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Περίληψη 

 

Τα παιδιά με νοητική υστέρηση είναι σημαντικό να παραμένουν ενεργά και 

αναπτυσσόμενα μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον που συνεχώς εναλλάσσεται 

με το πέρασμα του χρόνου (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011). Σκοπός της 

παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ανάπτυξης και της βελτίωσης του 

οπτικοκινητικού συντονισμού σε παιδιά με νοητική υστέρηση. Η επαρκής 

ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού και των συνακόλουθων 

ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε 

ένα παιδί να μπορέσει να αλληλοεπιδράσει με το περιβάλλον του και να 

καλλιεργήσει τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες (Ζαβός, 2009). Η πιλοτική 

παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Σχολείο Φλώρινας. Ο μαθητής 

συμπλήρωσε τη δοκιμασία VMI με τη μορφή προέλεγχου, συμμετείχε σε δώδεκα 

συνολικά παρεμβάσεις, ενώ μετά το πέρας τους υποβλήθηκε σε έναν μετέλεγχο 

με τη δοκιμασία VMI, για να γίνει έγκυρη διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον 

οπτικοκινητικό του συντονισμό. Επίσης, έπειτα από κάθε παρέμβαση, 

τηρούνταν ημερολόγιο για να σημειωθεί η απόδοση του μαθητή. Οι 

δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν ειδικά 

διαμορφωμένες, ώστε να είναι κοντά στο νοητικό επίπεδο του μαθητή και να 

προσελκύουν το ενδιαφέρον του. Σταδιακά παρατηρήθηκε βελτίωση του 

οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή μέσα από τις παρεμβάσεις και 

επιτεύχθηκαν και άλλοι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν. Συμπεραίνεται, ότι τα 

προγράμματα παρέμβασης και η εξατομικευμένη διδασκαλία επιτελούν 

σημαντικό έργο, καθώς ενισχύεται η ψυχοκινητική ανάπτυξη και οι κοινωνικές 

και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, αλλά παράλληλα επιτυγχάνεται 

και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον γύρω τους.  

 

Λέξεις κλειδιά 

Οπτικοκινητικός συντονισμός, νοητική υστέρηση, πιλοτική παρέμβαση. 
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Abstract  

 

It is important for children with mental retardation to remain active and growing 

within a dynamic environment which constantly alternates with the passage of 

time (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011).  The purpose of the present project was to 

study the development and the improvement of visuomotor coordination of 

children with mental retardation. The adequate development of visuomotor 

coordination and the resulting motor abilities and skills are two basic 

requirements for a child to be able to interact with its environment and foster 

academic skills (Ζαβός, 2009). The pilot intervention took place in the Special 

School of Florina. The student completed the VMI test in the form of pre-audit, 

participated in a total of twelve interventions, while after the end subjected to a 

post-control by the VMI test to be valid draw conclusions for visuomotor 

coordination. Also, after each intervention a diary was kept to note the student's 

performance. The activities were designed and implemented so as to be close 

to the mental level of the student in order to attract his interest. Improvement in 

pupil's visuomotor coordination was gradually observed through the 

interventions and all the other individual goals, which had been set, were 

successfully achieved. It is concluded that the intervention programmes and the 

individual education programmes perform an important task; they enhance 

psychomotor development, social and emotional skills of the students, but also 

achieve the interaction with the environment around them. 

 

Key words 

Visuomotor coordination, mental retardation, pilot intervention. 
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Εισαγωγή 

 

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι ο συντονισμένος έλεγχος της κίνησης 

των ματιών με την παράλληλη κίνηση του χεριού. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται 

για την εικόνα που δημιουργείται στα μάτια μας και την ταυτόχρονη κίνηση του 

χεριού για την εκτέλεση μιας εργασίας. Είναι στην ουσία ένας τρόπος για την 

εκτέλεση εργασιών της καθημερινής ζωής (Καραμπατζάκη, 2002 στο Ζαβός, 

2009). Σε περίπτωση υστέρησης ή απουσίας του το άτομο δε θα μπορεί να 

εκτελέσει ακόμα και τις πιο απλές ενέργειες (Παναγιωτάκης, 2013).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η παρατήρηση του 

οπτικοκινητικού συντονισμού σε παιδιά με νοητική υστέρηση, οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στη λεπτή κινητικότητα και το χειρισμό αντικειμένων, αλλά και η 

ενδεχόμενη βελτίωση που εμφανίζουν μετά από παρέμβαση. Για τον σκοπό 

αυτό επιλέχθηκε τυχαία ένας μαθητής από το Ειδικό Σχολείο Φλώρινας που 

φοιτά στην Α’ Δημοτικού, ο οποίος συμπλήρωσε τη δοκιμασία VMI με τη μορφή 

προελέγχου, συμμετείχε σε δώδεκα συνολικά παρεμβάσεις, ενώ μετά το πέρας 

του υποβλήθηκε σε έναν μετέλεγχο με τη δοκιμασία VMI, για να γίνει έγκυρη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον οπτικοκινητικό του συντονισμό.  

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο Α’ Μέρος γίνεται 

θεωρητική ανασκόπηση των όρων Νοητική Υστέρηση και του Οπτικοκινητικού 

Συντονισμού. Η νοητική υστέρηση προσδιορίζει μια ανομοιογενή ομάδα ατόμων 

που διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το βαθμό της καθυστέρησης, τις αιτίες 

του προβλήματος και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους. Τα σύγχρονα 

αυτά συστήματα ταξινόμησης εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου με νοητική αναπηρία (Πολυχρονοπούλου, 

2012). Σημαντικό είναι όμως τα άτομα με νοητική υστέρηση να είναι ενεργά και 

αναπτυσσόμενα μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον που συνεχώς εναλλάσσεται 

με το πέρασμα του χρόνου (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011). Οι οικογένειες και 

τα περιβάλλοντα μάθησης είναι συνήθως υπερπροστατευτικά και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα το επίπεδο της ανεξαρτησίας, της ενσωμάτωση και της 

παραγωγικότητας τους καθίσταται αμφισβητούμενο (Metzler & Wehmeyer, 

1995). Διαπιστώνεται, επίσης, ότι τα περισσότερα παιδιά με νοητική υστέρηση 

έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Για το λόγο αυτό 
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καθίσταται πολύ σημαντική η θετική στάση του εκπαιδευτικού, του ερευνητή και 

των γονιών. Ο παράγοντας αυτός, σε συνδυασμό με τα παράλληλα προβλήματα 

και τη στάση της κοινωνίας, μπορεί να καθορίσουν σημαντικά το βαθμό εξέλιξης 

της νοητικής συμπεριφοράς και της συμπεριφορικής ανάπτυξης του παιδιού με 

νοητική αναπηρία (Αλευριάδου & Γρούιος, 1999). 

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός, από την άλλη, είναι ένας τρόπος για την 

εκτέλεση εργασιών της καθημερινής ζωής. Μπορεί να οριστεί και ως την 

ικανότητα του ατόμου να συγχρονίζει τη δράση διαφορετικών μυϊκών ομάδων 

ώστε να επιτύχει τον έλεγχο των κινήσεων του (Καραμπατζάκη, 2002στο Ζαβός, 

2009). Η επαρκής ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού και των 

συνακόλουθων ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεί βασική 

προϋπόθεση, ώστε ένα παιδί να μπορέσει να αλληλοεπιδράσει με το 

περιβάλλον του και να καλλιεργήσει τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες (Ζαβός, 

2009). Τα ελλείμματα στον συντονισμό ματιού και χεριού καθώς και στην οπτική 

αντίληψη συνήθως παρατηρούνται σαν μειωμένες λειτουργικές ικανότητες. Ένα 

παιδί με αυτά τα ελλείμματα εκτός από προβλήματα στην γραφή και στην 

ανάγνωση, είναι πιθανό να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε απλές κινητικές 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όπως το ντύσιμο (Parush et al., 1998). 

Στο Β’ Μέρος περιγράφεται η παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο 

«Ειδικό Σχολείο» της Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η μέθοδος, τα 

εργαλεία, η οργάνωση της παρέμβασης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της εργασίας που πραγματοποιήθηκε. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη 

συζήτηση, που παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί και 

παρέχονται προτάσεις για μελλοντική εργασία. 

Η πιλοτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Σχολείο Φλώρινας 

και συμμετείχε ένας μαθητής, το αγόρι Σ. ηλικίας οκτώ ετών, που φοιτά στην Α’ 

Δημοτικού. Οι παρεμβάσεις τελούνταν σε μία από τις αίθουσες του σχολείου 

που παραχώρησε ο διευθυντής. Πριν από τις παρεμβάσεις και μετά την 

ολοκλήρωση τους, ο μαθητής υποβλήθηκε στη δοκιμασία VMI. Η δοκιμασία 

λειτούργησε ως προέλεγχος του οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή και 

μετέλεγχος για να σημειωθεί αν υπήρξε βελτίωση του από τις παρεμβάσεις. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δώδεκα παρεμβάσεις. Πριν από κάθε 

παρέμβαση η ερευνήτρια πραγματοποιούσε τη σύνθεση των διδακτικών 

πλάνων. Σε κάθε διδακτικό πλάνο περιέγραφε το σχεδιασμό της διδασκαλίας, 
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τους στόχους που θέτει, τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Μετά από 

κάθε παρέμβαση τηρούσε το ημερολόγιο, όπου έκανε την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων και της απόδοσης του μαθητή.  

Στο Β’ Μέρος περιγράφεται η μέθοδος της εργασίας που 

πραγματοποιήθηκε, όπου παρέχονται πληροφορίες για το ιστορικό του μαθητή 

και τη διαδικασία της παρέμβασης. Παρουσιάζονται τα δύο εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν από την ερευνήτρια, η δοκιμασία VMI και τα ημερολόγια. 

Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για την οργάνωση της παρέμβασης, με τους 

στόχους, τις θεματικές ενότητες και την περιγραφή της κάθε παρέμβασης. Στη 

συνέχεια, καταγράφονται τα αποτελέσματα από τον προέλεγχο και το μετέλεγχο 

της δοκιμασίας VMI και η πορεία επίδοσης του μαθητή μέσα από τα ημερολόγια. 

Τέλος, ακολουθεί η συζήτηση, όπου διεξάγονται συμπεράσματα για τον 

οπτικοκινητικό συντονισμό του μαθητή και γίνονται προτάσεις για μελλοντική 

εργασία. 
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Α’ Μέρος 
 

1. Νοητική Υστέρηση 
 

1.1. Ορισμοί και ορολογία 
 

Η νοητική υστέρηση αν και εμφανίζεται ήδη από την αρχαία εποχή, μέσα 

από γραπτές ή προφορικές αναφορές, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να 

αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Όροι όπως «νοητική αναπηρία», «νοητική υστέρηση», «νοητική καθυστέρηση» 

και «νοητική ανεπάρκεια» είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα στη 

χώρα μας για να περιγράψουν την κατάσταση (Πολυχρονοπούλου, 2010. 2012). 

Ωστόσο, οι όροι «νοητική υστέρηση» και «νοητική καθυστέρηση» (mental 

retardation), θεωρούνται σήμερα συναισθηματικά φορτισμένοι και φαίνεται να 

προκαλούν απαισιοδοξία και απελπισία (Πολυχρονοπούλου, 2012. 2010). 

Αντιθέτως, ο όρος «νοητική αναπηρία» (intellectual disabilities) είναι λιγότερο 

προσβλητικός για το άτομο και συνάδει με τη διεθνή βιβλιογραφία (Elliott, 

Kratochwill, Littlefield Cook & Travers, 2008. Schalock, et al., 2010 στο 

Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Για πολλά χρόνια η νοητική υστέρηση θεωρείτο πως ήταν μια κατάσταση 

παθολογική, μόνιμη και ανίατη. Η διεθνής όμως εργασία απέδειξε πως η 

νοημοσύνη δεν είναι ένα αμετάβλητο χαρακτηριστικό που το άτομο κληρονομεί. 

Επίσης, είναι πλέον φανερό πως ο δείκτης νοημοσύνης μπορεί να βελτιωθεί 

από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του και πως ένα άτομο με 

νοητική αναπηρία, με την κατάλληλη υποστήριξη είναι ικανό να προσαρμοστεί 

ικανοποιητικά στην κοινωνία. Η Αμερικάνικη Εταιρεία θεωρείται ο μεγαλύτερος 

επαγγελματικός οργανισμός που ασχολείται με το θέμα της νοητικής υστέρησης 

σε παγκόσμια κλίμακα. Ξεκίνησε με την ονομασία American Association on 

Mental Deficiency, μετονομάστηκε σε American Association on Mental 

Retardation το 1961 και σε American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD) το 2007. Στην τελευταία ονομασία της 

εταιρείας είναι σαφής και η αντικατάσταση του όρου «νοητική καθυστέρηση» με 

τον όρο «νοητική αναπηρία». (Πολυχρονοπούλου, 2012).  
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Η σύγχρονη διεθνής εργασία εξετάζει τη νοητική υστέρηση μέσα από το 

πεδίο της Γενετικής, της Νευροψυχολογίας, της Ειδικής αγωγής και της 

Ψυχοπαθολογίας. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του εξήντα, οι ερευνητές 

άρχισαν να συνειδητοποιούν πως το σημαντικότερο κριτήριο δεν είναι η μέτρηση 

του δείκτη νοημοσύνης, αλλά το είδος της νοητικής υστέρησης που πηγάζει από 

την αιτιολογία της (Dykens & Ηodapp, 2001 στο Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011). 

Σήμερα συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε την νοητική υστέρηση ως ένα «σύνθετο 

πεδίο» με διαφορετικές μορφές που είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά (Hodapp, 2004. Burack, Flores, Larocci, Russo & Zigler, 2011 

στο Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2011). Σημαντικό είναι τα άτομα με νοητική 

υστέρηση να είναι ενεργά και αναπτυσσόμενα μέσα σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον που συνεχώς εναλλάσσεται με το πέρασμα του χρόνου (Αλευριάδου 

& Γκιαούρη, 2011). 

Η αρμόδια επιτροπή της Αμερικάνικης Εταιρείας Νοητικής και 

Αναπτυξιακής Καθυστέρησης (AAIDD) το 2010 προσπάθησε για τον ορισμό της 

νοητικής υστέρησης να επικεντρώσει το ενδιαφέρον στις ικανότητες και τις 

δυνατότητες των ατόμων, παραμερίζοντας τα ελλείμματα και τις αδυναμίες τους. 

Ο όρος νοητική καθυστέρηση αντικαταστάθηκε από το όρο νοητική αναπηρία, η 

οποία ορίζεται σαν μια κατάσταση και όχι σαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που 

κληρονομεί το άτομο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία κατέχει η 

προσαρμοστική συμπεριφορά αλλά και τα συστήματα υποστήριξης που το 

άτομο χρειάζεται για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα σε όλους 

της ζωής του. Έτσι, ένα άτομο με νοητική υστέρηση εξαιτίας σοβαρής 

συναισθηματικής διαταραχής ή πολιτισμικής αποστέρησης στα πρώτα χρόνια 

της ζωής του, είναι πιθανό αν δέχεται την κατάλληλη στήριξη, σε κάποια 

περίοδο της ζωής του να βελτιωθεί σε σημείο τέτοιο ώστε να μην θεωρείται 

πλέον «νοητικά καθυστερημένο» (Πολυχρονοπούλου, 2012).  
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1.2. Ταξινόμηση των ατόμων με Νοητική Υστέρηση 
 

Η νοητική υστέρηση προσδιορίζει μια ανομοιογενή ομάδα ατόμων που 

διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το βαθμό της καθυστέρησης, τις αιτίες του 

προβλήματος και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους. Για τη 

διευκόλυνση της εργασίας, του προγραμματισμού και της διδασκαλίας των 

ατόμων με νοητική υστέρηση έχουν σχεδιαστεί περισσότερα από είκοσι τρία 

συστήματα ταξινόμησης. Ο διαχωρισμός τους έχει γίνει με βάση τη σοβαρότητα 

του προβλήματος, την αιτιολογία του και την εικόνα των συμπτωμάτων ή το 

σύνδρομο (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

1.2.1. Ταξινόμηση με βάση το νοομετρικό έλεγχο 

Τα σύγχρονα αυτά συστήματα ταξινόμησης εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου με νοητική αναπηρία, σε αντίθεση 

με το νοομετρικό έλεγχο, που για πολλά χρόνια ήταν ο βασικός τρόπος 

κατηγοριοποίησης τους. Ο νοομετρικός έλεγχος περιλαμβάνει τη χορήγηση ενός 

ή περισσότερων σταθμισμένων κριτηρίων (τεστ) από ειδικά εκπαιδευμένους 

ψυχολόγους. Με βάση αυτό το σύστημα ταξινόμησης που έχει εγκριθεί από την 

AAIDD, τα άτομα με νοητική υστέρηση χαρακτηρίζονται με κριτήριο τη μέτρηση 

του δείκτη νοημοσύνης, με ελαφρά νοητική αναπηρία, με μέτρια νοητική 

αναπηρία και με σοβαρή νοητική αναπηρία (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

Επίπεδα Νοητικής Υστέρησης όπως καθορίζονται από το Δείκτη 

Νοημοσύνης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ 

ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Ελαφρά νοητική υστέρηση 50- 55 μέχρι 70 

Μέτρια νοητική υστέρηση 35- 40 μέχρι 50- 55  

Σοβαρή νοητική υστέρηση 20- 25 μέχρι 35-40 

Βαριά νοητική υστέρηση Κάτω από 20 ή 25 

 

Ελαφρά Νοητική Υστέρηση 

Τα άτομα με ελαφρά νοητική υστέρηση, δηλαδή με δείκτη νοημοσύνης 

από 50- 55 μέχρι 70, τις περισσότερες φορές δεν φέρουν φανερές παθολογικές 
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καταστάσεις που οφείλονται για τη δημιουργία του προβλήματος τους. Τα παιδιά 

που κατατάσσονται σε αυτό το επίπεδο της νοητικής υστέρησης είναι ικανά να 

κατανοήσουν τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου, ή τουλάχιστον των 

περισσότερων τάξεων του δημοτικού. Σε κοινωνικό επίπεδο, είναι ικανά να 

προσαρμοστούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να σταθούν ως ανεξάρτητα 

μέλη μέσα στην κοινότητα. Επίσης, μπορούν να εκπαιδευτούν σε ένα 

επάγγελμα που θα τα καταστήσει πλήρως ή μερικώς οικονομικά ανεξάρτητα. Σε 

πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά με ελαφρά νοητική υστέρηση εντοπίζονται μετά 

την εισαγωγή τους στο σχολείο, ενώ δεν υπάρχουν φανερές ενδείξεις στη 

προσχολική ηλικία. Η αδυναμία του μαθητή για μάθηση και για χρήση των 

γνώσεων τόσο για σχολική πρόοδο, όσο και για κοινωνική ανέλιξη, καθώς και οι 

σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζει, συχνά αναγνωρίζονται ως 

νοητική αναπηρία (Πολυχρονοπούλου, 2012). Η Αμερικάνικη Ένωση Πολιτών 

με Νοητική Καθυστέρηση υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα των παιδιών αυτών 

γίνεται φανερό μετά την είσοδο τους στο σχολείο, ενώ στην ενηλικίωση, πολλοί 

από αυτά, χάνουν συχνά την ταυτότητα του «καθυστερημένου» μετά την ένταξη 

τους στην αγορά εργασίας και στη ζωή της κοινότητας (Lewis & Doorlag, 2003 

στο Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

Μέτρια Νοητική Υστέρηση  

Τα άτομα με μέτρια νοητική υστέρηση, που έχουν δείκτη νοημοσύνης από 

35- 40 μέχρι 50- 55, αναγνωρίζονται από στην βρεφική ή πρώτη παιδική ηλικία. 

Στα άτομα αυτά η νοητική υστέρηση οφείλεται κυρίως σε παθολογικές αιτίες, 

όπως είναι η εγκεφαλική βλάβη, οι μεταβολικές διαταραχές, οι γενετικές 

ανωμαλίες και άλλα προβλήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα παιδία να έχουν ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά. Στο σχολείο 

τα παιδιά αυτά είναι ικανά να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις σχολικές δεξιότητες, 

όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή απλών λέξεων, φράσεων ή μικρών κειμένων 

και η κατανόηση απλών μαθηματικών εννοιών, που μπορεί να βελτιώσουν την 

καθημερινή τους ζωή. Επίσης, είναι πιθανό να αποκτήσουν δεξιότητες 

αυτοεξυπηρέτησης και προστασίας του εαυτού τους από συνηθισμένους 

κινδύνους. Σε κοινωνικό επίπεδο, τα παιδιά αυτά μπορεί να χαρακτηριστούν ως 

ένα σημείο, με κοινωνική υπευθυνότητα, σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων 

και ικανότητα συνεργασίας. Ακόμα, είναι ικανά να ασκηθούν σε ένα απλό 
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επάγγελμα, ώστε να εργαστούν σε κάποιο προστατευόμενο περιβάλλον, ή να 

διενεργούν μια απλή επαναλαμβανόμενη δουλειά με εποπτεία 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

Σοβαρή Νοητική Υστέρηση 

Στα άτομα με σοβαρή νοητική υστέρηση, με δείκτη νοημοσύνης 20- 25 

μέχρι 35- 40 και με σοβαρή βαριά νοητική υστέρηση, όπου ο δείκτης 

νοημοσύνης εντοπίζεται κάτω από 20 ή 25, υπάρχει διάγνωση και για άλλες 

αναπηρίες, όπως είναι η εγκεφαλική παράλυση, η απώλεια ακοής ή όρασης, η 

συναισθηματική διαταραχή και άλλες. Κατά τη προσχολική ηλικία συχνά 

εμφανίζουν φτωχή κινητική ανάπτυξη και έλλειψη επικοινωνιακού λόγου. Με την 

παροχή εκπαίδευσης είναι πιθανό τα άτομα με σοβαρή νοητική υστέρηση να 

εμφανίσουν προφορικό λόγο. Ωστόσο, βασικός στόχος των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων είναι η προσαρμογή των παιδιών και των νέων με νοητική 

αναπηρία σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

1.2.2. Ταξινόμηση με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η κατηγοριοποίηση των ατόμων με νοητική υστέρηση με βάση τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες τους και ο διαχωρισμός τους σε «εκπαιδεύσιμα» και σε 

«ασκήσιμα» είναι ένας τρόπος ταξινόμησης που χρησιμοποιείται από 

παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς ήδη από το 1920. Με βάσει αυτό το σύστημα 

ταξινόμησης τα άτομα με δείκτη νοημοσύνης από 50 μέχρι και 70- 75 

χαρακτηρίζονται εκπαιδεύσιμα, ενώ με δείκτη νοημοσύνης 25- 50 ασκήσιμα. 

Ωστόσο, αυτός ο τρόπος έχει πλέον εγκαταλειφθεί, διότι θεωρώντας πως 

υπάρχουν παιδιά που είναι μη εκπαιδεύσιμα, καταρρίπτεται η αξία της 

εκπαίδευσης και το δικαίωμα που έχει κάθε παιδί για εκπαίδευση. Την 

κατηγοριοποίηση αυτή αντικατέστησε το σύστημα της εταιρείας A.A.M.D. 

Σύμφωνα με αυτό αναφερόμαστε σε άτομα που έχουν νοητική υστέρηση 

χρησιμοποιώντας τους όρους «ελαφρά», «μέτρια» ή «σοβαρή» υστέρηση ή 

καθυστέρηση. Με τη σύγχρονη αυτή αντίληψη όλα τα παιδεία έχουν δικαίωμα 

στην εκπαίδευση (Πολυχρονοπούλου, 2012). 
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1.2.3. Ταξινόμηση με βάση το επίπεδο υποστήριξης 

Επιπροσθέτως, με κριτήριο το επίπεδο και τον τύπο υποστήριξης που 

χρειάζεται ένα άτομο με νοητική υστέρηση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά 

μέσα στο περιβάλλον του, η AAIDD προτείνει ένα άλλο σύστημα ταξινόμησης. 

Σύμφωνα με αυτό, τα βασικά επίπεδα υποστήριξης που μπορεί να χρειαστεί ένα 

παιδί ή ένας ενήλικας είναι τέσσερα. Ένα άτομο λοιπόν, μπορεί να χρειαστεί την 

παροχή Διακεκομμένης υποστήριξης (intermittent support level). Η στήριξη αυτή 

είναι περιοδικής φύσης και παρέχεται μόνο όταν χρειαστεί, ιδίως σε μεταβατικές 

περιόδους της ζωής του ατόμου. Επίσης, ένα άτομο είναι πιθανό να χρειαστεί 

Περιορισμένη υποστήριξη (limited support). Πρόκειται για την υποστήριξη που 

παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως είναι η υποστήριξη κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά, ένα άτομο 

μπορεί να χρήζει Εκτεταμένης ή Ευρείας υποστήριξης (extensive). Όπως 

φαίνεται κι από τον όρο, αυτός ο τύπος υποστήριξης παρέχεται σε τακτική βάση 

και συνήθως είναι μακροχρόνια. Τέλος, ένα άτομο με νοητική αναπηρία είναι 

πιθανό να χρειάζεται Διάχυτη υποστήριξη (pervasive). Η υποστήριξη αυτή 

παρέχεται σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ατόμου και καθιστά αναγκαία την 

εμπλοκή περισσότερων ατόμων από ότι στα προηγούμενα στάδια 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

1.3. Χαρακτηριστικά ατόμων με νοητική υστέρηση 
 

Το κάθε παιδί με νοητική υστέρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια 

μοναδική προσωπικότητα με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, προβλήματα και ανάγκες. 

Αυτή η ανάγκη προκύπτει από το γεγονός πως τα άτομα με νοητική αναπηρία 

αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα ατόμων που διαφέρουν μεταξύ τους ως 

προς το βαθμό του προβλήματος και τις αιτίες του, τη συμπεριφορά και την 

κοινωνική προσαρμογή, τα ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον τους, 

την ταξινόμηση τους ανάλογα με το τελικό επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και την 

ποιότητα ζωής. Ωστόσο, η μειωμένη ικανότητα για μάθηση αποτελεί κοινό 

χαρακτηριστικό των παιδιών με νοητική υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

διαπιστωθεί ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν μια γενική δυσκολία σε όλες 

σχεδόν τις περιοχές της γνωστικής λειτουργίας. Από την άλλη, η ανάπτυξη τους 

φαίνεται να ακολουθεί τα ίδια εξελικτικά στάδια με εκείνα των παιδιών 
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φυσιολογικής νοημοσύνης και συμπληρώνεται όπως σε όλα τα παιδιά στην 

ηλικία των δεκαέξι με δεκαοκτώ ετών. Ο ρυθμός όμως είναι βραδύτερος 

ανάλογα με το βαθμό της νοητικής αναπηρίας και έτσι τα άτομα αυτά δεν 

καταφέρνουν να φτάσουν τα ανώτατα πνευματικά στάδια. Άτομα, λοιπόν, με 

ελαφρά νοητική υστέρηση αναπτύσσονται περνώντας τα ίδια αναπτυξιακά 

στάδια που διέρχεται ένα παιδί με τυπική ανάπτυξη, με τη διαφορά ότι τα 

περνούν σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ αυτά με σοβαρή νοητική υστέρηση 

παρουσιάζουν ανάπτυξη που επηρεάζεται από την οργανική αιτία της νοητικής 

τους αναπηρίας (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Στο γλωσσικό τομέα τα παιδιά με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζουν 

σημαντικές δυσκολίες στη γλωσσική ανάπτυξη και επικοινωνία. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζουν γενικές ελλείψεις και ειδικά προβλήματα στην 

κατανόηση και στη χρήση του λόγου που εμποδίζουν την ανάπτυξη τους στο 

γνωστικό, κοινωνικό και συμπεριφορικό επίπεδο. Η έκταση του προβλήματος 

και ο βαθμός της γλωσσικής ανάπτυξης εξαρτώνται από το βαθμό της νοητικής 

υστέρησης, δεδομένου ότι έχει αποδειχτεί η στενή σχέση μεταξύ γλωσσικής 

ικανότητας και νοημοσύνης. Οι σημαντικές γλωσσικές δυσκολίες σχετίζονται και 

με την αδυναμία γενίκευσης και μεταφορά της συγκεκριμένης γνώσης, την 

περιορισμένη επεξεργασία πληροφοριών, τη βραχύχρονη συγκέντρωση της 

προσοχής, την αδυναμία αντιστρεψιμότητας και την αδύνατη μνήμη, που είναι 

χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα άτομα με νοητική υστέρηση (Owens, 2010 

στο Πολυχρονοπούλου 2012). 

Όσον αφορά τη μάθηση, τα παιδία με νοητική υστέρηση δείχνουν 

απροθυμία να ασχοληθούν με θέματα που η εκμάθηση τους απαιτεί σημαντική 

προσπάθεια. Ένα άτομο με τυπική ανάπτυξη υπερέχει στη μάθηση χάρις το 

έμφυτο δυναμικό που διαθέτει και τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει τόσο μέσα 

από την παρεχόμενη εκπαίδευση, όσο και μέσω της δια βίου μάθησης. Ωστόσο, 

τα άτομα με νοητική υστέρηση χαρακτηρίζονται από σοβαρές μαθησιακές 

δυσκολίες. Ήδη πριν από την είσοδο τους στο σχολείο, τα παιδιά αυτά έχουν 

γευτεί μεγαλύτερες ή μικρότερες αποτυχίες. Οι αποτυχίες του παιδιού στο σπίτι 

και στο σχολείο επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις και μειώνουν το ενδιαφέρον 

του για μάθηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τις περισσότερες φορές το παιδί να 

προσπαθεί να αποφύγει την αποτυχία, παρά να αγωνίζεται για την επιτυχία. 

Αυτή η στάση του παιδιού το οδηγεί στο να παρουσιάζει παθητική αντίδραση 
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απέναντι στη γνώση, να αποφεύγει με κάθε τρόπο καταστάσεις που 

υποψιάζεται πως είναι δύσκολες, να επινοεί δικαιολογίες για να τις αποφύγει και 

να αντιδρά επιθετικά όταν η όλη κατάσταση του φαίνεται απειλητική 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με νοητική υστέρηση εξαιτίας 

του ιστορικού των αποτυχιών τους, βιώνουν μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται 

ως «μαθημένη αδυναμία» (Πολυχρονοπούλου, 2012. 2003). Αυτό σημαίνει ότι 

τα παιδιά αυτά περιμένουν πως θα αποτύχουν και έτσι αυξάνονται οι 

πιθανότητες για εγκατάλειψη της προσπάθειας (Πολυχρονοπούλου,2012. 2003). 

Σύμφωνα με τους Eliot, Kratochwill, Littlefield & Travers (2008) η μαθημένη 

αδυναμία παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της 

σχολικής τάξης. Ο μαθητής παρουσιάζει αποτυχία στην ανάληψη της δράσης, 

δηλαδή τείνει να μην προσπαθεί να μάθει καινούργια πράγματα. Ακόμα 

εμφανίζει αποτυχία στη μάθηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και όταν 

παρέχονται νέες κατευθύνσεις στο μαθητή, αυτός εξακολουθεί να μη μαθαίνει 

τίποτα από αυτές. Τέλος, κατακλύζεται από συναισθηματικά προβλήματα, 

καθώς παρατηρούνται στο παιδί συμπτώματα κατάθλιψης, ματαίωση και 

αίσθηση ανικανότητας (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι τα περισσότερα παιδιά με νοητική υστέρηση 

έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Αυτό το 

χαρακτηριστικό τους τα ωθεί στο να ζητούν βοήθεια ακόμα και σε θέματα που 

μπορούν να καταφέρουν μόνα τους. Τείνουν δηλαδή, να παρουσιάσουν 

εξάρτηση από την εξωγενή βοήθεια σε όλους τους τομείς της ζωής τους. 

Ωστόσο, πολύ σημαντική είναι η στάση του εκπαιδευτικού, του ερευνητή και των 

γονιών. Τα παιδιά αυτά στηρίζονται στη θετική αντιμετώπιση και επιθυμούν την 

έγκριση και τον έπαινο, όπως όλα τα παιδιά. Ο παράγοντας αυτός, σε 

συνδυασμό με τα παράλληλα προβλήματα και τη στάση της κοινωνίας, μπορεί 

να καθορίσουν σημαντικά το βαθμό εξέλιξης της νοητικής συμπεριφοράς και της 

συμπεριφορικής ανάπτυξης του παιδιού με νοητική αναπηρία (Αλευριάδου & 

Γρούιος, 1999). 
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1.4. Στρατηγικές μάθησης 
 

Ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να σχεδιάσει δραστηριότητες που θα 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών με νοητική υστέρηση και μέσα από 

αυτές θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα μπορούν να αξιοποιήσουν στην 

καθημερινή τους ζωή. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να έχουν 

παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και να οδηγείται σε πρακτική εφαρμογή 

όσων μαθαίνει (Πολυχρονοπούλου, 2012). Τα παιδιά με νοητική υστέρηση 

πρέπει να διδάσκονται με υλικά που μπορούν να πιάσουν, να νιώσουν, να δουν, 

ακόμα και να παίξουν. Για να κατανοήσουν μια σχηματισμένη έννοια χρειάζονται 

συγκεκριμένα υλικά (Ruteere et al., 2015). Επίσης, σημαντική είναι η αφήγηση 

ιστοριών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και η πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη αξία έχει η οργάνωση των projects που αποτελούν 

ένα διασκεδαστικό τρόπο για να μάθει ένα παιδί. Όπως για όλα τα παιδιά, 

ομοίως και για τα παιδιά με νοητική υστέρηση, η εισαγωγή των τεχνολογικών 

μέσων και η χρήση τους καθιστά τη μάθηση πιο ευχάριστη και κινητοποιεί 

ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει πως οι μαθητές με νοητική υστέρηση ενώ 

πολλές φορές κατέχουν μια στρατηγική, δεν είναι σε θέση να τη 

χρησιμοποιήσουν αυθόρμητα. Ενώ λοιπόν, έχουν εξασκηθεί σε μια στρατηγική 

και έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες, δεν έχουν τη γνώση για το πότε, 

πως και γιατί να τη χρησιμοποιήσουν (Feretti, 1989 στο Μπάντη, 2005). Αυτό 

καθιστά αναγκαία την παροχή επανειλημμένων ευκαιριών από τον εκπαιδευτικό, 

ώστε τα παιδιά με νοητική υστέρηση να εφαρμόσουν τη στρατηγική στα πλαίσια 

της εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά με ελαφρά νοητική υστέρηση θα 

μπορέσουν να τη γενικεύσουν και τελικά να τη χρησιμοποιήσουν, ενισχύοντας 

έτσι τις μεταγνωστικές τους ικανότητες (Μπάντη, 2005). 

 

1.5. Αυτοαντίληψη των ατόμων με νοητική υστέρηση  
 

Όσον αφορά την αυτό-εικόνα, έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με νοητική 

υστέρηση είναι πιθανό ότι δεν μπορούν να αυτό-καθορίζονται. Πιο 

συγκεκριμένα, άτομα με νοητική υστέρηση φαίνεται να αντιλαμβάνονται τον 

εαυτό τους να έχει λιγότερες επιλογές και λιγότερο έλεγχο σε σύγκριση με τον 
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τυπικό πληθυσμό. Οι οικογένειες και τα περιβάλλοντα μάθησης που είναι 

υπερπροστατευτικά δεν επιτρέπουν στα παιδιά με νοητική υστέρηση να λάβουν 

σημαντικές αποφάσεις και να επιλύσουν προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο το 

επίπεδο της ανεξαρτησίας, της ενσωμάτωση και της παραγωγικότητας τους 

καθίσταται αμφισβητούμενο. Εξάλλου, για πολλά χρόνια τα άτομα με νοητική 

υστέρηση δεν θεωρούνταν ικανά να αναλάβουν ρόλους ενηλίκων, ιδέα που 

φαίνεται εσφαλμένη. Πλέον, κυριαρχεί η άποψη πως τα άτομα αυτά πρέπει να 

συμμετέχουν, λιγότερο ή περισσότερο, στις αποφάσεις της ζωής τους. Είναι 

δικαίωμα τους να συμμετέχουν στις αποφάσεις που ανακλούν στη ζωή τους. 

Ωστόσο, γεννάται το δίλλημα σε ποιο βαθμό πρέπει να εξασφαλίζεται η 

προστασία και η ασφάλεια τους, ή να τους παρέχεται η αυτονομία που 

συνοδεύεται με το ρίσκο. Μετρήσεις όμως, αποδεικνύουν ότι άτομα με νοητική 

υστέρηση είτε συμμετέχουν σε κάτι σταθερά, είτε καθόλου. Αυτό οφείλεται στον 

επιβλέποντα του κάθε ατόμου που αποφασίζει που θα συμμετέχει, ενώ δεν 

φαίνεται να δίνεται το περιθώριο επιλογής και δοκιμής στο άτομο με νοητική 

υστέρηση (Metzler & Wehmeyer, 1995). 
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2. Οπτικοκινητικός Συντονισμός 
 

 Τη στιγμή της γέννησης του ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται (αφή) και 

να ακούει (ακοή), η οπτική του αντίληψη (όραση) όμως είναι περιορισμένη. Κατά 

τον πρώτο μήνα αρχίζει να βλέπει το πρόσωπο της μητέρας του και 

εξοικειώνεται με το περιβάλλον του. Οι εντυπώσεις των αισθήσεων, η σύλληψη 

όσων συμβαίνουν γύρω του και η ανάλυση τους πραγματοποιούνται σταδιακά 

και στην πορεία της εξέλιξης του (Μάρκου, 1998 στο Λαμπρούση, 2009).  

 

2.1. Κινητική Ανάπτυξη 

 
Η κίνηση που πραγματοποιείται για την εκτέλεση της φυσικής 

δραστηριότητας κατέχει σημαντικό ρόλο για τη σωματική, κινητική, 

συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Chatzisarantis, 

2001. Bidde & Gallahue, 2002. Δ.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ., 2003. Zimmer, 2007 στο 

Ζάραγκας, 2013). Η παιδική ηλικία θεωρείται μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή, γιατί 

τότε υιοθετούνται συνήθειες και στάσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν και 

να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την υγεία του ατόμου (Biddle, Gorey, & 

Sensel, 2004 στο Ζάραγκας, 2013). Μέσα από τα κατάλληλα οργανωμένα 

προγράμματα κινητικών δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται το ομαλό πέρασμα από 

το στοιχειώδες στο ώριμο στάδιο της κινητικής ανάπτυξης (Gallahue & Ozmum, 

1998 στο Ζάραγκας, 2013). Η αδυναμία στην ανάπτυξη και την εκλέπτυνση των 

βασικών δεξιοτήτων οδηγεί τα παιδία σε απόγνωση και αποτυχία στην εφηβεία, 

καθώς και αργότερα, στην ενηλικίωση (Gallahue, 2002 στο Ζάραγκας, 2013). Η 

τακτική πραγματοποίηση κινητικής δραστηριότητας συμβάλει στην εκμάθηση 

κινητικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της δύναμης, της αντοχής, της φυσικής 

κατάστασης, των συναρμοστικών ικανοτήτων, του οπτικοκινητικού συντονισμού 

(Gigazoglou et al., 2011 στο Ζάραγκας, 2013), στη ρύθμιση του μεταβολισμού, 

στη ρύθμιση των επιπέδων της παχυσαρκίας (Drenowatz et al., 2012. Chung, 

Herman, Nelson, Teutsch, 2012 στο Ζάραγκας, 2013), την πρόληψη 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και πολλά 

ακόμη (Cordin, Lindsey & Welk, 2001 στο Ζάραγκας, 2013.). 

Η κινητική δεξιότητα (motor skill) είναι το σύνολο των διενεργειών που 

εκτελούνται για να πραγματοποιηθεί μια κίνηση και η ποιότητα εκτέλεσης της 
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(Schmidt & Weisberg, 2009, 18 στο Ζάργκας, 2013). Τα μέλη του σώματος κατά 

την κίνηση πρέπει να εναρμονίζονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με το χώρο και 

το χρόνο. Μια κίνηση για να είναι επιδέξια απαιτεί και τη συμμετοχή των 

αισθήσεων. Η όραση και η κιναίσθηση διαδραματίζουν το σπουδαιότερο ρόλο 

και η απόκτηση των επιδέξιων κινήσεων επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των 

κινήσεων από την κιναίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος των κινήσεων 

αρχικά είναι εξωτερικός και ασκείται από την όραση, καθώς εκτελείται η 

εκμάθηση της δεξιότητας γίνεται εσωτερικός (κινητική μάθηση) και ορίζεται από 

την κιναίσθηση και θεωρητικά οι δεξιότητες δε διαφέρουν από τη λοιπή 

συμπεριφορά (Bilodeau, 1966, 1969 στο Ζάραγκας, 2013.). 

 

2.2. Οπτική Αντίληψη 
 

Η οπτική αντίληψη ως ικανότητα αποτελεί μια σύνθετη αναπτυξιακή 

λειτουργία που προϋποθέτει τόσο την ύπαρξη φυσιολογικών αισθητηριακών, 

κινητικών και γνωστικών μηχανισμών, όσο και το σωστό συντονισμό τους, με 

στόχο να προγραμματιστεί και να εκτελεστεί ορθά μια προγραμματισμένη κίνηση 

(Βλάχος, 1998 στο Λαμπρούση, 2009.). Έρευνες έχουν δείξει ότι η μειωμένη 

οπτική αντίληψη και η περιορισμένη κινητική λειτουργία σε παιδιά προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας, είναι πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών 

που εμφανίζονται στη σχολική ηλικία, συνοδευόμενες με ποικίλες διαταραχές 

στη γραφή και στην ανάγνωση, όπως δυσγραφία, δυσορθογραφία, 

δυσαριθμησία και δυσλεξία (Λαμπρούση, 2009).  

Τα ελλείμματα στην οπτική αντίληψη και στον συντονισμό ματιού και 

χεριού συνήθως παρατηρούνται σαν μειωμένες λειτουργικές ικανότητες. Ένα 

παιδί με αυτά τα ελλείμματα εκτός από προβλήματα στην γραφή και στην 

ανάγνωση, είναι πιθανό να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε κινητικές δραστηριότητες 

της καθημερινής ζωής, όπως το ντύσιμο (Parush et al., 1998). Έρευνες έχουν 

παρουσιάσει αντιφατικά αποτελέσματα για το αν οι οπτικο-αντιληπτικές 

ικανότητες και ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι δυο τομείς ανεξάρτητοι 

μεταξύ τους. Ενώ μερικοί ερευνητές υποδεικνύουν ότι η οπτική αντίληψη 

αντανακλά σε έργα που απαιτούν κινητικές αντιδράσεις (Hudgins, 1977. 

Kephart, 1971 στο Parush et al., 1998), άλλοι έχουν προσπαθήσει να 

αποδείξουν ότι η οπτική αντίληψη και ο συντονισμός ματιού και χεριού είναι 
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αυθόρμητες λειτουργίες (Colarusso, & Hammill, 1972. Harber, 1979. Foxcroft, 

Kroukamp & Leonard 1988. Hammill & Newcamer, 1973 στο Parush et al., 

1998). Αυτό το ζήτημα έχει μεταβληθεί από τα αποτελέσματα στην επίδοση 

πληθυσμών με ποικίλες παθήσεις, όπως τα παιδιά με εγκεφαλικές παραλύσεις 

(Cermak, Fisher & Menken, 1987. Drake & Reid, 1990 στο Parush et al., 1998), 

ψυχιατρικές διαταραχές (Damiels, & Ryley, 1991 στο Parush et al., 1998) και 

παιδιά που είναι εμφανώς αδέξια (Hoar, 1994. Hulme, Smart, & Moran, 1982. 

Murray, Cermak, & O’ Brien, 1990. O’Brien, Cermak, & Murray, 1988 στο 

Parush et al., 1998). Τα ελλέιμματα σε αυτόυς τους τομείς έχουν ιδιαίτερη 

σημασία όταν αφορούν τα παιδιά που είναι αδέξια (Henderson, & Hall, 1982. 

Hulme, Biggerstaff, Moran, & McKinley, 1982. O’Brien, et al., 1988 στο Parush 

et al., 1998), καθώς κάποιες έρευνες έχουν επισημάνει ότι οι δυσκολίες στην 

οπτική αντίληψη και στον συντονισμό ματιού και χεριού υπόκεινται στην 

αδεξιότητα (Parush et al., 1998). Ο όρος «αδέξιος» αναφέρεται στα παιδιά που 

παρουσιάζουν ανεπάρκεια στην απόκτηση επιδέξιου κινητικού συντονισμού υπό 

την έλλειψη γενικής πνευματικής επάρκειας (Parush et al., 1998). 

 

2.5. Λεπτή Κινητικότητα 
 

Μερικοί ερευνητές λοιπόν, ορίζουν τον οπτικοκινητικό συντονισμό ως το 

συνδυασμό της οπτικής αντίληψης και της κινητικότητας του ατόμου 

(Καραμπατζάκη, 2002 στο Ζαβός, 2009). Η κινητικότητα αποτελεί ένα συνεχώς 

εξελισσόμενο χαρακτηριστικό, που βοηθά το άτομο να επικοινωνεί και να 

αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του και εξετάζεται σε δύο τομείς, την αδρή και 

τη λεπτή κινητικότητα (Σάββα, 2014). Η αδρή κινητικότητα, ή αλλιώς ολική, 

αφορά την ολότητα του σώματος και συνήθως προσδιορίζεται από ρήματα 

όπως τρέχω, περπατώ, πηδώ, αναρριχώμαι και λοιπά. Η αδρή κινητικότητα 

είναι σημαντικό να προηγείται της λεπτής, διότι έχει παγιωθεί η αντίληψη ότι για 

να εξελίξει επιτυχώς ένα παιδί τη λεπτή κινητικότητα του, πρέπει πρώτα να έχει 

παγιώσει την αδρή. Υπάρχει ,λοιπόν, σαφής κίνδυνος να εμποδίσουμε την 

φυσιολογική κινητική ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα παιδί προσχολικής 

ηλικίας δεν είναι ακόμα έτοιμο για λεπτές κινήσεις, διαφοροποιημένες από άλλες 

ακούσιες κινήσεις του σώματος του. Αποδεικνύεται ότι σε αυτή την ηλικία τα 

παιδιά δεν εξουσιάζουν καλά τα χέρια τους, καθώς δεν έχουν σχηματίσει ακόμα 
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τη νοητική παράσταση τους, δηλαδή την ένταξη τους στο γνωστικό σχήμα του 

σώματος (Σάββα, 2014).  

Από την άλλη πλευρά, η λεπτή κινητικότητα αναφέρεται στην ικανότητα 

που έχει το άτομο να χρησιμοποιεί τα άνω άκρα του και συγκεκριμένα τα 

δάχτυλα του. Η λεπτή κινητικότητα συνεπώς, αναφέρεται σε μικρότερες ομάδες 

μυών και σχετίζεται με τον έλεγχο της κίνησης και τη συγκέντρωση της 

προσοχής (Winarni, & Hastuti, 2011 στο Σάββα, 2014). Οι δραστηριότητες 

λεπτής κινητικότητας αναπτύσσουν στα παιδιά δεξιότητες που τα βοηθούν να 

χρησιμοποιούν τα χέρια τους με τόση επιδεξιότητα, ώστε να επιτυγχάνουν το 

συντονισμό της οπτικοκινητικής αντίληψης και των λεπτών κινήσεων των 

χεριών. Στα πρώτα στάδια των δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται μεγάλα 

αντικείμενα, όπως μπαλόνια, μπάλες, μεγάλα υφάσματα και στη συνέχεια όσο 

το δυνατόν μικρότερα, όπως μανταλάκια, τσιμπιδάκια, κουβάρια και κουμπιά. 

Επίσης, κινήσεις από την καθημερινή ζωή, όπως είναι το δέσιμο των κορδονιών, 

είναι κατάλληλες δραστηριότητες για την βελτίωση της λεπτής κινητικότητας. 

Ωστόσο, κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ωρίμανσης και σωματικής ανάπτυξης 

και ο οπτικοκινητικός συντονισμός του εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό 

(Σάββα, 2014). 

Η λεπτή κινητικότητα βοηθά το παιδί να γνωρίσει το περιβάλλον του και 

στη συνέχεια, με τη βοήθεια της νοημοσύνης του, να το οργανώσει και να το 

κατακτήσει (Μάρκου, 1998 στο Σάββα, 2014). Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες 

που αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα προετοιμάζουν το παιδί για τη γραφή. 

Σημαντικό είναι όμως να εξασκούνται εξίσου και τα δύο χέρια. Επίσης, στα 

πλαίσια του ψυχοκινητικού τομέα, οι δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας 

απαιτούν κίνηση και ψυχική συμμετοχή, ενώ αποφεύγεται το παιδί να μένει 

καθηλωμένο στο τραπέζι εργασίας. Η εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας 

προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα να ασχοληθεί με δραστηριότητες, 

κατασκευές, υλικά και μέσα, με αποτέλεσμα να απολαμβάνει το αίσθημα της 

χαράς, της δημιουργικότητας και της ικανοποίησης. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία το παιδί ωθείται να προσδοκά την επίτευξη άλλων δυσκολότερων 

στόχων. Για να γράψει ένα παιδί πρέπει να εκτελέσει λεπτές και συγκεκριμένες 

κινήσεις. Σημαντικός είναι επίσης ο τρόπος που κρατάει το μολύβι, ενώ το μάτι 

πρέπει να παρακολουθεί, να ελέγχει και να κατευθύνει το χέρι. Η ολοκλήρωση 



 25 

του οπτικοκινητικού συντονισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

κατάκτηση της γραφής (Λαμπρούση, 2009). 

 

2.4. Ο Οπτικοκινητικός Συντονισμός 
 

Ο όρος οπτικοκινητικός συντονισμός (Visual Perception and Motor 

Coordination) είναι ο συντονισμένος έλεγχος της κίνησης των ματιών με την 

παράλληλη κίνηση του χεριού. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την εικόνα που 

δημιουργείται στα μάτια μας και την ταυτόχρονη κίνηση του χεριού για την 

εκτέλεση μιας εργασίας. Αυτή η διαδικασία έχει ερευνηθεί σε διάφορους τομείς 

δραστηριοτήτων, όπως στη μετατόπιση στερεών αντικειμένων, σε αθλητικές 

επιδόσεις, σε παιχνίδια υπολογιστών και στην ανάγνωση της μουσικής. Στην 

ουσία είναι ένας τρόπος για την εκτέλεση εργασιών της καθημερινής ζωής. 

Μπορεί να οριστεί και ως την ικανότητα του ατόμου να συγχρονίζει τη δράση 

διαφορετικών μυϊκών ομάδων ώστε να επιτύχει τον έλεγχο των κινήσεων του 

(Καραμπατζάκη, 2002στο Ζαβός, 2009).  Σε περίπτωση υστέρησης ή απουσίας 

του το άτομο δε θα μπορεί να εκτελέσει ακόμα και τις πιο απλές ενέργειες 

(Παναγιωτάκης, 2013). 

Η επαρκής ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού και των 

συνακόλουθων ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεί βασική 

προϋπόθεση, ώστε ένα παιδί να μπορέσει να αλληλοεπιδράσει με το 

περιβάλλον του και να καλλιεργήσει τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες. Η 

ανεπαρκής ανάπτυξη του σχετίζεται τόσο με διαταραχές του σωματικού 

σχήματος και της εικόνας του σχήματος, όσο και με άλλα προβλήματα. Τα 

κυριότερα από αυτά είναι προβλήματα στη γραφή, στην ανάγνωση, στα 

μαθηματικά, στην ορθογραφία, στην τεκμηρίωση του προφορικού λόγου, στην 

αντίθετη πλευρίωση, στην έλλειψη χωρικού προσανατολισμού, συναισθηματικά 

και ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτό 

καθιστά αναγκαία την ανίχνευση των δυσχερειών του συντονισμού κατά την 

προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία (Ζαβός, 2009).  

Μια από τις πλέον γνωστές διαταραχές ψυχοκινητικού συντονισμού είναι η 

αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού (Developmental Coordination Disorder) 

γνωστή και ως DCD. Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία λαμβάνοντας 

υπόψη την ηλικία, παιδιά με φυσιολογική σωματική ανάπτυξη και χωρίς κάποια 
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εμφανή νευρολογική νόσο, δυσκολεύονται να εκτελέσουν κινητικές δεξιότητες 

που το πολιτισμικό τους περιβάλλον θεωρεί τυπικές, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες της καθημερινής και της σχολικής ζωής 

(Καραμπατζάκη, 2002 στο Ζαβός, 2009). 

Σε παιδιά που πάσχουν από αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού 

(Developmental Coordination Disorder, DCD) και παράλληλα από το σύνδρομο 

ελλειμματικής προσοχής- διαταραχής υπερκινητικότητας (Attention Deficit- 

Hyperactivity Disorder, ADHD), έγινε έλεγχος της λεπτής τους κινητικότητας. Το 

δείγμα ήταν δώδεκα παιδιά, έντεκα αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας εννιά μέχρι 

δώδεκα ετών. Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι τα παιδιά με 

αναπτυξιακή διαταραχή και σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής έχουν χαμηλή 

επίδοση σε δοκιμασίες κινητικής δεξιότητας και παρουσιάζουν κακή εικόνα 

γραπτού λόγου. Ωστόσο, ζωγραφίζουν πιο γρήγορα, αλλά παρουσιάζουν 

λιγότερη ακρίβεια σε σύγκριση με τις γραφοκινητικές δεξιότητες. Το σύνδρομο 

ελλειμματικής προσοχής- διαταραχής υπερκινητικότητας χαρακτηρίζεται από 

έντονη παρορμητικότητα, απροσεξία και υπερκινητικότητα και φαίνεται να 

επηρεάζει περίπου το 3% με 5% των παιδιών του δημοτικού. Περισσότερα από 

τα μισά παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα κινητικού συντονισμού, σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να προσεγγίζουν τα κριτήρια της αναπτυξιακής διαταραχής. Στο 

σύνδρομο αναπτυξιακής διαταραχής τα παιδιά παρουσιάζουν λειτουργικά 

ελλείμματα κινητικής απόδοσης που δεν αρμόζουν στην ηλικία ή στο διανοητικό 

τους επίπεδο και δεν δικαιολογούνται από άλλες νευρολογικές ή ψυχιατρικές 

διαταραχές (Flapper et al., 2006).  

Δραστηριότητες στις οποίες τα άτομα με αναπτυξιακή διαταραχή 

συντονισμού αντιμετωπίζουν δυσκολία κινητικής απόδοσης είναι η γραφή, η 

ζωγραφική, το ντύσιμο (κούμπωμα, δέσιμο κορδονιών), η μετακίνηση (το 

περπάτημα, η κίνηση στις σκάλες, το άλμα, το χοροπήδημα, το κουτσό, το 

τρέξιμο), η διαχείριση αντικειμένων (ψαλίδι, μαχαίρι, σφυρί, εργαλεία κήπου), η 

ομιλία (παρατυπίες προφορικού λόγου, τραύλισμα), οι κατασκευές, τα παιχνίδια 

με μπάλα, τα παιχνίδια σε εξωτερικό χώρο και τα αθλήματα (σχοινάκι, 

κολύμβηση, πατινάζ, ορειβασία) (Niemeijer, 2007).   

Η διάδοση της αναπτυξιακής διαταραχής του συντονισμού στα παιδιά 

μεταξύ ηλικίας πέντε και έντεκα ετών εκτιμάται περίπου στο 6% (Mandich & 

Polatajko, 2003 στο Ζαβός, 2009), ενώ τα αγόρια προσβάλλονται περισσότερο 
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από τα κορίτσια (Ζαβός, 2009). Συμπεράσματα ερευνών για την αναπτυξιακή 

διαταραχή συντονισμού τονίζουν ότι τα παιδιά με κινητικά μειονεκτήματα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της 

εφηβείας (Gillderg, & Enerskog, 1993 στο Ζαβός, 2009). Είναι ωστόσο 

συνηθισμένο οι αντιληπτικές και κινητικές δυσκολίες να δημιουργούν 

συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα στην κοινωνική ζωή του ατόμου 

κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης (Cousins & Smyth, 2003 στο Ζαβός, 2009). 

 Ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης του 

οπτικοκινητικού συντονισμού είναι η δοκιμασία VMI. Πιο συγκεκριμένα, η 

δοκιμασία VMI είναι μια διαδικασία αξιολόγησης του συντονισμού ματιού και 

χεριού, όπου το παιδί ή ο ενήλικας που συμμετέχει, καλείται να αντιγράψει μια 

σειρά από αναπτυξιακά διαδοχικά γεωμετρικά σχήματα. Τα αποτελέσματα 

ελέγχου της δοκιμασίας μπορεί να αποτελέσουν μια πρώιμη ένδειξη 

προβλημάτων στην οπτική αντίληψη, στον κινητικό συντονισμό, καθώς και στον 

οπτικοκινητικό συντονισμό. Η εργασία αποδεικνύει ότι η δοκιμασία είναι 

πολιτισμικά ανεξάρτητη και μπορεί να ανιχνεύσει έναν αριθμό ιατρικών και 

νευρολογικών προβλημάτων, αλλά και ακαδημαϊκές δυσκολίες, όπως δυσκολίες 

στη γραφή.   Η δοκιμασία VMI έχει αναγνωριστεί ευρέως ως το πιο έγκυρο 

σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης του είδους του (Beery et al., 2010). 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και έχει χρησιμοποιηθεί η δοκιμασία 

VMI, διαπιστώνουν ότι ο οπτικοκινητικός συντονισμός συνδέεται με την 

ικανότητα γραφής ευανάγνωστων γραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, πενήντα 

τέσσερις μαθητές τυπικής ανάπτυξης του νηπιαγωγείου συμπλήρωσαν φόρμες 

VMI. Από αυτούς οι τριάντα συμπλήρωσαν το Modified Script με χαρτιά χωρίς 

γραμμές, ενώ οι είκοσι τέσσερις σε χαρτιά με γραμμές. Τα αποτελέσματα της 

εργασίας έδειξαν ότι οι μαθητές που μπορούν να αντιγράψουν τις εννέα πρώτες 

φόρμες του VMI επιτυγχάνουν υψηλότερη βαθμολογία, η οποία σχετίζεται με την 

ικανότητα τους για ευανάγνωστη αντιγραφή γραμμάτων. Ωστόσο, δεν φαίνεται 

να υπάρχει σημαντική διαφορά στην ικανότητα των μαθητών να γράφουν 

ευανάγνωστα γράμματα, είτε χρησιμοποιούν χαρτί με γραμμές, είτε χωρίς (Daly, 

Kelley & Krauss, 2003).  

Όσον αφορά την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών και τη σχέση της με 

τον οπτικοκινητικό συντονισμό, δεν έχει κατανοηθεί ξεκάθαρα. Έχει διεξαχθεί 

έλεγχος σε παιδιά με φτωχό συντονισμό ματιού και χεριού με σκοπό να 
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υπολογιστεί η συχνότητα των λαθών που κάνουν, τόσο στο γραπτό λόγο, όσο 

και σε δραστηριότητες των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, έγινε εργασία σε 

δεκαοχτώ παιδιά με τυπική ανάπτυξη και σε δεκαεννιά με χαμηλό οπτικοκινητικό 

συντονισμό. Οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια ηλικία και παρόμοια επίπεδα 

γνώσης και αναγνωστικής ικανότητας. Κάθε ομάδα αντέγραψε και έλυσε 

προβλήματα μαθηματικών και αντέγραψε ένα γραπτό κείμενο. Τα αποτελέσματα 

τόνισαν ότι η ομάδα με χαμηλό οπτικοκινητικό συντονισμό έκανε περισσότερα 

λάθη από τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο χρόνος που χρειάστηκαν τα 

παιδιά των δύο ομάδων για να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία δε διαφέρει 

σημαντικά. Επίσης, όσον αφορά τα λάθη που έκαναν οι μαθητές, η εργασία 

έδειξε ότι η ευθυγράμμιση των αριθμών, η οργάνωση των μαθηματικών 

προβλημάτων και τα λάθη στην απόσταση των γραμμάτων και των λέξεων, 

παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα στα παιδιά με χαμηλό συντονισμό ματιού 

και χεριού. Ως τελικό συμπέρασμα προέκυψε ότι, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής 

επίδοσης, τα παιδιά με χαμηλό οπτικοκινητικό συντονισμό έχουν πολλές 

πιθανότητες να παρουσιάζουν κακή χωρική οργάνωση στο γραπτό λόγο 

(Barnhardt, Deland & Pham, 2005). 

Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί έρευνες που αποσκοπούν στη βελτίωση του 

οπτικοκινητικού συντονισμού. Μια από αυτές πραγματεύεται την αξιοποίηση 

διαδραστικών παιχνιδιών που βασίζονται στην ανίχνευση κίνησης (π.χ. Kinect), 

για την βελτίωση του συντονισμού ματιού και χεριού (Παναγιωτάκης, 2013). Τα 

διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια προσφέρουν ρεαλιστική εξάσκηση στο άτομο, 

καθώς η εικονική πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να μιμηθεί εργασίες της 

πραγματικής ζωής. Η άσκηση εκτελείται σε ένα ασφαλές και συνάμα 

συναρπαστικό διαδραστικό περιβάλλον, ενώ μέσα από την επανάληψη 

αναπτύσσονται ιδιαίτερα οι οπτικοκινητικές λειτουργίες. Μάλιστα παρόμοιες 

έρευνες έχουν πιστοποιήσει ότι στα διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια οι κινήσεις είναι 

παρόμοιες με την παραδοσιακή διαδικασία αποκατάστασης ατόμων που 

παρουσιάζουν βλάβες στα χέρια, στο βάδισμα ή ασθενούν μετά από εγκεφαλικό 

επεισόδιο (Παναγιωτάκης, 2013). 

Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε παρουσίαση και καταγραφή των 

χαρακτηριστικών δεκαέξι διαδραστικών παιχνιδιών (συστημάτων). 

Παρατηρήθηκε ότι οι εμπορικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται περισσότερο στις 

μελέτες για τη δημιουργία συστημάτων αποκατάστασης, ενώ το παιχνίδι Kinect 
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φαίνεται να υπερέχει γιατί ανιχνεύει την κίνηση ολόκληρου του σώματος του 

ασθενή. Γενική παραδοχή είναι ότι οι περιορισμοί και τα προβλήματα που 

μπορεί να δημιουργήσουν περιορισμούς σε ένα διαδραστικό παιχνίδι, 

επιλύονται μέσω της αναβάθμισης, ενώ παράλληλα το κόστος τους τείνει να 

είναι το χαμηλότερο δυνατό. Επίσης, τα περισσότερα διαδραστικά παιχνίδια που 

λειτουργούν ως συστήματα αποκατάστασης επικεντρώνονται σε μια 

συγκεκριμένη πάθηση, η οποία είναι κυρίως συνέπεια εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία καταδεικνύει ότι τα διαδραστικά παιχνίδια 

που βασίζονται στην ανίχνευση της κίνησης αποτελούν πολύτιμο μέσο 

εμπλουτισμού της διαδικασίας αποκατάστασης των ασθενών και βελτίωσης του 

οπτικοκινητικού συντονισμού ατόμων σε όλες τις ηλικίες (Παναγιωτάκης, 2013).     

 

2.5. Κιναισθητική Αντίληψη 
 

Για τον συντονισμό ματιού και χεριού λοιπόν, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν η όραση και η κιναίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, η όραση συμβάλει 

στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, διότι παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

την κίνηση του παιδιού στο χώρο. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με το 

χώρο που θα πραγματοποιηθεί η κίνηση, αλλά και το χρόνο, καθώς 

σημειώνονται οι μεταβολές που εμφανίζονται πριν και κατά τη διάρκεια της 

κίνησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 10- 15% των μαθητών σε μια τάξη 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τις δεξιότητες του ματιού, ενώ το 

ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 60- 70% στα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

(Λαμπρούση, 2009). 

Όσον αφορά την κιναίσθηση, πρόκειται για τη γνώση του ατόμου για το 

σώμα του και τις κινήσεις που εκτελεί, χωρίς τη συμβολή της όρασης ή άλλων 

λεκτικών υποδείξεων. Η κιναισθητηριακή πληροφόρηση πραγματοποιείται δια 

μέσου πολλών αισθητηριακών υποδοχών που βοηθούν το άτομο να 

προσδιορίζει την κίνηση του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κίνηση (Τσίπρα, 

1999 στο Λαμπρούση, 2009). Η κιναισθητική αντίληψη είναι δηλαδή η αίσθηση 

της θέσης και της κίνησης των μελών του σώματος, χωρίς την παρέμβαση της 

όρασης. Η κιναίσθηση επίσης συμβάλει σημαντικά στη διαδικασία της 

κατάκτησης επιδέξιων κινήσεων, όπως αυτές που απαιτούνται για τη γραφή. 

Ωστόσο, στα πρώτα στάδια της μάθησης των κινητικών δεξιοτήτων η οπτική 
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αντίληψη είναι απαραίτητη για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του έργου και 

την επίβλεψη των χεριών. Καθώς όμως αναπτύσσονται οι μηχανισμοί της 

συγκεκριμένης λειτουργίας δημιουργούνται πρότυπα κίνησης που 

χρησιμοποιούνται χωρίς τη συμβολή του οπτικού ελέγχου (Τσίπρα, 1999 στο 

Λαμπρούση, 2009) 

 

 

3. Σκοπός της εργασίας 

 

Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση του οπτικοκινητικού συντονισμού 

παιδιών με νοητική υστέρηση, καθώς και η βελτίωση και η ανάπτυξη του μέσα 

από κατάλληλες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με το «Ειδικό 

Σχολείο» της Φλώρινας, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική παρέμβαση. Μετά από 

παρακολούθηση των παιδιών και από συζήτηση με το διευθυντή του Σχολείου, 

αποφασίστηκε ότι ένας μαθητής, ήταν σε θέση να συμμετέχει στην συγκεκριμένη 

εργασία.  Ο μαθητής που συμμετείχε, το αγόρι Σ., είναι οκτώ χρονών και φοιτά 

στην Α’ Δημοτικού. Η παρέμβαση διήρκησε σχεδόν τρείς μήνες. Ο μαθητής 

συμπλήρωσε τη δοκιμασία VMI με τη μορφή προέλεγχου, συμμετείχε σε δώδεκα 

συνολικά παρεμβάσεις, ενώ μετά το πέρας τους υποβλήθηκε σε έναν μετέλεγχο 

με τη δοκιμασία VMI, για να γίνει έγκυρη διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον 

οπτικοκινητικό του συντονισμό.  
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Β’ Μέρος 
 

 

1. Μέθοδος 

 

1.1. Ιστορικό του συμμετέχοντα 

 

Ο μαθητής Σ, γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2007. Μετά από κάποιο καιρό 

μπήκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης λόγω παροδικής ταχύπνοιας (άπνοια, 

σπασμούς, κυάνωση). Πάσχει από βαριά νοητική αναπηρία και πιθανή 

ισχαιμική-υποξική εγκεφαλοπάθεια. Έχει εναλλάσσοντα στραβισμό (εσωτροπία) 

και αντιμετωπίζει κάποιο πιθανό πρόβλημα με την όραση του, καθώς δεν έχει 

ικανοποιητικό οπτικοκινητικό συντονισμό. Παρουσιάζει σιελόρροια. Δεν 

αυτοεξυπηρετείται και δεν έχει τον έλεγχο των σφικτήρων. Από 3 μηνών 

παρακολουθεί συνεδρίες φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας 

λόγω των έντονων δυσκολιών στον επικοινωνιακό λόγο. Έχει ενταχθεί σε 

πρόγραμμα θεραπείας με τη μέθοδο Bobath. Έπαιρνε κάποια φάρμακα αλλά 

στην πορεία τα σταμάτησε. Δυσκολεύεται στην τοποθέτηση ενσφηνωμάτων, 

καθώς και στη λεπτή και αδρή κινητικότητα. Ο λόγος του δεν είναι αναπτυγμένος 

και το μόνο που λέει είναι «ναι» και «όχι». Γνωρίζει με ευκολία ζώα, χρώματα, 

σχήματα και φρούτα. Κρατά το μολύβι σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά 

δυσκολεύεται σε κάποιο βαθμό να ζωγραφίσει εντός πλαισίου. Επίσης, είναι 

εξοικειωμένος με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η κοινωνική, 

συναισθηματική και γνωστική του ανάπτυξη υπολείπεται σε σχέση με το 

αναπτυξιακό του στάδιο. Ο δείκτης νοημοσύνης του είναι μικρότερος του 30. Οι 

δυσκολίες συμβαίνουν επί εκφοράς ΙΙ σταδίου υποξικής ισχαιμικής 

εγκεφαλοπάθειας. Οι γονείς του είναι χαμηλού νοητικού δυναμικού, καθώς και οι 

δυο πάσχουν από μέτρια νοητική αναπηρία. Είναι συμπαθητικός και 

μικροκαμωμένος, καθώς και συνεσταλμένος, δυσπροσαρμοστικός και 

πεισματάρης. 
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1.2. Διαδικασία 

 

Η πιλοτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο «Ειδικό Σχολείο» 

Φλώρινας. Μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει η παρέμβαση έγινε η γνωριμία με το 

μαθητή. Η ερευνήτρια επισκέφτηκε δύο φορές το σχολείο και παρακολούθησε το 

μάθημα της τάξης, όπου ήταν παρόν ο δάσκαλος και τρείς μαθητές. Ο 

διευθυντής παραχώρησε την αίθουσα του «Κοινωνικού Λειτουργού» στην 

ερευνήτρια, όπου θα μπορούσε να ξεκινήσει την πιλοτική της παρέμβαση. Στην 

αίθουσα υπήρχε μια έδρα με έναν υπολογιστή, ένα θρανίο, δυο καρέκλες, μια 

συρταριέρα, ένα μικρό καναπεδάκι με μαξιλάρια, μια μπάλα γυμναστικής και 

μερικά κουκλάκια. 

 Στην πρώτη συνάντηση ο μαθητής υποβλήθηκε στη δοκιμασία VMI. Η 

δοκιμασία χρησιμοποιήθηκε ως προέλεγχος του οπτικοκινητικού συντονισμού 

του μαθητή. Μετά ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις που συνολικά ήταν δώδεκα. 

Βασικός σκοπός ήταν η βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή, 

αλλά έθεταν και άλλους επιμέρους στόχους. Πριν από την πραγματοποίηση της 

κάθε μιας είχε συνταχθεί ένα πλάνο διδασκαλίας. Σε κάθε πλάνο διδασκαλίας, 

υπήρχε αναλυτική περιγραφή για το σχεδιασμό της διδασκαλίας, τα μέρη της, τις 

δραστηριότητες, τα υλικά και τα μέσα, το θέμα και τους στόχους της. Γινόταν 

δηλαδή, ένας αναλυτικός σχεδιασμός της διδασκαλίας, ώστε τελικά να ελεγχθεί 

και να βελτιωθεί ο οπτικό-κινητικός συντονισμός του μαθητή. Συνολικά, 

πραγματοποιούνταν μέχρι και τρείς παρεμβάσεις μέσα σε μια εβδομάδα. 

Ωστόσο, η παρέμβαση δεν πραγματοποιήθηκε πέντε εβδομάδες λόγω απουσίας 

του μαθητή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διαρκέσει περισσότερο από τρεις 

μήνες. Μετά το πέρας των παρεμβάσεων ο μαθητής υποβλήθηκε ξανά στη 

δοκιμασία VMI, αυτή τη φορά όμως με τη μορφή μετελέγχου. Δηλαδή, τα 

αποτελέσματα της δοκιμασίας χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρο σύγκρισης με την 

αρχική επίδοση του μαθητή και αξιολόγησης της βελτίωσης του μέσω των 

παρεμβάσεων.  
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1.3. Εργαλεία 

 

1.3.1. Δοκιμασία VMI (Visual Motor Integration, Beery, 1997) 

 

Για την αξιολόγηση του οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή 

χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία VMI (Visual Motor Integration, Beery, 1997). Πιο 

συγκεκριμένα, η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε πριν από την διεξαγωγή του 

προγράμματος παρέμβασης και μετά την ολοκλήρωση του. Με αυτό τον τρόπο 

διεξάχθηκε ένας προέλεγχος στην οπτική αντίληψη, το κινητικό συντονισμό και 

τη λεπτή κινητικότητα του μαθητή πριν από την παρέμβαση και ένας μετέλεγχος, 

για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του. Η δοκιμασία VMI εκτός από εργαλείο 

ανίχνευσης δυσκολιών, λειτουργεί και ως μέσο εξάσκησης και βελτίωσης των 

ατόμων με αυτές τις δυσκολίες (Beery & Beery, 2010). 

Η δοκιμασία VMI αποτελεί μια διαδοχική αναπτυξιακή σταθμισμένη 

δοκιμασία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα προσχολικής μέχρι και 

εφηβικής ηλικίας, καθώς και σε ενήλικες. Στη δοκιμασία αυτή χρησιμοποιούνται 

απλές γραμμές και γεωμετρικά σχήματα, ενώ δεν περιέχονται γράμματα κι 

αριθμητικές φόρμες. Θεωρείται ευρέως το καλύτερο ερευνητικό εργαλείο, ενώ η 

σταθερότητα των αποτελεσμάτων του ανά ηλικιακή ομάδα καθιστά την 

αξιολόγηση του σε μεγάλο βαθμό έγκυρη. Έρευνες έχουν αναδείξει τη δοκιμασία 

VMI ευρέως ως το πιο χρησιμοποιούμενο σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης 

από τους εργοθεραπευτές για την αξιολόγηση και τη βελτίωση του οπτικο-

κινητικού συντονισμού (Beery & Beery, 2010). 

Η δοκιμασία είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί μόνο με μολύβι από τους 

εξεταζόμενους. Η δοκιμασία VMI συνοδεύεται από δύο σταθμισμένες 

συμπληρωματικές δοκιμασίες, την δοκιμασία οπτικής αντίληψης (visual) και τη 

δοκιμασία του κινητικού συντονισμού (motor). Σημαντικός παράγοντας είναι η 

διαδοχή των δοκιμασιών. Οι εξεταζόμενοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τη 

φόρμα VMI, ύστερα το Visual Perception και τέλος το Motor Coordination. Η 

διαδοχή μιας δοκιμασίας επηρεάζει την εκτέλεση και την απόδοση της άλλης, 

γεγονός που ισχύει στα περισσότερα εργαλεία ανίχνευσης. Σε περίπτωση που η 
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συγκεκριμένη διαδοχή παραποιηθεί τα αποτελέσματα μπορεί να μη θεωρηθούν 

έγκυρα (Beery & Beery, 2010). 

Η πλήρης φόρμα του VMI περιλαμβάνει είκοσι τέσσερα γεωμετρικά 

σχήματα, που μαζί με τα αρχικά τρία που είναι άμεσα δοκιμαστικά, 

προσεγγίζουν στο σύνολο τα τριάντα. Η συμπληρωματική δοκιμασία οπτικής 

αντίληψης (visual) περιλαμβάνει 27 σχέδια. Ο εξεταζόμενος πρέπει να εντοπίσει 

το αντίστοιχο σωστό σχέδιο με αυτό του πλαισίου μεταξύ πολλαπλών επιλογών 

μέσα σε τρία λεπτά. Η συμπληρωματική δοκιμασία του κινητικού συντονισμού 

(motor) περιλαμβάνει πλαίσια μέσα στα οποία ο εξεταζόμενος πρέπει να 

σχεδιάσει το σχήμα που του δίνεται, χωρίς να ξεφύγει από αυτά. Πιο 

συγκεκριμένα, το άτομο καλείται να ενώσει κάθε φορά συγκεκριμένο αριθμό 

κουκίδων μέσα στο καθορισμένο πλαίσιο χωρίς να σηκώσει το μολύβι. Οι 

συμπληρωματικές δοκιμασίες θεωρούνται απαραίτητες γιατί κάποιος 

εξεταζόμενος είναι πιθανό να παρουσιάζει χαμηλή επίδοση στη δοκιμασία VMI, 

παρά το γεγονός ότι έχει επαρκείς οπτικές και κινητικές ικανότητες. Αυτό 

ενδέχεται να οφείλεται στο ότι ο εξεταζόμενος δεν έχει συντονίσει επαρκώς την 

οπτική του αντίληψη με τον κινητικό συντονισμό (Beery & Beery, 2010). 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της δοκιμασίας VMI έχει σημασία ο 

εξεταζόμενος να ενημερωθεί ότι πρέπει να ακολουθήσει τη σειρά χωρίς να 

προσπεράσει κάποιο σχήμα, δε μπορεί να σβήσει τίποτα και στα τρία 

συνεχόμενα λάθη η βαθμολογία σταματά. Η δοκιμασία VMI διαρκεί μέχρι δέκα 

λεπτά, ενώ οι συμπληρωματικές δοκιμασίες οπτικής αντίληψης (visual) και 

κινητικού συντονισμού (motor) διαρκούν έως τρία και πέντε λεπτά αντίστοιχα. Η 

βαθμολογία κάθε δοκιμασίας είναι ένας βαθμός για κάθε σωστή απόκριση. Οι 

επιδόσεις των εξεταζόμενων αξιολογούνται με μια αρχική βαθμολογία (Raw 

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

με την ηλικία του εξεταζόμενου. Η επίδοση των εξεταζόμενων αξιολογείται ως 

πολύ χαμηλή όταν η επίδοση είναι μικρότερη του εξήντα εννέα (69), χαμηλή 

όταν είναι από εβδομήντα (70) ως εβδομήντα εννέα (79), μέση κατώτερη όταν 

είναι από ογδόντα (80) ως ογδόντα εννέα (89), μέση όταν είναι από ενενήντα 

(90) ως εκατόν δέκα (110), μέση ανώτερη όταν είναι από εκατόν έντεκα (111) ως 

εκατόν είκοσι (120), υψηλή όταν είναι από εκατόν είκοσι ένα (121) ως εκατό 

είκοσι εννέα (129) και πολύ υψηλή όταν είναι μεγαλύτερο από εκατόν τριάντα 

(130) (Beery & Beery, 2010). 
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1.3.2. Ημερολόγια 

 

Μετά από κάθε παρέμβαση γινόταν η σύνταξη του ημερολογίου σχετικά 

με τη διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε. Στα ημερολόγια γίνεται η καταγραφή 

όσων συνέβησαν και δίνονται λεπτομέρειες για την απόδοση και την πορεία του 

μαθητή ώστε να σημειωθεί η βελτίωση του. Οι ερωτήσεις που περιέχει το 

ημερολόγιο χωρίζονται σε τρεις άξονες.  

 Στον πρώτο άξονα οι ερωτήσεις αφορούν τη δραστηριότητα και 

συγκεκριμένα τη μέθοδο, κάποιο πρόβλημα που πιθανώς προέκυψε ή 

κάτι αξιοσημείωτο που συνέβη και τα σημεία επιτυχίας και αποτυχίας 

της διδασκαλίας. 

 Στον δεύτερο άξονα οι ερωτήσεις αφορούν το μαθητή, τι του άρεσε 

περισσότερο, σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά και αν υπήρξε 

κάποιο σημείο που δυσκολεύτηκε.  

 Στον τρίτο άξονα, περιέχονται ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση 

της διδασκαλίας, αν τελικά ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχαν 

τεθεί και δίνεται το περιθώριο για πρόταση κάποιων αλλαγών για την 

βελτίωση της δραστηριότητας.  

 

1.4. Η οργάνωση των παρεμβάσεων 

 

Ήδη από την αρχή των παρεμβάσεων τέθηκαν συγκεκριμένοι 

ψυχοκινητικοί, γνωστικοί και κοινωνικοί- συναισθηματικοί στόχοι. Όσον αφορά 

τους ψυχοκινητικούς στόχους, μέσα από τις δραστηριότητες των παρεμβάσεων 

έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί η λεπτή κινητικότητα του μαθητή, να αυξηθεί η 

σταθερότητα του χεριού του, να ενδυναμώσουν οι μύες των δακτύλων του, να 

βελτιωθεί στο χειρισμό αντικειμένων και στο συντονισμό ματιού και χεριού και να 

ενδυναμώσει την οπτική και την ακουστική του διάκριση. Από την άλλη, όσον 

αφορά τους γνωστικούς στόχους, επιδιώχτηκε η Γνώση (ο μαθητής να μπορεί 

να ονομάζει, να περιγράφει και να αναγνωρίζει νέους όρους, σύμβολα, θεωρίες), 

η Κατανόηση (να επεξηγεί, να διαφοροποιεί και να γενικεύει τα καινούργια 

γνωστικά στοιχεία), η Εφαρμογή (να εφαρμόζει τις δραστηριότητες και να επιλύει 
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προβλήματα), η Ανάλυση (να διακρίνει και να επιλέγει ανάμεσα στα επιμέρους 

στοιχεία ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης), η Σύνθεση (να συνδυάζει και να 

ταξινομεί) και η Αξιολόγηση (να συγκρίνει, να διακρίνει και τελικά να οδηγείται 

στις σωστές αποφάσεις, ακόμη και σε παρόμοιες καταστάσεις) (Ματσαγγούρας, 

2007, Β’). Τέλος, οι κοινωνικοί- συναισθηματικοί στόχοι, θέτουν το μαθητή ως 

προσωπικότητα στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Στόχος στην προκειμένη 

περίπτωση είναι η διαμόρφωση στάσεων, πεποιθήσεων και αξιών, η 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος του μαθητή, η καλλιέργεια αισθημάτων 

ικανότητας και ανεξαρτησίας, η βελτίωση αυτοαντίληψης, η βίωση κυρίως 

θετικών συναισθημάτων, όπως χαρά και ικανοποίηση. 

Κάθε παρέμβαση ακολουθούσε μια συγκεκριμένη πορεία. Στην πρώτη 

φάση της προετοιμασίας, γινόταν εισαγωγή στο θέμα. Η διδασκαλία συνήθως 

ξεκινούσε είτε με παρουσίαση εικόνων, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

του προγράμματος παρουσίασης Power Point, είτε με την αρχή της αφήγησης 

ενός παραμυθιού και την ανάθεση μιας σύντομης δραστηριότητας. Στη δεύτερη 

φάση, το κύριο μέρος της διδασκαλίας, μοιράζονταν τα υλικά στο μαθητή και 

πραγματοποιούνταν μια δραστηριότητα πλαισιωμένη με ένα παραμύθι ή με 

κάποια παρουσίαση μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν ο μαθητής 

αντιμετώπιζε κάποια δυσκολία, η εκπαιδευτικός τον βοηθούσε ώστε να 

συνεχίσει. Στην τελευταία φάση, το κλείσιμο της διδασκαλία, 

πραγματοποιούνταν η ανακεφαλαίωση του θέματος και των δραστηριοτήτων 

που έλαβαν χώρα.  

Σε κάθε παρέμβαση αξιοποιήθηκαν διαφορετικές δραστηριότητες και 

διαφορετικές θεματικές ενότητες. Οι δραστηριότητες στόχευαν στο να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον του μαθητή και να αναπτύξουν τις κινητικές 

δεξιότητες του μέσα από τη συμμετοχή. Κύριος στόχος, όλων των 

δραστηριοτήτων ήταν ο συντονισμός ματιού και χεριού. Οι ενότητες που 

πλαισίωσαν τις δραστηριότητες ήταν δώδεκα και τα θέματα που επιλέχθηκαν 

ήταν κοντά στο γνωστικό επίπεδο του μαθητή.  

Οι θεματικές ενότητες ήταν οι εξής: 

1. Τα χρώματα μπερδεύτηκαν 

2. Ώρα για παραμύθια  

3. Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το δέκα 

4. Οι τέσσερις εποχές 
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5. Οι δώδεκα μήνες του χρόνου 

6. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι κατευθύνσεις 

7. Επαγγέλματα του τόπου μου 

8. Τα Γεωμετρικά σχήματα 

9. Χριστούγεννα και Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 

10. Χριστούγεννα και χιονάνθρωποι 

11. Τα ζώα του πλανήτη γη 

12. Τα συναισθήματα του ανθρώπου 

 

Τα υλικά και τα μέσα που αξιοποιήθηκαν στις παρεμβάσεις ήταν 

διαφορετικά. Η κάθε παρέμβαση είχε τα δικά της υλικά, τα οποία ήταν 

προσαρμοσμένα στην κάθε θεματική ενότητα. Στις περισσότερες παρεμβάσεις 

χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το πρόγραμμα παρουσίασης 

Power Point. Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν γενικά στις παρεμβάσεις, ήταν 

παραμύθια, εικόνες, χάρτινες καρτέλες, μανταλάκια, κουτάλι, δοχεία, 

αλουμινόχαρτο, χλαπάτσα, μπάλα, χάρτινες κορίνες, σύρματα πίπας, 

μαρκαδόροι, διακορευτής, κόλλα, μπαλόνια, αυτοκόλλητα, χαρτί γκοφρέ.  

 

1.4.1. Περιγραφή των παρεμβάσεων. 

 

Πρώτη παρέμβαση- Τα Χρώματα μπερδεύτηκαν! 

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή έδειξε στο μαθητή συνολικά οκτώ χρώματα (μπλε, 

κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μωβ, ροζ, καφέ). Ο μαθητής κλήθηκε να 

διαβάσει τα ονόματα των χρωμάτων και να μιλήσει για αυτά. Στη συνέχεια της 

διδασκαλίας η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε το παραμύθι «Η Χρωματόπολη και οι 

χρωματιστές λίμνες». Μετά το τέλος της αφήγησης ο μαθητής έπρεπε να 

μεταφέρει με ένα μανταλάκι είκοσι χαρτάκια από το θρανίο στο κουτί του ίδιου 

χρώματος. Τα χαρτάκια είχαν διαφορετικά σχήματα. Πιο συγκεκριμένα ήταν 

κύκλοι, τετράγωνα, ορθογώνια, τρίγωνα, ρόμβοι. Στο τέλος της διδασκαλίας 

ακολούθησε συζήτηση για τα χρώματα και έγινε συσχετισμός τους με την 

καθημερινή ζωή του μαθητή. 
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Δεύτερη παρέμβαση- Ώρα για παραμύθια! 

Η διδασκαλία ξεκίνησε με την αφήγηση του παραμυθιού «Η κορώνα του 

βασιλιά και το μαγικό καζάνι». Η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε ένα μέρος του 

παραμυθιού και έδωσε στον μαθητή είκοσι λωρίδες αλουμινόχαρτο και του 

ζήτησε να τις διπλώσει σε μπάλες. Αφού ο μαθητής δίπλωσε όλες τις λωρίδες, η 

εκπαιδευτικός συνέχισε την αφήγηση. Στη συνέχεια της διδασκαλίας ο μαθητής 

κλήθηκε να μεταφέρει τις είκοσι μπάλες από αλουμινόχαρτο με ένα κουτάλι από 

το θρανίο σε ένα μεταλλικό κάδο. Αφού μετέφερε όλες τις μπάλες συνεχίστηκε η 

αφήγηση του παραμυθιού. Μετά το τέλος του, η εκπαιδευτικός επιβράβευσε τον 

μαθητή με μία χάρτινη κορώνα. 

 

Τρίτη παρέμβαση- Οι Αριθμοί από το ένα μέχρι το δέκα. 

Στη αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός έδειξε στον μαθητή με τη 

βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης 

Power Point τους αριθμούς από το ένα μέχρι το δέκα. Μετά την παρουσίαση 

των αριθμών έδωσε στον μαθητή μια χλαπάτσα (παιχνίδι από μάζα υλικού το 

οποίο είναι τρομερά εύπλαστο). Στη συνέχεια της διδασκαλίας ξανά με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή έδειχνε στον μαθητή εικόνες από τα 

δοχεία που βρίσκονταν στο θρανίο. Ο μαθητής έπρεπε κάθε φορά να βρίσκει το 

εικονιζόμενο δοχείο, να τοποθετεί μέσα τη χλαπάτσα χωρίς να του πέσει και να 

παίρνει το καρτελάκι με τον αριθμό που είχε μέσα. Η δραστηριότητα 

ολοκληρώθηκε όταν ο μαθητής μάζεψε όλα τα καρτελάκια με τους αριθμούς από 

το ένα μέχρι το δέκα. Στο τέλος της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός ζήτησε από τον 

μαθητή να τοποθετήσει τα καρτελάκια με σωστή σειρά από το ένα μέχρι το δέκα. 

 

Τέταρτη παρέμβαση- Οι τέσσερις Εποχές. 

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης Power Point 

έδειξε στο μαθητή εικόνες από τις τέσσερις εποχές. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 

εικόνα είχε γραμμένο ολογράφως το όνομα της εποχής και θα παρουσίαζε πώς 

είναι τα δέντρα αυτή την εποχή, τι χρώμα έχει το φύλλωμα τους, αν έχουν 

καρπούς, να είναι ξερά. Μετά το τέλος της παρουσίασης η εκπαιδευτικός 

μοίρασε στον μαθητή είκοσι μανταλάκια και πέντε χάρτινα λουλούδια, πέντε 
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χάρτινα φρούτα, πέντε χάρτινα ξερά φύλλα και πέντε χάρτινες νιφάδες χιονιού. 

Ο μαθητής κλήθηκε να φτιάξει τα δέντρα των τεσσάρων εποχών κρεμώντας με 

τα μανταλάκια τα χάρτινα σχέδια. Αφού ο μαθητής ολοκλήρωσε την 

δραστηριότητα ακολούθησε ξανά συζήτηση για τις τέσσερις εποχές και πώς 

είναι η βλάστηση σε κάθε εποχή. 

 

Πέμπτη παρέμβαση- Οι δώδεκα μήνες του Χρόνου. 

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός έδειξε στο μαθητή ένα χάρτινο 

δίσκο με τους δώδεκα μήνες του χρόνου. Αφού ο μαθητής διάβασε τα ονόματα 

όλων των μηνών, η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε στο μαθητή το παραμύθι «Ο 

δίσκος των μηνών κι ο ιππότης». Μετά την ολοκλήρωση της αφήγησης ξεκίνησε 

η δραστηριότητα «Πού είναι ο μήνας;». Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός είχε 

μπροστά της τρία μεταλλικά μπολάκια. Κάθε φορά έπαιρνε ένα καρτελάκι με ένα 

μήνα, το έκρυβε κάτω από κάποιο μπολάκι και τα μετακινούσε. Ο μαθητής 

έπρεπε να μαντέψει σωστά και να βρει σε ποιο μπολάκι κρυβόταν ο μήνας. 

Όταν μάντευε σωστά έπαιρνε το μήνα, αλλιώς επαναλαμβανόταν η ίδια 

διαδικασία. Αφού ο μαθητής πήρε και τους δώδεκα μήνες κλήθηκε να 

συμπληρώσει το δίσκο των μηνών. Κάθε καρτέλα με το όνομα των μηνών ήταν 

σαν κομμάτι πάζλ και ένωνε μόνο με τον προηγούμενο και επόμενο σωστό 

μήνα. 

 

Έκτη παρέμβαση- Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και οι κατευθύνσεις.  

Η διδασκαλία ξεκίνησε με την εκπαιδευτικό να παρουσιάζει στο μαθητή 

οκτώ καρτέλες με οκτώ μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητο, τρένο, λεωφορείο, 

ποδήλατο, μηχανάκι, φορτηγό, αεροπλάνο, καράβι). Το κάθε μέσο μεταφοράς 

είχε διαφορετική κατεύθυνση την οποία ο μαθητής κλήθηκε να δείξει 

τοποθετώντας χάρτινα βέλη. Στη συνέχεια της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός 

έδωσε στο μαθητή μια μπάλα και οκτώ κορίνες και ξεκίνησε η δραστηριότητα 

«Μπόουλινγκ με τα μέσα μεταφοράς». Ο μαθητής έπρεπε να στήνει τις κορίνες 

με τα μέσα μεταφοράς που του έλεγε η εκπαιδευτικός και να τα πετυχαίνει με 

την μπάλα. Στο τέλος της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός ζήτησε από το μαθητή να 

παρατηρήσει πάλι τα μέσα μεταφοράς, να πει ποιο του αρέσει πιο πολύ και 

ποια από αυτά έχει χρησιμοποιήσει. 
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Έβδομη παρέμβαση- Τα Επαγγέλματα του τόπου μου. 

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός μίλησε με το μαθητή για το 

επάγγελμα του ψαρά και του έδωσε είκοσι σύρματα πίπας για να σχηματίσει 

ψάρια. Στη συνέχεια της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε το παραμύθι 

«Ο ψαράς και τα πολύχρωμα ψάρια», έδωσε στο μαθητή ένα μαρκαδόρο, 

τοποθέτησε ένα μαρκαδόρο όρθιο στο θρανίο και σκόρπισε τα είκοσι ψάρια από 

σύρμα πίπας. Ο μαθητής έπρεπε να πιάσει κάθε ψάρι με το μαρκαδόρο που 

κρατούσε, χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου τα χέρια του και να το περάσει 

στον όρθιο μαρκαδόρο. Στο τέλος της διδασκαλίας, η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε 

το τέλος του παραμυθιού και συζήτησαν με το μαθητή για τα επαγγέλματα του 

ανθρώπου. 

 

Όγδοη παρέμβαση- Τα Γεωμετρικά Σχήματα.  

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός έδωσε στο μαθητή ένα 

διακορευτή και τέσσερα χρωματιστά χαρτόνια για να κάνει όσες περισσότερες 

τρύπες μπορεί και να τα συγκεντρώσει. Στη συνέχεια της διδασκαλίας, ο 

μαθητής έπρεπε να ξεχωρίσει τα χαρτάκια ανάλογα με το χρώμα τους. Έπειτα η 

εκπαιδευτικός έδωσε στο μαθητή ένα λευκό χαρτόνι στο οποίο είχε σχεδιάσει 

τέσσερα γεωμετρικά σχήματα (τετράγωνο, κύκλο, τρίγωνο, ορθογώνιο) και του 

εξήγησε πως πρέπει να κολλήσει τα χαρτάκια που έχει κόψει με το διακορευτή 

πάνω στο περίγραμμα των γεωμετρικών σχημάτων. Στο τέλος της διδασκαλίας, 

η εκπαιδευτικός κι ο μαθητής παρατήρησαν τα γεωμετρικά σχήματα, σύγκριναν 

το περίγραμμα τους και σχολίασαν το σχήμα τους. 

 

Ένατη παρέμβαση- Χριστούγεννα και χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Η διδασκαλία ξεκίνησε με την εκπαιδευτικό να δείχνει στο μαθητή οκτώ 

γεωμετρικά σχήματα (τρία τρίγωνα και τέσσερις κύκλους διαφορετικού μεγέθους, 

ένα τετράγωνο) και να του ζητά να πει το όνομα του καθενός. Έπειτα, με τη 

βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης 

Power Point έδειξε στο μαθητή εικόνες Χριστουγεννιάτικων δέντρων. Στη 

συνέχεια της διδασκαλίας, η εκπαιδευτικός ανακοίνωσε πως θα κατασκευάσουν 

ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο και έδωσε στο μαθητή ένα ψαλίδι για να κόψει 

επάνω στο περίγραμμα των γεωμετρικών σχημάτων. Αφού τα έκοψε και 

συναρμολόγησαν τα σχήματα και σχημάτισαν το δέντρο, του έδωσε ένα 
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συρραπτικό και του ζήτησε να τα συρράψει ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή. 

Στο τέλος της διδασκαλίας μίλησαν για τα Χριστούγεννα, το στολισμό των 

δέντρων και αναφέρθηκαν και σε άλλα έθιμα των Χριστουγέννων. 

 

Δέκατη διδασκαλία- Χριστούγεννα και χιονάνθρωπος. 

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης Power Point 

έδειξε στο μαθητή εικόνες από χιονάνθρωπους και του ανακοίνωσε πως θα 

φτιάξουν έναν στην τάξη. Μετά, έδωσε στο μαθητή έξι λευκά μπαλόνια και του 

ζήτησε να τα φουσκώσει σε διαφορετικό μέγεθος και να τα τοποθετήσει στη 

σειρά από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Στη συνέχεια της διδασκαλίας, ο 

μαθητής ένωσε τα μπαλόνια ανά δύο μεταξύ τους και σχηματίστηκαν οι 

χιονάνθρωποι. Η εκπαιδευτικός του έδωσε υλικά και του ζήτησε να ζωγραφίσει 

και να διακοσμήσει τους χιονάνθρωπους. Στο τέλος της διδασκαλίας, η 

εκπαιδευτικός διάβασε στο μαθητή τη Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Μάνου 

Κοντολέων «Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει». 

 

Ενδέκατη διδασκαλία- Τα ζώα του πλανήτη γη. 

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης Power Point 

έδειξε στο μαθητή εικόνες είκοσι ένα ζώων. Τα ζώα ήταν χωρισμένα σε τρείς 

κατηγορίες «Ζώα που κινούνται στη στεριά», «Ζώα που ζουν στη θάλασσα» και 

«Ζώα που πετούν στον αέρα». Σε κάθε εικόνα ήταν γραμμένο το όνομα του 

ζώου και συζήτησαν που ζει και κινείται το καθένα. Στη συνέχεια της 

διδασκαλίας, ξεκίνησε η δραστηριότητα «Πού μένει το ζώο;». Η εκπαιδευτικός 

έβαλε στο πάτωμα τρία μεγάλα κουτιά και ανακοίνωσε στο μαθητή ότι το 

πράσινο κουτί θα αντιπροσώπευε τη στεριά, το μπλε τη θάλασσα και το κίτρινο 

τον αέρα. Μετά σκόρπισε είκοσι ένα πολύχρωμα μπαλόνια στο πάτωμα. Κάθε 

μπαλόνι είχε την εικόνα ενός ζώου. Ο μαθητής έπρεπε να παίρνει ένα μπαλόνι 

κάθε φορά, να αναγνωρίζει το ζώο και να το τοποθετεί στο σωστό κουτί. Στο 

τέλος της διδασκαλίας, ακολούθησε συζήτηση για το ποια ζώα είναι κατοικία του 

ανθρώπου, ποια είναι άγρια και σχολιάστηκε το σώμα και το μέγεθος τους 

ανάλογα με το που ζουν και κινούνται. 
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Δωδέκατη διδασκαλία- Τα συναισθήματα του ανθρώπου. 

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός ζήτησε από το μαθητή να 

αναφέρει όσα συναισθήματα γνωρίζει και συζήτησαν πότε νιώθει κανείς 

χαρούμενος και τι μπορεί να κάνει ένα άτομα για να κάνει τους άλλους 

χαρούμενους. Στη συνέχεια της διδασκαλίας ξεκίνησε η δραστηριότητα «Ο 

κουμπαράς με τα συναισθήματα». Η εκπαιδευτικός τοποθέτησε στο θρανίο οκτώ 

χάρτινες καρτέλες κυκλικού σχήματος που έγραφαν κάποιο συναίσθημα και 

έναν χάρτινο κουμπαρά. Έπειτα ξεκίνησε την ανάγνωση του παραμυθιού «Ένας 

πιγκουίνος άσπρος, μαύρος, κίτρινος και μια τίγρη» του Μάνου Κοντολέων. 

Όταν διέκοπτε την αφήγηση ο μαθητής έπρεπε να διαλέγει το συναίσθημα που 

μόλις είχε ακούσει και να τοποθετεί την καρτέλα στον κουμπαρά. Στο τέλος της 

διδασκαλίας, συζήτησαν για τα συναισθήματα που αναφέρονταν στο παραμύθι 

και η εκπαιδευτικός ζήτησε από το μαθητή να περιγράψει τι συναισθήματα του 

δημιούργησε το παραμύθι και η δραστηριότητα. 

 

Ενδεικτικό Πλάνο και Ημερολόγιο Διδασκαλίας. 

Η συγκεκριμένη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 

του 2016. Το θέμα της ήταν «Τα ζώα του πλανήτη γη» και η δραστηριότητα ήταν 

η μεταφορά μπαλονιών. Βασικός στόχος της ήταν η ανάπτυξη του 

οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή μέσω της διαχείρισης αντικειμένων 

όπως τα μπαλόνια, που έχουν εύκαμπτα και συνήθως ελαστικά τοιχώματα. 



 43 

Πλάνο Διδασκαλίας- Ενότητα 11η: Τα ζώα του πλανήτη γη 

Δραστηριότητα 11η: Μεταφορά μπαλονιών  

Ημέρα: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 

 

Υλικά:  

 Μπαλόνια, 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, 

 Χάρτινα κουτιά. 

 

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, 

 Σταθερότητα χεριού, 

 Συντονισμός ματιού- χεριού. 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να ονομάζει τα ζώα,  

 Να τα ταξινομεί ανάλογα με το που ζουν και κινούνται, 

 Να περιγράφει το σώμα των ζώων. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων,  

 Διαμόρφωση αξιών. 

 

 

1η Φάση: Προετοιμασία  

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός δείχνει στο μαθητή με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης 

Power Point εικόνες ζώων. Τα ζώα είναι χωρισμένα σε τρείς κατηγορίες. Στην 

πρώτη, «Ζώα που κινούνται στη στεριά» θα δείξει το σκύλο, την αγελάδα, το 

κουνέλι, το λιοντάρι, τη γάτα, τον πίθηκο και τη χελώνα. Στη δεύτερη 
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κατηγορία «Ζώα που ζουν στη θάλασσα», θα δείξει το δελφίνι, τον αστερία, 

τον καρχαρία, τη μέδουσα, το χρυσόψαρο, το χταπόδι και τη φάλαινα. Στην 

τρίτη, «Ζώα που πετούν στον αέρα» θα δείξει τον αετό, το καναρίνι, την 

κουκουβάγια, τη σφήκα, το σπουργίτι, το γλάρο και την πεταλούδα. Σε κάθε 

εικόνα φαίνεται το ζώο και είναι γραμμένο ολογράφως το όνομα του. Ο 

μαθητής παρατηρεί το ζώο, διαβάζει το όνομα του και αναφέρει ότι γνωρίζει 

για το καθένα. Η εκπαιδευτικός δίνει όποτε χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες 

στο μαθητή και κυρίως σχολιάζει που μένει, τρέφεται και κινείται το καθένα 

από τα εικονιζόμενα ζώα. 

 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας ξεκινά η δραστηριότητα «Πού μένει το 

ζώο;». Η εκπαιδευτικός τοποθετεί στο πάτωμα τρία κουτιά. Ανακοινώνει στο 

μαθητή ότι το πράσινο κουτί είναι η στεριά, το μπλε η θάλασσα και το κίτρινο 

ο ουρανός. Στη συνέχεια δείχνει στο μαθητή ένα προς ένα εικοσιένα μπαλόνια 

μέτρια φουσκωμένα. Το κάθε μπαλόνι έχει επάνω του κολλημένη την εικόνα 

ενός ζώου. Συνολικά είναι επτά ζώα που ζουν στη στεριά, επτά ζώα που ζουν 

στη θάλασσα και επτά ζώα που πετούν στον αέρα. Ο μαθητής καλείται να 

παίρνει ένα μπαλόνι, να ονομάζει το ζώο που είναι κολλημένο επάνω και να 

το βάζει το σωστό κουτί, που συμβολίζει που ζει και κινείται το καθένα. 

 

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα η εκπαιδευτικός και ο μαθητής 

κοιτούν αν τα ζώα έχουν τοποθετηθεί σωστά στη στεριά, τη θάλασσα και τον 

αέρα. Συζητούν για τα ζώα, αναφέρουν ποια από αυτά είναι κατοικίδια του 

ανθρώπου, ποια είναι άγρια και ποια προσφέρουν τροφή στον άνθρωπο. 

Σχολιάζουν το σώμα τους και το μέγεθος τους ανάλογα με το που ζουν και 

κινούνται. 
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Ημερολόγιο- Ενότητα 11η: Τα ζώα του πλανήτη γη 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στην αρχή της διδασκαλίας με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

το πρόγραμμα παρουσίασης Power Point έδειξα στο μαθητή εικόνες ζώων. Τα ζώα 

ήταν χωρισμένα σε τρείς κατηγορίες, «Ζώα που κινούνται στη στεριά», «Ζώα που 

ζουν στη θάλασσα», «Ζώα που πετούν στον αέρα» και κάθε κατηγορία είχε εφτά 

ζώα. Στη συνέχεια, έδωσα στο μαθητή τρία κουτιά, ένα πράσινο που συμβόλιζε τη 

στεριά, ένα μπλε που συμβόλιζε τη θάλασσα και ένα κίτρινο που συμβόλιζε τον 

αέρα. Ο μαθητής έπρεπε να παίρνει κάθε φορά ένα μπαλόνι που είχε τη 

φωτογραφία ενός ζώου, να λέει το όνομα του ζώου και να το τοποθετεί στο κουτί 

που συμβολίζει που ζει και κινείται το καθένα. Στο τέλος της διδασκαλίας, κοιτάξαμε 

τα μπαλόνια που ήταν στα κουτιά, σχολιάσαμε κάποια λάθη που έγιναν και 

ακολούθησε συζήτηση για τα ζώα. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Μερικές εικόνες ζώων που χρησιμοποίησα μπέρδεψαν το μαθητή. Πιο 

συγκεκριμένα, ο πίθηκος ήταν πάνω σε ένα δέντρο. Αυτό σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι ο μαθητής δεν ήταν εξοικειωμένος με όλα τα ζώα τον ώθησε στο να τον 

τοποθετήσει στη κατηγορία «Ζώα που πετούν στον αέρα». Ακόμα, μπερδεύτηκε με 

τη σφήκα. Επειδή δεν είχε μεγάλα φτερά σαν της πεταλούδας την έβαλε στην 

κατηγορία «Ζώα που κινούνται στη στεριά». Ενώ, η εικόνα της πεταλούδας που 

ήταν στο μπλε ουρανό επίσης τον προβλημάτισε ότι ίσως το μπλε ήταν το χρώμα 

της θάλασσας. Ωστόσο, τελικά την τοποθέτησε στη σωστή κατηγορία «Ζώα που 

πετούν στον αέρα». Τέλος, τον προβλημάτισε η εικόνα του αστερία που ενώ 

φαινόταν το γαλάζιο της θάλασσας, εντούτοις ο αστερίας ήταν πάνω σε ένα βράχο. 

Αυτό τον ώθησε στο να τον τοποθετήσει στην κατηγορία «Ζώα που κινούνται στη 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχής ήταν η δραστηριότητα «Πού μένει το ζώο;», όπου ο 

μαθητής μετέφερε ένα ένα τα μπαλόνια με τις εικόνες των ζώων στο κουτί που 

αντιπροσώπευε που ζει και κινείται το καθένα. Ο μαθητής σήκωνε ένα μπαλόνια, 

είχε αγωνία ποιο ζώο θα πετύχει κάθε φορά και το μετέφερε στο αντίστοιχο κουτί. 

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις που τα μπαλόνια ήταν πολλά σε ένα κουτί και 

κάποιο έπεφτε έξω, ο μαθητής από μόνος του έσπευδε να το βάλει μέσα. Λιγότερο 

επιτυχές ήταν το γεγονός πως οι εικόνες κάποιων ζώων (πίθηκος, αστερίας) 

μπέρδεψαν το μαθητή. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Ο μαθητής έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας 

και φάνηκε να διασκεδάζει που οι εικόνες των ζώων ήταν κολλημένες πάνω σε 

μπαλόνια. Ωστόσο, στην αρχή της δραστηριότητας «Πού μένει το ζώο;» δεν 

ανταποκρίθηκε καλά στο πιάσιμο των μπαλονιών από το πάτωμα. Πιο 

συγκεκριμένα, έπιανε τα μπαλόνια με τις άκρες των δακτύλων του, τα έσφιγγε κι 

αυτά του έφευγαν. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Ο μαθητής κυρίως δυσκολεύτηκε γιατί δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος με όλα τα 

ζώα. Ενώ, γνώριζε καλά το σκύλο, τη γάτα, τον καρχαρία και ξεχώριζε τα πουλιά, 

προβληματίστηκε στην πεταλούδα και τοποθέτησε σε λάθος κατηγορία τρία ζώα 

(αστερία, πίθηκο, σφήκα). Ενώ είχε προηγηθεί η παρουσίαση μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης Power Point και η 

συζήτηση, εντούτοις επηρεάστηκε από τις εικόνες και έκανε μερικά λάθη.  

 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει; 

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στο βασικό στόχο που είχα θέσει, δηλαδή 



 47 

την ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού. Επίσης, μπόρεσα να ελέγξω τη 

σταθερότητα του χεριού του μαθητή και τη συγκέντρωση της προσοχής του, καθώς 

κάθε φορά έπρεπε να πιάνει ένα μπαλόνι και να βλέπει ποιο ζώο φαίνεται στην 

εικόνα. Επιπλέον, η μεταφορά των μπαλονιών και η τοποθετήσει τους σε 

συγκεκριμένα κουτιά είχε θετική επίδραση στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας 

του μαθητή και στην ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων του. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα άλλαζα το σχεδιασμό της διδασκαλίας όπου ο μαθητής καλούνταν να 

σηκώσει ένα ένα τα μπαλόνια, να δει την εικόνα του κάθε ζώου και να το μεταφέρει 

στο σωστό κουτί. Αυτό που θα άλλαζα θα ήταν οι εικόνες. Θα επέλεγα 

ασπρόμαυρες εικόνες που θα φαίνονταν μόνο τα ζώα, χωρίς κανένα στοιχείο από 

το περιβάλλον που ζουν και κινούνται. Με αυτό τον τρόπο ίσως κατάφερνα ο 

μαθητής να βασιστεί στις γνώσεις του για τα ζώα από την παρουσίαση και τη 

συζήτηση που είχαν προηγηθεί, χωρίς να προβληματίζεται από το σύνολο της 

εικόνας. 
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2. Αποτελέσματα 
 

2.1. Δοκιμασία VMI (Visual Motor Integration, Beery, 1997) 

 
Η δοκιμασία VMI (Visual Motor Integration, Beery, 1997) χρησιμοποιήθηκε 

πριν από τις παρεμβάσεις, με τη μορφή προέλεγχου και μετά την ολοκλήρωση 

των παρεμβάσεων ως μετέλεγχος. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε 

προέλεγχος του οπτικοκινητικού συντονισμού, της οπτικής αντίληψης, της 

λεπτής κινητικότητας και της σταθερότητας του χεριού του μαθητή. Μετά το 

πέρας των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε ο μετέλεγχος, ώστε να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα των δύο δοκιμασιών και να γίνει αξιολόγηση τους.  

 Κατά τον προέλεγχο στη δοκιμασία VMI ο μαθητής συμπλήρωσε 

συνολικά έξι φόρμες. Στη δοκιμασία Οπτικής Αντίληψης (Visual Perception) ο 

μαθητής μέσα στα απαιτούμενα χρονικά όρια συμπλήρωσε τις πρώτες έξι 

φόρμες και στη δοκιμασία Κινητικού Συντονισμού (Motor Coordination) 

συμπλήρωσε συνολικά δέκα φόρμες.  

Ο μετέλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση όλων των 

παρεμβάσεων. Το διάστημα μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου ελέγχου με 

τη δοκιμασία VMI είναι περισσότερο από τρεις μήνες. Αυτή τη φορά στη 

δοκιμασία VMI ο μαθητής αντέγραψε μέσα στα χρονικά όρια έξι σχήματα. Στη 

δοκιμασία Οπτικής Αντίληψης (Visual Perception) συμπλήρωσε συνολικά 

δεκατρείς φόρμες και στη δοκιμασία Κινητικού Συντονισμού (Motor 

Coordination), ο μαθητής αυτή τη φορά συμπλήρωσε εννιά φόρμες (βλ. Πίνακα 

1). 

 
Πίνακας 1. Επίδοση του μαθητή στη δοκιμασία VMI. 

 Προέλεγχος Μετέλεγχος 

VMI 6 6 

Οπτική Αντίληψη 6 13 

Κινητικός Συντονισμός  10 9 
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2.1. Ημερολόγια 
 

Μετά από κάθε παρέμβαση τηρούνταν το ημερολόγιο. Στα ημερολόγια 

παρουσιάζεται λεπτομερώς η απόδοση και η βελτίωση του οπτικοκινητικού 

συντονισμού του μαθητή, καθώς και προβλήματα που τυχόν προέκυψαν σε 

κάθε δραστηριότητα. Μέσα από την ανάλυση των ημερολογίων συνεπώς, 

μπορούμε να εκμαιεύσουμε στοιχεία για το αναπτυξιακό προφίλ του μαθητή από 

την αρχή των παρεμβάσεων μέχρι το τέλος και να συλλέξουμε ποιοτικά 

αποτελέσματα.  

Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα των ημερολογίων παρουσιάζεται 

η απόδοση του μαθητή σε σχέση με το βασικό σκοπό των παρεμβάσεων, που 

είναι η ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού, καθώς και όσο αφορά τους 

επιμέρους στόχους που τέθηκαν. Επίσης, γίνεται καταγραφή των σημείων που ο 

μαθητής δυσκολεύτηκε και δίνεται έμφαση στη προσπάθεια που τελικά κατέβαλε 

για να τα καταφέρει. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η σύνταξη των 

ημερολογίων δίνει τη δυνατότητα ο μαθητής να εξεταστεί σαν μια 

προσωπικότητα με βάση τις ειδικές ανάγκες που έχει και τις κινητικές δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει. Απαιτείται, ωστόσο, προσεχτική συλλογή των 

αποτελεσμάτων και μετέπειτα, προσεχτικός έλεγχος για να παρουσιαστεί η 

συνολική του εικόνα. Τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητο να καταγραφούν 

πρέπει να προκύπτουν από προσεχτική παρατήρηση και να οργανωθούν με 

τρόπο τέτοιο ώστε να δίνουν τα σωστά αποτελέσματα. 

Ήδη από τον προέλεγχο διαπιστώθηκε η δυσκολία που αντιμετώπιζε ο 

μαθητής στο κράτημα του μολυβιού. Στις πρώτες παρεμβάσεις παρατηρήθηκε η 

δυσκολία του μαθητή να χειριστεί αντικείμενα διαφορετικού μεγέθους και 

σχήματος, καθώς και να τα μεταφέρει. Σταδιακά, όμως, μέσα από τις 

παρεμβάσεις σημειώθηκε μεγάλη βελτίωση. 

 Στην πρώτη παρέμβαση με θέμα τα «Τα χρώματα μπερδεύτηκαν!» ο 

μαθητής κλήθηκε να μεταφέρει με το μανταλάκι χαρτάκια διαφορετικού 

χρώματος και σχήματος στο κουτί με το αντίστοιχο χρώμα. Ο μαθητής 

δυσκολεύτηκε να χρησιμοποιήσει το μανταλάκι. Στην αρχή το κράτησε με το δεξί 

του χέρι αλλά δεν είχε τη δύναμη να το ανοίξει. Αφού μετέφερε τα δύο πρώτα 

χαρτάκια, έπιασε το μανταλάκι με το αριστερό χέρι και μετέφερε όλα τα χαρτάκια 

από το θρανίο στα κουτιά. Περισσότερο, όμως, δυσκολεύτηκε να πιάσει από το 
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θρανίο τα χαρτάκια με το μανταλάκι. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε να δυσκολεύεται 

περισσότερο με τα χαρτάκια που είχαν σχήμα τρίγωνο, ρόμβο, ενώ πιο εύκολα 

έπιανε τους κύκλους. Από την άλλη, επιτυχές ήταν το γεγονός ότι ο μαθητής 

μετέφερε όλα τα χαρτάκια με το μανταλάκι στα κουτιά που απείχαν τουλάχιστον 

ένα μέτρο από το θρανίο και τα τοποθετούσε στο σωστό κουτί. Συνολικά, έκανε 

λάθος πέντε φορές στα είκοσι χαρτάκια, αλλά αμέσως το διόρθωνε χωρίς 

καθόλου ανατροφοδότηση. Τέλος, ο μαθητής φάνηκε να απολαμβάνει το 

παραμύθι με τις λίμνες και του άρεσαν οι εικόνες με τα αντιπροσωπευτικά ζώα 

και αντικείμενα των οκτώ χρωμάτων (μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, 

πορτοκαλί, μωβ, ροζ, καφέ), αλλά φάνηκε να μπερδεύει κάποια από τα 

χρώματα.  

 Στη δεύτερη παρέμβαση με θέμα τα «Ώρα για παραμύθια!» ο μαθητής 

έπρεπε να διπλώσει λωρίδες αλουμινόχαρτου για να σχηματίσει μπάλες και να 

τις μεταφέρει από το θρανίο σε ένα μεταλλικό κάδο. Ο μαθητής δε δυσκολεύτηκε 

να κάνει τις λωρίδες του αλουμινόχαρτου μπάλες, αλλά από είκοσι λωρίδες 

σχημάτισε συνολικά δεκαπέντε μπάλες, γιατί σε κάποιες έβαλε δύο λωρίδες 

κατά τη δίπλωση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μεταφέρει δεκαπέντε μπάλες με 

το κουτάλι και όχι είκοσι. Φάνηκε, ωστόσο, να δυσκολεύεται στη μεταφορά των 

αλουμινένιων μπαλών με το κουτάλι. Μόνο τις τρείς πρώτες μπάλες μπόρεσε να 

μεταφέρει περπατώντας όρθιος προς το μεταλλικό κάδο. Στην μεταφορά των 

υπόλοιπων ο μαθητής είχε γονατίσει και κινούνταν με αυτό τον τρόπο. Επίσης, 

στη μεταφορά της δέκατης μπάλας έπιασε το κουτάλι με τα δύο χέρια. 

Περισσότερο επιτυχής δηλαδή, ήταν η μεταφορά των πρώτων τριών 

αλουμινένιων μπαλών, καθώς ο μαθητής τις μετέφερε περπατώντας όρθιος.  

 Στην τρίτη παρέμβαση με θέμα «Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το δέκα» με 

τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης 

Power Point, ο μαθητής έπρεπε να μεταφέρει τη χλαπάτσα (παιχνίδι από μάζα 

υλικού το οποίο είναι τρομερά εύπλαστο) και να τη βάλει στο εικονιζόμενο κάθε 

φορά δοχείο, ώστε να συλλέξει όλα τα καρτελάκια με τους αριθμούς. Στην αρχή 

της διδασκαλίας ο μαθητής δίσταζε να πιάσει τη χλαπάτσα. Όταν τελικά ένιωσε 

άνετα με το εύπλαστο υλικό της, την έπιασε με τα δάχτυλα με τρόπο τέτοιο ώστε 

να κοπεί ένα μικρό κομμάτι της. Ωστόσο, ο μαθητής έβαλε τη χλαπάτσα σε όλα 

τα δοχεία, ακόμη και στα πιο μικρά, χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια του για 

να μην πέσει στο έδαφος και μάζεψε όλα τα καρτελάκια με τους αριθμούς. 
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Εντούτοις, δεν μπορούσε να την σηκώσει από λείες επιφάνειες, όπως το 

πάτωμα, όπου το εύπλαστο υλικό της άπλωνε. Τέλος, ο μαθητής δυσκολεύτηκε 

περισσότερο στο τέλος της διδασκαλίας, όταν κλήθηκε να τοποθετήσει τα 

καρτελάκια με τους αριθμούς από το ένα μέχρι το δέκα στη σωστή σειρά. 

Μολονότι έλεγε τα ονόματα τους, η σειρά που τους τοποθέτησε δεν ήταν σωστή. 

Τελικά, ο μαθητής τα κατάφερε και στο τέλος επανέλαβε προφορικά τους 

αριθμούς. 

 Στην τέταρτη παρέμβαση με θέμα «Οι τέσσερις εποχές» ο μαθητής 

κλήθηκε να φτιάξει τα δέντρα των τεσσάρων εποχών. Πιο συγκεκριμένα, έπρεπε 

να κρεμάσει με τα μανταλάκια στο δέντρο της άνοιξης πέντε λουλούδια, στο 

δέντρο του καλοκαιριού πέντε φρούτα, στο δέντρο του φθινόπωρου πέντε ξερά 

φύλλα και στο δέντρο του χειμώνα πέντε νιφάδες χιονιού. Στην αρχή της 

δραστηριότητας ο μαθητής δυσκολεύτηκε να κρεμάσει τα πρώτα τρία λουλούδια, 

επειδή το δέντρο κουνιόταν και δεν ήταν σταθερό. Τα λουλούδια και τα ξερά 

φύλλα τον δυσκόλεψαν περισσότερο να τα κρεμάσει και του έπεσαν αρκετές 

φορές. Επίσης, το διαφορετικό σχήμα των χάρτινων κατασκευών και των 

κλαδιών των δέντρων, είχε σαν αποτέλεσμα ο μαθητής να δυσκολευτεί με το 

που πρέπει να βάλει το μανταλάκι, ώστε να κρεμάσει σωστά τα χάρτινα 

διακοσμητικά πάνω στα κλαδιά. Συνολικά, ο μαθητής έκανε ένα λάθος και 

κρέμασε μια νιφάδα χιονιού στο δέντρο του φθινοπώρου, ενώ δεν ολοκλήρωσε 

τη δραστηριότητα και δεν κρέμασε τρείς νιφάδες χιονιού. 

Στην πέμπτη παρέμβαση με θέμα «Οι δώδεκα μήνες του χρόνου» ο 

μαθητής έπρεπε να συγκεντρώσει τους δώδεκα μήνες του χρόνου. Πιο 

συγκεκριμένα, στη δραστηριότητα «Πού είναι ο μήνας;» έπρεπε να επιλέγει 

σωστά από τα τρία μεταλλικά δοχεία κάτω από το οποίο ήταν ο μήνας. Ο 

μαθητής δυσκολεύτηκε με τη δραστηριότητα, καθώς μόνο δύο φορές βρήκε με 

την πρώτη το σιδερένιο μπολάκι κάτω από το οποίο ήταν ο μήνας. Ωστόσο, 

ενθουσιάστηκε συνολικά με τη δραστηριότητα και του άρεσαν τα σιδερένια 

μπολάκια. Δεν μπορούσε, όμως, να συγκεντρωθεί στο μπολάκι κάτω από το 

οποίο η εκπαιδευτικός τοποθετούσε το μήνα. Όσες φορές τα μπολάκια 

μετακινήθηκαν μόνο με δύο κινήσεις ήταν πιο εύκολο για αυτόν. Αντίθετα, όταν 

μετακινήθηκαν πιο πολλές φορές δυσκολεύτηκε πολύ. Ήταν, όμως, ιδιαίτερα 

προσεχτικός και επαναλάμβανε μαζί με την εκπαιδευτικό τις μαγικές λέξεις 

«άκατα μάκατα». Έπειτα, όταν κλήθηκε να συμπληρώσει το πάζλ, δεν 



 52 

ανταποκρίθηκε τόσο πολύ και τελικά τοποθέτησε τους μήνες στη σειρά αλλά δεν 

έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον με την πρώτη δραστηριότητα. 

Στην έκτη παρέμβαση με θέμα «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ο μαθητής 

πρώτα κλήθηκε να προσδιορίσει τις κατευθύνσεις και έπειτα να πετύχει με μια 

ελαφριά μπάλα οκτώ κορίνες, που η καθεμία αντιπροσώπευε ένα μέσο μαζικής 

μεταφοράς. Ο μαθητής γνώριζε όλα τα μέσα μεταφοράς και τοποθέτησε σωστά 

τα βελάκια των κατευθύνσεων και για τις οκτώ καρτέλες που είδε. Όσον αφορά 

τη δραστηριότητα «Μπόουλινκ με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ο μαθητής είχε 

απέναντι του και τις οκτώ κορίνες. Ωστόσο, στις πρώτες πέντε βολές έστελνε τη 

μπάλα μόνο προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να μην ρίχνει όλες τις κορίνες. Στη 

συνέχεια της δραστηριότητας όμως κατάφερε με τρείς βολές να ρίξει όλες τις 

κορίνες, καθώς και να πετυχαίνει μία κορίνα μόνη της με την πρώτη 

προσπάθεια. 

Στην έβδομη παρέμβαση με θέμα «Επαγγέλματα του τόπου μου» ο 

μαθητής κλήθηκε να δώσει σχήμα σε εικοσιένα σύρματα πίπας, ώστε να 

θυμίζουν ψάρια και δυσκολεύτηκε. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπόρεσε στην πρώτη 

του προσπάθεια να επιτύχει το κυκλικό σχήμα. Ωστόσο, στη δεύτερη και στην 

τρίτη προσπάθεια τα κατάφερε, ενώ στην πορεία της δραστηριότητας η 

βελτίωση ήταν σαφής. Στη συνέχεια με την παράλληλη αφήγηση του 

παραμυθιού «Ο ψαράς και πολύχρωμα ψάρια» κλήθηκε να πιάνει κάθε ψάρι με 

το μαρκαδόρο που κρατούσε και το περνά σε ένα μαρκαδόρο που η 

εκπαιδευτικός είχε στερεώσει όρθιο στο θρανίο, χωρίς όμως να βοηθήσει με τα 

δάχτυλα του. Το πιάσιμο των ψαριών με το μαρκαδόρο ήταν επιτυχές, καθώς 

και το πέρασμα τους στον όρθιο μαρκαδόρο. Ο μαθητής έδειξε ιδιαίτερη 

προσοχή και ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα. Λιγότερο επιτυχής, όμως, ήταν η 

συζήτηση για τα επαγγέλματα, καθώς ο μαθητής δεν γνώριζε πολλά. 

Στην όγδοη παρέμβαση με θέμα τα «Τα Γεωμετρικά Σχήματα» ο μαθητής 

κλήθηκε να κάνει με το διακορευτή όσες περισσότερες τρύπες μπορούσε σε 

τέσσερα χρωματιστά χαρτόνια. Στη συνέχεια, έπρεπε να ξεχωρίσει ανάλογα με 

το χρώμα τα χαρτάκια που είχαν κοπεί με το διακορευτή και να τα κολλήσει στο 

περίγραμμα τεσσάρων γεωμετρικών σχημάτων. Ο μαθητής έκανε πάρα πολλές 

τρύπες και στα τέσσερα χαρτόνια. Όμως, κρατούσε το διακορευτή και με τα δύο 

του χέρια με αποτέλεσμα να χρειαστεί βοήθεια στο κράτημα των χαρτονιών. 

Επίσης, ξεχώρισε τα χαρτάκια ανάλογα με το χρώμα τους και δεν τον 
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δυσκόλεψε το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα μικρά. Ωστόσο, δυσκολεύτηκε όταν 

έπρεπε να τα πιάσει και να τα κολλήσει. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολευόταν να τα 

σηκώσει από το θρανίο. Όταν κατάφερνε να τα σηκώσει, τους έβαζε κόλλα και 

δεν μπορούσε να τα κολλήσει στο χαρτί, γιατί κολλούσαν στα δάχτυλα του. Ο 

μαθητής κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και τελικά κατάφερε να κολλήσει μερικά 

μόνο χαρτάκια. 

Στην ένατη παρέμβαση με θέμα «Χριστούγεννα και Χριστουγεννιάτικο 

Δέντρο» ο μαθητής έπρεπε αρχικά να κόψει με το ψαλίδι οκτώ γεωμετρικά 

σχήματα, τρία τρίγωνα και τέσσερις κύκλους διαφορετικού μεγέθους και ένα 

τετράγωνο, που ήταν σχεδιασμένα σε χαρτόνια. Ο μαθητής δυσκολεύτηκε στην 

κοπή των γεωμετρικών σχημάτων με το ψαλίδι. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει 

τη μαύρη γραμμή που ήταν το περίγραμμα τους και συνεχώς ξέφευγε. Ωστόσο, 

προσπάθησε αρκετά και πολλές φορές διόρθωσε σημεία που δεν είχε κόψει 

σωστά. Όμως τα χρονικά πλαίσια δε μας επέτρεπαν να προσπαθήσει να κόψει 

και τα οκτώ γεωμετρικά σχήματα και συνολικά έκοψε τέσσερα.  Αφού 

ολοκλήρωσε την κοπή τους, κλήθηκε να τα συναρμολογήσει σωστά και να τα 

συρράψει, ώστε να σχηματίσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τελικά, ο μαθητής 

ολοκλήρωσε την κατασκευή. Ιδιαίτερα επιτυχής ήταν η χρήση του συρραπτικού. 

Στη δέκατη παρέμβαση με θέμα «Χριστούγεννα και Χιονάνθρωπος» ο 

μαθητής έπρεπε να φουσκώσει έξι μπαλόνια και στη συνέχεια να τα τοποθετήσει 

στο θρανίο από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Στη συνέχεια κλήθηκε να τα 

δέσει ανά δύο μεταξύ τους, για να σχηματιστούν τρείς χιονάνθρωποι και μετά να 

τους ζωγραφίσει και να τους διακοσμήσει με τα διαθέσιμα υλικά. Ο μαθητής 

φούσκωσε όλα τα μπαλόνια και τα τοποθέτησε σωστά από το μικρότερο προς 

το μεγαλύτερο. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να δέσει τα μπαλόνια μεταξύ τους. Όσον 

αφορά τη διακόσμηση των χιονάνθρωπων, αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα υλικά, 

αλλά χρειάστηκε βοήθεια για να μένουν σταθερά τα μπαλόνια όταν τα ζωγράφιζε 

με τους μαρκαδόρους. 

Στην ενδέκατη παρέμβαση με θέμα τα «Τα ζώα του πλανήτη γη» με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και το πρόγραμμα παρουσίασης Power 

Point ο μαθητής είδε εικόνες εικοσιένα ζώων, που ήταν χωρισμένα σε τρείς 

κατηγορίες, «Ζώα που κινούνται στη στεριά», «Ζώα που ζουν στη θάλασσα», 

«Ζώα που πετούν στον αέρα». Στη συνέχεια του ανατέθηκε να μεταφέρει 

εικοσιένα μπαλόνια που το καθένα είχε την εικόνα ενός ζώου, σε τρία κουτιά. Το 
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πράσινο που συμβόλιζε τη στεριά, το μπλε που συμβόλιζε τη θάλασσα και το 

κίτρινο που συμβόλιζε τον αέρα. Ο μαθητής τα πήγε καλά στη μεταφορά των 

μπαλονιών, τα κρατούσε σωστά, πολλές φορές με το ένα χέρι και δεν έσπασε 

κανένα. Παρόλο, που είχε προηγηθεί η παρουσίαση μέσω του προγράμματος 

παρουσίασης Power Point, ο μαθητής δυσκολεύτηκε, γιατί δεν ήταν τόσο 

εξοικειωμένος με όλα τα ζώα. Ενώ, γνώριζε καλά το σκύλο, τη γάτα, τον 

καρχαρία και ξεχώριζε τα πουλιά, προβληματίστηκε στην πεταλούδα και 

τοποθέτησε σε λάθος κατηγορία τρία ζώα (αστερία, πίθηκο, σφήκα).  

Στη δωδέκατη παρέμβαση με θέμα τα «Τα συναισθήματα του ανθρώπου» 

η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε το παραμύθι «Ένας πιγκουίνος άσπρος, μαύρος και 

κίτρινος» του Μάνου Κοντολέων. Συνολικά η αφήγηση διακόπηκε οκτώ φορές. 

Κάθε φορά που η εκπαιδευτικός σταματούσε την αφήγηση, ο μαθητής έπρεπε 

από οκτώ χάρτινες καρτέλες με συναισθήματα, να εντοπίσει αυτό που μόλις είχε 

ακούσει και να το τοποθετήσει σε ένα χάρτινο «Κουμπαρά των 

Συναισθημάτων». Στη δραστηριότητα «Ο κουμπαράς με τα συναισθήματα» ο 

μαθητής δυσκολεύτηκε κάποιες φορές να επιλέξει μεταξύ των συναισθημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, μπέρδευε τα συναισθήματα «τρομάζω» και «φοβάμαι» αν και 

πριν τη διακοπή της αφήγησης είχε ακούσει τις λέξεις «τρόμαξε» και 

«φοβήθηκε» αντίστοιχα. Επίσης, δυσκολεύτηκε να επιλέξει μεταξύ του 

«χαμογελάω» και «είμαι ευτυχισμένος». Έτσι δύο φορές προσπάθησε να 

τοποθετήσει δύο καρτέλες μαζί μέσα στον κουμπαρά, αλλά η εκπαιδευτικός δεν 

το επέτρεψε. Εντούτοις, ο μαθητής έβαλε όλες τις κυκλικές χάρτινες καρτέλες 

στον κουμπαρά και δεν δυσκολεύτηκε, παρόλο που ο κουμπαράς ήταν χάρτινος 

και δεν ήταν ιδιαίτερα σταθερός. 
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3. Συζήτηση  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ανάπτυξης και της 

βελτίωσης του οπτικοκινητικού συντονισμού σε παιδιά με νοητική υστέρηση. Ο 

οπτικοκινητικός συντονισμός των παιδιών με νοητική υστέρηση διαφέρει από τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τις περισσότερες φορές η ανάπτυξη 

πραγματοποιείται σταδιακά και δεν συνάδει με την ηλικία του παιδιού. Τα 

ελλείμματα στον οπτικοκινητικό συντονισμό έχουν σαν αποτέλεσμα το παιδί να 

παρουσιάσει προβλήματα στη γραφή και στην ανάγνωση, καθώς και σε 

κινητικές δραστηριότητες και σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, όπως η 

αυτοσυντήρηση, το ντύσιμο και οι κατασκευές. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε 

και εφαρμόσθηκε πιλοτική παρέμβαση σε ένα μαθητή οκτώ ετών που φοιτά 

στην Α΄ Δημοτικού στο Ειδικό Σχολείο Φλώρινας. Ο μαθητής συμμετείχε σε 

δώδεκα συνολικά παρεμβάσεις και έπειτα από κάθε παρέμβαση, τηρούνταν 

ημερολόγιο για να σημειωθεί η απόδοση του μαθητή.  

Για την αξιολόγηση του οπτικοκινητικού συντονισμού του μαθητή 

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

2010). Πιο συγκεκριμένα, το VMI πραγματοποιήθηκε πριν από την διεξαγωγή 

του προγράμματος παρέμβασης και μετά την ολοκλήρωση του. Με αυτό τον 

τρόπο διεξάχθηκε ένας προέλεγχος στην οπτική αντίληψη, το κινητικό 

συντονισμό και τη λεπτή κινητικότητα του μαθητή πριν από την παρέμβαση και 

ένας μετέλεγχος, για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του. 

 Κατά τον προέλεγχο της δοκιμασία VMI ο μαθητής δεν μπόρεσε να 

ανταποκριθεί στη μίμηση των σχημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις τα σχήματα 

που σχεδίασε με το μολύβι θυμίζουν περισσότερο κύκλους και κάποιες φορές 

τέμνονται από γραμμές και διακρίνονται μερικές γωνίες. Στη δοκιμασία Οπτικής 

Αντίληψης μέσα στα απαιτούμενα χρονικά εντόπισε σωστά τα πέντε όμοια 

σχήματα, αλλά έκανε ένα λάθος. Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο μαθητής όταν 

επέλεγε το σχήμα που θεωρούσε σωστό, για να το σημειώσει το μουτζούρωνε 

με το μολύβι. Τέλος, στη δοκιμασία Κινητικού Συντονισμού ο μαθητής 

ανταποκρίθηκε περισσότερο, καθώς συμπλήρωσε συνολικά δέκα φόρμες. 

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι γραμμές που τράβηξε ξέφυγαν από 
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τα πλαίσια των σχημάτων. Από την αξιολόγηση της συνολικής δοκιμασίας του 

VMI ως προελέγχου προέκυψε ότι τα αποτελέσματα του μαθητή είναι 

περισσότερο ποιοτικά, ενώ δε μπορεί να καταταχθεί σε κάποια τυπική 

βαθμολογία με βάση την απόδοση του. 

Στον μετέλεγχο στη δοκιμασία VMI ο μαθητής αντέγραψε μέσα στα 

χρονικά όρια μια κάθετη και μια οριζόντια γραμμή, έναν κύκλο, μια κάθετη 

πλάγια γραμμή προς τα δεξιά και μια προς τα αριστερά και ένα Χ. Ωστόσο, στην 

προκειμένη περίπτωση τα σχήματα που μιμήθηκε ο μαθητής θυμίζουν τα 

αρχικά, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως τραβούσε ενιαίες γραμμές, χωρίς να 

σηκώνει το μολύβι. Στη δοκιμασία Οπτικής Αντίληψης ο μαθητής αυτή τη φορά 

εντόπισε σωστά έντεκα ίδια σχήματα, ενώ έκανε δύο λάθη. Στις περιπτώσεις 

αυτές επέλεξε όμοια σχήματα που είχαν όμως μικρότερο μέγεθος. Επίσης, 

πρέπει να τονιστεί πως αυτή τη φορά για να αναδείξει το σωστό σχήμα, στις 

οκτώ φόρμες το μουτζούρωσε, ενώ σε πέντε περιπτώσεις αντιστοίχησε τα ίδια 

σχήματα ενώνοντας τα με μία γραμμή. Όσον αφορά τη δοκιμασία Κινητικού 

Συντονισμού, οι γραμμές που χάραξε ανάμεσα στις τελείες ήταν πιο σωστές, 

δεδομένου ότι σε λιγότερες περιπτώσεις ξέφυγε από τα πλαίσια των σχημάτων. 

Από την αξιολόγηση της δοκιμασίας VMI ως μετέλεγχος, δεν ήταν πάλι δυνατό ο 

μαθητής να καταταχθεί σε κάποια από τις επίσημες κλίμακες κατάταξης. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συνολική δοκιμασία VMI είναι 

κυρίως ποιοτικά. Ο μαθητής στο μετέλεγχο κατέδειξε περισσότερο ενδιαφέρον 

και συμπλήρωσε περισσότερες φόρμες. Πιο συγκεκριμένα, στη δοκιμασία VMI 

και στις δύο περιπτώσεις αντέγραψε έξι σχήματα. Ενώ στον προέλεγχο τα 

σχήματα δεν ανταποκρίνονταν στη μίμηση των αρχικών, στο μετέλεγχο τα 

σχήματα που σχεδίασε ήταν αρκετά πιστά με τα πρότυπα. Όσον αφορά 

δοκιμασία Οπτικής Αντίληψης, στο προέλεγχο ο μαθητής συμπλήρωσε έξι 

φόρμες με ένα λάθος, ενώ στο μετέλεγχο συμπλήρωσε συνολικά δεκατρείς 

φόρμες και έκανε δύο λάθη. Στην προκειμένη περίπτωση ο μαθητής σημείωσε 

καλύτερη απόδοση και έδειξε μεγαλύτερη συμμετοχή. Παράλληλα πρέπει να 

σημειωθεί πως η δοκιμασία έχει καλύτερη εικόνα, καθώς ο μαθητής σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν μουτζούρωσε το σωστό σχήμα, αλλά το αντιστοίχησε με μια 

γραμμή με το πρότυπο. Τέλος, στη δοκιμασία Κινητικού Συντονισμού ο μαθητής 

στο προέλεγχο συμπλήρωσε δέκα φόρμες, ενώ στο μετέλεγχο εννιά. Στην 

προκειμένη δοκιμασία η απόδοση του μαθητή ήταν καλή από τον προέλεγχο, 
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ενώ δεν φάνηκε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα. Ωστόσο, στο μετέλεγχο οι γραμμές 

που χάραξε ο μαθητής ανάμεσα στις τελείες είναι πιο σωστές και στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεφεύγουν από τα πλαίσια των σχημάτων. Στα 

πλαίσια λοιπόν μιας ποιοτικής σύγκρισης, ο μαθητής στη δοκιμασία VMI 

σημείωσε βελτίωση τόσο στην απόδοση και στη συμμετοχή του, όσο και στην 

εικόνα που είχε η πρώτη φόρμα που συμπλήρωσε σε σχέση με τη δεύτερη. 

Το κάθε παιδί με νοητική υστέρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια 

μοναδική προσωπικότητα με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, προβλήματα και ανάγκες. 

Αυτή η ανάγκη προκύπτει από το γεγονός πως τα άτομα με νοητική αναπηρία 

αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα ατόμων που διαφέρουν μεταξύ τους ως 

προς το βαθμό του προβλήματος και τις αιτίες του, τη συμπεριφορά και την 

κοινωνική προσαρμογή, τα ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον τους, 

την ταξινόμηση τους ανάλογα με το τελικό επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και την 

ποιότητα ζωής. Ωστόσο, η μειωμένη ικανότητα για μάθηση αποτελεί κοινό 

χαρακτηριστικό των παιδιών με νοητική υστέρηση (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Οι αποτυχίες του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο επιφέρουν αρνητικές 

επιπτώσεις και μειώνουν το ενδιαφέρον του για μάθηση. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, τις περισσότερες φορές το παιδί να προσπαθεί να αποφύγει την 

αποτυχία, παρά να αγωνίζεται για την επιτυχία. Αυτή η στάση του παιδιού το 

οδηγεί στο να παρουσιάζει παθητική αντίδραση απέναντι στη γνώση, να 

αποφεύγει με κάθε τρόπο καταστάσεις που υποψιάζεται πως είναι δύσκολες, να 

επινοεί δικαιολογίες για να τις αποφύγει και να αντιδρά επιθετικά όταν η όλη 

κατάσταση του φαίνεται απειλητική (Πολυχρονοπούλου, 2012). Ωστόσο, πολύ 

σημαντική είναι η στάση του εκπαιδευτικού, του ερευνητή και των γονιών. Τα 

παιδιά αυτά στηρίζονται στη θετική αντιμετώπιση και επιθυμούν την έγκριση και 

τον έπαινο, όπως όλα τα παιδιά. Ο παράγοντας αυτός, σε συνδυασμό με τα 

παράλληλα προβλήματα και τη στάση της κοινωνίας, μπορεί να καθορίσουν 

σημαντικά το βαθμό εξέλιξης της νοητικής συμπεριφοράς και της 

συμπεριφορικής ανάπτυξης του παιδιού με νοητική αναπηρία (Αλευριάδου & 

Γρούιος, 1999). 

Συνεπώς, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει δραστηριότητες 

που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών με νοητική υστέρηση και 

μέσα από αυτές θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα μπορούν να αξιοποιήσουν 

στην καθημερινή τους ζωή. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να έχουν 
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παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και να οδηγείται σε πρακτική εφαρμογή 

όσων μαθαίνει (Πολυχρονοπούλου, 2012). Τα παιδιά με νοητική υστέρηση 

πρέπει να διδάσκονται με υλικά που μπορούν να πιάσουν, να νιώσουν, να δουν, 

ακόμα και να παίξουν. Για να κατανοήσουν μια σχηματισμένη έννοια χρειάζονται 

συγκεκριμένα υλικά (Ruteere et al., 2015). Επίσης, σημαντική είναι η αφήγηση 

ιστοριών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και η πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Ο τρόπος που σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν τα πλάνα διδασκαλίας των 

παρεμβάσεων βασίστηκαν στα γνωστικά χαρακτηρίστηκα που παρουσιάζουν τα 

άτομα με νοητική υστέρηση. Μέσα από τη σύνταξη των ημερολογίων και την 

πορεία αξιολόγησης διεξάχθηκαν ορισμένα συμπεράσματα, τόσο για το 

συντονισμό ματιού και χεριού του μαθητή, όσο και για τη λεπτή κινητικότητα του, 

τη σταθερότητα του χεριού του, τη συγκέντρωση της προσοχής του, την 

ικανότητα του να χειρίζεται αντικείμενα και την ενδυνάμωση των μυών των 

δακτύλων. 

Ήδη από τον προέλεγχο και τις πρώτες δυο παρεμβάσεις έγινε φανερό ότι 

ο μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολία στη συγκέντρωση της προσοχής του και 

πολύ εύκολα μπορεί να παραιτηθεί από μια δραστηριότητα, με τη δικαιολογία ότι 

είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να τα καταφέρει. Για το λόγο αυτό έγινε 

προσπάθεια οι παρεμβάσεις να είναι έτσι δομημένες, ώστε να προσελκύουν το 

ενδιαφέρον του. Στο πλαίσιο ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν 

πολλά υλικά και μέσα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, παραμύθια, αντικείμενα 

από την καθημερινή ζωή και κατασκευές της ερευνήτριας. Έτσι, μολονότι στις 

τρείς πρώτες συναντήσεις ο μαθητής ένιωθε λίγο άβολα, στην πορεία των 

παρεμβάσεων ένιωσε άνετα, ανυπομονούσε να μάθει αν θα ακούσει κάποιο 

παραμύθι και ποια δραστηριότητα θα κάνει και δεν δίσταζε να δείχνει πότε το 

διασκέδαζε πραγματικά. 

Όσον αφορά το βασικό στόχο, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, ο μαθητής 

στις πρώτες παρεμβάσεις παρουσίαζε δυσκολίες. Στην πρώτη παρέμβαση 

δυσκολεύτηκε να χρησιμοποιήσει το μανταλάκι, καθώς επίσης τον δυσκόλεψαν 

τα διαφορετικά σχήματα που είχαν τα χαρτάκια που έπρεπε να πιάσει με το 

μανταλάκι. Στη δεύτερη παρέμβαση που έπρεπε να μεταφέρει μπάλες 

αλουμινόχαρτου με το κουτάλι, μετά την μεταφορά της τρίτης μπάλας δεν 

μπόρεσε να συνεχίσει όρθιος, και έτσι γονάτισε και κινούνταν με αυτό τον 
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τρόπο. Στην τρίτη παρέμβαση, ενώ μπόρεσε να χειριστεί τη χλαπάτσα (παιχνίδι 

από μάζα υλικού το οποίο είναι τρομερά εύπλαστο), εντούτοις δε μπορούσε να 

τη σηκώσει όταν έπεφτε στο πάτωμα, καθώς το υλικό της άπλωνε πάνω στη 

λεία επιφάνεια.  

Ωστόσο, από την τέταρτη παρέμβαση και μετά ο μαθητής άρχισε να 

σημειώνει περισσότερες επιτυχίες στις δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας 

που απαιτούσαν τη συγκέντρωση ματιού και χεριού. Πιο συγκεκριμένα, στη 

δεύτερη δραστηριότητα με μανταλάκια που σχεδίασε η εκπαιδευτικός για την 

τέταρτη παρέμβαση, ο μαθητής αν και δυσκολεύτηκε στα πιο περίπλοκα 

σχήματα, πάραυτα κρέμασε με επιτυχία τα χάρτινα διακοσμητικά με τα 

μανταλάκια στα δέντρα που αιωρούνταν. Επίσης, στην έκτη παρέμβαση με τη 

δραστηριότητα του μπόουλινγκ, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς πετύχαινε με 

τη μπάλα ακόμα και μια κορίνα μόνη της.  

Στην έκτη όμως παρέμβαση που ήταν αναγκαίο να μένει συγκεντρωμένος 

στο μεταλλικό μπολάκι κάτω από το οποίο η ερευνήτρια έκρυβε το μήνα, ώστε 

να επιλέξει το σωστό μετά τη μετακίνηση δεν ανταποκρίθηκε ιδιαίτερα. Επίσης, 

δεν συμπλήρωσε σωστά το παζλ με τους μήνες στο τέλος της παρέμβασης. 

Όσων αφορά τη χρήση των δακτύλων και την ενδυνάμωση των μυών τους, ο 

μαθητής στην έβδομη παρέμβαση δυσκολεύτηκε αρχικά να δώσει σχήμα στα 

σύρματα πίπας, όμως τελικά τα κατάφερε. Ακόμα, κατάφερε να πιάνει με το 

μαρκαδόρο ένα ψάρι κάθε φορά και να το περνά στον όρθιο.  

Πρόοδος σημειώθηκε καθώς, ο μαθητής κατάφερε στην όγδοη 

παρέμβαση να χειριστεί αντικείμενα ιδιαίτερα μικρού μεγέθους, καθώς ξεχώρισε 

τα πολύχρωμα χαρτάκια που είχε κόψει με το διακορευτή, ενώ στην ένατη να 

χειριστεί αντικείμενα όπως το ψαλίδι και το συρραπτικό. Ωστόσο, δεν μπόρεσε 

τελικά να κολλήσει πολλά χαρτάκια και στο κόψιμο με το ψαλίδι δεν μπόρεσε να 

ακολουθήσει πιστά τα περιγράμματα των γεωμετρικών σχημάτων αντίστοιχα.  

Στις παρεμβάσεις δέκα και έντεκα που περιείχαν μπαλόνια, ο μαθητής 

μπόρεσε επιτυχώς να τα φουσκώσει και να τα μεταφέρει αντίστοιχα. Όμως στην 

δέκατη παρέμβαση δεν ήταν ιδιαίτερα επιδέξιος στο χειρισμό τους, καθώς δεν 

μπόρεσε να τα δέσει και χρειάστηκε βοήθεια για να τα ζωγραφίσει. Ωστόσο, 

στην εντέκατη φάνηκε πια περισσότερο επιδέξιος στο χειρισμό τους, καθώς 

διόρθωσε τον τρόπο που έπιανε τα μπαλόνια για να τα σηκώσει από το πάτωμα 

και να τα μεταφέρει. Στην τελευταία παρέμβαση, τη δωδέκατη, ο μαθητής 
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χειρίστηκε με ευκολία τις χάρτινες στρογγυλές καρτέλες που έπρεπε να σηκώσει 

από το θρανίο και να τοποθετήσει στον κουμπαρά. Παρόλο που ο κουμπαράς 

ήταν χάρτινος, γεγονός που δεν τον καθιστούσε ιδιαίτερα σταθερό και η τρύπα 

του ήταν ακριβώς όση χρειαζόταν για να περάσουν με ακρίβεια οι καρτέλες, ο 

μαθητής τα κατάφερε με ιδιαίτερη επιδεξιότητα. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των παρεμβάσεων έγινε προσπάθεια να 

σχετίζονται και να παρουσιάζουν μια ροή στην πορεία τους, ώστε ο μαθητής 

συνεχώς να εξασκείται σε δραστηριότητες με μεγαλύτερη δυσκολία, ώστε τελικά 

να επιτευχθεί η ανάπτυξη των οπτικοκινητικών του δεξιοτήτων. Τα θέματα των 

παρεμβάσεων ήταν διαθεματικά σχετικά με τη σχολική ύλη, αλλά υπήρξαν και 

δύο παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν συγκυριακά, με αφορμή τα Χριστούγεννα. 

Ωστόσο, πέρα από την εξάσκηση και τη βελτίωση του οπτικοκινητικού 

συντονισμού του μαθητή, σε προτεραιότητα τέθηκε ο ίδιος ο μαθητής σαν 

προσωπικότητα. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν πολύ προσεχτικός, 

ώστε το παιδί μέσα από την εξάσκηση, παράλληλα να διασκεδάζει με τα 

ψυχοκινητικά παιχνίδια. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετά παιδικά παραμύθια και 

ιστορίες που σχεδίασε η ερευνήτρια ειδικά για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες, χρησιμοποιήθηκαν πολλά διαφορετικά υλικά, 

μέσα όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, παιχνίδια, αντικείμενα από την 

καθημερινή ζωή και χειροποίητες κατασκευές. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο 

ήταν η διαθεματικότητα των παρεμβάσεων, ώστε να ενισχύεται παράλληλα η 

γνωστική ανάπτυξη του μαθητή. 

Ο μαθητής στις πρώτες δύο παρεμβάσεις αν και έδειξε ενδιαφέρον και 

ολοκλήρωσε τις δραστηριότητες, ήταν ακόμα διστακτικός. Από την τρίτη 

παρέμβαση και μετά ένιωσε περισσότερο άνετα και φάνηκε να διασκεδάζει με 

τις δραστηριότητες. Αν και κάποιες μέρες υπήρξαν δυσκολίες διότι ένιωθε 

κουρασμένος, πάντα ενθουσιαζόταν με τα υλικά και μετά ανυπομονούσε να 

ξεκινήσουν οι δραστηριότητες. Είναι επίσης αναγκαίο να τονιστεί πως ο μαθητής 

καλούνταν κάθε φορά να εκτελέσει μόνος του τις δραστηριότητες, ώστε να 

εντοπισθούν με αυτό τον τρόπο τα σημεία εκείνα που τον δυσκολεύουν και τον 

ευκολύνουν αντίστοιχα. Ωστόσο, η ερευνήτρια επενέβαινε και παρείχε βοήθεια 

σε περιπτώσεις που ο μαθητής αντιμετώπιζε δυσκολίες. 

Συνοψίζοντας, ο μαθητής σημείωσε βελτίωση στον οπτικοκινητικό 

συντονισμό του, που γίνεται φανερή από ποιοτικά αποτελέσματα που 



 61 

προκύπτουν μέσα από τα ημερολόγια και την αξιολόγηση τους. Επίσης, φάνηκε 

να επιτυγχάνει και επιμέρους στόχους που έθεταν οι παρεμβάσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, τέθηκαν ψυχοκινητικοί, γνωστικοί και κοινωνικοί- συναισθηματικοί 

στόχοι. 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και έχει χρησιμοποιηθεί η δοκιμασία 

VMI, διαπιστώνουν ότι ο οπτικοκινητικός συντονισμός συνδέεται με την 

ικανότητα γραφής ευανάγνωστων γραμμάτων. Τα αποτελέσματα της εργασίας 

έδειξαν ότι οι μαθητές που μπορούν να αντιγράψουν τις εννέα πρώτες φόρμες 

του VMI επιτυγχάνουν υψηλότερη βαθμολογία, η οποία σχετίζεται με την 

ικανότητα τους για ευανάγνωστη αντιγραφή γραμμάτων. Ωστόσο, δεν φαίνεται 

να υπάρχει σημαντική διαφορά στην ικανότητα των μαθητών να γράφουν 

ευανάγνωστα γράμματα, είτε χρησιμοποιούν χαρτί με γραμμές, είτε χωρίς (Daly, 

Kelley & Krauss, 2003).  

Εργασία έχει διεξαχθεί επίσης για να εξεταστεί η ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών σε σχέση με τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Τα αποτελέσματα τόνισαν 

ότι τα παιδιά με χαμηλό οπτικοκινητικό συντονισμό που συμμετείχαν, έκαναν 

περισσότερα λάθη από τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο χρόνος που 

χρειάστηκαν τα παιδιά των δύο ομάδων για να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία δε 

διαφέρει σημαντικά. Επίσης, όσον αφορά τα λάθη που έκαναν οι μαθητές, η 

εργασία έδειξε ότι η ευθυγράμμιση των αριθμών, η οργάνωση των μαθηματικών 

προβλημάτων και τα λάθη στην απόσταση των γραμμάτων και των λέξεων, 

παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα στα παιδιά με χαμηλό συντονισμό ματιού 

και χεριού. Ως τελικό συμπέρασμα προέκυψε ότι, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής 

επίδοσης, τα παιδιά με χαμηλό οπτικοκινητικό συντονισμό έχουν πολλές 

πιθανότητες να παρουσιάζουν κακή χωρική οργάνωση στο γραπτό λόγο 

(Barnhardt, Deland & Pham, 2005). 

Στην Ελλάδα επίσης έχουν διεξαχθεί έρευνες που αποσκοπούν στη 

βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού. Μια από αυτές πραγματεύεται την 

αξιοποίηση διαδραστικών παιχνιδιών που βασίζονται στην ανίχνευση κίνησης 

(π.χ. Kinect), για την βελτίωση του συντονισμού ματιού και χεριού 

(Παναγιωτάκης, 2013). Τα διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια προσφέρουν ρεαλιστική 

εξάσκηση στο άτομο, καθώς η εικονική πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να 

μιμηθεί εργασίες της πραγματικής ζωής. Η άσκηση εκτελείται σε ένα ασφαλές 

και συνάμα συναρπαστικό διαδραστικό περιβάλλον, ενώ μέσα από την 
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επανάληψη αναπτύσσονται ιδιαίτερα οι οπτικοκινητικές λειτουργίες. Μάλιστα 

παρόμοιες έρευνες έχουν πιστοποιήσει ότι στα διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια οι 

κινήσεις είναι παρόμοιες με την παραδοσιακή διαδικασία αποκατάστασης 

ατόμων που παρουσιάζουν βλάβες στα χέρια, στο βάδισμα ή ασθενούν μετά 

από εγκεφαλικό επεισόδιο (Παναγιωτάκης, 2013). 

Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε παρουσίαση και καταγραφή των 

χαρακτηριστικών δεκαέξι διαδραστικών παιχνιδιών (συστημάτων). 

Παρατηρήθηκε ότι οι εμπορικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται περισσότερο στις 

μελέτες για τη δημιουργία συστημάτων αποκατάστασης, ενώ το παιχνίδι Kinect 

φαίνεται να υπερέχει γιατί ανιχνεύει την κίνηση ολόκληρου του σώματος του 

ασθενή. Γενική παραδοχή είναι ότι οι περιορισμοί και τα προβλήματα που 

μπορεί να δημιουργήσουν περιορισμούς σε ένα διαδραστικό παιχνίδι, 

επιλύονται μέσω της αναβάθμισης, ενώ παράλληλα το κόστος τους τείνει να 

είναι το χαμηλότερο δυνατό. Επίσης, τα περισσότερα διαδραστικά παιχνίδια που 

λειτουργούν ως συστήματα αποκατάστασης επικεντρώνονται σε μια 

συγκεκριμένη πάθηση, η οποία είναι κυρίως συνέπεια εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία καταδεικνύει ότι τα διαδραστικά παιχνίδια 

που βασίζονται στην ανίχνευση της κίνησης αποτελούν πολύτιμο μέσο 

εμπλουτισμού της διαδικασίας αποκατάστασης των ασθενών και βελτίωσης του 

οπτικοκινητικού συντονισμού ατόμων σε όλες τις ηλικίες (Παναγιωτάκης, 2013).     

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργασία, η παρέμβαση μας έδωσε πολύ 

σημαντικές πληροφορίες για τον οπτικοκινητικό συντονισμό των παιδιών με 

νοητική υστέρηση. Παρουσιάζονται όμως κάποιοι περιορισμοί, καθώς στην 

παρέμβαση συμμετείχε μόνο ένας μαθητής. Τα αποτελέσματα, συνεπώς, δεν 

μπορούν να γενικευτούν. Η εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια ένδειξη του 

οπτικοκινητικού συντονισμού παιδιών με νοητική υστέρηση. 

Συμπερασματικά, μέσα από την συγκεκριμένη παρέμβαση ο μαθητής 

εξασκήθηκε σε ψυχοκινητικές δραστηριότητες οπτικοκινητικού συντονισμού. Μια 

πρόταση για μελλοντική εργασία στα πλαίσια του οπτικοκινητικού συντονισμού 

θα ήταν η ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων παιδιών με νοητική 

υστέρηση. Επίσης, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον η διερεύνηση της βελτίωσης 

και της ανάπτυξης του οπτικοκινητικού συντονισμού σε σχέση με το φύλο. Μέσα 

από μια τέτοια εργασία θα μπορούσαν να διεξαχθούν συμπεράσματα για το 

ρυθμό ανάπτυξης του συντονισμού ματιού και χεριού στα δύο φύλα. Τέλος, στη 
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συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το 

πρόγραμμα παρουσίασης Power Point. Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση 

των νέων τεχνολογιών στις μέρες μας και τη σημαντική θέση που 

καταλαμβάνουν στη σύγχρονη κοινωνία, θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια 

πιλοτική παρέμβαση που θα στοχεύει στην ανάπτυξη του οπτικοκινητικού 

συντονισμού ατόμων με νοητική υστέρηση μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση προγραμμάτων του 

υπολογιστή, ηλεκτρονικών εφαρμογών από το διαδίκτυο ή ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών. 
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Παράρτημα 
  
Πλάνα Διδασκαλίας 

Ενότητα 1η: Τα χρώματα μπερδεύτηκαν! 
 

Δραστηριότητα 1η: Μεταφορά υλικών με το μανταλάκι 

Ημέρα: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 

 

Υλικά:  

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, 

 Χρωματιστά κουτιά, 

 Χρωματιστά χαρτάκια, 

 Μανταλάκι. 

 

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων, 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Συντονισμός ματιού- χεριού, 

 Οπτική διάκριση. 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να γνωρίσει τα χρώματα, 

 Να διαφοροποιήσει τα τέσσερα χρώματα, 

 Να χρησιμοποιήσει το μανταλάκι για να εφαρμόσει τη δραστηριότητα. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας, 

 Βελτίωση αυτοαντίληψης, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Η δραστηριότητα αυτή θα έχει ως θέμα τα χρώματα. Μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή η εκπαιδευτικός δείχνει στο μαθητή συνολικά οκτώ 

χρώματα (μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μωβ, ροζ, καφέ). Στη 

παρουσίαση κάθε χρώματος θα είναι γραμμένο το όνομα του και θα 

απεικονίζεται ένα αντιπροσωπευτικό ζώο ή αντικείμενο. Ο μαθητής θα κληθεί 

να διαβάσει το όνομα του κάθε χρώματος και να πει κάτι για αυτό. Θα γίνει, 

λοιπόν, μια σύντομη συζήτηση για τα χρώματα. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και με το πρόγραμμα 

Power Point η εκπαιδευτικός θα αφηγηθεί στο μαθητή το παραμύθι «Η 

Χρωματόπολη και οι χρωματιστές λίμνες». Ο μαθητής θα πρέπει να ακούσει 

προσεχτικά το παραμύθι και να παρατηρήσει τα τέσσερα χρώματα που έχω 

χρησιμοποιήσει. 

Το παραμύθι είναι το εξής: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η 

Χρωματόπολη. Την πόλη αυτή την είχαν ονομάσει έτσι γιατί είχε τέσσερις 

μεγάλες λίμνες που δεν ήταν συνηθισμένες. Οι λίμνες αυτές είχαν περίεργο 

χρώμα. Η πρώτη ήταν κόκκινη, η δεύτερη ήταν κίτρινη, η τρίτη μπλε και η 

τέταρτη πράσινη. Μια μέρα όμως έβρεξε τόσο πολύ και η πόλη πλημμύρισε. 

Έτσι, οι λίμνες μπερδεύτηκαν και έγιναν πολύχρωμες. Ας βοηθήσουμε, 

λοιπόν, τις λίμνες να γίνουν όπως πριν». 

Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός θα ανακατέψει πάνω στο θρανίο 

χαρτάκια κόκκινα, κίτρινα, πράσινα και μπλε σε διάφορα σχήματα (κύκλοι, 

τετράγωνα, ορθογώνια, τρίγωνα, ρόμβοι). Ο μαθητής καλείται να πιάσει τα 

χαρτάκια ένα προς ένα με ένα μανταλάκι και να τοποθετήσει στο σωστό κουτί 

που θα αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη λίμνη (κόκκινο κουτί- κόκκινη λίμνη, 

κίτρινο κουτί-κίτρινη λίμνη, πράσινο κουτί- πράσινη λίμνη, μπλε κουτί- μπλε 

λίμνη). Η δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί όταν τοποθετήσει όλα τα χαρτάκια 

στα σωστά κουτιά. 

 

 



 68 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Μετά το πέρας της δραστηριότητας η εκπαιδευτικός κι ο μαθητής θα 

παρατηρήσουν τα χρώματα που θα είναι τοποθετημένα στα σωστά κουτιά- 

λίμνες. Η εκπαιδευτικός θα ρωτήσει το μαθητή αν ξέρει κι άλλα χρώματα και 

θα συσχετίσει τα χρώματα με την καθημερινή του ζωή, όπως ποιο είναι το 

αγαπημένο του χρώμα, τι χρώμα είναι το δωμάτιο του, τι χρώματα έχουν οι 

μαρκαδόροι του.  
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Ενότητα 2η: Ώρα για παραμύθια! 
 

Δραστηριότητα: Μεταφορά υλικών με το κουτάλι 

Ημέρα: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 

 

Υλικά:  

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, 

 Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων,  

 Χρωματιστό κουτί, 

 Κουτάλι,  

 Αλουμινόχαρτο, 

 Παραμύθι «Η κορώνα του βασιλιά και το μαγικό καζάνι», 

 Χάρτινη κορώνα. 

 

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων, 

 Σταθερότητα χεριού, 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Συντονισμός ματιού- χεριού. 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να προβλέψει ότι θα συμμετάσχει στο παραμύθι, 

 Να χρησιμοποιήσει το κουτάλι για να μεταφέρει τις μπάλες 

αλουμινόχαρτου, 

 Να επιλύσει το πρόβλημα του παραμυθιού. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας, 

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Η διδασκαλία θα ξεκινήσει με την αφήγηση του παραμυθιού «Η κορώνα 

του βασιλιά και το μαγικό καζάνι». Το παραμύθι είναι το εξής: « Ήταν μια 

φορά κι έναν καιρό ένας βασιλιάς που ζούσε στο κάστρο του κοντά στη μπλε 

λίμνη. Μια μέρα ο βασιλιάς αποφάσισε ότι ήθελε την πιο μεγάλη κορώνα. 

Ζήτησε, λοιπόν, από το λαό να μαζέψει όλο το χρυσό και να το κάνει 

μπάλες». Μετά την αφήγηση του παραμυθιού η εκπαιδευτικός δίνει στο 

μαθητή 20 λωρίδες αλουμινόχαρτο και του ζητά να τις κάνει μπάλες για να 

συγκεντρώσει όλο το χρυσό που χρειάζεται ο βασιλιάς. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Αφού όλες οι λωρίδες αλουμινόχαρτου γίνουν μπάλες, η εκπαιδευτικός 

συνεχίζει την αφήγηση. Παράλληλα δείχνει το εικονογραφημένο παραμύθι 

που συνεχίζει ως εξής: «Ο λαός συγκέντρωσε το χρυσό και ο βασιλιάς έβαλε 

έναν σιδερά να του φτιάξει τη πιο μεγάλη κορώνα. Όταν η κορώνα ήταν 

έτοιμη ο βασιλιάς την φορούσε συνέχεια. Μια μέρα καθώς περνούσε από τη 

λίμνη με το άλογο του η κορώνα γλίστρησε από το κεφάλι του μέσα στη λίμνη. 

Επειδή έπεσε από τόσο ψηλά έσπασε σε πολλά κομμάτια. Στο κάστρο όμως 

υπήρχε ένα μαγικό καζάνι . Έβαλε πάλι ο βασιλιάς το λαό του να μαζέψει όλα 

τα κομμάτια της κορώνας και τα μεταφέρει στο καζάνι». Μόλις σταματήσει την 

αφήγηση η εκπαιδευτικός ζητά από το μαθητή να μεταφέρει με το κουτάλι τις 

μπάλες του αλουμινόχαρτου στο μεταλλικό κάδο- μαγικό καζάνι για να 

φτιαχτεί ξανά η κορώνα του βασιλιά.  

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού μεταφερθούν όλες οι μπάλες αλουμινόχαρτου- κομμάτια χρυσού 

στο μεταλλικό κάδο- μαγικό καζάνι, η εκπαιδευτικός βγάζει από το καζάνι μια 

χάρτινη κορώνα. Αφηγείται το τέλος του παραμυθιού «Ο βασιλιάς από τότε 

φορούσε τη χρυσή κορώνα του και δεν την έχασε ποτέ!», φορά στο μαθητή 

την κορώνα και τον επιβραβεύει.  
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Ενότητα 3η: Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το δέκα 
 

Δραστηριότητα 1η: Μεταφορά χλαπάτσας (παιχνίδι από μάζα υλικού το 

οποίο είναι τρομερά εύπλαστο) και διαχείριση δοχείων 

Ημέρα: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 

  

Υλικά:  

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής,  

 Δοχεία, 

 Χλαπάτσα,  

 Χάρτινοι αριθμοί. 

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων, 

 Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Οπτική διάκριση.    

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να ονομάζει τους αριθμούς από το ένα μέχρι το δέκα, 

 Να επιλέγει το σωστό δοχείο, 

 Να ταξινομεί με τη σωστή σειρά τους αριθμούς. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Βελτίωση αυτοαντίληψης, 

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας. 
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1η Φάση: Προετοιμασία 

Η διδασκαλία θα συνδεθεί διαθεματικά με την εκμάθηση των αριθμών 

μέχρι το 10. Με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του 

προγράμματος παρουσίασης Power Point, η εκπαιδευτικός θα κάνει μια 

σύντομη παρουσίαση των αριθμών από το ένα (1) μέχρι και το δέκα (10). 

 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας θα ξεκινήσει το παιχνίδι «Το κυνήγι των 

αριθμών». Με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του 

προγράμματος παρουσίασης Power Point η εκπαιδευτικός θα δείχνει στο 

μαθητή τη φωτογραφία κάποιου δοχείου. Ο μαθητής θα πρέπει να κρατήσει 

τη χλαπάτσα στα χέρια του και να πάει να την βάλει μέσα στο δοχείο που έχει 

δει κάθε φορά στον υπολογιστή. Όταν αφήνει τη χλαπάτσα θα παίρνει μέσα 

από το δοχείο έναν αριθμό. Έτσι, στο τέλος του παιχνιδιού ο μαθητής θα έχει 

συγκεντρώσει τους αριθμούς από το ένα ως το δέκα με μπερδεμένη σειρά. 

Σημαντικό είναι η χλαπάτσα να μην πέφτει από τα χέρια του μαθητή και να 

μπαίνει μέσα στα δοχεία. Κάθε δοχείο θα έχει διαφορετικό σχήμα και μέγεθος, 

επομένως ο βαθμός δυσκολίας στο να βάλει και να βγάλει ο μαθητής τη 

χλαπάτσα συνεχώς θα αυξάνεται. 

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Μετά το πέρας του παιχνιδιού «Το κυνήγι των αριθμών» ο μαθητής θα 

έχει σε χάρτινες καρτέλες όλους τους αριθμούς. Η εκπαιδευτικός θα του 

ζητήσει να τοποθετήσει τους αριθμούς με τη σωστή σειρά στο θρανίο. 
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Ενότητα 4η: Οι τέσσερις εποχές 
 

Δραστηριότητα 4η: Κρέμασμα με μανταλάκια 

Ημέρα: Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 

 

Υλικά:  

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, 

 Μανταλάκια, 

 Δέντρα από χάρτινο κουτί, 

 Κατασκευές από χαρτόνι (λουλούδια, φρούτα, νιφάδες χιονιού, ξερά 

φύλλα). 

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων, 

 Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Συντονισμός ματιού- χεριού. 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να περιγράφει τις τέσσερις εποχές, 

 Να διαφοροποιεί τις χάρτινες κατασκευές από χαρτόνι, 

 Να διακρίνει το δέντρο που αντιπροσωπεύει κάθε εποχή. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Βελτίωση αυτοαντίληψης, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων, 

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Θέμα της διδασκαλίας θα είναι οι τέσσερις εποχές. Με τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης Power Point η 

εκπαιδευτικός θα δείξει στο μαθητή εικόνες για τις τέσσερις εποχές. Κάθε 

εικόνα θα έχει γραμμένο ολογράφως το όνομα της εποχής και θα παρουσιάζει 

πώς είναι τα δέντρα αυτή την εποχή, τι χρώμα έχει το φύλλωμα τους, αν 

έχουν καρπούς, να είναι ξερά. Θα γίνει συζήτηση για κάθε εποχή ξεχωριστά. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας θα ξεκινήσει η δραστηριότητα «Κρέμασε 

τις τέσσερις εποχές». Η εκπαιδευτικός θα βάλει στο θρανίο μπερδεμένες τις 

κατασκευές από χαρτόνι (λουλούδια, φρούτα, νιφάδες χιονιού, ξερά φύλλα) 

και είκοσι μανταλάκια. Θα ζητήσει από το μαθητή να φτιάξει τα τέσσερα 

δέντρα των εποχών. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής θα πρέπει να κρεμάσει τις 

χάρτινες κατασκευές χρησιμοποιώντας τα μανταλάκια. Στο δέντρο της άνοιξης 

θα πρέπει να κρεμάσει τα πέντε λουλούδια, στο δέντρο του καλοκαιριού θα 

πρέπει να κρεμάσει τα πέντε φρούτα, στο δέντρο του φθινόπωρου τα πέντε 

ξερά φύλλα και στο δέντρο του χειμώνα τις πέντε νιφάδες χιονιού. 

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού ο μαθητής κρεμάσει τις είκοσι χάρτινες κατασκευές 

χρησιμοποιώντας και τα είκοσι μανταλάκια θα ολοκληρωθεί η δραστηριότητα 

«Κρέμασε τις τέσσερις εποχές». Η εκπαιδευτικός θα ζητήσει από το μαθητή 

να παρατηρήσουν τα τέσσερα δέντρα που ο ίδιος θα έχει κατασκευάσει. Θα 

συζητήσουν ξανά για τις τέσσερις εποχές και πώς είναι η βλάστηση σε κάθε 

εποχή. 
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Ενότητα 5η: Οι δώδεκα μήνες του χρόνου  
 

Δραστηριότητα 5η: Που είναι ο μήνας και πάζλ 

Ημέρα: Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 

 

Υλικά:  

 Σιδερένια μπολάκια 

 Χαρτόνι 

 Χάρτινες καρτέλες 

 Το παραμύθι «Ο δίσκος με τους μήνες κι ο Ιππότης» 

 

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Συντονισμός ματιού- χεριού, 

 Οπτική διάκριση, 

 Ακουστική διάκριση, 

 Χειρισμός αντικειμένων. 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να ονομάζει τους δώδεκα μήνες του χρόνου, 

 Να διακρίνει και να επιλέγει το σωστό μπολάκι, 

 Να ταξινομεί τους δώδεκα μήνες. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων, 

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός δείχνει στο μαθητή το 

χάρτινο κύκλο με τους δώδεκα μήνες του χρόνου. Ο μαθητής διαβάζει ένα ένα 

τα ονόματα των μηνών. Η εκπαιδευτικός συζητά με το μαθητή για κάθε μήνα, 

του ζητάει να πει μερικά από τα χαρακτηριστικά του, καθώς και σε ποια εποχή 

ανήκει. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός αφηγείται στο μαθητή το 

παραμύθι με τίτλο «Ο δίσκος των μηνών κι ο Ιππότης». Το παραμύθι είναι ως 

εξής: «Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένας δίσκος που είχε το κύκλο των 

μηνών. Το δίσκο αυτό τον πρόσεχε ένας ιππότης σε ένα μακρινό παλάτι. Μια 

μέρα όμως έκανε ένα μεγάλο σεισμό και ο δίσκος έπεσε κι έσπασε. Για τη 

ζημιά έμαθε ο γνωστός κόκκινος δράκος της περιοχής. Πήγε λοιπόν στον 

ιππότη και του είπε ‘΄΄Ξέρω ένα παιχνίδι που θα σε βοηθήσει να φτιάξεις ξανά 

το δίσκο με τους μήνες, αρκεί να λες μαζί μου τις μαγικές λέξεις άκατα 

μάκατα!’. Και οι δύο φίλοι ξεκίνησαν το παιχνίδι». Μόλις τελειώσει την 

αφήγηση του παραμυθιού η εκπαιδευτικός μπερδεύει τους δώδεκα μήνες και 

τους παίρνει δίπλα της. Ο μαθητής στέκεται απέναντι της και στη μέση είναι τα 

τρία σιδερένια μπολάκια. Η εκπαιδευτικός παίρνει κάθε φορά ένα μήνα τον 

βάζει κάτω από ένα μπολάκι και αλλάζει θέση στα τρία μπολάκια. Όσο 

μετακινεί τα μπολάκια η εκπαιδευτικός λέει με το μαθητή τις μαγικές λέξεις 

«άκατα μάκατα». Μόλις τελειώσει ο μαθητής μαντεύει κάτω από ποιο μπολάκι 

είναι ο μήνας. Αν απαντήσει σωστά παίρνει το μήνα, αλλιώς επαναλαμβάνεται 

η ίδια διαδικασία. 

 

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού ο μαθητής συλλέξει και τους δώδεκα μήνες η δραστηριότητα 

τελειώνει. Η εκπαιδευτικός ζητά από το μαθητή να συναρμολογήσει πάλι το 

δίσκο. Ο μαθητής θα πάρει τους μπερδεμένους μήνες και θα τους 

τοποθετήσει στο δίσκο με τη σωστή σειρά. Κάθε μήνας είναι σαν κομμάτι 

παζλ και ενώνει μόνο με τον επόμενο σωστό μήνα. 
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Ενότητα 6η: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι 
Κατευθύνσεις  

 

Δραστηριότητα 6η: Μπόουλινγκ (Bowling) 

Ημέρα: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 

 

Υλικά:  

 Μπάλα, 

 Κορίνες από ανακυκλώσιμο υλικό, 

 Χάρτινες καρτέλες. 

   

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Συντονισμός ματιού- χεριού, 

 Οπτική διάκριση, 

 Ακουστική διάκριση, 

 Χειρισμός αντικειμένων . 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να ονομάζει τα μέσα μεταφοράς, 

 Να διακρίνει και να επιλέγει σωστά το μέσο που ζητείται, 

 Να ταξινομεί τα μέσα που άκουσε. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων, 

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός δείχνει στο μαθητή 

καρτέλες με τα μέσα μεταφοράς. Συνολικά θα δείξει οκτώ μέσα μαζικής 

μεταφοράς (αυτοκίνητο, τρένο, λεωφορείο, ποδήλατο, μηχανάκι, φορτηγό, 

αεροπλάνο, καράβι). Σε κάθε καρτέλα το μέσο μαζικής μεταφοράς θα έχει 

διαφορετική κατεύθυνση. Ο μαθητής θα πρέπει σε κάθε εικόνα να τοποθετεί 

ένα χάρτινο βέλος με τρόπο τέτοιο, ώστε να δείχνει σωστά την κατέυθυνση 

που έχει το καθένα. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας θα ξεκινήσει η δραστηριότητα 

«Μπόουλινγκ με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς». Θα υπάρχουν συνολικά οκτώ 

κορίνες και καθεμία θα απεικονίζει ένα μέσο μαζικής μεταφοράς (αυτοκίνητο, 

τρένο, λεωφορείο, ποδήλατο, μηχανάκι, φορτηγό, αεροπλάνο, καράβι). Ο 

μαθητής θα έχει μια μπάλα και θα παίζει μπόουλινγκ. Πριν από κάθε ρήψη της 

μπάλας η εκπαιδευτικός θα ζητά από το μαθητή να τοποθετήσει 

συγκεκριμένες κορίνες- μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο μαθητής θα πρέπει 

δηλαδή να βρίσκει τα σωστά μέσα μαζικής μεταφοράς, να τα τοποθετεί με τη 

σειρά που κάθε φορά ζητά η εκπαιδευτικός και να τα ρίχνει με τη μπάλα. 

 

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού τελειώσει η δραστηριότητα «Μπόουλινγκ με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς» η εκαιδευτικός θα μιλήσει για τις κατευθύνσεις. Θα ακολουθήσει 

συζήτηση για το ποια μέσα μαζικής μεταφοράς έχει χρησιμοποιήσει ο μαθητής 

και ποια του αρέσουν περισσότερο. 
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Ενότητα 7η: Επαγγέλματα του τόπου μου 
 

Δραστηριότητα 7η: Χρήση συρμάτων πίπας 

Ημέρα: Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 

 

Υλικά:  

 Σύρματα πίπας, 

 Μαρκαδόροι.  

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Συντονισμός ματιού- χεριού, 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, 

 Ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων. 

 

 2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να ονομάζει διαφορετικά επαγγέλματα, 

 Να περιγράφει το ψάρεμα, 

 Να εφαρμόσει το ψάρεμα. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Διαμόρφωση στάσεων, 

 Βελτίωση αυτοαντίληψης, 

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Η εκπαιδευτικός ρωτά το μαθητή αν γνωρίζει το επάγγελμα του ψαρά 

και συζητούν. Στη συνέχεια δίνει στο μαθητή τα σύρματα πίπας. Τον αφήνει 

να τα επεξεργαστεί και να τα πιάσει με τα χέρια του. Στη συνέχεια του ζητά να 

λυγίσει τα σύρματα ώστε να σχηματίσει σχήμα ψαριού. Η εκπαιδευτικός 

σχηματίζει το πρώτο ψάρι για να δείξει τη διαδικασία. Συνολικά ο μαθητής θα 

σχηματίσει είκοσι ψάρια. Τα σύρματα πίπας δε θα είναι ενός χρώματος. Πιο 

συγκεκριμένα, θα είναι τέσσερα λεύκα, τέσσερα μπλε, τέσσερα πορτοκαλί, 

τέσσερα πράσινα και τέσσερα κόκκινα. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Αφού ο μαθητής δώσει σχήμα και στα είκοσι σύρματα πίπας, η 

εκπαιδευτικός τα σκορπίζει πάνω στο θρανίο. Αφηγείται στο μαθητή το 

παραμύθι «Ο ψαράς και τα πολύχρωμα ψάρια». Το παραμύθι είναι το εξής: 

«Ήταν μια φορά κι έναν καιρό στα ανοιχτά της θάλασσας ένας ψαράς. Είχε 

ψαρέψει τέσσερα χρυσόψαρα, τέσσερα μπαρμπούνια, τέσσερις τσιπούρες, 

τέσσερις σολομούς και τέσσερις τόνους. Όταν επέστρεφε στο λιμάνι ένα 

μεγάλο κύμα χτύπησε το καράβι και τα ψάρια σκόρπισαν στη θάλασσα. Ας 

βοηθήσουμε το ψαρά να πιάσει πάλι τα ψάρια με το ψαροκάλαμο». Η 

εκπαιδευτικός δίνει στο μαθητή ένα μαρκαδόρο και του ζητά να πιάσει τα 

ψάρια από το θρανίο. Του εξηγεί ότι κάθε φορά θα πιάνει με το μαρκαδόρο 

ένα ψάρι, χωρίς να τα πιάσει με τα χέρια του. Στο θρανίο έχει τοποθετήσει 

έναν μαρκαδόρο όρθιο. Ο μαθητής θα πρέπει να πιάσει ένα ένα με το 

μαρκαδόρο και να τα περάσει στον όρθιο μαρκαδόρο. Στόχος είναι ο μαθητής 

να περάσει και τα είκοσι ψάρια στον όρθιο μαρκαδόρο.  

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού ο μαθητής περάσει και τα είκοσι ψάρια από τον ένα μαρκαδόρο 

στον άλλο, η εκπαιδευτικός ολοκληρώνει την αφήγηση της ιστορίας που είναι 

ως εξής: «Αφού ο ψαράς έπιασε και τα είκοσι ψάρια με το ψαροκάλαμο, 

γύρισε στο λιμάνι. Εκεί τον περίμενε η οικογένεια του. Όλοι χάρηκαν πολύ με 

την μεγάλη ψαριά του». Μετά το τέλος της αφήγησης της ιστορίας η 

εκπαιδευτικός συζητά με το μαθητή για τα επαγγέλματα που κάνει ο 
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άνθρωπος για να επιβιώσει. Ζητά από το μαθητή να αναφέρει επαγγέλματα 

που ξέρει, με τι ασχολούνται οι γονείς του, ποιο επάγγελμα αρέσει πιο πολύ 

σε αυτόν.  
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Ενότητα 8η: Τα Γεωμετρικά Σχήματα  
 

Δραστηριότητα 8η: Χρήση του διακορευτή  

Ημέρα: Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 

 

Υλικά:  

 Διακορευτής, 

 Χρωματιστά χαρτιά, 

 Λευκό χαρτόνι, 

 Κόλλα. 

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, 

 Ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων, 

 Οπτική διάκριση. 

 

 2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να ονομάζει τα γεωμετρικά σχήματα, 

 Να διακρίνει τα χρωματιστά χαρτάκια, 

 Να ταξινομεί και να κολλά χαρτάκια ενός χρώματος σε κάθε γεωμετρικό 

σχήμα, 

 Να περιγράφει τα γεωμετρικά σχήματα. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας, 

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός δίνει στο μαθητή το 

διακορευτή και τα τέσσερα χρωματιστά χαρτιά. Του ζητά να αρχίσει να τρυπά 

τα χαρτιά με το διακορευτή. Ο μαθητής πρέπει να εξασκηθεί με το διακορευτή 

και να κάνει πολλές τρύπες. Τα χαρτάκια που θα πέφτουν από το διακορευτή 

θα τα συγκεντρώνει όλα μαζί σε ένα σημείο. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός θα δώσει στο μαθητή ένα 

λευκό χαρτόνι στο οποίο να έχει σχεδιάσει με μαύρο μαρκαδόρο τέσσερα 

γεωμετρικά σχήματα (τετράγωνο, κύκλο, τρίγωνο, ορθογώνιο). Εξηγεί στο 

μαθητή ότι πρέπει να κολλήσει στο περίγραμμα των γεωμετρικών σχημάτων 

τα χαρτάκια από το διακορευτή. Ο μαθητής θα πρέπει να ξεχωρίσει τα 

χαρτάκια ανάλογα με το χρώμα και να τα κολλήσει μόνο πάνω στη μαύρη 

γραμμή. Σε κάθε γεωμετρικό σχήμα θα βάλουν χαρτάκια μόνο από ένα 

χρώμα. Η επιλογή του χρώματος για το κάθε σχήμα θα είναι τυχαία. 

 

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού ο μαθητής κολλήσει τα χαρτάκια που έκοψε με το διακορευτή η 

δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί. Η εκπαιδευτικός θα ζητήσει από το μαθητή 

να παρατηρήσει τα γεωμετρικά σχήματα. Θα πουν τα ονόματα τους, θα 

σχολιάσουν το περίγραμμα τους και θα τα συγκρίνουν. 
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Ενότητα 9η: Χριστούγεννα και Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 
 

Δραστηριότητα 9η: Χρήση ψαλιδιού και συρραπτικού 

Ημέρα: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015  

 

Υλικά:  

 Χρωματιστά χαρτόνια,  

 Ψαλίδι, 

 Συρραπτικό, 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

  

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, 

 Οπτική διάκριση, 

 Συντονισμός ματιού- χεριού. 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να ονομάζει και να περιγράφει τα γεωμετρικά σχήματα, 

 Να επιλέγει ποια περιγράμματα πρέπει να κόψει με το ψαλίδι, 

 Να τα ταξινομήσει ώστε να δημιουργήσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας, 

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων,  

 Διαμόρφωση αξιών. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Η εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει σε χαρτόνια οκτώ γεωμετρικά σχήματα 

διαφορετικού μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα, έχει σχεδιάσει τρία τρίγωνα, ένα 

τετράγωνο και τέσσερις κύκλους. Στην αρχή της διδασκαλίας δείχνει τα 

χαρτόνια στο μαθητή και μιλάνε για τα γεωμετρικά σχήματα. Ο μαθητής 

πρέπει να πει το όνομα κάθε σχήματος, να σχολιάσει το περίγραμμα, να 

συγκρίνει το μέγεθος τους. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση για τα γεωμετρικά 

σχήματα, η εκπαιδευτικός δείχνει στο μαθητή με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης Power Point εικόνες από 

χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ανακοινώνει στο μαθητή πως θα κατασκευάσουν 

ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο συναρμολογώντας τα γεωμετρικά σχήματα. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός δίνει στο μαθητή ένα 

ψαλίδι και του ζητά να κόψει τα σχήματα. Πιο συγκεκριμένα, του ζητά να κόψει 

πάνω στη μαύρη γραμμή από την οποία έχουν σχεδιαστεί και να μην ξεφεύγει 

από αυτή. Τα σχήματα είναι τρία τρίγωνα και τέσσερις κύκλοι διαφορετικού 

μεγέθους και ένα τετράγωνο. Αφού ο μαθητής κόψει όλα τα γεωμετρικά 

σχήματα, η εκπαιδευτικός του ζητά τα συναρμολογήσει σωστά ώστε να 

σχηματιστεί ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα τρία τρίγωνα από το μικρότερο 

προς το μεγαλύτερο είναι το δέντρο, το τετράγωνο είναι η βάση του και οι 

τέσσερις κύκλοι στολίδια. Μόλις τα συναρμολογήσει σωστά η εκπαιδευτικός 

του δίνει το συρραπτικό ώστε να τα συρράψει. Αφού ολοκληρωθεί η 

κατασκευή η εκπαιδευτικός τοποθετεί μαζί με το μαθητή ένα αστέρι στην 

κορυφή του χάρτινου δέντρου. 

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του χάρτινου χριστουγεννιάτικου 

δέντρου μετά τη συναρμολόγηση των γεωμετρικών σχημάτων, η 

εκπαιδευτικός και ο μαθητής το παρατηρούν. Μιλούν για τα Χριστούγεννα, το 

έθιμο του στολισμού του δέντρου. Η εκπαιδευτικός ζητά από το μαθητή να 

αναφέρει κι άλλα χριστουγεννιάτικα έθιμα που ξέρει, έθιμα του τόπου του και 

αν του αρέσουν τα Χριστούγεννα σαν γιορτή. 
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Ενότητα 10η: Χριστούγεννα και χιονάνθρωποι 
 

Δραστηριότητα 10η: Κατασκευές με μπαλόνια 

Ημέρα: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 

 

Υλικά:  

 Μπαλόνια, 

 Μαρκαδόροι, 

 Χαρτί γκοφρέ, 

 Αυτοκόλλητα,  

 Παραμύθι «Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει», 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. 

  

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, 

 Σταθερότητα χεριού, 

 Συντονισμός ματιού- χεριού. 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να μπορεί να περιγράψει ένα χιονάνθρωπο, 

 Να διακρίνει διαφορετικά μεγέθη, 

 Να συνδυάζει υλικά για να κατασκευάσει ένα χιονάνθρωπο.  

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Καλλιέργεια αισθήματος ικανότητας, 

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων,  

 Διαμόρφωση αξιών. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός δείχνει στο μαθητή με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης 

Power Point εικόνες από χιονάνθρωπους και ανακοινώνει πως θα φτιάξουν κι 

αυτοί. Στη συνέχεια δίνει στο μαθητή έξι λευκά μπαλόνια και του ζητά τα 

φουσκώσει. Επισημαίνει πως τα μπαλόνια πρέπει να έχουν διαφορετικό 

μέγεθος. Αφού ο μαθητής φουσκώσει και τα έξι μπαλόνια, η εκπαιδευτικός του 

ζητά να τα τοποθετήσει πάνω στο θρανίο στη σειρά από το μικρότερο στο 

μεγαλύτερο. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός ζητά από το μαθητή να 

δέσει τα μπαλόνια ανά δύο μεταξύ τους και δένει τα πρώτα δύο για να δείξει 

στο μαθητή τη διαδικασία. Αφού δέσουν τα έξι μπαλόνια ανά δύο θα 

σχηματίσουν τρείς χιονάνθρωπους. Η εκπαιδευτικός δίνει στο μαθητή υλικά 

και του ζητά να τους διακοσμήσει διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα, του δίνει 

μαρκαδόρους, αυτοκόλλητα και γκοφρέ χαρτί. Η εκπαιδευτικός ζητά από το 

μαθητή να ζωγραφίσει πρόσωπο στους χιονάνθρωπους, κουμπιά, χέρια και 

να τους κολλήσει αυτοκόλλητα. Ο μαθητής είναι ελεύθερος να σχεδιάσει 

οτιδήποτε άλλο του αρέσει. Ακόμα, με το γκοφρέ χαρτί μπορεί να φτιάξει 

κασκόλ και ότι άλλο θέλει για να τους διακοσμήσει. 

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού ολοκληρωθεί η διακόσμηση των χιονάνθρωπων η εκπαιδευτικός 

ρωτά το μαθητή αν έχει φτιάξει ποτέ χιονάνθρωπο από χιόνι κι αν του αρέσει 

όταν χιονίζει. Τέλος, διαβάζει στο μαθητή ένα παραμύθι με μια 

χριστουγεννιάτικη ιστορία. Ο τίτλος του παραμυθιού είναι «Ο χιονάνθρωπος 

που δεν ήθελε να λιώσει» του Μάνου Κοντολέων.  
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Ενότητα 11η: Τα ζώα του πλανήτη γη 
 

Δραστηριότητα 11η: Μεταφορά μπαλονιών  

Ημέρα: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 

 

Υλικά:  

 Μπαλόνια, 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, 

 Χάρτινα κουτιά. 

 

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, 

 Σταθερότητα χεριού, 

 Συντονισμός ματιού- χεριού. 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να ονομάζει τα ζώα,  

 Να τα ταξινομεί ανάλογα με το που ζουν και κινούνται, 

 Να περιγράφει το σώμα των ζώων. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων,  

 Διαμόρφωση αξιών. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Στην αρχή της διδασκαλίας η εκπαιδευτικός δείχνει στο μαθητή με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης 

Power Point εικόνες ζώων. Τα ζώα είναι χωρισμένα σε τρείς κατηγορίες. Στην 

πρώτη, «Ζώα που κινούνται στη στεριά» θα δείξει το σκύλο, την αγελάδα, το 

κουνέλι, το λιοντάρι, τη γάτα, τον πίθηκο και τη χελώνα. Στη δεύτερη 

κατηγορία «Ζώα που ζουν στη θάλασσα», θα δείξει το δελφίνι, τον αστερία, 

τον καρχαρία, τη μέδουσα, το χρυσόψαρο, το χταπόδι και τη φάλαινα. Στην 

τρίτη, «Ζώα που πετούν στον αέρα» θα δείξει τον αετό, το καναρίνι, την 

κουκουβάγια, τη σφήκα, το σπουργίτι, το γλάρο και την πεταλούδα. Σε κάθε 

εικόνα φαίνεται το ζώο και είναι γραμμένο ολογράφως το όνομα του. Ο 

μαθητής παρατηρεί το ζώο, διαβάζει το όνομα του και αναφέρει ότι γνωρίζει 

για το καθένα. Η εκπαιδευτικός δίνει όποτε χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες 

στο μαθητή και κυρίως σχολιάζει που μένει, τρέφεται και κινείται το καθένα 

από τα εικονιζόμενα ζώα. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Στη συνέχεια της διδασκαλίας ξεκινά η δραστηριότητα «Πού μένει το 

ζώο;». Η εκπαιδευτικός τοποθετεί στο πάτωμα τρία κουτιά. Ανακοινώνει στο 

μαθητή ότι το πράσινο κουτί είναι η στεριά, το μπλε η θάλασσα και το κίτρινο ο 

ουρανός. Στη συνέχεια δείχνει στο μαθητή ένα ένα εικοσιένα μπαλόνια μέτρια 

φουσκωμένα. Το κάθε μπαλόνι έχει επάνω του κολλημένη την εικόνα ενός 

ζώου. Συνολικά είναι επτά ζώα που ζουν στη στεριά, επτά ζώα που ζουν στη 

θάλασσα και επτά ζώα που πετούν στον αέρα. Ο μαθητής καλείται να παίρνει 

ένα μπαλόνι, να ονομάζει το ζώο που είναι κολλημένο επάνω και να το βάζει 

το σωστό κουτί, που συμβολίζει που ζει και κινείται το καθένα. 

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα η εκπαιδευτικός και ο μαθητής 

κοιτούν αν τα ζώα έχουν τοποθετηθεί σωστά στη στεριά, τη θάλασσα και τον 

αέρα. Συζητούν για τα ζώα, αναφέρουν ποια από αυτά είναι κατοικίδια του 

ανθρώπου, ποια είναι άγρια και ποια προσφέρουν τροφή στον άνθρωπο. 

Σχολιάζουν το σώμα τους και το μέγεθος τους ανάλογα με το που ζουν και 

κινούνται. 
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Ενότητα 12η: Τα συναισθήματα του ανθρώπου 
 

Δραστηριότητα: Γέμισε τον κουμπαρά 

Ημέρα: Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 

 

Υλικά:  

 Παραμύθι  

 Χάρτινες καρτέλες κυκλικού σχήματος 

 Χάρτινος κουμπαράς  

 

1. Ψυχοκινητικοί Στόχοι: 

 Χειρισμός αντικειμένων, 

 Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, 

 Σταθερότητα χεριού, 

 Συντονισμός ματιού- χεριού. 

 

2. Γνωστικοί Στόχοι: 

 Να ονομάζει διαφορετικά συναισθήματα του ανθρώπου, 

 Να περιγράφει λεκτικά ένα συναίσθημα, 

 Να διακρίνει τα διαφορετικά συναισθήματα. 

 

3. Κοινωνικοί- Συναισθηματικοί Στόχοι:  

 Διαμόρφωση στάσεων και αξιών, 

 Προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Βίωση θετικών συναισθημάτων. 
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1η Φάση: Προετοιμασία  

Η διδασκαλία θα ξεκινήσει με συζήτηση για τα συναισθήματα. Η 

εκπαιδευτικός ρωτά το μαθητή αν γνωρίζει μερικά συναισθήματα. Για κάθε 

συναίσθημα περιγράφουν πως νιώθει το άτομο. Συζητούν επίσης πως 

μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε 

τους άλλους χαρούμενους. 

 

2η Φάση: Κύριο Μέρος 

Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση για τα συναισθήματα, η εκπαιδευτικός 

ξεκινά την αφήγηση του παραμυθιού «Ένας πιγκουίνος άσπρος, μαύρος, 

κίτρινος και μία τίγρη» του Μάνου Κοντολέων. Η εκπαιδευτικός αφηγείται το 

παραμύθι και διακόπτει την αφήγηση συνολικά οκτώ φορές. Στο θρανίο 

υπάρχουν οκτώ χάρτινες καρτέλες κυκλικού σχήματος σε μικρό μέγεθος και 

ένας κουμπαράς. Ξεκινά λοιπόν, η δραστηριότητα «Ο κουμπαράς με τα 

συναισθήματα». Κάθε φορά που διακόπτει την αφήγηση, ζητά από το μαθητή 

να βρει το συναίσθημα που άκουσε από το παραμύθι και να το βάλει μέσα 

στον «κουμπαρά των συναισθημάτων».  

 

3η Φάση: Κλείσιμο 

Αφού ο μαθητής βάλει όλα τα συναισθήματα μέσα στο κουμπαρά, 

ολοκληρώνεται η αφήγηση του παραμυθιού. Ακολουθεί συζήτηση για τα 

συναισθήματα που άκουσαν στο παραμύθι. Η εκπαιδευτικός ρωτά το μαθητή 

τι συναισθήματα του δημιούργησε το παραμύθι. Μιλούν ξανά για 

συναισθήματα. 
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Ημερολόγια 
 

Ενότητα 1η: Τα χρώματα μπερδεύτηκαν! 

 
Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στην αρχή της διδασκαλίας με θέμα τα «Χρώματα», χρησιμοποίησα τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και μέσω του προγράμματος παρουσίασης Power Point 

έδειξα στο μαθητή συνολικά οκτώ χρώματα (μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, 

πορτοκαλί, μωβ, ροζ, καφέ). Στη παρουσίαση κάθε χρώματος ήταν γραμμένο το 

όνομα του και απεικονιζόταν ένα αντιπροσωπευτικό ζώο ή αντικείμενο. Στη 

συνέχεια, πάλι μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή παρουσίασα και παράλληλα 

αφηγήθηκα στο μαθητή το παραμύθι «Η Χρωματόπολη και οι χρωματιστές λίμνες». 

Έπειτα, μοίρασα στο μαθητή χρωματιστά χαρτάκια, του έδωσα ένα μανταλάκι και 

τοποθέτησα τα τέσσερα κουτιά. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δυσκολεύτηκε να χρησιμοποιήσει το μανταλάκι. Στην αρχή το 

κράτησε με το δεξί του χέρι αλλά δεν είχε τη δύναμη να το ανοίξει. Όταν μετέφερε 

τα δύο πρώτα χαρτάκια, έπιασε το μανταλάκι με το αριστερό χέρι και μετέφερε όλα 

τα χαρτάκια από το θρανίο στα κουτιά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχές ήταν ότι ο μαθητής μετέφερε τα χαρτάκια με το 

μανταλάκι στα κουτιά που απείχαν τουλάχιστον ένα μέτρο από το θρανίο. Επίσης, 

ο μαθητής τοποθετούσε τα χαρτιά στα σωστά κουτιά. Συνολικά, έκανε λάθος πέντε 

φορές στα είκοσι χαρτάκια, αλλά αμέσως το διόρθωνε χωρίς καθόλου 

ανατροφοδότηση. Το λιγότερο επιτυχές ήταν ότι ο μαθητής δυσκολεύτηκε με το 

μανταλάκι και στην προσπάθεια του να πιάσει τα χαρτάκια από το θρανίο ήθελε να 

βοηθήσει και με το άλλο του χέρι. 
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Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Στο μαθητή άρεσε το παραμύθι με τις λίμνες που πλημμύρισαν και 

μπερδεύτηκαν τα νερά τους και φάνηκε να απολαμβάνει όλη τη δραστηριότητα. 

Επίσης, στην παρουσίαση των οκτώ χρωμάτων (μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, 

πορτοκαλί, μωβ, ροζ, καφέ) του άρεσαν οι εικόνες με τα αντιπροσωπευτικά ζώα και 

αντικείμενα, αλλά φάνηκε να μπερδεύει κάποια από τα χρώματα.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Περισσότερο δυσκολεύτηκε να πιάσει από το θρανίο τα χαρτάκια με το 

μανταλάκι. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε να δυσκολεύεται περισσότερο με τα χαρτάκια 

που είχαν σχήμα τρίγωνο, ρόμβο, ενώ πιο εύκολα έπιανε τους κύκλους. 

 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει; 

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα θέσει και στο 

βασικό στόχο που ήταν η ανάπτυξη του οπτικο-κινητικού συντονισμού. Επίσης, 

μπόρεσα να ελέγξω τη σταθερότητα του χεριού του μαθητή και την ικανότητα του 

να χειρίζεται μικρά αντικείμενα. Διαπίστωσα ότι ο μαθητής μπορεί να χειριστεί ένα 

μανταλάκι και να μεταφέρει αντικείμενα με αυτό, αλλά δυσκολεύεται να χειριστεί 

μικρά αντικείμενα, όπως είναι τα μικρά χαρτάκια που είχαν και διαφορετικό σχήμα. 

Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής κλήθηκε να χρησιμοποιήσει 

και τους μύες των δακτύλων του. Τέλος, έγινε έλεγχος της προσοχής και της 

συγκέντρωσης του, δεδομένου ότι συγκεντρώθηκε στη δραστηριότητα και φάνηκε 

να την απολαμβάνει. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα άλλαζα τη δραστηριότητα μεταφοράς αντικειμένων με το μανταλάκι 

γιατί μπόρεσα να ελέγξω τη σταθερότητα του χεριού του μαθητή. Επειδή όμως 

δυσκολεύτηκε με τα χαρτάκια που είχαν διαφορετικό σχήμα (κύκλοι, τετράγωνα, 

ορθογώνια, τρίγωνα, ρόμβοι), ίσως έκανα όλα τα χαρτάκια κυκλικά, δεδομένου ότι 

ήταν το σχήμα που φάνηκε να χειρίζεται πιο εύκολα.  
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Ενότητα 2η: Ώρα για παραμύθια! 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στη διδασκαλία με θέμα τα «Υλικά» αφηγήθηκα το παραμύθι «Η κορώνα του 

βασιλιά και το μαγικό καζάνι». Παράλληλα με την αφήγηση ο μαθητής κλήθηκε να 

κάνει διάφορες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία ξεκίνησε με την 

αφήγηση του παραμυθιού η οποία διακόπηκε για λίγο ώστε ο μαθητής να κάνει 

όλες τις λωρίδες του αλουμινόχαρτου μπάλες. Στη συνέχεια της διδασκαλίας, 

συνέχισα την αφήγηση του παραμυθιού μέχρι το σημείο που ο μαθητής έπρεπε να 

πάρει τις μπάλες αλουμινόχαρτου που είχε φτιάξει και να τις μεταφέρει με ένα 

κουτάλι από το θρανίο στον μεταλλικό κάδο. Αφού ο μαθητής μετέφερε όλες τις 

μπάλες αλουμινόχαρτου, ολοκλήρωσα την αφήγηση του παραμυθιού και 

επιβράβευσα το μαθητή με μια χάρτινη κορώνα.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δε δυσκολεύτηκε να κάνει τις λωρίδες του αλουμινόχαρτου 

μπάλες, αλλά από είκοσι λωρίδες σχημάτισε συνολικά δεκαπέντε μπάλες γιατί σε 

κάποιες έβαλε δύο λωρίδες κατά τη δίπλωση. Φάνηκε όμως να δυσκολεύεται στη 

μεταφορά των αλουμινένιων μπαλών με το κουτάλι. Μόνο τις τρείς πρώτες μπάλες 

μπόρεσε να μεταφέρει περπατώντας όρθιος προς το μεταλλικό κάδο. Στην 

μεταφορά των υπόλοιπων ο μαθητής είχε γονατίσει και κινούνταν με αυτό τον 

τρόπο. Επίσης, στη μεταφορά της δέκατης μπάλας έπιασε το κουτάλι με τα δύο 

χέρια.  

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχής ήταν η μεταφορά των πρώτων τριών αλουμινένιων 

μπαλών, καθώς ο μαθητής τις μετέφερε περπατώντας όρθιος. Λιγότερο επιτυχές 

ήταν το γεγονός ότι ο μαθητής όταν δίπλωνε τις λωρίδες του αλουμινόχαρτου ήθελε 

να ακούσει τη συνέχεια της ιστορίας και δεν πρόσεξε, ώστε μερικές φορές τύλιξε 

δύο λωρίδες μαζί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μεταφέρει δεκαπέντε μπάλες με το 

κουτάλι και όχι είκοσι όπως είχα σχεδιάσει. 
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Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Ο μαθητής έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης και 

ήταν πολύ πρόθυμος κάθε φορά που καλούνταν να κάνει μια δραστηριότητα για να 

συνεχίσει το παραμύθι. Ανταποκρίθηκε στη δίπλωση των λωρίδων του 

αλουμινόχαρτου, αλλά σε μερικές μπάλες δίπλωσε δύο λωρίδες μαζί, με 

αποτέλεσμα να μεταφέρει δεκαπέντε λωρίδες και όχι είκοσι όπως είχα σχεδιάσει. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Περισσότερο δυσκολεύτηκε στη μεταφορά των αλουμινένιων μπαλών με το 

κουτάλι. Αν και μετέφερε τις τρείς πρώτες περπατώντας όρθιος μέχρι τον μεταλλικό 

κάδο, μετά γονάτισε και κινούνταν με αυτό τον τρόπο.  

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει;  

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στο βασικό στόχο που είχα θέσει, δηλαδή 

την ανάπτυξη του οπτικο-κινητικού συντονισμού. Επίσης, μπόρεσα να ελέγξω τη 

σταθερότητα του χεριού του μαθητή και τη συγκέντρωση της προσοχής του, καθώς 

έπρεπε να επικεντρώνεται στο κουτάλι και στη μπάλα από το αλουμινόχαρτο όταν 

κινούνταν. Επιπλέον, η δίπλωση των λωρίδων του αλουμινόχαρτου είχε θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας του μαθητή και στην 

ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων του. 

 7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα άλλαζα το σχεδιασμό της διδασκαλίας όπου ο μαθητής καλούνταν να 

ακούει το παραμύθι και να κάνει παράλληλα δραστηριότητες ώστε να συνεχιστεί η 

αφήγηση και τελικά μετά την ολοκλήρωση του μύθου να φτάσει στην επιβράβευση. 

Ωστόσο, αν έκανα την παρέμβαση ξανά θα φρόντιζα ώστε ο μαθητής να παίρνει 

μία λωρίδα αλουμινόχαρτο κάθε φορά, για να μην μειωθεί ο αριθμός των 

αλουμινένιων μπαλών που έπρεπε να μεταφέρει.  
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Ενότητα 3η: Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το δέκα 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στη διδασκαλία με θέμα την «Εκμάθηση των αριθμών από το ένα (1) μέχρι το 

δέκα (10)» χρησιμοποίησα τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και το πρόγραμμα 

παρουσίασης Power Point για να δείξω σύντομα στο μαθητή τους αριθμούς από το 

ένα μέχρι το δέκα. Στη συνέχεια της διδασκαλίας, πάλι μέσω του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή κατεύθυνα το μαθητή να μεταφέρει τη χλαπάτσα (παιχνίδι από μάζα 

υλικού το οποίο είναι τρομερά εύπλαστο) και να τη βάλει στο εικονιζόμενο κάθε 

φορά δοχείο, ώστε να συλλέξει όλα τα καρτελάκια με τους αριθμούς.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Στην αρχή της διδασκαλίας ο μαθητής δίσταζε να πιάσει τη χλαπάτσα. Πιο 

συγκεκριμένα, τα πρώτα πέντε λεπτά κρατούσα τη χλαπάτσα και του εξηγούσα τι 

είναι. Αν και του φαινόταν αρκετά διασκεδαστική την πήρε στα χέρια του μόνο όταν 

ήταν μέσα στο κουτί της. Όταν τελικά ένιωσε άνετα με το εύπλαστο υλικό της, την 

έπιασε με τα δάχτυλα με τρόπο τέτοιο ώστε να κοπεί ένα μικρό κομμάτι της. Στη 

πορεία της διδασκαλίας ο μαθητής εξοικειώθηκε και διασκέδασε ιδιαίτερα με τη 

χλαπάτσα. Μόνο όταν έπεφτε στο πάτωμα μου ζητούσε να την πιάσω.  

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχές ήταν το γεγονός ότι έβαλε τη χλαπάτσα σε όλα τα 

δοχεία, ακόμη και στα πιο μικρά. Επίσης, έβγαλε τη χλαπάτσα από όλα τα δοχεία 

χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια του για να μην πέσει στο έδαφος και μάζεψε όλα 

τα καρτελάκια με τους αριθμούς. Αν και στην αρχή ήταν ιδιαίτερα διστακτικός, 

τελικά ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα πολύ σύντομα. Λιγότερο επιτυχές ήταν το 

γεγονός πως όταν η χλαπάτσα έπεσε στο πάτωμα προσπάθησε ανεπιτυχώς να τη 

σηκώσει με τα δάχτυλα του και της έκοψε ένα μικρό κομμάτι. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Στο μαθητή άρεσε η δραστηριότητα «Το κυνήγι των αριθμών» και αυτό 
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φάνηκε από το γεγονός ότι την εκτέλεσε όπως ακριβώς του ζητήθηκε. Πιο 

συγκεκριμένα, μόλις έβλεπε την εικό 

να του δοχείου στον υπολογιστή έσπευδε να βρει το σωστό, τοποθετούσε με 

προσοχή τη χλαπάτσα, έψαχνε τα καρτελάκια που άλλες φορές ήταν μέσα κι άλλες 

φορές κολλημένα στο εξωτερικό των δοχείων και μετά την έβγαζε από το δοχείο 

χρησιμοποιώντας και τα δύο του χέρια ώστε να μην πέσει στο πάτωμα. Ωστόσο, ο 

μαθητής δεν ανταποκρίθηκε πλήρως γιατί ενώ χειριζόταν καλά τη χλαπάτσα ακόμα 

και με το ένα χέρι του, εντούτοις δεν μπορούσε να τη σηκώσει από λείες επιφάνειες 

όπως το πάτωμα, όπου το εύπλαστο υλικό της άπλωνε.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Ο μαθητής δυσκολεύτηκε περισσότερο στο τέλος της διδασκαλίας, όταν 

κλήθηκε να τοποθετήσει τα καρτελάκια με τους αριθμούς από το ένα μέχρι το δέκα 

στη σωστή σειρά. Μολονότι έλεγε τα ονόματα τους, η σειρά που τους τοποθέτησε 

δεν ήταν σωστή. Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες του, χρησιμοποίησα 

πάλι το πρόγραμμα παρουσίασης Power Point που του έδειξα στην αρχή της 

διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, έδειχνα στο μαθητή τους αριθμούς κι αυτός 

παράλληλα τους τοποθετούσε στη σωστή σειρά. Στο τέλος, ο μαθητής επανέλαβε 

προφορικά τους αριθμούς με τη σωστή σειρά. 

 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει;  

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στο βασικό στόχο που είχα θέσει, δηλαδή 

το συντονισμό ματιού και χεριού. Επίσης, μπόρεσα να ελέγξω τη σταθερότητα του 

χεριού του μαθητή και τη συγκέντρωση της προσοχής του, καθώς έπρεπε να 

επικεντρώνεται στο χέρι του όταν κρατούσε το εύπλαστο υλικό της χλαπάτσας. 

Ακόμα, ο μαθητής εξάσκησε ιδιαίτερα τους μύες των δακτύλων. Το γεγονός ότι 

έπρεπε να βάλει και να βγάλει τη χλαπάτσα από διαφορετικά κάθε φορά δοχεία του 

έδωσε τη δυνατότητα να χειριστεί πολλά αντικείμενα. 

 7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Θα πρόσθετα εκτός από δοχεία, μερικές λείες επιφάνειες. Αυτό θα είχε σαν 

σκοπό να εξασκηθεί περισσότερο ο μαθητής στον έλεγχο του εύπλαστου υλικού 

της χλαπάτσας, δεδομένου ότι δυσκολευόταν να τη σηκώσει από το πάτωμα. 
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Ενότητα 4η: Οι τέσσερις εποχές 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στην αρχή της διδασκαλίας με θέμα «Οι τέσσερις εποχές», χρησιμοποίησα 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μέσω του προγράμματος παρουσίασης Power 

Point έδειξα στο μαθητή εικόνες από τις τέσσερις εποχές. Σε αυτές φαίνονται τα 

δέντρα και η βλάστηση τους κάθε εποχή. Μετά το πέρας της παρουσίασης, η 

διδασκαλία συνέχισε με τη δραστηριότητα «Κρέμασε τις τέσσερις εποχές». Στη 

δραστηριότητα αυτή ο μαθητής έπρεπε να φτιάξει τα δέντρα των τεσσάρων 

εποχών. Πιο συγκεκριμένα, έπρεπε να κρεμάσει με τα μανταλάκια στο δέντρο της 

άνοιξης τα πέντε λουλούδια, στο δέντρο του καλοκαιριού τα πέντε φρούτα, στο 

δέντρο του φθινόπωρου τα πέντε ξερά φύλλα και στο δέντρο του χειμώνα τις πέντε 

νιφάδες χιονιού. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Στην αρχή της δραστηριότητας ο μαθητής δυσκολεύτηκε να κρεμάσει τα 

πρώτα τρία λουλούδια επειδή το δέντρο κουνιόταν και δεν ήταν σταθερό. Τα 

λουλούδια και τα ξερά φύλλα τον δυσκόλεψαν περισσότερο να τα κρεμάσει, 

πιθανώς εξαιτίας του σχήματος τους και του έπεσαν αρκετές φορές. Τα λουλούδια, 

τα φρούτα, τα ξερά φύλλα και οι νιφάδες του χιονιού δεν είχαν το ίδιο σχήμα. 

Επίσης, άλλα κλαδιά του δέντρου ήταν πιο λεπτά και άλλα πιο φαρδιά. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα ο μαθητής να δυσκολευτεί με το που πρέπει να βάλει το 

μανταλάκι ώστε να κρεμάσει σωστά τα χάρτινα διακοσμητικά πάνω στα κλαδιά. 

 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχές ήταν ότι αν και ο μαθητής δυσκολεύτηκε περισσότερο 

να κρεμάσει τα λουλούδια και τα ξερά φύλλα μάλλον εξαιτίας του σχήματος τους, 

εντούτοις κρέμασε στο δέντρο και τα πέντε λουλούδια και τα πέντε ξερά φύλλα. 

Λιγότερο επιτυχές ήταν ότι ο μαθητής δεν ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα και δεν 

κρέμασε τρείς νιφάδες χιονιού.  
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Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Στο μαθητή άρεσε η παρουσίαση των τεσσάρων εποχών και το γεγονός ότι 

εστιάσαμε στα δέντρα και τη βλάστηση τους και αυτό φάνηκε καθώς ήταν ιδιαίτερα 

ήσυχος και συμμετείχε στην αρχική συζήτηση. Επίσης, του άρεσαν τα τέσσερα 

χάρτινα δέντρα σαν κατασκευή και όταν πήρε τα λουλούδια, τα φρούτα, τα ξερά 

φύλλα και τις νιφάδες του χιονιού έσπευσε να τα κρεμάσει. Όμως, ο μαθητής έκανε 

ένα λάθος και κρέμασε μια νιφάδα χιονιού στο δέντρο του φθινοπώρου.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Περισσότερο δυσκολεύτηκε στην αρχή της δραστηριότητας επειδή τα δέντρα 

δεν ήταν στερεά και σταθερά. Τα τρία πρώτα λουλούδια που προσπάθησε να 

κρεμάσει του έπεσαν αρκετές φορές. Επίσης, τον δυσκόλεψαν πιο πολύ τα δέντρα 

τα λουλούδια και τα ξερά φύλλα, πιθανώς λόγω του σχήματος τους, όμως τα 

κρέμασε όλα. 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

 6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει; 

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα θέσει και στο 

βασικό στόχο που ήταν η ανάπτυξη του οπτικο-κινητικού συντονισμού. Επίσης, 

μπόρεσα να ελέγξω τη σταθερότητα του χεριού του μαθητή και τη λεπτή 

κινητικότητα του, καθώς τα χάρτινα δέντρα δεν ήταν ιδιαίτερα σταθερά. 

Διαπίστωσα ότι ο μαθητής μπορεί να χειριστεί ένα μανταλάκι και να κρεμάσει 

αντικείμενα με αυτό, αλλά δυσκολεύεται να χειριστεί αντικείμενα που έχουν 

διαφορετικό σχήμα. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής κλήθηκε 

να χρησιμοποιήσει και τους μύες των δακτύλων του για να κρεμάσει και με τα 

είκοσι μανταλάκια. Τέλος, έγινε έλεγχος της προσοχής και της συγκέντρωσης του, 

δεδομένου ότι συγκεντρώθηκε στη δραστηριότητα και ήταν ιδιαίτερα προσεχτικός 

όταν προσπαθούσε να κρεμάσει στα κλαδιά. 

 7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα άλλαζα τη δραστηριότητα κρέμασμα με τα μανταλάκια, γιατί ο μαθητής 

κλήθηκε να χρησιμοποιήσει μανταλάκια και να κρεμάσει πάνω σε μια επιφάνεια όχι 

ιδιαίτερα σταθερή, δραστηριότητα που είναι ιδιαίτερα βιωματική και παραπέμπει 

στο κρέμασμα των ρούχων στην καθημερινή ζωή. Επίσης, εξασκήθηκε με τα 

σχήματα. 
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Ενότητα 5η: Οι δώδεκα μήνες του χρόνου 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στη διδασκαλία με θέμα «Οι δώδεκα μήνες του χρόνου» χρησιμοποίησα ένα 

χάρτινο δίσκο με τα ονόματα των δώδεκα μηνών του χρόνου. Αφού ο μαθητής 

διάβασε τα ονόματα όλων των μηνών και μιλήσαμε για κάθε έναν ξεχωριστά, 

χρησιμοποίησα το παραμύθι «Ο δίσκος των μηνών κι ο Ιππότης». Μετά την 

αφήγηση του παραμυθιού ακολούθησε η δραστηριότητα «Πού είναι ο μήνας;». 

Κάθε φορά έκρυβα ένα μήνα κάτω από ένα από τα τρία σιδερένια μπολάκια και τα 

μετακινούσα. Ο μαθητής έπρεπε να βρει το μπολάκι κάτω από το οποίο κρύβεται ο 

μήνας για να τον πάρει. Αφού συγκέντρωσε όλους τους μήνες έπρεπε να τους 

τοποθετήσει πάνω στο δίσκο στη σωστή σειρά. Κάθε καρτέλα με το όνομα του 

μήνα είναι σαν κομμάτι του πάζλ και ενώνει μόνο με τον προηγούμενο και τον 

επόμενο σωστό μήνα.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δυσκολεύτηκε με τη δραστηριότητα «Πού είναι ο μήνας;» καθώς 

μόνο δύο φορές βρήκε με την πρώτη το σιδερένιο μπολάκι κάτω από το οποίο ήταν 

ο μήνας. Ωστόσο, ενθουσιάστηκε τόσο με τη δραστηριότητα και του άρεσαν τα 

σιδερένια μπολάκια. Δεν μπορούσε όμως να συγκεντρωθεί στο μπολάκι κάτω από 

το οποίο έβαζα το μήνα. Όσες φορές μετακίνησα μόνο με δύο κινήσεις τα μπολάκια 

ήταν πιο εύκολο για αυτόν. Αντίθετα, όταν μετακίνησα πιο πολλές φορές τα 

μπολάκια δυσκολεύτηκε πολύ.  

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχής ήταν η δραστηριότητα «Πού είναι ο μήνας;». Όταν 

μετακινούσα τα μπολάκια έλεγα μαζί με το μαθητή τις μαγικές λέξεις «άκατα 

μάκατα» και ο μαθητής εκτός του ότι ήταν ιδιαίτερα προσεχτικός, φάνηκε να το 

απολαμβάνει πολύ. Λιγότερο επιτυχές ήταν το γεγονός πως όταν μετακίνησα τα 

μπολάκια με περισσότερες από δύο κινήσεις ο μαθητής δυσκολεύτηκε πολύ και δε 

μπόρεσε να ανταποκριθεί. 
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Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

 4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Στο μαθητή άρεσε ιδιαίτερα η δραστηριότητα «Πού είναι ο μήνας;». Από την 

πρώτη στιγμή ενθουσιάστηκε με τα μεταλλικά μπολάκια και μολονότι δεν μάντευε 

σωστά με την πρώτη φορά, δεν απογοητεύτηκε και δεν έχασε το ενδιαφέρον του. 

Στη δραστηριότητα του πάζλ όμως, δεν ανταποκρίθηκε τόσο πολύ. Έβαλε τελικά 

τους μήνες με τη σειρά αλλά δεν έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον με την πρώτη 

δραστηριότητα.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Ο μαθητής δυσκολεύτηκε στη δραστηριότητα «Πού είναι ο μήνας;». Από τους 

δώδεκα μήνες που έκρυβα έναν έναν, μόνο δύο μπόρεσε να βρει με την πρώτη 

φορά. Στις υπόλοιπες φορές δυσκολεύτηκε να μείνει συγκεντρωμένος στα 

μπολάκια που τα μετακινούσα. Ακόμα και σε περιπτώσεις που μετακίνησα τα 

μπολάκια μόνο με δύο κινήσεις δεν μάντευε με την πρώτη. Σε περιπτώσεις που 

μετακίνησα τα μπολάκια με περισσότερες από δύο κινήσεις έγιναν μέχρι και 

τέσσερις επαναλήψεις ώστε ο μαθητής να βρει τελικά το μήνα. 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει; 

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στο βασικό στόχο που είχα θέσει, δηλαδή 

το συντονισμό ματιού και χερίου. Επίσης, μπόρεσα να ελέγξω τη συγκέντρωση της 

προσοχής του, καθώς έπρεπε να επικεντρώνεται στο μπολάκι κάτω από το οποίο 

έκρυβα το μήνα πριν αρχίσω να τα μετακινώ. Επιπλέον, με τη συμπλήρωση του 

πάζλ ανέπτυξα την ικανότητα του να χειρίζεται αντικείμενα και τη λεπτή 

κινητικότητα του. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Ο μαθητής άκουσε με προσοχή το παραμύθι, ενθουσιάστηκε με την πρώτη 

δραστηριότητα και διεκπεραίωσε με επιτυχία τη δεύτερη. Αν έκανα κάποια αλλαγή 

θα φρόντιζα ώστε η αφήγηση του παραμυθιού να γίνεται παράλληλα με τις 

δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο ίσως ο μαθητής έδειχνε τον ίδιο ενθουσιασμό 

και για τη δεύτερη δραστηριότητα.  

 

 
 



 102 

Ενότητα 6η: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι 
Κατευθύνσεις 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στη διδασκαλία με θέμα « Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» χρησιμοποίησα 

οκτώ χάρτινες καρτέλες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αυτοκίνητο, τρένο, 

λεωφορείο, ποδήλατο, μηχανάκι, φορτηγό, αεροπλάνο, καράβι. Τα μέσα αυτά είχαν 

διαφορετική κατεύθυνση κάθε φορά. Αφού ο μαθητής πει αν γνωρίζει ποια μέσα 

μεταφοράς είναι θα μιλήσουμε για τις κατευθύνσεις. Μετά ο μαθητής θα κληθεί 

κάτω από κάθε καρτέλα να τοποθετήσει το βέλος με τρόπο τέτοιο ώστε να δείχνει 

την κατεύθυνση που έχει το μέσο. Στη συνέχεια της διδασκαλίας χρησιμοποίησα τη 

δραστηριότητα «Μπόουλινγκ με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς». Τοποθέτησα σε 

απόσταση περίπου τριών μέτρων οκτώ κορίνες που η καθεμία εικόνιζε ένα από τα 

μέσα μεταφοράς και έδωσα στο μαθητή μία ελαφριά μπάλα.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Στην αρχή της δραστηριότητας «Μπόουλινγκ με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς» ο μαθητής είχε απέναντι του και τις οκτώ κορίνες. Ωστόσο, στις 

πρώτες πέντε βολές έστελνε τη μπάλα μόνο προς τα δεξιά με αποτέλεσμα να μην 

ρίχνει όλες τις κορύνες. Στη συνέχεια της δραστηριότητας όμως βελτιώθηκε. 

Κατάφερε με τρείς βολές να ρίξει όλες τις κορύνες, καθώς και να πετυχαίνει μία 

κορίνα μόνη της με την πρώτη προσπάθεια. 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχές ήταν το γεγονός ότι ο μαθητής γνώριζε όλα τα μέσα 

μεταφοράς και τοποθέτησε σωστά τα βελάκια των κατευθύνσεων. Λιγότερο 

επιτυχές ήταν ότι στις πρώτες πέντε βολές αστοχούσε και έριχνε τη μπάλα μόνο 

προς τα δεξιά εξαιτίας της κακής στάσης του σώματος του, την οποία διόρθωσε 

μετά από την ανατροφοδότηση μου. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Στο μαθητή άρεσε η δραστηριότητα «Μπόουλινγκ με τα Μέσα Μαζικής 
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Μεταφοράς». Ενθουσιάστηκε που το παιχνίδι θα γινόταν με μπάλα και ήταν 

ιδιαίτερα πρόθυμος. Άκουγε τις εντολές μου για το ποια μέσα μεταφοράς να 

τοποθετεί κάθε φορά, πριν από κάθε βολή διόρθωνε τη στάση του σώματος του και 

συγκεντρωνόταν. Επίσης, αν και οι πρώτες πέντε βολές του δεν ήταν σωστές, στη 

πορεία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Με τρείς βολές κατάφερε να ρίξει και τις οκτώ 

κορίνες. Σταδιακά μείωνα των αριθμό των κορίνων που έπρεπε να πετύχει, αλλά 

και πάλι τα κατάφερε με επιτυχία. Δεν θα μπορούσα να πω ότι ο μαθητής δεν 

ανταποκρίθηκε σε κάποια από τις δραστηριότητες.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής δυσκολεύτηκε μόνο στις πρώτες πέντε βολές λόγω της κακής 

στάσης του σώματος του, αλλά πολύ γρήγορα ανταποκρίθηκε στη δραστηριότητα 

με επιτυχία. 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει;  

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στο βασικό στόχο που είχα θέσει, δηλαδή 

στην ανάπτυξη του οπτικο-κινητικού συντονισμού. Επίσης, μπόρεσα να ελέγξω τη 

σταθερότητα του χεριού του μαθητή και τη συγκέντρωση της προσοχής του, καθώς 

έπρεπε να επικεντρώνεται στη ρίψη της μπάλας, καθώς ο βαθμός δυσκολίας της 

δραστηριότητας αυξανόταν συνεχώς. Ακόμα, ο μαθητής αξιοποίησε ιδιαίτερα τους 

μύες των δακτύλων του και τη λεπτή του κινητικότητα. Το γεγονός ότι έπρεπε να 

τοποθετήσει τις κορίνες στη σωστή απόσταση, τη μία δίπλα στην άλλη ή πάνω 

στην άλλη και στη συνέχεια να ρίξει μια σωστή βολή με τη μπάλα εξάσκησε το 

μαθητή στο χειρισμό αντικειμένων.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Θα πραγματοποιούσα τη διδασκαλία σε μια πιο μεγάλη αίθουσα ή σε ένα 

κλειστό γυμναστήριο. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσα να αλλάζω και την 

απόσταση που θα έχουν οι κορίνες ώστε να ανέβαζα το βαθμό δυσκολίας των 

βολών. 
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Ενότητα 7η: Επαγγέλματα του τόπου μου 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στην αρχή της διδασκαλίας με θέμα τα επαγγέλματα ρώτησα για τον μαθητή 

αν γνωρίζει το επάγγελμα του ψαρά, ποια άλλα επαγγέλματα γνωρίζει και με ποιο 

θα ήθελε να ασχοληθεί όταν μεγαλώσει. Μετά το πέρας της συζήτησης του έδωσα 

είκοσι σύρματα πίπας και του ζήτησα να σχηματίσει ψάρια. Αφού ο μαθητής έδωσε 

σχήμα και στα είκοσι σύρματα ξεκίνησα την αφήγηση του παραμυθιού «Ο ψαράς 

και τα πολύχρωμα ψάρια». Αφού διέκοψα την αφήγηση του παραμυθιού, 

τοποθέτησα ένα μαρκαδόρο όρθιο στο θρανίο και έδωσα στο μαθητή έναν άλλο. 

Του εξήγησα ότι θα χρησιμοποιήσει το μαρκαδόρο σαν ψαροκάλαμο και θα πρέπει 

να πιάνει ένα ψάρι κάθε φορά και να το περνάει από τον ένα μαρκαδόρο στον 

άλλο, χωρίς όμως να βοηθήσει με τα δάχτυλα του. Στο τέλος της διδασκαλίας, 

ολοκλήρωσα την αφήγηση του παραμυθιού και συζητήσαμε για τα επαγγέλματα 

της περιοχής της Φλώρινας.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Στην αρχή της δραστηριότητας ο μαθητής δυσκολεύτηκε να δώσει σχήμα στα 

σύρματα πίπας. Δεν τα κατάφερε στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ χρειάστηκε να 

του δείξω τη διαδικασία και μια δεύτερη φορά. 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχές ήταν το πιάσιμο με το μαρκαδόρο των ψαριών από τα 

σύρματα πίπας και το πέρασμα τους στον όρθιο μαρκαδόρο. Ο μαθητής τα 

κατάφερε σε αυτή τη δραστηριότητα. Ήταν ιδιαίτερα προσεχτικός και πέρασε όλα 

τα ψάρια από τον ένα μαρκαδόρο στον άλλο, χωρίς να προσπαθήσει να βοηθήσει 

με τα δάχτυλα του. Λιγότερο επιτυχής ήταν η συζήτηση για τα επαγγέλματα, καθώς 

ο μαθητής δεν γνώριζε πολλά.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 
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Στο μαθητή άρεσαν τα χρωματιστά σύρματα πίπας και ήθελε να παίξει με 

αυτά. Δεν μπόρεσε όμως από την πρώτη προσπάθεια να τα καταφέρει και φάνηκε 

να απογοητεύεται. Μετά από την δεύτερη και την τρίτη προσπάθεια του όμως 

άλλαξε στάση και φάνηκε να απολαμβάνει τη δραστηριότητα. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Περισσότερο δυσκολεύτηκε να δώσει σχήμα στα σύρματα πίπας. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν μπόρεσε στην πρώτη του προσπάθεια να επιτύχει το κυκλικό 

σχήμα. Ωστόσο, στη δεύτερη και στην τρίτη προσπάθεια τα κατάφερε, ενώ στην 

πορεία της δραστηριότητας η βελτίωση ήταν σαφής. 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

 6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει; 

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα θέσει και στο 

βασικό στόχο που ήταν η ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού. Επίσης, 

μπόρεσα να ελέγξω τη σταθερότητα του χεριού του μαθητή και τη λεπτή 

κινητικότητα του, καθώς έπρεπε να δώσει συγκεκριμένο σχήμα στα σύρματα 

πίπας. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής κλήθηκε να 

χρησιμοποιήσει και τους μύες των δακτύλων του και έγινε έλεγχος της προσοχής 

και της συγκέντρωσης του, δεδομένου ότι κλήθηκε να κρατήσει έναν μαρκαδόρο, 

να πιάνει στα ψάρια από το θρανίο και έπειτα να τα περνάει στον όρθιο 

μαρκαδόρο, χωρίς να βοηθήσει με τα δάχτυλα του. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα άλλαζα το σχεδιασμό της διδασκαλίας που ο μαθητής κλήθηκε να 

δώσει σχήμα στα σύρματα πίπας και να τα μεταφέρει. Αν σχεδίαζα ξανά τη 

διδασκαλία θα άλλαζα την ιστορία για να εισάγω και άλλο ένα επάγγελμα στα 

πλαίσια της δραστηριότητας. 
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Ενότητα 8η: Τα Γεωμετρικά Σχήματα  
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στην αρχή της διδασκαλίας με θέμα «Γεωμετρικά Σχήματα» χρησιμοποίησα 

ένα διακορευτή και τέσσερα χρωματιστά χαρτόνια. Ο μαθητής έπρεπε να τρυπήσει 

με το διακορευτή και να κάνει όσες πιο πολλές τρύπες μπορεί. Στη συνέχεια της 

διδασκαλίας έδωσα στο μαθητή ένα λευκό χαρτόνι πάνω στο οποίο είχα σχεδιάσει 

με μαύρο μαρκαδόρο τέσσερα γεωμετρικά σχήματα, ένα τετράγωνο, έναν κύκλο, 

ένα τρίγωνο και ένα ορθογώνιο. Ο μαθητής έπρεπε να ξεχωρίσει τα χαρτάκια που 

έκοψε με το διακορευτή ανάλογα με το χρώμα. Αφού τα ξεχώρισε έπρεπε να τα 

κολλήσει πάνω στη μαύρη γραμμή που αποτελούσε το περίγραμμα των 

γεωμετρικών σχημάτων. Τέλος, ο μαθητής έπρεπε να πει και να γράψει το όνομα 

των γεωμετρικών σχημάτων. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής ανταποκρίθηκε στη δραστηριότητα με το διακορευτή. Έκανε πάρα 

πολλές τρύπες και στα τέσσερα χαρτόνια. Όμως, κρατούσε το διακορευτή και με τα 

δύο του χέρια και τον βοήθησα κρατώντας τα χαρτόνια. Στη συνέχεια της 

διδασκαλίας, ξεχώρισε τα χαρτάκια ανάλογα με το χρώμα τους και δεν τον 

δυσκόλεψε το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα μικρά. Ωστόσο, δυσκολεύτηκε όταν 

έπρεπε να τα πιάσει και να τα κολλήσει. 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχές σημείο της δραστηριότητας ήταν το τρύπημα με το 

διακορευτή στα τέσσερα χρωματιστά χαρτόνια και στη συνέχεια ο διαχωρισμός των 

πολύ μικρών χαρτιών ανάλογα με το χρώμα. Λιγότερο επιτυχές σημείο ήταν το 

γεγονός ότι ο μαθητής έπρεπε να σηκώσει με τα δάχτυλα του τα μικρά χαρτάκια, να 

τους βάλει κόλλα και στη συνέχεια να τα κολλήσει πάνω στη μαύρη γραμμή που 

αποτελούσε το περίγραμμα των γεωμετρικών σχημάτων. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 
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4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Στο μαθητή άρεσε πολύ η δραστηριότητα με το διακορευτή. Έκανε πάρα 

πολλές τρύπες και στα τέσσερα χαρτόνια. Ωστόσο, κρατούσε το διακορευτή και με 

τα δύο του χέρια και τα χαρτόνια γλιστρούσαν από το διακορευτή. Μετά από 

μερικές προσπάθειες του τον βοήθησα κρατώντας τα χαρτόνια. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Περισσότερο δυσκολεύτηκε στο να πιάσει τα χαρτάκια που είχαν κοπεί από 

το διακορευτή. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολευόταν να τα σηκώσει από το θρανίο. 

Όταν κατάφερνε να τα σηκώσει τους έβαζε κόλλα και δεν μπορούσε να τα κολλήσει 

στο χαρτί γιατί κολλούσαν στα δάχτυλα του. Ο μαθητής κατέβαλε μεγάλη 

προσπάθεια και τελικά κατάφερε να κολλήσει μερικά χαρτάκια.  

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει  

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα θέσει και στο 

βασικό στόχο που ήταν η ανάπτυξη του οπτικο-κινητικού συντονισμού. Επίσης, 

μπόρεσα να ελέγξω τη σταθερότητα του χεριού του μαθητή και τη λεπτή 

κινητικότητα του, καθώς έπρεπε να κρατήσει το διακορευτή και να τρυπήσει. 

Διαπίστωσα ότι ο μαθητής μπορεί να χειριστεί ένα διακορευτή, αλλά δυσκολεύεται 

να χειριστεί αντικείμενα που έχουν πολύ μικρό μέγεθος. Μέσα από τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής κλήθηκε να χρησιμοποιήσει και τους μύες 

των δακτύλων του για να πιάσει τα χαρτάκια που είχαν κοπεί από το διακορευτή. 

Τέλος, έγινε έλεγχος της προσοχής και της συγκέντρωσης του, δεδομένου ότι 

συγκεντρώθηκε στη δραστηριότητα και ήταν ιδιαίτερα προσεχτικός όταν αρχικά 

όταν έκοβε με το διακορευτή και ύστερα όταν προσπαθούσε να τα πιάσει, να τους 

βάλει κόλλα και να τα κολλήσει. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα άλλαζα τη δραστηριότητα με το διακορευτή και τα γεωμετρικά 

σχήματα. Αν έκανα μία αλλαγή θα ήταν να έχω βάλει εγώ την κόλλα στο 

περίγραμμα των γεωμετρικών σχημάτων. Με αυτό τον τρόπο ίσως η 

δραστηριότητα γινόταν πιο εύκολη για το μαθητή και τελικά κολλούσε περισσότερα 

χαρτάκια από το διακορευτή πάνω στη μαύρη γραμμή που ήταν το περίγραμμα 

των γεωμετρικών σχημάτων.  
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Ενότητα 9η: Χριστούγεννα και Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στη διδασκαλία με θέμα τα «Χριστούγεννα και Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» 

χρησιμοποίησα χαρτόνια που είχα σχεδιάσει γεωμετρικά σχήματα. Πιο 

συγκεκριμένα, είχα σχεδιάσει οκτώ γεωμετρικά σχήματα, τρία τρίγωνα και τέσσερις 

κύκλους διαφορετικού μεγέθους και ένα τετράγωνο. Ο μαθητής κλήθηκε να πει τα 

ονόματα τους και να σχολιάσει το σχήμα και το περίγραμμα τους. Αφού 

ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τα γεωμετρικά σχήματα, έδειξα στο μαθητή με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης Power 

Point εικόνες από χριστουγεννιάτικα δέντρα και ανακοίνωσα πως θα φτιάξουμε κι 

εμείς ένα συναρμολογώντας τα γεωμετρικά σχήματα. Έδωσα στο μαθητή ένα 

ψαλίδι για να κόψει τα σχήματα και όταν τα συναρμολόγησε του έδωσα συρραπτικό 

για να ολοκληρωθεί η κατασκευή. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δυσκολεύτηκε στην κοπή των γεωμετρικών σχημάτων με το 

ψαλίδι. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη μαύρη γραμμή που ήταν το περίγραμμα 

τους και συνεχώς ξέφευγε. Ωστόσο, προσπάθησε αρκετά και πολλές φορές 

διόρθωσε σημεία που δεν είχε κόψει σωστά. Όμως τα χρονικά πλαίσια δε μας 

επέτρεπαν να προσπαθήσει να κόψει και τα οκτώ. Στη συνέχεια της 

δραστηριότητας έβαλε στη σειρά τα σχήματα και σχημάτισε το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο. Στο τέλος της δραστηριότητας σταθεροποίησε την κατασκευή με τη χρήση 

του συρραπτικού. Όταν το χρησιμοποιούσε ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός και έβαλε 

όσα συρραπτικά χρειάζονταν για να είναι σταθερή η κατασκευή. 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχής ήταν η χρήση του συρραπτικού από το μαθητή. 

Έβαλε όσα συρραπτικά χρειάζονταν και στα σωστά σημεία και τελικά η κατασκευή 

ήταν σταθερή. Λιγότερο επιτυχής ήταν η κοπή των γεωμετρικών σχημάτων με το 

ψαλίδι. Από τα οκτώ γεωμετρικά σχήματα ο μαθητής έκοψε επιτυχώς τέσσερα. 
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Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Ο μαθητής έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης 

και φάνηκε να του αρέσει το χριστουγεννιάτικο θέμα. Ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκε 

τόσο καλά στην κατασκευή καθώς δυσκολευόταν με το ψαλίδι. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Περισσότερο δυσκολεύτηκε στην κοπή των γεωμετρικών σχημάτων με το 

ψαλίδι. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορούσε να κόψει επάνω στη μαύρη γραμμή που 

ήταν το περίγραμμα των γεωμετρικών σχημάτων. Αυτό συνέβη με όλα τα σχήματα. 

Ωστόσο, ο μαθητής προσπάθησε και έκοψε τα δύο τρίγωνα και δύο κύκλους. 

Δηλαδή, έκοψε επιτυχώς τέσσερα από τα οκτώ γεωμετρικά σχήματα που είχα 

σχεδιάσει. 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει; 

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στο βασικό στόχο που είχα θέσει, δηλαδή 

την ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού. Επίσης, μπόρεσα να ελέγξω τη 

σταθερότητα του χεριού του μαθητή και τη συγκέντρωση της προσοχής του, καθώς 

έπρεπε να ακολουθεί τις μαύρες γραμμές για να κόψει σωστά τα γεωμετρικά 

σχήματα. Επιπλέον, η χρήση του συρραπτικού είχε θετική επίδραση στην 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας του μαθητή και στην ενδυνάμωση των μυών 

των δακτύλων του. τέλος, επιτεύχθηκε ο χειρισμός αντικειμένων, καθώς ο μαθητής 

χρησιμοποίησε ψαλίδι, συρραπτικό και συναρμολόγησε τα χάρτινα γεωμετρικά 

σχήματα για να φτιάξει το χριστουγεννιάτικο δέντρο  

 7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα άλλαζα το σχεδιασμό της διδασκαλίας όπου ο μαθητής κλήθηκε να 

κόψει και να συρράψει ώστε να κατασκευάσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Επειδή όμως ο μαθητής δεν πρόλαβε εξαιτίας των χρονικών ορίων να κόψει όλα τα 

γεωμετρικά σχήματα, ίσως σχεδίαζα τη κατασκευή με λιγότερα γεωμετρικά 

σχήματα.  
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Ενότητα 10η: Χριστούγεννα και χιονάνθρωποι 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στην αρχή της διδασκαλίας με θέμα «Χριστούγεννα και Χιονάνθρωποι» 

χρησιμοποίησα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το πρόγραμμα παρουσίασης 

Power Point για να δείξω εικόνες από χιονάνθρωπους. Μετά την παρουσίαση 

έδωσα στο μαθητή έξι λευκά μπαλόνια και του ζήτησα να τα φουσκώσει και να 

τοποθετήσει πάνω στο θρανίο από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Στη συνέχεια 

της διδασκαλίας ζήτησα από το μαθητή να δέσει τα μπαλόνια ανά δύο μεταξύ τους 

για να σχηματιστούν οι χιονάνθρωποι. Αφού δέσαμε τα μπαλόνια και φτιάξαμε 

τρείς χιονάνθρωπους του έδωσα μαρκαδόρους, αυτοκόλλητα και γκοφρέ χαρτί και 

του ζήτησα να ζωγραφίσει πρόσωπο στους χιονάνθρωπους, κουμπιά, χέρια και να 

τους κολλήσει αυτοκόλλητα. Ο μαθητής είναι ελεύθερος να σχεδιάσει οτιδήποτε 

άλλο του αρέσει. Ακόμα, με το γκοφρέ χαρτί μπορεί να φτιάξει κασκόλ και ότι άλλο 

θέλει για να τους διακοσμήσει. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής φούσκωσε όλα τα μπαλόνια και τα τοποθέτησε σωστά από το 

μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Όμως αν και του έδειξα πώς να δέσει τα μπαλόνια 

μεταξύ τους δεν τα κατάφερε και τα έδεσα όλα. Μόλις του ζήτησα να ζωγραφίσει 

και να διακοσμήσει τους χιονάνθρωπους έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μόνο που 

όταν ζωγράφιζε το πρόσωπο ήθελε να κρατάω σταθερούς του χιονάνθρωπους. 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχές ήταν το φούσκωμα και των έξι μπαλονιών από το 

μαθητή. Λιγότερο επιτυχές ήταν το δέσιμο των μπαλονιών. Όταν φούσκωνε τα 

μπαλόνια δεν μπορούσε να τα δέσει και επίσης δε μπόρεσε να τα δέσει μεταξύ 

τους. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 
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Στο μαθητή άρεσε το μέρος της δραστηριότητας όπου έπρεπε να ζωγραφίσει 

και να διακοσμήσει τους χιονάνθρωπους. Πήρε τα υλικά που του έδωσα και τα 

αξιοποίησε όλα. Στο μόνο που δεν ανταποκρίθηκε καλά ήταν ότι ήθελε να κρατάω 

τα μπαλόνια όταν ζωγράφιζε το πρόσωπο τους. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Περισσότερο δυσκολεύτηκε να δέσει τα μπαλόνια. Δεν μπόρεσε να τα δέσει 

όταν τα φούσκωνε, αν και προσπάθησε. Επίσης, δε μπόρεσε να δέσει ανά δύο τα 

μπαλόνια μεταξύ τους για να σχηματιστούν οι χιονάνθρωποι. 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει; 

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα θέσει και στο 

βασικό στόχο που ήταν η ανάπτυξη του συντονισμού ματιού και χεριού. Επίσης, 

μπόρεσα να ελέγξω τη σταθερότητα του χεριού του μαθητή. Διαπίστωσα ότι ο 

μαθητής μπορεί να κρατήσει ένα μπαλόνι για να το φουσκώσει, καθώς επίσης και 

να μεταφέρει φουσκωμένα μπαλόνια. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο 

μαθητής κλήθηκε να χρησιμοποιήσει και τους μύες των δακτύλων του όταν 

προσπάθησε να δέσει τα μπαλόνια και να χειριστεί αντικείμενα για να τα 

διακοσμήσει. Τέλος, έγινε έλεγχος της προσοχής και της συγκέντρωσης του, 

δεδομένου ότι συγκεντρώθηκε στη δραστηριότητα και φάνηκε να την απολαμβάνει. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα άλλαζα τη δραστηριότητα με την κατασκευή χιονάνθρωπων με 

μπαλόνια. Αν άλλαζα κάτι στη διαδικασία, θα έπαιρνα σπάγκο ή κορδέλες για το 

δέσιμο των μπαλονιών, για να γίνει πιο εύκολο για το μαθητή. 
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Ενότητα 11η: Τα ζώα του πλανήτη γη 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στην αρχή της διδασκαλίας με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

το πρόγραμμα παρουσίασης Power Point έδειξα στο μαθητή εικόνες ζώων. Τα ζώα 

ήταν χωρισμένα σε τρείς κατηγορίες, «Ζώα που κινούνται στη στεριά», «Ζώα που 

ζουν στη θάλασσα», «Ζώα που πετούν στον αέρα» και κάθε κατηγορία είχε εφτά 

ζώα. Στη συνέχεια, έδωσα στο μαθητή τρία κουτιά, ένα πράσινο που συμβόλιζε τη 

στεριά, ένα μπλε που συμβόλιζε τη θάλασσα και ένα κίτρινο που συμβόλιζε τον 

αέρα. Ο μαθητής έπρεπε να παίρνει κάθε φορά ένα μπαλόνι που είχε τη 

φωτογραφία ενός ζώου, να λέει το όνομα του ζώου και να το τοποθετεί στο κουτί 

που συμβολίζει που ζει και κινείται το καθένα. Στο τέλος της διδασκαλίας, κοιτάξαμε 

τα μπαλόνια που ήταν στα κουτιά, σχολιάσαμε κάποια λάθη που έγιναν και 

ακολούθησε συζήτηση για τα ζώα. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Μερικές εικόνες ζώων που χρησιμοποίησα μπέρδεψαν το μαθητή. Πιο 

συγκεκριμένα, ο πίθηκος ήταν πάνω σε ένα δέντρο. Αυτό σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι ο μαθητής δεν ήταν εξοικειωμένος με όλα τα ζώα τον ώθησε στο να τον 

τοποθετήσει στη κατηγορία «Ζώα που πετούν στον αέρα». Ακόμα, μπερδεύτηκε με 

τη σφήκα. Επειδή δεν είχε μεγάλα φτερά σαν της πεταλούδας την έβαλε στην 

κατηγορία «Ζώα που κινούνται στη στεριά». Ενώ, η εικόνα της πεταλούδας που 

ήταν στο μπλε ουρανό επίσης τον προβλημάτισε ότι ίσως το μπλε ήταν το χρώμα 

της θάλασσας. Ωστόσο, τελικά την τοποθέτησε στη σωστή κατηγορία «Ζώα που 

πετούν στον αέρα». Τέλος, τον προβλημάτισε η εικόνα του αστερία που ενώ 

φαινόταν το γαλάζιο της θάλασσας, εντούτοις ο αστερίας ήταν πάνω σε ένα βράχο. 

Αυτό τον ώθησε στο να τον τοποθετήσει στην κατηγορία «Ζώα που κινούνται στη 

στεριά». 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχής ήταν η δραστηριότητα «Πού μένει το ζώο;», όπου ο 
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μαθητής μετέφερε ένα ένα τα μπαλόνια με τις εικόνες των ζώων στο κουτί που 

αντιπροσώπευε που ζει και κινείται το καθένα. Ο μαθητής σήκωνε ένα μπαλόνια, 

είχε αγωνία ποιο ζώο θα πετύχει κάθε φορά και το μετέφερε στο αντίστοιχο κουτί. 

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις που τα μπαλόνια ήταν πολλά σε ένα κουτί και 

κάποιο έπεφτε έξω, ο μαθητής από μόνος του έσπευδε να το βάλει μέσα. Λιγότερο 

επιτυχές ήταν το γεγονός πως οι εικόνες κάποιων ζώων (πίθηκος, αστερίας) 

μπέρδεψαν το μαθητή.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Ο μαθητής έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας 

και φάνηκε να διασκεδάζει που οι εικόνες των ζώων ήταν κολλημένες πάνω σε 

μπαλόνια. Ωστόσο, στην αρχή της δραστηριότητας «Πού μένει το ζώο;» δεν 

ανταποκρίθηκε καλά στο πιάσιμο των μπαλονιών από το πάτωμα. Πιο 

συγκεκριμένα, έπιανε τα μπαλόνια με τις άκρες των δακτύλων του, τα έσφιγγε κι 

αυτά του έφευγαν. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής;  

Ο μαθητής κυρίως δυσκολεύτηκε γιατί δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος με όλα τα 

ζώα. Ενώ, γνώριζε καλά το σκύλο, τη γάτα, τον καρχαρία και ξεχώριζε τα πουλιά, 

προβληματίστηκε στην πεταλούδα και τοποθέτησε σε λάθος κατηγορία τρία ζώα 

(αστερία, πίθηκο, σφήκα). Ενώ είχε προηγηθεί η παρουσίαση μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος παρουσίασης Power Point και η 

συζήτηση, εντούτοις επηρεάστηκε από τις εικόνες και έκανε μερικά λάθη.  

 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει; 

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στο βασικό στόχο που είχα θέσει, δηλαδή 

την ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού. Επίσης, μπόρεσα να ελέγξω τη 

σταθερότητα του χεριού του μαθητή και τη συγκέντρωση της προσοχής του, καθώς 

κάθε φορά έπρεπε να πιάνει ένα μπαλόνι και να βλέπει ποιο ζώο φαίνεται στην 

εικόνα. Επιπλέον, η μεταφορά των μπαλονιών και η τοποθετήσει τους σε 

συγκεκριμένα κουτιά είχε θετική επίδραση στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας 
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του μαθητή και στην ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων του. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δε θα άλλαζα το σχεδιασμό της διδασκαλίας όπου ο μαθητής καλούνταν να 

σηκώσει ένα ένα τα μπαλόνια, να δει την εικόνα του κάθε ζώου και να το μεταφέρει 

στο σωστό κουτί. Αυτό που θα άλλαζα θα ήταν οι εικόνες. Θα επέλεγα 

ασπρόμαυρες εικόνες που θα φαίνονταν μόνο τα ζώα, χωρίς κανένα στοιχείο από 

το περιβάλλον που ζουν και κινούνται. Με αυτό τον τρόπο ίσως κατάφερνα ο 

μαθητής να βασιστεί στις γνώσεις του για τα ζώα από την παρουσίαση και τη 

συζήτηση που είχαν προηγηθεί, χωρίς να προβληματίζεται από το σύνολο της 

εικόνας. 
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Ενότητα 12η: Τα συναισθήματα του ανθρώπου 
 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Στη διδασκαλία με θέμα τα «συναισθήματα» ρώτησα το μαθητή ποια 

συναισθήματα γνωρίζει. Εστίασα στο συναίσθημα της χαράς και του ζήτησα να μου 

εξηγήσει πώς νιώθει όταν είναι χαρούμενος, αλλά και πως μπορούμε να κάνουμε 

τους άλλους να νιώσουν χαρούμενοι. Στη συνέχεια της διδασκαλίας ξεκίνησα την 

αφήγηση του παραμυθιού «Ένας πιγκουίνος άσπρος, μαύρος και κίτρινος» του 

Μάνου Κοντολέων. Συνολικά διέκοψα την αφήγηση του παραμυθιού οκτώ φορές. 

Στο θρανίο είχα τοποθετήσει οκτώ χάρτινες καρτέλες κυκλικού σχήματος και με 

μικρό μέγεθος και έναν κουμπαρά. Έτσι, ξεκίνησε η δραστηριότητα «Ο κουμπαράς 

με τα συναισθήματα». Κάθε φορά που διέκοπτα το παραμύθι, ο μαθητής έπρεπε 

να διαλέξει την καρτέλα με το σωστό συναίσθημα και να την βάλει μέσα στον 

κουμπαρά. Στο τέλος της διδασκαλίας, συζήτησα με το μαθητή για τα 

συναισθήματα που εντοπίσαμε στο παραμύθι και του ζήτησα να μου περιγράψει τι 

συναισθήματα δημιούργησε σε αυτόν το παραμύθι και η δραστηριότητα. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Στη δραστηριότητα «Ο κουμπαράς με τα συναισθήματα» ο μαθητής 

δυσκολεύτηκε κάποιες φορές να επιλέξει μεταξύ των συναισθημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, μπέρδευε τα συναισθήματα «τρομάζω» και «φοβάμαι» αν και πριν 

τη διακοπή της αφήγησης είχε ακούσει τις λέξεις «τρόμαξε» και «φοβήθηκε» 

αντίστοιχα. Επίσης, δυσκολεύτηκε να επιλέξει μεταξύ του «χαμογελάω» και «είμαι 

ευτυχισμένος». Έτσι δύο φορές αποφάσισε να τοποθετήσει δύο καρτέλες μαζί 

μέσα στον κουμπαρά. Ωστόσο, του εξήγησα πάλι πως οι καρτέλες θα μπούν μια 

μια στον κουμπαρά. Για να εντοπίσει και διαλέξει το σωστό συναίσθημα του 

διάβασα μια δεύτερη φορά την τελευταία πρόταση. 

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

Γιατί; 

Περισσότερο επιτυχές ήταν το γεγονός ότι ο μαθητής ανυπομονούσε να 

ακούσει το επόμενο συναίσθημα για να τοποθετήσει την χάρτινη καρτέλα μέσα 

στον κουμπαρά. Επιπλέον, παρόλο που ο κουμπαράς ήταν χάρτινος και δεν ήταν 
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ιδιαίτερα σταθερός, ο μαθητής τα κατάφερε χωρίς δυσκολία. Λιγότερο επιτυχές 

ήταν το γεγονός ότι δυσκολευόταν να εντοπίσει τα σωστά συναισθήματα. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Στο μαθητή άρεσε η αφήγηση του παραμυθιού, καθώς και το γεγονός ότι τη 

διέκοπτα για να πραγματοποιείται παράλληλα η δραστηριότητα. Επίσης, του άρεσε 

να τοποθετεί τις χάρτινες καρτέλες στον «κουμπαρά των συναισθημάτων». Αυτό 

που ίσως δεν ανταποκρίθηκε ο μαθητής ήταν η συζήτηση για τα συναισθήματα. Ο 

μαθητής δεν μπορούσε να περιγράψει μόνος του πολλά συναισθήματα. 

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Ο μαθητής δυσκολεύτηκε περισσότερο όταν έπρεπε να επιλέξει τα σωστά 

συναισθήματα. Πιο συγκεκριμένα, μπέρδευε τα συναισθήματα «τρομάζω» και 

«φοβάμαι» αν και πριν τη διακοπή της αφήγησης είχε ακούσει τις λέξεις «τρόμαξε» 

και «φοβήθηκε» αντίστοιχα. Επίσης, δυσκολεύτηκε να επιλέξει μεταξύ του 

«χαμογελάω» και «είμαι ευτυχισμένος». 

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας  

6. Ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά μου στους σκοπούς που είχα θέσει; 

Η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στο βασικό στόχο που είχα θέσει, δηλαδή 

τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Επίσης, μπόρεσα να ελέγξω τη σταθερότητα του 

χεριού του μαθητή και τη συγκέντρωση της προσοχής του, καθώς έπρεπε να 

επικεντρώνεται στην αφήγηση του παραμυθιού για να επιλέξει το σωστό 

συναίσθημα και να τοποθετήσει την καρτέλα μέσα στον κουμπαρά. Ακόμα, ο 

μαθητής εξάσκησε ιδιαίτερα τους μύες των δακτύλων. Το γεγονός ότι ο κουμπαράς 

ήταν μια χάρτινη κατασκευή όχι ιδιαίτερα σταθερή, ανέπτυξε ιδιαίτερα το 

συντονισμό ματιού και χεριού του μαθητή. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Θα διάλεγα ένα παραμύθι που να παρουσιάζει περισσότερα από οκτώ 

συναισθήματα, ώστε ο μαθητής να εξασκούνταν περισσότερο και να συζητούσαμε 

για ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων.  
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Φωτογραφικό υλικό 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από τις 

παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν. 
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