 12η 

παρέμβαση καθώς τα υλικά που κλήθηκε να χειριστεί ήταν γνώριμα και 

ευχάριστα. Ωστόσο, η δραστηριότητα που εντυπωσίασε φανερά τον μαθητή 

αφορά τη δραστηριότητα του κύριου μέρους της 12ης παρέμβασης. Η 

διδάσκουσα στηρίζει τον ενθουσιασμό του μαθητή στην αγάπη του μαθητή 

προς τα παραμύθια, τις ιστορίες, τις εικόνες και τα χρώματα. Έτσι, η τελευταία 

παρέμβαση δεν θα μπορούσε να μην περιέχει στοιχεία παραμυθιού και 

φαντασίας. Το υλικό στένσιλ δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον μαθητή αντιθέτως, η 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων έγινε με μεγάλη επιτυχία. Οι 5 φιγούρες που 

κλήθηκε να δημιουργήσει ο μαθητής με τη βοήθεια των στένσιλ σχεδιάστηκαν 

δίχως ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς η μύτη του μολυβιού του μαθητή 

εντάχθηκε μέσα στο πλαίσιο του στένσιλ δίχως να παρεκκλίνει.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Στην τελευταία παρέμβαση ο μαθητής δεν δυσκολεύτηκε σχεδόν καθόλου 

στις δραστηριότητες. Η διδάσκουσα οφείλει το λόγο της έλλειψης λαθών και 

σφαλμάτων στην εξοικείωση του μαθητή με το αντικείμενο του μολυβιού και 

της κόλλας στικ. Επιπλέον, παρατηρήθηκε η συνεχόμενη συντονισμένη κίνηση 

των δύο χεριών του μαθητή, γεγονός που αποδεικνύει την εξέλιξή του και την 

βελτίωση του σε θέματα λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού 

συντονισμού.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Το τελευταίο πλάνο των παρεμβατικών διδασκαλιών στόχευε στην 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, στην ανάπτυξη του οπτικοκινητικού 

συντονισμού και τέλος στη βελτίωση των γραφοκινητικών ικανοτήτων του 

μαθητευόμενων. Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν συνειδητά από τη 

διδάσκουσα με σκοπό να ευχαριστήσουν το μαθητή και παράλληλα να 

βελτιώσουν τους τομείς στους οποίου ο μαθητής αδυνατεί. Σύμφωνα με το 
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επιτυχές αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων, η διδάσκουσα οφείλει να σημειώσει 

την φανερή επιτυχία αλλά και βελτίωση του μαθητή στον τομέα της παραγωγής 

γραπτού λόγου.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Οι δραστηριότητες κέντρισαν το ενδιαφέρον του μαθητή με αποτέλεσμα 

να εκπαιδεύεται διασκεδαστικά. Φυσικά, η επίδοση του μαθητή χαρακτηρίζεται 

πλήρως ικανοποιητική και επιβραβεύσιμη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η 

διδάσκουσα δεν θεωρεί σκόπιμη την αλλαγή οποιοδήποτε σημείων του 

τελευταίου πλάνου διδακτικής παρέμβασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες παρεμβάσεων  

1η παρέμβαση 

Κύριο μέρος : Καλώς ήρθατε στην Σχηματούπολη  
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Κλείσιμο 1ηςΠ. :επανάληψη της διδαχθείσας ενότητας 

  

2η Παρέμβαση 

Κύριο μέρος : Γινόμαστε Ζαχαροπλάστες   

  

 

Κλείσιμο 2ης Π. : "Τα κουλουράκια μπαίνουν στον φούρνο" 
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3η παρέμβαση  

Κύριο μέρος : «Το δέντρο των φρούτων» 

  

 

Κλείσιμο 3ης Π. : Στολισμός της τάξης μας! 

  

 

 

 

4η παρέμβαση  
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Προετοιμασία: Φρούτο-συζητήσεις  

 

Κύριο μέρος 4ης Π. «Φρούτο- κατασκευές» 

 

Κλείσιμο 4ης Π. «Φρούτο-memory game» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5η παρέμβαση  
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Προετοιμασία:Φρούτο-κατασκευές μαθητών  

 

Κύριο μέρος : Η Φρούτο- παγίδα 

 

Κλείσιμο 5ης Π. :Φρούτο-memory game 

 

 

 

6η παρέμβαση  
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Κύριο μέρος: «Ο Μπαρμπούνης και η Μπαρμπουνούλα! » 

 

Κλείσιμο 6ης Π. :Σχεδιασμός αριθμολέξεων 

 

7η παρέμβαση  

Κύριο μέρος: O μαγικός πίνακας  

 

 

 

 

Κλείσιμο 6ης Π. :Σχεδιασμός αριθμολέξεων 



 

178 

 

 

8η παρέμβαση  

Προετοιμασία:Το μανάβικο 

 

Κύριο μέρος 8ης Π. : Η τολμηρή και ο Εξερευνητής 

 

 

 

 

 

 

Κλείσιμο 8ης Π. : memory game 
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9η παρέμβαση  

Κύριο μέρος: : Ο μαραθώνιος των ζώων.  

 

10η παρέμβαση  

Κύριο μέρος: Ο ντροπαλός Τετραγωνούλης 

 

 

 

 

 

 

 

Κλείσιμο 10ης Π. :Ζωγραφίζουμε! 
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11η παρέμβαση  

Πρώτο μέρος:Τα ονόματα του κόσμου 

 

Κύριο μέρος 11ης Π. : «Το όνομά μου είναι …. » 
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Κλείσιμο 11ης Π: «πλαστελίνο-γράμματα » 

 

12η παρέμβαση  

κύριο μέρος: «Το άτακτο κουνελάκι» 

 

Κλείσιμο 12ης ΠΔ:Κατασκευή μάσκας από χαρτόνι 

 

 

 


