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Περίληψη 

 

Οι λεπτές κινητικές δεξιότητες αφορούν τις κινήσεις εκείνες που σχετίζονται με 

μικρές μυϊκές ομάδες και κυρίως με τα δάχτυλα. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται 

τελευταίες καθώς είναι ιδιαίτερα περιπλοκές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για 

την ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών (π.χ., γράψιμο), όσο και στην καθημερινότητά 

τους (π.χ., κούμπωμα-ξεκούμπωμα). Τα άτομα με Σύνδρομο Down συνήθως 

αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές όπως και τα άτομα τυπικής ανάπτυξης, αλλά με 

μεγαλύτερες δυσκολίες και κάποια καθυστέρηση. Σκοπός της συγκεκριμένης 

εργασίας ήταν η μελέτη της λεπτής κινητικότητας στο Σύνδρομο Down και τα οφέλη 

μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης σε αυτή. Η παρέμβαση εντάσσονταν στο πλαίσιο 

της δημιουργίας ενός παραμυθιού και είχε ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού ενός παιδιού με Σύνδρομο 

Down. Αρχικά, προηγήθηκε μια συνάντηση-συνέντευξη με το παιδί, από την οποία η 

ερευνήτρια άντλησε στοιχεία για την συγγραφή του παραμυθιού, όπως τα ονόματα 

των ηρώων και το γενικό πλαίσιο του παραμυθιού. Πρόκειται για ένα popupart 

παραμύθι, η εικονογράφηση του οποίου, σε ένα μεγάλο μέρος της, είναι 

αποτέλεσμα των διδακτικών παρεμβάσεων. Ακόμη επιβεβαιώθηκε ότι ο μαθητής 

πάσχει από το Σύνδρομο καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων έπειτα από 

τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της κλίμακας Beighton (1998). Για την αξιολόγηση 

της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε η αναπτυξιακή δοκιμασία VMI (Beery 

&Buktenica, 2010) (μία φορά πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και μία στο τέλος 

των παρεμβάσεων) και τα ημερολόγια της ερευνήτριας. Από τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της δοκιμασίας VMI και από τις καταγραφές των ημερολογίων 

φαίνεται η σημαντική βελτίωση του παιδιού στις λεπτές κινητικές δεξιότητες, αλλά 

και τον οπτικοκινητικό του συντονισμό. Συμπεραίνεται τελικά, ότι τα άτομα με 

ΣD μπορούν πιο εύκολα να συγκεντρωθούν και να αναπτύξουν την λεπτή τους 

κινητικότητα όταν οι δραστηριότητες εστιάζουν στις ιδιαίτερες κλίσεις τους, τις 

ανάγκες και δεξιότητες τους. 

  

Λέξεις κλειδιά: ΣD, λεπτή κινητικότητα, παρέμβαση 
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Abstract  

 

Fine motor skills relate to those movements that are related to small muscle groups 

and mainly with fingers. These skills are developed at the end as they are particularly 

complicated, but they are particularly important for both the academic progress of 

children (eg, writing) and their daily routine (eg clutch-unlocking). People with Down 

Syndrome usually develop these skills as well as those people with typical 

development, but with greater difficulty and some delay. The purpose of this work 

was to study fine motor skills in Down syndrome and the benefits of an educational 

intervention in it. The intervention was part of the creation of a fairy tale and its main 

objective was the development of fine motor skills, the visual and emotional 

coordination of a child with Down Syndrome. Initially, an interview was held with the 

child, from which the researcher drew data about writing the story, such as the 

names of the heroes and the general context of the fairy tale. This is a popupart fairy 

tale, the illustration of which, for the most part, is the result of teaching interventions. 

It was also confirmed that the student suffers from hyperreflexia of the joints after 

controlling the results of the Beighton scale (1998). The VMI development test was 

used to evaluate the intervention (Beery & Buktenica, 2010) (once before the 

beginning of the interventions and one at the end of the interventions) and the 

researchers' calendars. The comparison of the results of the VMI test and the log 

records shows the significant improvement of the child in fine  motor skills, as well as 

his visual and emotional coordination. It is finally concluded that people with Down 

syndrome can be more easily concentrate and develop their fine  motor skills when 

activities focus on their particular inclinations, needs and skills. 

 

Key words: Down syndrome, fine motor skills, educational intervention 
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Εισαγωγή 

 

Το Σύνδρομο Down (ΣD) ή Τρισμωμία 21 είναι μια εύκολα αναγνωρίσιμη και η πιο 

συχνή χρωμοσωμική κατάσταση που συνδέεται με νοητική υστέρηση. Στα άτομα με 

ΣD εντοπίζονται κάποια κοινά φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να ποικίλουν 

από άτομο σε άτομο και αναγνωρίζονται στην γέννηση ή λίγο μετά. Έτσι ένα άτομο 

με ΣD μπορεί με ευκολία να διαχωριστεί από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία, το ΣD προϋπήρχε και δεν είναι κάτι που υφίσταται μόνο στη 

σημερινή πραγματικότητα. Με την πάροδο των χρόνων όμως, ακολούθησε σαφή 

οριοθέτηση του όρου επισημαίνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα αίτια του 

συνδρόμου αλλά και γενικότερα στοιχεία του (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η μελέτη της λεπτής κινητικότητας 

στο σύνδρομο Down και τα οφέλη μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης σε αυτή. Για το 

σκοπό αυτό οργανώθηκαν 11 εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και εφαρμόστηκαν στον 

μαθητή σε διάστημα δυόμισι περίπου μηνών, αφού η κάθε παρέμβαση γινόταν μια 

φορά την εβδομάδα με διάρκεια 40 λεπτών.  

O μαθητής Χ φοιτά στα ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και επιλέχθηκε για 

την συγκεκριμένη έρευνα διότι έχει διαγνωσθεί με ΣD. Ο Χ. γεννήθηκε το 2005 και 

διαγνώσθηκε με ΣD και συγκεκριμένα με τον τύπο ελεύθερη τρισωμία 

χρωμοσώματος 21, με νοητική ανεπάρκεια- ανωριμότητα καθώς και με διαταραχές 

στην ομιλία και στον λόγο. Αν και το λεξιλόγιο του είναι ικανοποιητικό η δυσκολία 

στην άρθρωση του δημιουργεί δυσκολίες για μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία 

μαζί του. Η αδρή κινητικότητα του είναι αρκετά καλή και εμφανίζει μόνο κάποιες 

δυσκολίες στις δραστηριότητες που απαιτούν τρέξιμο. Η λεπτή του κινητικότητα 

παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες. Ο Χ. είναι σε θέση να κρατήσει έναν 

μαρκαδόρο δεν μπορεί όμως να ζωγραφίσει σε οριοθετημένα πλαίσια, ενώ μπορεί 

να κρατήσει το ποντίκι του υπολογιστή χρειάζεται περισσότερο χρόνο και 

προσπάθεια να εκτελέσει την εργασία. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ο Χ. πάσχει 

από σύνδρομο καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Το σύνδρομο αυτό 

συμβάλει στην αδυναμία του μαθητή να χειρίζεται τις λεπτές κινήσεις των χεριών. 

Όσον αφορά το νοητικό του επίπεδο είναι εμφανής η νοητική του ανωριμότητα ως 

απόρροια του συνδρόμου. Σε μαθησιακό επίπεδο δεν γνωρίζει να γράφει, να 
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διαβάζει ούτε αναγνωρίζει τα γράμματα. Ακόμη δεν γνωρίζει βασικές 

προμαθηματικές έννοιες.  

Οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στον μαθητή με σύνδρομο Down 

εντάσσονταν στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός παραμυθιού και είχαν ως κύριο 

στόχο την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού 

του. Αρχικά προηγήθηκε μια συνάντηση-συνέντευξη με τον μαθητή από την οποία η 

ερευνήτρια άντλησε σημαντικά στοιχεία για την συγγραφή του παραμυθιού, για 

παράδειγμα τα ονόματα των ηρώων και το γενικό πλαίσιο του παραμυθιού. 

Πρόκειται για ένα popupart παραμύθι με τίτλο «Οι περιπέτειες του Φίκο» όπου 

πολλές από τις σελίδες του έχουν μορφή 3D. Η εικονογράφηση του παραμυθιού, σε 

ένα μεγάλο μέρος της, είναι αποτέλεσμα των διδακτικών παρεμβάσεων. Ο μαθητής 

δηλαδή μαθαίνει και παράλληλα δημιουργεί το δικό του 3D παραμύθι. Για κάθε 

διδακτική παρέμβαση η ερευνήτρια διάβαζε στον μαθητή και ένα απόσπασμα του 

παραμυθιού και στη συνέχεια του ζητούσε να το “ζωντανέψουν” μέσω των 

δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονταν σε κάθε παρέμβαση. Πρόκειται λοιπόν 

για δραματοποίηση του παραμυθιού αφού ο ίδιος ο μαθητής γίνεται ήρωας και 

ολοκληρώνει τις δοκιμασίες-διδασκαλίες. Ο μαθητής μετά το πέρας μιας διδακτικής 

παρέμβασης συμπλήρωνε και ένα κομμάτι του παραμυθιού. Στο τέλος των 

παρεμβάσεων η ερευνήτρια συγκέντρωσε όλο του υλικό των παρεμβάσεων και το 

τοποθέτησε μέσα στο παραμύθι.  

Η συγκεκριμένη εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

αποτελείται από δύο κεφάλαια. Σε αυτά τα δυο πρώτα κεφάλαια γίνεται λεπτομερή 

επεξήγηση του ΣD ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά του ενώ παράλληλα 

επεξηγείται και η λεπτή κινητικότητα και η διδασκαλία της κίνησης γενικά και ειδικά 

σε παιδιά με ΣD. Για την επεξήγηση των παραπάνω γίνεται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση τόσο στην ελληνική όσο και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η διαδικασία, η μέθοδος και 

τα εργαλεία που χρησιμοποιηθήκαν και διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια, τα 

εργαλεία, τα αποτελέσματα και την συζήτηση. Η διαδικασία που ακολούθησε η 

ερευνήτρια καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να διεγείρουν τον ενδιαφέρον του μαθητή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ζήλος και 
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η επιθυμία του μαθητή να εργαστεί ήταν απόρροια του ενδιαφέροντος και της 

έντονης επιθυμίας που είχε γενικά για τα παραμύθια. Παρουσιάζονται τα κριτήρια 

υπερευλυγισίας των αρθρώσεων σύμφωνα με τον Beighton (1998) και ελέγχονται 

στον μαθητή έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι πάσχει από το σύνδρομο καλοήθους 

υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Επίσης, παρουσιάζεται η ειδική δοκιμασία Beery 

VMI (Beery & Beery, 2010), η οποία εφαρμόσθηκε δύο φορές, μία φορά πριν την 

έναρξη των παρεμβάσεων και μία στο τέλος των παρεμβάσεων για να καταγραφούν 

τα αποτελέσματα τους. Το Beery VMI Test (VMI) είναι ένα Ψυχομετρικό εργαλείο για 

τον εντοπισμό οπτικοκινητικών δυσκολιών, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά 

ηλικίας από 2 ετών, τότε που ξεκινά η ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού, 

και σκοπό έχει την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών του παιδιού στον τομέα αυτό.  

Τέλος, σημαντικό εργαλείο για την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις 

επιτυχίες-αποτυχίες που έχει σημειώσει ο εξεταζόμενος αποτέλεσε και η καταγραφή 

του ημερολογίου. Πιο συγκεκριμένα, το ημερολόγιο λειτούργησε ως βοηθητικό 

αρχείο ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικού, καθώς χάρη σε αυτό παρέχονταν 

πληροφορίες οι οποίες οδήγησαν στη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

σωστή πορεία και να βελτιωθεί η παρεμβατική διδασκαλία. Τα ημερολόγια ήταν 11 

όσες και οι παρεμβατικές διδασκαλίες και συμπληρώνονταν από την ερευνήτρια 

αμέσως μετά το πέρας της κάθε παρέμβασης.  

Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε βελτίωση του μαθητή ως προς τον 

οπτικοκινητικό του συντονισμό και τη λεπτή κινητικότητα πράγμα που αποτελούσε 

και τον κύριο στόχο της έρευνας. Γενικό συμπέρασμα της έρευνας αποτέλεσε το 

γεγονός ότι τα άτομα με ΣD μπορούν πιο εύκολα να συγκεντρωθούν και να 

αναπτύξουν την λεπτή τους κινητικότητα όταν οι δραστηριότητες εστιάζουν στις 

ιδιαίτερες κλίσεις τους, τις ανάγκες και δεξιότητες τους. Τέλος ακολουθεί πρόταση 

για τη βελτίωση των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης προτείνονται 

θέματα για μελλοντική εργασία. 
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Α΄ Μέρος 

 

1. Το Σύνδρομο Down 

 

1.1. Ορισμός ΣD 

Το ΣD ή Τρισμωμία 21 είναι μια εύκολα αναγνωρίσιμη και η πιο συχνή χρωμοσωμική 

κατάσταση που συνδέεται με νοητική υστέρηση. Συγκεκριμένα, στη Δυτική Ευρώπη, 

μητέρες ηλικίας 40-41 έχουν μια στις εκατό πιθανότητα να φέρουν στον κόσμο παιδί 

με ΣD, για τον λόγο αυτό το σύνδρομο παρουσιάζεται σε κάθε πεντακόσιες γεννήσεις 

(Πολυχρονοπούλου, 2012).Το σύνδρομο περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον 

Άγγλο γιατρό John Langdon Down το 1866 από τον οποίο πήρε και το όνομα του. 

Ο χαρακτηρισμός του ως «σύνδρομο» γίνεται διότι μπορούν να εντοπιστούν 

ποικίλα νοητικά και σωματικά προβλήματα τα οποία συνθέτουν την κλινική εικόνα 

έτσι ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα. Πολλοί ειδικοί-γιατροί χαρακτηρίζουν μέχρι και 

σήμερα ένα παιδί με ΣD ως «άρρωστο» πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την 

πραγματική έννοια αφού πρόκειται για μια γενετική διαταραχή και όχι για μια 

«αρρώστια» (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

To ΣD προκαλείται από μια χρωμοσωμική ανωμαλία όπου σύμφωνα με τους 

επιστήμονες παρουσιάζεται βλάβη στην κυτταρική ανάπτυξη με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα επιπλέον χρωμόσωμα. Συμπερασματικά, δημιουργούνται 27 

χρωμοσώματα αντί για 26, γι’ αυτό και ταξινομείται ως Τρισωμία 21. Το αποτέλεσμα 

αυτού του επιπλέον χρωμοσώματος είναι η αλλαγή στην ομαλή ανάπτυξη του 

σώματος και του εγκεφάλου (Nadel, 1988).  

Το γενετικό υλικό του ανθρώπου είναι ‘αποθηκευμένο’ σε γονίδια, τα οποία 

είναι υπεύθυνα για την μεταφορά των κωδικών που σχετίζονται με τα κληρονομικά 

χαρακτηριστικά μας (Flint, 1999). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο πυρήνας κάθε 

κυττάρου περιέχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων, τα μισά από τα οποία κληρονομούνται 

από κάθε γονέα. Όταν ένα άτομο έχει ένα πλήρης ή μερικό επιπλέον αντίγραφο του 

χρωμοσώματος 21 τότε δημιουργείται το ΣD. Αυτό το πρόσθετο γενετικό υλικό 

(χρωμόσωμα 21) είναι υπεύθυνο για τις επιπλοκές στην πορεία της ανάπτυξης και 

προκαλεί τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το ΣD (Flint, 1999).  
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Το ΣD χαρακτηρίζεται από χαμηλό μυϊκό τόνο που καταλήγει σε υποτονία, 

μικρό ανάστημα, μια ανοδική κλίση στα μάτια, πρόσωπο που φαίνεται επίπεδο, και 

μια ενιαία βαθιά πτυχή σε ολόκληρο το κέντρο της παλάμης .Τα ιδιαίτερα αυτά 

χαρακτηριστικά μπορεί να ποικίλουν από άτομο σε άτομο και αναγνωρίζονται στην 

γέννηση ή λίγο μετά (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

 

1.2. Ιστορική αναδρομή 

Το ΣD είναι το πιο συνηθισμένο και εύκολα αναγνωρίσιμο σύνδρομο και πιθανώς η 

πιο διευρυμένη κατάσταση που προκαλεί μαθησιακές δυσκολίες 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). Το πρώτο έγγραφο που περιγράφει ανθρώπους με 

διανοητική αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές είναι το Des Maladies Mentales 

Considérées Sous les Rapports Médica, Hygièniqueet Médico-Légal, το οποίο είναι 

γραμμένο από τον Étienne Dominique Esquirol και εκδόθηκε το 1838. Ο Étienne 

Dominique Esquirol σε αυτό το έργο του χαρακτηρίζει τα άτομα με ΣD ως 

«Ανόητους». Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το σύνδρομο αυτό είχε εμφανιστεί 

παλαιότερα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη του το 16ο – 17ο αιώνα, από 

πίνακες εκείνης της εποχής που απεικονίζουν βρέφη με «μογγολοειδές προσωπείο».  

Ο Richards (2010) υποστηρίζει ότι πράγματι το σύνδρομο αυτό τα 

παλαιότερα χρόνια είχε μικρότερο ποσοστό εμφάνισης καθώς τότε ο πληθυσμός 

ήταν μικρότερος και τα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας ήταν μεγαλύτερα. 

Παράλληλα στα μέσα του 19ου αιώνα, μόνο το 50% των γυναικών επιβίωνε άνω την 

ηλικία των 35, η οποία είναι η πιο κρίσιμη ηλικία των γυναικών για να γεννήσει ένα 

παιδί με ΣD. O John Langdon Down (1866) άγγλος γιατρός και συνήγορος για τα 

άτομα με διανοητική αναπηρία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα των 

«Μογγόλων» και έκανε μια λεπτομερή περιγραφή γι’ αυτούς. Δημοσίευσε μια 

ακριβή περιγραφή ενός ατόμου με ΣD το 1866, έτσι ο Down κέρδισε την αναγνώριση 

ως ο «πατέρας» του συνδρόμου. Παρά το γεγονός ότι άλλοι άνθρωποι είχαν 

προηγουμένως αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου, ο Down ήταν αυτός 

που περιέγραψε την κατάσταση ως μια διαφορετική και ξεχωριστή οντότητα. 

Σύνδεσε έναν πληθυσμό με διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά και μειωμένη 

πνευματική ικανότητα και τους αποκάλεσε «μογγολοειδούς» (εξηγώντας ότι τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου τους ήταν παρόμοια με εκείνα των Μογγόλων) 
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(Jay,1999). Ο ίδιος στην δημοσίευση του 1866 με τίτλο "Observations on an Ethnic 

Classification of Idiots" αναφέρει: ‘’Το πρόσωπό είναι επίπεδο και πλατύ χωρίς 

προεξοχές. Τα μάγουλα είναι στρογγυλόμορφα και εκτείνονται πλαγίως. Τα μάτια 

έχουν πλάγια θέση και η μεσοβλεφάρια σχισμή είναι πολύ στενή. Τα χείλη είναι 

μεγάλα και παχιά. Η γλώσσα είναι μακριά, παχιά και τραχιά. Η μύτη είναι μικρή. 

Είναι εκ γενετής ‘ανόητοι’ (idiot) και δεν είναι δυνατόν να προκύψει αυτό το 

σύνδρομο από κάποιο ατύχημα μετά τη γέννηση. Είναι πολύ καλοί στην μίμηση. 

Έχουν αίσθηση του χιούμορ. Συνήθως είναι σε θέση να μιλάνε, αν και είναι 

δυσκατάληπτοι. Ωστόσο η ομιλία τους μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την 

ενδυνάμωση της γλώσσας. Η ικανότητα συντονισμού είναι διαταραγμένη, αλλά όχι 

σε τέτοιο σημείο που να μην υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η βελτίωση που 

μπορεί να επέλθει σε αυτά τα άτομα με την εκπαίδευση είναι θεαματική, σε σχέση 

με αυτά που αρχικά προβλέπονται με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Το προσδόκιμο 

ζωής είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο (Down, 1866). Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, ο Langdon Down δεν έκανε απλώς μια περιγραφή των ατόμων αυτών που 

στην συνέχεια πήραν το όνομα του αλλά έδωσε έμφαση στο θέμα της εξέλιξης τους 

– ικανότητα ανταπόκρισης στην διδασκαλία και την κατάρτιση – στοιχεία που μέχρι 

εκείνη τη στιγμή είχαν αγνοηθεί (Carr, 1995).  

Η αιτία που προκαλούσε ΣD παρέμενε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα 

άγνωστη. Οι πρώτες θεωρίες υποστήριζαν ότι πολλές ασθένειες όπως η σύφιλη, η 

φυματίωση, ο αλκοολισμός του πατέρα, η επιληψία και άλλες είναι υπεύθυνες για 

την εμφάνιση του συνδρόμου. Η πρώτη διαπίστωση ότι το σύνδρομο έχει σχέση με 

την ηλικία της μητέρας έγινε το 1909 και αποδόθηκε σε εκφύλιση του ωαρίου (Day, 

2011). Ωστόσο στην συνέχεια παρατηρήθηκε ότι η ηλικία δεν ήταν ο μοναδικός 

επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκε ότι υπήρχε 

κληρονομικότητα. Έρευνες που διεξήχθηκαν εκείνη την περίοδο έκαναν αναφορά σε 

συνδυασμό κληρονομούμενων παραγόντων, οι οποίοι δεν είχαν εντοπισθεί, ενώ 

άλλες θεωρίες υποστήριζαν ότι το σύνδρομο προκύπτει από τραυματισμούς κατά 

τον τοκετό (Day, 2011). Το 1950 δόθηκε η δυνατότητα να εντοπίζονται ανωμαλίες 

σχετικά με το σχήμα και τον αριθμό των χρωμοσωμάτων. Μετά από μια δεκαετία 

περίπου, το 1959 ο Jerome Lejeune ανακάλυψε ότι το ΣD είναι αποτέλεσμα ενός 

επιπλέον χρωμοσώματος και χαρακτήρισε το ΣD, ως χρωμοσωμική κατάσταση. 
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Επιπλέον ο Lejeune παρατήρησε ότι, στα κύτταρα των ατόμων με ΣD εντοπίζονταν 27 

χρωμοσώματα αντί των συνηθισμένων 26 χρωμοσώματα που υπάρχουν σε κάθε 

κύτταρο. Αργότερα εντοπίστηκε και αποσαφηνίστηκε το είδος του χρωμοσώματος 

που οφείλεται στην δημιουργία των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το ΣD, ως 

χρωμόσωμα 21 (Nadel, 1988). 

Από το 2006 έχει καθιερωθεί η 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα ΣD από τα 

σωματεία International Down Syndrome Association1 και European Down Syndrome 

Association2, με πρωτοβουλία του Έλληνα γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή 

γενετικής στο πανεπιστήμιο της Γενεύης, προκειμένου να ενημερωθεί και να 

ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα για το ΣD. Μάλιστα επιλέχθηκε ως 

ημερομηνία η 21η Μαρτίου από τα αριθμητικά δεδομένα που συνθέτουν το 

σύνδρομο (3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος).  

 

1.3. Τύποι ΣD 

Οι τρεις τύποι του συνδρόμου είναι η Τρισωμία 21, η μετάθεση και ο μωσαϊκισμός. 

Όλοι οι τύποι προκύπτουν από τις χρωμοσωμικές παρατυπίες σε μερικά ή όλα τα 

κύτταρα του σώματος. Αυτές οι παρατυπίες προκαλούνται από την ανώμαλη 

κυτταρική διαίρεση, συνήθως στο ωάριο, αλλά καμιά φορά και στο σπερματοζωάριο, 

πριν ή μετά από την συνένωση τους προς σχηματισμό του πρώτου εμβρυϊκού 

κυττάρου. Οι τύποι του συνδρόμου είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με τον τρόπο που 

το πρόσθετο γενετικό υλικό παράγεται (National Down Syndrome Society)3. 

 

Τρισωμία 21 

Η πλειονότητα των ατόμων με ΣD, περίπου 90-95%, έχουν αυτόν τον τύπο του 

συνδρόμου. Αυτό οφείλεται στο παραπανίσιο χρωμόσωμα που εμφανίζεται στο 21ο 

                                                           

1https://ds-int.org/ 

2http://www.edsa.eu/ 

3http://www.ndss.org/ 

 

 

https://ds-int.org/
http://www.edsa.eu/
http://www.ndss.org/
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ζευγάρι, που προέρχεται κατά 90-95% από το ωάριο και 5-10% από το 

σπερματοζωάριο (Lejeune, 1959). Το φυσιολογικό σωματικό κύτταρο έχει 46 

χρωμοσώματα (σε 23 ζεύγη), ενώ το γεννητικό κύτταρο (γαμέτης) έχει 23 (ένα από 

κάθε ζεύγος των σωματικών). Ο σχηματισμός των γεννητικών κυττάρων γίνεται με 

μια διαδικασία κυτταρικής διαίρεσης που λέγεται μείωση. Εκεί κατά την 1η μειωτική 

διαίρεση (ή σπανιότερα τη 2η ) το ζεύγος των χρωμοσωμάτων 21 δεν διαχωρίζεται. 

Αν αυτό το γεννητικό κύτταρο γονιμοποιηθεί, θα προκύψει έμβρυο με 3 

χρωμοσώματα 21 (το αδιαχώριστο ζεύγος 21 του ενός γονέα και το χρωμόσωμα 21 

του άλλου) και συνολικά 47 χρωμοσώματα. Η παραπάνω διαταραχή, όπου υπάρχει 

ολόκληρο τρίτο χρωμόσωμα 21 σε όλα τα κύτταρα συμβαίνει στο 95% των 

περιπτώσεων του συνδρόμου. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ο τρόπος 

με τον οποίο το παραπανίσιο αυτό χρωμόσωμα 21 δημιουργεί προβλήματα στα 

άτομα με ΣD (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Αυτός ο τύπος συνδρόμου δεν κληρονομείται γενετικά. Σε αυτήν την ομάδα 

εμφανίζεται μία μεγάλη κλίμακα ικανοτήτων από παιδιά με επιπλέον σωματικά 

προβλήματα, π.χ.: καρδιακά, πνευμονολογικά, δυσκολίες στην ομιλία και στην ακοή, 

μέχρι εκείνα τα άτομα που φτάνουν να ζουν ημιανεξάρτητα και μπορούν να 

εργαστούν (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

 

Εικόνα 1. Εικονική αναπαράσταση φυσιολογικής κυτταρικής διαίρεσης 

πηγή «National Down Syndrome Society» 
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ΤΡΙΣΩΜΙΑ 21 

 

Εικόνα 2. Εικονική αναπαράση Τρισωμίας 21 

πηγή «National Down Syndrome Society» 

 

Μετάθεση 

Η μετάθεση αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των περιπτώσεων του ΣD. Σε αυτή την 

περίπτωση ο συνολικός αριθμός των χρωμοσωμάτων στα κύτταρα παραμένει 46. 

Κάποια άτομα με ΣD έχουν μεν το φυσιολογικό αριθμό των 46 χρωμοσωμάτων, αλλά 

ανευρίσκεται ένα τμήμα (βραχίονας) πλεονάζοντος χρωμοσώματος 21 

προσκολλημένο πάνω σε άλλο χρωμόσωμα (μετάθεση). Συγκεκριμένα, το παραπάνω 

αυτό χρωμόσωμα ή μέρος αυτού είναι κολλημένο σε ένα άλλο δημιουργώντας αυτόν 

τον τύπο ΣD, την μετάθεση (Πολυχρονοπούλου, 2012). Τέτοια μετάθεση τμήματος 

του χρωμοσώματος 21 είναι συνηθέστερη τις το χρωμόσωμα 14 και σπανιότερα τις 

το χρωμόσωμα 22 ή άλλο. Η συγκεκριμένη διαταραχή κληρονομείται από έναν 

γονέα, που είναι υγιής φορέας, δηλαδή φέρει κύτταρα, στα οποία ένα σκέλος του 

χρωμοσώματος 21 έχει προσκολληθεί σε ένα άλλο χρωμόσωμα, χωρίς τις να 

μεταβληθεί ποσοτικά το συνολικό γενετικό υλικό. Στην σπάνια περίπτωση όπου τις 

από τις δύο γονείς έχει τα δυο χρωμοσώματα 21 κολλημένα μεταξύ τις η πιθανότητα 

να μεταφέρει το επιπλέον χρωμόσωμα στο παιδί είναι για τις άντρες μια τις πενήντα 

και για τις γυναίκες μια τις δέκα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, σε όλα τα παιδιά με ΣD 
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πρέπει να γίνεται χρωμοσωμική ανάλυση των κυττάρων του αίματος έτσι ώστε να 

διευκρινίζεται ο τύπος τις χρωμοσωμικής ανωμαλίας που έχει προξενήσει το 

πρόβλημα (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

Μωσαϊκισμός 

Μωσαϊκισμός (ή μωσαϊκό ΣD) διαγιγνώσκεται όταν υπάρχει ένα μίγμα δύο τύπων 

κυττάρων. Πρόκειται για μια σπάνια μορφή που εμφανίζεται στο 2-5% του 

πληθυσμού με ΣD. Σ ’αυτήν τη μορφή το χρωμόσωμα 21 σπάζει και αναμειγνύεται με 

κανονικά κύτταρα δημιουργώντας ένα μωσαϊκό εξ’ ου και ο χαρακτηρισμός του ως 

μωσαϊκισμός. Τις ο τύπος προκύπτει από την ανώμαλη κυτταρική διαίρεση 

ορισμένων κυττάρων, ενώ στα υπόλοιπα πραγματοποιείται φυσιολογική κυτταρική 

διαίρεση. Όσο περισσότερα είναι τα φυσιολογικά κύτταρα τόσο ελαφρότερα είναι τα 

συμπτώματα. Συγκεκριμένα, το 75 με 80% των κυττάρων μπορεί να είναι 

φυσιολογικό (Πολυχρονοπούλου, 2012). Εντούτοις τα παιδιά με μωσαϊκισμό 

παρουσιάζουν ελαφρότερα χαρακτηριστικά, λιγότερα προβλήματα υγείας και 

υψηλότερη νοημοσύνη από τα παιδία που έχουν τρισωμία 21. Αυτό συχνά οδηγεί σε 

μια λιγότερο σοβαρή κατάσταση με τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις μαθησιακές 

δυσκολίες να είναι αναλογικά σε μικρότερο βαθμό. Φαίνεται μάλιστα ότι υπάρχει 

κάποια σχέση μεταξύ του ποσοστού των φυσιολογικών κυττάρων και του βαθμού 

νοημοσύνης. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των κυττάρων που έχουν επηρεαστεί, 

τόσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης νοημοσύνης (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

1.4. Συχνότητα ΣD 

Το ΣD είναι μία από τις πιο κοινές αιτίες της ήπιας και μέτριας μορφής μαθησιακών 

δυσκολιών, και επηρεάζει περίπου 1 στα 1.500 και 1 στα 400 μωρά που γεννιούνται 

σε διαφορετικές χώρες, ανάλογα κυρίως με την ηλικία της μητέρας (Αγγελοπούλου- 

Σακαντάμη, 2004).  

Σε μια μελέτη (Shin et al, 2009) διαπιστώθηκε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα 

τελευταία χρόνια, περίπου 1 στα 920 μωρά γεννιούνται με ΣD (745 μωρά στην 

Αγγλία και την Ουαλία και περίπου 840 μωρά κάθε χρόνο σε όλο το Ηνωμένο 

Βασίλειο). Στις ΗΠΑ, περίπου 1 στα 830 βρέφη γεννιούνται με ΣD (4.700 ετησίως). Σε 

όλη την Ευρώπη, ο μέσος όρος των μωρών που γεννιούνται ετησίως είναι περίπου 
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9.000. Παγκοσμίως, εκτιμούμε ότι 220.000 μωρά γεννιούνται κάθε χρόνο με ΣD. Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό γεννήσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια: έως το 

2009, το ποσοστό των γεννήσεων ήταν 9% υψηλότερο και 22% περισσότερα μωρά 

γεννήθηκαν από ό, τι τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Στις ΗΠΑ, μεταξύ του 1979 και 

του 2003, η γέννηση μωρών με ΣD αυξήθηκε κατά 31%, από 9,0 έως 11,8 ανά 10.000 

γεννήσεις Τα άτομα με ΣD ζουν επίσης περισσότερο. Βελτιώνοντας την ιατρική 

περίθαλψη στις ανεπτυγμένες χώρες πολλοί άνθρωποι με ΣD ζουν πάνω από 60 

χρόνια - από μόλις 30 χρόνια που ζούσαν στη δεκαετία του 1970. Έχει υπολογιστεί 

ότι υπήρχαν 83.400 παιδιά και των έφηβοι που ζούσαν στις ΗΠΑ το 2002. Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, εκτιμούμε ότι υπάρχουν περίπου 12.800 νεαρά άτομα με 

ΣD ηλικίας κάτω των 18 ετών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμούμε ότι υπάρχουν 

περίπου 1,6 εκατομμύρια παιδιά με ΣD (The National Society for Mentally 

Handicapped Children, 1996). Η συχνότητα εμφάνισης του ΣD αυξάνεται με την 

αύξηση της ηλικίας της γυναίκας. Πολλοί ειδικοί συνιστούν ότι οι γυναίκες που 

μένουν έγκυες σε ηλικία 35 ετών και άνω πρέπει να υποβάλλονται σε προγεννητικό 

έλεγχο για το ΣD (Αγγελοπούλου- Σακαντάμη, 2004).  

Η πιθανότητα ότι μια γυναίκα κάτω των 30 ετών η οποία μείνει έγκυος θα 

έχει ένα μωρό με ΣD είναι λιγότερο από 1 στις 1000, αλλά η πιθανότητα να 

αποκτήσει παιδί με ΣD αυξάνει σε 1 στις 400 γυναίκες που μένουν έγκυες στην 

ηλικία των 35. Η πιθανότητα του ΣD συνεχίζει να αυξάνεται καθώς η γυναίκα 

μεγαλώνει, έτσι ώστε από την ηλικία των 42, η πιθανότητα είναι 1 στις 60 ότι η 

έγκυος θα έχει ένα μωρό με ΣD και από την ηλικία 49, η πιθανότητα είναι 1 προς 12. 

Παρατηρώντας λοιπόν ότι το ποσοστό γεννήσεων των παιδιών με ΣD έχει αυξηθεί 

κατά πολύ τα τελευταία χρόνια τίθεται πλέον αναγκαία η βοήθεια μας έτσι ώστε να 

τους οδηγήσουμε σε μια πιο ανεξάρτητη και ικανοποιητική ζωή (Αγγελοπούλου- 

Σακαντάμη, 2004). 
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Γράφημα 1. Πιθανότητες συνδρόμου Down ανά ηλικία 

 

1.5. Θνησιμότητα 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο μέσος όρος διάρκειας ζωής των ατόμων με ΣD αυξήθηκε 

σημαντικά. Το 1929 το προσδόκιμο ζωής των ατόμων με ΣD ήταν μόνο 9 χρόνια. Το 

1947 αυξήθηκε στα 12 χρόνια, το 1970 το προσδόκιμο ζωής άγγιξε τα 54 χρόνια, 

φτάνοντας το 2006 τα 65 χρόνια (Αγγελοπούλου- Σακαντάμη, 2004).  

Σε µια μελέτη διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια του 1950 το προσδόκιμο 

ζωής στην Αυστραλία κυμαίνονταν από τα 10 έως 18 χρόνια ενώ στην Αγγλία έφτανε 

μέχρι και τα 36 χρόνια. Αυτή η τετραπλάσια αύξηση οφείλονταν στην καλύτερη 

ποιότητα ζωής και στις προόδους της ιατρικής (Shin et al, 2009). Ο εμβολιασμός για 

τις παιδικές αρρώστιες όπως ιλαρά, κοκκύτης και φυματίωση μείωσαν το κίνδυνο 

του θανάτου κατά πολύ. Για παράδειγμα το ποσοστό των νεκρών μωρών στην Αγγλία 

το 1974 μειώθηκε από 30% σε 16%. Παρόμοια μείωση σημειώθηκε και σε πολλές 

ακόμη αναπτυγμένες χώρες. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο του προσδόκιμου ζωής 

τα άτομα αυτά παρουσιάζουν φυσικά σημάδια γήρανσης, γρηγορότερα κατά 20 

χρόνια από το γενικό πληθυσμό (The National Society for Mentally Handicapped 

Children, 1996). Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι λειτουργικές αλλαγές που σχετίζονται 

με την ηλικία, συνδέονται με κάποια χημική διαδικασία (Rondal & Quartino, 2007). 

Ακόμη η μεγαλύτερη αιτία θανάτου για παιδιά με ΣD ήταν σοβαρά καρδιακά 

προβλήματα. Σύμφωνα με έρευνες παρατηρείται ότι το προσδόκιμο ζωής των 
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κοριτσιών με ΣD είναι χαμηλότερο απ’ ότι των αγοριών σε αντίθεση με τα συνήθη 

παιδιά, όμως οι λόγοι δεν είναι ακόμη σαφής (Rondal & Quartino, 2007). 

 

1.6. Κλινική εικόνα ατόμου με ΣD 

Τα άτομα με ΣD έχουν μικρό ανάστημα καθώς και επίπεδο και πλατύ πρόσωπο. Το 

πρόσωπο τους μπορεί ακόμη να είναι στρογγυλό (Πολυχρονοπούλου, 2012). Τα 

μάτια τους είναι λοξά καθώς γέρνουν λίγο προς τα πάνω και υπάρχει μια επικανθική 

πτυχή πάνω από αυτά. Παρατηρείται επίσης μογγολοειδής φορά των βλεφαρικών 

σχισμών, το πηγούνι και το στόμα τους είναι μικρό, με αποτέλεσμα η γλώσσα τους 

συχνά να προεξέχει αφού είναι μεγάλη και πλατιά, με εσκάρσιες ραβδώσεις. Το 

κρανίο είναι μικρότερο του κανονικού και παρουσιάζει βραχυκεφαλία. Ακόμη η μύτη 

τους είναι κοντή και πλατιά στη βάση της. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που είναι 

εμφανή στα άτομα με ΣD είναι ότι τα δόντια τους είναι μικρά, αραιά, με ανώμαλο 

σχήμα και ακανόνιστη διάταξη. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί η χαμηλή πρόσφυση 

των αυτιών με ανωμαλίες των πτερυγίων και μικρούς, παραμορφωμένους λοβούς 

(Δαραής, 2002). Ο λαιμός είναι κοντός και φαρδύς με χαλαρές και περιττές 

πτυχώσεις του δέρματος στα πλάγια και προς τα πίσω, που γίνονται λιγότερο 

εμφανείς με το πέρασμα του χρόνου. Όσον αφορά τα άκρα τους τα χέρια είναι κοντά 

και φαρδιά με κοντά και παχιά δάχτυλα, καθώς επίσης παρουσιάζονται ανώμαλα 

δερματολογικά σημεία στις παλάμες. Τα πόδια είναι επίσης κοντά και παχιά με 

μεγάλη απόσταση μεταξύ του πρώτου δαχτύλου από τα άλλα. Το δέρμα είναι ξηρό 

και ελαστικό, με τάση για ραγάδες. Τέλος τα μαλλιά τους είναι αραιά, μαλακά και 

ίσια. Τα νεογέννητα έχουν χαμηλό βάρος αλλά το ύψος είναι συνήθως φυσιολογικό 

και είναι έντονο το περίσσιο δέρμα στο πίσω μέρος του λαιμού. Αντίθετα οι ενήλικες 

έχουν τάση για παχυσαρκία και το ύψος τους κυμαίνεται από 1,48 εκ. έως 1,68 εκ. 

στους άντρες και 1,32 εκ. έως 1,55 εκ. στις γυναίκες (Fay, 2009). 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να μειωθούν ακόμη και να 

απαλειφθούν με την βοήθεια της πλαστικής χειρουργικής (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

1.7. Προβλήματα υγείας στα άτομα με ΣD 

Οι διαφορές στην ανάπτυξη ενός ατόμου με ΣD οδηγούν σε πολλά προβλήματα 

υγείας. Η παρουσία και η σοβαρότητα κάθε προβλήματος όμως διαφέρει από άτομο 
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σε άτομο. Στα περισσότερα παιδιά με ΣD το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να μην 

είναι τόσο καλά ανεπτυγμένο. Έτσι, μπορεί να είναι πιο επιρρεπή σε αρρώστιες, 

ειδικότερα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Επίσης μπορεί να χρειαστούν ιδιαίτερη 

προστασία για το ευαίσθητο δέρμα τους (Jarrold et al, 2007). Έχουν γίνει κατά 

καιρούς πολλές προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων έχοντας ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ατόμων με ΣD στα 40 με 60 

χρόνια (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

 

Ορθοπεδικά προβλήματα 

Στα άτομα με ΣD τα οστά που συνδέουν την κορυφή της σπονδυλικής στήλης με το 

κεφάλι έχουν συχνά υπερβολικά μεγάλη ευελιξία. Η κατάσταση αυτή συνήθως δεν 

προκαλεί κάποιο ενόχλημα στα άτομα και ονομάζεται ατλαντοαξονική αστάθεια. 

Υπάρχει περίπτωση όμως να συμπιέσει τη σπονδυλική στήλη να προκαλέσει πόνο ή 

στροφή του κεφαλιού προς τη μία πλευρά (ραιβόκρανο). Σε ακραίες περιπτώσεις, 

αυτή η αστάθεια της άρθρωσης μπορεί να προκαλέσει παράλυση (Buckley, 2000). Τα 

παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες θα πρέπει να 

εξετάζονται για σημάδια αστάθειας της άρθρωσης αυτής. Τα περισσότερα 

προβλήματα εμφανίζονται σε αυτόν τον τομέα λόγω της χαλαρότητας των 

συνδέσμων, με αποτέλεσμα τα κόκαλα να μετακινούνται. Το πιο γνωστό πρόβλημα 

είναι η ατλαντοαξονική αστάθεια, η οποία προκαλείται από εκτεταμένη κίνηση του 

πρώτου και του δεύτερου σπονδύλου του λαιμού (U.S. National Institute of Health). 

Υπολογίζεται ότι συναντάται στο 15% των ατόμων με ΣD. Υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος βλάβης της σπονδυλικής στήλης, σε περίπτωση πρόσκρουσης με έναν από 

τους συνδέσμους. Μια τέτοια πρόσκρουση μπορεί να προκαλέσει: εύκολη κόπωση, 

δυσκολίες στη βάδιση, πόνο στο λαιμό, περιορισμένη κινητικότητα του αυχένα, 

κλίση κεφαλής, έλλειψη συντονισμού, αδεξιότητα, σπαστικότητα και 

υπεραντανακλαστικότητα. Άλλα ορθοπεδικά προβλήματα που προσβάλλουν τα 

άτομα με ΣD είναι η αστάθεια στις αρθρώσεις του ισχίου, η αστάθεια επιγονατίδας, 

η πλατυποδία και ο πόνος στις αρθρώσεις (Balkany et al, 1979). 

 

Νόσος Alzheimer 

http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/downsyndrome.cfm
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Το ΣD έχει συνδεθεί με την νόσο Alzheimer. Παρατηρήθηκε ότι πολλοί ενήλικες με ΣD 

έχουν ευρήματα στον εγκέφαλο τα οποία είναι συνδεδεμένα με αυτά της νόσου 

Alzheimer. Σύμφωνα με έρευνες το 20-25% των ενήλικων με ΣD εμφανίζουν μείωση 

της αντιληπτικής ικανότητας ή άνοια, τα οποία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της 

νόσου(Balkany et al, 1979).  

 

Γαστρεντερολογικά προβλήματα  

To 5% των παιδιών με ΣD μπορεί να παρουσιάσουν απόφραξη του εντέρου, μια 

κατάσταση που ονομάζεται νόσος του Hirschsprung. Επίσης παρουσιάζουν αυξημένη 

συχνότητα κοιλιοκάκης μια κατάσταση που τα άτομα δεν απορροφούν κάποιες 

θρεπτικές ουσίες λόγω δυσανεξίας στην πρωτεΐνη γλουτένη. Επιπρόσθετα έχουν 

αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης άλλων διαταραχών όπως δωδεκαδακτυλική που 

προκαλεί συχνούς εμετούς, ατρησία ή στένωση, ατρησία πρωκτού, ατρησία 

οισοφάγου με τραχειοοισοφαγικόσυρίγγι που προκαλεί συχνό βήχα και απαιτεί 

χειρουργείο. Επίσης συχνά τα άτομα με ΣD παρουσιάζουν γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση, η οποία οφείλεται κυρίως στο μειωμένο μυϊκό τόνο και προκαλεί 

δυσπεψία, φτύσιμο και εμετό (Balkany et al, 1979). 

 

Προβλήματα Υποτονίας 

Η υποτονία είναι ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό στα περισσότερα από τα παιδιά με 

ΣD. Η υποτονία ορίζεται ως χαμηλός μυϊκός τόνος σε κατάσταση ηρεμίας. Ο χαμηλός 

μυϊκός τόνος επηρεάζει όλους τους μύες συμπεριλαμβανομένων και αυτών του 

στόματος. Η υποτονία μπορεί να είναι η αιτία όχι μόνο της καθυστερημένης 

κινητικής ανάπτυξης και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της 

δυσκοιλιότητας (Balkany et al, 1979).  

 

Προβλήματα απτικής αισθητικότητας 

Ένα χαρακτηριστικό των ατόμων με ΣD είναι η μειωμένη απτική αισθητικότητα. Σε 

πολλές μελέτες παρατηρήθηκε μια μειωμένη αντίδραση στον πόνο τόσο στα παιδιά 

όσο και στους ενήλικες με το σύνδρομο. Μια άλλη έρευνα αναφέρεται στην 

μειωμένη ικανότητα των ενηλίκων με ΣD να εντοπίσουν το σημείο διέγερσης του 

πόνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνονται το πόνο αλλά ότι τον εκφράζουν με 
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διαφορετικό τρόπο. Αυτή η μειωμένη απτική αισθητικότητα πιθανώς να έχει 

αντίκτυπο στον κινητικό έλεγχο, καθώς τα άτομα με ΣD έχουν μειωμένη εσωτερική 

ανατροφοδότηση, όταν κρατούν ένα αντικείμενο(Balkany et al, 1979).  

 

Προβλήματα Όρασης 

Στην όραση Παρουσιάζεται μεγάλη ευαισθησία στο έντονο φως. Τα μισά από τα 

παιδιά εμφανίζουν και κάποιο είδος οπτικού προβλήματος. Σύμφωνα με έρευνα σε 

68 ασθενείς με ΣD ηλικίας από 5 έως 18 ετών, οι 12 από τους 68 ασθενείς 

παρουσίασαν περιορισμένη όραση (20/50 ή και χαμηλότερη) και άλλοι 15 βρέθηκαν 

με αμβλυωπία.  

Συμπερασματικά, τα παιδιά με ΣD είναι επιρρεπή σε οπτικές βλάβες 

(Pueschel & Gieswein, 1993). Ως συνέπεια του οπτικού προβλήματος, ο μαθητής 

ενδέχεται να διαμορφώνει ιδιαίτερες στάσεις, όπως να γυρίζει το κεφάλι του προς 

τα πίσω ή να σκύβει πολύ κοντά στο βιβλίο. Μπορεί να φοράει γυαλιά και να 

δυσκολεύεται να τα κρατήσει στα αυτιά του. Υπάρχει επίσης περίπτωση να 

καταστρέφεται σταδιακά ο ιστός του ματιού (Δαραής, 2002). Ακόμη ο στραβισμός ή 

η έλλειψη ευθυγράμμισης των ματιών είναι συχνή στα βρέφη με ΣD. Όταν συμβαίνει 

αυτό, ο ασθενής βλέπει τα αντικείμενα με διπλή υπόσταση. Το γεγονός αυτό μπορεί 

να οδηγήσει σε καταστολή του αντικειμένου από το αποκλίνων μάτι, το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης του αδύναμου ματιού. Αυτό οδηγεί στην 

διαταραχή, γνωστή ως αμβλυωπία. Πολλοί συχνά τα άτομα εμφανίζουν και άλλες 

διαταραχές όρασης όπως μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό. Τέλος κάποια 

άτομα με ΣD εμφανίζουν βλεφαρίτιδα, η οποία είναι μια χρόνια λοίμωξη στην άκρη 

του βλεφάρου (Cohen, Nadel & Madnick, 2002). 

 

Καρδιακά προβλήματα 

Το σοβαρότερο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΣD είναι τα 

καρδιακά προβλήματα που αναφέρονται στο 1/3 των παιδιών που γεννιούνται με το 

σύνδρομο. Περίπου το 40% με 50% των μωρών που γεννιούνται με ΣD εμφανίζουν 

ανωμαλίες στην καρδιά, συνήθως στις βαλβίδες (Jarrold et al, 2007). Μέχρι 

πρόσφατα αυτός ήταν ο κύριος παράγοντας θνησιμότητας. Σύμφωνα με μελέτες τα 

παιδιά με εκ γενετής καρδιακά προβλήματα είναι λιγότερο ενεργητικά και 
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παρουσιάζουν περισσότερο λήθαργο από άλλα παιδιά με ΣD (Πολυχρονοπούλου, 

2012). Η μειωμένη τους επιθυμία για δραστηριότητες οφείλεται στο καρδιακό 

εργασιακό φορτίο, στην φαρμακευτική αγωγή που μειώνει την όρεξη και συνεπώς 

την διαθέσιμη ενέργεια και τέλος στον κοινό φόβο των γονέων ότι η δράση μπορεί 

να βλάψει το παιδί. Τα Καρδιακά προβλήματα που παλαιότερα οδηγούσαν σε 

πρόωρη θνησιμότητα, σήμερα αντιμετωπίζονται και το όριο ζωής έχει φτάσει σχεδόν 

στα φυσιολογικά επίπεδα. Ως συνέπεια, ο μαθητής μπορεί να κουράζεται εύκολα, να 

είναι πιο αργός στις κινήσεις και να μην μπορεί να συμμετάσχει σε όλες τις κινητικές 

ασκήσεις (Buckley, 2000). 

 

Προβλήματα ακοής  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ατόμων με ΣD είναι η ακουστική απώλεια. Οφείλεται 

στην εξασθένηση αγωγιμότητας που χαρακτηρίζεται από μεγάλη συχνότητα 

υποτροπιάζουσας ωτίτιδας με συσσώρευση υγρού του μέσου ωτός. Τα αίτια της 

βρίσκονται στη δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας η οποία συνδέεται με 

ανατομικές ανωμαλίες αυτής και των περιφερειακών συνθέσεων του προσώπου. 

(Burns & Gunn, 1993) Η σοβαρότητά της απώλειας ποικίλει ανά περίοδο στο ίδιο το 

παιδί. Υπολογίζεται ότι το 60-90% των παιδιών με ΣD έχουν κάποιου βαθμού 

ακουστική απώλεια λόγω συσσώρευσης του υγρού. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι 

κάποια παιδιά παρουσιάζουν νευροαισθητηριακή ακουστική απώλεια, η οποία 

συνήθως είναι παροδική (Kumin, 2001). Ακόμη Παρατηρούνται αναπνευστικά 

προβλήματα, συχνά κρυολογήματα και μεγάλη εκροή υγρού, συμπτώματα τα οποία 

οδηγούν σε προσωρινή ή και μόνιμη απώλεια ακοής και ευαισθησία σε δυνατούς 

ήχους. Η δυνατότητα ακοής τους μπορεί να διαφέρει έως και 40 db από μέρα σε 

μέρα. Ως συνέπεια του προβλήματος ακοής, παρουσιάζεται καθυστερημένη 

γλωσσική και λεξιλογική ανάπτυξη. Πολλές φορές ο μαθητής αδυνατεί να 

παρακολουθήσει τις προφορικές οδηγίες του δασκάλου, ή να αντιληφθεί τον ήχο του 

κουδουνιού. Λόγω του ανομοιογενούς βαθμού ακουστικής ικανότητας από μέρα σε 

μέρα, ο μαθητής παρουσιάζει ασυνέπεια στη συμπεριφορά του. Δεν ακολουθεί τις 

οδηγίες, που του δίνονται (Buckley, 2000). Μπορεί να ενοχλείται ιδιαίτερα από τη 

δυνατή μουσική στη διάρκεια μιας σχολικής γιορτής.  
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Ανοσολογία 

Τα άτομα με ΣD παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στο ανοσοποιητικό τους 

σύστημα. Αυτά τα ελλείμματα δεν είναι αρκετά σοβαρά ώστε να προκαλέσουν 

επαναλαμβανόμενες μολύνσεις που απαιτούν νοσηλεία, είναι όμως αρκετά σοβαρά 

ώστε τα άτομα να προσβάλλονται συχνά από 17 αναπνευστικές και δερματικές 

μολύνσεις. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καταστέλλουν το 

ανοσοποιητικό σύστημα θεωρείται η μειωμένη ποσότητα ψευδαργύρου και 

σεληνίου. Επομένως, το ανοσοποιητικό σύστημα των ατόμων αυτών μπορεί να 

βελτιωθεί αν ενταχθούν αυτά τα δύο ιχνοστοιχεία στην διατροφή τους. Επίσης τα 

άτομα με ΣD έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προσβληθούν από αυτοάνοσα 

νοσήματα όπως διαβήτη και υποθυροισμό. Ο λόγος αυτού του αυξανόμενου 

κινδύνου παραμένει άγνωστος (Balkany et al, 1979).  
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2. Κινητική ανάπτυξη 

 

Η κινητική ανάπτυξη αφορά σωματικές, γνωστικές, φυσιολογικές, κινητικές, 

ψυχολογικές αλλαγές κατά την ανάπτυξη και αναφέρεται στη διαδικασία δηλαδή 

στις τεχνικές εκτέλεσης των κινήσεων αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα της 

εκτέλεσης, που είναι η απόδοση της κίνησης. Η κινητική ανάπτυξη δεν ταυτίζεται με 

την ηλικία αλλά σχετίζεται με αυτή. Η διαφορά της κινητικής ανάπτυξης με την 

κινητική μάθηση είναι ότι αυτή αφορά την απόκτηση αλλά και διατήρηση 

δεξιοτήτων οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη βιολογική ανάπτυξη ή την ωρίμανση 

του ατόμου αλλά από την εξάσκηση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό μπορούμε εύκολα 

να προβούμε στο συμπέρασμα ότι, δύο άτομα ίδιας ηλικίας- ανάπτυξης έχουν 

θεωρητικά την ίδια ικανότητα εκτέλεσης- μάθησης. Αυτό, όμως, εξαρτάται και από 

τις προηγούμενες εμπειρίες του καθενός. Επίσης, δύο άτομα με την ίδια ποσότητα 

και ποιότητα εξάσκησης αλλά διαφορετικής ηλικίας, δεν έχουν την ίδια ικανότητα 

απόδοσης, γιατί έχουν διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης (Τζέτζης & Λόλα, 2015). 

Ο όρος κίνηση-κινητικότητα περιλαμβάνει το σύνολο των ελεγκτικών και 

λειτουργικών μηχανισμών του ανθρώπου σε σχέση με την ικανότητά του να κινείται. 

Έτσι, η κινητικότητα του ατόμου δεν ορίζει μόνο την μετακίνηση του σώματος μέσα 

στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά πολύ περισσότερο η καθοδήγηση και ο έλεγχος τόσο 

της στάσης, όσο και της κίνησης του σώματος (Μπίνιας, 2008).  

Όλες οι κινήσεις έχουν τις δικές τους χαρακτηριστικές ιδιότητες. Τα μηχανικά 

χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία αυτά που επηρεάζουν την κίνηση και είναι η μάζα 

και το μήκος των μελών του σώματος, ο όγκος τους, η κατανομή της μάζας σε κάθε 

έλος, η θέση του κέντρου βάρους κάθε μέλος του σώματος, η ροπή αδράνειας, 

καθώς και η ακτίνα αδράνειας κάθε μέλος του σώματος. Περισσότερες από μία 

δυνάμεις επενεργούν για να πραγματοποιηθεί η κίνηση και η κοινή τους 

συνισταμένη έχει σαν αποτέλεσμα την κίνηση. Πιο αναλυτικά, η κίνηση διακρίνεται 

σε συνηθισμένη ή αυθόρμητη και σε γυμναστική κίνηση ή συνειδητή. Η συνηθισμένη 

κίνηση απαντάται στις βασικές ανάγκες της ζωής, στην καθημερινή εργασία, σε 

ξαφνικές καταστάσεις, προκλήσεις από το περιβάλλον (Wetton, 1997).  
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Τα σημαντικότερα σημεία της κινητικής ανάπτυξης είναι ότι, η κινητική 

ανάπτυξη είναι συνεχιζόμενη, συστηματική και οριοθετείται μέσω των σταδίων. 

Σχετίζεται και δεν εξαρτάται από την ηλικία και μελετά τη διαδικασία (μηχανισμούς) 

της αλλαγής και το αποτέλεσμα της απόδοσης (Τζετζης & Λόλα, 2015). 

Τα χαρακτηριστικά, που διέπουν την κίνηση, αποκαλούνται στοιχεία της 

κίνησης. Όμως για κάθε κινητική δραστηριότητα δεν αρκεί να γνωρίζουμε τα 

στοιχεία της κίνησης, αλλά πως ένα στοιχείο επιδρά το ένα στο άλλο. Πρέπει δηλαδή 

να μελετήσουμε πώς αυτά τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους, πώς συντονίζονται 

και πως αλληλεπιδρούν για την ολοκλήρωση μιας κίνησης. Αυτή η αλληλοσύνδεση 

των στοιχείων της κίνησης αποτελεί τη δομή της κίνησης και καθορίζει την εκτέλεσή 

της στο χώρο και στο χρόνο.  

Ο Gallahue (1996) ιεραρχεί τις κινητικές δεξιότητες σε στάση, μετακίνηση και 

χειρισμούς. Οι κινητικές δεξιότητες με βάση τη στάση είναι όταν το άτομο ισορροπεί, 

τεντώνεται, κάμπτει, αιωρείται, στρίβει και λυγίζει. Οι κινητικές δεξιότητες με βάση 

την μετακίνηση είναι όταν το άτομο ισορροπεί, τρέχει, περπατάει, πηδάει, γλιστράει, 

χοροπηδάει, σπρώχνει και ανήκουν στην αδρή κινητικότητα. Τέλος, οι κινητικές 

δεξιότητες με βάση τους χειρισμούς είναι όταν το άτομο σπρώχνει, χτυπά, πιάνει, 

στρίβει, τρίβει, τραβάει, κόβει και τσαλακώνει και ανήκουν στην λεπτή κινητικότητα. 

Για να σχεδιαστούν δηλαδή δραστηριότητες με διαφορετικούς κάθε φορά στόχους 

(ισορροπία, δύναμη χεριών, αλτικότητα, συντονισμός) πρέπει πρώτα να οριοθετηθεί 

η κίνηση του σώματος του ατόμου.  

Οι κινητικές δεξιότητες διακρίνονται σε αδρή και λεπτή κινητικότητα οι 

οποίες αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ικανοτήτων 

που προέρχονται από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα και από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (Sameroff et al, 1987). 

 

2.1. Αδρή κινητικότητα 

Η αδρή κινητικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να εκτελέσει 

δραστηριότητες που απαιτούν συμμετοχή των μεγάλων μυών ή ομάδας μυών και 

είναι αυτές που εξασκούνται τα παιδιά όταν έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τα 

αθλήματα χωρίς μεγάλες απαιτήσεις ακρίβειας ή συντονισμού. Τέτοιες 
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δραστηριότητες είναι το η ρίψη αντικειμένων η αναπήδηση, περπάτημα, το τρέξιμο, 

το πιάσιμο της μπάλας, το κολύμπι (Τζετζης & Λόλα, 2015). 

Σύμφωνα με έρευνα των Μαρκοβίτη & Τζουριάδου (1991), όσον αφορά την 

αδρή κινητικότητα, ένα βρέφος 4 εβδομάδων κάμπτει το κεφάλι του και αυτό 

προκαλείται από το αυχενικό τονικό αντανακλαστικό. Στις 16 εβδομάδες μπορεί και 

στηρίζει το κεφάλι του και διατηρεί συμμετρικές στάσεις. Στις 28 εβδομάδες 

καταφέρνει να στηρίζει το σώμα του με τα χέρια του, στηριζόμενο στους αγκώνες σε 

μπρούμυτα θέση. Ακόμα αυτήν την περίοδο βάζει δύναμη στα πόδια του. Στην 

ηλικία των 40 εβδομάδων, το μωρό κάθεται μόνο του, μπουσουλάει και σπρώχνει τα 

πόδια του. Στις 52 εβδομάδες, περπατάει με βοήθεια και στριφογυρίζει. Καθοριστική 

σημασία μετά τους δώδεκα μήνες έχει και ο έλεγχος των σφιγκτήρων. 18 μηνών, το 

παιδί περπατάει χωρίς βοήθεια και κάθεται μόνο του, ενώ στους 24 μήνες τρέχει 

άνετα και πιάνει τη μπάλα. Στους 36 μήνες πλέον μπορεί να στέκεται στο ένα πόδι 

και να πηδάει από το τελευταίο σκαλί, ενώ στους 48 μήνες κάνει κουτσό στο ένα 

πόδι και πραγματοποιεί μεγάλο πήδημα. Τέλος, στους 60 μήνες κάνει κουτσό με 

εναλλαγή ποδιών. Γενικά έως τα πέντε χρόνια, φτάνει σε πολυμορφία και ποικιλία 

κινητικών δραστηριοτήτων.  

Μερικές από τις δεξιότητες, όπως για παράδειγμα το τρέξιμο, η αναρρίχηση, 

ο συγχρονισμός στο βάδισμα, το πέταμα-χτύπημα-πιάσιμο της μπάλας, είναι εκείνες 

που ένα παιδί θα αξιοποιήσει στα σχολικά- ομαδικά παιχνίδια. Στο σημείο αυτό 

λοιπόν το παιδί έχει αναπτύξει την κιναίσθηση. Όλα τα παραπάνω βοηθούν το παιδί 

να έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον του και να το εξερευνά καθώς επίσης αποκτά 

και συνείδηση του χρόνου και αντιλαμβάνεται τη διαδοχή και τη διάρκεια των 

γεγονότων (Κρουσταλάκης, 1997). 

 

2.2. Λεπτή κινητικότητα 

Με τον όρο Λεπτή Κινητικότητα περιγράφεται ο συντονισμός των μικρών μυϊκών 

ομάδων στα χέρια και τα δάκτυλα. Σχετίζεται με το πόσο ικανό είναι το άτομο να 

χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του για να χειρίζεται με επιδεξιότητα διάφορα αντικείμενα 

(Δράκος & Μπίνιας, 2005).  

Η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας είναι σημαντική ακόμη και στα πρώτα 

μαθησιακά βήματα του παιδιού στο σχολείο, αφού τέτοιες κινήσεις είναι 
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απαραίτητες για την ολοκλήρωση εργασιών, όπως η γραφή, το κόψιμο, η χρήση 

πιρουνιού ή κουταλιού, το πέρασμα χαντρών, η μετακίνηση κομματιών στο πάζλ, το 

κλείσιμο του φερμουάρ, το κούμπωμα, το δέσιμο των κορδονιών των παπουτσιών 

(Frank&Esbensen, 2014). 

Κατά την ανάπτυξη της διάρκειας της αδρής ή γενικής κινητικότητας, 

σταδιακά επέρχεται και η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας. Έτσι ένα άτομο 

αναπτύσσει 12 νέες λειτουργικές κινήσεις των χεριών και προσπαθεί με αυτά να 

ανακαλύπτει τον κόσμο του. Πρόκειται για κινήσεις του πιασίματος, της 

συγκράτησης, κινήσεις που γίνονται με τις παλάμες και τα δάχτυλα, για το 

συντονισμό χεριού- ματιού, τον συντονισμό των δύο χεριών καθώς και άλλες. Αυτές 

οι κινήσεις κατακτιούνται σταδιακά (Frank&Esbensen, 2014). 

Για παράδειγμα, ένα άτομο περνά σταδιακά στις κινήσεις αυτές με αρχική 

κίνηση το σφίξιμο του χεριού σε γροθιά και την παλαμική σύλληψη. Έπειτα 

ακολουθεί το πιάσιμο του μολυβιού με τριποδική λαβή και τις συνδυασμένες 

κινήσεις των δαχτύλων. Οι κινήσεις αυτές εξυπηρετούν τις διάφορες ανάγκες της 

καθημερινής πρακτικής ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα στο άτομο να πραγματοποιεί 

διάφορες χειρονομίες μέσω κάποιου εργαλείου (Τραυλός, 1998).  

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως η ωρίμανση της λεπτής κινητικότητας επέρχεται 

καθώς το άτομο μεγαλώνει και είναι πολύ σημαντική για την εκμάθηση της γραφής, 

η οποία έχει ανάγκη από διάφορες τεχνικές. Μία από αυτές είναι το πιάσιμο του 

μολυβιού, η οποία αναλόγως θα καθορίσει και τον τρόπο γραφής. Οι τεχνικές αυτές 

ελέγχονται από το κεντρικό νευρικό σύστημα, από το οποίο ακολουθούν μία σειρά 

από κινητικές εντολές, οι οποίες ενεργοποιούν το κινητικό σύστημα του χεριού με 

αποτέλεσμα την παραγωγή των γραφικών συμβόλων της λέξης ή της πρότασης 

(Κρουσταλάκης,1997.Μαρκοβίτης-Τζουριάδου, 1991).
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3. Κινητική ανάπτυξη παιδιού με ΣD 

 

Τα κινητικά επιτεύγματα ενός παιδιού με ΣD είναι ανάλογα του αναπτυξιακού του 

επιπέδου, μιας και για κάθε αναπτυξιακό επίπεδο αντιστοιχεί διαφορετικός βαθμός 

μάθησης. Όσο πιο βαριά είναι η νοητική υστέρηση σε ένα άτομο με ΣD, τόσο πιο 

σοβαρές είναι οι κινητικές διαταραχές και οι ελλείψεις (Γκουτζιαμάνη-

Σωτηριάδη,1993). 

Η κινητική τους συμπεριφορά περιγράφεται πολλές φορές ως απρόσεχτη και 

συμπεριφορά νηπίου. Η κίνησή τους είναι αργή, ασυντόνιστη, με πολλά λάθη. Οι 

συχνές πτώσεις και η αδεξιότητα που τα χαρακτηρίζει, είναι συχνά αποτέλεσμα 

χαμηλής νευρομυϊκής συναρμογής που οφείλονται σε διαταραχές των κινητικών 

εγκεφαλικών κέντρων και των κέντρων κινητικού ελέγχου (Κουτσούκη, 1997).  

Τα παιδιά με ΣD δεν συμμετέχουν σε παιχνίδια κινητικού συντονισμού καθώς 

τους είναι δύσκολο και πολλές φορές αδύνατο να ολοκληρώσουν τις 

δραστηριότητες. Διαφέρουν με τους συνομηλίκους τους τόσο ως προς την κίνηση 

αλλά και ως προς την ομιλία και την συγκέντρωση (Vandaeleetal, 2011). Οι μεγάλες 

δυσκολίες εστιάζονται σε δραστηριότητες που απαιτούν συνταύτιση αντιληπτικών 

και κινητικών λειτουργιών(συντονισμός ματιού-χεριού, προσανατολισμός και 

αντίληψη του χώρου σε σχέση με την κίνηση του σώματος κ.ά.), σε σύνθετες 

δραστηριότητες με μεγάλο αριθμό ερεθισμάτων-αντιδράσεων και στη λεπτή 

κινητικότητα (Γκουτζιαμάνη-Σωτηριάδη, 1993). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές 

ενέργειες να γίνονται αδέξια ή να αποτυγχάνουν πλήρως. Το παιδί με ΣD δεν μπορεί 

να διέλθει εξελικτικά, όπως το τυπικώς αναπτυσσόμενο παιδί από τη φάση 

συντονισμού ματιού-χεριού (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Σε σύγκριση με τα παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας τα παιδιά με 

νοητική και κινητική ανεπάρκεια εκδηλώνουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη των 

λεπτών κινητικών τους δεξιοτήτων. Παρουσιάζουν ελλείμματα και ιδιαίτερες 

δυσκολίες στην εκτέλεση έργων τα οποία απαιτούν ακριβείς και περίπλοκες κινητικές 

δεξιότητες (Αλευριάδου, 2016) . Πιο συγκεκριμένα εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις σε 

σχέση με τους συνομήλικούς τους σε τεστ τα οποία απαιτούν: σταθερότητα χεριού, 
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δύναμη, επιδεξιότητα, ταχύτητα, ακρίβεια, χρόνο αντίδρασης και συντονισμό 

ματιού-χεριού (Χρηστάκης, 2006).  

Η λεπτή κινητικότητα χαρακτηρίζεται από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες 

(Κουτσούκη, 1997). O Σταύρου(2003) επισημαίνει ότι: «Στη φάση αυτή γίνεται 

προσαρμογή και συντονισμός ανάμεσα στη λεπτή κινητικότητα και στην οπτική 

αντίληψη. Ο συντονισμός αυτός αποτελεί συγχρόνως εργαλείο τόσο για την 

οργάνωση των αισθητικών και νοητικών αντιλήψεων (απτικών-οπτικών), όσο και 

μέσο-διάμεσο δράσης του παιδιού στον εξωτερικό κόσμο. Η δράση αυτή συντονίζει 

αλλά και διαφοροποιεί τη χωρική δόμηση και τον κινητικό συντονισμό» (Σταύρου, 

2003:29-30). Το νοητικά καθυστερημένο και με κινητική δυσπραξία παιδί αφενός δε 

διαθέτει την ωρίμανση των οργάνων της όρασης, αφετέρου δεν μπορεί να αναπτύξει 

και να γενικεύσει γνωστικές στρατηγικές για να επιτύχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

κίνησή του, παρά μόνο αν αυτές διδαχθούν από έμπειρο παιδαγωγό (Κουτσούκη, 

1997). 

Ο όρος ‘κινητικότητα’ λοιπόν, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σημαντικών 

ανθρώπινων ικανοτήτων, από το περπάτημα και το τρέξιμο μέχρι την 

ανεξαρτητοποίηση του ανθρώπου στην καθημερινή αυτοεξυπηρέτηση του όπως να 

τρώει να ντύνεται, να γράφει, να αθλείται και γενικά να εργάζεται. Οι περισσότεροι 

από μας θεωρούμε την κατάκτηση των κινητικών δεξιοτήτων δεδομένη, καθώς τα 

περισσότερα γίνονται εύκολα και αποτελεσματικά χωρίς την ανάγκη για συνειδητό 

έλεγχο, αλλά, στην πραγματικότητα, όλες οι κινήσεις απαιτούν γρήγορο και σύνθετο 

έλεγχο από το κεντρικό νευρικό σύστημα (Sacks&Buckley, 2003). 

Οι επιπτώσεις του ΣD στην κινητική ανάπτυξη έχουν αναφερθεί ευρέως τα 

τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να 

κατανοήσουμε πλήρως τη σχέση μεταξύ ΣD και κινητικής ανάπτυξης, βασιζόμαστε 

στα τρέχοντα ευρήματα. Οι Henderson(1985, 1986) και Reid (1985) εξετάζοντας την 

μέχρι τότε βιβλιογραφία συμπέραναν ότι οι αδυναμίες που παρουσιάζουν τα άτομο 

με ΣD στην κινητική ανάπτυξη σχετίζονται με την υγεία τους. Πιο συγκεκριμένα, η 

φυσική κατάσταση των ατόμων αυτών επηρεάζει την εξέλιξη της κίνησης και 

επιβραδύνουν την κατάκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Έτσι τα άτομο με ΣD σε 

σχέση με τα φυσιολογικά άτομα καθυστερούν στην κατάκτηση των κινητικών 

δεξιοτήτων (Hutzler &Sherrill, 2007). 

http://journals.humankinetics.com/author/Hutzler%2C+Yeshayahu
http://journals.humankinetics.com/author/Sherrill%2C+Claudine
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Στην έρευνα των Virji και συν. (2006) επιβεβαιώνεται η θεωρία των 

Hendersonκαι Reid (1985). Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν 12 παιδιά με ΣD μεταξύ 

των ηλικιών 8-15 ετών με προσαρμοστική ηλικία μεταξύ 3-7 ετών (μέση ηλικία = 5,6 

έτη +/- 1,45 έτη) και μια ομάδα 12 τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών μεταξύ των 

ηλικιών 4-8 ετών (μέση ηλικία = 5,4 +/- 1,31 έτη). Στη συνέχεια μελετήθηκε η 

ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται και να μιμούνται όλο και πιο πολύπλοκες 

κινήσεις. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα παιδιά με ΣD είναι σε θέση να 

διακρίνουν βασικές κινητικές δεξιότητες αλλά παρουσιάζουν διαταραχές στην 

αντίληψη των σύνθετων οπτικά στοιχείων της κίνησης σε σύγκριση με τα 

φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά.  

Σε µια άλλη µελέτη (Sacks&Buckley, 2003) για την κινητική ανάπτυξη ατόμων 

με ΣD, αναφέρονται οι βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται για την 

αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των ατόμων με ΣD. Οι 

έρευνες δείχνουν ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της 

δύναμης και της ισορροπίας καθώς και της προσοχής του ατόμου σε κάθε 

δραστηριότητα, και ότι άτομα με το συγκεκριμένο σύνδρομο μαθαίνουν πιο 

αποτελεσματικά μέσω της οπτικής αντίληψης και όχι τόσο μέσω της προφορικής 

διδασκαλίας. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιώσουν τις κινητικές 

δεξιότητες είναι με την πρακτική, και μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με ΣD 

χρειάζονται περισσότερη εξάσκηση για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. με βάση 

τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

ακολουθώντας αυτές τις συγκεκριμένες πρακτικές οι περισσότεροι έφηβοι και οι 

ενήλικες με ΣD μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις κινητικές ικανότητες 

τους και πολλοί θα επιτύχουν υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων αν τους δοθεί η ευκαιρία. 

Τη θεωρία ότι τα άτομα με ΣD χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες επιβεβαιώνει και η έρευνα των Palisano και 

συν. (2001). Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 121 παιδιά με ΣD, 

ηλικίας 1 μηνός έως 6 ετών. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

GrossMotorFunctionMeasure (GMFM),(Palisanoetal. (1997) και σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της κίνησης τόσο 

περισσότερος χρόνος απαιτείται από τα άτομα με ΣD να μάθουν και να μιμηθούν τις 

κινήσεις αυτές.  
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3.1. Προβλήματα λεπτής κινητικότητας στο ΣD 

Η λεπτή κινητικότητα είναι ένα σημαντικό κριτήριο για το αν άτομο είναι έτοιμο να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου. Χωρίς τις λεπτές κινητικές ικανότητες 

καλά αναπτυγμένες, το άτομο μπορεί να έχει δυσκολία να μάθει να γράφει ή να 

εκτελεί πολλές από τις άλλες βασικές εργασίες που παρουσιάζονται στο 

Νηπιαγωγείο και στην Α΄ δημοτικού (Anderssonetal, 2006).  

Η λεπτή κινητικότητα αναφέρεται στην κίνηση των μικρών μυών που 

λειτουργούν συντονισμένα για να εκτελέσουν δύσκολες και λεπτές εργασίες (Δράκος 

&Μπίνιας, 2005). Ένα άτομο με ΣD δυσκολεύεται να πιάσει σωστά το μολύβι, να 

κόψει με το ψαλίδι, να κουμπώσει τα κουμπιά του, να ενώσει κομμάτια ενός παζλ 

και γενικότερα να εκτελέσει λεπτές χειρονακτικές εργασίες. Αυτό οφείλεται στο 

χαλαρό μυϊκό τόνο των χεριών και στο μικρό μέγεθος των δακτύλων. Πολλές φορές 

συνυπάρχει και έλλειψη συντονισμού ματιού - χεριού. Από τη δυσκολία στη λεπτή 

κινητικότητα επηρεάζεται και ο λόγος καθώς οι μύες του κεφαλιού (όπως της 

γλώσσας, των χειλιών, του προσώπου) είναι χαλαροί και δυσχεραίνουν την άρθρωση 

ορισμένων φθόγγων. (Burns&Gunn, 1993). 

Η λεπτή κινητικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί με πολλές δραστηριότητες στις 

οποίες το άτομο καλείται να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, όπως π.χ. ζύμωμα 

ζυμαριού, πλαστελίνες, άμμο ή άλλα υλικά, να παίζει με τουβλάκια Lego, να βάζει 

κόλλα με την σπάτουλα κ.α. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, που δεν έχουν 

συγκεκριμένο στόχο, θα ανακαλύψει και θα εξασκήσει τη δύναμη των δακτύλων του 

καθώς και της αίσθηση της αφής. 

 

3.2. Προβλήματα Αδρής κινητικότητας στο ΣD 

Οι δραστηριότητες αδρής κινητικότητας αποτελούν πρόκληση για τα άτομα με ΣD και 

μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε μικρό βαθμό. Για τη δυσκολία αυτή ευθύνεται η 

γενική μυϊκή υποτονία που τα χαρακτηρίζει και η εμμονή αρχικών αντανακλαστικών. 

Ακόμη σημαντική θεωρείται η επίδραση στη δύναμη, στάση, κίνηση και τον χειρισμό 

αντικειμένων το αρκετά χαμηλότερο από το φυσιολογικό ύψος τους και τα κοντά 

οστά των ποδιών, των χεριών και των δακτύλων. Επίσης ένας αριθμός ορθοπεδικών 

προβλημάτων έχει αναφερθεί να επηρεάζει την κινητικότητα. Συχνότερη είναι η 
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βλάβη της σπονδυλικής στήλης που επιφέρει αστάθεια, δυσκολία στο βάδισμα και 

ακαμψία του κεφαλιού. Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να συντονίσουν τις κινήσεις 

τους και να εκτιμήσουν το χώρο (Δαραής, 2002). 

 

3.3. Σύνδρομο καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων 

Το σύνδρομο καλοήθους υπερελαστικότητας – αρθρικής υπερκινητικότητας (ΚΣΥ) 

χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων εξαιτίας 

της υπερελαστικότητας που εμφανίζουν τα συνδεσμικά και τενοντώδη ανατομικά 

μόρια που συμμετέχουν στην κατασκευή τους (Kirketal, 1967). Περιγράφηκε για 

πρώτη φορά το 1967 από τους Kirk, Ansell και Bywaters και θεωρείται κληρονομικό 

νόσημα του συνδετικού ιστού (Grahameetal, 2000). 

 Το 1998 ο Beighton αναθεώρησε τα κριτήρια τα οποία οδηγούν στη 

διάγνωση του συνδρόμου. Για να διαγνωσθεί ένα άτομο με ΚΣΥ θα πρέπει να 

διαφοροδιαγιγνώσκεται από τη γενικευμένη υπερελαστικότητα των αρθρώσεων 

(ΓΥΑ) η οποία απαιτεί μόνο σκορ 4 τουλάχιστον βαθμών Beighton στην κλίμακα 

υπερελαστικότητας. Για να θεωρηθεί όμως ένα άτομο ότι έχει υπερευλυγισία των 

αρθρώσεων πρέπει να συγκεντρώσει ≥6 βαθμούς (Beighton, 1998). Η κλίμακα του 

Beighton και τα κριτήρια υπερευλυγισίας των αρθρώσεων αναφέρονται αναλυτικά 

στις επόμενες παραγράφους. 

Η ΓΥΑ εκτιμάται με 10-30%5-8 στο γενικό πληθυσμό, ενώ σε ορισμένες 

ομάδες πληθυσμού, όπως χορευτές, μουσικούς και αθλητές τσίρκου, είναι σημαντικά 

υψηλότερο 9-11(Seckin etal, 2005).Η φυσιολογική υπερευλυγισία των αρθρώσεων 

μειώνεται σημαντικά στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και με βραδύτερο ρυθμό, 

στην ενήλικη ζωή και σχετίζεται με το φύλο και την φυλή (Seckinetal, 2005).  

Πρόσφατες έρευνες (Feldmanetal, 2011) έδειξαν ότι οι γυναίκες έχουν 

μεγαλύτερη ευλυγισία των αρθρώσεων από τους άνδρες. Πιο συγκεκριμένα, εως 5% 

των υγιών γυναικών έχουν συμπτωματική υπερευλυγισία των αρθρώσεων, 

συγκριτικά με τους άνδρες που το ποσοστό τους περιορίζεται στο 0.6%. Γενικευμένη 

υπερευλυγισία μπορεί να παρατηρηθεί και σε χρωμοσωμικά και γενετικά νοσήματα, 

όπως το ΣD. 
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Ένα άτομο μπορεί να διαγνωσθεί με ΚΣΥ σε οποιαδήποτε ηλικία (Sherif, 

1991). Μια από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις του συνδρόμου αυτού είναι ο αρθρικός 

πόνος. Τυπικά, τα άτομα με ΚΣΥ έχουν αυτοπεριοριζόμενο πόνο σε πολλές 

αρθρώσεις, ο οποίος όμως μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα και να 

μονιμοποιηθεί στην ενήλικη ζωή. Μπορεί να εντοπίζεται σε οποιαδήποτε άρθρωση, 

αλλά συνήθως εντοπίζεται στα γόνατα, τις κνήμες και τις ποδοκνημικές. 

Οι φυσικές δραστηριότητες καθώς και η επανειλημμένη χρήση της 

πάσχουσας άρθρωσης επιδεινώνει τα συμπτώματα του συνδρόμου. Γενικά ο πόνος 

στις αρθρώσεις σπάνια μπορεί προκαλέσει σοβαρή αναπηρία (Hudsonetal, 1998).  

 

4. Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η μελέτη της λεπτής κινητικότητας στο ΣD, 

καθώς και κατά πόσο θα μπορούσε αυτή να αναπτυχθεί με την βοήθεια 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση 

της λεπτής κινητικότητας. Για το σκοπό αυτό οργανώθηκαν 11 εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις και εφαρμόστηκαν στον μαθητή σε διάστημα δυο περίπου μηνών, 

αφού η κάθε παρέμβαση γινόταν μια φορά την εβδομάδα με διάρκεια 40 λεπτών 

 

 

Β΄ Μέρος 

 

5. Μελέτη περίπτωσης 

 

5.1 Ιστορικό συμμετέχοντα 

Ο μαθητής που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη έρευνα ήταν ο Χ. ηλικίας 11 ετών 

και φοιτά στο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Η διεπιστημονική ομάδα του 

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

ιστορικού, την ψυχολογική και παιδαγωγική αξιολόγηση, καθώς και γνωμάτευση του 

εργαστηρίου γενετικής του Γενικού νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ διαπίστωσε τα εξής: Ο Χ. 

γεννήθηκε το 2005 και διαγνώσθηκε με ΣD και συγκεκριμένα με τον τύπο ελεύθερη 

τρισωμία χρωμοσώματος 21, με νοητική ανεπάρκεια- ανωριμότητα καθώς και με 
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διαταραχές στην ομιλία και στον λόγο. Πρόκειται για ένα μικρόσωμο παιδί με 

δυσκολίες στο λόγο του. Αν και το λεξιλόγιο του είναι ικανοποιητικό η δυσκολία στην 

άρθρωση του δημιουργεί δυσκολίες για μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία μαζί 

του. Ο λόγος του δεν ήταν πάντα κατανοητός και οι περιορισμένες λέξεις που 

χρησιμοποιεί είναι ναι», «εντώ» αντί για «εδώ», «ατό» αντί για το «αυτό», «ίνο» 

αντί για το « κίτρινο», καθώς και οι τελευταίες συλλαβές πολλών λέξεων.  

Η αδρή κινητικότητα του είναι αρκετά καλή και εμφανίζει μόνο κάποιες 

δυσκολίες στις δραστηριότητες που απαιτούν τρέξιμο. Η λεπτή του κινητικότητα 

παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες. Ο Χ. είναι σε θέση να κρατήσει έναν 

μαρκαδόρο δεν μπορεί όμως να ζωγραφίσει σε οριοθετημένα πλαίσια, ενώ μπορεί 

να κρατήσει το ποντίκι του υπολογιστή χρειάζεται περισσότερο χρόνο και 

προσπάθεια να εκτελέσει την εργασία. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ο Χ. πάσχει 

από σύνδρομο καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων ή απλώς σύνδρομο 

υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από 

μυοσκελετικά συμπτώματα συνδεόμενα με γενικευμένη υπερευλυγισία των 

αρθρώσεων, χωρίς όμως υποκείμενα συγγενή σύνδρομα ή ανωμαλίες του 

συνδετικού ιστού. Το σύνδρομο αυτό συμβάλει στην αδυναμία του μαθητή να 

χειρίζεται τις λεπτές κινήσεις των χεριών. Ο Χ. χαρακτηρίζεται αμφίχειρας και 

παρουσίασε ανώριμη λαβή του μολυβιού. Επιπλέον, μπορεί να εστιάσει την 

προσοχή του σε μία εργασία για μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην 

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

Όσον αφορά το νοητικό του επίπεδο είναι εμφανής η νοητική του 

ανωριμότητα ως απόρροια του συνδρόμου. Παρόλα αυτά δείχνει ότι έχει πολλές 

δυνατότητες για βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει δουλευτεί αρκετά λόγω 

συμπεριφοράς και δεν γνωρίζει βασικές έννοιες. Γνωρίζει τα βασικά χρώματα και 

κάποια ζώα, δεν μπορεί όμως να κατηγοριοποιήσει, να αντιληφθεί τις αλληλουχίες 

και τις χωροχρονικές έννοιες. Σε μαθησιακό επίπεδο δεν γνωρίζει να γράφει, να 

διαβάζει ούτε αναγνωρίζει τα γράμματα. Ακόμη δεν γνωρίζει βασικές 

προμαθηματικές έννοιες.  

Στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. 

Χρειάζεται βοήθεια στην σίτιση και την υγιεινή καθώς δεν έχει αποκτήσει τον έλεγχο 

των σφικτήρων που απαιτείται για τις περισσότερες δραστηριότητες.  
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Στον τομέα της συμπεριφοράς φαίνεται ότι του αρέσει να συναναστρέφεται 

με τους συνομηλίκους του τόσο από το σχολείο στο οποίο φοιτά όσο και από το 

διπλανό σχολείο. Οι δυσκολίες όμως που αντιμετωπίζει στον λόγο του δυσχεραίνουν 

την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους γεγονός που καταλήγει πολλές φορές σε 

επιθετική συμπεριφορά.  

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αναλυτική αξιολόγηση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. του 

Ν. Φλώρινας, προκύπτει ότι, ο Χ. παρουσιάζει ΣD, με αποτέλεσμα να εμφανίζει 

νοητική ανεπάρκεια καθώς και διαταραχές ομιλίας και λόγου. 

 

5.2. Διαδικασία 

Αρχικά προηγήθηκε μια συνάντηση-συνέντευξη με τον μαθητή, από την οποία η 

ερευνήτρια άντλησε σημαντικά στοιχεία για την συγγραφή του παραμυθιού. 

Συγκεκριμένα, ο μαθητής ερωτήθηκε για το πώς θα ήθελε να διεξαχθεί το 

παραμύθι, τα ονόματα των ηρώων, τον βοηθό του ήρωα αλλά και τα βοηθητικά 

εργαλεία που θα έπρεπε να κατασκευάσει ο ήρωας έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

σκοτώσει τον κακό δράκο του παραμυθιού όπως για παράδειγμα το σπαθί του και 

την ασπίδα του. 

Για την αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας του μαθητή Χ με ΣD 

χρησιμοποιήθηκε η ειδική δοκιμασία Beery Development Test of Visual-Motor 

Integration (VMI), (Beery, 1997). Ακόμη εξετάσθηκε και η ευλυγισία του μαθητή 

σύμφωνα με τα κριτήρια του Beighton (1998) με σκοπό να συμπεράνουμε αν ο 

μαθητής πάσχει από σύνδρομο υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Η δοκιμασία VMI 

εφαρμόστηκε δυο φορές στον μαθητή, μια φορά πριν από την έναρξη των 

παρεμβάσεων έτσι ώστε να καταγραφεί το επίπεδο του μαθητή και μία μετά το 

πέρας των παρεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα οργανώθηκαν συνολικά 11 

παρεμβατικές διδασκαλίες οι οποίες υλοποιήθηκαν στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο 

Φλώρινας σε μαθητή με ΣD. Ο Χ. διαγνώσθηκε με ΣD και συγκεκριμένα με τον τύπο 

ελεύθερη τρισωμία χρωμοσώματος 21, με νοητική ανεπάρκεια- ανωριμότητα καθώς 

και με διαταραχές στην ομιλία και στον λόγο. Πρόκειται για ένα μικρόσωμο παιδί με 

δυσκολίες στο λόγο του. Η αδρή κινητικότητα του είναι αρκετά καλή και εμφανίζει 

μόνο κάποιες δυσκολίες στις δραστηριότητες που απαιτούν τρέξιμο. Η λεπτή του 

κινητικότητα όμως παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες.  
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Οι παρεμβατικές διδασκαλίας σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν εξ’ ολοκλήρου 

από την ερευνήτρια έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, του 

οπτικοκινητικού συντονισμού, και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή. 

Κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων, η ερευνήτρια συμπλήρωνε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο ημερολόγιο έχοντας ως στόχο την καταγραφή στοιχείων που θα 

βοηθούσαν στην εβδομαδιαία ανατροφοδότηση της. Πιο συγκεκριμένα, μετά το 

πέρας κάθε παρεμβατικής διδασκαλίας η ερευνήτρια αξιολογούσε την διαδικασία 

και τόνιζε τα θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία του μαθήματος έτσι ώστε να είναι 

σε θέση να προσαρμόσει τις ακόλουθες διδασκαλίες βασισμένη σε αυτά τα 

ημερολόγια. Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για την ολοκλήρωση των 

παρεμβάσεων ήταν δυο περίπου μήνες, αφού η κάθε παρέμβαση γινόταν μια φορά 

την εβδομάδα με διάρκεια 40 λεπτών. 

Ακόμη κατά τον έλεγχο της υπερευλυγισίας του μαθητή σύμφωνα με τα 

κριτήρια του Beighton, ο μαθητής διαγνώσθηκε με σύνδρομο καλοήθους 

υπερευλυγισίας των αρθρώσεων αφού συγκέντρωσε σκορ >6 βαθμούς. 

Συγκεκριμένα, ο μαθητής συγκέντρωσε 2 βαθμούς από κάθε πλευρά του χεριού 

αφού κατάφερε να ενώσει τον αντίχειρα με την καμπτική επιφάνεια του 

αντιβραχίου. Ακόμη 2 βαθμούς συγκέντρωσε από την υπερέκταση του αγκώνα >10ο 

και τέλος, άλλους 2 από την υπερέκταση του γόνατος >10ο. 

 

5.3. Εργαλεία 

5.3.1. Περιγραφή της δοκιμασίας Beery VMI-6 

Το Beery VMI Test (VMI) είναι ένα Ψυχομετρικό εργαλείο για τον εντοπισμό 

οπτικοκινητικών δυσκολιών, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά ηλικίας από 2 

ετών, τότε που ξεκινά η ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού, και σκοπό έχει 

την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών του παιδιού στον τομέα αυτό. Επιπρόσθετα, 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού σε 

εφήβους και ενήλικες. Το Beery VMI αποτελείται από 3 κλίμακες: Οπτικοκινητική 

ενσωμάτωση ή συντονισμό, Οπτική Αντίληψη, Κινητικό συντονισμό. Είναι ένα 

εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των προβλημάτων 

γραφής με συναφή προβλήματα στις λεπτές κινητικές δεξιότητες (Feder et al, 2000). 

Έχει αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας 
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γραφής σε παιδιά ηλικίας 5 και 6 χρονών (Marr&Cermak, 2002). Η συγκεκριμένη 

δοκιμασία, αλλά και οι περισσότερες δοκιμασίες που έχουν την ικανότητα να 

μετράνε το βαθμό ανάπτυξης των οπτικοκινητικών δεξιοτήτων ενός ατόμου και 

χρησιμοποιούνται κυρίως στην εκπαίδευση έχοντας ως στόχο την ανεύρεση των 

δυσκολιών και την αποκατάστασή τους. 

Ο σκοπός της δοκιμασίας Beery VMI είναι να ανιχνευθούν σημαντικές 

δυσκολίες οπτικοκινητικού συντονισμού, να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες στα 

άτομα με ανάλογες δυσκολίες, να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων παρέμβασης και να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο (Beery, 

1997). 

Bασικά χαρακτηριστικά της δοκιμασίας BeeryVMI είναι ότι αποτελεί μία μη 

λεκτική δοκιμασία τις οποίας οι οδηγίες υλοποίησης είναι εύκολα κατανοητές και 

δεν απαιτείται η τροποποίησή τους σε μεγαλύτερα παιδιά ή ενήλικες. Είναι μία 

πολιτισμικά ανεξάρτητη δοκιμασία και εξυπηρετεί ως ερευνητικό εργαλείο. Ακόμη η 

εφαρμογή της δοκιμασίας μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε να εφαρμοστεί σε 

ομάδες. Στην πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής 

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

ανιχνεύτηκαν δυσκολίες. Τέλος, τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες παρέχονται σε 

χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 χρόνων (Beery & Beery, 2010). 

Τα αποτελέσματα του VMI φανερώνουν ελλείμματα στην οπτικοκινητική 

ολοκλήρωση, τα οποία όχι μόνο μπορεί να οδηγήσουν σε μαθησιακά και 

νευρολογικά προβλήματα αλλά και σε προβλήματα συμπεριφοράς (Coallier και συν. 

2014). Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους ειδικούς καθώς: εντοπίζει δυσκολίες 

στην οπτικοκινητική ολοκλήρωση των μαθητών, εξετάζει την αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών και άλλων παρεμβάσεων, βοηθά στην διεξαγωγή της έρευνας και 

στην συγκέντρωση χρήσιμων στοιχείων και τέλος κάνει τις κατάλληλες συστάσεις για 

τις απαραίτητες υπηρεσίες. Ο οδηγός κατασκευαστή περιλαμβάνει 600 πρότυπα για 

ηλικίες από τη γέννηση ως 6 ετών. Χρησιμοποιείται για την εξέταση της λεπτή 

κινητικότητα, του οπτικοκινητικού συντονισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

άτομα από διαφορετικό περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό και γλωσσικό περιβάλλον. 

Περιγράφεται ως ένα έγκυρο εργαλείο μέτρησης της οπτικοκινητικής ενσωμάτωσης 

(Goyen&Duff, 2005). Βασικός σκοπός σχεδιασμού του VMI είναι να αξιολογήσει το 
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βαθμό στον οποίο τα άτομα μπορούν να ενσωματώσουν τις οπτικοκινητικές τους 

ικανότητες (Beery, Buktenica, & Beery, 2010).  

Οι Coallier και συν. (2014) αναφέρουν πως το Beery VMI είναι ένα εργαλείο 

αξιολόγησης ευρέως γνωστό που χρησιμοποιείται από λογοθεραπευτές για την 

αξιολόγηση της οπτικοκινητικής ολοκλήρωσης. Η δοκιμασία VMI συνοδεύεται από 

δυο σταθμισμένες συμπληρωματικές δοκιμασίες: Τη δοκιμασία οπτικής αντίληψης 

(Visual) και τη δοκιμασία κινητικού συντονισμού (Motor). Οι εξής διαδικασίες πρέπει 

να διεξάγονται με την ανάλογη σειρά. Πρώτα πρέπει να γίνεται το VMI, μετά το 

VisualPerception και μετά το MotorCoordination. Όπως συμβαίνει στα περισσότερα 

εργαλεία ανίχνευσης η εκτέλεση της μίας δοκιμασίας επηρεάζει την εκτέλεση και την 

απόδοση της άλλης (Beery&Beery, 2010). 

 

Οπτικοκινητικός συντονισμός (VisualMotorIntegration) 

Με την διαδικασία VMI αξιολογείται η αλληλεπίδραση των κινητικών δεξιοτήτων και 

της οπτικής αντίληψης. Ο συμμετέχων θα πρέπει να αντιγράψει ορισμένα 

γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας το μολύβι του. Η εξέλιξη της διαδικασίας 

επέρχεται διαδοχικά, ξεκινώντας από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο μέρος. Για ένα 

παιδί ηλικίας 5 ετών η διαδικασία VMI γίνεται μέσω της μίμησης, όταν όμως η ηλικία 

των παιδιών μεγαλώνει, αυτόματα αυξάνονται και οι απαιτήσεις καθώς οι 

συμμετέχοντες καλούνται να αντιγράψουν 30 γεωμετρικές μορφές με τη χρήση του 

μολυβιού. Ο ρόλος του εξεταστή είναι βοηθητικός και επεξηγηματικός. Παρέχει 

δηλαδή τις βασικές οδηγίες υλοποίησης της δοκιμασίας όπως περιγράφονται στο 

εγχειρίδιο αλλά και παρατηρεί τον εξεταζόμενο (Beery & Beery, 2010). 

 

Οπτική αντίληψη (VisualPerception) 

Με την διαδικασία VisualPerception αξιολογείται η οπτική ικανότητα του ατόμου και 

μόνο. Αυτό σημαίνει ότι η λεπτή κινητικότητα του ατόμου δεν αξιολογείται στο 

συγκεκριμένο μέρος της δοκιμασίας. Μέχρι την ηλικία των 5 ετών τα παιδιά 

καλούνται να επισημάνουν διάφορα στοιχεία και εικόνες που περιλαμβάνονται στο 

εγχειρίδιο έχοντας ως στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητα των παιδιών στο να 

εντοπίζουν οπτικά διάφορα αντικείμενα και σημεία. Για τα μεγαλύτερα παιδιά και 

τους ενήλικες η διαδικασία αυτή αλλάζει. Δίνονται 27 σχέδια τα οποία ο 
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εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει και να αντιστοιχίσει τη σωστή εικόνα με αυτή 

του πλαισίου έχοντας ως χρονικό περιθώριο τρία λεπτά. Ρόλος του εξεταστή είναι να 

καταγράφει τις απαντήσεις (Beery & Beery, 2010). 

 

Κινητικός συντονισμός (MotorCoordination) 

Με τη δοκιμασία MotorCoordination αξιολογείται η λεπτή κινητικότητα του 

συμμετέχοντος και μόνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται αξιολόγηση του ατόμου στον 

τομέα της οπτικής αντίληψης. Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιώντας το μολύβι του το 

οποίο πρέπει να το κρατήσει με τον αντίχειρα και τουλάχιστον ένα δάχτυλο καλείται 

να ενώσει με μολύβι καθορισμένο αριθμό κουκίδων, σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Ο 

σκοπός είναι να αξιολογηθεί η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει τις κινήσεις 

δακτύλων και χεριού (Beery & Beery, 2010).  

Καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών δοκιμασιών ο μαθητής πρέπει να κάθεται ατομικά 

στο θρανίο έχοντας μπροστά του τα ειδικά χαρτιά του τεστ και ένα μολύβι δίχως 

σβήστρα. Ρόλος του εξεταστή είναι να παρατηρεί τη στάση του σώματος του 

εξεταζόμενου και συμβουλεύει για την αλλαγή της εφόσον θεωρείται μη κατάλληλη. 

Ακόμη παρέχει καθοδηγητικές οδηγίες έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι δοκιμασίες (Beery 

& Beery, 2010). 

 

Έλεγχος βαθμολογίας στο BeeryVMItest:  

Οι Beery & Beery, 2010 έχουν καταγράψει στο εγχειρίδιο The Beery-Buktenica 

Developmental Test of Visual- Motor Intergration αναλυτικές οδηγίες βαθμολόγησης 

καθώς και παραδείγματα για όλες τις εργασίες. Πιο συγκεκριμένα για να αποδοθεί 

με εγκυρότητα μια βαθμολογία για έναν μαθητή πρέπει να βασίζεται στα παρακάτω 

στοιχεία: 

- Πολύ χαμηλή όταν η επίδοση είναι <70 

- Χαμηλή όταν η επίδοση είναι από 70-79 

- Κατώτερη από τον μέσο όρο όταν η επίδοση είναι από 80-89  

- Μέση όταν η επίδοση είναι από 90-109 

- Πάνω από τον μέσο όρο όταν η επίδοση είναι 110-119 

- Υψηλή όταν η επίδοση είναι 120-129 

- Πολύ υψηλή όταν η επίδοση είναι >129 
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5.3.2. Κριτήριο υπερευλυγισίας των αρθρώσεων (Beighton, 1998) 

 

Ο Beighton, (1998) αναθεώρησε τα κριτήρια τα οποία οδηγούν στη διάγνωση του 

συνδρόμου Down. Για να διαγνωσθεί ένα άτομο με ΚΣΥ θα πρέπει να 

διαφοροδιαγιγνώσκεται από τη γενικευμένη υπερελαστικότητα των αρθρώσεων 

(ΓΥΑ) η οποία απαιτεί μόνο σκορ 4 τουλάχιστον βαθμών Beighton στην κλίμακα 

υπερελαστικότητας (Engelbertetal, 2011). Για να θεωρηθεί όμως ένα άτομο ότι έχει 

υπερευλυγισία των αρθρώσεων πρέπει να συγκεντρώσει ≥6 βαθμούς (Beighton, 

1998). Τα κριτήρια του Beighton για υπερευλυγισία των αρθρώσεων είναι τα εξής: 

1. Παθητική επαφή του αντίχειρα με την καμπτική επιφάνεια του 

αντιβραχίου (1 βαθμός για κάθε πλευρά – αριστερά-δεξιά) 

2. Παθητική έκταση της 5ηςμετακαρπιοφαλαγγικής κατά 90ο (1 βαθμός για 

κάθε πλευρά-αριστερά-δεξιά) 

3. Υπερέκταση του αγκώνα >10ο (1 βαθμός για κάθε πλευρά – αριστερά-

δεξιά) 

4. Υπερέκταση του γόνατος >10ο (1 βαθμός για κάθε πλευρά – αριστερά-

δεξιά) 

5. Επαφή των παλαμών με το έδαφος με τα γόνατα ευθειασμένα (ένας 

βαθμός) 

Η τροποποίηση του συστήματος βαθμολόγησης του Beighton από τους 

Carter&Wilkinson έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια ως δείκτης 

υπερκινητικότητας. Ωστόσο, είναι περισσότερο ένα ερευνητικό εργαλείο και ένας 

δείκτης γενικευμένης υπερκινητικότητας (ΓΥΑ). Ως κλινικό εργαλείο μπορεί να είναι 

γρήγορο και απλό, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα που πρέπει να 

συνειδητοποιήσουμε. Πρώτα από όλα, ένα υψηλό σκορ Beighton από μόνο του δεν 

σημαίνει ότι ένα άτομο έχει σύνδρομο υπερκινητικότητας αλλά πρέπει να 

εξεταστούν και επιμέρους συμπτώματα. Ακόμη μια χαμηλή βαθμολογία θα πρέπει 

να μελετάται με προσοχή όταν εξετάζεται κάποιος για οξύ πόνο, καθώς η 

υπερκινητικότητα μπορεί να εντοπιστεί και έπειτα από μελέτη άλλων μελών του 

σώματος που δεν μελετώνται στο σκορ Beighton. Για παράδειγμα, στην άρθρωση 

των γνάθων, στον αυχένα (αυχενική σπονδυλική στήλη), στους ώμους, στη μέση 
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(θωρακική) σπονδυλική στήλη, στους γοφούς, τους αστραγάλους και τα πόδια 

(Hakim et al, 2003). 

Ένα άλλο γρήγορο εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

υπερευλυγισίας είναι το ερωτηματολόγιο υπερκινητικότητας. Μια απάντηση του 

"Ναι" σε 2 ή περισσότερες από τις ερωτήσεις δίνει μια πολύ υψηλή πρόβλεψη για 

την παρουσία της υπερκινητικότητας. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις 

όπως : 

1. Μπορείτε τώρα (ή θα μπορούσατε ποτέ) να τοποθετήσετε τα χέρια 

σας στο πάτωμα ακουμπώντας με τις παλάμες χωρίς να λυγίζετε τα 

γόνατά σας; 

2. Μπορείτε τώρα (ή θα μπορούσατε ποτέ) να λυγίσετε τον αντίχειρα 

σας για να αγγίξετε το αντιβράχιο σας; 

3. Χρησιμοποιήσατε ποτέ τους ώμους ή τα γόνατα με τέτοιο τρόπο ώστε 

να ξεφεύγει από τον φυσιολογικό; (Hakim et al, 2003). 

 

5.3.3. Τα ημερολόγια 

Σημαντικό εργαλείο για την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις επιτυχίες-

αποτυχίες που έχει σημειώσει ο εξεταζόμενος αποτέλεσε και η καταγραφή του 

ημερολογίου. Πιο συγκεκριμένα, το ημερολόγιο λειτούργησε ως βοηθητικό αρχείο 

ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικού, καθώς χάρη σε αυτό παρέχονταν 

πληροφορίες οι οποίες οδήγησαν στη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

σωστή πορεία και να βελτιωθεί η παρεμβατική διδασκαλία. Τα ημερολόγια ήταν 11 

όσες και οι παρεμβατικές διδασκαλίες και συμπληρώνονταν από την ερευνήτρια 

αμέσως μετά το πέρας της κάθε παρέμβασης. Με την επεξεργασία των ημερολογίων 

δινόταν η δυνατότητα στην ερευνήτρια να υιοθετήσει εναλλακτικές στρατηγικές, 

ώστε ο εξεταζόμενος να κατανοήσει το υλικό με το οποίο ασχολήθηκε και να 

αναδομήσει ότι πληροφορίες είχε συλλέξει και ίσως δεν είχε κατανοήσει. Ακόμη, 

λειτούργησε και ως μέσο προβληματισμού, καταγραφής αποτυχιών και 

επιτυχημένων πρακτικών και έδωσε την δυνατότητα στην ερευνήτρια να 

διαφοροποιήσει την διδασκαλία ανάλογα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες του εξεταζόμενου μαθητή. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανατροφοδότηση είναι αποτελεσματική (effective 

feedback) όταν παρέχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε η ερευνήτρια (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση) να είναι ακόμα σε θέση να θυμάται τις μαθησιακές 

πρακτικές και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Γι’ 

αυτό λοιπόν τον λόγο το ημερολόγιο συμπληρωνόταν ακριβώς μετά από κάθε 

παρεμβατική διδασκαλία έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των μεθόδων που 

χρησιμοποιούσε η ερευνήτρια και την αύξηση της αποδοτικότητάς της. 

Το ημερολόγιο αποτελούνταν από τρία μέρη που το καθένα είχε και 

διαφορετικό άξονα συζήτησης. Ο πρώτος άξονας περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με 

τη δραστηριότητα. Πιο αναλυτικά, ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησε η 

ερευνήτρια κατά την διάρκεια της έρευνας, αν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα στη 

δραστηριότητά της και αν συνέβη δηλαδή κάτι ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο. Έπρεπε 

ακόμη να αναφερθούν τα σημεία της δραστηριότητας που επιτεύχθηκαν με επιτυχία 

καθώς και τα σημεία εκείνα που δυσκόλεψαν το έργο της ερευνήτριας. 

Ο δεύτερος άξονας περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τον μαθητή, για 

παράδειγμα: Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής αλλά και σε 

τι δυσκολεύτηκε περισσότερο. 

Ο τρίτος άξονας περιλάμβανε ερωτήσεις με στόχο την αξιολόγηση της 

δραστηριότητας, για παράδειγμα: Αν ανταποκρίθηκε η δραστηριότητά στους 

σκοπούς που είχε θέσει εξ’ αρχής η ερευνήτρια και τι αλλαγές θα έκανε για την 

βελτίωση της δραστηριότητας; 

 

5.4 Η Παρέμβαση 

5.4.1. Η οργάνωση των παρεμβάσεων 

Οι έντεκα παρεμβατικές διδασκαλίες εντάσσονται στο πλαίσιο ενός παραμυθιού. Ο 

μαθητής ολοκληρώνοντας μια διδακτική παρέμβαση συμπληρώνει και ένα κομμάτι 

του παραμυθιού. Κάθε παρεμβατική διδασκαλία λειτουργούσε ως συμπληρωματική 

της προηγούμενης και όλες μαζί αποτελούσαν μέρος του παραμυθιού. Οι 

παρεμβάσεις αποτελούνταν από τρία μέρη (προετοιμασία, κύριο μέρος και 

κλείσιμο) έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη του μαθητή στην δραστηριότητα 

και παράλληλα να προσεγγίσει την δραστηριότητα ως παιχνίδι. Σε κάθε παρέμβαση 

στο μέρος της προετοιμασίας η ερευνήτρια διάβαζε στον μαθητή το κατάλληλο 
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σημείο του παραμυθιού ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το 

αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί. Σε δεύτερη φάση, αυτή του κύριου μέρους, 

ο μαθητής καλούνταν να κατασκευάσει τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν στην 

αφήγηση του παραμυθιού και στο τελικό μέρος, αυτό του κλεισίματος, ο μαθητής 

διαδραμάτιζε το παιχνίδι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει μόνος του. 

Αφορμή για την δημιουργία του παραμυθιού ήταν η έντονη επιθυμία του 

μαθητή να διαβάζει παραμύθια. Στη συνέχεια ακολούθησε μια συνάντηση-

συνέντευξη με τον μαθητή από την οποία η ερευνήτρια άντλησε σημαντικά στοιχεία 

για την συγγραφή του παραμυθιού, για παράδειγμα τα ονόματα των ηρώων και το 

γενικό πλαίσιο του παραμυθιού. 

 

5.4.2. Το παραμύθι 

Η συγγραφή του παραμυθιού έγινε από την ερευνήτρια με στοιχεία που άντλησε 

από τον μαθητή μέσω μιας συνέντευξης. Πιο συγκεκριμένα προηγήθηκε μια 

συνάντηση με τον μαθητή όπου ερωτήθηκε για το πώς θα ήθελε να διεξαχθεί το 

παραμύθι, τα ονόματα των ηρώων, τον βοηθό του ήρωα αλλά και τα βοηθητικά 

εργαλεία που θα έπρεπε να κατασκευάσει ο ήρωας έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

σκοτώσει τον κακό δράκο του παραμυθιού όπως για παράδειγμα το σπαθί του και 

την ασπίδα του. Ακόμη ο μαθητής συμπλήρωσε την πλοκή του παραμυθιού και 

ανυπομονούσε για την δραματοποίηση του.  

Πρόκειται για ένα popupart παραμύθι με τίτλο «Οι περιπέτειες του Φίκο» 

όπου πολλές από τις σελίδες του έχουν μορφή 3D. Η εικονογράφηση του 

παραμυθιού, σε ένα μεγάλο μέρος της, είναι αποτέλεσμα των διδακτικών 

παρεμβάσεων. Ο μαθητής δηλαδή μαθαίνει και παράλληλα δημιουργεί το δικό του 

3D παραμύθι. Για κάθε διδακτική παρέμβαση η ερευνήτρια διάβαζε στον μαθητή 

και ένα απόσπασμα του παραμυθιού και στη συνέχεια του ζητούσε να το 

“ζωντανέψουν” μέσω των δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονταν σε κάθε 

παρέμβαση. Πρόκειται λοιπόν για δραματοποίηση του παραμυθιού αφού ο ίδιος ο 

μαθητής γίνεται ήρωας και ολοκληρώνει τις δοκιμασίες-διδασκαλίες. Στο τέλος των 

παρεμβάσεων η ερευνήτρια συγκεντρώνει όλο του υλικό των παρεμβάσεων και το 

τοποθετεί μέσα στο παραμύθι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ζήλος και η επιθυμία του 
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μαθητή να εργαστεί ήταν απόρροια του ενδιαφέροντος και της έντονης επιθυμίας 

που είχε γενικά για τα παραμύθια. 

 

5.4.3. Περιγραφή των παρεμβάσεων 

Κάθε παρεμβατική διδασκαλία λειτουργούσε ως συμπληρωματική της 

προηγούμενης και όλες μαζί αποτελούσαν μέρος ενός παραμυθιού. Οι παρεμβάσεις 

αποτελούνταν από τρία μέρη (προετοιμασία, κύριο μέρος και κλείσιμο) έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η ομαλή ένταξη του μαθητή στην δραστηριότητα και παράλληλα να 

προσεγγίσει την δραστηριότητα ως παιχνίδι. Σε κάθε παρέμβαση στο μέρος της 

προετοιμασίας η ερευνήτρια διάβαζε στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του 

παραμυθιού ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο 

με το οποίο θα ασχοληθεί. Σε δεύτερη φάση, αυτή του κύριου μέρους, ο μαθητής 

καλούνταν να κατασκευάσει τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν στην αφήγηση του 

παραμυθιού και στο τελικό μέρος, αυτό του κλεισίματος, ο μαθητής διαδραμάτιζε 

το παιχνίδι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει μόνος του. 

Η συγγραφή του παραμυθιού έγινε από την ερευνήτρια με στοιχεία που 

άντλησε από τον μαθητή μέσω μιας συνέντευξης. Πρόκειται για ένα popupart 

παραμύθι όπου πολλές από τις σελίδες του έχουν μορφή 3D. Η εικονογράφηση του 

παραμυθιού, σε ένα μεγάλο μέρος της, είναι αποτέλεσμα των διδακτικών 

παρεμβάσεων. Ο μαθητής μπαίνει στο ρόλο του ήρωα και δραματοποιεί στοιχεία 

του παραμυθιού μέσα από τις ειδικά διαμορφωμένες παρεμβάσεις. Ο σχεδιασμός 

των παρεμβάσεων στηρίχτηκε στις ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή αλλά και τις 

αδυναμίες τις οποίες η ερευνήτρια είχε συγκεντρώσει έπειτα από παρατήρηση του 

μαθητή, από μελέτη του ιστορικού του και μέσα από σημαντικά στοιχεία που 

άντλησε από συζητήσεις με το υπεύθυνο προσωπικό του Ειδικού Δημοτικού 

σχολείου Φλώρινας.  

Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων 

ήταν δυόμισι περίπου μήνες, αφού η κάθε παρέμβαση γινόταν μια φορά την 

εβδομάδα με διάρκεια 40 λεπτών. Παρακάτω περιγράφονται οι παρεμβάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στον μαθητή με ΣD. Για την αναλυτική περιγραφή των 

παρεμβάσεων βλ. παράρτημα. 
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1η παρέμβαση: Ας γίνουμε βασιλιάδες! 

Η πρώτη διδακτική παρέμβαση αποτελεί μέρος του παραμυθιού και ο μαθητής 

καλείται να κατασκευάσει το στέμμα για τον βασιλιά. Ο χρόνος υλοποίησης του 

ανέρχεται στα 45 λεπτά όπου προσφέρει η συγκεκριμένη διδακτική ώρα. Στόχοι 

αυτής της δραστηριότητας είναι ο μαθητής να ενισχύσει την επιδεξιότητα του, να 

συντονίσει την κίνηση του χεριού και των ματιών, να συντονίσει την 

αμφιπλευρικότητα (χρήση και των δύο χεριών), να συντονίσει την οπτική αντίληψη 

με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, να αναπτύξει και να βελτιώσει την 

παρατηρητικότητα. Ακόμη συμβάλλει στην αναγνώριση χρωμάτων και σχημάτων, 

στην οπτική διάκριση και στην συγκέντρωση. Ο μαθητής μετά το πέρας της 

δραστηριότητας θα πρέπει να έχει μάθει τα ονόματα των γεωμετρικών σχημάτων 

«κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο», κατακτώντας τους παρακάτω βραχυπρόθεσμους 

στόχους: α. Ονομάζει τον κύκλο. β. Ονομάζει τον κύκλο και το τρίγωνο. γ. Ονομάζει 

τον κύκλο, το τρίγωνο και το τετράγωνο. Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή το 

στέμμα με τα σχήματα το οποίο έχει σχεδιαστεί σε χαρτόνι από την ίδια. Στη 

συνέχεια, του ζητά να αναγνωρίσει και να ονοματίσει τα σχήματα που βρίσκονται 

στο χαρτόνι. Αφού αναγνωρίσει όλα τα σχήματα δίνει στον μαθητή τα πλαστικά 

αποκόμματα και του ζητά να τα κολλήσει στο σχήμα του στέμματος που πιστεύει ότι 

ταιριάζει. Ο μαθητής θα πρέπει κάθε φορά να κολλάει το απόκομμα στο σχήμα 

ονοματίζοντας το παράλληλα. Η διαδικασία θα εξελιχθεί ανάλογα με το γνωστικό 

επίπεδο του μαθητή. Για παράδειγμα εάν ο μαθητής γνωρίζει μόνο τον κύκλο ως 

σχήμα, η ερευνήτρια του ζητά να ξεκινήσει από αυτό και στην συνέχεια 

χαρακτηρίζει η ίδια κάθε σχήμα έτσι ώστε να γίνει κατανοητό από τον μαθητή.  

2η παρέμβαση: Μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασίστηκε στο ενδιαφέρον του μαθητή για την 

ζωγραφική και τα χρώματα και αποτελεί και αυτή μέρος του παραμυθιού. Στοχεύει 

στη βελτίωση της λεπτής κίνησης των δακτύλων και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού. Ακόμη βοηθά τον μαθητή να εξασκηθεί στις ίσιες, πλάγιες και λοξές 

γραμμές, να μάθει να πιάνει τα πινέλα και να τσακίζει το χαρτί σε ίσα μέρη. Για την 

υλοποίηση της δραστηριότητας η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή μια κόλλα Α4 και 

ένα πινέλο με χοντρό βουρτσάκι. Στη συνέχεια του ζητά να αναμείξει αποχρώσεις 

του μπλε και να ζωγραφίσει στο χαρτί. Η ερευνήτρια κατευθύνει τον μαθητή κάθε 
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φορά λέγοντας του να τραβήξει ίσιες, πλάγιες και λοξές γραμμές. Έπειτα, δίνει στον 

μαθητή ένα πινέλο με λεπτό βουρτσάκι και ζητά από τον μαθητή να συνεχίσει την 

ζωγραφιά με τον ίδιο τρόπο. Αφού έχει ολοκληρώσει την ζωγραφιά, με την βοήθεια 

της ερευνήτριας κατασκευάζουν χάρτινα καραβάκια. Ο μαθητής αναλαμβάνει την 

διαδικασία της τσάκισης του χαρτιού ενώ τα βήματα της κατασκευής τα 

αναλαμβάνει η ερευνήτρια. Στη συνέχεια, ο μαθητής καλείται να σκίσει το 

ζωγραφισμένο χαρτί σε λωρίδες και να κολλήσει κάθε λωρίδα σε μια λευκή κόλλα 

Α4. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν κολληθούν όλες οι λωρίδες και τα καραβάκια 

πάνω στο χαρτί.  

3η παρέμβαση: Κατασκευή popupart σπιτιού. 

Η Τρίτη παρέμβαση η οποία αποτελεί και αυτή μέρος του παραμυθιού οργανώθηκε 

με βάση τις αδυναμίες του μαθητή (κράτημα ψαλιδιού) και στο μεγαλύτερο μέρος 

της ασχολείται με το κόψιμο χαρτονιών. Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή το 

χαρτόνι, πάνω στο οποίο είναι σχεδιασμένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει 

ο μαθητής, έτσι ώστε να κατασκευάσει το 3D σπιτάκι. Με την καθοδήγηση της 

ερευνήτριας ο μαθητής τσακίζει και κόβει το χαρτόνι. Στη συνέχεια και αφού έχει 

ολοκληρωθεί η κατασκευή του σπιτιού, η ερευνήτρια αναθέτει στον μαθητή να 

τσακίσει το πράσινο χαρτονάκι και να το κολλήσει στο σημείο που θα του αναδείξει 

η ίδια έτσι ώστε να δημιουργηθεί το 3D δεντράκι. Τέλος, η ερευνήτρια δίνει στον 

μαθητή το χαρτόνι όπου πάνω είναι σχεδιασμένα τα σύννεφα και ζητά από τον 

μαθητή να κόψει με το ψαλίδι τα σημεία που είναι ζωγραφισμένα με μολύβι. Αφού 

ο μαθητής κόψει τα σύννεφα, η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή βαμβάκι και του ζητά 

να το κολλήσει πάνω στα σύννεφα. Η εξής δραστηριότητα βασίζεται στη διαδικασία, 

τεμαχισμός της ύλης: Ο μακροπρόθεσμος στόχος (το έργο) αναλύεται σε μικρά 

βήματα, με τέτοιο τρόπο ώστε η κατάκτηση του ενός να δίνει στο παιδί τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την κατάκτηση του επόμενου. Για παράδειγμα ο 

μαθητής πρέπει πρώτα να τσακίσει το χαρτί στα σημεία που χρειάζεται και στη 

συνέχεια να τα κόψει έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Πιο συγκεκριμένα, ο 

μαθητής τσακίζει το χαρτόνι βελτιώνοντας και ενδυναμώνοντας τους μύες των 

δαχτύλων. Στη συνέχεια κόβει με ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με 

σκοπό να συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, 

βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη, η 
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δραστηριότητα έχει ως στόχο ο μαθητής να συντονίζει τα δάχτυλά του (κρατώντας 

το ψαλίδι και τσακίζοντας το χαρτί), να ακολουθεί και εκτελεί οδηγίες.  

4η παρέμβαση: Ένα δώρο για την Ντίντι! 

Η παρακάτω παρέμβαση αποτελεί μέρος του παραμυθιού και συνδέεται 

διαθεματικά με το μάθημα των μαθηματικών. Η χρονική διάρκεια της παρέμβασης 

ανέρχεται στα 45 λεπτά. Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή τα υλικά (σχοινάκι 

και χάντρες) και του ζητά να περάσει τις χάντρες μέσα στο σχοινάκι έτσι ώστε να 

φτιάξει ένα κολιέ για την πριγκίπισσα του παραμυθιού. Αρχικά η ερευνήτρια αρχίζει 

να ξεχωρίζει τις χάντρες μετρώντας ως το τρία, βάζοντας κάθε φορά στην άκρη τρείς 

χάντρες. Στη συνέχεια ζητά από τον μαθητή να μετρήσει μαζί της μέχρι το τρία και 

να ξεχωρίσει τρείς χάντρες. Αφού ο μαθητής κατανοήσει τον διδακτικό στόχο 

«μετρώ μέχρι το τρία» η ερευνήτρια του δείχνει πώς να κρατήσει το σχοινάκι έτσι 

ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί γρηγορότερα. Έπειτα, με την βοήθεια της 

ερευνήτριας ο μαθητής καλείται να περάσει στο σχοινάκι τρείς χρωματιστές χάντρες 

και στην συνέχεια να βάλει μια χάντρα σε σχήμα καρδιάς. Μαθητής και ερευνήτρια 

συνεργάζονται, μετρούν και κατασκευάζουν το κολιέ. Σκοπός της δραστηριότητας 

είναι ο μαθητής να μάθει να μετρά μέχρι το τρία βάζοντας κάθε φορά μία μία 

χάντρα μέσα στο σχοινί. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει το παιδί να 

εστιάσει την προσοχή του σε αυτό που κάνει, να κατανοήσει πότε ξεκινά και πότε 

ολοκληρώνεται η δουλειά που έχει να κάνει (αφού μετρήσει μέχρι το τρία περνά στο 

σχοινί την χάντρα με σχήμα καρδιάς για να δηλώσει ότι τελείωσε) καθώς και να 

βελτιώσει την λεπτή κίνηση των δακτύλων και τον οπτικοκινητικό συντονισμό.  

5η παρέμβαση: Μετρώ μέχρι το 10 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση λειτούργησε ως συμπληρωματική της προηγούμενης. Ο 

μαθητής στην προηγούμενη παρέμβαση κατέκτησε τον διδακτικό στόχο (μετρώ 

μέχρι το τρία). Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχος ο μαθητής μέσα από παιχνίδι 

να ανέβει γνωστικό επίπεδο και να καταφέρει να μετρά μέχρι το δέκα. Αρχικά η 

ερευνήτρια ξεκινά με μια ανακεφαλαίωση των όσων επιτεύχθηκαν στην 

προηγούμενη παρέμβαση ζητώντας από τον μαθητή να πάρει τρία κομματάκια 

γκοφρέ χαρτιού και να τα τσαλακώσει φτιάχνοντας μικρές μπαλίτσες. Στη συνέχεια, 

καλεί τον μαθητή να τσαλακώσει άλλα δύο κομμάτια γκοφρέ. Η ερευνήτρια μετρά 

τις πέντε μικρές μπαλίτσες και του ζητά να κάνει το ίδιο, βάζοντάς τες μέσα σε έναν 
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αυτοσχέδιο κουμπαρά με στρογγυλό στόμιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές 

φορές ανεβαίνοντας κάθε φορά και από έναν αριθμό, δηλαδή 5 μπαλίτσες, 6, 7, 8, 9 

και 10 μέχρι ο μαθητής να κατανοήσει πλήρως την μαθηματική κλιμάκωση. 

Ακολουθούν άλλες δυο δραστηριότητες εμπέδωσης. Στην πρώτη ο μαθητής καλείται 

να τυλίξει πιο μεγάλες μπάλες χαρτιού και να παίξει μπάσκετ, πετώντας μέσα στο 

καλάθι που θα έχει τοποθετήσει η ερευνήτρια, τις μπάλες, μετρώντας μέχρι το 10 

κάθε φορά. Στη δεύτερη δραστηριότητα η ερευνήτρια φουσκώνει δέκα μπαλόνια 

και τα κρύβει μέσα στην αίθουσα σε διάφορα σημεία όπως ντουλάπα, συρτάρι, 

πίσω από μαξιλάρια, ανάμεσα από διάφορα παιχνίδια, μέσα στην πισίνα με τις 

χρωματιστές πλαστικές μπάλες κτλ. Στη συνέχεια ζητά από τον μαθητή να ψάξει 

μέσα στην αίθουσα και να βρει τα δέκα κρυμμένα μπαλόνια και να τα σκάσει ενώ 

παράλληλα τα μετρά. Έπειτα η ερευνήτρια ζητά από τον μαθητή να τσαλακώσει 

πέντε χαρτάκια γκοφρέ και να τα κολλήσει στο μονοπάτι του παραμυθιού έτσι ώστε 

ο Φίκο να μην χάσει τον δρόμο της επιστροφής. Ακόμη το σκάσιμο των μπαλονιών 

συνδέεται άμεσα με το παραμύθι αφού σε αυτό ο Φίκο σκάει δέκα μπαλόνια έτσι 

ώστε να τρομάξει τα άγρια ζώα του δάσους και να τα απομακρύνει από τον 

λαβύρινθο. Στόχος είναι ο μαθητής να καταφέρει μέσα από τις δραστηριότητες να 

μετρά μέχρι το δέκα ενισχύοντας και βελτιώνοντας παράλληλα την λεπτή 

κινητικότητα και ενδυναμώνοντας τους μύες των δαχτύλων. Ο μαθητής τσαλακώνει 

μπαλίτσες τις οποίες τις τοποθετεί στον κουμπαρά και τις πετάει στο καλάθι έχοντας 

ως στόχο να ενισχύσει τον οπτικοκινητικό του συντονισμό και την συγκέντρωση. 

Τελικός στόχος είναι ο μαθητής να ψάξει μέσα στην αίθουσα, να βρει και να 

ξεχωρίσει τα μπαλόνια από τις πλαστικές μπάλες που βρίσκονται σε αυτή, να έρθει 

σε επαφή με κινήσεις που θα του βελτιώσουν την καθημερινότητα (ανοίγοντας 

ντουλάπες και συρτάρια) και να βάλει δύναμη στα δάχτυλά του για να σκάσει τα 

μπαλόνια ενδυναμώνοντας έτσι τους μύες των δαχτύλων. Ακόμη να ενισχύσει την 

μνήμη του μαθητή, με το να θυμάται κάθε φορά πόσα μπαλόνια έχει σκάσει και να 

τον βοηθήσει να διακρίνει τα υλικά (μπαλόνια-πλαστικές μπάλες). 

6η παρέμβαση: Ζωγραφίζω και μετρώ 

Η έκτη παρέμβαση συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα των μαθηματικών. Η 

διαδικασία αυτή λειτούργησε ανατροφοδοτικά για την ερευνήτρια καθώς 

συμπέρανε το επίπεδο που έφτασε ο μαθητής από την προηγούμενη διδακτική 
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παρέμβαση. Στόχοι της δραστηριότητας είναι ο μαθητής να βελτιώσει την λεπτή 

κίνηση των δακτύλων, να εξοικειωθεί με το πιάσιμο του πινέλου, να εντοπίσει και να 

χαρακτηρίσει τον αριθμό των φρούτων που βρίσκονται σε κάθε τετραγωνάκι. Η 

ερευνήτρια δίνει στον μαθητή μια φωτοτυπία η οποία αποτελεί μέρος του 

παραμυθιού και όπου πάνω απεικονίζεται και από ένας διαφορετικός αριθμός 

φρούτων. Ζητά από τον μαθητή να ζωγραφίσει τα φρούτα με τις τέμπερες και τα 

πινέλα και στη συνέχεια να μετρήσει τα φρούτα που βρίσκονται σε κάθε κουτάκι. 

Αφού μετρήσει τα φρούτα ο μαθητής καλείται να κυκλώσει την σωστή απάντηση 

που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κουτί.  

7η παρέμβαση: Κατασκευή κακού δράκου! 

Η έβδομη παρέμβαση συνδυάζει την εκμάθηση των αριθμών με την ανάπτυξη της 

λεπτής κινητικότητας του μαθητή, αφού για να επιτευχθεί η κατασκευή ο μαθητής 

πρέπει πρώτα να εντοπίσει τους αριθμούς που είναι σχεδιασμένοι πάνω στο 

χάρτινο πιατάκι. Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή το χαρτόνι όπου πάνω είναι 

σχεδιασμένα τα φτερά, η ουρά και το πρόσωπο του δράκου και του ζητά να κόψει 

με το ψαλίδι πάνω στις γραμμές. Πάνω στα χαρτονάκια είναι γραμμένος και από 

ένας αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε κάποιον αριθμό που βρίσκεται πάνω στο 

χάρτινο πιατάκι. Η ερευνήτρια ζητά από τον μαθητή να βρει τους αριθμούς πάνω 

στα χαρτόνια και να τα τοποθετήσει με την σειρά από τον μικρότερο αριθμό στον 

μεγαλύτερο. Στη συνέχεια ζητά από τον μαθητή να εντοπίσει πάνω στο πιατάκι τον 

αριθμό του κάθε χαρτονιού και να το κολλήσει στο σημείο που είναι γραμμένος ο 

αριθμός. Τέλος, η ερευνήτρια ζητά από τον μαθητή να μετρά κάθε φόρα μέχρι τον 

αριθμό που υπάρχει πάνω στο χαρτάκι που θα κολλάει. Στόχοι της δραστηριότητας 

είναι ο μαθητής να κόβει με ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με 

σκοπό να συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, 

βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη, να 

συντονίζει τα δάχτυλά του (κρατώντας το ψαλίδι), να ακολουθεί και εκτελεί οδηγίες. 

Τέλος να μάθει να διακρίνει και να κατατάσσει τους αριθμούς σε σειρά από τον 

μικρότερο στον μεγαλύτερο, να τους διαβάζει και να τους τοποθετεί σε ζευγάρια για 

παράδειγμα τον αριθμό 1 με τον αριθμό 1.  

8η παρέμβαση: Ένας βοηθός για τον φίκο! 
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Η εξής δραστηριότητα αποτελείται από δύο μέλη, την κατασκευή του λαγού και της 

ασπίδας παζλ. Η δραστηριότητα αυτή λειτούργησε ως συμπληρωματική και 

ανατροφοδοτική της 1ης διδακτικής παρέμβασης με σκοπό η ερευνήτρια να δει το 

επίπεδο του μαθητή αλλά και να ελέγξει την μνήμη του στα σχήματα μετά από έξι 

παρεμβάσεις. Αποτελεί και αυτή μέρος του παραμυθιού και ολοκληρώθηκε μέσα σε 

35 λεπτά. Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή το λευκό χαρτόνι και του ζητά να 

κόψει μια ίσια λωρίδα με το ψαλίδι. Για να διευκολύνει τον μαθητή τοποθετεί έναν 

χάρακα πάνω στο χαρτόνι έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να κόψει ίσια την λωρίδα. 

Στη συνέχεια του δίνει το πορτοκαλί χαρτονάκι και του ζητά να κόψει πάνω στις 

ζωγραφισμένες γραμμές έτσι ώστε να δημιουργηθεί το καρότο του λαγού. Αφού ο 

μαθητής ολοκληρώσει τις δύο αυτές διαδικασίες καλείται να αναγνωρίσει το σχήμα 

του κύκλου που είναι σχεδιασμένο πάνω στο χαρτί, να το ονομάσει και να βρει το 

ανάλογο κομμάτι από τα μέλη του λαγού που του δόθηκαν (μάτι). Στη συνέχεια η 

ερευνήτρια ζητά από τον μαθητή να το κολλήσει στο ανάλογο σημείο. Ακολουθεί η 

ίδια διαδικασία και με το τρίγωνο (μύτη, καρότο). Στόχος της δραστηριότητας είναι ο 

μαθητής να κόβει με ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να 

συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, βελτιώνοντας και 

αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη, να συντονίζει τα 

δάχτυλά του (κρατώντας το ψαλίδι), να ακολουθεί και εκτελεί οδηγίες. Τέλος, να 

αναγνωρίσει τα σχήματα που υπάρχουν στα χαρτόνια και να κατανοήσει τις έννοιες 

κύκλος και τρίγωνο.  

Το δεύτερο μέρος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η συμπλήρωση 

του πάζλ και είναι βασισμένη στις ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή και συγκεκριμένα 

στο να ενώνει κομμάτια πάζλ. Αποτελεί και αυτή μέρος του παραμυθιού και 

ολοκληρώθηκε μέσα σε 7 λεπτά. Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι ο μαθητής 

να διασκεδάσει, να βελτιώσει τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, να ενισχύσει την 

παρατηρητικότητά του. Ακόμη μέσα από παιχνίδι να βελτιώσει τη συνδυαστική 

αντίληψη του και ενισχύσει η μνήμη του. Η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή τα 

κομμάτια του πάζλ με την ασπίδα και του ζητά να τα τοποθετήσει στην σωστή σειρά, 

να τα ενώσει και να κατασκευάσει την ασπίδα. 

9η παρέμβαση Μη χαθείς στο δάσος! 
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Η ένατη παρέμβαση αποτελεί μέρος του παραμυθιού και έχει ως στόχο ο μαθητής 

να αντιληφθεί την έννοια του χώρου, να σχεδιάσει την διαδρομή του λαβυρίνθου 

κρατώντας το μολύβι και να ακολουθήσει μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να 

συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, βελτιώνοντας και 

αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη να εξασκηθεί στις 

ίσιες, πλάγιες και λοξές γραμμές και να εξοικειωθεί με το πιάσιμο του μολυβιού. 

Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή την φωτοτυπία με τον εύκολο λαβύρινθο και 

ζητά από τον μαθητή να δείξει με το δάχτυλό του την διαδρομή που πρέπει να 

ακολουθήσει ο ιππότης έτσι ώστε να βγει από τον λαβύρινθο. Αφού λοιπόν 

τραβήξει την νοητή διαδρομή με το δάχτυλό του καλείται να ακολουθήσει την ίδια 

διαδικασία με το μολύβι. Στη συνέχεια η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή τον δεύτερο 

λαβύρινθο ο οποίος είναι πιο δύσκολος. Έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτόν τρία 

μήλα έτσι ώστε να διευκολύνουν τον μαθητή. Σε αυτό το σημείο ο μαθητής καλείται 

να σχεδιάσει την διαδρομή πάνω στον λαβύρινθο που οδηγεί προς την έξοδο. Όταν 

ο μαθητής ολοκληρώσει και τις δύο αυτές διαδικασίες η ερευνήτρια του δίνει την 

τρίτη φωτοτυπία με τις διακεκομμένες γραμμές και ζητά από τον μαθητή να 

ακολουθήσει τις γραμμές με το μολύβι του.  

10η παρέμβαση: μαγικό σπαθί 

Η δέκατη παρέμβαση συνδυάζει την εκμάθηση των γεωμετρικών σχημάτων με την 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, είναι 

συμπληρωματική και ανατροφοδοτική της δραστηριότητας 1 και 8 και βοηθά την 

ερευνήτρια να δει το επίπεδο του μαθητή αλλά και να ελέγξει την μνήμη του στα 

σχήματα μετά από δέκα παρεμβάσεις. Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή την 

φωτοτυπία με το σπαθί και ζητά να το ζωγραφίσει με χρώματα που αυτός επιθυμεί. 

Καλεί τον μαθητή να ζωγραφίσει εντός οριοθετημένων γραμμών, όσο αυτό είναι 

δυνατόν. Στη συνέχεια η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή ένα πινέλο, κόλλα και τις 

χάντρες και ζητά από τον μαθητή να χρησιμοποιήσει το πινέλο για να τοποθετήσει 

την κόλλα πάνω στις χάντρες και στην συνέχεια να τις κολλήσει πάνω στο σπαθί. 

Κάθε φορά που ο μαθητής κολλά και μια χάντρα στο σπαθί η ερευνήτρια ζητά να 

την χαρακτηρίσει, για παράδειγμα κύκλος, τετράγωνο, αστέρι , ρόμβος. Τέλος, ο 

μαθητής τσακίζει το σπαθί στα σημεία που χρειάζεται έτσι ώστε να είναι έτοιμο να 

ενσωματωθεί στο παραμύθι.  
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11η παρέμβαση: Το παλάτι της Ντίντι 

Η ενδέκατη και τελευταία παρέμβαση έχει κατά κύριο λόγο ψυχαγωγικό χαρακτήρα 

αφού ο μαθητής επικεντρώνεται στην κατασκευή του παλατιού. Συγκεκριμένα, η 

ερευνήτρια αρχικά δίνει στον μαθητή το χαρτόνι όπου απεικονίζεται το παλάτι. Με 

την βοήθεια της ερευνήτριας ο μαθητής ακολουθεί τις οδηγίες και τσακίζει το 

χαρτόνι στα κατάλληλα σημεία. Ακόμη πάνω στο παλάτι υπάρχουν διακεκομμένες 

γραμμές τις οποίες ο μαθητής πρέπει να συνεχίσει έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα 

παράθυρα του παλατιού. Αφού τσακίσει το παλάτι με επιτυχία τοποθετεί στα 

σημεία που προεξέχουν κόλλα και το κολλά στο παραμύθι. Στην συνέχεια, κόβει τα 

σύννεφα με το ψαλίδι ακολουθώντας τις γραμμές που είναι σχεδιασμένες πάνω στο 

χαρτί και τα κολλά πάνω στο παραμύθι. Έπειτα σχεδιάζει τα βουνά ακολουθώντας 

τις διακεκομμένες γραμμές που βρίσκονται πάνω στο χαρτόνι. Για να δώσουν χρώμα 

στο παραμύθι η ερευνήτρια ζητά από τον μαθητή να ζωγραφίσει ακόμη χόρτα και 

έναν ήλιο. Ακολουθεί η κατασκευή της πτυσσόμενης πύλης όπου ο μαθητής θα 

πρέπει να περάσει τον σπάγκο μέσα από την τρύπα που υπάρχει πάνω στην πύλη. 

Τέλος, ο μαθητής κατασκευάζει σημαίες με οδοντογλυφίδες και χαρτί και τις 

τοποθετεί πάνω στο παλάτι. Στόχοι της δραστηριότητας είναι ο μαθητής να κόβει με 

ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να συντονίσει την οπτική 

αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας 

παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη, να συντονίζει τα δάχτυλά του 

(κρατώντας το ψαλίδι), να σχεδιάσει τα βουνά κρατώντας το μολύβι και να 

ακολουθήσει μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να συντονίσει την οπτική αντίληψη 

με τις λεπτές κινήσεις των χεριών. Ακόμη, να τσακίσει το χαρτόνι βάζοντας δύναμη 

στα δάχτυλά του, να εξασκηθεί στις ίσιες και πλάγιες γραμμές, να εξοικειωθεί με το 

πιάσιμο του μολυβιού- ψαλιδιού-πινέλου και να μάθει να χειρίζεται καινούρια 

υλικά.  
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6. Αποτελέσματα 

 

6.1. Η δοκιμασία Beery VMI 

Για την αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας του μαθητή Χ με ΣD χρησιμοποιήθηκε 

η ειδική δοκιμασία Beery Development Test of Visual- Motor Integration (VMI), 

(Beery, 1997).  

Η δοκιμασία εφαρμόστηκε δυο φορές στον μαθητή, μια φορά πριν από την 

έναρξη των παρεμβάσεων έτσι ώστε να καταγραφεί το επίπεδο του και μία μετά το 

πέρας των παρεμβάσεων. Κατά τον προέλεγχο στην πρώτη κλίμακα της δοκιμασίας, 

Visual Motor Integration (Οπτικοκινητική ενσωμάτωση ή συντονισμό) ο μαθητής 

κατάφερε να αντιγράψει μόνο 6 από τα 27 σύμβολά. Κατά το μετέλεγχο ο μαθητής 

κατάφερε να αντιγράψει 10 από τα 27 σύμβολα (βλ. Γράφημα 2).  

Στη δεύτερη κλίμακα της δοκιμασίας Οπτική Αντίληψη ο Χ. αναγνώρισε και 

αντιστοίχισε 10 εικόνες από τις 27 στον προέλεγχο ενώ στον μετά έλεγχο 14 από τις 

27 (βλ. Γράφημα 2).  

Τέλος, στον προέλεγχο της τρίτης κλίμακα της δοκιμασίας Κινητικού 

συντονισμού κατάφερε να συγκεντρώσει 6 σωστές απαντήσεις ενώ στον μετά 

έλεγχο συγκέντρωσε 10 σωστές απαντήσεις από τις 27 (βλ. Γράφημα, 2). 

Γράφημα 2. Αποτελέσματα προελέγχου και μετελέγχου 
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6.2. Τα ημερολόγια 

Σημαντικό εργαλείο για την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις επιτυχίες-

αποτυχίες που είχε σημειώσει ο εξεταζόμενος αποτέλεσε και η καταγραφή του 

ημερολογίου. Πιο συγκεκριμένα, το ημερολόγιο λειτούργησε ως βοηθητικό αρχείο 

ανατροφοδότησης της ερευνήτριας, καθώς χάρη σε αυτό παρέχονταν πληροφορίες 

οι οποίες οδήγησαν στη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή πορεία 

και να βελτιωθεί η παρεμβατική διδασκαλία. Τα ημερολόγια ήταν 11 όσες και οι 

παρεμβατικές διδασκαλίες και συμπληρώνονταν από την ερευνήτρια αμέσως μετά 

το πέρας της κάθε παρέμβασης.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο εισαγωγικό και τελικό μέρος των 

παρεμβάσεων ήταν ίδια για κάθε παρέμβαση. Για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις 

αποτελούνταν από τρία μέρη (προετοιμασία, κύριο μέρος και κλείσιμο) έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η ομαλή ένταξη του μαθητή στην δραστηριότητα και παράλληλα να 

προσεγγίσει την δραστηριότητα ως παιχνίδι. Σε κάθε παρέμβαση στο μέρος της 

προετοιμασίας η ερευνήτρια διάβαζε στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του 

παραμυθιού ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο 

με το οποίο θα ασχοληθεί και στο τελικό μέρος, αυτό του κλεισίματος, ο μαθητής 

διαδραμάτιζε το παιχνίδι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει μόνος του. Σε 

αυτά τα δύο σημεία των παρεμβάσεων δεν συναντήθηκαν προβλήματα αφού όπως 

προαναφέρθηκε ο ζήλος και η επιθυμία του μαθητή να εργαστεί ήταν απόρροια του 

ενδιαφέροντος και της έντονης επιθυμίας που είχε γενικά για τα παραμύθια.  

Από την ποιοτική ανάλυση των ημερολογιακών καταγραφών αναδείχθηκαν 

τέσσερις θεματικές κατηγορίες και μια σειρά επιμέρους κατηγοριών: α) διδακτική 

διαδικασία, β) ρόλος του εκπαιδευτικού, γ) στάση των παιδιών και δ) γενική 

αποτίμηση των διδασκαλιών (πίνακας 6). Επιπρόσθετα, ομαδοποιήθηκαν και 

καταγράφηκαν επιμέρους στοιχεία τα οποία αφορούν στον κάθε τομέα. 
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Θεματικοί άξονες  Κατηγορίες  Υποκατηγορίες  

Διδακτική διαδικασία  Εποπτικό υλικό  Φωτοτυπίες 
είδη γραφικής ύλης 
παραμύθι  
 

Δραστηριότητες και Τεχνικές   
παιχνίδια ρόλων/δραματοποίηση  
Δημιουργικές δραστηριότητες (κολάζ, πάζλ, 
κατασκευές)  
μαθηματικές δραστηριότητες(εκμάθηση 
αριθμών μέχρι το 10, κατανόηση 
μαθηματικής κλιμάκωσης, εκμάθηση 
γεωμετρικών σχημάτων)  
 

Μορφή επικοινωνίας   
λεκτική επικοινωνία  
διαπροσωπική επικοινωνία  
 
 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  Υποστηρικτικός και 
καθοδηγητικός ρόλος  

 
Ενθάρρυνση/ Κινητοποίηση  
Καθοδήγηση  
Αλληλεπίδραση με τον 
μαθητή  
Υποστήριξη στις δυσκολίες  
 

Συμπεριφορά του μαθητή  Συμμετοχή του μαθητή  
Ενεργή συμμετοχή σε 
παιγνιώδεις δραστηριότητες  
 
 
 

Γενική αποτίμηση της 
παρέμβασης  

Εντοπισμός δυσκολιών   
Δυσκολίες στη συνεργασία  
Δυσκολίες στη χρήση του 
ψαλιδιού  
Δυσκολίες στην παραγωγή 
γραπτού λόγου 
Δυσκολίες στον σχεδιασμό 
κύκλου 
Δυσκολίες στην συγκέντρωση 
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1η παρέμβαση: Ας γίνουμε βασιλιάδες! 

Κατά την διάρκεια της πρώτης διδακτικής παρέμβασης δεν αντιμετώπισα κάποιο 

ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο μαθητής ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί και το παιχνίδι του 

φάνηκε ενδιαφέρον αφού συνδέονταν με την πλοκή του παραμυθιού. 

Τα σημεία της παρέμβασης που ο μαθητής ανταποκρίθηκε με επιτυχία ήταν στο να 

ονομάζει, να διακρίνει και να κολλά στο χαρτόνι το τρίγωνο, το τετράγωνο και το 

σχήμα καρδιάς. Τα σχήματα που δυσκόλεψαν τον μαθητή ήταν αυτό του κύκλου και 

το οβάλ αφού θεωρούσε ότι ήταν ίδια. Μετά από διευκρίνιση και πολλά 

παραδείγματα της ερευνήτριας ο μαθητής κατάφερε να διακρίνει τα δύο αυτά 

σχήματα, να τα ονομάζει ενώ παράλληλα τα κολλούσε στο χαρτόνι.  

Έχοντας ως δεδομένο ότι στον μαθητή αρέσουν πολύ τα διάφορα παιχνίδια με 

ενσφηνώματα ξεκίνησα τις παρεμβάσεις μου με ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο μαθητής δεν 

αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αντιθέτως ανταποκρίθηκε επιτυχώς στην 

αναγνώριση των σχημάτων και τα κόλλησε στο κατάλληλο σχήμα με ευκολία. Το 

σημείο της παρέμβασης που κούρασε, ίσως, τον μαθητή ήταν στο σημείο από του 

ζητούνταν να ονοματίσει τα σχήματα κάθε φορά που τα κολλούσε στο χάρτινο 

στέμμα.  

Κατά την διάρκεια της παρέμβασης παρατήρησα ότι ο μαθητής δυσκολευόταν να 

συγκρατήσει τα ονόματα των σχημάτων. Πιο συγκεκριμένα το σχήμα του τριγώνου, 

του τετραγώνου και της καρδιάς δεν τον δυσκόλεψαν καθόλου αφού τα γνώριζε από 

την αρχή και κάθε φορά που έπρεπε να κολλήσει ένα απόκομμα σε σχήμα τριγώνου, 

τετραγώνου ή καρδιάς το έκανε με ευκολία ονοματίζοντας τα παράλληλα. Το σημείο 

που δυσκολεύτηκε ήταν στην διάκριση του κυκλικού σχήματος με του οβάλ. Ο 

μαθητής μη γνωρίζοντας το οβάλ σχήμα, επιχειρούσε να το κολλήσει στο σχήμα του 

κύκλου που εμφανιζόταν στο χαρτόνι. Στη συνέχεια όμως, και με την βοήθεια της 

ερευνήτριας, ο μαθητής κατάφερε να διακρίνει επιτυχώς τα σχήματα, να τα 

ονοματίζει και να τα κολλά στο κατάλληλο σημείο του χαρτονιού.  

Αν σχεδίαζα ξανά την παρέμβαση θα παρέλειπα το οβάλ σχήμα έτσι ώστε η διάκριση 

των γεωμετρικών σχημάτων να γίνει πιο εύκολη και κατανοητή. 

 

2η παρέμβαση: Μια φουρτουνιασμένη θάλασσα 
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Κατά την διάρκεια της 2ης παρέμβασης δεν αντιμετωπίστηκε κανένα απολύτως 

πρόβλημα. Ο μαθητής ζωγράφιζε με τα πινέλα και τις νερομπογιές στο χαρτί 

ακολουθώντας τις οδηγίες της ερευνήτριας . Ακόμη έσκισε και τσάκισε το χαρτί χωρίς 

να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα αφού όλα τα βήματα που έπρεπε να 

ακολουθήσει δίνονταν από την ερευνήτρια κάθε φορά.  

Ο μαθητής ενδυνάμωνε τους μύες των χεριών τραβώντας λοξές, ίσιες και πλάγιες 

γραμμές ενώ παράλληλα εξασκούνταν και στο κράτημα του πινέλου. Ακόμη έδειχνε 

ενθουσιασμένος με την ζωγραφιά και τα χρώματα αλλά και με τα καραβάκια που 

έπρεπε να τσαλακώσει έτσι ώστε να γίνει η αναπαράσταση του παραμυθιού πάνω 

στο χαρτί. 

Ο μαθητής ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην δραστηριότητα. Ζωγράφιζε και 

τσαλάκωνε το χαρτί με ενθουσιασμό θέλοντας να δει το τελικό αποτέλεσμα που θα 

αποτελούσε μια σελίδα του παραμυθιού. Ο ζήλος και η επιθυμία του μαθητή να 

ζωγραφίσει με νερομπογιές αποτέλεσε έμπνευση για τις επόμενες δραστηριότητες. 

Καθ’ όλη την διαδικασία επικρατούσε το δημιουργικό πνεύμα και ο μαθητής έδειχνε 

ενθουσιασμένος με τις δραστηριότητες. 

 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα φάνηκε τόσο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα στον 

μαθητή που δεν θα άλλαζα κανένα σημείο της. Η επιθυμία του και ο ενθουσιασμός 

του για τα χρώματα και την ζωγραφική ήταν τόσο μεγάλη που ο μαθητής μέσα από 

το παιχνίδι βελτίωσε τις κινήσεις των δαχτύλων του με επιτυχία. 

 

3η παρέμβαση: Κατασκευή popupart σπιτιού 

Στην 3η παρέμβαση ο μαθητής δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα στα σημεία της 

διδασκαλίας που έπρεπε να τσακίσει το χαρτί αφού του ήταν γνώριμο από τις 

προηγούμενες διδασκαλίες. Αντιθέτως, όταν ο μαθητής κλήθηκε να κόψει το χαρτί 

στα σημεία που ήταν σχεδιασμένα με το μολύβι δυσκολεύτηκε να κόψει το χαρτί 

ακολουθώντας τις γραμμές και πολλές φορές τα κοψίματα ξέφευγαν από τις 

σχεδιασμένες γραμμές.  

 Η δραστηριότητα ξεκίνησε αφού πρώτα η ερευνήτρια ανακοίνωσε στον μαθητή ότι 

αυτό που θα έφτιαχναν θα ήταν το σπίτι του Φίκο (του ήρωα του παραμυθιού). Ο 

μαθητής έδειχνε πολύ ενθουσιασμένος και συγκεντρωμένος στις οδηγίες της 

ερευνήτριας. Του άρεσε που κατασκεύαζε το σπίτι του Φίκο βήμα-βήμα, τα σημεία 
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όμως που τον κούρασαν ήταν αυτά που προϋπέθεταν την χρήση ψαλιδιού καθώς 

δεν μπορούσε να βάλει την απαραίτητη δύναμη σε αυτό ακολουθώντας παράλληλα 

τις ευθείες γραμμές γι’ αυτό και πολλές φορές ξέφευγε από τις προσχεδιασμένες 

γραμμές. Στην συνέχεια όμως και με την βοήθεια της ερευνήτριας που κρατούσε 

έναν βοηθητικό χάρακα δίπλα από το χαρτί έτσι ώστε να μην ξεφεύγει ο μαθητής 

από τις γραμμές, ο μαθητής κατάφερε να κόψει τις ίσιες γραμμές με επιτυχία.  

Οι αλλαγές που θα έκανα στην διδασκαλία μου θα ήταν στα σημεία που ο μαθητής 

έπρεπε να κόψει με ψαλίδι. Θα τσάκιζα τα σημεία έτσι ώστε ο μαθητής να μην 

μπορεί να ξεφύγει από τις γραμμές και να κόψει σε ευθεία το χαρτί.  

 

4η παρέμβαση: Ένα δώρο για την Ντίντι! 

Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας δεν συναντήθηκε κάποιο αξιοσημείωτο 

πρόβλημα εκτός του ότι κούρασε τον μαθητή. Ο μαθητής έπρεπε να μετρά τρείς 

χρωματιστές χάντρες και έπειτα να τις περνά μέσα από το σχοινάκι έτσι ώστε να 

φτιάξει το κολιέ για την πριγκίπισσα του παραμυθιού. Αφού περνούσε τις τρείς 

χάντρες έπρεπε να δηλώσει ότι ολοκλήρωσε την διαδικασία βάζοντας μια μεταλλική 

χάντρα σε σχήμα καρδιάς. Ο μαθητής έδειξε να κουράζεται μετά από τρείς φορές 

που ολοκλήρωσε την ίδια διαδικασία γι’ αυτό χρειάστηκε να κάνουμε ένα μικρό 

διάλειμμα και έπειτα να συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία.  

Αφού αρχικά η ερευνήτρια έδειξε στον μαθητή την διαδικασία που έπρεπε να 

ακολουθήσει μέτρησαν μαζί μέχρι το τρία έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο 

διδακτικός στόχος. Ο μαθητής κατάφερε με επιτυχία να μετρά και να ξεχωρίζει κάθε 

φορά τρείς χρωματιστές χάντρες. Ακόμη, κατάφερε να περάσει τις χάντρες μέσα 

στον σχοινάκι πράγμα που στην αρχή τον δυσκόλευε. Στην συνέχεια όμως και αφού 

είχε επαναληφθεί πολλές φορές η ίδια διαδικασία το έκανε με μεγαλύτερη ευκολία. 

Ο μαθητής ενθουσιάστηκε με τις χρωματιστές χάντρες και το παιχνίδι. Η ερευνήτρια 

εξήγησε ότι το κολιέ που θα έφτιαχναν θα ήταν ένα δώρο για την πριγκίπισσα του 

παραμυθιού πράγμα που βοήθησε τον μαθητή να μείνει συγκεντρωμένος και να 

ακολουθήσει τις οδηγίες της ερευνήτριας.  

Οι αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην συγκεκριμένη διδασκαλία είναι να 

γινόταν λιγότερο μονότονη έτσι ώστε να μην κουράσει τον μαθητή. Για παράδειγμα, 

ο μαθητής θα ξεκινούσε μετρώντας τρείς χάντρες, στην συνέχεια τέσσερις και ούτω 
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καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση όμως η διδασκαλία θα ήταν πιο απαιτητική και ίσως 

συναντούσαμε άλλα προβλήματα.  

 

5η παρέμβαση: Μετρώ μέχρι το 10 

Ο μαθητής στην 5η παρέμβαση συνεργάστηκε με την ερευνήτρια και ακολούθησε τις 

οδηγίες της, άκουγε με προσοχή και εκτελούσε τις εντολές αφού και σε αυτή την 

περίπτωση επιθυμούσε να συμπληρώσει την πλοκή του παραμυθιού και να 

αποκτήσει ενεργό ρόλο. Το σημείο που δυσκολεύτηκε ο μαθητής ήταν όταν του 

ζητήθηκε να εντοπίσει τα φουσκωμένα μπαλόνια που είχε κρύψει η ερευνήτρια 

μέσα στην αίθουσα και να τα σκάσει με τα χέρια. Ο μαθητής σε αυτή την περίπτωση 

άνοιγε τις ντουλάπες που υπήρχαν μέσα στην αίθουσα, τα συρτάρια, έψαχνε πίσω 

από μαξιλάρια, ανάμεσα από διάφορα παιχνίδια, μέσα στην πισίνα με τις 

χρωματιστές πλαστικές μπάλες κτλ. Εντόπισε με επιτυχία τα μπαλόνια που υπήρχαν 

μέσα στις ντουλάπες, τα συρτάρια και πίσω από τα μαξιλάρια, δυσκολεύτηκε όμως 

να ξεχωρίσει το μπαλόνι από τις χρωματιστές πλαστικές μπάλες που βρισκόταν μέσα 

στην πισίνα και σε σημεία που υπήρχαν πολλά χρωματιστά παιχνίδια. 

Παρουσιάστηκε λοιπόν ένα μικρό πρόβλημα στην οπτική του αντίληψη αφού 

χρειάστηκε λίγη βοήθεια για να βρει τα μπαλόνια που βρίσκονταν ανάμεσα από 

άλλα χρωματιστά αντικείμενα. Ακόμη πολλές φορές, όταν εντόπιζε το μπαλόνι και 

προσπαθούσε να το σκάσει δεν μπορούσε να βάλει την κατάλληλη δύναμη στα χέρια 

με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί τα νύχια του. Τέλος, μια ακόμη δυσκολία που 

εντοπίστηκε ήταν στο σημείο όπου ζητήθηκε από τον μαθητή να στοχεύσει το καλάθι 

και να πετάξει τις χάρτινες μπάλες που είχε φτιάξει ο ίδιος. Ο μαθητής πετούσε τις 

χάρτινες μπάλες όμως μόνο μερικές από αυτές κατάφεραν να μπουν μέσα στο 

καλάθι. Η συγκεκριμένη δυσκολία που συνάντησε ο μαθητής είναι φυσιολογική 

αφού πρώτη φορά εκτελούσε τέτοιου είδους οδηγίες και οι χάρτινες μπάλες ήταν 

πολύ ελαφριές έτσι ώστε να διευκολύνουν τον στόχο του. 

Γενικά και οι τρεις δοκιμασίες της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιτεύχθηκαν 

χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο μαθητής το διασκέδασε αφού στην δεύτερη 

δοκιμασία που έψαχνε τα μπαλόνια η ερευνήτρια έβαλε μουσική για να γίνει η 

εξερεύνηση πιο διασκεδαστική. Ο μαθητής έψαχνε τα μπαλόνια και παράλληλα 

χόρευε στους ρυθμούς του τραγουδιού. Ακόμη, το σημείο όπου ο μαθητής έσκιζε το 
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γκοφρέ χαρτί σε λωρίδες και το έκανε μπαλίτσες για να το τοποθετήσει μέσα στον 

αυτοσχέδιο κουμπαρά ήταν από τα πιο επιτυχημένο. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής 

δεν ήθελε να σταματήσει να σκίζει το χαρτί και να το κάνει μπαλίτσες μέχρι να 

καταφέρει να γεμίσει τον κουμπαρά. Αυτές οι δυο δοκιμασίες άρεσαν περισσότερο 

στον μαθητή διότι ήταν κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές. 

Τα προβλήματα που συνάντησε ο μαθητής ήταν φυσιολογικά για το επίπεδό του. 

Πολλές από τις δοκιμασίες όπως καλαθοσφαίριση με χάρτινες μπάλες ήταν εντελώς 

καινούρια για τον μαθητή και ήταν φυσιολογικό να συναντήσει κάποια δυσκολία 

στον στόχο αφού οι μπάλες ήταν και ελαφριές και δεν είχε προβεί παλαιότερα σε 

τέτοιου είδους δοκιμασίες. Ακόμη φυσιολογική κρίνεται και η δυσκολία του μαθητή 

να σκάσει τα μπαλόνια λόγω του συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας των 

αρθρώσεων που έχει διαγνωσθεί. Τα δάχτυλα των χεριών του λυγίζουν τόσο που δεν 

του επιτρέπουν να συγκεντρώσει την κατάλληλη δύναμη έτσι ώστε να σκάσει το 

μπαλόνι γι’ αυτό πολλές φορές και ο μαθητής χρησιμοποίησε τα νύχια του.  

Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα και αυτό γιατί 

εντόπισα και κατανόησα τις δυνατότητες και πολλές από τις δυσκολίες που μέχρι 

τώρα δεν είχα παρατηρήσει όπως το να δυσκολεύεται να εντοπίσει ένα χρωματιστό 

αντικείμενο ανάμεσα σε άλλα. Ακόμη, με βοήθησε να ελέγξω τις δυνατότητες του 

μαθητή και νοητικά αλλά και σωματικά.  

 

6η παρέμβαση: Ζωγραφίζω και μετρώ 

Ο μαθητής δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ως προς το νοητικό του επίπεδο. 

Συγκεκριμένα κατάφερε και μέτρησε με επιτυχία τα φρούτα που βρισκόταν στην 

φωτοτυπία που του δόθηκε και κύκλωσε τον σωστό αριθμό που αντιστοιχούσε σε 

κάθε κουτάκι. Το σημείο που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν το να ζωγραφίσει εντός 

ενός καθορισμένου πλαισίου που του υποδείκνυε κάθε φρούτο. Για παράδειγμα, ο 

μαθητής δεν μπορούσε να ζωγραφίσει εντός της σχηματισμένης μορφής γεγονός 

που αποδεικνύει ότι ο μαθητής αδυνατούσε να συντονίσει με ευκολία τις κινήσεις 

των δαχτύλων του ενώ παράλληλα χειρίζονταν ένα αντικείμενο όπως το πινέλο. Η 

αδυναμία αυτή αρχικά ερμηνευτικέ από την ερευνήτρια ως ένα είδος αντίδρασης 

στις δραστηριότητες, γι’ αυτό τον λόγω ακολούθησε ένα μικρό διάλλειμα έτσι ώστε 

ο μαθητής να ηρεμίσει και να μπορεί να συνεργαστεί. Έπειτα του δόθηκε πάλι η 
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ίδια φωτοτυπία και του ζητήθηκε να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με πριν, αυτή 

την φορά με μαρκαδόρους, όμως το αποτέλεσμα ήταν ίδιο ο μαθητής δεν κατάφερε 

να ζωγραφίσει εντός του καθορισμένου πλαισίου. Από την αρχή της 

δραστηριότητας ο μαθητής έδειχνε κουρασμένος και μη πρόθυμος να συνεργαστεί, 

οπότε δεν μπορεί να κριθεί αντικειμενικά ο βαθμός επιτυχίας της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας. Υπό άλλες συνθήκες θα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον να ζωγραφίσει 

με νερομπογιές και με το πινέλο όπως και στις προηγούμενες δραστηριότητες. Σε 

αυτή την περίπτωση όμως ο μαθητής δεν ήθελε απλά να εργαστεί. Η αλλαγή που 

θα έκανα, αν ήταν εφικτό, θα ήταν να αλλάξω την ώρα ή και ημέρα της 

παρέμβασης. Αυτό θα γινόταν γιατί ο μαθητής από την πρώτη στιγμή έδειξε 

αδιαφορία για την δραστηριότητα και δεν ήθελε να εργαστεί πάνω σε αυτή. Αξίζει 

να επισημανθεί ότι υπό άλλες συνθήκες θα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον να 

ζωγραφίσει με νερομπογιές και με το πινέλο όπως και στις προηγούμενες 

δραστηριότητες γι’ αυτόν το λόγω δεν θα άλλαζα την δραστηριότητα αλλά την 

ημέρα της παρέμβασης. 

7η παρέμβαση: Κατασκευή κακού δράκου! 

Το μόνο πρόβλημα που συνάντησε ο μαθητής στην συγκεκριμένη δραστηριότητα 

ήταν η χρήση του ψαλιδιού η οποία αποδείχθηκε δύσκολη για τον μαθητή, γεγονός 

που οφείλεται στην ελάχιστη δύναμη που έχει στα χέρια λόγω του συνδρόμου 

καλοήθους υπερευλιγισίας των αρθρώσεων. Για τον λόγω αυτό ο μαθητής 

χειρίστηκε το ψαλίδι με τα δύο χέρια. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα λειτουργούσε ως συμπληρωματική της 

προηγούμενης. Για παράδειγμα ο μαθητής σε αυτή την περίπτωση δεν έπρεπε μόνο 

να μετρά μέχρι το δέκα αλλά και να καταφέρει να κατατάξει τους αριθμούς από το 

μικρότερο στο μεγαλύτερο και να εντοπίσει το ζευγάρι του κάθε αριθμού πάνω 

στον δράκο. Οι συχνές επαναλήψεις των προηγούμενων δραστηριοτήτων βοήθησαν 

στην κατανόηση της μαθηματικής κλιμάκωσης και ο μαθητής κατάφερε να εντοπίσει 

τους αριθμούς στα μέλη του δράκου και να τους τοποθετήσει σε σειρά.  

Ακόμη ο μαθητής ενθουσιάστηκε με την ιδέα της κατασκευής του δράκου και 

ανυπομονούσε να χρησιμοποιήσει τα υλικά που του ανέδειξα. Συγκεκριμένα με το 

πλαστικό πιατάκι και τα δίκαρφα δούλευε πρώτη φορά και του φάνηκαν πολύ 

ενδιαφέροντα. Δεν χρειάστηκε να διορθώσω κάτι στην δραστηριότητα ούτε σε 
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πρακτικό ούτε σε νοητικό κομμάτι. Ο μαθητής κατανόησε αμέσως τα καθήκοντα του 

και άρχισε να εργάζεται. Στο σημείο του ψαλιδιού όπου δεν μπόρεσε να το 

κρατήσει με το ένα του χέρι δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να εργάζεται 

χρησιμοποιώντας και τα δύο του χέρια. Ίσως θα ήταν χρήσιμο την επόμενη φορά να 

τον βοηθήσω στο κόψιμο με κάποιον χάρακα έτσι ώστε να μην ξεφεύγει από τις 

γραμμές που του ζητούνται να κόψει.  

 

8η παρέμβαση: Ένας βοηθός για τον φίκο! 

Όπως και στις προηγούμενες παρεμβάσεις ο μαθητής δυσκολεύτηκε στη χρήση του 

ψαλιδιού, γεγονός που οφείλεται στην ελάχιστη δύναμη που έχει στα χέρια λόγω 

του συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Για τον λόγω αυτό η 

ερευνήτρια τοποθέτησε τον χάρακα στο σημείο που ο μαθητής έπρεπε να κόψει το 

χαρτόνι έτσι ώστε να μην ξεφύγει από την σχεδιασμένη γραμμή. Αυτό βοήθησε πολύ 

τον μαθητή έτσι ώστε να προσανατολίσει το κόψιμο του σε ευθεία γραμμή και δεν 

χρειάστηκε να βάλει τόση δύναμη. Στα μικρότερα κοψίματα που χρειάστηκε να κάνει 

ο μαθητής, η ερευνήτρια του υπέδειξε τον τρόπο να χειρίζεται το ψαλίδι με το ένα 

μόνο χέρι. Επειδή τα κοψίματα ήταν μικρά ο μαθητής δεν δυσκολεύτηκε αφού η 

δύναμη που χρειάζονταν να βάλει στο ψαλίδι δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο πριν.  Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα λειτούργησε ως συμπληρωματική και ανατροφοδοτική 

της 1ης διδακτικής παρέμβασης έτσι ώστε η ερευνήτρια να δει το επίπεδο του 

μαθητή αλλά και να ελέγξει την μνήμη του στα σχήματα μετά από εφτά 

παρεμβάσεις. Ο μαθητής κατάφερε με επιτυχία να αναγνωρίσει τα σχήματα που 

υπήρχαν στα χαρτονάκια και αντίστοιχα να τα ονοματίσει. Κρίνεται ότι η μνήμη του 

μαθητή είναι πολύ καλή αφού μετά από εφτά παρεμβάσεις θυμόταν ακόμη τα 

σχήματα που διδάχθηκε στην πρώτη παρέμβαση δηλαδή πριν από ενάμιση περίπου 

μήνα. Τέλος, από τα πιο επιτυχημένα σημεία της παρέμβασης ήταν και αυτό της 

επίλυσης του πάζλ αφού ο μαθητής το έλυσε πολύ εύκολα και μέσα σε μερικά 

δευτερόλεπτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, η συναρμολόγηση των πάζλ είναι 

μέρος της καθημερινότητας του. Ο Χ. έδειξε ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για την 

συγκεκριμένη δραστηριότητα αφού ο βοηθός του Φίκο ήταν έμπνευση του ίδιου του 

μαθητή ο οποίος επιθυμούσε να έχει την μορφή λαγού. Όταν ολοκλήρωσε την 

δραστηριότητα ο μαθητής έπαιξε με την κατασκευή και έδειξε να το διασκεδάζει.  
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Οι αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την δραστηριότητα είναι να 

υπήρχαν περισσότερα κομμάτια πάζλ έτσι ώστε ο μαθητής να μην το λύσει το 

γρήγορα και εύκολα. Παρ’ όλα αυτά ο μαθητής ανέπτυξε την λεπτή του κινητικότητα 

πιάνοντας τα μικρά κομματάκια του πάζλ και ενώνοντας τα.  

 

9η παρέμβαση Μη χαθείς στο δάσος! 

 Ο μαθητής συνεργάστηκε με την ερευνήτρια και ακολούθησε τις οδηγίες της, 

άκουγε με προσοχή και εκτελούσε τις εντολές αφού και σε αυτή την περίπτωση 

επιθυμούσε να συμπληρώσει την πλοκή του παραμυθιού και να αποκτήσει ενεργό 

ρόλο σε αυτό. Ενσάρκωσε το ρόλο του φίκο και προσπαθούσε να βρει το μονοπάτι 

που θα οδηγούσε στην έξοδο του λαβυρίνθου. Μάλιστα καθ’ όλη την διάρκεια των 

δραστηριοτήτων έδειχνε αγχωμένος και ανυπομονούσε να λύσει όσο πιο γρήγορα 

μπορούσε τους δύο λαβυρίνθους έτσι ώστε να μπορέσει να σώσει την πριγκίπισσα. 

Δεν συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτη που θα μπορούσε να επισημανθεί, 

αντιθέτως όλη η διαδικασία κύλησε ομαλά με τον μαθητή να ανυπομονεί να 

ολοκληρώσει τις δραστηριότητες. 

 Και τα τρία σημεία της παρέμβασης κρίνονται επιτυχή, αφού ο Χ. χειρίστηκε 

με επιτυχία το μολύβι και τράβηξε τις γραμμές που του ζητήθηκαν σωστά. Μάλιστα 

στην φωτοτυπία όπου έπρεπε να ακολουθήσει τις διακεκομμένες γραμμές για να 

φτάσει στο καλάθι με τα φρούτα η κίνηση του μαθητή και ο τρόπος που κράτησε το 

μολύβι ήταν άψογος και δεν ξέφυγε καθόλου από τα σημεία που του 

υποδεικνύονταν. Ακόμη, στον δεύτερο και πιο δύσκολο λαβύρινθο ο μαθητής 

βοηθήθηκε αρκετά από τα μήλα-στόχους που είχαν τοποθετηθεί πάνω στον 

λαβύρινθο έτσι ώστε να εντοπίσει πιο εύκολα την σωστή διαδρομή. Κατάφερε 

δηλαδή να συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών και 

εξοικειώθηκε με το πιάσιμο του μολυβιού.  

Το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δυσκόλεψε τον μαθητή είναι ο τρόπος 

που κρατούσε το μολύβι. Γεγονός ότι δεν έχει μάθει να κρατά σωστά και σταθερά 

το μολύβι τον δυσκόλεψε αρχικά. Στην συνέχεια όμως και έπειτα από επίδειξη της 

ερευνήτρια ο μαθητής κράτησε το μολύβι σωστά και τράβηξε τις γραμμές έτσι 

ακριβώς όπως του υποδείκνυαν οι διακεκομμένες γραμμές.  
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Η αλλαγή που θα έκανα θα ήταν να προσθέσω έναν ακόμη λαβύρινθο με 

μεγαλύτερη δυσκολία έτσι ώστε να εντοπίσω τις δυνατότητες του μαθητή ως προς 

τον οπτικοκινητικό του συντονισμό.  

10η παρέμβαση: μαγικό σπαθί 

Γενικά στον μαθητή αρέσει πολύ να ζωγραφίζει είτε με μαρκαδόρους είτε με πινέλο 

παρ’ όλο που δεν μπορεί να ελέγξει την κίνηση του και να τα κρατήσει σταθερά. 

Ακόμη ενθουσιάστηκε με τις πολύχρωμες χάντρες και προσπαθούσε να τις κρατήσει 

σταθερά στα δάχτυλα του έτσι ώστε να τους τοποθετήσει κόλλα. Οι χάντρες επειδή 

ήταν σε διάφορα σχήματα δυσκόλεψαν τον μαθητή να τις κρατήσει στα δυο του 

δάχτυλα, δείκτη και αντίχειρα, και πολλές φορές του έπεφταν από τα χέρια. Ο Χ. 

όμως δεν απογοητεύονταν και συνέχισε την διαδικασία μέχρι να κολλήσει όλες τις 

χάντρες στο σπαθί. Το σημείο που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν να ζωγραφίσει εντός 

των οριοθετημένων γραμμών του σπαθιού. Ο μαθητής ζωγράφιζε ανορθόδοξα με 

τους μαρκαδόρους χωρίς να μπορεί να εστιάσει στο πλαίσιο που του δίνονταν. Από 

την άλλη κράτησε πολύ σωστά τον μαρκαδόρο και τον βοήθησε το γεγονός ότι ήταν 

χοντρός σε σχέση με το πινέλο που ήταν πιο λεπτό και με το οποίο δυσκολεύτηκε 

λίγο παραπάνω. Το σημείο που κρίνω πιο επιτυχημένο από τα υπόλοιπα είναι αυτό 

όπου ο μαθητής κατάφερε να χαρακτηρίσει τα σχήματα των χαντρών που έπρεπε να 

κολλήσει πάνω στο χαρτί. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η μνήμη του μαθητή στα 

σχήματα μετά από εννιά παρεμβάσεις και το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό αφού ο 

μαθητής μπορούσε να αναγνωρίσει και να χαρακτηρίσει κάθε σχήμα. Το μόνο 

σχήμα που τον δυσκόλεψε ήταν αυτό του ρόμβου το οποίο το χαρακτήρισε αρχικά 

ως τρίγωνο, στην συνέχεια όμως και έπειτα από επαναλήψεις κατανόησε την 

ονομασία του.  

Κατά το τέλος της παρέμβασης παρατήρησα ότι έλειπαν δυο χάντρες από το θρανίο 

του μαθητή. Ανησύχησα και άρχισα να ρωτάω τον μαθητή που είναι οι άλλες 

χάντρες. Ο μαθητής είχε βάλει στην τσέπη του δυο από αυτές θέλοντας να τις 

χρησιμοποιήσει αργότερα στην αυλή όπως μου είπε. Ευτυχώς είχα μετρήσει τις 

χάντρες από την αρχή και ήξερα πόσες βρίσκονται πάνω στο τραπέζι έτσι ώστε να 

μπορώ να αποφύγω τέτοια περιστατικά (π.χ. να τις καταπιεί).  
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 Η αλλαγή που θα έκανα θα ήταν να επιλέξω χάντρες διάφορων μεγεθών έτσι 

ώστε να κατανοήσω αν ο μαθητής δυσκολεύεται μόνο στο κράτημα μικρών 

αντικειμένων ή και σε πιο μεγάλα αντικείμενα. 

11η παρέμβαση: Το παλάτι της Ντίντι 

 

 Καθ’ όλη την διάρκεια της δραστηριότητας δεν συνέβη κάτι ασυνήθιστο που 

αξίζει να επισημανθεί. Ο μαθητής μόλις άκουσε ότι το σημερινό ήταν το τελικό 

στάδιο του παραμυθιού και θα έσωζε την πριγκίπισσα χάρηκε πολύ και 

ανυπομονούσε να ξεκινήσει τις κατασκευές.  

 Το σημείο που ανταποκρίθηκε με ευκολία ο μαθητής και κατάφερε αμέσως 

να διεκπεραιώσει ήταν ο σχεδιασμός των διακεκομμένων γραμμών για τη 

δημιουργία των παραθύρων και το τσάκισμα του παλατιού στα κατάλληλα μέρη 

έτσι ώστε να γίνει 3D. Τα υπόλοιπα σημεία όπως κόψιμο με ψαλίδι, κατασκευή 

σημαίας με οδοντογλυφίδα και πέρασμα του σπάγκου στην τρύπα της πύλης 

δυσκόλεψαν λίγο τον μαθητή όχι όμως σε σημείο που να μην μπορεί να 

διεκπεραιώσει την δραστηριότητα. Όπως και σε προηγούμενες δραστηριότητες ο 

μαθητής δυσκολεύτηκε στο κόψιμο με το ψαλίδι. Μάλιστα, προσπάθησε να κόψει 

το χαρτόνι πιάνοντας το ψαλίδι με τα δύο του χέρια όπως και στις πρώτες 

δραστηριότητες. Η ερευνήτρια όμως επέδειξε τον σωστό τρόπο στον μαθητή και 

συνέχισε με το ένα χέρι χωρίς όμως να μπορέσει να ακολουθήσει τις λοξές γραμμές 

που υπήρχαν στο χαρτόνι με τα σύννεφα. Αυτό που δυσκόλεψε όμως περισσότερο 

τον μαθητή ήταν το πέρασμα του σπάγκου στην τρύπα για την κατασκευή της 

πτυσσόμενης πύλης διότι δεν μπορούσε να τα καταφέρει και θύμωνε. Γι αυτόν τον 

λόγο η ερευνήτρια άφησε την δοκιμασία αυτή τελευταία έτσι ώστε να αποφύγει 

τυχόν αντιδράσεις του μαθητή για ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Ακόμη, ο 

μαθητής δυσκολεύτηκε να πιάσει τις λεπτές οδοντογλυφίδες με τα δάχτυλά του 

έχοντας ως αποτέλεσμα πολλές φορές να του πέφτουν από τα χέρια.  

 Η αλλαγή που θα έκανα θα ήταν να κάνω μεγαλύτερη την τρύπα της πύλης 

όπου έπρεπε ο μαθητής να περάσει τον σπάγκο έτσι ώστε να μην δυσκολευτεί και 

να θυμώσει με την συγκεκριμένη δοκιμασία. Από την άλλη όμως θα έκανα 

αυτόματα και πιο εύκολη την δοκιμασία και δεν θα μπορούσα να ελέγξω το επίπεδο 

του μαθητή.  
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7. Συζήτηση 

 

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της λεπτής κινητικότητας στο ΣD και τα οφέλη 

μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης σε αυτή. Η παρέμβαση εντάσσονταν στο πλαίσιο 

της δημιουργίας ενός παραμυθιού και είχε ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού ενός παιδιού με ΣD. Για το 

σκοπό αυτό οργανώθηκαν 11 εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και εφαρμόστηκαν σε 

μαθητή με ΣD. 

 Η λεπτή κινητικότητα είναι ένα σημαντικό κριτήριο για το αν το άτομο είναι 

έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου (Andersson et al, 2006). Χωρίς 

τις λεπτές κινητικές ικανότητες καλά αναπτυγμένες, το άτομο μπορεί να έχει 

δυσκολία να μάθει να γράφει ή να εκτελεί πολλές από τις άλλες βασικές εργασίες 

που παρουσιάζονται στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ δημοτικού (Andersson et al, 

2006). Στην περίπτωση του Χ. η λεπτή του κινητικότητα δεν έχει αναπτυχθεί τόσο 

ώστε ο μαθητής να εκτελεί ανεξάρτητα τέτοιου είδους δεξιότητες. Γι’ αυτό τον λόγο 

δεν μπορεί να γράψει ή να ολοκληρώσει δραστηριότητες που απαιτούν την 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας. 

Η λεπτή κινητικότητα αναφέρεται στην κίνηση των μικρών μυών που 

λειτουργούν συντονισμένα για να εκτελέσουν δύσκολες και λεπτές εργασίες (Δράκος 

& Μπίνιας, 2005). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Burns & Gunn, 1993 - Δράκος & 

Μπίνιας, 2005 – Andersson et al, 2006), ένα άτομο με ΣD δυσκολεύεται να πιάσει 

σωστά το μολύβι, να κόψει με το ψαλίδι, να κουμπώσει τα κουμπιά του, να ενώσει 

κομμάτια ενός παζλ και γενικότερα να εκτελέσει λεπτές χειρονακτικές εργασίες. Αυτό 

οφείλεται στο χαλαρό μυϊκό τόνο των χεριών και στο μικρό μέγεθος των δακτύλων. 

Πολλές φορές συνυπάρχει και έλλειψη συντονισμού ματιού - χεριού. Από τη 

δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα επηρεάζεται και ο λόγος καθώς οι μύες του 

κεφαλιού (όπως της γλώσσας, των χειλιών, του προσώπου) είναι χαλαροί και 

δυσχεραίνουν την άρθρωση ορισμένων φθόγγων. (Burns & Gunn, 1993). Από τα 

αποτελέσματα του προελέγχου και από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το ιστορικό 
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του Χ. διαπιστώθηκε ότι η αδρή κινητικότητα του είναι αρκετά καλή και εμφανίζει 

μόνο κάποιες δυσκολίες στις δραστηριότητες που απαιτούν τρέξιμο. Η λεπτή του 

κινητικότητα παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες. Ο Χ. είναι σε θέση να κρατήσει 

έναν μαρκαδόρο δεν μπορεί όμως να ζωγραφίσει σε οριοθετημένα πλαίσια, ενώ 

μπορεί να κρατήσει το ποντίκι του υπολογιστή χρειάζεται περισσότερο χρόνο και 

προσπάθεια να εκτελέσει την εργασία. Στον προέλεγχο της λεπτής κινητικότητας του 

Χ. διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να πιάσει το ψαλίδι με το ένα χέρι και για να 

διευκολυνθεί χρησιμοποιούσε και τα δύο του χέρια. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ο 

Χ. πάσχει από σύνδρομο καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων ή σύνδρομο 

υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Το σύνδρομο αυτό συμβάλει στην αδυναμία του 

μαθητή να χειρίζεται τις λεπτές κινήσεις των χεριών. Ο Χ. χαρακτηρίζεται αμφιδέξιος 

και παρουσίασε ανώριμη λαβή του μολυβιού. Ο λόγος του δεν ήταν πάντα 

κατανοητός και οι περιορισμένες λέξεις που χρησιμοποιεί είναι «ναι», «εντώ» αντί 

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

τελευταίες συλλαβές πολλών λέξεων. Όσον αφορά το νοητικό του επίπεδο είναι 

εμφανής η νοητική του ανωριμότητα ως απόρροια του συνδρόμου. Παρόλα αυτά 

δείχνει ότι έχει πολλές δυνατότητες για βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει 

δουλευτεί αρκετά λόγω συμπεριφοράς και δεν γνωρίζει βασικές έννοιες. Γνωρίζει τα 

βασικά χρώματα και κάποια ζώα, δεν μπορεί όμως να κατηγοριοποιήσει, να 

αντιληφθεί τις αλληλουχίες και τις χωροχρονικές έννοιες. Σε μαθησιακό επίπεδο δεν 

γνωρίζει να γράφει, να διαβάζει ούτε αναγνωρίζει τα γράμματα. Ακόμη δεν γνωρίζει 

βασικές προμαθηματικές έννοιες.  

Έχοντας μελετήσει τις αδυναμίες του Χ. και βασιζόμενη στην βιβλιογραφία 

ότι, η λεπτή κινητικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί με πολλές δραστηριότητες στις 

οποίες το άτομο καλείται να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, όπως π.χ. ζύμωμα 

ζυμαριού, πλαστελίνες, άμμο ή άλλα υλικά, να παίζει με τουβλάκια Lego, να βάζει 

κόλλα με την σπάτουλα κ.α, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στον μαθητή 11 

παρεμβατικές διδασκαλίες. Οι παρεμβατικές διδασκαλίας σχεδιάστηκαν και 

οργανώθηκαν εξ’ ολοκλήρου από την ερευνήτρια έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη της 

λεπτής κινητικότητας, του οπτικοκινητικού συντονισμού, και των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων του μαθητή. Κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων, η ερευνήτρια 

συμπλήρωνε ένα ειδικά διαμορφωμένο ημερολόγιο έχοντας ως στόχο την 
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καταγραφή στοιχείων που θα βοηθούσαν στην εβδομαδιαία ανατροφοδότηση της. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας κάθε παρεμβατικής διδασκαλίας η ερευνήτρια 

αξιολογούσε την διαδικασία και τόνιζε τα θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία του 

μαθήματος έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόσει τις ακόλουθες διδασκαλίες 

βασισμένη σε αυτά τα ημερολόγια. Τα ημερολόγια λειτούργησαν δηλαδή ως 

βοηθητικό αρχείο ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικού, καθώς χάρη σε αυτό 

παρέχονταν πληροφορίες οι οποίες οδήγησαν στη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η σωστή πορεία και να βελτιωθεί η παρεμβατική διδασκαλία. Με την 

επεξεργασία των ημερολογίων δινόταν η δυνατότητα στην ερευνήτρια να υιοθετήσει 

εναλλακτικές στρατηγικές, ώστε ο εξεταζόμενος να κατανοήσει το υλικό με το οποίο 

ασχολήθηκε και να αναδομήσει ότι πληροφορίες είχε συλλέξει και ίσως δεν είχε 

κατανοήσει. Ακόμη, λειτούργησε και ως μέσο προβληματισμού, καταγραφής 

αποτυχιών και επιτυχημένων πρακτικών και έδωσε την δυνατότητα στην ερευνήτρια 

να διαφοροποιήσει την διδασκαλία ανάλογα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες του εξεταζόμενου μαθητή. Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για την 

ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ήταν δυόμισι περίπου μήνες, αφού η κάθε 

παρέμβαση γινόταν μια φορά την εβδομάδα με διάρκεια 40 λεπτών. 

 Από την εξέταση των ημερολογίων αυτών διεξήχθη το συμπέρασμα ότι ο Χ., 

παρουσίασε μεγάλη βελτίωση των λεπτών του δεξιοτήτων αφού κατάφερε με την 

ολοκλήρωση των παρεμβάσεων να χειρίζεται καλύτερα λεπτά αντικείμενα όπως 

μολύβι, μαρκαδόρο, πινέλο, ψαλίδι και άλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο Χ. δεν 

αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην διεκπεραίωση των παρεμβάσεων. 

Σύμφωνα με την Κουτσούκη (1997), η κινητική συμπεριφορά των ατόμων με ΣD 

περιγράφεται πολλές φορές ως απρόσεχτη και συμπεριφορά νηπίου. Η κίνησή τους 

είναι αργή, ασυντόνιστη, με πολλά λάθη. Οι συχνές πτώσεις και η αδεξιότητα που τα 

χαρακτηρίζει, είναι συχνά αποτέλεσμα χαμηλής νευρομυϊκής συναρμογής που 

οφείλονται σε διαταραχές των κινητικών εγκεφαλικών κέντρων και των κέντρων 

κινητικού ελέγχου. Τέτοιου είδους συμπεριφορά εντοπίστηκε και στον Χ. το πρώτο 

διάστημα των παρεμβάσεων όπου ήταν απρόσεκτος και όχι τόσο συγκεντρωμένος 

και τα κινητικά του επιτεύγματα ήταν ελάχιστα. 

 Όσον αφορά λοιπόν την λεπτή του κινητικότητα, ο μαθητής ενδυνάμωσε 

τους μύες των χεριών τραβώντας λοξές, ίσιες και πλάγιες γραμμές, σκίζοντας και 
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τσαλακώνοντας το χαρτί, φτιάχνοντας μπαλίτσες, κόβοντας με το ψαλίδι, περνώντας 

χάντρες σε σκοινί, παίζοντας μπάσκετ με μικρές μπαλίτσες, ζωγραφίζοντας με το 

πινέλο και με μαρκαδόρους, και εξασκήθηκε στο κράτημα του μολυβιού, 

μαρκαδόρου και πινέλου. Αν και αρχικά δυσκολεύτηκε με τη χρήση του ψαλιδιού η 

οποία αποδείχθηκε δύσκολη για τον μαθητή, γεγονός που οφείλεται στην ελάχιστη 

δύναμη που έχει στα χέρια λόγω του συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας των 

αρθρώσεων, έπειτα από εξάσκηση και επίδειξη του τρόπου χειρισμού του ψαλιδιού 

ο μαθητής κατάφερε να το χειριστεί με το ένα μόνο του χέρι. Το σημείο που 

δυσκόλεψε περισσότερο τον μαθητή και που δεν κατάφερε να βελτιώσει μετά το 

πέρας των παρεμβάσεων ήταν το να ζωγραφίσει εντός ενός καθορισμένου πλαισίου. 

Για παράδειγμα, ο μαθητής δεν μπορούσε να ζωγραφίσει εντός της σχηματισμένης 

μορφής γεγονός που αποδεικνύει ότι αδυνατούσε να συντονίσει με ευκολία τις 

κινήσεις των δαχτύλων του ενώ παράλληλα χειρίζονταν ένα αντικείμενο όπως το 

πινέλο. Ο μαθητής ζωγράφιζε και ζωγραφίζει ανορθόδοξα με τους 

μαρκαδόρους/πινέλα χωρίς να μπορεί να εστιάσει στο πλαίσιο που του δίνεται, παρ’ 

όλο που μπορεί να κρατήσει πολύ σωστά τον μαρκαδόρο πλέον δεν μπορεί να 

εστιάσει τη ζωγραφική εντός που καθορισμένου πλαισίου. Η δυσκολία αυτή 

επιβεβαιώνεται και από την Γκουτζιαμάνη-Σωτηριάδη, (1993) οι οποίοι αναφέρουν 

ότι, οι μεγάλες δυσκολίες των ατόμων με ΣD εστιάζονται σε δραστηριότητες που 

απαιτούν συνταύτιση αντιληπτικών και κινητικών λειτουργιών (συντονισμός ματιού-

χεριού, προσανατολισμός και αντίληψη του χώρου σε σχέση με την κίνηση του 

σώματος κ.ά.), σε σύνθετες δραστηριότητες με μεγάλο αριθμό ερεθισμάτων-

αντιδράσεων και στη λεπτή κινητικότητα. Ακόμη δυσκολεύτηκε να σκάσει τα 

φουσκωτά μπαλόνια λόγω του συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας των 

αρθρώσεων που έχει διαγνωσθεί. Τα δάχτυλα των χεριών του λυγίζουν τόσο που δεν 

του επιτρέπουν να συγκεντρώσει την κατάλληλη δύναμη έτσι ώστε να σκάσει το 

μπαλόνι γι’ αυτό πολλές φορές και ο μαθητής χρησιμοποίησε τα νύχια του.  

 Σε θέμα οπτικής αντίληψης παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση. Αρχικά ο 

μαθητής δεν μπορούσε να ζωγραφίσει ή να κόψει πάνω στις καθορισμένες γραμμές 

που του ζητούνταν, να εστιάσει και να εντοπίσει ένα αντικείμενο με αποτέλεσμα ο 

οπτικοκινητικός του συντονισμός να χαρακτηρίζεται ως χαμηλού επιπέδου. Πιο 

συγκεκριμένα, δυσκολεύτηκε να εντοπίσει τα φουσκωμένα μπαλόνια που είχε 
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κρύψει η ερευνήτρια μέσα στην αίθουσα και να τα σκάσει με τα χέρια. Ο μαθητής 

σε αυτή την περίπτωση άνοιγε τις ντουλάπες που υπήρχαν μέσα στην αίθουσα, τα 

συρτάρια, έψαχνε πίσω από μαξιλάρια, ανάμεσα από διάφορα παιχνίδια, μέσα 

στην πισίνα με τις χρωματιστές πλαστικές μπάλες κτλ. Εντόπισε με επιτυχία τα 

μπαλόνια που υπήρχαν μέσα στις ντουλάπες, τα συρτάρια και πίσω από τα 

μαξιλάρια, δυσκολεύτηκε όμως να ξεχωρίσει το μπαλόνι από τις χρωματιστές 

πλαστικές μπάλες που βρισκόταν μέσα στην πισίνα και σε σημεία που υπήρχαν 

πολλά χρωματιστά παιχνίδια. Παρουσιάστηκε λοιπόν ένα μικρό πρόβλημα στην 

οπτική του αντίληψη αφού χρειάστηκε λίγη βοήθεια για να βρει τα μπαλόνια που 

βρίσκονταν ανάμεσα από άλλα χρωματιστά αντικείμενα. Έπειτα από πολλές 

παρεμβάσεις οπτικοκινητικού συντονισμού ο Χ. κατάφερε να συντονίσει την οπτική 

αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών. Συγκεκριμένα ο Χ. ακολούθησε με 

μεγάλη επιτυχία τις διακεκομμένες γραμμές της παρέμβασης χωρίς να ξεφύγει από 

τα οριοθετημένα πλαίσια.   

Όσον αφορά το νοητικό του επίπεδο, ο Χ. έμαθε τα σχήματα όπως, τρίγωνο, 

τετράγωνο, κύκλος, ρόμβος, οβάλ, καρδιά. Μάλιστα κρίθηκε ότι, η μνήμη του 

μαθητή είναι πολύ καλή αφού μετά από εφτά παρεμβάσεις θυμόταν ακόμη τα 

σχήματα που διδάχθηκε στην πρώτη παρέμβαση δηλαδή πριν από ενάμιση περίπου 

μήνα. Ο μαθητής κατάφερε με επιτυχία να αναγνωρίσει τα σχήματα που υπήρχαν 

στα χαρτονάκια και αντίστοιχα να τα ονοματίσει. Ακόμη ο Χ. κατάφερε να μετρά 

μέχρι το δέκα και να κατατάσσει τους αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 

Οι συχνές επαναλήψεις των προηγούμενων δραστηριοτήτων βοήθησαν στην 

εκμάθηση των αριθμών μέχρι το δέκα και στην κατανόηση της μαθηματικής 

κλιμάκωσης. 

Για την αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας του μαθητή Χ με ΣD και την 

συλλογή των δεδομένων αυτών χρησιμοποιήθηκε εκτός από τα ημερολόγια και η 

ειδική δοκιμασία Beery Development Test of Visual- Motor Integration (VMI), (Beery, 

1997). Το Beery VMI αποτελείται από 3 κλίμακες: Οπτικοκινητική ενσωμάτωση ή 

συντονισμό, Οπτική Αντίληψη, Κινητικό συντονισμό. Είναι ένα εργαλείο 

αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των προβλημάτων γραφής με 

συναφή προβλήματα στις λεπτές κινητικές δεξιότητες (Feder et al, 2000).  
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Η δοκιμασία εφαρμόστηκε δυο φορές στον μαθητή, μια φορά πριν από την 

έναρξη των παρεμβάσεων έτσι ώστε να καταγραφεί το επίπεδο του και μία μετά το 

πέρας των παρεμβάσεων. Οργανώθηκαν συνολικά 10 παρεμβατικές διδασκαλίες οι 

οποίες υλοποιήθηκαν στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Φλώρινας. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της δοκιμασίας Beery VMI παρατηρήθηκε βελτίωση του μαθητή στην 

λεπτή του κινητικότητα, στον οπτικοκινητικό συντονισμό και τις γραφοκινητικές του 

δεξιότητες. 

Πιο αναλυτικά, ο προέλεγχος των δεξιοτήτων του μαθητή στην πρώτη 

κλίμακα της δοκιμασίας, Visual Motor Integration (Οπτικοκινητική ενσωμάτωση ή 

συντονισμό) έδειξε ότι η απόδοσή του βρέθηκε χαμηλή. Η συγκεκριμένη κλίμακα 

αποτελείται από δοκιμασίες αντιγραφής απλών και σύνθετων σχημάτων με μολύβι 

και χαρτί στην οποία ο μαθητής κατάφερε να αντιγράψει μόνο έξι από τα είκοσι 

εφτά σύμβολά. Μετά από δύο περίπου μήνες τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων 

ήταν θετικά αφού ο μαθητής κατάφερε να αντιγράψει δέκα από τα είκοσι εφτά 

σύμβολα. Μάλιστα ο τρόπος που σχεδίασε τα σύμβολα αυτή την φορά ήταν πιο 

καθαρός και κατανοητός και ο τρόπος που κρατούσε το μολύβι πιο σταθερός.  

Ακόμη θετικά ήταν και τα αποτελέσματα στην δεύτερη κλίμακα της 

δοκιμασίας Visual Perception (Οπτική Αντίληψη), όπου αξιολογήθηκε η οπτική 

ικανότητα του μαθητή και όχι η λεπτή του κινητικότητα. Πιο αναλυτικά, ο Χ. 

αναγνώρισε και αντιστοίχισε δέκα εικόνες από τις είκοσι εφτά στον προέλεγχο ενώ 

στον μετά έλεγχο δέκα τέσσερις από τις είκοσι εφτά. Παρατηρήθηκε λοιπόν 

βελτίωση και στην οπτική του αντίληψη μετά το πέρας των διδακτικών 

παρεμβάσεων.  

Τέλος, στον προέλεγχο της τρίτης κλίμακα της δοκιμασίας, Motor 

Coordination (Κινητικός συντονισμός), όπου ο μαθητής καλείται να ενώσει ένα 

καθορισμένο αριθμό κουκίδων σε ένα δεδομένο πλαίσιο έδειξε ότι, η απόδοση του 

ήταν χαμηλή και συγκεκριμένα κατάφερε να συγκεντρώσει έξι σωστές απαντήσεις 

ενώ στον μετά έλεγχο συγκέντρωσε δέκα σωστές απαντήσεις από τις είκοσι εφτά.  

Ένα ακόμη εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η κλίμακα του Beighton για 

την μέτρηση της ευλυγισίας του X. έτσι ώστε να κριθεί αν ο μαθητής πάσχει από το 

Σύνδρομο καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Για να θεωρηθεί ένα άτομο 

ότι έχει υπερευλυγισία των αρθρώσεων πρέπει να συγκεντρώσει ≥6 βαθμούς 
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(Beighton, 1998). Πρόσφατες έρευνες (Engelbert et al, 2011) έδειξαν ότι γενικευμένη 

υπερευλυγισία μπορεί να παρατηρηθεί και σε χρωμοσωμικά και γενετικά νοσήματα, 

όπως το ΣD. Έπειτα από μέτρηση της ευλυγισίας του Χ. με την κλίμακα του Beighton, 

διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής με ΣD συγκέντρωσε 6 βαθμούς στην κλίμακα αυτή και 

επιβεβαιώθηκε ότι πάσχει από ΚΣΥ. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της 

μέτρησης που εφαρμόστηκε στον Χ. επιβεβαιώνουν τέτοιου είδους έρευνες που 

συσχετίζουν το ΣD με ΚΣΥ.  

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Beighton, ο μαθητής διαγνώσθηκε με σύνδρομο 

καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων αφού συγκέντρωσε σκορ έξι βαθμών. 

Συγκεκριμένα, ο μαθητής συγκέντρωσε δύο βαθμούς από κάθε πλευρά του χεριού 

αφού κατάφερε να ενώσει τον αντίχειρα με την καμπτική επιφάνεια του 

αντιβραχίου. Ακόμη δύο βαθμούς συγκέντρωσε από την υπερέκταση του αγκώνα 

>10ο και τέλος, άλλους δύο από την υπερέκταση του γόνατος >10ο. 

Γενικό συμπέρασμα της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι τα άτομα με ΣD 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες. 

Ακόμη ότι, μπορούν πιο εύκολα να συγκεντρωθούν και να αναπτύξουν την λεπτή 

τους κινητικότητα όταν ο μαθητής εξασκείται συνεχώς σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες και όταν οι δραστηριότητες αυτές εστιάζουν στις ιδιαίτερες κλίσεις 

τους, τις ανάγκες και δεξιότητες τους.Τη θεωρία ότι τα άτομα με ΣD χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, επιβεβαιώνει 

και η έρευνα των Palisano και συν. (2001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της κίνησης τόσο περισσότερος χρόνος 

απαιτείται από τα άτομα με ΣD να μάθουν και να μιμηθούν τις κινήσεις αυτές. Ακόμη 

σύμφωνα με τους Sacks & Buckley, (2003), ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 

βελτιώσουν τις κινητικές δεξιότητες είναι με την πρακτική, και μελέτες έχουν δείξει 

ότι τα άτομα με ΣD χρειάζονται περισσότερη εξάσκηση για να βελτιώσουν τις 

επιδόσεις τους. Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών αλλά και της δικής 

μας έρευνας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ακολουθώντας αυτές τις 

συγκεκριμένες πρακτικές οι περισσότεροι έφηβοι και οι ενήλικες με ΣD μπορούν να 

συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις κινητικές ικανότητες τους και πολλοί θα επιτύχουν 

υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων αν τους δοθεί η ευκαιρία. 
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Παράρτημα 

 

Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων  

 

 

 

1η Παρέμβαση 

Θέμα: Αςγίνουμεβασιλιάδες 

Γνωστικοίστόχοι: 

 Να μάθει τα ονόματα των γεωμετρικών σχημάτων «κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο», 

κατακτώντας τους παρακάτω βραχυπρόθεσμους στόχους: α. Ονομάζει τον κύκλο. β. 

Ονομάζει τον κύκλο και το τρίγωνο. γ. Ονομάζει τον κύκλο, το τρίγωνο και το 

τετράγωνο. 

 Να γνωρίσει τα χρώματα και τα σχήματα 

 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Να ενισχύσει την επιδεξιότητα του,  

 Να συντονίσει την κίνηση του χεριού και των ματιών,  

 Να συντονίσει την αμφιπλευρικότητα (χρήση και των δύο χεριών),  

 Να συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών,  

 Να αναπτύξει και να βελτιώσει την παρατηρητικότητα 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 

 



81 
 

Υλικά: 

 Χαρτόνι με σχήματα 

 

 

 Πλαστικά αποκόμματα σε 

διάφορα σχήματα  

 Κόλλα  

 

Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος.(7’) 

Κύριο μέρος: Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή το στέμμα με τα σχήματα το οποίο 

έχει σχεδιαστεί σε χαρτόνι από την ίδια. Στη συνέχεια, του ζητά να αναγνωρίσει και να 

ονοματίσει τα σχήματα που βρίσκονται στο χαρτόνι. Αφού αναγνωρίσει όλα τα σχήματα 

δίνει στον μαθητή τα πλαστικά αποκόμματα και του ζητά να τα κολλήσει στο σχήμα του 

στέμματος που πιστεύει ότι ταιριάζει. Ο μαθητής θα πρέπει κάθε φορά να κολλάει το 

απόκομμα στο σχήμα ονοματίζοντας το παράλληλα. Η διαδικασία θα εξελιχθεί ανάλογα με 

το γνωστικό επίπεδο του μαθητή. Για παράδειγμα εάν ο μαθητής γνωρίζει μόνο τον κύκλο 

ως σχήμα, η ερευνήτρια του ζητά να ξεκινήσει από αυτό και στην συνέχεια χαρακτηρίζει η 

ίδια κάθε σχήμα έτσι ώστε να γίνει κατανοητό από τον μαθητή.(23’) 

Κλείσιμο: Ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του(10’) 

 

2η Παρέμβαση 

Θέμα: Μια φουρτουνιασμένη θάλασσα 

Γνωστικοί στόχοι: 
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 Να μάθει τα χρώματα 

 Να μάθει τους συνδυασμούς των χρωμάτων 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Να ενισχύσει την επιδεξιότητα του  

 Nα βελτιώσει την λεπτή κίνηση των δακτύλων και τον οπτικοκινητικό 

συντονισμό 

 Nα εξασκηθεί στις ίσιες, πλάγιες και λοξές γραμμές  

 Nα μάθει να πιάνει τα πινέλα 

 Nα τσακίζει το χαρτί σε ίσα μέρη  

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 

Υλικά: 

 Τέμπερες 

 Νερομπογιές 

 Πινέλα 

 Κόλλα Α4 

 Χρωματιστά χαρτονάκια 

Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος.(5’) 

Κύριο μέρος: Η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή μια κόλλα Α4 και ένα πινέλο με χοντρό 

βουρτσάκι. Στη συνέχεια του ζητά να αναμείξει αποχρώσεις του μπλε και να ζωγραφίσει στο 

χαρτί. Η ερευνήτρια κατευθύνει τον μαθητή κάθε φορά λέγοντας του να τραβήξει ίσιες, 

πλάγιες και λοξές γραμμές. Έπειτα, δίνει στον μαθητή ένα πινέλο με λεπτό βουρτσάκι και 
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ζητά από τον μαθητή να συνεχίσει την ζωγραφιά με τον ίδιο τρόπο. Αφού έχει ολοκληρώσει 

την ζωγραφιά, με την βοήθεια της ερευνήτριας κατασκευάζουν χάρτινα καραβάκια. Ο 

μαθητής αναλαμβάνει την διαδικασία της τσάκισης του χαρτιού ενώ τα βήματα της 

κατασκευής τα αναλαμβάνει η ερευνήτρια. Στη συνέχεια, ο μαθητής καλείται να σκίσει το 

ζωγραφισμένο χαρτί σε λωρίδες και να κολλήσει κάθε λωρίδα σε μια λευκή κόλλα Α4. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται όταν κολληθούν όλες οι λωρίδες και τα καραβάκια πάνω στο 

χαρτί. (23’) 

Κλείσιμο: ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του(12’) 

 

3η Παρέμβαση 

Θέμα: Κατασκευή popupart σπιτιού 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

Η εξής δραστηριότητα βασίζεται στη διαδικασία, τεμαχισμός της ύλης: Ο μακροπρόθεσμος 

στόχος (το έργο) αναλύεται σε μικρά βήματα, με τέτοιο τρόπο ώστε η κατάκτηση του ενός 

να δίνει στο παιδί τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάκτηση του επόμενου. Για 

παράδειγμα ο μαθητής πρέπει πρώτα να τσακίσει το χαρτί στα σημεία που χρειάζεται και 

στη συνέχεια να τα κόψει έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής 

πρέπει  

 Τσακίσει το χαρτόνι βελτιώνοντας και ενδυναμώνοντας τους μύες των 

δαχτύλων 

 Κόψει με ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να 

συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, 

βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του 

 Να συντονίσει τα δάχτυλά του (κρατώντας το ψαλίδι και τσακίζοντας το 

χαρτί) 



84 
 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  

 Να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες 

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 

 

Υλικά: 

 Χαρτόνι με τα βήματα κατασκευής του 

σπιτιού  

 

 

 

  

 

 Χαρτόνι με σχεδιασμένα σύννεφα  

 

 

 

 Πράσινο χαρτόνι 

 Κόλλα 

 Βαμβάκι 

 Ψαλίδι 

Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος.(5’) 
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Κύριο μέρος: Η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή το χαρτόνι, πάνω στο οποίο είναι 

σχεδιασμένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής, έτσι ώστε να κατασκευάσει 

το 3D σπιτάκι. Με την καθοδήγηση της ερευνήτριας ο μαθητής τσακίζει και κόβει το χαρτόνι. 

Στη συνέχεια και αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του σπιτιού, η ερευνήτρια αναθέτει 

στον μαθητή να τσακίσει το πράσινο χαρτονάκι και να το κολλήσει στο σημείο που θα του 

αναδείξει η ίδια έτσι ώστε να δημιουργηθεί το 3D δεντράκι. Τέλος, η ερευνήτρια δίνει στον 

μαθητή το χαρτόνι όπου πάνω είναι σχεδιασμένα τα σύννεφα και ζητά από τον μαθητή να 

κόψει με το ψαλίδι τα σημεία που είναι ζωγραφισμένα με μολύβι. Αφού ο μαθητής κόψει 

τα σύννεφα, η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή βαμβάκι και του ζητά να το κολλήσει πάνω στα 

σύννεφα. (25’) 

Κλείσιμο: Ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του(15’) 

 

4η Παρέμβαση 

Θέμα: Ένα δώρο για την Ντίντι! 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Nα μάθει να μετρά μέχρι το τρία βάζοντας κάθε φορά μία μία χάντρα μέσα στο 

σχοινί 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Nα εστιάσει την προσοχή του σε αυτό που κάνει 

 Να κατανοήσει πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία που έχει 

να κάνει (αφού μετρήσει μέχρι το τρία περνά στο σχοινί την χάντρα με σχήμα 

καρδιάς για να δηλώσει ότι τελείωσε)  

 Να βελτιώσει την λεπτή κίνηση των δακτύλων και τον οπτικοκινητικό 

συντονισμό. 
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Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  

 Να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες 

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 

Υλικά: 

 Σχοινάκι 

 Διάφορες χρωματιστές χάντρες 

 

 

 

 

 

 

 

 Χάντρες σε σχήμα καρδιάς 

Προετοιμασία: η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το Κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος.(5’) 

Κύριο μέρος: Η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή τα υλικά (σχοινάκι και χάντρες) και του ζητά 

να περάσει τις χάντρες μέσα στο σχοινάκι έτσι ώστε να φτιάξει ένα κολιέ για την 

πριγκίπισσα του παραμυθιού. Αρχικά η ερευνήτρια αρχίζει να ξεχωρίζει τις χάντρες 

μετρώντας ως το τρία, βάζοντας κάθε φορά στην άκρη τρείς χάντρες. Στη συνέχεια ζητά από 

τον μαθητή να μετρήσει μαζί της μέχρι το τρία και να ξεχωρίσει τρείς χάντρες. Αφού ο 

μαθητής κατανοήσει τον διδακτικό στόχο «μετρώ μέχρι το τρία» η ερευνήτρια του δείχνει 

πώς να κρατήσει το σχοινάκι έτσι ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί γρηγορότερα. Έπειτα, 

με την βοήθεια της ερευνήτριας ο μαθητής καλείται να περάσει στο σχοινάκι τρείς 
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χρωματιστές χάντρες και στην συνέχεια να βάλει μια χάντρα σε σχήμα καρδιάς. Μαθητής 

και ερευνήτρια συνεργάζονται, μετρούν και κατασκευάζουν το κολιέ.(25’) 

Κλείσιμο: ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του(15’) 

 

 

5η Παρέμβαση 

Θέμα: Μετρώ μέχρι το 10 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Nα μάθει να μετρά μέχρι το δέκα  

 Να ενισχύσει την μνήμη του 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Να βελτιώσει την λεπτή κίνηση των δακτύλων και τον οπτικοκινητικό 

συντονισμό 

 Να ενδυναμώσει τους μύες των δαχτύλων 

 Να ψάξει μέσα στην αίθουσα, να βρει και να ξεχωρίσει τα μπαλόνια από τις 

πλαστικές μπάλες που βρίσκονται σε αυτή  

 Να έρθει σε επαφή με κινήσεις που θα του βελτιώσουν την καθημερινότητα 

(ανοίγοντας ντουλάπες και συρτάρια) 

 Να βάλει δύναμη στα δάχτυλά του για να σκάσει τα μπαλόνια 

ενδυναμώνοντας έτσι τους μύες των δαχτύλων 

 Να διακρίνει τα υλικά (μπαλόνια-πλαστικές μπάλες). 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  
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 Να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες 

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 

Υλικά 

 Γκοφρέ χαρτί 

 Μπαλόνια 

Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος. (2’) 

Κύριο μέρος: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα λειτουργήσει ως συμπληρωματική της 

προηγούμενης. Ο μαθητής στην προηγούμενη παρέμβαση κατέκτησε τον διδακτικό στόχο 

(μετρώ μέχρι το τρία). Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχος ο μαθητής μέσα από παιχνίδι 

να ανέβει γνωστικό επίπεδο και να καταφέρει να μετρά μέχρι το δέκα. Αρχικά η ερευνήτρια 

ξεκινά με μια ανακεφαλαίωση των όσων επιτεύχθηκαν στην προηγούμενη παρέμβαση 

ζητώντας από τον μαθητή να πάρει τρία κομματάκια γκοφρέ χαρτιού και να τα τσαλακώσει 

φτιάχνοντας μικρές μπαλίτσες. Στη συνέχεια, καλεί τον μαθητή να τσαλακώσει άλλα δύο 

κομμάτια γκοφρέ. Η ερευνήτρια μετρά τις πέντε μικρές μπαλίτσες και του ζητά να κάνει το 

ίδιο, βάζοντάς τες μέσα σε έναν αυτοσχέδιο κουμπαρά με στρογγυλό στόμιο. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται πολλές φορές ανεβαίνοντας κάθε φορά και από έναν αριθμό, δηλαδή 5 

μπαλίτσες, 6, 7, 8, 9 και 10 μέχρι ο μαθητής να κατανοήσει πλήρως την μαθηματική 

κλιμάκωση. Ακολουθούν άλλες δυο δραστηριότητες εμπέδωσης. Στην πρώτη ο μαθητής 

καλείται να τυλίξει πιο μεγάλες μπάλες χαρτιού και να παίξει μπάσκετ, πετώντας μέσα στο 

καλάθι που θα έχει τοποθετήσει η ερευνήτρια, τις μπάλες, μετρώντας μέχρι το 10 κάθε 

φορά. Στη δεύτερη δραστηριότητα η ερευνήτρια φουσκώνει δέκα μπαλόνια και τα κρύβει 

μέσα στην αίθουσα σε διάφορα σημεία όπως ντουλάπα, συρτάρι, πίσω από μαξιλάρια, 

ανάμεσα από διάφορα παιχνίδια, μέσα στην πισίνα με τις χρωματιστές πλαστικές μπάλες 

κτλ. Στη συνέχεια ζητά από τον μαθητή να ψάξει μέσα στην αίθουσα και να βρει τα δέκα 

κρυμμένα μπαλόνια και να τα σκάσει ενώ παράλληλα τα μετρά. Έπειτα η ερευνήτρια ζητά 

από τον μαθητή να τσαλακώσει πέντε χαρτάκια γκοφρέ και να τα κολλήσει στο μονοπάτι 

του παραμυθιού έτσι ώστε ο Φίκο να μην χάσει τον δρόμο της επιστροφής. Ακόμη το 

σκάσιμο των μπαλονιών συνδέεται άμεσα με το παραμύθι αφού σε αυτό ο Φίκο σκάει δέκα 

μπαλόνια έτσι ώστε να τρομάξει τα άγρια ζώα του δάσους και να τα απομακρύνει από τον 
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λαβύρινθο.(30’) 

Κλείσιμο: ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του(8’) 

 

6η Παρέμβαση 

Θέμα: Ζωγραφίζω και μετρώ 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Nα εντοπίσει και να χαρακτηρίσει τον αριθμό των φρούτων που βρίσκονται 

σε κάθε τετραγωνάκι 

 Να μάθει τους αριθμούς 

 Να εντοπίσει τον σωστό αριθμό 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Να βελτιώσει την λεπτή κίνηση των δακτύλων και τον οπτικοκινητικό 

συντονισμό 

 Να ενδυναμώσει τους μύες των δαχτύλων 

 Nα εξοικειωθεί με το πιάσιμο του πινέλου 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  

 Να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες 

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 

 

Υλικά: 
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 Φωτοτυπία με φρούτα και αριθμούς 

 

 

 

 

 

 

 

 Τέμπερες 

 Πινέλα 

Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος. 

(5’) 

Κύριο μέρος: Η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή μια φωτοτυπία η οποία αποτελεί μέρος του 

παραμυθιού και όπου πάνω απεικονίζεται και από ένας διαφορετικός αριθμός φρούτων. 

Ζητά από τον μαθητή να ζωγραφίσει τα φρούτα με τις τέμπερες και τα πινέλα και στη 

συνέχεια να μετρήσει τα φρούτα που βρίσκονται σε κάθε κουτάκι. Αφού μετρήσει τα 

φρούτα ο μαθητής καλείται να κυκλώσει την σωστή απάντηση που βρίσκεται ακριβώς κάτω 

από το κουτί. Η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει ανατροφοδοτικά για την ερευνήτρια έτσι 

ώστε να συμπεράνει το επίπεδο που έφτασε ο μαθητής από την προηγούμενη διδακτική 

παρέμβαση. 

(25’) 

Κλείσιμο: Ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ερωτάται αν θυμάται τον αριθμό των φρούτων 

και των λαχανικών που έπρεπε να μαζέψει ο φίκο και με πλαστικά φρούτα διαδραματίζει το 
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παραμύθι (10’) 

 

7η Παρέμβαση 

Θέμα: Κατασκευή ενός δράκου 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να μάθει να διακρίνει και να κατατάσσει τους αριθμούς σε σειρά από τον 

μικρότερο στον μεγαλύτερο 

 Να διαβάζει τους αριθμούς και να τους τοποθετεί σε ζευγάρια για 

παράδειγμα τον αριθμό 1 με τον αριθμό 1.  

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Να ενδυναμώσει τους μύες των δαχτύλων 

 Να κόψει με ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να 

συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών,  

 Να βελτιώσει και να αναπτύξει την παρατηρητικότητα του 

 Να συντονίσει τα δάχτυλά του (κρατώντας το ψαλίδι) 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  

 Να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες 

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 
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Υλικά: 

 Χαρτόνι με σχεδιασμένα μέλη του δράκου και αριθμούς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χάρτινο πιατάκι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κόλλα 
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 Δίκαρφα 

 

 

 

Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος.(5’) 

Κύριο μέρος: Η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή το χαρτόνι όπου πάνω είναι σχεδιασμένα τα 

φτερά, η ουρά και το πρόσωπο του δράκου και του ζητά να κόψει με το ψαλίδι πάνω στις 

γραμμές. Πάνω στα χαρτονάκια είναι γραμμένος και από ένας αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί 

σε κάποιον αριθμό που βρίσκεται πάνω στο χάρτινο πιατάκι. Η ερευνήτρια ζητά από τον 

μαθητή να βρει τους αριθμούς πάνω στα χαρτόνια και να τα τοποθετήσει με την σειρά από 

τον μικρότερο αριθμό στον μεγαλύτερο. Στη συνέχεια ζητά από τον μαθητή να εντοπίσει 

πάνω στο πιατάκι τον αριθμό του κάθε χαρτονιού και να το τοποθετήσει τα καρφάκια στο 

σημείο που είναι γραμμένος ο αριθμός. Τέλος η ερευνήτρια ζητά από τον μαθητή να μετρά 

κάθε φόρα μέχρι τον αριθμό που υπάρχει πάνω στο χαρτάκι που θα κολλάει.(25’) 

Κλείσιμο: Ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του. (10’) 

 

8η Παρέμβαση 

Θέμα: Ένας βοηθός για τον φίκο! 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να αναγνωρίσει τα σχήματα που υπάρχουν στα χαρτόνια  

 Να κατανοήσει τις έννοιες κύκλος και τρίγωνο 

Η εξής δραστηριότητα θα λειτουργήσει ως συμπληρωματική και ανατροφοδοτική της 1ης 

διδακτικής παρέμβασης έτσι ώστε η ερευνήτρια να δει το επίπεδο του μαθητή αλλά και να 

ελέγξει την μνήμη του στα σχήματα μετά από εφτά παρεμβάσεις. 
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Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Να ενδυναμώσει τους μύες των δαχτύλων 

 Να κόβει με ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να 

συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, 

βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του 

 Να συντονίζει τα δάχτυλά του (κρατώντας το ψαλίδι) 

 Να βελτιώσει τη συνδυαστική αντίληψη του και ενισχύσει η μνήμη του. 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  

 Να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες 

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 

Υλικά: 

 Κομμένα χαρτονάκια όπου απεικονίζονται τα μέλη του λαγού(αυτιά, 

μάτια,μύτη)

 

 Πορτοκαλί χαρτόνι 
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 Λευκό χαρτόνι 

 Κόλλα 

 

 Κομμάτια πάζλ όπου πάνω απεικονίζεται η ασπίδα 

Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος.(5’) 

Κύριο μέρος: 

α) Κατασκευή λαγού  

Η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή το λευκό χαρτόνι και του ζητά να κόψει μια ίσια λωρίδα με 

το ψαλίδι. Για να διευκολύνει τον μαθητή τοποθετεί έναν χάρακα πάνω στο χαρτόνι έτσι 

ώστε ο μαθητής να μπορεί να κόψει ίσια την λωρίδα. Στη συνέχεια του δίνει το πορτοκαλί 

χαρτονάκι και του ζητά να κόψει πάνω στις ζωγραφισμένες γραμμές έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί το καρότο του λαγού. Αφού ο μαθητής ολοκληρώσει τις δύο αυτές 

διαδικασίες καλείται να αναγνωρίσει το σχήμα του κύκλου που είναι σχεδιασμένο πάνω στο 

χαρτί, να το ονομάσει και να βρει το ανάλογο κομμάτι από τα μέλη του λαγού που του 

δόθηκαν (μάτι). Στη συνέχεια η ερευνήτρια ζητά από τον μαθητή να το κολλήσει στο 

ανάλογο σημείο. Ακολουθεί η ίδια διαδικασία και με το τρίγωνο (μύτη, καρότο).( 22’) 

β)Φτιάχνω ασπίδα 

Η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή τα κομμάτια του πάζλ με την ασπίδα και του ζητά να τα 

τοποθετήσει στην σωστή σειρά, να τα ενώσει και να κατασκευάσει την ασπίδα.(3’) 
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Κλείσιμο: Ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του. (10’) 

 

9η Παρέμβαση 

Θέμα:Μη χαθείς στο δάσος! 

 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Να ενδυναμώσει τους μύες των δαχτύλων. 

 Να αντιληφθεί την έννοια του χώρου 

 Να σχεδιάσει την διαδρομή του λαβυρίνθου κρατώντας το μολύβι  

 Να ακολουθήσει μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να συντονίσει την 

οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, βελτιώνοντας και 

αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του 

 Να εξασκηθεί στις ίσιες, πλάγιες και λοξές γραμμές και να εξοικειωθεί με το 

πιάσιμο του μολυβιού 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  

 Να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες 

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 
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Υλικά: 

 2 φωτοτυπίες με 

λαβύρινθο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φωτοτυπία με διακεκομμένες γραμμές 
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Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος.(5’) 

Κύριο μέρος: Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή την φωτοτυπία με τον εύκολο 

λαβύρινθο και ζητά από τον μαθητή να δείξει με το δάχτυλό του την διαδρομή που πρέπει 

να ακολουθήσει ο ιππότης έτσι ώστε να βγει από τον λαβύρινθο. Αφού λοιπόν τραβήξει την 

νοητή διαδρομή με το δάχτυλό του καλείται να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με το 

μολύβι. Στη συνέχεια η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή τον δεύτερο λαβύρινθο ο οποίος είναι 

πιο δύσκολος. Έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτόν τρία μήλα έτσι ώστε να διευκολύνουν τον 

μαθητή. Σε αυτό το σημείο ο μαθητής καλείται να σχεδιάσει την διαδρομή πάνω στον 

λαβύρινθο που οδηγεί προς την έξοδο. Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει και τις δύο αυτές 

διαδικασίες η ερευνήτρια του δίνει την τρίτη φωτοτυπία με τις διακεκομμένες γραμμές και 

ζητά από τον μαθητή να ακολουθήσει τις γραμμές με το μολύβι του. (30’) 

Κλείσιμο: Ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του. (5’) 

 

 

 

 

 

 

10η Παρέμβαση 

Θέμα:Μαγικό σπαθί 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να αναγνωρίσει τα σχήματα που υπάρχουν στις χάντρες και να τα 

χαρακτηρίσει 

 Να κατανοήσει τις έννοιες κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο, αστέρι , ρόμβος 
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Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Να ενδυναμώσει τους μύες των δαχτύλων 

 Να ζωγραφίσει εντός οριοθετημένων γραμμών 

 Να βελτιώσει τις λεπτές κινήσεις των δαχτύλων κρατώντας το πινέλο και τις 

χάντρες 

 Να συντονίσει και τα δύο του χέρια έτσι ώστε να τοποθετήσει κόλλα στις 

χάντρες 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  

 Να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες 

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 
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Υλικά: 

 Φωτοτυπία με σπαθί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πολύχρωμες χάντρες 

 

 

 

 

 Πινέλο 

 Μαρκαδόροι 

 Κόλλα  

Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του παραμυθιού 

ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο το οποίο θα 

κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό μέρος.(5’) 
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Κύριο μέρος: Αρχικά η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή την φωτοτυπία με το σπαθί και ζητά 

να το ζωγραφίσει με χρώματα που αυτός επιθυμεί. Καλεί τον μαθητή να ζωγραφίσει εντός 

οριοθετημένων γραμμών, όσο αυτό είναι δυνατόν. Στη συνέχεια η ερευνήτρια δίνει στον 

μαθητή ένα πινέλο, κόλλα και τις χάντρες και ζητά από τον μαθητή να χρησιμοποιήσει το 

πινέλο για να τοποθετήσει την κόλλα πάνω στις χάντρες και στην συνέχεια να τις κολλήσει 

πάνω στο σπαθί. Κάθε φορά που ο μαθητής κολλά και μια χάντρα στο σπαθί η ερευνήτρια 

ζητά να την χαρακτηρίσει, για παράδειγμα κύκλος, τετράγωνο, αστέρι , ρόμβος. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα των μαθηματικών και 

συγκεκριμένα με τα γεωμετρικά σχήματα. Ακόμη, είναι συμπληρωματική και 

ανατροφοδοτική της δραστηριότητας 1 και 8 και βοηθά την ερευνήτρια να δει το επίπεδο 

του μαθητή αλλά και να ελέγξει την μνήμη του στα σχήματα μετά από δέκα παρεμβάσεις. 

Τέλος, ο μαθητής τσακίζει το σπαθί στα σημεία που χρειάζεται έτσι ώστε να είναι έτοιμο να 

ενσωματωθεί στο παραμύθι. (30’) 

Κλείσιμο: Ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε κατασκευάσει 

μόνος του. (5’) 

 

11η Παρέμβαση 

Θέμα:Το παλάτι της Ντίντι 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Να κόβει με ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να 

συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, 

βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του 

 Να συντονίζει τα δάχτυλά του (κρατώντας το ψαλίδι) 

 Να σχεδιάσει τα βουνά κρατώντας το μολύβι και να ακολουθήσει μια 

καθορισμένη γραμμή με σκοπό να συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις 

λεπτές κινήσεις των χεριών 

 Να τσακίσει το χαρτόνι βάζοντας δύναμη στα δάχτυλά του 
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 Να εξασκηθεί στις ίσιες και πλάγιες γραμμές 

 Να εξοικειωθεί με το πιάσιμο του μολυβιού- ψαλιδιού-πινέλο 

 Να μάθει να χειρίζεται καινούρια υλικά 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστεί με την εκπαιδευτικό για την διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων  

 Να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες 

 Να διαδραματίσει το παραμύθι με αντικείμενα που κατασκεύασε 
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Υλικά: 

 Χαρτόνι με κάστρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χαρτί με σχεδιασμένα 

σύννεφα 

 

 

 

 

 

 

 Χαρτόνι με 

διακεκομμένες γραμμές 

για σχεδιασμό βουνών 
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 Μαρκαδόροι 

 Κόλλα 

 Πινέλο 

 Ψαλίδι 

 Οδοντογλυφίδες 

 Σπάγκος 

Προετοιμασία: Η ερευνήτρια διαβάζει στον μαθητή το κατάλληλο σημείο του 

παραμυθιού ώστε ο μαθητής να ενταχθεί στο θέμα και να γνωρίσει το αντικείμενο 

το οποίο θα κατασκευάσει στο κύριο μέρος και θα διαδραματίσει στο τελικό 

μέρος.(5’) 

Κύριο μέρος: Η ερευνήτρια δίνει στον μαθητή το χαρτόνι όπου απεικονίζεται το 

παλάτι. Με την βοήθεια της ερευνήτριας ο μαθητής ακολουθεί τις οδηγίες και 

τσακίζει το χαρτόνι στα κατάλληλα σημεία. Ακόμη πάνω στο παλάτι υπάρχουν 

διακεκομμένες γραμμές τις οποίες ο μαθητής πρέπει να συνεχίσει έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν τα παράθυρα του παλατιού. Αφού τσακίσει το παλάτι με επιτυχία 

τοποθετεί στα σημεία που προεξέχουν κόλλα και το κολλά στο παραμύθι. Στην 

συνέχεια, κόβει τα σύννεφα με το ψαλίδι ακολουθώντας τις γραμμές που είναι 

σχεδιασμένες πάνω στο χαρτί και τα κολλά πάνω στο παραμύθι. Έπειτα σχεδιάζει τα 

βουνά ακολουθώντας τις διακεκομμένες γραμμές που βρίσκονται πάνω στο χαρτόνι. 

Για να δώσουν χρώμα στο παραμύθι η ερευνήτρια ζητά από τον μαθητή να 

ζωγραφίσει ακόμη χόρτα και έναν ήλιο. Ακολουθεί η κατασκευή της πτυσσόμενης 

πύλης όπου ο μαθητής θα πρέπει να περάσει τον σπάγκο μέσα από την τρύπα που 

υπάρχει πάνω στην πύλη. Τέλος, ο μαθητής κατασκευάζει σημαίες με 

οδοντογλυφίδες και χαρτί και τις τοποθετεί πάνω στο παλάτι. (20’) 

Κλείσιμο: Ο μαθητής διαδραματίζει το παραμύθι με τα αντικείμενα που είχε 
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κατασκευάσει μόνος του. (15’) 

 

 

 

 

Ημερολόγια των παρεμβάσεων 

Παρέμβαση 1Η: Ας γίνουμε βασιλιάδες! 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

 

 Στην συγκεκριμένη παρέμβαση η μέθοδος που κυριαρχούσε ήταν η 

μαθητοκεντρική. Ο μαθητής συμμετείχε ενεργά σε όλη την διαδικασία της 

διδασκαλίας με το να αναγνωρίζει τα σχήματα, να τα ονομάζει, να τα διακρίνει και 

τέλος να τα κολλάει στο κατάλληλο σχήμα που ήταν σχεδιασμένο στο χάρτινο 

στέμμα. Ακόμη η διδασκαλία σχεδιάστηκε πάνω στα ενδιαφέροντα του μαθητή 

(παιχνίδι με ενσφηνώματα) έχοντας ως σκοπό να του προσφέρει τις απαραίτητες 

γνώσεις πάνω στα γεωμετρικά σχήματα. Τέλος ο ρόλος της ερευνήτριας ήταν να 

παρακολουθεί την δραστηριότητα του μαθητή, να τον καθοδηγεί, να τον 

ενθαρρύνει και να τον βοηθά σε περίπτωση δυσκολίας.  

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή 

αξιοσημείωτο; 

 Κατά την διάρκεια της πρώτης διδακτικής παρέμβασης δεν αντιμετώπισα 

κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο μαθητής ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί και το 

παιχνίδι του φάνηκε ενδιαφέρον αφού συνδέονταν με την πλοκή του παραμυθιού. 

 

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

 Τα σημεία της παρέμβασης που ο μαθητής ανταποκρίθηκε με επιτυχία ήταν 

στο να ονομάζει, να διακρίνει και να κολλά στο χαρτόνι το τρίγωνο, το τετράγωνο 

και το σχήμα καρδιάς. Τα σχήματα που δυσκόλεψαν τον μαθητή ήταν αυτό του 
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κύκλου και το οβάλ αφού θεωρούσε ότι ήταν ίδια. Μετά από διευκρίνιση και πολλά 

παραδείγματα της ερευνήτριας ο μαθητής κατάφερε να διακρίνει τα δύο αυτά 

σχήματα, να τα ονομάζει ενώ παράλληλα τα κολλούσε στο χαρτόνι.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με τον μαθητή 

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

 Έχοντας ως δεδομένο ότι στον μαθητή αρέσουν πολύ τα διάφορα παιχνίδια 

με ενσφηνώματα ξεκίνησα τις παρεμβάσεις μου με ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο μαθητής 

δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αντιθέτως ανταποκρίθηκε επιτυχώς 

στην αναγνώριση των σχημάτων και τα κόλλησε στο κατάλληλο σχήμα με ευκολία. 

Το σημείο της παρέμβασης που κούρασε, ίσως, τον μαθητή ήταν στο σημείο από 

του ζητούνταν να ονοματίσει τα σχήματα κάθε φορά που τα κολλούσε στο χάρτινο 

στέμμα.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Κατά την διάρκεια της παρέμβασης παρατήρησα ότι ο μαθητής 

δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα ονόματα των σχημάτων. Πιο συγκεκριμένα το 

σχήμα του τριγώνου, του τετραγώνου και της καρδιάς δεν τον δυσκόλεψαν καθόλου 

αφού τα γνώριζε από την αρχή και κάθε φορά που έπρεπε να κολλήσει ένα 

απόκομμα σε σχήμα τριγώνου, τετραγώνου ή καρδιάς το έκανε με ευκολία 

ονοματίζοντας τα παράλληλα. Το σημείο που δυσκολεύτηκε ήταν στην διάκριση του 

κυκλικού σχήματος με του οβάλ. Ο μαθητής μη γνωρίζοντας το οβάλ σχήμα, 

επιχειρούσε να το κολλήσει στο σχήμα του κύκλου που εμφανιζόταν στο χαρτόνι. 

Στη συνέχεια όμως, και με την βοήθεια της ερευνήτριας, ο μαθητής κατάφερε να 

διακρίνει επιτυχώς τα σχήματα, να τα ονοματίζει και να τα κολλά στο κατάλληλο 

σημείο του χαρτονιού.  

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 Οι στόχοι που είχα θέσει στην συγκεκριμένη παρέμβαση ήταν ο μαθητής 

μέσα από το παιχνίδι να ενισχύσει την επιδεξιότητά του, να βελτιώσει τις λεπτές 

κινήσεις των χεριών (πιάνοντας και κολλώντας τα μικρά σχήματα πάνω στο 
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χαρτόνι), να κατακτήσει τις έννοιες(τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος, οβάλ, σχήμα 

καρδιάς) να μπορεί να ονομάσει και να διακρίνει τα σχήματα. Ο μαθητής κατάφερε 

να ολοκληρώσει επιτυχώς την δραστηριότητα αφού ονόμασε, διέκρινε και ξεχώρισε 

τα σχήματα και τέλος τα κόλλησε στην σωστή θέση πάνω στο στέμμα.  

 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Το σημείο που δυσκόλεψε περισσότερο τον μαθητή ήταν η διάκριση του 

σχήματος του κύκλου με το σχήμα οβάλ. Αν σχεδίαζα ξανά την παρέμβαση θα 

παρέλειπα το οβάλ σχήμα έτσι ώστε η διάκριση των γεωμετρικών σχημάτων να 

γίνει πιο εύκολη και κατανοητή.  

 

Παρέμβαση 2Η : Μια φουρτουνιασμένη θάλασσα 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν η 

μαθητοκεντρική. Ο μαθητής συμμετείχε ενεργά σε όλη την διαδικασία της 

διδασκαλίας με το να ζωγραφίζει την θάλασσα, να σκίζει το χαρτί σε λωρίδες και να 

τσακίζει το χαρτί στα σημεία που του υποδείκνυε η ερευνήτριας έτσι ώστε να 

φτιάξει τα καραβάκια που θα κολλούσε πάνω στην θάλασσα. Ακόμη ο ρόλος της 

ερευνήτριας ήταν να παρακολουθεί την δραστηριότητα του μαθητή, να τον 

καθοδηγεί, να τον ενθαρρύνει και να τον βοηθά σε περίπτωση δυσκολίας. Τέλος 

γνωρίζοντας τα ενδιαφέροντα του μαθητή και τις κλίσεις του η διδασκαλία 

προσαρμόστηκε ανάλογα με αυτά δίνοντας του την ευκαιρία να ζωγραφίσει 

βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την λεπτή του κινητικότητα.  

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο 

ή αξιοσημείωτο; 

 Κατά την διάρκεια της 2ης παρέμβασης δεν αντιμετωπίστηκε κανένα 

απολύτως πρόβλημα. Ο μαθητής ζωγράφιζε με τα πινέλα και τις νερομπογιές στο 

χαρτί ακολουθώντας τις οδηγίες της ερευνήτριας. Ακόμη έσκισε και τσάκισε το χαρτί 
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χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα αφού όλα τα βήματα που έπρεπε να 

ακολουθήσει δίνονταν από την ερευνήτρια κάθε φορά.  

 

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

 Όλα τα σημεία της παρέμβασης ήταν επιτυχή αφού δεν αντιμετωπίσαμε 

κανένα πρόβλημα. Ο μαθητής ενδυνάμωνε τους μύες των χεριών τραβώντας λοξές, 

ίσιες και πλάγιες γραμμές ενώ παράλληλα εξασκούνταν και στο κράτημα του 

πινέλου. Ακόμη ο μαθητής έδειχνε ενθουσιασμένος με την ζωγραφιά και τα 

χρώματα αλλά και με τα καραβάκια που έπρεπε να τσαλακώσει έτσι ώστε να γίνει η 

αναπαράσταση του παραμυθιού πάνω στο χαρτί. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Ο μαθητής ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην δραστηριότητα. Ζωγράφιζε και 

τσαλάκωνε το χαρτί με ενθουσιασμό θέλοντας να δει το τελικό αποτέλεσμα που θα 

αποτελούσε μια σελίδα του παραμυθιού. Ο ζήλος και η επιθυμία του μαθητή να 

ζωγραφίσει με νερομπογιές αποτέλεσε έμπνευση για τις επόμενες δραστηριότητες. 

 

4. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Ο μαθητής δεν συνάντησε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην συγκεκριμένη 

παρέμβαση. Καθ’ όλη την διαδικασία επικρατούσε το δημιουργικό πνεύμα και ο 

μαθητής έδειχνε ενθουσιασμένος με τις δραστηριότητες. 

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

5. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 Στόχοι αυτής της δραστηριότητας ήταν, ο μαθητής, να βελτιώσει την λεπτή 

κίνηση των δακτύλων και τον οπτικοκινητικό συντονισμό, να εξασκηθεί στις ίσιες, 

πλάγιες και λοξές γραμμές, να μάθει να πιάνει τα πινέλα και να τσακίζει το χαρτί σε 

ίσα μέρη. Οι παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν με επιτυχία και ο μαθητής δεν 

αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα αφού κατάφερε να κρατήσει τα διάφορα πινέλα 

(λεπτά και πιο χοντρά) με τον σωστό τρόπο και να τραβήξει λοξές και ίσιες γραμμές 
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ακολουθώντας τις εντολές της ερευνήτριας και να τσακίσει τα καραβάκια στα 

σημεία που του υποδείκνυε η ερευνήτριας. 

 

6. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα φάνηκε τόσο διασκεδαστική και 

ενδιαφέρουσα στον μαθητή που δεν θα άλλαζα κανένα σημείο της. Η επιθυμία του 

και ο ενθουσιασμός του για τα χρώματα και την ζωγραφική ήταν τόσο μεγάλη που ο 

μαθητής μέσα από το παιχνίδι βελτίωσε τις κινήσεις των δαχτύλων του με επιτυχία.  

 

Παρέμβαση 3Η: Κατασκευή Popupart σπιτιού  

 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

Στην συγκεκριμένη παρέμβαση η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 

μαθητοκεντρική. Ο μαθητής συμμετείχε ενεργά σε όλη την διαδικασία της 

διδασκαλίας ακολουθώντας τις οδηγίες της ερευνήτριας. Ο ρόλος της ερευνήτριας 

ήταν να παρακολουθεί την δραστηριότητα του μαθητή, να τον καθοδηγεί, να τον 

ενθαρρύνει και να τον βοηθά σε περίπτωση δυσκολίας. Όλη η διδασκαλία 

προϋπέθετε τον ενεργό ρόλο του μαθητή με το να τσακίζει το χαρτί, να το κόβει και 

να κολλά στο χαρτόνι. 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο 

ή αξιοσημείωτο; 

Όλη η διαδικασία της διδασκαλίας ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο 

πρόβλημα. Ο μαθητής συνεργάστηκε με την ερευνήτρια και ακολούθησε τις οδηγίες 

της, άκουγε με προσοχή και εκτελούσε τις εντολές.  

 

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

Γιατί; 

Ο μαθητής δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα στα σημεία της διδασκαλίας 

που έπρεπε να τσακίσει το χαρτί αφού του ήταν κάτι γνώριμο από τις προηγούμενες 



110 
 

διδασκαλίες. Αντιθέτως, όταν ο μαθητής κλήθηκε να κόψει το χαρτί στα σημεία που 

ήταν σχεδιασμένα με το μολύβι δυσκολεύτηκε να κόψει το χαρτί ακολουθώντας τις 

γραμμές και πολλές φορές τα κοψίματα ξέφευγαν από τις σχεδιασμένες γραμμές.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Η δραστηριότητα ξεκίνησε αφού πρώτα η ερευνήτριας ανακοίνωσε στον 

μαθητή ότι αυτό που θα έφτιαχναν θα ήταν το σπίτι του Φίκο (του ήρωα του 

παραμυθιού). Ο μαθητής έδειχνε πολύ ενθουσιασμένος και συγκεντρωμένος στις 

οδηγίες της ερευνήτριας. Του άρεσε που κατασκεύαζε το σπίτι του Φίκο βήμα-βήμα, 

τα σημεία όμως που τον κούρασαν ήταν αυτά που προϋπέθεταν την χρήση 

ψαλιδιού καθώς δεν μπορούσε να βάλει την απαραίτητη δύναμη σε αυτό 

ακολουθώντας παράλληλα τις ευθείες γραμμές γι’ αυτό και πολλές φορές ξέφευγε 

από τις προσχεδιασμένες γραμμές.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Το σημείο που δυσκόλεψε περισσότερο τον μαθητή ήταν η χρήση του 

ψαλιδιού. Ο μαθητής φάνηκε να δυσκολεύεται να βάλει δύναμη και να κρατήσει 

σωστά το ψαλίδι ενώ παράλληλα έκοβε τα σημεία που ήταν σχεδιασμένα στο χαρτί. 

Στην συνέχεια όμως και με την βοήθεια της ερευνήτριας που κρατούσε έναν 

βοηθητικό χάρακα δίπλα από το χαρτί έτσι ώστε να μην ξεφεύγει ο μαθητής από τις 

γραμμές, ο μαθητής κατάφερε να κόψει τις ίσιες γραμμές με επιτυχία.  

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 

Στόχοι αυτής της δραστηριότητας ήταν ο μαθητής να τσακίσει το χαρτόνι 

βελτιώνοντας και ενδυναμώνοντας τους μύες των δαχτύλων. Στη συνέχεια να κόψει 

με το ψαλίδι ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να συντονίσει την 

οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, βελτιώνοντας και 

αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη, η δραστηριότητα 
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έχει ως στόχο ο μαθητής να συντονίζει τα δάχτυλά του (κρατώντας το ψαλίδι και 

τσακίζοντας το χαρτί), να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες. Όλοι οι στόχοι 

επετεύχθησαν άλλοι με περισσότερη επιτυχία (τσάκιση του χαρτιού, εκτέλεση 

οδηγιών) και άλλοι με μια μικρή βοήθεια από την ερευνήτρια (κόψιμο με ψαλίδι 

ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή).  

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 

Οι αλλαγές που θα έκανα στην διδασκαλία μου θα ήταν στα σημεία που ο 

μαθητής έπρεπε να κόψει με ψαλίδι. Θα τσάκιζα τα σημεία έτσι ώστε ο μαθητής να 

μην μπορεί να ξεφύγει από τις γραμμές και να κόψει σε ευθεία το χαρτί.  

 

Παρέμβαση 4Η: Ένα δώρο για την Ντίντι 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και σε αυτή την παρέμβαση ήταν η 

μαθητοκεντρική. Αρχικά η ερευνήτρια επίδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής 

έπρεπε να εργαστεί και στην συνέχεια παρακολουθούσε την δραστηριότητα του 

μαθητή, τον καθοδηγούσε, και τον βοηθούσε σε περίπτωση δυσκολίας. Ο μαθητής 

συμμετείχε ενεργά σε όλη την διαδικασία της διδασκαλίας με το να μετρά να 

ξεχωρίζει και να περνά τις χάντρες στο σχοινάκι.  

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή 

αξιοσημείωτο; 

 Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας δεν συναντήθηκε κάποιο 

αξιοσημείωτο πρόβλημα εκτός του ότι κούρασε τον μαθητή. Ο μαθητής έπρεπε να 

μετρά τρείς χρωματιστές χάντρες και έπειτα να τις περνά μέσα από το σχοινάκι έτσι 

ώστε να φτιάξει το κολιέ για την πριγκίπισσα του παραμυθιού. Αφού περνούσε τις 

τρείς χάντρες έπρεπε να δηλώσει ότι ολοκλήρωσε την διαδικασία βάζοντας μια 

μεταλλική χάντρα σε σχήμα καρδιάς. Ο μαθητής έδειξε να κουράζεται μετά από 
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τρείς φορές που ολοκλήρωσε την ίδια διαδικασία γι’ αυτό χρειάστηκε να κάνουμε 

ένα μικρό διάλειμμα και έπειτα να συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία.  

 

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

 Αφού αρχικά η ερευνήτρια έδειξε στον μαθητή την διαδικασία που έπρεπε 

να ακολουθήσει μέτρησαν μαζί μέχρι το τρία έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο 

διδακτικός στόχος. Ο μαθητής κατάφερε με επιτυχία να μετρά και να ξεχωρίζει κάθε 

φορά τρείς χρωματιστές χάντρες. Ακόμη, ο μαθητής κατάφερε να περάσει τις 

χάντρες μέσα στον σχοινάκι πράγμα που στην αρχή τον δυσκόλευε. Στην συνέχεια 

όμως και αφού είχε επαναληφθεί πολλές φορές η ίδια διαδικασία το έκανε με 

μεγαλύτερη ευκολία. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Αρχικά ο μαθητής ενθουσιάστηκε με τις χρωματιστές χάντρες και το παιχνίδι. 

Η ερευνήτρια του εξήγησε ότι το κολιέ που θα έφτιαχναν θα ήταν ένα δώρο για την 

πριγκίπισσα του παραμυθιού πράγμα που βοήθησε τον μαθητή να μείνει 

συγκεντρωμένος και να ακολουθήσει τις οδηγίες της ερευνήτριας. Μετά όμως από 

πολλές επαναλήψεις ο μαθητής φάνηκε να κουράζεται γι’ αυτό και μεσολάβησε ένα 

μικρό διάλειμμα έτσι ώστε ο μαθητής να ξεκουραστεί.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Δεν παρουσιάστηκε κάποια δυσκολία κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. Ο 

μαθητής κατέκτησε με ευκολία τον διδακτικό στόχο μετρώ μέχρι το τρία και 

κατάφερε να περάσει τις χάντρες στο σχοινάκι. Το μόνο δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν 

η συνεχή επανάληψη της διαδικασίας. 

 

 

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 
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 Σκοπός της δραστηριότητας ήταν ο μαθητής να μάθει να μετρά μέχρι το τρία 

βάζοντας κάθε φορά μία μία χάντρα μέσα στο σχοινί. Η διαδικασία αυτή έχει ως 

στόχο να βοηθήσει το παιδί να εστιάσει την προσοχή του σε αυτό που κάνει, να 

κατανοήσει πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται η δουλειά που έχει να κάνει (αφού 

μετρήσει μέχρι το τρία περνά στο σχοινί την χάντρα με σχήμα καρδιάς για να 

δηλώσει ότι τελείωσε) καθώς και να βελτιώσει την λεπτή κίνηση των δακτύλων και 

τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Οι παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν αφού ο μαθητής 

κάθε φορά μετρούσε και ξεχώριζε τρείς χρωματιστές χάντρες. Ακόμη με την διαρκή 

επανάληψη έμαθε να εστιάζει στο σχοινάκι και να περνά την χάντρα ανάμεσα 

βελτιώνοντας παράλληλα και την λεπτή κίνηση των δαχτύλων. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Οι μόνες αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην συγκεκριμένη 

διδασκαλία είναι να γινόταν λιγότερο μονότονη έτσι ώστε να μην κουραζόταν ο 

μαθητής. Για παράδειγμα, ο μαθητής θα ξεκινούσε μετρώντας τρείς χάντρες, στην 

συνέχεια τέσσερις και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση όμως η διδασκαλία θα 

ήταν πιο απαιτητική και ίσως συναντούσαμε άλλα προβλήματα.  

 

Παρέμβαση 5Η: Μετρώ μέχρι το 10 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

 

 Στην συγκεκριμένη παρέμβαση η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 

μαθητοκεντρική. Ο μαθητής συμμετείχε ενεργά σε όλη την διαδικασία της 

διδασκαλίας ακολουθώντας τις οδηγίες της ερευνήτριας. Ο ρόλος της ερευνήτριας 

ήταν κυρίως συντονιστικός. Αφού έδινε τις οδηγίες στον μαθητή παρακολουθούσε 

την δραστηριότητα ,τον καθοδηγούσε, τον ενθάρρυνε και να τον βοηθούσε σε 

περίπτωση δυσκολίας. Όλη η διδασκαλία προϋπέθετε τον ενεργό ρόλο του μαθητή 

με το να κόβει και να τσαλακώνει το χαρτί και στη συνέχεια να το τοποθετεί στον 

ειδικό κουμπαρά με το στρογγυλό στόμιο, να πετάει τις μπάλες στο καλάθι 



114 
 

παίζοντας μπάσκετ και να τσαλακώνει μικρές μπαλίτσες γκοφρέ για να τις κολλήσει 

στην συνέχεια στο μονοπάτι του παραμυθιού. 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

 Ο μαθητής συνεργάστηκε με την ερευνήτρια και ακολούθησε τις οδηγίες της, 

άκουγε με προσοχή και εκτελούσε τις εντολές αφού και σε αυτή την περίπτωση 

επιθυμούσε να συμπληρώσει την πλοκή του παραμυθιού και να αποκτήσει ενεργό 

ρόλο. Το σημείο που δυσκολεύτηκε ο μαθητής ήταν όταν του ζητήθηκε να εντοπίσει 

τα φουσκωμένα μπαλόνια που είχε κρύψει η ερευνήτριας μέσα στην αίθουσα και 

να τα σκάσει με τα χέρια. Ο μαθητής σε αυτή την περίπτωση άνοιγε τις ντουλάπες 

που υπήρχαν μέσα στην αίθουσα, τα συρτάρια, έψαχνε πίσω από μαξιλάρια, 

ανάμεσα από διάφορα παιχνίδια, μέσα στην πισίνα με τις χρωματιστές πλαστικές 

μπάλες κτλ. Εντόπισε με επιτυχία τα μπαλόνια που υπήρχαν μέσα στις ντουλάπες, 

τα συρτάρια και πίσω από τα μαξιλάρια, δυσκολεύτηκε όμως να ξεχωρίσει το 

μπαλόνι από τις χρωματιστές πλαστικές μπάλες που βρισκόταν μέσα στην πισίνα 

και σε σημεία που υπήρχαν πολλά χρωματιστά παιχνίδια. Παρουσιάστηκε λοιπόν 

ένα μικρό πρόβλημα στην οπτική του αντίληψη αφού χρειάστηκε λίγη βοήθεια για 

να βρει τα μπαλόνια που βρίσκονταν ανάμεσα από άλλα χρωματιστά αντικείμενα. 

Ακόμη πολλές φορές, όταν εντόπιζε το μπαλόνι και προσπαθούσε να το σκάσει δεν 

μπορούσε να βάλει την κατάλληλη δύναμη στα χέρια με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιεί τα νύχια του. Τέλος, μια ακόμη δυσκολία που εντοπίστηκε ήταν στο 

σημείο όπου ζητήθηκε από τον μαθητή να στοχεύσει το καλάθι και να πετάξει τις 

χάρτινες μπάλες που είχε φτιάξει ο ίδιος. Ο μαθητής πετούσε τις χάρτινες μπάλες 

όμως μόνο μερικές από αυτές κατάφεραν να μπουν μέσα στο καλάθι. Η 

συγκεκριμένη δυσκολία όμως που συνάντησε ο μαθητής είναι φυσιολογική αφού 

πρώτη φορά εκτελούσε τέτοιου είδους οδηγίες και οι χάρτινες μπάλες ήταν πολύ 

ελαφριές έτσι ώστε να διευκολύνουν τον στόχο του. 

 

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

Γιατί; 
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 Γενικά και οι τρεις δοκιμασίες της συγκεκριμένης δραστηριότητας 

επιτεύχθηκαν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο μαθητής το διασκέδασε αφού 

στην δεύτερη δοκιμασία που έψαχνε τα μπαλόνια η ερευνήτριας έβαλε μουσική για 

να γίνει η εξερεύνηση πιο διασκεδαστική. Ο μαθητής έψαχνε τα μπαλόνια και 

παράλληλα χόρευε στους ρυθμούς του τραγουδιού. Ακόμη, το σημείο όπου ο 

μαθητής έσκιζε το γκοφρέ χαρτί σε λωρίδες και το έκανε μπαλίτσες για να το 

τοποθετήσει μέσα στον αυτοσχέδιο κουμπαρά ήταν από τα πιο επιτυχημένο. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μαθητής δεν ήθελε να σταματήσει να σκίζει το χαρτί και να το 

κάνει μπαλίτσες μέχρι να καταφέρει να γεμίσει τον κουμπαρά. Αυτές οι δυο 

δοκιμασίες άρεσαν περισσότερο στον μαθητή διότι ήταν κάτι διαφορετικό από τις 

προηγούμενες φορές. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Στον μαθητή άρεσε πολύ το ψάξιμο των μπαλονιών το οποίο συνοδευόταν 

και από μουσική. Ο μαθητής έψαχνε τα μπαλόνια ενώ παράλληλα χόρευε στους 

ρυθμούς του τραγουδιού. Ακόμη, στο σημείο όπου ο μαθητής έσκιζε το γκοφρέ 

χαρτί σε λωρίδες και το έκανε μπαλίτσες για να το τοποθετήσει μέσα στον 

αυτοσχέδιο κουμπαρά ήταν από τα πιο επιτυχημένο. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής 

δεν ήθελε να σταματήσει να σκίζει το χαρτί και να το κάνει μπαλίτσες μέχρι να 

καταφέρει να γεμίσει τον κουμπαρά. Αυτό που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν να 

ξεχωρίσει το μπαλόνι από τις χρωματιστές πλαστικές μπάλες που βρισκόταν μέσα 

στην πισίνα και σε σημεία που υπήρχαν πολλά χρωματιστά παιχνίδια. 

Παρουσιάστηκε λοιπόν ένα μικρό πρόβλημα στην οπτική του αντίληψη αφού 

χρειάστηκε λίγη βοήθεια για να βρει τα μπαλόνια που βρίσκονταν ανάμεσα από 

άλλα χρωματιστά αντικείμενα. Ακόμη πολλές φορές, όταν εντόπιζε το μπαλόνι και 

προσπαθούσε να το σκάσει δεν μπορούσε να βάλει την κατάλληλη δύναμη στα 

χέρια με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί τα νύχια του.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Τα προβλήματα που συνάντησε ο μαθητής ήταν φυσιολογικά για το επίπεδό 

του. Πολλές από τις δοκιμασίες όπως καλαθοσφαίριση με χάρτινες μπάλες ήταν 
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εντελώς καινούρια για τον μαθητή και ήταν φυσιολογικό να συναντήσει κάποια 

δυσκολία στον στόχο αφού οι μπάλες ήταν και ελαφριές και δεν είχε προβεί 

παλαιότερα σε τέτοιου είδους δοκιμασίες. Ακόμη φυσιολογική κρίνεται και η 

δυσκολία του μαθητή να σκάσει τα μπαλόνια λόγω του συνδρόμου καλοήθους 

υπερευλυγισίας των αρθρώσεων που έχει διαγνωσθεί. Τα δάχτυλα των χεριών του 

λυγίζουν τόσο που δεν του επιτρέπουν να συγκεντρώσει την κατάλληλη δύναμη 

έτσι ώστε να σκάσει το μπαλόνι γι αυτό πολλές φορές και ο μαθητής χρησιμοποίησε 

τα νύχια του. Κάτι ακόμη που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν να ξεχωρίσει το μπαλόνι 

από τις χρωματιστές πλαστικές μπάλες που βρισκόταν μέσα στην πισίνα και σε 

σημεία που υπήρχαν πολλά χρωματιστά παιχνίδια. Παρουσιάστηκε λοιπόν ένα 

μικρό πρόβλημα στην οπτική του αντίληψη αφού χρειάστηκε λίγη βοήθεια για να 

βρει τα μπαλόνια που βρίσκονταν ανάμεσα από άλλα χρωματιστά αντικείμενα.  

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 Οι στόχοι αυτής της δραστηριότητας ήταν να καταφέρει να μετρά μέχρι το 

δέκα ενώ παράλληλα εξασκούσε τις λεπτές κινήσεις των δαχτύλων αλλά και τον 

οπτικοκινητικό του συντονισμού. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν με επιτυχία αφού ο 

μαθητής μετά το πέρας των τριών δοκιμασιών και έπειτα από πολλές επαναλήψεις 

κατάφερε να μετρά μέχρι το δέκα και ενδυνάμωσε τους μύες των δαχτύλων με το 

τσάκισμα των χαρτιών και το σκάσιμο των μπαλονιών. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα και αυτό 

γιατί εντόπισα και κατανόησα τις δυνατότητες και πολλές από τις δυσκολίες που 

μέχρι τώρα δεν είχα παρατηρήσει όπως το να δυσκολεύεται να εντοπίσει ένα 

χρωματιστό αντικείμενο ανάμεσα σε άλλα. Ακόμη, με βοήθησε να ελέγξω τις 

δυνατότητες του μαθητή και νοητικά αλλά και σωματικά.  

 

Παρέμβαση 6Η: Ζωγραφίζω και μετρώ 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 
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1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και σε αυτή την παρέμβαση ήταν η 

μαθητοκεντρική. Αρχικά η ερευνήτριας επίδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής 

έπρεπε να εργαστεί και στην συνέχεια παρακολουθούσε την δραστηριότητα του 

μαθητή, τον καθοδηγούσε, και τον βοηθούσε σε περίπτωση δυσκολίας. Ο μαθητής 

συμμετείχε ενεργά σε όλη την διαδικασία της διδασκαλίας με το να μετρά να 

ζωγραφίζει το παραμύθι. Η ερευνήτριας έδωσε στον μαθητή μια φωτοτυπία η 

οποία αποτελούσε μέρος του παραμυθιού και όπου πάνω απεικονίζονταν και από 

ένας διαφορετικός αριθμός φρούτων. Η διαδικασία αυτή λειτούργησε 

ανατροφοδοτικά για την ερευνήτρια και έτσι να συμπέρανε το επίπεδο που έφτασε 

ο μαθητής από την προηγούμενη διδακτική παρέμβαση. 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή 

αξιοσημείωτο; 

 Ο μαθητής δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ως προς το νοητικό του 

επίπεδο. Συγκεκριμένα κατάφερε και μέτρησε με επιτυχία τα φρούτα που 

βρισκόταν στην φωτοτυπία που του δόθηκε και κύκλωσε τον σωστό αριθμό που 

αντιστοιχούσε σε κάθε κουτάκι. Το σημείο που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν το να 

ζωγραφίσει εντός ενός καθορισμένου πλαισίου που του υποδείκνυε κάθε φρούτο. 

Για παράδειγμα, ο μαθητής δεν μπορούσε να ζωγραφίσει εντός της σχηματισμένης 

μορφής γεγονός που αποδεικνύει ότι ο μαθητής αδυνατούσε να συντονίσει με 

ευκολία τις κινήσεις των δαχτύλων του ενώ παράλληλα χειρίζονταν ένα αντικείμενο 

όπως το πινέλο. Η αδυναμία αυτή αρχικά ερμηνευτικέ από την ερευνήτρια ως ένα 

είδος αντίδρασης στις δραστηριότητες, γι’ αυτό τον λόγω ακολούθησε ένα μικρό 

διάλλειμα έτσι ώστε ο μαθητής να ηρεμίσει και να μπορεί να συνεργαστεί. Έπειτα 

του δόθηκε πάλι η ίδια φωτοτυπία και του ζητήθηκε να ακολουθήσει την ίδια 

διαδικασία με πριν, αυτή την φορά με μαρκαδόρους, όμως το αποτέλεσμα ήταν ίδιο 

ο μαθητής δεν κατάφερε να ζωγραφίσει εντός του καθορισμένου πλαισίου.  

 

3.Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

 Η συγκεκριμένη παρέμβαση λειτούργησε ανατροφοδοτικά για την ερευνήτρια 

και συμπέρανε το επίπεδο που έφτασε ο μαθητής από την προηγούμενη διδακτική 
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παρέμβαση. Πιο αναλυτικά, ο μαθητής είχε κατακτήσει τον διδακτικό στόχο μετρώ 

μέχρι το δέκα και κατάφερε να αναγνωρίσει τους αριθμούς που βρισκόταν σε κάθε 

κουτάκι στην φωτοτυπία. Αυτό ίσως οφείλεται στις πολλές επαναλήψεις που έγιναν 

στην προηγούμενη παρέμβαση και βοήθησαν τον μαθητή να κατανοήσει τον 

διδακτικό αυτό στόχο με επιτυχία. Το σημείο που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν το να 

ζωγραφίσει εντός ενός καθορισμένου πλαισίου που του υποδείκνυε κάθε φρούτο. 

Για παράδειγμα, ο μαθητής δεν μπορούσε να ζωγραφίσει εντός της σχηματισμένης 

μορφής γεγονός που αποδεικνύει ότι ο μαθητής αδυνατούσε να συντονίσει με 

ευκολία τις κινήσεις των δαχτύλων του ενώ παράλληλα χειρίζονταν ένα αντικείμενο 

όπως το πινέλο. Η αδυναμία αυτή αρχικά ερμηνευτικέ από την ερευνήτρια ως ένα 

είδος αντίδρασης στις δραστηριότητες, γι’ αυτό τον λόγω ακολούθησε ένα μικρό 

διάλλειμα έτσι ώστε ο μαθητής να ηρεμίσει και να μπορεί να συνεργαστεί. Έπειτα 

του δόθηκε πάλι η ίδια φωτοτυπία και του ζητήθηκε να ακολουθήσει την ίδια 

διαδικασία με πριν, αυτή την φορά με μαρκαδόρους, όμως το αποτέλεσμα ήταν ίδιο 

ο μαθητής δεν κατάφερε να ζωγραφίσει εντός του καθορισμένου πλαισίου. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Από την αρχή της δραστηριότητας ο μαθητής έδειχνε κουρασμένος και μη 

πρόθυμος να συνεργαστεί, οπότε δεν μπορεί να κριθεί αντικειμενικά ο βαθμός 

επιτυχίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Υπό άλλες συνθήκες θα έδειχνε 

μεγάλο ενδιαφέρον να ζωγραφίσει με νερομπογιές και με το πινέλο όπως και στις 

προηγούμενες δραστηριότητες. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο μαθητής δεν ήθελε 

απλά να εργαστεί.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Το σημείο που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν το να ζωγραφίσει εντός ενός 

καθορισμένου πλαισίου που του υποδείκνυε κάθε φρούτο. Για παράδειγμα, ο 

μαθητής δεν μπορούσε να ζωγραφίσει εντός της σχηματισμένης μορφής γεγονός 

που αποδεικνύει ότι ο μαθητής αδυνατούσε να συντονίσει με ευκολία τις κινήσεις 

των δαχτύλων του ενώ παράλληλα χειρίζονταν ένα αντικείμενο όπως το πινέλο. Η 

αδυναμία αυτή αρχικά ερμηνευτικέ από την ερευνήτρια ως ένα είδος αντίδρασης 
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στις δραστηριότητες, γι’ αυτό τον λόγω ακολούθησε ένα μικρό διάλλειμα έτσι ώστε 

ο μαθητής να ηρεμίσει και να μπορεί να συνεργαστεί. Έπειτα του δόθηκε πάλι η ίδια 

φωτοτυπία και του ζητήθηκε να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με πριν, αυτή την 

φορά με μαρκαδόρους, όμως το αποτέλεσμα ήταν ίδιο ο μαθητής δεν κατάφερε να 

ζωγραφίσει εντός του καθορισμένου πλαισίου.  

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 Στόχοι της δραστηριότητας ήταν ο μαθητής να βελτιώσει την λεπτή κίνηση 

των δακτύλων, να εξοικειωθεί με το πιάσιμο του πινέλου, να εντοπίσει και να 

χαρακτηρίσει τον αριθμό των φρούτων που βρίσκονται σε κάθε τετραγωνάκι. 

Επειδή η συγκεκριμένη δραστηριότητα, ως προς το διδακτικό κομμάτι λειτουργούσε 

ανατροφοδοτικά για την ερευνήτρια και δεν είχε τεθεί κάποιος επιπλέον στόχος, 

θεωρήθηκε επιτυχημένη διότι ο μαθητής κατάφερε να αναγνωρίσει τους αριθμούς 

και να κυκλώσει τον κατάλληλο σε κάθε κουτάκι. Ως προς το πρακτικό μέρος της 

παρέμβασης, ο μαθητής έδειχνε κουρασμένος και μη πρόθυμος να συνεργαστεί, 

οπότε δεν μπορεί να κριθεί αντικειμενικά ο βαθμός επιτυχίας της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας. Υπό άλλες συνθήκες θα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον να ζωγραφίσει 

με νερομπογιές και με το πινέλο όπως και στις προηγούμενες δραστηριότητες. Σε 

αυτή την περίπτωση όμως ο μαθητής δεν ήθελε απλά να εργαστεί. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Η αλλαγή που θα έκανα, αν ήταν εφικτό, θα ήταν να αλλάξω την ώρα ή και 

ημέρα της παρέμβασης. Αυτό θα γινόταν γιατί ο μαθητής από την πρώτη στιγμή 

έδειξε αδιαφορία για την δραστηριότητα και δεν ήθελε να εργαστεί πάνω σε αυτή. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι υπό άλλες συνθήκες θα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον να 

ζωγραφίσει με νερομπογιές και με το πινέλο όπως και στις προηγούμενες 

δραστηριότητες γι’ αυτόν το λόγω δεν θα άλλαζα την δραστηριότητα αλλά την 

ημέρα της παρέμβασης. 

 

 

Παρέμβαση 7Η: Κατασκευή κακού δράκου 
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Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

 Ο ρόλος της ερευνήτριας και σε αυτή την παρέμβαση ήταν καθοδηγητικός. Ο 

μαθητής συμμετείχε ενεργά σε όλη την διαδικασία της διδασκαλίας με το να κόβει 

τα μέλη του δράκου με το ψαλίδι, να εντοπίζει τους αριθμούς πάνω στα μέλη αυτά 

και να τους κατατάσει σε ζευγάρια. Ακόμη ο ρόλος της ερευνήτριας ήταν να 

παρακολουθεί την δραστηριότητα του μαθητή, να τον καθοδηγεί, να τον 

ενθαρρύνει και να τον βοηθά σε περίπτωση δυσκολίας. Τέλος γνωρίζοντας τις 

αδυναμίες του μαθητή και τις κλίσεις του η διδασκαλία προσαρμόστηκε ανάλογα με 

αυτά δίνοντας του την ευκαιρία να κόψει με το ψαλίδι βελτιώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο την λεπτή του κινητικότητα και να ενδυναμώσει τους μύες των δαχτύλων.  

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο 

ή αξιοσημείωτο; 

 Το μόνο πρόβλημα που συνάντησε ο μαθητής στην συγκεκριμένη 

δραστηριότητα ήταν η χρήση του ψαλιδιού η οποία αποδείχθηκε δύσκολη για τον 

μαθητή, γεγονός που οφείλεται στην ελάχιστη δύναμη που έχει στα χέρια λόγω του 

συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Για τον λόγω αυτό ο 

μαθητής χειρίστηκε το ψαλίδι με τα δύο χέρια. 

 

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

Γιατί; 

 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα λειτουργούσε ως συμπληρωματική της 

προηγούμενης. Για παράδειγμα ο μαθητής σε αυτή την περίπτωση δεν έπρεπε μόνο 

να μετρά μέχρι το δέκα αλλά και να καταφέρει να κατατάξει τους αριθμούς από το 

μικρότερο στο μεγαλύτερο και να εντοπίσει το ζευγάρι του κάθε αριθμού πάνω 

στον δράκο. Οι συχνές επαναλήψεις των προηγούμενων δραστηριοτήτων βοήθησαν 

στην κατανόηση της μαθηματικής κλιμάκωσης και ο μαθητής κατάφερε να εντοπίσει 

τους αριθμούς στα μέλη του δράκου και να τους τοποθετήσει σε σειρά.  
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Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Ο μαθητής ενθουσιάστηκε με την ιδέα της κατασκευής του δράκου και 

ανυπομονούσε να χρησιμοποιήσει τα υλικά που του ανέδειξα. Συγκεκριμένα με το 

πλαστικό πιατάκι και τα δίκαρφα δούλευε πρώτη φορά και του φάνηκαν πολύ 

ενδιαφέροντα. Το μόνο πρόβλημα που συνάντησε ο μαθητής στην συγκεκριμένη 

δραστηριότητα ήταν η χρήση του ψαλιδιού η οποία αποδείχθηκε δύσκολη για τον 

μαθητή, γεγονός που οφείλεται στην ελάχιστη δύναμη που έχει στα χέρια λόγω του 

συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Για τον λόγω αυτό ο 

μαθητής χειρίστηκε το ψαλίδι με τα δύο χέρια. 

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Αυτό που δυσκόλεψε περισσότερο τον μαθητή στην συγκεκριμένη 

δραστηριότητα ήταν η χρήση του ψαλιδιού η οποία αποδείχθηκε δύσκολη γι’ 

αυτόν, γεγονός που οφείλεται στην ελάχιστη δύναμη που έχει στα χέρια λόγω του 

συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Για τον λόγω αυτό ο 

μαθητής χειρίστηκε το ψαλίδι με τα δύο χέρια. 

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 Οι κύριοι στόχοι που είχα θέσει επιτεύχθηκαν, αν και θωρούσα ότι ο 

μαθητής θα δυσκολευτεί στην κατάταξη των αριθμών από το μικρότερο προς το 

μεγαλύτερο κατάφερε να ονοματίσει τους αριθμούς και κάθε φορά να τους ψάχνει 

έτσι ώστε να τους βάλει στην σωστή σειρά. Ακόμη ο Χ. εξάσκησε τους μύες των 

δαχτύλων και συγκεκριμένα εργάστηκε με ψαλίδι πράγμα που τον δυσκόλευε. Αν 

και δεν κατάφερε να κρατήσει το ψαλίδι με το ένα του μόνο χέρι κατάφερε να κόψει 

το χαρτονάκι με τα μέλη του δράκου αναπτύσσοντας την λεπτή του κινητικότητα.  

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Δεν χρειάστηκε να διορθώσω κάτι στην δραστηριότητα ούτε σε πρακτικό 

ούτε σε νοητικό κομμάτι. Ο μαθητής κατανόησε αμέσως τα καθήκοντα του και 
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άρχισε να εργάζεται. Στο σημείο του ψαλιδιού όπου δεν μπόρεσε να το κρατήσει με 

το ένα του χέρι δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να εργάζεται χρησιμοποιώντας και 

τα δύο του χέρια. Ίσως θα ήταν χρήσιμο την επόμενη φορά να τον βοηθήσω στο 

κόψιμο με κάποιον χάρακα έτσι ώστε να μην ξεφεύγει από τις γραμμές που του 

ζητούνται να κόψει. 

 

Παρέμβαση 8Η: Ένας βοηθός για τον Φίκο 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

Ο ρόλος της ερευνήτριας σε αυτή την δραστηριότητα ήταν καθοδηγητικός και 

επεξηγηματικός. Συνεχώς υποδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής έπρεπε να 

εργαστεί και στην συνέχεια παρακολουθούσε την δραστηριότητα του μαθητή, τον 

καθοδηγούσε, και τον βοηθούσε σε περίπτωση δυσκολίας. Ο μαθητής συμμετείχε 

ενεργά σε όλη την διαδικασία της διδασκαλίας με το να κόβει τα χαρτονάκια να 

αναγνωρίζει τα σχήματα και να τα κολλάει πάνω στο χαρτόνι. Ακόμη στην δεύτερη 

δραστηριότητα της παρέμβασης τοποθέτησε στην σωστή σειρά τα κομμάτια του 

πάζλ, τα ένωσε και κατασκεύασε την ασπίδα.  

 

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή 

αξιοσημείωτο; 

 Όπως και στις προηγούμενες παρεμβάσεις ο μαθητής δυσκολεύτηκε στη 

χρήση του ψαλιδιού, γεγονός που οφείλεται στην ελάχιστη δύναμη που έχει στα 

χέρια λόγω του συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Για τον 

λόγω αυτό η ερευνήτρια τοποθέτησε τον χάρακα στο σημείο που ο μαθητής έπρεπε 

να κόψει το χαρτόνι έτσι ώστε να μην ξεφύγει από την σχεδιασμένη γραμμή. Αυτό 

βοήθησε πολύ τον μαθητή έτσι ώστε να προσανατολίσει το κόψιμο του σε ευθεία 

γραμμή και δεν χρειάστηκε να βάλει τόση δύναμη. Στα μικρότερα κοψίματα που 

χρειάστηκε να κάνει ο μαθητής, η ερευνήτρια του υπέδειξε τον τρόπο να χειρίζεται 

το ψαλίδι με το ένα μόνο χέρι. Επειδή τα κοψίματα ήταν μικρά ο μαθητής δεν 

δυσκολεύτηκε αφού η δύναμη που χρειάζονταν να βάλει στο ψαλίδι δεν ήταν τόσο 

μεγάλη όσο πριν.  
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3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα λειτούργησε ως συμπληρωματική και 

ανατροφοδοτική της 1ης διδακτικής παρέμβασης έτσι ώστε η ερευνήτριας να δει το 

επίπεδο του μαθητή αλλά και να ελέγξει την μνήμη του στα σχήματα μετά από εφτά 

παρεμβάσεις. Ο μαθητής κατάφερε με επιτυχία να αναγνωρίσει τα σχήματα που 

υπήρχαν στα χαρτονάκια και αντίστοιχα να τα ονοματίσει. Κρίνεται ότι η μνήμη του 

μαθητή είναι πολύ καλή αφού μετά από εφτά παρεμβάσεις θυμόταν ακόμη τα 

σχήματα που διδάχθηκε στην πρώτη παρέμβαση δηλαδή πριν από ενάμιση περίπου 

μήνα. Ακόμη, αν και στην αρχή δυσκολεύτηκε με το κόψιμο του χαρτονιού με το 

ψαλίδι στην συνέχεια και έπειτα από την βοήθεια της ερευνήτριας με τον χάρακα 

ολοκλήρωσε την δραστηριότητα με ευκολία. Η τοποθέτηση του χάρακα στο σημείο 

που έπρεπε να κόψει το χαρτόνι ο μαθητής ήταν πολύ βοηθητική διότι ο μαθητής 

δεν ξέφυγε από την καθορισμένη γραμμή και κατάφερε να κόψει την λωρίδα σε 

ευθεία. Ακόμη, στα μικρότερα κοψίματα που χρειάστηκε να κάνει ο μαθητής, η 

ερευνήτρια του υπέδειξε τον τρόπο να χειρίζεται το ψαλίδι με το ένα μόνο χέρι και 

επειδή τα κοψίματα ήταν μικρά ο μαθητής δεν δυσκολεύτηκε αφού η δύναμη που 

χρειάζονταν να βάλει στο ψαλίδι δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο πριν. Τέλος, από τα πιο 

επιτυχημένα σημεία της παρέμβασης ήταν και αυτό της επίλυσης του πάζλ αφού ο 

μαθητής το έλυσε πολύ εύκολα και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι, η συναρμολόγηση των πάζλ είναι μέρος της καθημερινότητας του. 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Ο μαθητής παρατηρώντας τα ήδη υπάρχοντα μέλη του λαγού που ήταν 

πάνω στο θρανίο ανυπομονούσε να κόψει τα υπόλοιπα που χρειάζονταν και να τον 

συναρμολογήσει έτσι ώστε να μπορέσει να παίξει με αυτόν. Ο Χ. έδειξε ενδιαφέρον 

και ενθουσιασμό για την συγκεκριμένη δραστηριότητα αφού ο βοηθός του Φίκο 

ήταν έμπνευση του ίδιου του μαθητή ο οποίος επιθυμούσε να έχει την μορφή 

λαγού. Όταν ολοκλήρωσε την δραστηριότητα ο μαθητής έπαιξε με την κατασκευή 

και έδειξε να το διασκεδάζει. Ακόμη το σημείο που ο Χ. χρειάστηκε να 

συναρμολογήσει το πάζλ με την ασπίδα του άρεσε πολύ και αυτό γιατί η 
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συναρμολόγηση των πάζλ είναι μέρος της καθημερινότητας του και το έλυσε με 

μεγάλη ευκολία μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Το μόνο που θα μπορούσα να πω ότι δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν η χρήση 

του ψαλιδιού γεγονός που οφείλεται στην ελάχιστη δύναμη που έχει στα χέρια 

λόγω του συνδρόμου καλοήθους υπερευλυγισίας των αρθρώσεων. Για τον λόγω 

αυτό η ερευνήτρια τοποθέτησε τον χάρακα στο σημείο που ο μαθητής έπρεπε να 

κόψει το χαρτόνι έτσι ώστε να μην ξεφύγει από την σχεδιασμένη γραμμή. αυτό 

βοήθησε πολύ τον μαθητή έτσι ώστε να προσανατολίσει το κόψιμο του σε ευθεία 

γραμμή και δεν χρειάστηκε να βάλει τόση δύναμη. Στα μικρότερα κοψίματα που 

χρειάστηκε να κάνει ο μαθητής, η ερευνήτρια του υπέδειξε τον τρόπο να χειρίζεται 

το ψαλίδι με το ένα μόνο χέρι. Επειδή τα κοψίματα ήταν μικρά ο μαθητής δεν 

δυσκολεύτηκε αφού η δύναμη που χρειάζονταν να βάλει στο ψαλίδι δεν ήταν τόσο 

μεγάλη όσο πριν.  

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

Στόχοι αυτής της δραστηριότητας ήταν ο μαθητής να κόβει με ψαλίδι 

ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να συντονίσει την οπτική 

αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας 

παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη, να συντονίζει τα δάχτυλά του 

(κρατώντας το ψαλίδι), να ακολουθεί και εκτελεί οδηγίες. Να αναγνωρίζει τα 

σχήματα που υπάρχουν στα χαρτόνια και να κατανοήσει τις έννοιες κύκλος και 

τρίγωνο. Τέλος, μέσα από παιχνίδι να βελτιώσει τη συνδυαστική αντίληψη του και 

να ενισχύσει τη μνήμη του. Η εξής δραστηριότητα λειτούργησε ως συμπληρωματική 

και ανατροφοδοτική της 1ης διδακτικής παρέμβασης έτσι ώστε η ερευνήτριας να δει 

το επίπεδο του μαθητή αλλά και να ελέγξει την μνήμη του στα σχήματα μετά από 

εφτά παρεμβάσεις. Όλες οι δοκιμασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τον μαθητή 

πετυχαίνοντας με το παραπάνω τους στόχους οι οποίοι είχαν τεθεί.  

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 
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 Οι αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την δραστηριότητα είναι 

να υπήρχαν περισσότερα κομμάτια πάζλ έτσι ώστε ο μαθητής να μην το λύσει το 

γρήγορα και εύκολα. Παρ’ όλα αυτά ο μαθητής ανέπτυξε την λεπτή του κινητικότητα 

πιάνοντας τα μικρά κομματάκια του πάζλ και ενώνοντας τα.  

 

Παρέμβαση 9Η: Μη χαθείς στο δάσος 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

 Στην συγκεκριμένη παρέμβαση η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 

μαθητοκεντρική. Ο μαθητής συμμετείχε ενεργά σε όλη την διαδικασία της 

διδασκαλίας ακολουθώντας τις οδηγίες της ερευνήτριας. Ο ρόλος της ερευνήτριας 

ήταν κυρίως συντονιστικός. Αφού έδινε τις οδηγίες στον μαθητή παρακολουθούσε 

την δραστηριότητα ,τον καθοδηγούσε, τον ενθάρρυνε και να τον βοηθούσε σε 

περίπτωση δυσκολίας. Όλη η διδασκαλία προϋπέθετε τον ενεργό ρόλο του μαθητή 

με το να αντιληφθεί την έννοια του χώρου, να σχεδιάσει την διαδρομή του 

λαβυρίνθου κρατώντας το μολύβι και να ακολουθήσει μια καθορισμένη γραμμή με 

σκοπό να συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, 

βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη να 

εξασκηθεί στις ίσιες, πλάγιες και λοξές γραμμές και να εξοικειωθεί με το πιάσιμο 

του μολυβιού.  

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή 

αξιοσημείωτο; 

 Ο μαθητής συνεργάστηκε με την ερευνήτρια και ακολούθησε τις οδηγίες της, 

άκουγε με προσοχή και εκτελούσε τις εντολές αφού και σε αυτή την περίπτωση 

επιθυμούσε να συμπληρώσει την πλοκή του παραμυθιού και να αποκτήσει ενεργό 

ρόλο σε αυτό. Ενσάρκωσε το ρόλο του φίκο και προσπαθούσε να βρει το μονοπάτι 

που θα οδηγούσε στην έξοδο του λαβυρίνθου. Μάλιστα καθ’ όλη την διάρκεια των 

δραστηριοτήτων έδειχνε αγχωμένος και ανυπομονούσε να λύσει όσο πιο γρήγορα 

μπορούσε τους δύο λαβυρίνθους έτσι ώστε να μπορέσει να σώσει την πριγκίπισσα. 

Δεν συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτη που θα μπορούσε να επισημανθεί, 
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αντιθέτως όλη η διαδικασία κύλησε ομαλά με τον μαθητή να ανυπομονεί να 

ολοκληρώσει τις δραστηριότητες. 

 

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

 Και τα τρία σημεία της παρέμβασης κρίνονται επιτυχή, αφού ο Χ. χειρίστηκε 

με επιτυχία το μολύβι και τράβηξε τις γραμμές που του ζητήθηκαν σωστά. Μάλιστα 

στην φωτοτυπία όπου έπρεπε να ακολουθήσει τις διακεκομμένες γραμμές για να 

φτάσει στο καλάθι με τα φρούτα η κίνηση του μαθητή και ο τρόπος που κράτησε το 

μολύβι ήταν άψογος και δεν ξέφυγε καθόλου από τα σημεία που του 

υποδεικνύονταν. Ακόμη, στον δεύτερο και πιο δύσκολο λαβύρινθο ο μαθητής 

βοηθήθηκε αρκετά από τα μήλα-στόχους που είχαν τοποθετηθεί πάνω στον 

λαβύρινθο έτσι ώστε να εντοπίσει πιο εύκολα την σωστή διαδρομή. Κατάφερε 

δηλαδή να συντονίσει την οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών και 

εξοικειώθηκε με το πιάσιμο του μολυβιού.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Ο μαθητής μόλις άκουσε την πλοκή του παραμυθιού ενθουσιάστηκε και 

ανυπομονούσε να λύσει τον λαβύρινθο για να σώσει την πριγκίπισσα. 

Συγκεντρώθηκε στις φωτοτυπίες και εργάστηκε με προσοχή γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσμα ο τρόπος που κρατούσε το μολύβι να είναι πιο σταθερός και έτσι οι 

φωτοτυπίες να λυθούν σωστά. Σε όλες τις δραστηριότητες ανταποκρίθηκε με 

επιτυχία χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα. Στο εισαγωγικό μέρος της 

παρέμβασης, όπως και κάθε άλλη φόρα, άκουσε με προσοχή το παραμύθι και στο 

κυρίως και τελικό μέρος υλοποίησε τις δραστηριότητες και δραματοποίησε το 

παραμύθι με το βοηθητικό υλικό που του δόθηκε. 

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δυσκόλεψε τον μαθητή είναι ο 

τρόπος που κρατούσε το μολύβι. Γεγονός ότι δεν έχει μάθει να κρατά σωστά και 

σταθερά το μολύβι τον δυσκόλεψε αρχικά. Στην συνέχεια όμως και έπειτα από 
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επίδειξη της ερευνήτρια ο μαθητής κράτησε το μολύβι σωστά και τράβηξε τις 

γραμμές έτσι ακριβώς όπως του υποδείκνυαν οι διακεκομμένες γραμμές.  

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 Στόχοι της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν ο μαθητής να αντιληφθεί την 

έννοια του χώρου, να σχεδιάσει την διαδρομή του λαβυρίνθου κρατώντας το μολύβι 

και να ακολουθήσει μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να συντονίσει την οπτική 

αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας 

παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη να εξασκηθεί στις ίσιες, πλάγιες και 

λοξές γραμμές και να εξοικειωθεί με το πιάσιμο του μολυβιού. Οι στόχοι αυτοί 

επιτεύχθηκαν ένας ένας αφού ο ερευνήτρια υπέδειξε τον τρόπο που ο μαθητής 

έπρεπε να κρατά το μολύβι. Ακόμη, το γεγονός ότι ο μαθητής τραβούσε μια νοητική 

γραμμή με το δάχτυλο του πριν σχεδιάσει πάνω στο χαρτί τον βοήθησε πολύ έτσι 

ώστε να μην κάνει λάθη.  

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Η μόνη αλλαγή που θα έκανα θα ήταν να προσθέσω έναν ακόμη λαβύρινθο 

με μεγαλύτερη δυσκολία έτσι ώστε να εντοπίσω τις δυνατότητες του μαθητή ως 

προς τον οπτικοκινητικό του συντονισμό.  

 

Παρέμβαση 10Η: Μαγικό σπαθί 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και σε αυτή την παρέμβαση ήταν η 

μαθητοκεντρική. Αρχικά η ερευνήτρια έδωσε στον μαθητή την φωτοτυπία με το 

σπαθί και επέδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής έπρεπε να εργαστεί και στην 

συνέχεια παρακολουθούσε την δραστηριότητά του, τον καθοδηγούσε, και τον 

βοηθούσε σε περίπτωση δυσκολίας. Ο μαθητής συμμετείχε ενεργά σε όλη την 

διαδικασία της διδασκαλίας με το να ζωγραφίζει και να κολλά τις χάντρες στο σπαθί 

και στην συνέχεια να τις χαρακτηρίζει, για παράδειγμα κύκλος, τετράγωνο, αστέρι , 

ρόμβος. 
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2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο 

ή αξιοσημείωτο; 

 Κατά το τέλος της παρέμβασης παρατήρησα ότι έλειπαν δυο χάντρες από το 

θρανίο του μαθητή. Ανησύχησα και άρχισα να ρωτάω τον μαθητή που είναι οι 

άλλες χάντρες. Ο μαθητής είχε βάλει στην τσέπη του δυο από αυτές θέλοντας να τις 

χρησιμοποιήσει αργότερα στην αυλή όπως μου είπε. Ευτυχώς είχα μετρήσει τις 

χάντρες από την αρχή και ήξερα πόσες βρίσκονται πάνω στο τραπέζι έτσι ώστε να 

μπορώ να αποφύγω τέτοια περιστατικά (π.χ. να τις καταπιεί).  

 

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

 Το σημείο που κρίνω πιο επιτυχημένο από τα υπόλοιπα είναι αυτό όπου ο 

μαθητής κατάφερε να χαρακτηρίσει τα σχήματα των χαντρών που έπρεπε να 

κολλήσει πάνω στο χαρτί. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η μνήμη του μαθητή στα 

σχήματα μετά από εννιά παρεμβάσεις και το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό αφού ο 

μαθητής μπορούσε να αναγνωρίσει και να χαρακτηρίσει κάθε σχήμα. Το μόνο 

σχήμα που τον δυσκόλεψε ήταν αυτό του ρόμβου το οποίο το χαρακτήρισε αρχικά 

ως τρίγωνο, στην συνέχεια όμως και έπειτα από επαναλήψεις κατανόησε την 

ονομασία του. Κάτι ακόμη που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν να ζωγραφίσει εντός 

των οριοθετημένων γραμμών του σπαθιού. Ο μαθητής ζωγράφιζε ανορθόδοξα με 

τους μαρκαδόρους χωρίς να μπορεί να εστιάσει στο πλαίσιο που του δίνονταν. Από 

την άλλη κράτησε πολύ σωστά τον μαρκαδόρο και τον βοήθησε το γεγονός ότι ήταν 

χοντρός σε σχέση με το πινέλο που ήταν πιο λεπτό και με το οποίο δυσκολεύτηκε 

λίγο παραπάνω.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Γενικά στον μαθητή αρέσει πολύ να ζωγραφίζει είτε με μαρκαδόρους είτε με 

πινέλο παρ’ όλο που δεν μπορεί να ελέγξει την κίνηση του και να τα κρατήσει 

σταθερά. Ακόμη ενθουσιάστηκε με τις πολύχρωμες χάντρες και προσπαθούσε να τις 

κρατήσει σταθερά στα δάχτυλα του έτσι ώστε να τους τοποθετήσει κόλλα. Οι 

χάντρες επειδή ήταν σε διάφορα σχήματα δυσκόλεψαν τον μαθητή να τις κρατήσει 
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στα δυο του δάχτυλα, δείκτη και αντίχειρα, και πολλές φορές του έπεφταν από τα 

χέρια. Ο Χ. όμως δεν απογοητεύονταν και συνέχισε την διαδικασία μέχρι να 

κολλήσει όλες τις χάντρες στο σπαθί. Το σημείο που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν να 

ζωγραφίσει εντός των οριοθετημένων γραμμών του σπαθιού. Ο μαθητής ζωγράφιζε 

ανορθόδοξα με τους μαρκαδόρους χωρίς να μπορεί να εστιάσει στο πλαίσιο που 

του δίνονταν. Από την άλλη κράτησε πολύ σωστά τον μαρκαδόρο και τον βοήθησε 

το γεγονός ότι ήταν χοντρός σε σχέση με το πινέλο που ήταν πιο λεπτό και με το 

οποίο δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω.  

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Το σημείο που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν να ζωγραφίσει εντός των 

οριοθετημένων γραμμών του σπαθιού. Ο μαθητής ζωγράφιζε ανορθόδοξα με τους 

μαρκαδόρους χωρίς να μπορεί να εστιάσει στο πλαίσιο που του δίνονταν. Από την 

άλλη κράτησε πολύ σωστά τον μαρκαδόρο και τον βοήθησε το γεγονός ότι ήταν 

χοντρός σε σχέση με το πινέλο που ήταν πιο λεπτό και με το οποίο δυσκολεύτηκε 

λίγο παραπάνω. Κάτι ακόμη που δυσκόλεψε τον μαθητή ήταν στα σχήματα και 

συγκεκριμένα σε αυτό του ρόμβου το οποίο αρχικά ονομάτισε ως τρίγωνο, στην 

συνέχεια όμως και έπειτα από επαναλήψεις κατανόησε την ονομασία του. Τέλος, ο 

συντονισμός και των δύο χεριών όπου ο μαθητής έπρεπε με το πινέλο να 

τοποθετήσει κόλλα πάνω στις χάντρες έτσι ώστε να τις κολλήσει στο σπαθί φάνηκε 

να τον δυσκολεύουν αφού πολλές ήταν οι φορές που οι μικρές χάντρες έπεφταν 

από τα δάχτυλα του.  

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 Οι στόχοι που είχαν τεθεί ήταν να, ελεγχθεί το επίπεδο και η μνήμη του 

μαθητή στα σχήματα μετά από εννιά παρεμβάσεις και ο μαθητής να συντονίσει την 

οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, βελτιώνοντας και 

αναπτύσσοντας παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη, να συντονίζει τα 

δάχτυλά του, να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο 

μαθητής εξασκήθηκε σε γραφοκινητικές δεξιότητες με την βοήθεια των 

μαρκαδόρων και του πινέλου. Ακόμη ενδυνάμωσε τους μύες των χεριών με το να 
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κρατά τα μικρά αντικείμενα (χάντρες) και ανέπτυξε τον οπτικοκινητικό του 

συντονισμό. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Η αλλαγή που θα έκανα θα ήταν να επιλέξω χάντρες διάφορων μεγεθών έτσι 

ώστε να κατανοήσω αν ο μαθητής δυσκολεύεται μόνο στο κράτημα μικρών 

αντικειμένων ή και σε πιο μεγάλα αντικείμενα. 

 

Παρέμβαση 11Η: Το παλάτι της Ντίντι 

Ερωτήσεις σχετικά με την παρέμβαση 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στην παρέμβαση; 

 Ο ρόλος της ερευνήτριας σε αυτή την δραστηριότητα ήταν καθοδηγητικός 

και επεξηγηματικός. Συνεχώς υποδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής έπρεπε 

να εργαστεί και στην συνέχεια παρακολουθούσε την δραστηριότητα του μαθητή, 

τον καθοδηγούσε, και τον βοηθούσε σε περίπτωση δυσκολίας. Ο μαθητής 

συμμετείχε ενεργά σε όλη την διαδικασία της διδασκαλίας με το να κόβει τα 

χαρτονάκια να τσακίζει τα σημεία του χαρτονιού και να σχεδιάζει τις διακεκομμένες 

γραμμές. Ακόμη, να χειρίζεται λεπτά αντικείμενα όπως οδοντογλυφίδα για να 

κατασκευάσει τις σημαίες του κάστρου.  

 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στην παρέμβαση; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή 

αξιοσημείωτο;  

 Καθ’ όλη την διάρκεια της δραστηριότητας δεν συνέβη κάτι ασυνήθιστο που 

αξίζει να επισημανθεί. Ο μαθητής μόλις άκουσε ότι το σημερινό ήταν το τελικό 

στάδιο του παραμυθιού και θα έσωζε την πριγκίπισσα χάρηκε πολύ και 

ανυπομονούσε να ξεκινήσει τις κατασκευές.  

 

3. Ποια σημεία της παρέμβασης ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί; 

 Το σημείο που ανταποκρίθηκε με ευκολία ο μαθητής και κατάφερε αμέσως 

να διεκπεραιώσει ήταν ο σχεδιασμός των διακεκομμένων γραμμών για τη 

δημιουργία των παραθύρων και το τσάκισμα του παλατιού στα κατάλληλα μέρη 

έτσι ώστε να γίνει 3D. Τα υπόλοιπα σημεία όπως κόψιμο με ψαλίδι, κατασκευή 
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σημαίας με οδοντογλυφίδα και πέρασμα του σπάγκου στην τρύπα της πύλης 

δυσκόλεψαν λίγο τον μαθητή όχι όμως σε σημείο που να μην μπορεί να 

διεκπεραιώσει την δραστηριότητα.  

 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

 Όλες οι δραστηριότητες άρεσαν στον μαθητή. Άλλες του φάνηκαν εύκολες 

και άλλες τον δυσκόλεψαν όπως κόψιμο με ψαλίδι, κατασκευή σημαίας με 

οδοντογλυφίδα και πέρασμα του σπάγκου στην τρύπα της πύλης. Συγκεκριμένα, το 

πέρασμα του σπάγκου στην τρύπα για την κατασκευή της πτυσσόμενης πύλης δεν 

άρεσε στον μαθητή διότι δεν μπορούσε να τα καταφέρει και θύμωνε. Η δοκιμασία 

αυτή έγινε τελευταία αφού η ερευνήτρια γνώριζε το επίπεδο δυσκολίας της και 

απέφυγε τυχόν αντιδράσεις του μαθητή για ολοκλήρωση της δραστηριότητας. 

 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

 Όπως και σε προηγούμενες δραστηριότητες ο μαθητής δυσκολεύτηκε στο 

κόψιμο με το ψαλίδι. Μάλιστα, προσπάθησε να κόψει το χαρτόνι πιάνοντας το 

ψαλίδι με τα δύο του χέρια όπως και στις πρώτες δραστηριότητες. Η ερευνήτρια 

όμως επέδειξε τον σωστό τρόπο στον μαθητή και συνέχισε με το ένα χέρι χωρίς 

όμως να μπορέσει να ακολουθήσει τις λοξές γραμμές που υπήρχαν στο χαρτόνι με 

τα σύννεφα. Αυτό που δυσκόλεψε όμως περισσότερο τον μαθητή ήταν το πέρασμα 

του σπάγκου στην τρύπα για την κατασκευή της πτυσσόμενης πύλης διότι δεν 

μπορούσε να τα καταφέρει και θύμωνε. Γι αυτόν τον λόγο η ερευνήτρια άφησε την 

δοκιμασία αυτή τελευταία έτσι ώστε να αποφύγει τυχόν αντιδράσεις του μαθητή 

για ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Ακόμη, ο μαθητής δυσκολεύτηκε να πιάσει τις 

λεπτές οδοντογλυφίδες με τα δάχτυλά του έχοντας ως αποτέλεσμα πολλές φορές 

να του πέφτουν από τα χέρια.  

 

Αξιολόγηση της παρέμβασης 

6. Ανταποκρίθηκε η παρέμβαση στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής; 

 Στόχοι της δραστηριότητας ήταν ο μαθητής να κόβει με ψαλίδι 

ακολουθώντας μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να συντονίζει την οπτική 
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αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας 

παράλληλα την παρατηρητικότητα του. Ακόμη, να συντονίζει τα δάχτυλά του 

(κρατώντας το ψαλίδι), να σχεδιάσει τα βουνά κρατώντας το μολύβι και να 

ακολουθήσει μια καθορισμένη γραμμή με σκοπό να συντονίσει την οπτική αντίληψη 

με τις λεπτές κινήσεις των χεριών. Ακόμη, να τσακίσει το χαρτόνι βάζοντας δύναμη 

στα δάχτυλά του, να εξασκηθεί στις ίσιες και πλάγιες γραμμές, να εξοικειωθεί με το 

πιάσιμο του μολυβιού- ψαλιδιού-πινέλου και να μάθει να χειρίζεται καινούρια 

υλικά. Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν αφού ο μαθητής ολοκλήρωσε με επιτυχία την 

δραστηριότητα και χειρίστηκε όλα τα αντικείμενα που χρειάζονταν για την 

ολοκλήρωσή της. Άλλες δοκιμασίες τις υλοποίησε πιο γρήγορα διότι ήταν 

συνηθισμένος σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και άλλες με περισσότερη 

δυσκολία και καθυστέρηση δεδομένης της δυσκολίας τους, παρ’ όλα αυτά ο 

μαθητής κατάφερε να τις ολοκληρώσει όλες. 

 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

 Η αλλαγή που θα έκανα θα ήταν να κάνω μεγαλύτερη την τρύπα της πύλης 

όπου έπρεπε ο μαθητής να περάσει τον σπάγκο έτσι ώστε να μην δυσκολευτεί και 

να θυμώσει με την συγκεκριμένη δοκιμασία. Από την άλλη όμως θα έκανα 

αυτόματα και πιο εύκολη την δοκιμασία και δεν θα μπορούσα να ελέγξω το επίπεδο 

του μαθητή.  
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Φωτογραφίες παρεμβάσεων 

1η παρέμβαση: Ας γίνουμε βασιλιάδες! 

 

 

2η παρέμβαση: Μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. 
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3η παρέμβαση: Κατασκευή popupart σπιτιού. 
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4η παρέμβαση: Ένα δώρο για την Ντίντι! 
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5η παρέμβαση: Μετρώ μέχρι το 10 
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6η παρέμβαση: Ζωγραφίζω και μετρώ 
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7η παρέμβαση: Κατασκευή κακού δράκου! 
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8η παρέμβαση: Ένας βοηθός για τον φίκο! 
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9η παρέμβαση Μη χαθείς στο δάσος! 
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10η παρέμβαση: μαγικό σπαθί 
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11η παρέμβαση: Το παλάτι της Ντίντι 
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Συνέντευξη 

Συνέντευξη με μαθητή.mp3  

 

Βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=o9TsmzCd214 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o9TsmzCd214

