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Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε παξαηήξεζε ηεο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο ζε παηδηά κε ζχλδξνκν down, Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή παξέκβαζε ζην Βηδηθφ ρνιείν Φιψξηλαο, ζε 

καζεηή πνπ επηιέρζεθε ηπραία αθνχ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο. Ο καζεηήο 

ζπκπιήξσζε ηε δνθηκαζία TGMD-2 κε ηε κνξθή πξνέιεγρνπ, ζπκκεηείρε ζε 

δέθα ζπλνιηθά παξεκβάζεηο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

αδξήο ηνπ θηλεηηθφηεηαο κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ κεηά ην 

πέξαο ηνπο ππνβιήζεθε ζε έλαλ κεηέιεγρν κε ηε δνθηκαζία TGMD-2, γηα λα 

γίλεη έγθπξε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αδξή ηνπ θηλεηηθφηεηα. 

Βπίζεο, έπεηηα απφ θάζε παξέκβαζε, ηεξνχληαλ εκεξνιφγην γηα λα 

ζεκεησζεί ε απφδνζε ηνπ καζεηή. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη 

πινπνηήζεθαλ ήηαλ εηδηθά δηακνξθσκέλεο, ψζηε λα είλαη θνληά ζην λνεηηθφ 

επίπεδν ηνπ καζεηή θαη λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ. ηαδηαθά 

παξαηεξήζεθε βειηίσζε ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή κέζα απφ ηηο 

παξεκβάζεηο θαη επηηεχρζεθαλ θαη άιινη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί. 

πκπεξαίλεηαη, φηη ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη ε εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία επηηεινχλ ζεκαληηθφ έξγν, θαζψο εληζρχεηαη ε ςπρνθηλεηηθή 

αλάπηπμε θαη νη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, 

αιιά παξάιιεια επηηπγράλεηαη θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ γχξσ 

ηνπο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά 

Ώδξή θηλεηηθφηεηα, ζχλδξνκν Down, πηινηηθή παξέκβαζε. 
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Abstract 

 

The purpose of the present project was to study the development and the 

improvement of gross motor of children with Down syndrome. In order to 

achieve this goal the pilot intervention took place in the Special School of 

Florina at a student who was chosen randomly after satisfying the 

requirements. The student completed the TGMD-2 test in the form of pre-

audit, participated in a total of ten interventions, while after the end subjected 

to a post-control by the TGMD-2 test to be valid draw conclusions for gross 

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

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

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

in pupil's gross motor was gradually observed through the interventions and 

all the other individual goals, which had been set, were successfully achieved. 

It is concluded that the intervention programmes and the individual education 

programmes perform an important task; they enhance psychomotor 

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

interaction with the environment around them. 

Key words 

Gross motor, Down syndrome, pilot intervention. 
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Δηζαγσγή 

 

Σν ζχλδξνκν Down είλαη κηα ρξσκνζσκηθή αιινίσζε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε κηα δηαλνεηηθή αλεπάξθεηα πνπ παξνπζηάδεη, κεηαμχ άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, κπτθή ππνηνλία, κηθξφ κέγεζνο ρεξηψλ θαη δαθηχισλ θαη 

θαζπζηεξεκέλεο παγθφζκηεο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Σν αλζξψπηλν ρέξη δηαζέηεη 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία νπνηνπδήπνηε αηφκνπ (Souzα, et 

al., 2016).  

Οη θηλήζεηο πνπ θάλεη έλα άηνκν θαη απαηηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε 

κεγάισλ κπψλ ή κπτθψλ νκάδσλ, γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ην θεθάιη ηνπ, ην 

ζψκα ηνπ, λα ειέγμεη ηηο θηλήζεηο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα κπνπζνπιήζεη, λα πεξπαηήζεη ή λα ηξέμεη, νλνκάδνληαη αδξέο 

θηλήζεηο. Δ θηλεηηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην θεθάιη πξνο 

ηα θάησ θαη απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα, δειαδή απφ ην ζψκα πξνο 

ηα άθξα (ρέξηα θαη πφδηα). Δ αδξή θηλεηηθφηεηα αθνξά νιφθιεξν ην ζψκα θαη 

εμαληιείηαη κε ξήκαηα πνπ θαλεξψλνπλ δξάζε, φπσο: ηξέρσ, πεξπαηάσ, 

αλεβνθαηεβαίλσ, πεδψ, αλαξξηρψκαη.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε παξαηήξεζε ηεο 

αδξήο θηλεηηθφηεηαο ζε παηδηά κε ζχλδξνκν down, νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, ηφζν ζε ζέκαηα κεηαθηλήζεσλ φζν θαη ζε ζέκαηα ρεηξηζκνχ 

αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη ε ελδερφκελε βειηίσζε πνπ παξνπζηάδνπλ κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ζε ζπλεξγαζία κε ην Βηδηθφ ρνιείν 

Φιψξηλαο, επηιέρζεθε χζηεξα απφ παξαθνινχζεζε αιιά θαη ηήξεζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ, έλαο καζεηήο, ν Ώ. ν νπνίνο θνηηά ζηε Γ‟ δεκνηηθνχ. 

πκκεηείρε ζηε δνθηκαζία TGMD δχν θνξέο, ηε κηα κε ηε κνξθή πξνειέγρνπ, 

χζηεξα, αθνινχζεζαλ νη δέθα παξεκβάζεηο θαη έπεηηα επαλαιήθζεθε ε 

δνθηκαζία TGMD, κε ηε κνξθή κεηειέγρνπ απηή ηε θνξά, γηα ηε δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα ηνπ καζεηή.  

Δ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. ην Ώ‟ κέξνο 

επηρεηξείηαη κηα ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε ησλ φξσλ χλδξνκν Down, Κηλεηηθή 

αλάπηπμε θαη Κηλεηηθφηεηα θαη ζχλδξνκν down. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη 
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πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί βηβιηνγξαθηθά ην ζχλδξνκν Down. 

πγθεθξηκέλα, εμεηάδνπκε ην θιηληθφ πξνθίι ηνπ ζπλδξφκνπ, πνηα είλαη ε 

δηαηαξαρή πνπ ην πξνθαιεί θαη ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε 

ζχλδξνκν Down, ηα βηνινγηθά θαη αλαηνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Δ λνεηηθή 

πζηέξεζε απηψλ ησλ αηφκσλ γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ δηάζηαζε ηεο λφεζεο θαη 

ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Έηζη, εκθαλίδνπλ ειιεηπηηθέο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη πεξηνξηζκέλε εμειηθηηθή πνξεία. ζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα 

ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη πεξηνξηζκέλεο βξαρχρξνλεο κλήκεο, είλαη απηά 

πνπ πξνθαινχλ θπξίσο αδπλακία απνκλεκφλεπζεο, αξγή αλάπηπμε ηνπ 

ιφγνπ, πξνβιήκαηα άξζξσζεο θαη γισζζηθήο έθθξαζεο. Πνιιέο θνξέο 

εκθαλίδνπλ πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αλ θαη ζπλήζσο επηδηψθνπλ ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

 ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε, ζηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο ελφο αηφκνπ θαη ζηελ 

εμειηθηηθή πνξεία πνπ αθνινπζεί ην άηνκν ζρεηηθά κε ηηο θηλεηηθέο ηνπ 

δπλαηφηεηεο. ην ίδην θεθάιαην, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 

θαη αγσγή θαη ηα ζεκαληηθά νθέιε θαη απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ ηα 

παξαπάλσ ζηελ ζχλζεηε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαζψο ην ελδηαθέξνλ 

ζηξέθεηαη ζην ςπρηθφ κέξνο ησλ θηλεηηθψλ ελεξγεηψλ. Έπεηηα, αλαθέξνληαο 

ηηο βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ ρσξίδνληαη, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηελ αδξή θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

νξηζηνχλ νη δχν απηέο θαηεγνξίεο θηλήζεσλ θαη κειεηάηε ε αλάπηπμε θαη ε 

εμέιημε ηεο θαζεκίαο ζηα ειηθηαθά ζηάδηα.  

 ην ηξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη λα εμεηαζηεί ε θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ 

κε ζχλδξνκν Down, ησλ νπνίσλ ε ππνηνλία ησλ κπψλ θαη νη ραιαξνί 

ζχλδεζκνη ηνπο πξνθαινχλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Έηζη, αλ θαη ηείλνπλ λα 

απνθηήζνπλ ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή ζεηξά πνπ 

αθνινπζείηαη σζηφζν, ν ξπζκφο είλαη πην αξγφο. Καζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

απαηηνχλ θαιή θηλεηηθή αλάπηπμε, ησλ νπνίσλ ε θαζπζηέξεζε εθηέιεζήο ηνπο 

κπνξεί λα επηθέξεη κεησκέλεο εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ 

αδξή θαη ιεπηή ηνπο θηλεηηθφηεηα. ζνλ αθνξά ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα, ηα 
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πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη θπξίσο, ηεο γεληθήο ππνηνλίαο ησλ κπψλ θαη ε 

εκκνλή απηψλ ησλ αηφκσλ ζε αξρηθέο αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο. Βπηπιένλ, 

ην χςνο ηνπο είλαη ρακειφηεξν απφ ην θπζηνινγηθφ, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα 

ηνπο είλαη επίζεο θνληά, ελψ ε βιάβε πνπ θέξνπλ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε 

πξνθαιεί ην αζπληφληζην πεξπάηεκα θαη ηε δπζθνιία θάκςεο ηνπ θεθαιηνχ. 

ην ΐ‟ κέξνο πεξηγξάθεηαη ε παξέκβαζε πνπ έγηλε ζην Βηδηθφ ζρνιείν 

ηεο Φιψξηλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο δειαδή ην ηζηνξηθφ 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, ε δηαδηθαζία, ηα εξγαιεία θαη ε νξγάλσζε ησλ 

παξεκβάζεσλ. Βπηπξνζζέησο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο θαη ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπδήηεζε, φπνπ παξνπζηάδνληαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πεξηνξηζκνί θαη παξέρνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

εξγαζία.  

Δ πηινηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βηδηθφ ζρνιείν ηεο 

Φιψξηλαο θαη ζπκκεηείρε έλαο καζεηήο, ν Ώ., ν νπνίν είλαη ρξνλψλ θαη θνηηά 

ζηε ΐ‟ ηάμε δεκνηηθνχ. Οη παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ θάπνηεο θνξέο 

ζην ρψξν ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη θάπνηεο άιιεο ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο, φηαλ 

ζην γπκλαζηήξην βξίζθνληαλ πνιιά παηδηά. Πξηλ απφ ηηο παξεκβάζεηο αιιά 

θαη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπο ν καζεηήο ππνβιήζεθε ζηε δνθηκαζία 

TGMD. Δ ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία, ηελ πξψηε θνξά, ιεηηνχξγεζε σο 

πξνέιεγρνο γηα ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα ηνπ καζεηή θαη ηε δεχηεξε, κεηά απφ 

ηηο παξεκβάζεηο, σο κεηέιεγρνο, γηα λα δηαπηζησζεί, εάλ είρε ζεκεησζεί 

θάπνηα βειηίσζε απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί. πλνιηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δέθα παξεκβάζεηο, πξηλ απφ ηηο νπνίεο ε εθπαηδεπηηθφο 

ζρεδίαδε έλα πιάλν δηδαζθαιίαο. ε θάζε δηδαθηηθφ πιάλν πεξηγξαθφηαλ 

νιφθιεξε ε δηδαζθαιία βήκα- βήκα, ρσξηζκέλε ζε ηξεηο θάζεηο 

(πξνεηνηκαζία, θχξην κέξνο, θιείζηκν). Βπηπιένλ, ζέηνληαλ ζηφρνη θαη ηα 

πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξέκβαζεο, ε εθπαηδεπηηθφο ζπκπιήξσλε έλα εκεξνιφγην, ζην νπνίν 

γηλφηαλ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ καζεηή.  

ην ΐ‟ Μέξνο παξαηίζεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, φπνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ 

καζεηή θαη ηε δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο. Παξνπζηάδνληαη ηα δχν εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε εξεπλήηξηα, ε δνθηκαζία TGMD-2 θαη ηα εκεξνιφγηα. 
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Βπηπιένλ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ παξεκβάζεσλ, κε 

ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο θάζε 

παξέκβαζεο. ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ 

πξνέιεγρν θαη ην κεηέιεγρν ηεο δνθηκαζίαο TGMD-2 θαη ε πνξεία επίδνζεο 

ηνπ καζεηή κέζα απφ ηα εκεξνιφγηα. Σέινο, αθνινπζεί ε ζπδήηεζε, φπνπ 

δηεμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα ηνπ καζεηή θαη γίλνληαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία. 
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Α’ ΜΔΡΟ 

 

1. ύλδξνκν Down 

 

1.1. Κιηληθό πξνθίι θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξόκνπ 

Σν ζχλδξνκν Down έρεη πάξεη ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ Άγγιν γηαηξφ 

John Langdon Down, φηαλ πξψηνο ην 1866 δεκνζίεπζε ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ζπλδξφκνπ. Ολνκάδεηαη ζχλδξνκν δηφηη ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πνηθηιία 

ζσκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ κηα θιηληθή εηθφλα, 

ηππηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο έηζη ψζηε λα γίλεηαη εχθνια 

αλαγλσξίζηκν.  

Σν ζχλδξνκν Down απνηειεί πην ζπλεζηζκέλε ρξσκνζσκηθή αηηία ηεο 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ έλα επηπιένλ ρξσκφζσκα 

ζην 21ν δεχγνο. Σν παηδί δειαδή, έρεη εηθνζηεπηά ζπλνιηθά ρξσκνζψκαηα 

αληί γηα εηθνζηέμη πνπ είλαη ην θπζηνινγηθφ. Ώπηφο ν ηχπνο πνπ ζπλαληάηαη 

ζηηο 90-95% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη γλσζηφο σο ηξηζσκία 21. Έθηνο απφ ηελ 

ηξηζσκία φκσο ππάξρεη θη ν ηχπνο ηεο κεηάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην 

παξαπαλίζην ρξσκφζσκα ή κέξνο απηνχ είλαη θνιιεκέλν ζε έλα άιιν. Έλαο 

αθφκε ηχπνο απηνχ ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη ν κσζατζκφο, θαηά ηνλ νπνίν άιια 

θχηηαξα έρνπλ παξαπαλίζην ρξσκφζσκα θαη άιια φρη. ζν πεξηζζφηεξα 

είλαη ηα θπζηνινγηθά θχηηαξα ηφζν ειαθξφηεξα είλαη θαη ηα ζπκπηψκαηα. Σα 

παηδηά κε κσζατζκφ παξνπζηάδνπλ ειαθξφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπλδξφκνπ Down, ιηγφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο θαη πςειφηεξε λνεκνζχλε 

απφ ηα παηδηά ηεο ηξηζσκίαο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). 

Σν επηπιένλ ρξσκφζσκα ζην θπηηαξηθφ πιηθφ ησλ αηφκσλ κε 

ζχλδξνκν Down, πξνζδίδεη ζε απηά νξηζκέλα θνηλά θπζηνγλσκηθά αιιά θαη 

ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία σζηφζν, δελ ζπλαληψληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ζε θάζε πεξίπησζε (Bird & Buckley, 1994. Chapman, 2006. ηαζηλφο, 

2013). Σα πην ζπλεζηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ γίλνληαη αληηιεπηά ζηα 

άηνκα ηεο νηθείαο νκάδαο, είλαη ην ζηξνγγπιφ θεθάιη κε πιαηχ θαη βξαρχ 
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θξαλίν ζην πίζσ κέξνο, ε κηθξφζσκε θνξκνζηαζηά, πξφζσπν πνπ θαίλεηαη 

επίπεδν, ε κηθξή κχηε, ηα θνληά θαη ρνληξά άθξα, ε ηάζε γηα παρπζαξθία, ε 

κπτθή αηνλία, νη ινμέο ζρηζκέο ησλ καηηψλ ζε ζρήκα ακπγδάινπ, ηα παρηά 

βιέθαξα, θαη νη πηπρψζεηο ζην δέξκα (Goldstein & Reynolds, 1999 ζην 

ηαζηλφο, 2013). Σα ρείιε ηνπ είλαη ιεπηά θαη μεξά, ηα δφληηα κηθξά θαη 

θαθφκνξθα, ε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα κηθξφηεξε απφ ην θαλνληθφ ελψ ε γιψζζα 

κεγάιε κε βαζηέο ξσγκέο πνπ πξνεμέρεη (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). Βίλαη 

αξθεηά ζπλεζηζκέλν λα ζπλαληψληαη νπηηθφ - αθνπζηηθέο θαη θαξδηαθέο 

αλεπάξθεηεο, θαη άιια βηνινγηθά θαη αλαηνκηθά πξνβιήκαηα (Καβαιηψηεο, 

2010), ελψ πνιχ ζπρλά επεξεάδεηαη ε εγθεθαιηθή αλαηνκία θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα (Bird & Buckley, 1994. Schimmel, Hammerman, Bromiker & 

Berger, 2006). Έηζη, ζπλήζσο, ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down εκθαλίδνπλ 

λνεηηθή πζηέξεζε, ε νπνία θάλεη θαλεξή ηελ εκθάληζή ηεο, θαζψο 

εκθαλίδεηαη κία αλεπαξθήο ιεηηνπξγηθφηεηα, αθαηάιιειε γηα ηε βηνινγηθή 

ειηθία ησλ αηφκσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο (ηαζηλφο, 2013). Δ λνεηηθή 

πζηέξεζε, γίλεηαη αληηιεπηή ζε δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο, απηή ηεο λφεζεο θαη 

εθείλε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001. 

ηαζηλφο, 2013). Έηζη, ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ 

ειιεηπηηθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη αδπλακία ςπρνθνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο, δηαγξάθνληαο κηα αξγή θαη πην πεξηνξηζκέλε εμειηθηηθή πνξεία 

ζε ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (Chapman, Hesketh 

& Kistler, 2002. ηαζηλφο, 2013).  

Ο βαζκφο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ςπρνκεηξεηέο ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο (ΑΝ), θπκαίλεηαη απφ 

ήπηα (ΑΝ 50-70) θαη κέηξηα (ΑΝ:35-50), έσο βαξηά (ΑΝ:20-35), κε ηηο πξψηεο 

δχν νκάδεο λα απνηεινχλ ηηο πην εθπαηδεχζηκεο θαη αζθήζηκεο πεξηπηψζεηο 

σο πξνο ηελ απφθηεζε αθαδεκατθψλ θαη θνηλσληθφ - πξνζαξκνζηηθψλ 

δεμηνηήησλ (ηαζηλφο, 2013).  

 

1.2. Δθπαίδεπζε ζηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down 

Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθηειέζνπλ 

εξγαζίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ θάπνηνλ 

θηλεηηθφ ρεηξηζκφ, αλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ λνεκνζχλε ηνπο, 
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θαζψο θαη αλαηνκηθά, ή θαη αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ, δεκηνπξγνχλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζην ιεπηφ ζπληνληζκφ ησλ 

θηλήζεσλ αιιά θαη ζηηο αδξέο θηλήζεηο (Bird & Buckley, 1994. ηαζηλφο, 

2013). πρλά εκθαλίδνπλ, κεησκέλε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη 

πεξηνξηζκέλε βξαρχρξνλε κλήκε, κε πην ηζρπξή ηελ νπηηθή ζε αληίζεζε κε ηε 

ζπρλά βξαρππξφζεζκε αθνπζηηθή (Bird & Buckley, 1994. Καβαιηψηεο, 2010). 

Βπνκέλσο, δπζθνιεχνληαη ζηελ απνκλεκφλεπζε, ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ 

εκπέδσζε πιεξνθνξηψλ (Βζληθφ πκβνχιην Βξεπλψλ ΔΠΏ, 2012), θαζψο θαη 

ζηε γελίθεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, φζσλ καζαίλνπλ (Bird 

& Buckley, 1994).  

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κε χλδξνκν Down αλαπηχζζνπλ κε πην αξγφ 

ξπζκφ ηελ νκηιία, ε νπνία ζπρλά εκθαλίδεηαη κε πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο 

αλαηνκίαο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο (κηθξφ ζηνκαηηθφ πιαίζην, κεγάιε 

γιψζζα θ.α.), αιιά θαη ησλ κπψλ ηνπ ζηφκαηφο ηνπο πνπ αξγνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαη δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα άξζξσζεο (Chapman, 2006. 

Chapman, et al., 2002). Έηζη, ε γισζζηθή έθθξαζε, θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηε γισζζηθή θαηαλφεζε (Bird & Buckley, 1994. 

ηαζηλφο, 2013). Σα άηνκα απηά ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλεο 

αθαδεκατθέο δπλαηφηεηεο, σζηφζν, αλάινγα κε ηε λνεηηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

θαη ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε, κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ηθαλά λα κάζνπλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ (Ααξαήο, 2002). Οη καζεηέο κε ζχλδξνκν Down 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο, 

ελψ ππάξρεη ε εθηίκεζε φηη αξθεηά παηδηά δελ κπνξνχλ λα θαηαηάμνπλ αλά 

νκάδεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρνληαη γίλεηαη άηαθηα, 

κε απνηέιεζκα φηαλ ηνπο δεηεζεί λα αλαθαιέζνπλ θάπνηα απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο, λα είλαη πην πνιχπινθν γηα απηά λα ηελ αλαδεηήζνπλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ. Δ ηθαλφηεηα κλήκεο ηνπο είλαη κεξηθή θαη 

φρη θαζνιηθή. Βπηπιένλ, ε ζεκαηηθή θαηάηαμε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη 

ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο θαη νη ζπληνληζκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπεη απηή ε θαηάηαμε, δπζρεξαίλεηαη θαη απφ ην θησρφ ιεμηιφγηφ 

ηνπ. Σα άηνκα απηά πξέπεη λα αζθεζνχλ κε ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο, γηα λα 

δηεπξχλνπλ ην εχξνο ηεο βξαρχρξνλεο αθνπζηηθήο κλήκεο. Δ δηδαζθαιία 
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πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζην λα ηα βνεζήζεη λα νξγαλψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ηαμηλνκνχλ αλά θαηεγνξίεο. Υξεηάδεηαη παξάιιεια λα 

εκπινπηηζηεί θαηά ην δπλαηφ ην ιεμηιφγηφ ηνπο, ην νπνίν ζα δηεπξχλεη ηελ 

άκεζε κλεκνληθή ηνπο ρσξεηηθφηεηα. ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ζα 

ζπκβάιιεη άκεζα θαη ε θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο (Ααξαήο, 

2002).  

Μία αθφκα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο, πνπ επεξεάδεη ηε καζεζηαθή 

πξφνδν ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down, είλαη ε αθνπζηηθή ηνπο κλήκε. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο λα αθνχεη, λα επεμεξγάδεηαη 

θαη λα θαηαιαβαίλεη ηνπο ήρνπο θαη θαηά ζπλέπεηα λα δηαθξίλεη ηα εξεζίζκαηα, 

ιεηηνπξγίεο πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά αλεπηπγκέλεο ζηα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο απηήο ηεο δπζιεηηνπξγίαο 

είλαη φηη απηά ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ζηελ λεπηαθή ηνπο ειηθία 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κε παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αθνπζηηθφ ηνπο 

ζχζηεκα. Βπηπιένλ, ζε αξθεηά άηνκα δελ είλαη νκαιή ε αγσγηκφηεηα ησλ 

ήρσλ ζην αθνπζηηθφ ηνπο ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη θάπνηα 

κνξθή βαξεθνΎαο. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δ εθηίκεζε ηεο 

αθνπζηηθήο κλήκεο είλαη απαξαίηεηε γηαηί εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

επηηπρνχο πξνγξακκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ώληηζέησο, ε νπηηθή κλήκε ζηα άηνκα απηά είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη 

ηζρπξή ζε ζχγθξηζε κε ηελ αθνπζηηθή. Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη καζαίλνπλ πνιχ 

θαιχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά κε ηελ ρξήζε εηθφλσλ θαη ραξηψλ, νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ηελ επνπηηθή εμνηθείσζε κε ην δηδαζθφκελν ζηνηρείν (Ααξαήο, 

2002). 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν ρξεζηκνπνηνχλ 

ην δεμηφ εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ, γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νκηιίαο - γιψζζαο - 

ιφγνπ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ 

εγθεθάινπ ηνπο. Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down 

θαηαλννχλ πεξηζζφηεξα απ‟ φζα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ θαη είλαη ηθαλά λα 

θαηαλννχλ κεκνλσκέλεο ιέμεηο θαη κηθξέο ηειεγξαθηθνχ ραξαθηήξα 

πξνηάζεηο. Βπίζεο ε νκηιία ηνπο είλαη θησρή ζηε ρξήζε γξακκαηηθψλ 
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ζηνηρείσλ θαη πεξηνξηζκέλε ζηελ επεμεξγαζία ήρσλ θαη θσλεηηθψλ 

θζνγγηθψλ θαλφλσλ. Ο αξηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ θαηαλννχλ νηθνδνκείηαη κε 

ηελ ζπρλή επαλάιεςε θαη κε ηε κέζνδν ηεο επνπηηθήο παξνπζίαζεο φιεο ηεο 

ιέμεο, κε ηαπηφρξνλε γξαθή θαη αλάγλσζή ηεο (Ααξαήο, 2002). 

 

1.3. Κνηλσληθό – ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο παηδηώλ κε 

ζύλδξνκν Down 

Σα παηδηά θαη νη λένη κε λνεηηθή αλαπεξία, παξνπζηάδνπλ θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο, θπξίσο ζηελ απζφξκεηε εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε θαη ζηελ 

θνηλσληθή αληίιεςε. Χζηφζν, ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ 

πνηθηιία σο πξνο ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. πγθξίλνληαο, παηδηά κε 

απηηζκφ θαη λνεηηθή αλαπεξία κε παηδηά κε ζχλδξνκν Down θαίλεηαη φηη ηα 

ηειεπηαία θνηηάδνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο άιινπο πην ζπρλά, αθφκα θαη 

φηαλ νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ δχν νκάδσλ είλαη ηζνδχλακεο (Ώιεπξηάδνπ 

& Γθηανχξε, 2011). πλήζσο επηδηψθνπλ θάπνηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 

είλαη θηιηθά, ρακνγειαζηά θαη εθδεισηηθά ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο άηνκα, 

ελψ ζπρλά εκθαλίδνπλ ηάζεηο κηκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Abramovitch, 

Stanhope, Pepler, & Corter, 1987).  

Πνιιέο θνξέο, κπνξεί λα ζπκπεξηθέξνληαη αηαίξηαζηα θαη λα 

εκθαλίδνπλ πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε έλα θάζκα πνπ εθηείλεηαη απφ 

ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε έσο ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Abramovitch 

et al., 1987). πρλά έρνπλ ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη ζπάληα εκπιέθνληαη ζε 

έξγα πνπ ζεσξνχλ δχζθνια, ελψ αξέζθνληαη ζηε ξνπηίλα θαη ζην δνκεκέλν 

εκεξήζην πξνγξακκαηηζκφ (Καβαιηψηεο, 2010). Ώλαιφγσο ηεο ζνβαξφηεηαο 

ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, ρξεηάδνληαη αληίζηνηρνπ βαζκνχ επηηήξεζε θαη 

θαζνδήγεζε, θαζψο δπζθνιεχνληαη λα απηνεμππεξεηεζνχλ θαη λα 

αλεμαξηεηνπνηεζνχλ (ηαζηλφο, 2013). 
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2. Κηλεηηθή Αλάπηπμε  

 

Δ θηλεηηθή αλάπηπμε απνηειεί κία πεξηνρή έξεπλαο πνπ αζρνιείηαη κε 

ηηο πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ηεο θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο. Μειεηά ηελ αλάπηπμε ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο, θαη αθνξά ζσκαηηθέο, γλσζηηθέο, θπζηνινγηθέο, θηλεηηθέο, ςπρνινγηθέο 

αιιαγέο θαηά ηελ αλάπηπμε θαη αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία, δειαδή ζηηο 

ηερληθέο εθηέιεζεο ησλ θηλήζεσλ αιιά θαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο 

εθηέιεζεο, πνπ είλαη ε απφδνζε ηεο θίλεζεο (Σδέηδεο & Λφια, 2015). Δ 

θηλεηηθή αλάπηπμε έρεη ζρέζε κε ηελ ειηθία αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε απηή. Δ 

δηαθνξά απφ ηελ θηλεηηθή κάζεζε είλαη φηη ε θηλεηηθή αλάπηπμε αθνξά ηφζν 

ηελ απφθηεζε φζν θαη ηελ δηαηήξεζε δεμηνηήησλ πνπ εμαξηψληαη άκεζα απφ 

ηελ εμάζθεζε θαη φρη απφ ηελ σξίκαλζε ή αθφκε θαη ηε βηνινγηθή αλάπηπμε. 

Έηζη, δχν άηνκα ίδηαο ειηθίαο- αλάπηπμεο έρνπλ ζεσξεηηθά ηελ ίδηα ηθαλφηεηα 

εθηέιεζεο- κάζεζεο, θάηη βέβαηα πνπ εμαξηάηαη θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο.  

Ώθφκα, δχν άηνκα κε ηελ ίδηα πνζφηεηα αιιά θαη πνηφηεηα εμάζθεζεο 

πνπ έρνπλ φκσο δηαθνξεηηθή ειηθία, δελ έρνπλ ηελ ίδηα ηθαλφηεηα απφδνζεο, 

γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο.  

Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο είλαη φηη: 

▪ Δ θηλεηηθή αλάπηπμε είλαη δηαδηθαζία ζπλερηδφκελε. 

▪ Δ θηλεηηθή αλάπηπμε είλαη ζπζηεκαηηθή θαη νξηνζεηείηαη κέζσ 

ησλ ζηαδίσλ. 

▪ Δ θηλεηηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία. 

▪ Μειεηά ηε δηαδηθαζία (κεραληζκνχο) ηεο αιιαγήο. 

▪ Μειεηά ην απνηέιεζκα ηεο απφδνζεο (Σδέηδεο & Λφια, 2015). 

H θηλεηηθή δεμηφηεηα νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα εθηειεί κηα θίλεζε 

μνδεχνληαο φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη ρξφλν (Schmidt, 1988). Σν 

άηνκν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο ειεγρφκελεο θαη επηδέμηαο θίλεζεο (Gallahue & Ozmun, 1998). 

ηε βξεθηθή ειηθία, ε πξφνδνο ζε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν θαη ην ζπληνληζκφ 
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ησλ θηλήζεσλ παξνπζηάδεη ξαγδαίεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

επίπεδα αλάπηπμεο. Ώπφ ηελ άιιε, ε θηλεηηθή αλάπηπμε είλαη κηα πην αξγή 

δηαδηθαζία κελ, αιιά πην δηαθνξνπνηεκέλε θαη πνηθηιφκνξθε φζν αλεβαίλνπλ 

ηα επίπεδα αλάπηπμεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ δηαδηθαζία ζπλερνχο αιιαγήο ζηελ 

θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, θαη εκθαλίδεηαη 

σο κηα ζεηξά αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ελφο έξγνπ, ηε 

βηνινγηθή ππφζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Gallahue & Ozmun, 1998). Ώπηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην άηνκν ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπ δσή αζθείηαη θαη απνθηά εκπεηξίεο θαζψο έξρεηαη αληηκέησπν κε δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ζην επίπεδν ηεο 

βξεθηθήο αλάπηπμεο απνηειεί παξάγνληα σξίκαλζεο. 

Ώπφ ηελ ειηθία 3 εηψλ, ην παηδί θαηέρεη κηα πνηθηιία δεμηνηήησλ θαη 

κπνξεί λα εθηειεί εληνιέο απιέο θαη ζχλζεηεο, λα πεδά, λα ηζνξξνπεί ζην έλα 

πφδη θαη λα ηξέρεη. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη θαηέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

αληίδξαζεο θαη κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα, θαζψο θαίλεηαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, λα ηηο θσδηθνπνηεί, λα ηηο 

απνζεθεχεη θη λα ηηο επαλαρξεζηκνπνηεί φηαλ είλαη απαξαίηεην. Δ κίκεζε θαη 

ε απφθηεζε εκπεηξίαο απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. 

ε πξψηε θάζε ην παηδί κηκείηαη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζηελ ζπλέρεηα, ε 

κίκεζε ειαηηψλεηαη θαη έρνπκε ηε θξίζε ησλ πξαθηηθψλ αληίδξαζεο θαη ζηελ 

ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε, κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νδεγνχκαζηε ζηελ 

εκπεηξία. ηελ ειηθία ησλ 4 θαη 5 εηψλ ην παηδί έρεη απνθηήζεη πεξηζζφηεξν 

κπτθφ έιεγρν θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ έρνπλ πιένλ ηειεηνπνηεζεί. ηελ ειηθία ησλ 

4 ην παηδί κπνξεί λα πεηάμεη κε αθξίβεηα ηε κπάια γηα λα ηελ πηάζεη ν θίινο 

ηνπ, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 5 κπνξεί λα πεηχρεη νπνηνδήπνηε ζηφρν απφ 

απφζηαζε 1,5 κέηξνπ.  

Έπεηηα, ζηε λεπηαθή ειηθία ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ πνδήιαην, 

λα ζθαξθαιψλνπλ ζε ζθάιεο, λα θάλνπλ ζθη ζηελ πιαγηά ελφο βνπλνχ. 

Μπνξνχλ, ζπκπεξαζκαηηθά, λα εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ 

πιήξε ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ. 

Σα επηηεχγκαηα απηά είλαη πηζαλφ λα ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εγθεθάινπ θαη κε ηελ αχμεζε ηεο κπειίλεο ησλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ, 

ζηηο πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζνξξνπία θαη ην ζπληνληζκφ. Έλαο άιινο 
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ιφγνο, πνπ νη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο αλαπηχζζνληαη πην γξήγνξα θαηά ηε 

λεπηαθή ειηθία, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα λήπηα πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο κέξαο θάλνληαο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηε πξνζρνιηθή ειηθία ηα 

παηδηά βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλεζε, ηφηε ην γεληθφ επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη αξθεηά πςειφ, φρη φκσο πςειφηεξν απφ ηελ ειηθία ησλ 3. ηελ ειηθία 

ησλ 3 ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο είλαη πςειφηεξν απφ νπνηαδήπνηε πεξίνδν 

ζηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ (Feldman, 2009).  

 

2.1. Φπρνθηλεηηθή Αλάπηπμε θαη Αγσγή 

Δ Φπρνθηλεηηθή Ώγσγή πεξηέρεη κηα εηδηθή φςε αλζξψπηλεο εμέιημεο, 

φπνπ ε θίλεζε αιιά θαη ε παξαηήξεζε απνηεινχλ ηα βαζηθά κέζα γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ γεγνλφησλ αλάπηπμεο. Χο 

ςπρνθηλεηηθή αγσγή νξίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ςπρηθψλ, θηλεηηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ε ζηελή ζχλδεζε ηεο “ζσκαηηθήο θηλεηηθήο” κε ηελ “πλεπκαηηθή 

ςπρηθή”. Δ ςπρηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εξγαζία ηνπ Kiphard (1970, 1979), 

πνπ εηζήγαγε ηελ θίλεζε ζηε ζεξαπεία αλάπεξσλ παηδηψλ θαη ζε παηδηά κε 

δηαηαξαγκέλε αλάπηπμε. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ζηε ζεξαπεπηηθή παηδαγσγηθή 

ε νλνκαδφκελε “Φπρνθηλεηηθή ζεξαπεία” κε αζθήζεηο.  

ε κηθξή ειηθία θαη ζε θπζηνινγηθά παηδηά, ε Φπρνθηλεηηθή Ώγσγή 

κπνξεί λα θαηαλνεζεί αθφκε θαη ζαλ κεζνδηθή αξρή ηεο αγσγήο θαη ηνπ 

καζήκαηνο, φπνπ κέζα απφ εκπεηξίεο θίλεζεο θαη παξαηήξεζεο, 

ελεξγνπνηνχληαη βαζηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, νη νπνίεο δελ αλαπηχζζνπλ 

κφλν ηελ θηλεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, αιιά θαη ηε γλσζηηθή θαζψο θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.  

Μεηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο αλαθέξεη ε Zimmer, πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζε πξαθηηθή εξγαζία κε παηδηά, φζνλ αθνξά ηνλ θηλεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, άξρηζε ε ςπρνθηλεηηθή λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο 

κέζν απνθαηάζηαζεο αιιά θαη πξφιεςεο (Νάθηα & Φάιιαο, 2004). 

Φνξέαο έθθξαζεο ηνπ ςπρηζκνχ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ είλαη ην 

ζψκα ηνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ, ην παηδί εθθξάδεη ηα ςπρνθηλεηηθά θαη 

ςπρνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ. Δ 

ςπρνθηλεηηθή αγσγή, εθθξάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζθέςεσλ - 

ζπλαηζζεκάησλ (εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο) θαη ησλ ζσκαηηθψλ - θηλεηηθψλ 
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δηεξγαζηψλ, πνπ πεξλνχλ απφ γλσζηηθή επεμεξγαζία (Zimmer, 2007. Zimmer 

& Cicurs, 1995). Ώπνηειεί κηα νιηζηηθή θαη αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

θηλεηηθήο αγσγήο, ε νπνία είλαη εμαηνκηθεπκέλε θη αλάινγε κε ην αλαπηπμηαθφ 

επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ (Zimmer, 2007). 

Σα παηδηά πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ 

θηλεηηθψλ πξνηχπσλ θαη δεμηνηήησλ παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή 

ζηνλ αζιεηηζκφ. Οη Gallahue θαη Ozmun (1998) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε βαζηθψλ θηλεηηθψλ πξνηχπσλ θαη δεμηνηήησλ είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο, αθνχ ε ζσζηή εθηέιεζή ηνπο δίλεη ζηα παηδηά ηελ 

επθαηξία γηα κειινληηθή ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ αζιεηηζκφ, ελψ ν Rose 

αλαθέξεη απιά φηη δηεπθνιχλεηαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Βπηπιένλ, ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα 

εθκάζεζεο δεμηνηήησλ δηαζθεδάδεη, ελζνπζηάδεηαη θαη έηζη καζαίλεη λα ηηο 

εθηειεί νινέλα θαη θαιχηεξα. Έλα αθφκε ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη πσο νη 

δεμηφηεηεο απηέο αλ απνθηεζνχλ, δελ μερληνχληαη πνηέ, αιιά δηαηεξνχληαη θαη 

κπνξνχλ λα ηειεηνπνηεζνχλ κε πεξαηηέξσ εμάζθεζε.  

Δ δηδαζθαιία θαη αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο αιιά θαη ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο βνεζά ην παηδί λα 

πξνζεγγίζεη ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ νιηζηηθά (Σξνχιε, 2008) θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ε θίλεζε κνηάδεη λα είλαη κηα κνξθή αγσγήο κε ηδηαίηεξε αμία, θαζψο 

ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κέζσ ηεο ζχκπξαμεο 

φζν θαη ζηελ αλάπηπμε άιισλ ηνκέσλ, ςπρηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

(Karageorghis & Terry, 1997). πκπεξαίλνπκε φηη ε ςπρνθηλεηηθή θαη 

κνπζηθνθηλεηηθή εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδνπλ ηδηαηηέξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

ξπζκφ θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

αλάδεημε θάπνησλ ηθαλνηήησλ ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη ρσξίο ηελ 

δπλαηφηεηα παξνρήο εθπαίδεπζεο, ελψ κε ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο θαη κέζα 

απφ απηέο, εκθαλίδεηαη, αλαπηχζζεηαη θαη νινθιεξψλεηαη κηα δεμηφηεηα πην 

γξήγνξα. χκθσλα κε ηνπο Tobin, Davidson θαη Wu (1989) κε ηελ παξνρή 

εκπεηξηψλ, ππνζηήξημεο, πιηθνχ θαη εθκάζεζεο κπνξεί λα θαιιηεξγεζνχλ νη 

δεμηφηεηεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αηφκνπ ακεζφηεξα θαη γξεγνξφηεξα.  

ηελ ςπρνθηλεηηθή αγσγή ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλα φξγαλα 

γπκλαζηηθήο, φπσο νη ζχλζεηεο παηδαγσγηθέο θαηαζθεπέο (π.ρ. θψλνη, 
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ζηεθάληα, δνκηθά ζηνηρεία θαη ξάβδνη), νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζην κάζεκα 

Φπζηθήο Ώγσγήο θαη παξέρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο κφλν ζηηο εηδηθέο 

ηάμεηο θαη ησλ δεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη ζηα Νεπηαγσγεία.  

ε έλα ζθφπηκα ζρεδηαζκέλν ςπρνθηλεηηθφ κάζεκα, ν αζιεηηζκφο θαη ε 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα απηφλ, δελ απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ζηφρν. Σν 

ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ παηδηνχ, φπνπ κέζσ ηεο θίλεζεο, ηνπ 

δίλεηαη ε επθαηξία λα δνθηκάζεη κφλν ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ, λα γλσξίζεη ην ζψκα 

ηνπ, λα αληηιεθζεί ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα αλαπηχζζεηαη κέζσ ησλ 

παξαπάλσ. Δ ςπρνθηλεηηθή αγσγή πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ζχλζεηε 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ζηξέθνληαο θπξίσο ηελ πξνζνρή ηεο κάζεζεο ζην 

ςπρηθφ κέξνο ησλ θηλεηηθψλ ελεξγεηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ηα πξαγκαηηθά 

βήκαηα αλάπηπμεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν κέζα απφ ηελ 

ελεξγεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, θαζψο θηλεηήξηα δχλακε γηα θάζε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμή ηνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη ε πεξηέξγεηά ηνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

θαζεηί θαηλνχξγην θαη ε επηζπκία ηνπ γηα θίλεζε (Νάθηα & Φάιιαο, 2004). 

 

2.3. Βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 

χκθσλα κε ην Gallahue νη βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηηο θηλήζεηο ζε ζηάζε (ηζνξξνπία, θάκςε, αηψξεζε), ζηηο 

θηλεηηθέο κεηαθίλεζεο (πεξπάηεκα, ηξέμηκν, γθαιφπ) θαη ζηηο θηλεηηθέο 

ρεηξηζκνχ (ξίςε, ιάθηηζκα, ληξίπια). Οη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ εκθαλίδνληαη ζε 

κεγαιχηεξε ειηθία απφ ηηο δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο. Ώπηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη 

δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ απαηηνχλ πην ζχλζεηεο νπηηθνθηλεηηθέο πξνζαξκνγέο 

θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ, θαηαιιειφηεξε ειηθία είλαη απηήλ ησλ 

ηεζζάξσλ έσο νθηψ εηψλ (Thomas, Lee &Thomas, 1988. Gallahue & Osmun 

1998). 

 

2.4. Αδξή θηλεηηθόηεηα 

Οη θηλήζεηο πνπ θάλεη έλα παηδί, θαη απαηηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε 

κεγάισλ κπψλ ή κπτθψλ νκάδσλ, γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ην θεθάιη ηνπ, ην 

ζψκα ηνπ, λα ειέγμεη ηηο θηλήζεηο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα κπνπζνπιήζεη, λα πεξπαηήζεη ή λα ηξέμεη, νλνκάδνληαη αδξέο 
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θηλήζεηο. Δ θηλεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ γίλεηαη απφ ην θεθάιη πξνο ηα θάησ 

θαη απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα, δειαδή απφ ην ζψκα πξνο ηα άθξα 

(ρέξηα θαη πφδηα). Δ αδξή θηλεηηθφηεηα αθνξά νιφθιεξν ην ζψκα θαη 

εμαληιείηαη κε ξήκαηα πνπ θαλεξψλνπλ δξάζε, φπσο: ηξέρσ, πεξπαηάσ, 

αλεβνθαηεβαίλσ, πεδψ, αλαξξηρψκαη.  

Δ αδξή θηλεηηθφηεηα έρεη επηηεπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ, ηελ 

αηζζεζηνθηλεηηθή πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη. ηελ πξνζρνιηθή ειηθία απηέο νη 

θηλεηηθέο θαηαθηήζεηο αθνκνηψλνληαη πιήξσο, νη δε κεκνλσκέλεο θηλήζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ εκπινπηίδνληαη θαη απνηεινχλ ην ππφβαζξν ηεο 

έλαξμεο ησλ ζπλδπαζκέλσλ θηλήζεσλ. Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, παξά 

ην κηθξφ ειηθηαθφ ηνπο εχξνο, παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ην 

βάξνο θαη ην χςνο, φια φκσο ραξαθηεξίδνληαη απφ ελεξγεηηθφηεηα θαη 

θηλεηηθφηεηα. Παίδνπλ, ηξέρνπλ, ρνξεχνπλ, αλαπεδνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο, 

δηαγσλίδνληαη γηα ςειφηεξα θαη γξεγνξφηεξα επηηεχγκαηα. Δ νξκεηηθφηεηα 

ηνπο, ε κε γλψζε ησλ νξίσλ ηνπο ή ε ππέξβαζε απηψλ, ηα νδεγεί ζπρλά ζε 

πηψζεηο θαη αηπρήκαηα, αιιά απηά επαλέξρνληαη γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ επέιεμαλ (Seefeldt& Barbour, 1986). Δ θίλεζε κε 

κεηαθίλεζε (locomotion) ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη επηπιένλ ηνπ επηηξέπεη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηνπ 

λα δηεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθίλεζεο 

(βάδηζε, ηξέμηκν, άικαηα, κηθξέο θαη κεγάιεο αλαπεδήζεηο, θχιηζε ζην 

έδαθνο,), επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα ηηο δηεπξχλνπλ, λα εμεξεπλήζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο 

θαη λα ην δηεπξχλνπλ θαη απηφ (Morrison, 1988). Άμηα αλαθνξάο κεηαμχ ησλ 

θηλήζεσλ κε κεηαθίλεζε πνπ ζπλεζίδνπλ ηα θνξίηζηα, είλαη ε ρξήζε ηεο 

αλαπήδεζεο ηχπνπ «γθάινπ», ηελ νπνία ζπρλά παξεκβάινπλ ζην ηξέμηκφ 

ηνπο (Κνπηζνχθε - Κνζθηλά, 1997). πλνπηηθά ε αδξή θηλεηηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ:  

1. εκαληηθή αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ εθηεινχκελσλ θηλήζεσλ. Σα 

παηδηά δνθηκάδνπλ, πεηξακαηίδνληαη, αλαθαιχπηνπλ ηελ δπλακηθή ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο. Μέζσ ηεο επαλάιεςεο δνκνχλ βαζκηαία ηηο ζεκειηψδεηο 

δεμηφηεηεο θαη ηα βαζηθά θηλεηηθά παηέληα ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο (Σξαπιφο, 

1998). 
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2. εκαληηθή βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ παηδηνχ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

θίλεζεο. Ώπηφ απνδίδεηαη φρη κφλν ζηνλ πξνζσπηθφ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ 

επαλάιεςε θηλεηηθψλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξακε θαη πξηλ, αιιά θαη ζηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζψκα ηνπ. Δ ειηθηαθή αλάπηπμε κεηαθέξεη ην 

θέληξν βάξνπο ρακειφηεξα επηηξέπνληαο ηελ εθηέιεζε ζηαζεξφηεξσλ θαη 

πεξηζζφηεξν ζίγνπξσλ θηλήζεσλ (Bredekamp& Copple, 1997). 

3. Ώχμεζε ρξήζεο ησλ θεθηεκέλσλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

πξνζαξκνζκέλσλ, ζε απάληεζε ζε δηάθνξα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη 

πνηθίιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, ε βάδηζε κπνξεί λα γίλεη 

κε κεηαθίλεζε πξνο ηα κπξνο, πξνο ηα πίζσ, ζηα δάρηπια ησλ πνδηψλ, ζηηο 

θηέξλεο θιπ., ην ηξέμηκν κπνξεί λα γίλεη ζε αλήθνξν, ζε θαηήθνξν, αλψκαιε 

επηθάλεηα θιπ. (Κνπηζνχθε –Κνζθηλά, 1997). 

4. εκαληηθή είλαη επίζεο ε κείσζε ηνπ ιεγφκελνπ «ρξφλνπ θηλεηηθήο 

αληίδξαζεο» ζε έλα δεδνκέλν εξέζηζκα. Ώπηφο απνηειείηαη απφ δχν 

ζπληζηψζεο: α) απφ ην ρξφλν απφθαζεο, ν νπνίνο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηελ εκθάληζε ηνπ εξεζίζκαηνο γηα θίλεζε έσο ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο θαη 

β) απφ ην ρξφλν ηεο θίλεζεο, ν νπνίνο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο 

ηεο θίλεζεο. Σα παηδηά εξρφκελα ζε επαθή επαλαιακβαλφκελα κε έλα νπηηθφ 

ή αθνπζηηθφ εξέζηζκα πνπ επηδέρεηαη θηλεηηθήο αληαπφθξηζεο, καζαίλνπλ 

ζηαδηαθά λα θξίλνπλ γξήγνξα κε πνην ηξφπν ζα αληηδξάζνπλ (Connolly, 

1970). 

πσο αλαθέξακε θαη πξηλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, παξά ην 

κηθξφ ειηθηαθφ ηνπο εχξνο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο κνξθνινγηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ, ζηα 

πιαίζηα αζιεηηθψλ θαη άιισλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη νχηε 

ε ζσκαηηθή νχηε ε θηλεηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα είλαη νκνηνγελήο (Σξαπιφο, 

1998). 

Δ αδξή θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο ιεπηήο, δηφηη ζεσξείηαη 

φηη γηα επηηπρεκέλε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ρξεηάδεηαη πξνεγνπκέλσο απνιπηά 

παγησκέλε αδξή θηλεηηθφηεηα ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ αλ δψζνπκε ζηα παηδηά 

ηνπ λεπηαγσγείνπ πξφσξα δξαζηεξηφηεηεο πνιχ ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, 

ππάξρεη θίλδπλνο λα εκπνδίζνπκε ηε θπζηνινγηθή θηλεηηθή αλάπηπμε. 

Πηζηεχεηαη, φηη απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ην παηδί ησλ 4 ρξφλσλ δελ είλαη αθφκε 



25 

 

ηθαλφ γηα ιεπηέο θηλήζεηο, θαιά δηαθνξνπνηεκέλεο θαη απαιιαγκέλεο απφ 

άιιεο ηαπηφρξνλεο θαη αθνχζηεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ηνπ. Αελ εμνπζηάδεη 

αξθεηά ηα ρέξηα ηνπ θαη δελ έρεη αθφκα ζρεκαηίζεη ηε λνεηηθή παξάζηαζέ 

ηνπο πνπ ζεκαίλεη ηελ αιεζηλή έληαμε ηνπο ζην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ 

ζψκαηνο.  

 

2.5. Λεπηή θηλεηηθόηεηα 

Σαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ησλ αδξψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ην 

παηδί πξννδεχεη θαη ζηελ θαηάθηεζε ησλ ιεπηψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πην εθιεπηπζκέλεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, φπσο ε 

ρξήζε πηξνπληνχ θαη θνπηαιηνχ, ε ρξήζε ηνπ ςαιηδηνχ, ην δέζηκν ησλ 

θνξδνληψλ θαη ην παίμηκν ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ, θηλήζεηο πνπ απαηηνχλ 

αξθεηή πξαθηηθή εμάζθεζε. Δ απφθηεζε ησλ ιεπηψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

αθνινπζεί επίζεο κηα εμειηθηηθή πνξεία. ε ειηθία 3 εηψλ, ην παηδί κπνξεί λα 

δσγξαθίζεη έλαλ θχθιν θαη έλα ηεηξάγσλν κε ηνλ καξθαδφξν ηνπ, θαζψο θαη 

λα βγάιεη ηα ξνχρα ηνπ φηαλ πεγαίλεη ζην κπάλην (Feldman, 2009). Βπηπιένλ, 

κπνξεί λα ζπλζέζεη ηα θνκκάηηα ελφο απινχ παδι θαη λα βάιεη θχβνπο 

δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ ζηηο αληίζηνηρεο ππνδνρέο ηνπο. Χζηφζν, ε αθξίβεηα 

θαη ε δεμηνηερλία ηνπ δελ θξίλνληαη θαη κεγάιεο, εθφζνλ παξαηεξνχκε λήπηα 

λα πξνζπαζνχλ λα βάινπλ κε ηε βία έλα θνκκάηη ηνπ παδι ζε εκθαλψο 

ιάζνο ζέζε.  

ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ, νη ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ 

βειηησζεί αξθεηά θαζψο ην παηδί κπνξεί πιένλ λα δσγξαθίζεη ρνλδξνεηδψο 

ην ζρήκα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη λα δηπιψζεη ην ραξηί ζε ηξίγσλα, ελψ 

ζην 5ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θξαηά θαη λα ρεηξίδεηαη 

κνιχβη ιεπηνχ κεγέζνπο. Σα απζφξκεηα δσγξαθηθά ζρεδία πνπ θάλνπλ έρνπλ 

κηα αλαπηπμηαθή πνξεία. Ώξρηθά ην απνηέιεζκα ηεο δσγξαθηάο κνηάδεη κε 

«νξληζνζθαιίζκαηα» πνπ νλνκάδεηαη απφ ην παηδί θαη λνεκαηνδνηείηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Παξαζθεπφπνπινο, 1985). Γσγξαθίδεη θαη νη δσγξαθηέο 

ηνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ζθέςεηο, έρνπλ ζπκβνιηθφ θαη 

βαζχηεξν λφεκα. Υαξαθηεξηζηηθέο δσγξαθηέο ζ‟ απηήλ ηελ πεξίνδν γηα ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη παξάιιειεο γξακκέο. Ώπηέο ηε κηα θνξά 

κπνξεί λα ζπκβνιίδνπλ έλα δξφκν κε ην απηνθίλεην ηνπ κπακπά ηνπο θαη ηελ 
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άιιε έλα δέληξν. Καηνλνκάδεη ηηο δσγξαθηέο ηνπ, εθθξάδνληαο ηελ 

παξάζηαζε πνπ ηε ζηηγκή εθείλε θπξηαξρεί ζηε ζθέςε ηνπ. Ώξγφηεξα, ε 

θίλεζε ηνπ ειέγρεηαη πεξηζζφηεξν θαη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, δειαδή κπνξεί 

λα αθνινπζεί θάζεηεο, δηαγψληεο θαζψο θαη θπθιηθέο θαηεπζχλζεηο. Σα λήπηα 

πξνζπαζνχλ λα απεηθνλίζνπλ φ,ηη βιέπνπλ. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ην 

αλζξψπηλν ζψκα, ζην νπνίν δίλεηαη ζηγά- ζηγά ε κνξθή ηνπ. Ώξρηθά 

ζρεδηάδεηαη ην θεθάιη, ζην νπνίν αξγφηεξα πξνζηίζεληαη ηα κάηηα, ε κχηε, ηα 

απηηά, ην ζηφκα θαη ηα δφληηα ρσξίο λα είλαη ζηε ζέζε πνπ ζα έπξεπε λα 

βξίζθνληαη. ην 5ν έηνο, φκσο, ην αλζξψπηλν ζψκα πξέπεη λα έρεη νιφθιεξε 

ηε κνξθή ηνπ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρέξηα ηνπο κε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε επηδεμηφηεηα επηηπγράλνληαο ζπληνληζκφ νπηηθνθηλεηηθήο 

αληίιεςεο θαη ιεπηψλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ. Ώξρηθά, ρξεζηκνπνηνχκε κεγάια 

αληηθείκελα, φπσο κπαιφληα, κπάιεο, κεγάια πθάζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

νινέλα κηθξφηεξα αληηθείκελα, φπσο καληαιάθηα, ηζηκπηδάθηα, θνπβάξηα θ.α., 

ηα νπνία ηα παηδηά, ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηχιηγκα, μεηχιηγκα, ηξάβεγκα 

ζπξψμηκν, εθηφμεπζε θ.α. Βπίζεο, θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο, ζεσξνχληαη, νη κηκεηηθέο θηλήζεηο πξαθηηθήο δσήο (φπσο ην 

πψο δέλνπκε ηα θνξδφληα, πσο θνξάκε ηα ξνχρα θ.α.).  

Οη ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα πξνεηνηκάδνπλ ην παηδί γηα ηελ γξαθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Βπίζεο πξέπεη λα εμαζθνχλ εμίζνπ θαη ηα δχν ρέξηα. 

Βλλνείηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, πνπ αλήθνπλ ζην 

ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα απαηηνχλ θίλεζε θαη ςπρηθή ζπκκεηνρή θαη φρη θαζήισζε 

ζην ηξαπέδη εξγαζίαο. Δ θαιιηέξγεηα θαη ε θαηάθηεζε ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο πξνζθέξεη ζην παηδί ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζεί κε 

εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ε θαηαζθεπή ρεηξνηερληψλ θαη ε 

ρξήζε δηαθφξσλ απιψλ εξγαιείσλ, κε απνηέιεζκα λα απνιακβάλεη ην 

αίζζεκα ηεο ραξάο, ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο απηάξθεηαο. 

ια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ην σζνχλ λα πξνζδνθά απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ 

επίηεπμε θαη άιισλ δπζθνιφηεξσλ ζηφρσλ. Καηά ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ην 

ρέξη παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ζηελ 
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αλαθάιπςε θαη ηελ γλσξηκία ηνπ θφζκνπ πνπ ην πεξηβάιιεη. Σν παηδί, 

επηρεηξεί κε ηα ρέξηα ηνπ ηελ θαηάθηεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν 

νξγαλψλεη θαη ηξνπνπνηεί κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο λνεκνζχλεο ηνπ (Μάξθνπ, 

1998).  
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3. Κηλεηηθή αλάπηπμε θαη ζύλδξνκν Down 

  

Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down ραξαθηεξίδνληαη απφ ππνηνλία ησλ κπψλ 

θαη απφ ραιαξνχο ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνλ εθνχζην έιεγρν ησλ 

κπψλ, ηε γλψζε ηνπ ζψκαηνο ζην ρψξν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θηλήζεσλ 

(Hayes & Bathaw 1993). Αχν είλαη νη γλσζηφηεξνη ηχπνη πξνβιεκάησλ 

θηλεηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down. Ο πξψηνο κπνξεί λα 

είλαη κία γεληθή θηλεηηθή θαζπζηέξεζε ε νπνία είλαη ζπρλή ζε παηδηά κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σα παηδηά απηά ηείλνπλ λα απνθηήζνπλ ηηο θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή ζεηξά πνπ αθνινπζείηαη αιιά ζε πην αξγφ 

ξπζκφ. Ώλ θαη νη δεμηφηεηεο είλαη ιεηηνπξγηθέο, σζηφζν είλαη ιηγφηεξν 

απνδνηηθέο.  

 Ο δεχηεξνο ηχπνο θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εμαζζέλεζε ηεο αλάπηπμεο, ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ειέγρνπ ηεο θίλεζεο. Σέηνηεο βιάβεο ζπλδένληαη κε ηε δηάγλσζε ηεο 

εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο (Mahony, Robison & Fewell, 2001). Έλαο 

κεγάινο φγθνο ηεο βηβιηνγξαθίαο έρεη ηεθκεξηψζεη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηηο 

βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down, φπσο ην 

πεξπάηεκα θαη ην πηάζηκν (Haley, 1986. Share & French, 1975).  

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηεο δσήο, ε αλάπηπμε ηεο 

θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down είλαη πην αξγή. Ώπφ ηελ 

ειηθία ησλ 12 κελψλ φκσο ε αλάπηπμε ηεο θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ 

απηψλ είλαη 4 κε 5 κήλεο πίζσ απφ έλα παηδί ελφο ρξφλνπ ρσξίο ζχλδξνκν 

Down. ηελ ειηθία ησλ 5 ρξνλψλ, ε αλάπηπμε ηεο θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ κε ζχλδξνκν Down παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε πεξίπνπ 2 ρξφλσλ ζε 

ζρέζε κε έλα παηδί ρσξίο ζχλδξνκν Down (Butterworth & Cicchett, 1978. 

Share & French, 1974). Βπηπιένλ, βξέζεθε φηη ηα λήπηα κε ζχλδξνκν Down 

αξρίδνπλ λα πεξπαηνχλ θαηά κέζν φξν έλα ρξφλν αξγφηεξα απφ ηα λήπηα κε 

ηππηθή αλάπηπμε (Peuschel, 1987). Ώπηφ είλαη απνηέιεζκα ησλ 

θαζπζηεξεκέλσλ θαη κεησκέλσλ θηλεηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ. Σν πεξπάηεκα 

είλαη κία ζεκαληηθή ηθαλφηεηα γηα ηα κηθξά παηδηά επεηδή έρεη πνιπδηάζηαην 
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αληίθηππν θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

αλάπηπμε.  

 Οη βαζηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζηάζε, ε θίλεζε θαη ν 

ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ εμαξηψληαη απφ ηελ θαιή θηλεηηθή αλάπηπμε. Έηζη, εάλ 

ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα ππάξρνπλ ζπλέπεηεο 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη 

ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δ θηλεηηθή αλάπηπμε είλαη κία ηζφβηα δηαδηθαζία 

(VanSant, 1989). Βίλαη γλσζηφ φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down έρνπλ πνιιά 

αλαηνκηθά πξνβιήκαηα (ππνηνλία, θνληά θαη ρνληξά δάρηπια, κηθξφ θεθάιη, 

ην χςνο ηνπο είλαη κηθξφ) θαη δηαηαξαρέο ζηελ αληίιεςε. Ώπηνί είλαη 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ θηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 Σα παηδηά κε ζχλδξνκν Down ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ αδξή, αιιά 

θαη ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηά ηνπο. ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα έλα παηδί κε 

ζχλδξνκν Down κπνξεί λα δπζθνιεχεηαη ζηε γξαθή κε ην ρέξη, λα 

δπζθνιεχεηαη λα εθηειέζεη ιεπηέο εξγαζίεο κε έλα ςαιίδη, λα θνπκπψζεη 

θνπκπηά ηεο κπινχδαο ηνπ θαη ζε άιιεο δεμηφηεηεο, πνπ πξνυπνζέηνπλ 

ρεηξηζκφ θάπνηνπ εξγαιείνπ. Γεληθφηεξα, ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down 

έξρνληαη αληηκέησπα κε δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ κνιπβηνχ, ηνπ ςαιηδηνχ, 

ζην άλνηγκα ηεο ηζάληαο θαη άιιεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο θχξηνο 

ιφγνο εκθάληζεο απηψλ ησλ δπζθνιηψλ, πξνέξρεηαη απφ ην κηθξφ κέγεζνο 

ησλ δαθηχισλ θαη απφ ηνλ ραιαξφ κπτθφ ηφλν ησλ ρεξηψλ γεληθφηεξα. ΐέβαηα, 

ε δπζθνιία ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα επεξεάδεη θαη άιινπο ηνκείο αλάπηπμεο 

φπσο ηνπ ιφγνπ, αθνχ ν ζπληνληζκφο ησλ κπψλ ηνπ θεθαιηνχ, ηεο γιψζζαο, 

ησλ ρεηιηψλ θαη ηνπ πξνζψπνπ είλαη ραιαξφο θαη δελ επηηξέπνπλ ηε ζσζηή 

άξζξσζε ησλ θζφγγσλ, ελψ πνιιέο θνξέο επεξεάδεηαη θαη ν ζπληνληζκφο 

καηηνχ - ρεξηνχ (Αειιαζνχδαο, 2005). Μπνξεί λα γξάθεη αθαηάζηαηα θαη 

άηαθηα, άιινηε κε πνιχ κεγάια γξάκκαηα θαη άιινηε κε πνιχ κηθξά. Δ 

εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη ζηηο 

ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο.  

 ζνλ αθνξά ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα, δειαδή ηελ εθηέιεζε θηλήζεσλ 

πνπ απαηηνχλ ην ζπληνληζκφ κεγάισλ κπτθψλ νκάδσλ, φπσο ην ηξέμηκν, ην 

θνιχκπη, ηελ αλαπήδεζε, θ.α., ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down αληηκεησπίδνπλ 

επίζεο δπζθνιίεο. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ, είλαη επεηδή ππάξρεη 
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κηα γεληθή ππνηνλία ζηνπο κχεο θαη ε εκκνλή απηψλ ησλ παηδηψλ ζε αξρηθέο 

αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο. Άιισζηε, ηα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν λα εθηειέζνπλ ηηο παξαπάλσ θηλήζεηο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη 

ην χςνο ηνπο είλαη ρακειφηεξν απφ ην θπζηνινγηθφ χςνο ησλ ππφινηπσλ 

ηππηθψλ αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπο είλαη επίζεο 

θνληά, άξα ε ζηάζε θαη ε δχλακή ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη ε επηζπκεηή, ελψ 

θαη ε βιάβε πνπ θέξνπλ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε είλαη ππεχζπλε γηα ην 

αζπληφληζην πεξπάηεκα θαη ηε δπζθνιία θάκςεο ηνπ θεθαιηνχ (Rogers & 

Coleman, 1992). Δ πιαηππνδία είλαη πηζαλή θαη ην παηδί αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο ζην ζπληνληζκφ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θαζψο θαη ζην 

πεξπάηεκα. Τπάξρεη ζπρλά ε δπζθνιία ζηελ εθηίκεζε ηνπ ρψξνπ θαη ζηε 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ (Ααξαήο, 2002). 

 Ώπνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, είλαη φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν 

Down, ιφγσ ησλ θησρψλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ, δε γίλνληαη 

εχθνια απνδεθηά απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηα παηρλίδηα κε ζπκπαίθηεο. Ώπηφ ηα νδεγεί ζηελ απνκφλσζε 

θαη ζηελ θαζηζηηθή δσή, απνξξίπηνληαο ζρεδφλ νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο έρνπλ απφιπηε αλάγθε (Croce, 1990). 

Δ αδξή θηλεηηθφηεηα είλαη πξφδξνκνο γηα κηα επηηπρεκέλε εκπινθή ζε 

νπνηνδήπνηε άζιεκα ή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012, ζε 30 παηδηά κε ζχλδξνκν Down (16 αγφξηα θαη 

14 θνξίηζηα) ειηθίαο 3-10 εηψλ, ην 10% ησλ παηδηψλ πέηπρε απνηειέζκαηα 

πάλσ απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα, ην 30% ησλ απνηειεζκάησλ θπκαηλφηαλ 

ζηα φξηα, ην 23.3% βξηζθφηαλ θάησ απφ ηα φξηα, ην 20% ραξαθηεξίζηεθε απφ 

αλεπαξθείο επηδφζεηο θαη ην 16,67% σο πνιχ αλεπαξθείο. Ο κέζνο φξνο γηα 

ηηο δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο, ζηα αγφξηα ήηαλ 5.8 ελψ ζηα θνξίηζηα 6.3. ηηο 

δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ν κέζνο φξνο γηα ηα αγφξηα ήηαλ 9.6 ελψ γηα ηα θνξίηζηα 

9.5. Αελ ππήξραλ δειαδή,  ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ θαη ζηηο δχν δεμηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη κηα 

αξκνληθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δεμηνηήησλ κεηαθίλεζεο θαη ρεηξηζκνχ.   

 χκθσλα κε κηα άιιε έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2015 απφ ηνπο Ν. Schott, θαη B. Holfelder, ζπκκεηείραλ 18 παηδηά (11 αγφξηα, 

7 θνξίηζηα) κε ζχλδξνκν Down, ειηθίαο 7-11 εηψλ θαη απφ 18 παηδηά ηεο ίδηαο 
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ειηθίαο αιιά ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down έδεημαλ ηηο 

αλακελφκελεο δπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν πξνζνρήο, ηελ θαηαζηνιή ηεο 

απφθξηζεο θαη ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο, θαζψο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ειέγρνπ θηλεηηθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ ειέγρνπ, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο 

θησρφηεξεο επηδφζεηο ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη 

επηδφζεηο θηλεηήξσλ θαη ε εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά, 

κφλν φζνλ αθνξά ηελ νκάδα αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down. ην πην πνιχπινθν 

έξγν (απφζπαζε ηεο πξνζνρήο), ηα παηδηά ηεο νκάδαο κε ζχλδξνκν Down 

πνπ επηηπγράλνπλ ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο θηλεηηθφηεηαο. Σα επξήκαηα απφ 

απηή ηε κειέηε ππνδειψλνπλ φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down δελ είλαη κφλν 

δηαηαξαγκέλα ζε εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο πςειφηεξεο ηάμεο, αιιά 

παξνπζηάδνπλ επίζεο ειιείκκαηα ζηηο ηθαλφηεηεο ειέγρνπ θηλεηηθνχ θαη 

αληηθεηκεληθνχ ειέγρνπ. Δ κειέηε απηή ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

πξψηκσλ παξεκβάζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

 

 

4. θνπόο ηεο εξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αδξψλ 

θηλήζεσλ ηνπ καζεηή κε ζχλδξνκν Down, θαζψο θαη ε βειηίσζή θαη ε 

αλάπηπμή ηνπο κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Βπηκέξνπο ζηφρνη πνπ 

ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ,  ε ζηαδηαθή ελδπλάκσζε 

ησλ κπψλ, ε εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε πνηθίινπο ηχπνπο κεηαθηλήζεσλ, ε 

βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ν ζπληνληζκφο ρεξηνχ θαη καηηνχ, ε εμνηθείσζε 

ηνπ κε ην ρεηξηζκφ δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο 

εθθξαζηηθήο ηνπ θίλεζεο.  
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Β’ ΜΔΡΟ 

 

5. Μειέηε πεξίπησζεο 

 

5.1. Ιζηνξηθό ζπκκεηέρνληα 

Ο καζεηήο Ώ. γελλήζεθε ζηηο 14 Ώπγνχζηνπ ηνπ 2007. Δ 

θπηηαξνγελεηηθή έθζεζε επηβεβαίσζε φηη ν Ώ. έρεη ζχλδξνκν down, ν 

θαξπφηππνο άξξελνο δελ ήηαλ θπζηνινγηθφο αιιά παξνπζίαδε κσζατθηζκφ 

ζπλδξφκνπ down (ειεχζεξε ηξηζσκία) .Μειεηήζεθαλ 40 κεηαθάζεηο, εθ ησλ 

νπνίσλ κφλν κηα είρε θπζηνινγηθφ αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ. Σν Ννέκβξην ηνπ 

2010 εμεηάζηεθε απφ ην Κ.Φ.Τ- Εαηξνπαηδαγσγηθφ Κέξθπξαο θαη απφ ην 

αλαπηπμηαθφ ηζηνξηθφ, ηελ θπηηαξνγελεηηθή έθζεζε, ηελ παηδνςπρηαηξηθή 

εθηίκεζε θαη ηελ εξγνζεαπεπηηθή αμηνιφγεζε πξνέθπςε φηη ν Ώ. παξνπζηάδεη 

«ζχλδξνκν Down, N, Y, ». πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα ζηελ εμέιημε ηνπ ιφγνπ-νκηιίαο (ε νπνία 

εθηηκήζεθε φηη αληηζηνηρνχζε αλαπηπμηαθά ζε ειηθία 12 κελψλ), ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Ώπφ ηελ εξγνζεξαπεπηηθή 

αμηνιφγεζε πξνέθπςε φηη ν Ώ. παξνπζηάδεη γεληθεπκέλε ππνηνλία, βαξπηηθή 

αλαζθάιεηα θαη δπζθνιίεο ακθίπιεπξνπ ζπληνληζκνχ. Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή Βπηηξνπή ηνπ ΚΒ.Π.Ώ. ην 2015 θαη ην 2016. Ο 

Ώ. πάζρεη απφ ζχλδξνκν Down κε δείθηε λνεκνζχλεο κηθξφηεξν ηνπ 30 θαη 

κε ζπλνδφ βαξηά λνεηηθή αλαπεξία ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ην 80%. 

Ώθφκε, ζχκθσλα κε κηα έζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ιφγνπ, ηεο νκηιίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο παξαηεξείηαη αξγή εμέιημε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Ο εζσηεξηθφο 

ιφγνο δείρλεη αλεπηπγκέλνο γηα έλλνηεο πνπ αθνξνχλ νηθεία, θαζεκεξηλά 

αληηθείκελα. Σν ζπκβνιηθφ παηρλίδη κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα θαη νη ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζεη κε ηα αληηθείκελα ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ δείρλνπλ 

ζρεηηθά θαιή γλψζε ησλ ελλνηψλ. ζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε, δηαπηζηψζεθε 

φηη κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζπληαθηηθήο, λνεκαηηθήο θαη γξακκαηηθήο 

πνιππινθφηεηαο ηεο πξφηαζεο. Γεληθφηεξα, δπζθνιεχεηαη λα παξάγεη 

πνιπζχιιαβεο ιέμεηο, παξαιείπεη θσλήκαηα θαη αιινηψλεη αξθεηά 

ζπκπιέγκαηα. Κάλεη βιεκκαηηθή επαθή θαη παίξλεη πξσηνβνπιία γηα 
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αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγάδεηαη θαη κηκείηαη ήρνπο θαη πξάμεηο θαη ηέινο εθηειεί 

απιέο εληνιέο κε κεγάιε επθνιία.   

Ο Ώ. κεγαιψλεη ζε έλα πνιχ θπζηνινγηθφ πεξηβάιινλ, καδί κε δπν 

κεγαιχηεξα αδέξθηα θαη ηνπο γνλείο ηνπ, φπνπ φινη ηνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ 

έλα θπζηνινγηθφ παηδί. Ώπφ 2 κελψλ κέρξη θαη ζήκεξα αζρνιείηαη κε ηελ 

θνιχκβεζε, απφ 1 έηνπο πθίζηαηαη εληαηηθά εξγνζεξαπείεο θαη 

θπζηθνζεξαπείεο. Ώπφ 2,5 εηψλ κέρξη θαη ηα 7 ηνπ, αζρνιήζεθε κε ηελ 

ηππαζία θαη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηεί καζήκαηα ινγνζεξαπείαο 

θαη εξγνζεξαπείαο κε εηδηθή παηδαγσγφ. Βίλαη ζπκπαζεηηθφο, 

κηθξνθακσκέλνο, ζπλεξγάζηκνο αιιά θαη πεηζκαηάξεο.  

 

5.2. Γηαδηθαζία 

Δ πηινηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην «Βηδηθφ ρνιείν» 

Φιψξηλαο. Έπεηηα απφ ζπδήηεζε κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη κφλν έλαο 

καζεηήο κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη θαζψο πιεξνχζε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο. Ο 

καζεηήο απηφο ήηαλ ν Ώ. πνπ φηαλ μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ήηαλ 9 

εηψλ θαη 3 κελψλ . Μηα εβδνκάδα πξηλ μεθηλήζεη ε παξέκβαζε έγηλε ε 

γλσξηκία κε ην καζεηή. Δ εξεπλήηξηα επηζθέθηεθε δπν θνξέο ην ζρνιείν θαη 

παξαθνινχζεζε θάπνηεο δηδαθηηθέο ψξεο κε δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

θάζε θνξά. Ο δηεπζπληήο παξαρψξεζε ζηελ εξεπλήηξηα θάπνην ρψξν ζηελ 

αίζνπζα ηνπ γπκλαζηεξίνπ γηα ηελ πξψηε ζπλάληεζε. ηελ αίζνπζα ππήξραλ 

πνιιά πιηθά θαη παηρλίδηα, φκσο βξέζεθε έλαο θελφο ρψξνο , ζηνλ νπνίν ε 

εξεπλήηξηα θφιιεζε θνκκάηηα ραξηνηαηλίαο, ζαλ ζεκάδηα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

δνθηκαζίαο TGMD-2.  

ηελ πξψηε ζπλάληεζε ν καζεηήο ππνβιήζεθε ζηε δνθηκαζία TGMD. 

Δ δνθηκαζία ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξνέιεγρνο ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

καζεηή. Μεηά μεθίλεζαλ νη παξεκβάζεηο πνπ ζπλνιηθά ήηαλ δέθα. ΐαζηθφο 

ζθνπφο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή αιιά ζε θάζε 

δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ ζέηνληαλ θαη επηκέξνπο ζηφρνη. Πξηλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο θάζε κηαο παξέκβαζεο είρε ζπληαρζεί έλα πιάλν 

δηδαζθαιίαο. ε θάζε πιάλν δηδαζθαιίαο, ππήξρε αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ηα κέξε ηεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πιηθά θαη ηα 
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κέζα, ην ζέκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Γηλφηαλ δειαδή, έλαο αλαιπηηθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε ηειηθά λα ειεγρζεί θαη λα βειηησζεί ε αδξή 

θηλεηηθφηεηα ηνπ καζεηή.  

πλνιηθά πξαγκαηνπνηνχληαλ κέρξη δπν παξεκβάζεηο κέζα ζε κηα 

εβδνκάδα. Χζηφζν, νη κέξεο πνπ ν καζεηήο βξηζθφηαλ ζην ζρνιείν ήηαλ 

ζπγθεθξηκέλεο, ε Αεπηέξα, απφ ηελ νπνία δελ κπνξνχζε λα δηαηεζεί ρξφλνο 

γηα ηελ εξεπλήηξηα θαζψο ν καζεηήο είρε ζην σξνιφγην πξφγξακκά ηνπ 

ζεκαληηθά καζήκαηα εηδηθνηήησλ, ε Σεηάξηε θαη ε Παξαζθεπή. Βπηπιένλ, ηα 

ζρνιεία παξέκεηλαλ θιεηζηά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην κήλα 

Εαλνπάξην εμαηηίαο ηνπ ςχρνπο θαη ηνπ ρηνληνχ. Ώπηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ησλ παξεκβάζεσλ. Μεηά ην πέξαο ησλ 

παξεκβάζεσλ ν καζεηήο ππνβιήζεθε μαλά ζηε δνθηκαζία TGMD-2, απηή ηε 

θνξά φκσο κε ηε κνξθή κεηειέγρνπ. Αειαδή, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δνθηκαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέηξν ζχγθξηζεο κε ηελ αξρηθή επίδνζε 

ηνπ καζεηή θαη αμηνιφγεζεο ηεο βειηίσζεο ηνπ κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ.  

  

5.3. Δξγαιεία 

5.3.1. Η Γνθηκαζία Test of Gross Motor Development-2 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δνθηκαζία TGMD-2 (Test of Gross Motor Development-

2, Ulrich, 2000). πγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε δπν θνξέο, 

κηα πξηλ απφ ηηο παξεκβάζεηο θαη κηα κεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν δηεμήρζε έλα πξνέιεγρνο ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα ηνπ καζεηή 

πξηλ απφ ηηο παξεκβάζεηο, γηα λα δηαπηζηψζνπκε πνηεο ηθαλφηεηεο θαη ζε 

πνην βαζκφ ηηο θαηείρε ν καζεηήο θαη χζηεξα έλαο κεηέιεγρνο γηα λα 

αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ. Δ δνθηκαζία TGMD-2 εθηφο απφ φξγαλν 

κέηξεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο, ιεηηνπξγεί θαη ζαλ 

δηδαθηηθφ πιάλν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ πζηεξεί ν καζεηήο 

(Dale A. Ulrich,2000). 

 Δ δνθηκαζία TGMD-2 είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζην λα κειεηνχλ ηα απνηειέζκαηα δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ ηεο αδξήο θηλεηηθήο αλάπηπμεο παηδηψλ κε ή θαη ρσξίο 

αλαπεξία. πγθεθξηκέλεο αδπλακίεο θαη δεμηφηεηεο ηεο αδξήο θηλεηηθήο 
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αλάπηπμεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κέζσ απηήο ηεο δνθηκαζίαο θαη λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάζνπλ θαηάιιεια πιάλα γηα ηελ 

βειηίσζή ηνπο (Ulrich,2000).  

 Δ δνθηκαζία TGMD-2 απνηειείηαη απφ δπν κέξε. Σν θάζε κέξνο 

απνηειείηαη απφ έμη δεμηφηεηεο. Σν πξψην κέξνο, ησλ κεηαθηλήζεσλ, κεηξά ηηο 

αθφινπζεο δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο, ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο πνπ ξένπλ 

ζχγρξνλα κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, ζχκθσλα κε θάπνηα θξηηήξηα 

εθηέιεζεο, θαζψο ην παηδί κεηαθηλείηαη απφ ηε κηα πιεπξά ζηελ άιιε. Οη 

δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο είλαη:  

 

Γεμηόηεηα Πεξηγξαθή  

Σξέμηκν  Βιέγρεηαη αλ ηα ρέξηα θηλνχληαη αληίζεηα απφ ηα πφδηα θαη νη 

αγθψλεο είλαη ιπγηζκέλνη. Ώθφκε, αλ ππάξρεη ζχληνκε θάζε 

πηήζεο, αλ ε ηνπνζέηεζε ησλ πνδηψλ είλαη θνληά ή πάλσ 

ζηε γξακκή θαη αλ ην ειεχζεξν πφδη είλαη ιπγηζκέλν 90° 

πεξίπνπ. 

Καιπαζκφο Πξνυπνζέζεηο ζε απηή ηε δεμηφηεηα είλαη ηα ρέξηα λα είλαη 

ιπγηζκέλα ζην χςνο ηεο κέζεο, λα πξαγκαηνπνηείηαη έλα 

βήκα κπξνζηά κε ην πφδη-νδεγφ, ε ζχληνκε θάζε πηήζεο θαη 

ε δηαηήξεζε ηνπ ξπζκνχ γηα ηέζζεξα ζπλερφκελα βήκαηα.   

Κνπηζφ Πξνυπνηίζεηαη ην ειεχζεξν πφδη λα ηαιαληεχεηαη γηα λα δψζεη 

ψζεζε, ην ειεχζεξν πφδη λα είλαη ιπγηζκέλν θαη πίζσ, ηα 

ρέξηα λα είλαη ραιαξά ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο θαη λα 

θνπληνχληαη πξνο ηα εκπξφο ζηελ απνγείσζε, λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηξεηο αλαπεδήζεηο κε ην πξνηηκψκελν 

πφδη θαη ηξεηο κε ην άιιν.  

Άικα κε 

δηαζθειηζκφ 

Βιέγρεηαη αλ πξαγκαηνπνηείηαη απνγείσζε απφ ην έλα πφδη 

θαη πξνζγείσζε ζην άιιν, ε θάζε πηήζεο (κεγαιχηεξε απφ 

ην ηξέμηκν), αλ ην ρέξη είλαη ηελησκέλν κπξνζηά θαη θηλείηαη 

αληίζεηα κε ην πφδη πνπ εθηειεί.  

Οξηδφληην 

άικα 

Πξνυπνηίζεηαη θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή θίλεζε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θάκςε θαη ησλ δχν γνλάησλ κε έθηαζε 

πίζσ απφ ην ζψκα, ηα ρέξηα λα εθηείλνληαη δπλακηθά 
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κπξνζηά θαη πάλσ θηάλνληαο ζε πιήξε έθηαζε, ε 

απνγείσζε θαη ε πξνζγείσζε λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηα 

δχν πφδηα θαη ηα ρέξηα λα κεηαθέξνληαη πξνο ηα θάησ, θαηά 

ηελ πξνζγείσζε.  

Πιάγην 

ηξέμηκν/ 

γιίζηξεκα 

Πξνυπνζέζεηο είλαη ην ζψκα λα επζπγξακκίδεηαη πξνο ηελ 

πιεπξά γιηζηξήκαηνο, λα πξαγκαηνπνηείηαη πιάγην βήκα 

αθνινπζνχκελν απφ γιίζηξεκα απφ ην άιιν πφδη, αθξηβψο 

δίπια ζην πφδη νδεγφ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηέζζεξα 

γιηζηξήκαηα απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηέζζεξα απφ ηελ άιιε. 

 

Πίλαθαο 1. Αεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο ζχκθσλα κε ηε δνθηκαζία TGMD-2  

 

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ην ρεηξηζκφ/έιεγρν αληηθεηκέλσλ. Μεηξά 

δειαδή ηηο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο πνπ αλαδεηθλχνπλ 

απνηειεζκαηηθά θηλήζεηο ξίςεο, ρηππήκαηνο θαη πηαζίκαηνο, ζχκθσλα πάληα 

κε θάπνηα θξηηήξηα. Οη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ είλαη:  

 

Γεμηόηεηα Πεξηγξαθή  

Υηχπεκα ηεο 

κπάιαο κε 

κπαζηνχλη 

Πξνυπνζέζεηο ζε απηή ηε δεμηφηεηα είλαη ην θπξίαξρν ρέξη λα 

πηάλεη ηε ξάβδν πάλσ απφ ην κε θπξίαξρν, ε κε θπξίαξρε 

πιεπξά ηνπ ζψκαηνο λα βιέπεη απηφλ πνπ πεηά ηε κπάια, λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηξνθή ησλ ηζρχσλ θαη ηεο πιάηεο, 

κεηαθνξά βάξνπο κε ην πάηεκα ηνπ κπξνζηηλνχ πνδηνχ θαη 

ην κπαζηνχλη λα ρηππά ηε κπάια.  

Νηξίπια 

επηηφπνπ 

Πξνυπνηίζεηαη ε κπάια λα έξρεηαη ζ‟ επαθή κε ην έλα ρέξη 

ζην χςνο ηνπ ηζρίνπ, ε κπάια λα ζπξψρλεηαη κε ηα δάρηπια 

(φρη ρηχπεκα), ε κπάια λα ρηππάεη ζην έδαθνο κπξνζηά απφ 

ην πφδη (ή εμσηεξηθά απφ απηφ) ηνπ αληίζηνηρνπ ρεξηνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη λα δηαηεξείηαη ε κπάια γηα ηξείο 

αλαπεδήζεηο, ρσξίο κεηαθίλεζε.   

Τπνδνρή Βιέγρεηαη αλ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνθαηαξθηηθή θάζε κε 

ηνπο αγθψλεο ιπγηζκέλνπο κπξνζηά απφ ην ζψκα, αλ ηα 

ρέξηα εθηείλνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη λα ππνδερηνχλ ηε 
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κπάια θαη αλ ε κπάια πηάλεηαη θαη ειέγρεηαη κφλν κε ηα 

ρέξηα.  

Λάθηηζκα Πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη ε γξήγνξε θαη 

ζπλερήο πξνζέγγηζε ηεο κπάιαο, ν θνξκφο λα γέξλεη πξνο ηα 

πίζσ κε ην ρηχπεκα ηεο κπάιαο, ην αληίζεην ρέξη απφ ην 

πφδη πνπ ρηππάεη λα αησξείηαη πξνο ηα εκπξφο θαη ε 

νινθιήξσζε ηεο θίλεζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζήθσκα 

ηνπ πνδηνχ πνπ θισηζά.  

Ρίςε κε ην 

ρέξη πάλσ 

απφ ηνλ ψκν 

Πξνυπνζέζεηο ζε απηή ηε δεμηφηεηα είλαη: ην ρέξη ξίςεο λα 

θηλείηαη πξνο ηα θάησ ζε ηνμνεηδή ηξνρηά θαη λα μεθηλά ηε 

ζηξνθή, λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηξνθή ηνπ ηζρίνπ θαη ηνπ 

ψκνπ πξνο έλα ζεκείν, φπνπ ε κε θπξίαξρε πιεπξά βιέπεη 

έλαλ ππνηηζέκελν ζηφρν, λα γίλεηαη κεηαθνξά ηνπ βάξνπο κε 

ην πάηεκα ηνπ αληίζεηνπ πνδηνχ απφ ην ρέξη ξίςεο θαη ηέινο, 

λα νινθιεξψλεηαη ε θίλεζε δηαγψληα κπξνζηά απφ ην ζψκα 

θαη πξνο ηελ αληίζεηε πιεπξά. 

Κχιηζκα ηεο 

κπάιαο κε ην 

ρέξη θάησ 

Πξνυπνηίζεηαη ην ρέξη πξνηίκεζεο λα θηλείηαη πξνο ηα πίζσ, 

λα πξαγκαηνπνηείηαη έλα βήκα ηαπηφρξνλα κε ηελ θίλεζε, λα 

ιπγίδεη ηα γφλαηα θαη λα ρακειψλεη ην ζψκα θαη ηέινο λα 

ειεπζεξψλεη ηε κπάια θνληά ζην πάησκα.   

 

Πίλαθαο 2. Αεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ  ζχκθσλα κε ηε δνθηκαζία TGMD-2  

 

Γηα ηελ θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα εθηέιεζεο, θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηηο θαζεκίαο 

δεμηφηεηαο (βι. παξάξηεκα). πσο έρεη πξναλαθεξζεί φιεο νη δεμηφηεηεο 

εθηεινχληαη δπν θνξέο. ηαλ θάπνηα θξηηήξην εθηέιεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

επηηπρία ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο έλα, ελψ φηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζεκεηψλεηαη κε κεδέλ. ην ηέινο αζξνίδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν 

πξνζπαζεηψλ, μερσξηζηά γηα ην θάζε έλα κέξνο. Όζηεξα, κε ηελ αθξηβή 

ειηθία ηνπ καζεηή, αλαηξέρνπκε ζηνλ πίλαθα ΐ1 θαη ΐ3 ηεο δνθηκαζίαο 

TGMD-2 (Test of Gross Motor Development-2, Ulrich, 2000) θαη ζχκθσλα κε 
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ηα απνηειέζκαηα, βιέπνπκε ζε πνην αλαπηπμηαθφ επίπεδν θαηαηάζζεηαη ν 

καζεηήο.    

  

5.3.2. Ηκεξνιόγηα 

Μεηά απφ θάζε παξέκβαζε γηλφηαλ ε ζχληαμε ηνπ εκεξνινγίνπ ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. ηα εκεξνιφγηα γίλεηαη ε 

θαηαγξαθή φζσλ ζπλέβεζαλ θαη δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απφδνζε θαη 

ηελ πνξεία ηνπ καζεηή ψζηε λα ζεκεησζεί ε βειηίσζε ηνπ. Οη εξσηήζεηο πνπ 

πεξηέρεη ην εκεξνιφγην ρσξίδνληαη ζε ηξεηο άμνλεο.  

 ηνλ πξψην άμνλα νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα πνηεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξέκβαζε. Ώλ αληηκεησπίζηεθε θάπνην πξφβιεκα ζηελ παξέκβαζε ή 

αλ ζπλέβε θάηη αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην αιιά θαη πνηα ζεκεία ηεο 

παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή, πνηα ιηγφηεξν επηηπρή θαη γηαηί. 

 ηνλ δεχηεξν άμνλα νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ην καζεηή, ηη ηνπ άξεζε 

πεξηζζφηεξν, ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηφζν θαιά θαη αλ ππήξμε θάπνην 

ζεκείν πνπ δπζθνιεχηεθε.  

 ηνλ ηξίην άμνλα, πεξηέρνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, αλ ηειηθά αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζθνπνχο πνπ είραλ ηεζεί 

θαη δίλεηαη ην πεξηζψξην γηα πξφηαζε θάπνησλ αιιαγψλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

5.4. Η νξγάλσζε ησλ παξεκβάζεσλ 

Ώπφ ηελ αξρή ησλ παξεκβάζεσλ αθνινπζήζεθαλ αξρέο ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη 

ςπρνθηλεηηθνί, γλσζηηθνί θαη θνηλσληθνί – ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη. ρεηηθά κε 

ηνπο ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο, έγηλε πξνζπάζεηα κέζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξεκβάζεσλ λα αλαπηπρζεί θαη λα βειηησζεί ε αδξή 

θηλεηηθφηεηα ηνπ καζεηή. Ώπηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζηαδηαθή 

ελδπλάκσζε ησλ κπψλ, κε ηελ εμνηθείσζε πνηθίιισλ ηχπσλ κεηαθηλήζεσλ, κε 

ηε βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ην ζπληνληζκφ ρεξηνχ θαη καηηνχ, κε ηελ 

εμνηθείσζε ηνπ κε ην ρεηξηζκφ δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ θαη κε ηε βειηίσζε ηεο 

εθθξαζηηθήο ηνπ θίλεζεο. Ώπφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ηνπο γλσζηηθνχο 
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ζηφρνπο, επηδηψρηεθε ε Γλψζε (ν καζεηήο λα κπνξεί λα νλνκάδεη, λα 

πεξηγξάθεη θαη λα αλαγλσξίδεη λένπο φξνπο, ζχκβνια, ζεσξίεο), ε Καηαλφεζε 

(λα επεμεγεί, λα δηαθνξνπνηεί θαη λα γεληθεχεη ηα θαηλνχξγηα γλσζηηθά 

ζηνηρεία), ε Βθαξκνγή (λα εθαξκφδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηιχεη 

πξνβιήκαηα), ε Ώλάιπζε (λα δηαθξίλεη θαη λα επηιέγεη αλάκεζα ζηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ελφο αληηθεηκέλνπ ή κηαο θαηάζηαζεο), ε χλζεζε (λα ζπλδπάδεη θαη 

λα ηαμηλνκεί) θαη ε Ώμηνιφγεζε (λα ζπγθξίλεη, λα δηαθξίλεη θαη ηειηθά λα 

νδεγείηαη ζηηο ζσζηέο απνθάζεηο, αθφκε θαη ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο) 

(Μαηζαγγνχξαο, 2007‟). Σέινο, νη θνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη, ζέηνπλ 

ην καζεηή σο πξνζσπηθφηεηα ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. ηφρνο ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε βίσζε θπξίσο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο 

ραξά θαη ηθαλνπνίεζε, ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή ,ε 

δηακφξθσζε ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ, ε θαιιηέξγεηα αηζζεκάησλ 

ηθαλφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο. 

Κάζε παξέκβαζε αθνινπζνχζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία. ηελ πξψηε 

θάζε, απηή ηεο πξνεηνηκαζίαο, γηλφηαλ εηζαγσγή ζην ζέκα. Δ εθπαηδεπηηθφο 

κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή μεθηλνχζε είηε κε εηθφλεο είηε κε 

ηελ παξνπζίαζε ελφο παξακπζηνχ, ζην πξφγξακκα Power Point, φπνπ 

ζχκθσλα κε ηε ξνή ηνπ παξακπζηνχ ν καζεηήο θαινχληαλ λα εθηειέζεη 

θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. ηε δεχηεξε θάζε, ζην θύξην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο, 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ν καζεηήο 

πξνρσξνχζε αθνινπζψληαο ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ. Οη θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είραλ κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ζπγθξηηηθά κε απηέο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο θαη ηνπ θιεηζίκαηνο. ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε, απηή ηνπ 

θιεηζίκαηνο, πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα κηθξφηεξεο έληαζεο δξαζηεξηφηεηα, 

ψζηε λα νινθιεξσζεί ην παξακχζη.  

ε θάζε παξέκβαζε αμηνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

δίλνληαο φκσο πάληα ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αδχλακα ζεκεία πνπ είραλ 

εληνπηζηεί απφ ηε δνθηκαζία TGMD-2. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπαλ ζην λα 

πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ην παηρλίδη. 

Κχξηνο ζηφρνο, φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ήηαλ ε βειηίσζε ηεο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Οη ελφηεηεο πνπ πιαηζίσλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
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ήηαλ δέθα θαη ηα ζέκαηα πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ θνληά ζην γλσζηηθφ επίπεδν 

ηνπ καζεηή.  

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ήηαλ νη εμήο:  

1. Σα δψα ην έζθαζαλ! 

2. Δ θνξψλα ηνπ βαζηιηά! 

3. Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

4. Ο Γηάλλεο θαη ηα θέξκαηα. 

5. Άγηνο ΐαζίιεο γηα κηα κέξα!  

6. Οη πεηξαηέο θαη νη θχιαθεο. 

7. ξα γηα πάξηη! 

8. Σέζζεξηο επνρέο! 

9. Κάησ απφ ηνπο πιαλήηεο.  

10. Μήλεο κε εκπφδηα!.  

 

 Σα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ 

πνηθίια. Δ θάζε ελφηεηα είρε ηα δηθά ηεο πιηθά, ηα νπνία θαζνξίδνληαλ απφ ηε 

ζεκαηηθή ηεο. ηηο πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ 

Power Point. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γεληθά ζηηο παξεκβάζεηο 

ππήξραλ θπξίσο ζην γπκλαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ θαη θάπνηα ηα έθηηαρλε ε 

εθπαηδεπηηθφο. Κάπνηα απφ ηα κέζα θαη πιηθά ήηαλ παξακχζηα, εηθφλεο, πάδι, 

θαξηέιεο, ζηεθάληα, θψλνη, δηάθνξεο κπάιεο, κπαιάθηα, ηνχλει, δνθφο 

ηζνξξνπίαο, θνξίλεο, θνπηηά, ζηήινη, ξαθέηεο, κπαιφληα, ηξακπνιίλν, κπινθ 

αθξνχ, ξνιφ κε θνχζθεο, θνπηάιη, αινπκηλφραξην, κπγνζθνηψζηξα. 

 

5.4.1. Πεξηγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ  

 

Πξώηε παξέκβαζε-Τα δώα ην έζθαζαλ! 

ηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ε 

εθπαηδεπηηθφο πξφβαιε θάπνηα βίληεν, ζηα νπνία ν καζεηήο θιήζεθε λα 

νλνκάζεη ηα δψα θαη λα δηαθξίλεη θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο ηνπ 

θαζελφο. Με αθνξκή θάπνηα βίληεν έγηλε δηάινγνο γηα ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο, ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη ηα 



41 

 

γλσξίζκαηά ηνπο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη κε ην 

πξφγξακκα Power Point ε εθπαηδεπηηθφο αθεγήζεθε ζην καζεηή ην παξακχζη 

«Σα δψα ην έζθαζαλ». Ο καζεηήο έπξεπε λα αθνχζεη πξνζερηηθά ην 

παξακχζη θαη λα δψζεη έκθαζε ζηα δψα ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ, ησλ νπνίσλ 

ηηο θηλήζεηο θιήζεθε λα αλαπαξαζηήζεη (πσο πεξπαηάεη ε αξθνχδα, πσο 

ηξέρεη ην ιηνληάξη, πσο έξπεη ην θίδη, πσο νπξιηάδεη ν ιχθνο ζηελ παλζέιελν, 

πσο πεδάεη ην θαγθνπξφ, πσο θνιπκπάεη ην δειθίλη, πσο πεηάεη ν αεηφο, 

πσο θαιπάδεη ην άινγν, πσο πεδάεη ην βαηξαράθη, πσο πεξπαηάεη ε ρειψλα, 

πσο ηξψεη ε θφηα, πσο πεξπαηάεη ε κατκνχ). Ο καζεηήο θιήζεθε απφ ηελ 

αθήγεζε λα πεξπαηήζεη κε ηα ρέξηα θαζψο ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ αλαζήθσλε 

ηα πφδηα. Οη ηξνθέο ησλ δψσλ(κπάιεο αινπκηλφραξηνπ) βξίζθνληαλ 

δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ αίζνπζα, έπξεπε λα ζπιιερζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζε έλα θαιάζη. Ώθνχ καδεχηεθαλ φιεο νη ηξνθέο, ηαΎζακε ηα δψα πεηψληαο ηηο 

ηξνθέο πνπ καδέςακε απφ απφζηαζε, πεξίπνπ ηξηψλ κέηξσλ, ζε έλα θαιάζη 

απνξξηκκάησλ. ηαλ ε ηξνθή έκπαηλε κέζα ζην θαιάζη ηφηε ην αληίζηνηρν 

δψν ζα κπνξνχζε λα ηελ απνιαχζεη. Ώλάινγα κε ην θάζε δψν, δίλνπκε φλνκα 

ζηελ θάζε ηξνθή. Δ εθπαηδεπηηθφο έδεημε ζην καζεηή, κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, δψα λα απνιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Δ 

εθπαηδεπηηθφο ξψηεζε αλ ζην ζπίηη ηνπο έρνπλ δσάθηα, αλ αγαπάεη ηα δψα θαη 

αλ ζα ήζειε πνηέ λα έρεη ην δηθφ ηνπ θαηνηθίδην. 

  

Γεύηεξε παξέκβαζε-Ζ θνξώλα ηνπ βαζηιηά! 

Δ δηδαζθαιία μεθίλεζε κε ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ «Δ θνξψλα 

ηνπ βαζηιηά θαη ην καγηθφ θαδάλη». Δ εθπαηδεπηηθφο αθεγήζεθε έλα κέξνο ηνπ 

παξακπζηνχ θαη έδσζε ζηνλ καζεηή είθνζη ισξίδεο αινπκηλφραξην θαη ηνπ 

δήηεζε λα ηηο δηπιψζεη ζε κπάιεο. Ώθνχ ν καζεηήο δίπισζε φιεο ηηο ισξίδεο, 

ε εθπαηδεπηηθφο ζπλέρηζε ηελ αθήγεζε. ηε ζπλέρεηα ηεο δηδαζθαιίαο ν 

καζεηήο θιήζεθε λα κεηαθέξεη ηηο είθνζη κπάιεο απφ αινπκηλφραξην κε έλα 

θνπηάιη ζε έλα κεηαιιηθφ θάδν απφ ηνλ νξηνζεηεκέλν δξφκν, κε πνιιή 

πξνζνρή θαζψο ζην δάζνο ππάξρνπλ πνιινί θίλδπλνη (δέληξα, ιίκλεο, 

θξνθφδεηινη, θιαδηά), γηα λα θηηαρηεί μαλά ε θνξψλα ηνπ βαζηιηά. Ο καζεηήο 

θιήζεθε λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα, θάλνληαο κεγάια βήκαηα θαη παηψληαο 

ζηα λνχθαξα ηεο ιίκλεο. Ώθνχ κεηέθεξε φιεο νη κπάιεο, ν καζεηήο έπξεπε 
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λα κεηαθέξεη ηνλ κεηαιιηθφ θάδν, ζπξψρλνληάο ηνλ κε ηα πφδηα, κέρξη ηε 

θσηηά. Μεηά ην ηέινο ηνπ, ε εθπαηδεπηηθφο επηβξάβεπζε ηνλ καζεηή κε κία 

ράξηηλε θνξψλα, πνπ βξήθε ν καζεηήο κέζα ζην κεηαιιηθφ θάδν. 

 

Τξίηε παξέκβαζε-Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

ηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνλ Ώ. λα 

αλαθέξεη κεηαθνξηθά κέζα ηα νπνία γλσξίδεη. Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή δείρλεη εηθφλεο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη ζπδήηεζαλ γηα 

ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο ελψ ζπγρξφλσο, δήηεζε απφ ηνλ Ώ. λα θάλεη 

αλαπαξάζηαζε γηα ην πσο νδεγείηαη ην θαζέλα απφ απηά (π.ρ. πσο είλαη ηα 

ρέξηα θάπνηνπ φηαλ νδεγεί κεραλή, απηνθίλεην, θηι.) θαη λα κηκεζεί ηνλ ήρν 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο έρεη δεκηνπξγήζεη θνξίλεο κε δέθα κέζα 

κεηαθνξάο (απηνθίλεην, ιεσθνξείν, ηξέλν, κεραλή, πνδήιαην, θαξάβη, 

αεξνπιάλν, θνξηεγφ, ειηθφπηεξν, ηειεθεξίθ). Δ εθπαηδεπηηθφο δεηνχζε θάζε 

θνξά απφ ηνλ Ώ., λα δηαιέμεη ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ηνπ έιεγε θαη λα ην 

ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν ηνπ bowling. Γηα λα θηάζεη φκσο κέρξη εθεί έπξεπε λα 

πεξάζεη απφ ηα ζηεθάληα, πεδψληαο κε ηα δπν ηνπ πφδηα ελσκέλα. Ώθνχ 

ηνπνζεηνχζε ηελ θνξίλα ζηε ζέζε ηεο, επέζηξεθε πάιη ζηελ αθεηεξία, 

πεξλψληαο μαλά απφ ηα ζηεθάληα. Ώπηή ηε θνξά είρε θιεζεί λα θάλεη κε ηελ 

κπάια, ηξεηο επηηφπηεο ληξίπιεο κέζα ζε θάζε ζηεθάλη. Με ηνλ ίδην ηξφπν 

ηνπνζεηνχληαλ ηνπιάρηζηνλ έμη κεηαθνξηθά κέζα θαη ηφηε ν Ώ. κπνξνχζε λα 

ηα ξίμεη κε ηελ κπάια. Δ εθπαηδεπηηθφο κάδεπε ηηο θνξίλεο. Δ δηαδηθαζία 

επαλαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο θαη έηζη ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα κέζα 

κεηαθνξάο. Σέινο, ν Ώ. θιήζεθε λα ηξέμεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ην θάζε κέζν, 

ζηε ζσζηή ηζάληα, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Οη ηζάληεο 

ήηαλ ηξεηο, φπσο θαη νη θαηεγνξίεο: μεξάο, αέξα θαη ζάιαζζαο. 

 

Τέηαξηε παξέκβαζε-Ο Γηάλλεο θαη ηα θέξκαηα. 

Δ εθπαηδεπηηθφο κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Power Point, δηεγείηαη ζην καζεηή ην παξακχζη «Ο Γηάλλεο θαη 

ηα θέξκαηα». Ο Ώ. θιήζεθε λα εθηειέζεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα 

θηάζεη ζηε ζαθνχια κε ηνπο αξηζκνχο. Ο Ώ. ζηεθφηαλ πίζσ απφ ηε γξακκή 

θαη κε ην ζχλζεκα ηεο εθπαηδεπηηθνχ μεθίλεζε. Κιήζεθε λα πεξάζεη κε άικα 
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κε ελσκέλα ηα πφδηα απφ ηξία ζηεθάληα πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί, χζηεξα ζηε 

επφκελε γξακκή ζηεθαληψλ λα πεξάζεη θάλνληαο θνπηζφ. ηελ ηειεπηαία 

γξακκή ηα ζηεθάληα είραλ ηνπνζεηεζεί έηζη, ψζηε ν καζεηήο λα θάλεη θνπηζφ 

ζην πξψην, χζηεξα λα πεδάεη κε ηα δπν πφδηα αλνηρηά θαη πάιη ην ίδην. Ώθνχ 

έθηαζε ζηνλ ηεξκαηηζκφ, έπξεπε λα πάξεη έλα ζηεθάλη θαη ην πεηάμεη ζηνλ 

ζηχιν πνπ βξηζθφηαλ ζε απφζηαζε πεξίπνπ ηξηψλ κέηξσλ. Ώλ ην ζηεθάλη 

πεξλνχζε ζηνλ ζηχιν ν Ώ. έηξερε ζηε ζαθνχια κε ηνπο αξηζκνχο θαη έπαηξλε 

έλαλ θάζε θνξά, αλ φρη πξνζπαζνχζε μαλά. Δ δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε 

κέρξη ν καζεηήο λα ζπγθεληξψζεη φινπο ηνπο αξηζκνχο. Σέινο,  ν Ώ. θιήζεθε 

λα απαξηζκήζεη ηα θαξηειάθηα θαη λα ηνπνζεηήζεη ηνπο αξηζκνχο κε ηε ζσζηή 

ζεηξά. 

 

Πέκπηε παξέκβαζε-Άγηνο Βαζίιεο γηα κηα κέξα!  

ηε πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε εθπαηδεπηηθφο έδεημε ζηνλ Ώ. 

ραξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο (κλεκεία, νξφζεκα) απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ρψηεζε ηνλ Ώ. αλ αλαγλψξηδε θάηη, νλφκαζαλ ηα κλεκεία 

/νξφζεκα θαη είπαλ ζε πνηα ρψξα βξίζθεηαη ην θαζέλα απφ απηά. Όζηεξα, ε 

εθπαηδεπηηθφο πξνρψξεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ζηελ αθήγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ «Ο άξξσζηνο Ώη-ΐαζίιεο». Ο Ώ. θιήζεθε λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη 

γηα κηα κφιηο εκέξα.  Ο Ώ. κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

αλαπαξίζηεζε ηνλ Ώτ ΐαζίιε απφ ηελ ψξα πνπ μππλά κέρξη λα εηνηκαζηεί θαη 

λα μεθηλήζεη ηελ δηαλνκή ησλ δψξσλ. Ο Ώτ ΐαζίιεο: μχπλεζε, έβαιε κνπζηθή, 

ηεληψζεθε, έθαλε ηελ πξσηλή ηνπ γπκλαζηηθή ( ηξέμηκν, πιάγηα βήκαηα, 

ςαιηδάθηα, άικαηα), ήπηε γάια, ληχζεθε θαη αλέβεθε ζην έιθεζξν ηνπ. Ο Ώ. 

επηβηβάζηεθε ζην έιθεζξφ ηνπ, ην νπνίν ήηαλ έλα ηζνπβάιη. Δ εθπαηδεπηηθφο 

έδσζε ζην Ώ. κηθξά ραξηάθηα πνπ έγξαθαλ ηελ πνζφηεηα, ηα δψξα θαζψο θαη 

ηελ ρψξα πνπ έπξεπε λα πάεη. Ο Ώ. θιήζεθε λα κνηξάζεη ηα δψξα ζηα παηδηά 

ζε φιν ηνλ θφζκν. ε θάζε ηνίρν είρε θνιιεζεί κηα θσηνγξαθία. Έηζη, ν Ώ. 

ηνπνζεηνχζε ζην ζάθν ηνπ θάζε θνξά ηα ζσζηά δψξα (κπαιάθηα) θαη ηα 

κεηέθεξε ζηε ζσζηή ρψξα, αθνινπζψληαο ηα βειάθηα πνπ είραλ ζρεδηαζηεί 

ζην πάησκα. Βπέζηξεθε πίζσ ζηελ αθεηεξία, γέκηδε μαλά ην ζάθν ηνπ θαη 

έθεπγε. Κάησ απφ ηελ θσηνγξαθία θάζε ρψξαο έρεη ηνπνζεηεζεί έλαο κηθξφο 

θάδνο απνξξηκκάησλ πνπ αλαπαξηζηνχζε θακηλάδεο ζπηηηψλ. Ο Ώ. πεηνχζε 
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ηηο κπάιεο/ δψξα απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε απφζηαζε, πνπ είρε νξίζεη ε 

εθπαηδεπηηθφο κε ηαηλία. Σα παηδηά ζα έπαηξλαλ ηα δψξα ηνπο κφλν αλ ν Ώ. 

πεηνχζε ηηο κπάιεο κέζα ζην θάδν. Δ δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε νρηψ θνξέο, 

έηζη ψζηε ν καζεηήο λα πάεη απφ δπν θνξέο ζε θάζε ρψξα. Σέινο, Ο Ώ. 

θιήζεθε λα αλνίμεη έλα θνπηί, φπνπ κέζα βξίζθνληαλ πνιιά κηθξφηεξα θνπηηά 

θαη έςαμε γηα ην δηθφ ηνπ δψξν. 

 

Έθηε παξέκβαζε-Οη πεηξαηέο θαη νη θύιαθεο. 

Δ εθπαηδεπηηθφο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Power Point δηεγήζεθε ζηνλ Ώ. ην παξακχζη «Οη πεηξαηέο θαη 

νη θχιαθεο» . Δ αθήγεζε θπινχζε θαη ν Ώ. έγηλε πεηξαηήο θαη πξνζπάζεζε λα 

θιέςεη ηα θψηα απφ ηνπο θάξνπο. Ο Ώ. ζε απηή ηε θάζε έπξεπε λα πάξεη 

πάλσ απφ ηνπο θψλνπο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζην ρψξν, ηα κπαιάθηα/θψηα 

θαη θάζε θνξά λα κεηξάεη πνην κπαιάθη παίξλεη (1ν, 2ν, 3ν ,θηι.) . Αελ έπξεπε 

φκσο λα πηαζηεί απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ/θχιαθα. ην ρψξν είρε νξηζηεί θαη κηα 

«θσιηά» ζηελ νπνία ν πεηξαηήο δελ κπνξνχζε λα πηαζηεί απφ ηνλ θχιαθα. Ο 

Ώ. κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε «θσιηά» φζεο θνξέο ήζειε, έηζη ψζηε λα 

μεθνπξάδεηαη. ηαλ ν Ώ. ζπγθέληξσζε φια ηα κπαιάθηα, ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ 

ηα πεηνχζε θαη απηφο έπξεπε λα ηα ρηππήζεη κε ηε ξαθέηα, έηζη ψζηε λα 

ρηππήζνπλ εληφο ηνπ ηεηξαγψλνπ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζηνλ απέλαληη ηνίρν 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα έπεθηαλ ζην πινίν. Ώλ ηα θαηάθεξλε ηφηε θαη νη 

πεηξαηέο ζα πεηχραηλαλ ην ζηφρν ηνπο, ζα έπαηξλαλ, δειαδή, ηα θψηα ησλ 

θάξσλ. 

 

Έβδνκε παξέκβαζε-Ώξα γηα πάξηη! 

Δ εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηνλ Ώ. ηη πξέπεη λα έρεη έλα παηδηθφ πάξηη γηα λα 

δηαζθεδάζνπλ κηθξνί θαη κεγάινη. Ώθνχ αλαθέξεη φηη κπνξεί λα ζθεθηεί, ε 

εθπαηδεπηηθφο έδεημε ζην Ώ. εηθφλεο γηα λα ζπκπιεξψζεη φηη δελ έρεη 

αλαθεξζεί. Όζηεξα, εκθάληζε κηα κεγάιε ζαθνχια γεκάηε κε κπαιφληα θαη 

δήηεζε απφ ηνλ Ώ. λα ηα βγάιεη θαη λα ηα δηαζθνξπίζεη ζην ρψξν. Ο Ώ. 

ζηάζεθε πίζσ απφ ηε γξακκή θαη φληαο πιένλ θιφνπλ έπξεπε λα κεηαθέξεη 

απέλαληη ηα κπαιφληα πνπ ηνπ πεηνχζε ε εθπαηδεπηηθφο, λα ηα ηνπνζεηήζεη 

κέζα ζην ζηεθάλη πνπ ππήξρε εθεί, ρηππψληαο ηα κε κηα κπγνζθνηψζηξα. Σν 
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κπαιφλη πνπ κεηαθεξφηαλ δελ έπξεπε λα αθνπκπήζεη θάησ, ζε πεξίπησζε 

πνπ αθνπκπνχζε ή δελ έκπαηλε κέζα ζην ζηεθάλη, ε δηαδηθαζία 

επαλαιακβαλφηαλ. Δ δηαδηθαζία απηή επαλαιήθζεθε πεξίπνπ δέθα θνξέο. 

Σέινο, ε εθπαηδεπηηθφο έγηλε θιφνπλ θνξψληαο έλα αλάινγν θαπέιν θαη 

θάπνηα αμεζνπάξ, βάιακε κνπζηθή θαη ρνξέςακε, ν Ώ. έπξεπε λα κηκείηαη ηηο 

θηλήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Οπζηαζηηθά, πξαγκαηνπνηήζακε κηα κηθξή 

ρνξνγξαθία κε δηάθνξεο θηλήζεηο ρεξηψλ θαη πνδηψλ. Σέινο, θάλακε κηα κηθξή 

κπαινλνθαηαζθεχε ελφο μίθνπο, κε ην εηδηθφ κπαιφλη πνπ έρεη θέξεη ε 

εθπαηδεπηηθφο. 

 

Όγδνε παξέκβαζε-Τέζζεξηο επνρέο! 

ηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο απηήο ε εθπαηδεπηηθφο ζπδήηεζε κε ηνλ Ώ. 

γηα ηα πάδι, ηνλ ξψηεζε αλ ηνπ αξέζνπλ (πξάγκα πνπ ήδε γλσξίδεη) θαη ηνπ 

αλαθνίλσζε φηη ζα κεηέθεξε έλα-έλα ηα θνκκάηηα πνπ ηνπ δίλνληαλ κέρξη ην 

ηέινο, μεπεξλψληαο ηα εκπφδηα πνπ έβξηζθε κπξνζηά ηνπ. ηαλ ζπγθέληξσλε 

φια ηα θνκκάηηα ν Ώ. ζα θαηαζθεχαδε ην παδι, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ 

δψδεθα θνκκάηηα. Έπεηηα, ν Ώ. θαινχληαλ λα πεξάζεη κηα ζεηξά εκπνδίσλ, 

αθνχ ηνπ έδηλε ε εθπαηδεπηηθφο έλα θνκκάηη ηνπ παδι. ηεθφηαλ πίζσ απφ ηε 

γξακκή θαη φηαλ ηνπ δηλφηαλ ζήκα μεθηλνχζε. ηνλ πξψην ζηαζκφ, είρε 

ηνπνζεηεζεί έλα θνκκάηη απφ ξνιφ κε θνχζθεο, ν Ώ. έπξεπε λα πάξεη ηνλ 

πιάζηε, λα γνλαηίζεη θαη λα βάιεη δχλακε ζηα ρέξηα ψζηε λα αθνχζνπκε ηηο 

θνχζθεο λα ζθάλε. Όζηεξα, έπξεπε λα ηζνξξνπήζεη πάλσ ζε κηα δνθφ 

ηζνξξνπίαο θαη λα ηε δηαζρίζεη φιε, ζε πεξίπησζε πνπ έραλε ηελ ηζνξξνπία 

ηνπ θαη παηνχζε θάησ, άξρηδε πάιη απφ ηε αξρή. Μεηέπεηηα, πήγαηλε ζην 

επφκελν θνκκάηη κε θνχζθεο φπνπ θάζε θνξά θαινχηαλ λα θάλεη δηαθνξεηηθά 

άικαηα (άικαηα κε ελσκέλα ηα πφδηα, θνπηζφ κε ην έλα πφδη, θνπηζφ κε ην 

άιιν πφδη, ). ηφρνο ήηαλ μαλά, λα αθνχζνπκε ηηο θνχζθεο λα ζθάλε. ηνλ 

ηειεπηαίν ζηαζκφ ν Ώ. θαινχηαλ λα ζθχςεη, λα πεξάζεη απφ πάλσ θαη απφ 

θάησ απφ ηηο ηαηλίεο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ρσξίο λα ηηο αθνπκπήζεη. Δ 

δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε νρηψ θνξέο. Δ εθπαηδεπηηθφο είρε δεκηνπξγήζεη κε 

ραξηνηαηλία έλα άιιν κηθξφ παηρλίδη. Τπήξρε κηα γξακκή έλαξμεο θαη κεηά 

αθνινπζνχζε έλα ζρεκαηηζκέλν κεγάιν γξάκκα ρη, έλαο κηθξφο θχθινο κε 

θνχζθεο θαη πάιη έλα ρη. Γεηήζεθε απφ ηνλ Ώ. λα ζηαζεί πίζσ απφ ηε γξακκή 
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έλαξμεο θαη λα πεηάμεη ην κπαιφλη κε ηα θαζφιηα πνπ ηνπ δφζεθε εληφο ηνπ 

κηθξνχ θχθινπ. Ώλ ην πεηνχζε εληφο ηνπ θχθινπ, πεδνχζε ζην πξψην ρη, 

έζθπβε έπηαλε ην κπαιφλη, πεδνχζε ζηνλ κηθξφ θχθιν θαη απφ εθεί ζην 

επφκελν ρη, απφ εθεί έπαηξλε θη έλα θνκκάηη πάδι πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί δίπια 

ζην ρη. Βπέζηξεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν. ηαλ ν καζεηήο δελ πεηχραηλε ηνλ 

θχθιν, ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ έδηλε πίζσ ν κπαιφλη, κέρξη λα ηα θαηαθέξεη. Δ 

δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε ηέζζεξηο θνξέο. ην ηέινο, ν Ώ. θαηαζθεχαζε ην 

πάδι θαη ζπδεηήζακε γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ.  

 

Έλαηε παξέκβαζε-Κάησ από ηνπο πιαλήηεο.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είδακε εηθφλεο ζηηο νπνίεο 

θαίλνληαλ νη πιαλήηεο θαη ν ήιηνο. Δ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξζεθε ζπλνπηηθά ζε 

θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα. Με κπάιεο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, δεηήζεθε απφ 

ηνλ Ώ. λα αλαπαξαζηήζεη ηνπο πιαλήηεο, βιέπνληαο ηηο εηθφλεο θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα ηνπνζεηήζεη ηηο κπάιεο κε ηε ζσζηή ζεηξά. ηε θάζε απηή 

πάλσ ζε έλα ζθνηλί πνπ έρεη δεζεί απφ αληηθείκελα ηεο αίζνπζαο ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ, είραλ θξεκαζηεί ζηξνγγπιά ραξηφληα, ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε, 

πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ώπφ ηε 

κηα πιεπξά αλαγξαθφηαλ ην φλνκα ηνπ πιαλήηε θαη απφ ηελ άιιε κηα εληνιή. 

Γηα λα θηάζνπκε ζηνλ πην καθξηλφ πιαλήηε, ν Ώ. έπξεπε λα πεδήμεη ψζηε λα 

θηάζεη ηα ραξηφληα πνπ θξέκνληαλ απφ πάλσ ηνπ, λα ην πάεη ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ θαη λα εθηειέζεη ηελ εληνιή απηή. Οη εληνιέο δηαβάδνληαλ θάζε 

θνξά θαη επεμεγνχληαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία θαζνδεγνχζε ηνλ Ώ. Οη 

εληνιέο ήηαλ νη εμήο: θηάζε κέρξη απέλαληη θάλνληαο θνπηζφ, βάιε ηξία 

θαιάζηα κε ηε κπάια ηνπ κπάζθεη, πεξπάηα παηψληαο πάλσ ζηε γξακκή, 

πεξπάηα πάλσ ζηε γξακκή κε έλα βηβιίν ζην θεθάιη, θηάζε κέρξη απέλαληη 

κε πιάγηα βήκαηα, πέξλα κέζα απφ ην ηνχλει, ρνξνπήδα κε ηε θνπζθσηή 

κπάια κέρξη λα θηάζεηο απέλαληη, πήδα κέζα ζηα ζηεθάληα κε ελσκέλα ηα 

πφδηα. Σέινο, κεηαθεξζήθακε ζην κεγάιν θαη θιεηζηφ ηξακπνιίλν ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ, φπνπ δεηήζεθε απφ ηνλ Ώ. λα ρνξνπεδήμεη φζν πην ςειά 

κπνξνχζε γηα λα θηάζεη πην θνληά ζηνπο πιαλήηεο.  

 

Γέθαηε παξέκβαζε-Μήλεο κε εκπόδηα! 
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Δ εθπαηδεπηηθφο έδεημε ζηνλ Ώ. θαξηέιεο κε ηνπο κήλεο πνπ ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλνη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα αλά επνρή, πάλσ ζε έλα ραξηφλη. Σνπο 

νλνκάζακε φινπο θαη ε εθπαηδεπηηθφο πήξε ηηο θαξηέιεο κε ηα νλφκαηα ησλ 

κελψλ θαη ηνπνζέηεζε κεξηθέο αλάκεζα ζηα εκπφδηα πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. Δ εθπαηδεπηηθφο έθξπβε θαξηέιεο ζε θάζε γχξν πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο. Ο Ώ. θιήζεθε λα μεπεξάζεη κηα ζεηξά εκπνδίσλ πνπ 

ζπλαληνχζε ζηελ πνξεία ηνπ, θαζψο θαη λα καδεχεη θαη ηηο θαξηέιεο κε ηνπο 

κήλεο. ην πξψην εκπφδην έπξεπε λα αλέβεη ζην κπινθ αθξνχ απφ ηελ 

θαλνληθή/ νκαιή πιεπξά ελψ θιήζεθε λα ζθαξθαιψζεη ζην δεχηεξν κπινθ 

πνπ αθνινπζνχζε. Όζηεξα, έπξεπε κε θισηζηά λα ξίμεη ηνπο ηξεηο ζηχινπο 

θαη λα πξνρσξήζεη ζην ηξακπνιίλν, φπνπ πξαγκαηνπνίεζε δέθα άικαηα. 

Ώκέζσο κεηά, θαινχηαλ λα δηαζρίζεη κπνπζνπιψληαο ην ηνχλει θαη 

βγαίλνληαο λα θαζίζεη ζηε κεγάιε θνπζθσηή κπάια. Μπξνζηά ηνπ αθξηβψο, 

ππήξρε έλα θνπηί κε πνιχρξσκα κπαιάθηα. Πξαγκαηνπνηψληαο αλαπεδήζεηο 

κε ηε κπάια έπξεπε λα πηάλεη ηα κπιε κπαιάθηα θαη λα ηα πεηάεη κπξνζηά 

ηνπ, ζε κηα ηξχπα ελφο αθφκε κπινθ αθξνχ. Πάλσ ζην ηξαπέδη επηηξαπέδηαο 

αληηζθαίξηζεο είρε ηνπνζεηεζεί ην ραξηφλη, ζην νπνίν ν Ώ. ζην ηέινο θάζε 

γχξνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηεί ζσζηά ηνπο κήλεο. Σέινο, ν Ώ. 

ζηεθφηαλ πίζσ απφ ηε γξακκή θξαηψληαο έλα κπαιάθη ηέληο. Μπξνζηά ηνπ, 

ζε απφζηαζε 4-5 κέηξσλ είρε δεκηνπξγεζεί έλαο πχξγνο απφ άδεηα 

ραξηφθνπηα. ηφρνο ηνπ Ώ. ήηαλ, πεηψληαο ην κπαιάθη λα ηα ξίμεη θάησ ηα 

άδεηα ραξηφθνπηα.  
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6. Απνηειέζκαηα 

 

6.1. Γνθηκαζία TGMD-2 

 Δ δνθηκαζία TGMD-2 (Test of Gross Motor Development-2, Ulrich, 

2000), ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ απφ ηηο παξεκβάζεηο κε ηε κνξθή πξνειέγρνπ 

θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ κε ηε κνξθή κεηειέγρνπ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνέιεγρνο ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο 

ηνπ Ώ., κέζσ δεμηνηήησλ κεηαθίλεζεο αιιά θαη ρεηξηζκνχ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ αθνινχζεζε ν κεηέιεγρνο ηνπ καζεηή, 

πξαγκαηνπνηψληαο γηα αθφκε κηα θνξά ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα 

ζπγθεληξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν δνθηκαζηψλ, λα ζπγθξηζνχλ θαη λα 

γίλεη ε αμηνιφγεζή ηνπο.  

 Καηά ηνλ πξνέιεγρν αιιά θαη ηνλ κεηέιεγρν, ν καζεηήο 

πξαγκαηνπνίεζε δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο, πνπ ήηαλ ην ηξέμηκν, ν θαιπαζκφο, 

ην θνπηζφ, άικαηα κε δηαζθειηζκφ, νξηδφληην άικα, πιάγην ηξέμηκν/γιίζηξεκα 

αιιά θαη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ, φπσο ρηχπεκα ηεο κπάιαο κε κπαζηνχλη, 

ληξίπια επηηφπνπ, ππνδνρή, ιάθηηζκα, ξίςε κε ην ρέξη πάλσ απφ ηνλ ψκν, 

θχιηζκα ηεο κπάιαο κε ρέξη θάησ. Καηά ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα εθηέιεζεο, πνπ φηαλ 

ηεξνχληαλ ε εμεηάζηξηα ζεκείσλε ηνλ αξηζκφ έλα ελψ φηαλ ν καζεηήο δελ 

εθηεινχζε ηε δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε απηά, ε εμεηάζηξηα ζεκείσλε ηνλ 

αξηζκφ κεδέλ. Βπηπιένλ, ε θάζε δεμηφηεηα πξαγκαηνπνηνχληαλ δχν θνξέο. 

 Ο κεηέιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ 

δέθα παξεκβάζεσλ. Σν δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

ειέγρνπ κε ηε δνθηκαζία TGMD-2 είλαη πεξηζζφηεξν απφ ηξείο κήλεο.  
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Γεμηόηεηα Πξνέιεγρνο Μεηέιεγρνο 

Σξέμηκν 2 5 

Καιπαζκφο 3 4 

Κνπηζφ  3 6 

Άικα κε δηαζθειηζκφ 4 3 

Οξηδφληην άικα 4 6 

Πιάγην ηξέμηκν/ 

Γιίζηξεκα 

2 4 

ύλνιν 18 28 

 

Πίλαθαο 3. Ώπνηειέζκαηα δεμηνηήησλ κεηαθίλεζεο θαηά ηνλ πξνέιεγρν θαη 

ηνλ κεηέιεγρν  

 

Γεμηόηεηα Πξνέιεγρνο Μεηέιεγρνο 

Υηχπεκα ηεο κπάιαο κε κπαζηνχλη 4 7 

Νηξίπια επηηφπνπ 7 8 

Τπνδνρή 4 5 

Λάθηηζκα 4 4 

Ρίςε κε ην ρέξη πάλσ απφ ηνλ ψκν 4 6 

Κχιηζκα ηεο κπάιαο κε ρέξη θάησ 1 3 

ύλνιν 24 33 

 

Πίλαθαο 4. Ώπνηειέζκαηα δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ θαηά ηνλ πξνέιεγρν θαη ηνλ 

κεηέιεγρν 
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Γξάθεκα 1. Βπηδφζεηο γηα ηη δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο θαη ρεηξηζκνχ πξηλ θαη κεηά απφ 

ηηο παξεκβάζεηο 

 

πσο είλαη αληηιεπηφ, νη δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο ηνπ καζεηή 

βειηηψζεθαλ θαηά δέθα κνλάδεο. χκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ Ώ. θαη ηνλ 

πίλαθα ΐ.1 ηνπ TGMD-2 (Ulrich, 2000), απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηδφζεψλ 

ηνπ θαηαηάζζεηαη ζην πξψην επίπεδν(1-23) θαλνληθήο βαζκνινγίαο, ελψ θαηά 

ηνλ κεηέιεγρν έρεη κεηαθεξζεί ζην δεχηεξν επίπεδν(24-26). Σν πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί θαη ζηα δχν απηά απνηειέζκαηα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 1%. ζνλ 

αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ, θαηά ηνλ πξνέιεγρν ην απνηέιεζκα πνπ 

ζεκείσζε ν Ώ. ήηαλ είθνζη-ηέζζεξα θαη θαηά ηνλ κεηέιεγρν ηξηάληα-ηξία. 

Τπήξμε, δειαδή, βειηίσζε θαηά ελλέα κνλάδεο. Ο Ώ. θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε βξηζθφηαλ ζην πξψην επίπεδν(1-26) θαλνληθήο βαζκνινγίαο θαη 

κεηαθέξζεθε ζην δεχηεξν επίπεδν(27-29), ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ΐ.3 ηνπ 

TGMD-2 (Ulrich, 2000). Σν πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί θαη ζηα δχν απηά 

απνηειέζκαηα ησλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ είλαη επίζεο, κηθξφηεξν ηνπ 1%. 
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Γξάθεκα 2. πλνιηθφ άζξνηζκα ησλ δεμηνηήησλ κεηαθίλεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ θαηά ηνλ πξνέιεγρν θαη θαηά ην κεηέιεγρν 

 

6.2. Ηκεξνιόγηα 

Δ εθπαηδεπηηθφο ηήξεζε εκεξνιφγην κεηά απφ θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα, 

ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξήο ε θαηαγξαθή ηεο 

παξέκβαζεο θαη ν αλαζηνραζκφο ηεο δηαδηθαζίαο. ηα εκεξνιφγηα 

παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ε απφδνζε θαη ε βειηίσζε ηεο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ πξνέθπςαλ ζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Σν εκεξνιφγην επηιέρζεθε σο έλα εξγαιείν δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

παξέκβαζεο, θαζψο ε θαηαγξαθή πεπξαγκέλσλ ζε απηφ απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηελ ίδηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα ηελ 

αμηνινγήζνπλ θξηηηθά (Mc Donough & McDonough, 1997). Αίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, δειαδή λα εζηηάζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο 

ζηφρνπο θαη λα βειηηψζεη ηηο κειινληηθέο ηνπ δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο. 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκεξνινγίσλ, κπνξνχκε λα εθκαηεχζνπκε 

ζηνηρεία γηα ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή απφ ηελ αξρή ησλ 

παξεκβάζεσλ κέρξη ην ηέινο θαη λα ζπιιέμνπκε πνηνηηθά απνηειέζκαηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εκεξνινγίσλ παξνπζηάδεηαη ε 

απφδνζε ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ ζθνπφ ησλ παξεκβάζεσλ, πνπ 

είλαη ε βειηίσζε ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ 
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ηέζεθαλ. Βπίζεο, γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζεκείσλ πνπ ν καζεηήο 

δπζθνιεχηεθε θαη δίλεηαη έκθαζε ζηε πξνζπάζεηα πνπ ηειηθά θαηέβαιε γηα λα 

ηα θαηαθέξεη. εκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη ε ζχληαμε ησλ εκεξνινγίσλ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ν καζεηήο λα εμεηαζηεί ζαλ κηα πξνζσπηθφηεηα κε βάζε 

ηηο εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρεη θαη ηηο θηλεηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη. 

Ώπαηηείηαη, σζηφζν, πξνζερηηθή ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ θαη κεηέπεηηα, 

πξνζερηηθφο έιεγρνο γηα λα παξνπζηαζηεί ε ζπλνιηθή ηνπ εηθφλα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνχλ πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ απφ πξνζερηηθή παξαηήξεζε θαη λα νξγαλσζνχλ κε ηξφπν 

ηέηνην ψζηε λα δίλνπλ ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. 

 Ώπφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ εκεξνινγηαθψλ θαηαγξαθψλ 

αλαδείρζεθαλ ηέζζεξηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη κηα ζεηξά επηκέξνπο 

θαηεγνξηψλ: α) δηδαθηηθή δηαδηθαζία, β) ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γ) ζηάζε 

ηνπ καζεηή θαη δ) γεληθή απνηίκεζε ησλ δηδαζθαιηψλ. Βπηπξφζζεηα, 

νκαδνπνηήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ 

ζηνλ θάζε ηνκέα. 

 

Πίλαθαο 5. Καηαγξαθέο εκεξνινγίσλ 

Θεματικοί άξονερ  Κατηγοπίερ  Υποκατηγοπίερ  

Αηδαθηηθή δηαδηθαζία  Βπνπηηθφ πιηθφ  Χεθηαθά παξακύζηα  

Φσηνγξαθίεο/εηθόλεο  

Βίληεν  

Αξαζηεξηφηεηεο θαη Σερληθέο  Γξακαηνπνίεζε  

Κηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Γξαζηεξηόηεηεο από αζιήκαηα 

Σεηξά εκπνδίσλ 

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (παδι, 

θνιάδ)   

Μνξθή επηθνηλσλίαο   

Λεθηηθή επηθνηλσλία  

Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία  

Βμσιεθηηθή επηθνηλσλία  
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Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ  

Τπνζηεξηθηηθφο θαη 

θαζνδεγεηηθφο ξφινο  

Δλζάξξπλζε/ 

Κηλεηνπνίεζε  

Καζνδήγεζε  

Υπνζηήξημε ζηηο δπζθνιίεο  

 

πκπεξηθνξά ηνπ καζεηή  πκκεηνρή ηνπ καζεηή  

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζε 

δηεξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο  

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζε 

θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζε 

παηγληώδεηο 

δξαζηεξηόηεηεο  

 

Γεληθή απνηίκεζε ηεο 

παξέκβαζεο  

Βληνπηζκφο δπζθνιηψλ  Γπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία  

Γπζθνιίεο ζηα άικαηα 

Γπζθνιία ζην λα θηλεζεί κε 

ηα ρέξηα 

Γπζθνιία ζηελ ηζνξξνπία  

Γπζθνιία ζην λα 

θισηζήζεη από πιάγηα 

ζέζε 
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7. πδήηεζε 

 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο αδξή 

θηλεηηθφηεηαο ζηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down, θαζψο θαη ε βειηίσζή θαη ε 

αλάπηπμή ηνπο κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Δ αδξή θηλεηηθφηεηα 

ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν down δηαθέξεη απφ ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, 

ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down ραξαθηεξίδνληαη απφ ππνηνλία ησλ κπψλ θαη 

απφ ραιαξνχο ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνλ εθνχζην έιεγρν ησλ 

κπψλ, ηε γλψζε ηνπ ζψκαηνο ζην ρψξν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θηλήζεσλ 

(Hayes & Bathaw 1993). Έξεπλεο ππνδειψλνπλ φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν 

Down, κηα γελεηηθά βαζηζκέλε λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, παξνπζηάδνπλ 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη γλσζηηθά ειιείκκαηα (Schott & Holfelder, 2015). Σα 

άηνκα κε ζχλδξνκν Down είλαη πξνδηάζεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζρεηηθά 

κε ηελ αλαπηπμηαθή δχλακε θαη πξφθιεζε, αιιά δελ είλαη ζαθέο εάλ θαη πψο 

απηφ ην πξνθίι επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Daunhauer et al., 2014).  

 Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη 

δελ ζπλάδεη κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Σα ειιείκκαηα ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην παηδί λα δπζθνιεχεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο αθφκε θαη λα εθηειέζεη απιέο θηλήζεηο ή δεμηφηεηεο 

ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ, κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπν ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπ δσή. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ, είλαη επεηδή ππάξρεη κηα γεληθή 

ππνηνλία ζηνπο κχεο θαη ε εκκνλή απηψλ ησλ παηδηψλ ζε αξρηθέο 

αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο. Άιισζηε, ηα παηδηά απηά δπζθνιεχνληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν λα εθηειέζνπλ ηηο παξαπάλσ θηλήζεηο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη 

ην χςνο ηνπο είλαη ρακειφηεξν απφ ην θπζηνινγηθφ χςνο ησλ ππφινηπσλ 

ηππηθψλ αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπο είλαη επίζεο 

θνληά, άξα ε ζηάζε θαη ε δχλακή ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη ε επηζπκεηή, ελψ 

θαη ε βιάβε πνπ θέξνπλ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε είλαη ππεχζπλε γηα ην 

αζπληφληζην πεξπάηεκα θαη ηε δπζθνιία θάκςεο ηνπ θεθαιηνχ (Rogers & 

Coleman, 1992). Δ πιαηππνδία είλαη πηζαλή θαη ην παηδί αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο ζην ζπληνληζκφ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θαζψο θαη ζην 
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πεξπάηεκα. Τπάξρεη ζπρλά ε δπζθνιία ζηελ εθηίκεζε ηνπ ρψξνπ θαη ζηε 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ (Ααξαήο, 2002). 

 Γηα ην ζθνπφ απηφ νξγαλψζεθε θαη εθαξκφζηεθε πηινηηθή παξέκβαζε 

ζε έλα καζεηή πνπ θνηηά ζην Βηδηθφ ρνιείν Φιψξηλαο. Ο καζεηήο είλαη 

ελλέα εηψλ θαη ζπκκεηείρε ζε δέθα ζπλνιηθά παξεκβάζεηο, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ, ηεξνχληαλ εκεξνιφγην γηα λα ζεκεησζεί ε απφδνζή 

ηνπ καζεηή.  

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο  ηνπ καζεηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία TGMD-2 (Ulrich, 2000). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

TGMD-2 πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεμάρζεθε 

γηα ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο δεμηφηεηεο 

κεηαθίλεζεο, ε θίλεζε κε κεηαθίλεζε (locomotion) ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη επηπιένλ ηνπ επηηξέπεη 

λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηνπ λα δηεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηνπ καζεηή, πνπ εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία απφ 

ηηο δεμηφηεηεο κεηαθίλεζεο (απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ 

απαηηνχλ πην ζχλζεηεο νπηηθνθηλεηηθέο πξνζαξκνγέο θαηά ηελ εθηέιεζή 

ηνπο), έλαο πξνέιεγρνο πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε θαη έλαο κεηέιεγρνο, γηα λα 

ζπγθξηζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα, έηζη ψζηε λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ επήιζαλ βειηηψζεηο έπεηηα απφ ηηο δέθα παξεκβάζεηο.  

 Καηά ηνλ πξνέιεγρν ηεο δνθηκαζίαο TGMD-2 ν καζεηήο δπζθνιεχηεθε 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ δεμηνηήησλ κεηαθίλεζεο φζν θαη ησλ δεμηνηήησλ 

ρεηξηζκνχ, νη νπνίεο ειέγρνληαλ απφ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ιεπηνκεξείο νδεγίεο. ΐειηηψζεηο 

παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ κεηέιεγρνπ ζηηο δεμηφηεηεο 

κεηαθίλεζεο (θαηά δέθα κνλάδεο) θαη ζηηο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ (θαηά ελλέα 

κνλάδεο).  

Δ αδξή θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο ιεπηήο, δηφηη ζεσξείηαη 

φηη γηα επηηπρεκέλε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ρξεηάδεηαη πξνεγνπκέλσο απνιπηά 

παγησκέλε αδξή θηλεηηθφηεηα ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ αλ δψζνπκε ζηα παηδηά 

ηνπ λεπηαγσγείνπ πξφσξα δξαζηεξηφηεηεο πνιχ ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, 

ππάξρεη θίλδπλνο λα εκπνδηζηεί ε θπζηνινγηθή θηλεηηθή αλάπηπμε. Πηζηεχεηαη, 
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φηη απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ην παηδί ησλ 4 ρξφλσλ δελ είλαη αθφκε ηθαλφ γηα 

ιεπηέο θηλήζεηο, θαιά δηαθνξνπνηεκέλεο θαη απαιιαγκέλεο απφ άιιεο 

ηαπηφρξνλεο θαη αθνχζηεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ηνπ. Αελ εμνπζηάδεη αξθεηά ηα 

ρέξηα ηνπ θαη δελ έρεη αθφκα ζρεκαηίζεη ηε λνεηηθή παξάζηαζέ ηνπο πνπ 

ζεκαίλεη ηελ αιεζηλή έληαμε ηνπο ζην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο.  

Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθηειέζνπλ 

εξγαζίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ θάπνηνλ 

θηλεηηθφ ρεηξηζκφ, αλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ λνεκνζχλε ηνπο, 

θαζψο θαη αλαηνκηθά, ή θαη αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ, δεκηνπξγνχλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζην ιεπηφ ζπληνληζκφ ησλ 

θηλήζεσλ αιιά θαη ζηηο αδξέο θηλήζεηο (Bird & Buckley, 1994. ηαζηλφο, 

2013). πρλά εκθαλίδνπλ, κεησκέλε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη 

πεξηνξηζκέλε βξαρχρξνλε κλήκε, κε πην ηζρπξή ηελ νπηηθή ζε αληίζεζε κε ηε 

ζπρλά βξαρππξφζεζκε αθνπζηηθή (Bird & Buckley, 1994. Καβαιηψηεο, 2010). 

Βπνκέλσο, δπζθνιεχνληαη ζηελ απνκλεκφλεπζε, ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ 

εκπέδσζε πιεξνθνξηψλ (Βζληθφ πκβνχιην Βξεπλψλ ΔΠΏ, 2012), θαζψο θαη 

ζηε γελίθεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, φζσλ καζαίλνπλ (Bird 

& Buckley, 1994).  

πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα ζρεδηάζεη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη κέζα απφ απηέο ζα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Σα άηνκα απηά πξέπεη λα αζθεζνχλ 

κε ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο, γηα λα δηεπξχλνπλ ην εχξνο ηεο βξαρχρξνλεο 

αθνπζηηθήο κλήκεο. Δ δηδαζθαιία πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζην λα ηα 

βνεζήζεη λα νξγαλψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ηαμηλνκνχλ αλά 

θαηεγνξίεο. Υξεηάδεηαη παξάιιεια λα εκπινπηηζηεί θαηά ην δπλαηφ ην 

ιεμηιφγηφ ηνπο, ην νπνίν ζα δηεπξχλεη ηελ άκεζε κλεκνληθή ηνπο 

ρσξεηηθφηεηα. ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ζα ζπκβάιιεη άκεζα θαη ε 

θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο (Ααξαήο, 2002). Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη λα 

νδεγείηαη ζε πξαθηηθή εθαξκνγή φζσλ καζαίλεη (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

Βπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε αθήγεζε ηζηνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 
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Ήδε απφ ηνλ πξνέιεγρν θαη ηηο πξψηεο δπν παξεκβάζεηο έγηλε θαλεξφ 

φηη ν καζεηήο αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θαη 

πνιχ εχθνια κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ κηα δξαζηεξηφηεηα, κε ηε δηθαηνινγία 

φηη δελ κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη, πξάγκα πνπ αλαηξνχζε έπεηηα απφ ιίγν. Γηα 

ην ιφγν απηφ έγηλε πξνζπάζεηα νη παξεκβάζεηο λα είλαη έηζη δνκεκέλεο, ψζηε 

λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ. ην πιαίζην ςπρνθηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά πιηθά θαη κέζα, ν ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο, παξακχζηα, κπάιεο,  φξγαλα/πιηθά γπκλαζηηθήο θαη θαηαζθεπέο 

ηεο εξεπλήηξηαο. Έηζη, κνινλφηη ζηηο δχν πξψηεο ζπλαληήζεηο ν καζεηήο 

έλησζε ιίγν άβνια, ζηελ πνξεία ησλ παξεκβάζεσλ έλησζε άλεηα, 

αλππνκνλνχζε λα κάζεη αλ ζα αθνχζεη θάπνην παξακχζη θαη πνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα θάλεη θαη δελ δίζηαδε λα δείρλεη πφηε ην δηαζθέδαδε 

πξαγκαηηθά. 

ζνλ αθνξά, ην βαζηθφ ζηφρν, ηε δηεξεχλεζε ησλ αδξψλ θηλήζεσλ ηνπ 

καζεηή κε ζχλδξνκν Down, απφ ηηο πξψηεο θηφιαο παξεκβάζεηο θάλεθαλ ηα 

ζεκεία φπνπ ν καζεηήο δπζθνιεπφηαλ. ηελ πξψηε παξέκβαζε φπνπ έπξεπε 

λα κηκεζεί θηλήζεηο δψσλ, δπζθνιεχηεθε ζην πεξπάηεκα κε ηα ρέξηα γηα 

πεξηζζφηεξν απφ δχν κέηξα, ήηαλ απαξαίηεηε κηα κηθξή ζηάζε γηα λα 

ζπλερίζεη. ηε δεχηεξε παξέκβαζε φπνπ έπξεπε λα μεπεξάζεη θάπνηα 

εκπφδηα κεηαθέξνληαο κηα κπάια αινπκηλφραξηνπ πάλσ ζε έλα θνπηάιη, 

δπζθνιεχηεθε ζην λα πξαγκαηνπνηήζεη κεγάια ζηαζεξά βήκαηα πάλσ ζηα 

ζεκεία πνπ είραλ ζεκεησζεί ζην πάησκα. ηελ ηξίηε παξέκβαζε φπνπ ν Ώ. 

έπξεπε λα κεηαθέξεη ηηο θνξίλεο ηνπ bowling πεξλψληαο εκπφδηα θαη λα 

επηζηξέθεη πίζσ πεξλψληαο μαλά απφ απηά, δπζθνιεχηεθε ζηα άικαηα κε 

ελσκέλα ηα πφδηα, ηα νπνία ζπκπεξηέιαβα ζθφπηκα θαη ζηελ ηέηαξηε 

παξέκβαζε, ηφζν θαη κε ηα δχν πφδηα ελσκέλα φζν θαη κε ην έλα θάζε θνξά.  

Πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζηε πέκπηε παξέκβαζε, φπνπ θιήζεθε λα 

θηλεζεί φληαο κέζα ζ‟ έλα ηζνπβάιη, ζηελ αξρή ηνλ δπζθφιεςε θαζψο 

παηνχζε ην ηζνπβάιη αιιά έπεηηα ηνλ βνήζεζα θαη βξήθε ηνλ ηξφπν. Γηα 

αθφκε κηα θνξά πξαγκαηνπνηνχζε άικαηα, απηή ηε θνξά ρσξίο λα έρεη 

κπξνζηά ηνπ ζηεθάληα, ζηα νπνία δελ έπξεπε λα ζθνληάςεη θαη ίζσο απηφ λα 

ηνλ βνήζεζε λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

θνξέο, ζηα άικαηα.    
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ηελ έθηε παξέκβαζε, πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ έλα παηρλίδη θξπθηνχ, ν Ώ. 

δελ δπζθνιεχηεθε ζε θάπνηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ απαηηνχζαλ θπξίσο 

δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ. ηελ έβδνκε παξέκβαζε ε κηα δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 

ρεηξηζκνχ, ζηελ νπνία ν Ώ. ηα πήγε πεξίθεκα θαη ε άιιε ήηαλ ε εθηέιεζε κηαο 

ρνξνγξαθίαο, θάπνηεο θηλήζεηο ηεο νπνίαο ηνλ δπζθφιεςαλ αξθεηά αιιά 

επεηδή θάλεθε φηη ηνπ άξεζε πνιχ επηκείλακε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο θαη 

ηα θαηάθεξε φζν θαιχηεξα γηλφηαλ. ηελ φγδνε παξέκβαζε ν Ώ. δίζηαζε ζηε 

δνθφ ηζνξξνπίαο, ίζσο φκσο επεηδή ήηαλ δέθα πεξίπνπ εθαηνζηά ςειφηεξα 

απφ ην πάησκα, θαζψο ηε δηέζρηζε θαλνληθά θαη φζεο θνξέο ηνπ δεηήζεθε, 

απιά ήζειε λα είκαη δίπια ηνπ, πηζαλψο γηαηί ηνλ θπξίεπε ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

θφβνπ γηα πηζαλή πηψζε. ηελ έλαηε παξέκβαζε δπζθνιεχηεθε γηα αθφκε 

κηα θνξά ζηα άικαηα, φρη φκσο ηφζν φζν ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο  θαη ζην 

θνπηζφ.  Σέινο, ζηελ ηειεπηαία παξέκβαζε απηφ πνπ δπζθφιεςε ηνλ Ώ. ήηαλ 

λα ιάβεη πιάγηα ζέζε κε ην ζψκα ηνπ θαη λα θισηζήζεη πξνζπαζψληαο λα 

ξίμεη κε ην πφδη ηνπ ηνπο ζηχινπο.  

Δ γεληθφηεξε εηθφλα απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

είλαη φηη ν Ώ. δπζθνιεπφηαλ θπξίσο ζηα άικαηα θαη κε ην έλα θαη κε ηα δχν 

πφδηα, φηαλ φκσο δελ ππήξραλ κπξνζηά ηνπ ζηεθάληα, πνπ νπζηαζηηθά ηνλ 

πεξηφξηδαλ ή αθφκε θαη ηνλ θφβηδαλ, ε επίδνζή ηνπ ήηαλ θαιχηεξε ζε ζρέζε 

κε άιιεο θνξέο. Ώπφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ παξνπζίαζε 

νξαηή βειηίσζε ζην θνκκάηη απηφ, θαζψο θαη ζε απηφ ηεο ηζνξξνπίαο. 

ΐειηηψζεηο επίζεο, παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηηο ππφινηπεο δεμηφηεηεο 

κεηαθίλεζεο αιιά θαη ρεηξηζκνχ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο δνθηκαζίεο πξηλ 

θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θάπνηεο κέξεο ππήξμαλ 

δπζθνιίεο δηφηη είραλ πξνεγεζεί εληάζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή δηφηη ν 

ίδηνο δελ ήηαλ είρε κηα θαιή κέξα. Βίλαη επίζεο αλαγθαίν λα ηνληζηεί πσο ν 

καζεηήο θαινχληαλ θάζε θνξά λα εθηειέζεη κφλνο ηνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

ψζηε λα εληνπηζζνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα ζεκεία εθείλα πνπ ηνλ 

δπζθνιεχνπλ θαη ηνλ επθνιχλνπλ αληίζηνηρα. Χζηφζν, ε εξεπλήηξηα 

επελέβαηλε θαη παξείρε βνήζεηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν καζεηήο αληηκεηψπηδε 

δπζθνιίεο.  

πλνςίδνληαο, ν καζεηήο ζεκείσζε βειηίσζε ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα, 

πνπ γίλεηαη θαλεξή απφ πνηνηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ κέζα 
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απφ ηα εκεξνιφγηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Βπηπιένλ, θάλεθε λα 

επηηπγράλεη θαη επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ έζεηαλ νη παξεκβάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηέζεθαλ ςπρνθηλεηηθνί, γλσζηηθνί θαη θνηλσληθνί- 

ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη. 

Δ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, νη παξεκβάζεηο καο έδσζαλ πνιχ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down. 

Παξνπζηάδνληαη φκσο θάπνηνη πεξηνξηζκνί, θαζψο ζηελ παξέκβαζε 

ζπκκεηείρε κφλν έλαο καζεηήο. Σα απνηειέζκαηα, ζπλεπψο, δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπηνχλ. Δ εξγαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα έλδεημε ηεο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down. 

πκπεξαζκαηηθά, κέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ν καζεηήο 

εμαζθήζεθε ζε ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο. ΐαζηθφο 

πεξηνξηζκφο είλαη φηη καζεηήο ήηαλ έλαο θαη ζπγθεθξηκέλνο. Σα απνηειέζκαηα 

ζπλεπψο, δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. Δ εξγαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα 

έλδεημε ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down. 

Μηα πξφηαζε γηα κειινληηθή εξγαζία ζην πιαίζην ηεο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ κεηαθίλεζεο 

θαη ρεηξηζκνχ απφ άηνκα κε ζχλδξνκν Down δηαθνξεηηθνχ φκσο θχινπ. 

Μέζα απφ κηα ηέηνηα εξγαζία ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο ζηα δχν θχια. Βπηπιένλ, ζε 

κηα ηέηνηα εξγαζία ζα ήηαλ σθέιηκν λα ιεθζεί ππφςηλ ην γεληθφηεξν λνεηηθφ 

θαη θηλεηηθφ ππφβαζξν, δειαδή ηα άηνκα απηά λα κελ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζην δείθηε λνεκνζχλεο φζν θαη ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ πηζαλψο έρνπλ αζρνιεζεί.  
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1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

Δ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη σο ζέκα ηεο ηα δψα. Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ε εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη θάπνηα βίληεν, ζηα νπνία ν καζεηήο 

θαιείηαη λα νλνκάζεη ηα δψα θαη λα δηαθξίλεη θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο 

ηνπ θαζελφο. Με αθνξκή ηα βίληεν ζα γίλεη δηάινγνο γηα ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο, ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη ηα 

γλσξίζκαηά ηνπο.  

 

 

2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη κε ην πξφγξακκα Power 

Point ε εθπαηδεπηηθφο ζα αθεγεζεί ζην καζεηή ην παξακχζη «Σα δψα ην 

έζθαζαλ». Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα αθνχζεη πξνζερηηθά ην παξακχζη θαη λα 

δψζεη έκθαζε ζηα δψα ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ. 

Σν παξακχζη είλαη ην εμήο: «Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό ζε έλα δσνινγηθό θήπν, 

ηα δώα έθαλαλ ζπλέιεπζε θαη απνθάζηζαλ όηη δελ αληέρνπλ ηελ θαηαπίεζε λα 

δνπλ θπιαθηζκέλα θαη όηη ήζειαλ λα γλσξίζνπλ ηνλ θόζκν θαη λα δήζνπλ ηε 

δσή ηνπο πέξα από ηα θάγθεια ηνπ δσνινγηθνύ. Έηζη, πήξαλ ηελ απόθαζε λα 

απνδξάζνπλ από ηνλ δσνινγηθό θήπν θαη λα πάλε λα δήζνπλ αιινύ. Τα δώα 

ην έζθαζαλ ηειηθά, εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ θνληηλόηεξε πόιε όπνπ πιένλ νη 

κέξεο θπινύζαλ επηθίλδπλα. Τα άγξηα δώα έηξσγαλ όηη έβξηζθαλ θαη ηξόκαδαλ 

ηνπο πνιίηεο. Αο βνεζήζνπκε, ινηπόλ, ηηο αξρέο λα καδέςνπλ ηα δώα θαη λα ηα 

πάλε πίζσ ζην δσνινγηθό θήπν».  

Γηα λα ζπκβεί απηφ, ν καζεηήο ζα πξέπεη έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ δσνινγηθνχ 

λα αλαπαξηζηά θηλήζεηο δψσλ πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη(πσο πεξπαηάεη ε 

αξθνχδα, πσο ηξέρεη ην ιηνληάξη, πσο έξπεη ην θίδη, πσο νπξιηάδεη ν ιχθνο 

ζηελ παλζέιελν, πσο πεδάεη ην θαγθνπξφ, πσο θνιπκπάεη ην δειθίλη, πσο 

πεηάεη ν αεηφο, πσο θαιπάδεη ην άινγν, πσο πεδάεη ην βαηξαράθη, πσο 

πεξπαηάεη ε ρειψλα, πσο ηξψεη ε θφηα, πσο πεξπαηάεη ε κατκνχ). Κάζε 

θνξά πνπ ε αλαπαξάζηαζε είλαη πεηπρεκέλε ην δσάθη ζα κπαίλεη πάιη ζην 

δσνινγηθφ θήπν. 
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«Ώθνχ ηα δψα κπήθαλ ζην δσνινγηθφ θήπν μαλά απνθάζηζαλ φηη δελ ζα 

θχγνπλ πνηέ μαλά γηαηί εθεί φινη ηα αγαπνχλ, ηα πεξηπνηνχληαη θαη ηα 

θξνληίδνπλ. Έθηαζε, ινηπφλ, ε ψξα ηνπ θαγεηνχ γηα ηα πεηλαζκέλα θαη 

ηαιαηπσξεκέλα δψα. κσο, ηα ηζνπβάιηα κε ηηο ηξνθέο ήηαλ ζθηζκέλα θαη νη 

ηξνθέο ηνπο δηαζθνξπίζηεθαλ ζηελ απνζήθε. Ώο βνεζήζνπκε λα καδεπηνχλ 

νη ηξνθέο γξήγνξα, γηαηί ηα δψα είλαη πεηλαζκέλα». 

Ο καζεηήο θαιείηαη λα πεξπαηήζεη κε ηα ρέξηα θαζψο ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ 

αλαζεθψλεη ηα πφδηα. Οη ηξνθέο ησλ δψσλ(κπάιεο αινπκηλφραξηνπ) 

βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ αίζνπζα. Οη ηξνθέο ηνπνζεηνχληαη ζε έλα 

θαιάζη. 

 

 

3ε Φάζε: Κιείζηκν 

Ώθνχ καδεπηνχλ φιεο νη ηξνθέο, ηαΎδνπκε ηα δψα πεηψληαο ηηο ηξνθέο πνπ 

καδέςακε απφ απφζηαζε, πεξίπνπ ηξηψλ κέηξσλ, ζε έλα θαιάζη 

απνξξηκκάησλ. ηαλ ε ηξνθή κπεη κέζα ζην θαιάζη ηφηε ην αληίζηνηρν δψν ζα 

κπνξεί λα ηελ απνιαχζεη. Ώλάινγα κε ην θάζε δψν, δίλνπκε φλνκα ζηελ θάζε 

ηξνθή. Δ εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζην καζεηή, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, δψα λα απνιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Δ εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη 

αλ ζην ζπίηη ηνπο έρνπλ δσάθηα, αλ αγαπάεη ηα δψα θαη αλ ζα ήζειε πνηέ λα 

έρεη ην δηθφ ηνπ θαηνηθίδην. 

.  
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Δλόηεηα 2ε: Η θνξώλα ηνπ βαζηιηά! 

Ηκεξνκελία: Παξαζθεπή 2 Αεθεκβξίνπ 2016 

 

Τιηθά:  

 Διεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

 Παξακχζη «Δ θνξψλα ηνπ βαζηιηά»  

 Λσξίδεο απφ αινπκηλφραξην 

 Κνπηάιη 

 Υαξηνηαηλία 

 Μεηαιιηθφο θάδνο 

 Κνξψλα απφ ραξηφλη 

 

 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη: 

 Βλδπλάκσζε ησλ κπψλ ησλ ρεξηψλ, 

 Υεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ,  

 πληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ, 

 ηαζεξφηεηα ρεξηνχ, 

 Εζνξξνπία, 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, 

 Αηαζθειηζκφο. 

 

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Να γλσξίζεη θάπνηνπο απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ δάζνπο,  

 Να κάζεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απνθχγεη ηνπο 

θίλδπλνπο. 

 

Κνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη: 

 Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ηθαλφηεηαο, 

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο,  

 ΐίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

Δ δηδαζθαιία ζα μεθηλήζεη κε ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ «Ζ θνξώλα ηνπ 

βαζηιηά θαη ην καγηθό θαδάλη». Σν παξακχζη είλαη ην εμήο: « Ήηαλ κηα θνξά θη 

έλαλ θαηξό έλαο βαζηιηάο πνπ δνύζε ζην θάζηξν ηνπ θνληά ζηε κπιε ιίκλε. 

Μηα κέξα ν βαζηιηάο απνθάζηζε όηη ήζειε ηελ πην κεγάιε θνξώλα. Εήηεζε, 

ινηπόλ, από ην ιαό λα καδέςεη όιν ην ρξπζό θαη λα ην θάλεη κπάιεο». Μεηά 

ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζην καζεηή 20 ισξίδεο 

αινπκηλφραξην θαη ηνπ δεηά λα ηηο θάλεη κπάιεο γηα λα ζπγθεληξψζεη φιν ην 

ρξπζφ πνπ ρξεηάδεηαη ν βαζηιηάο. 

 

 

2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

Ώθνχ φιεο νη ισξίδεο αινπκηλφραξηνπ γίλνπλ κπάιεο, ε εθπαηδεπηηθφο 

ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε. Παξάιιεια δείρλεη ην εηθνλνγξαθεκέλν παξακχζη 

πνπ ζπλερίδεη σο εμήο: «Ο ιαόο ζπγθέληξσζε ην ρξπζό θαη ν βαζηιηάο έβαιε 

έλαλ ζηδεξά λα ηνπ θηηάμεη ηε πην κεγάιε θνξώλα. Όηαλ ε θνξώλα ήηαλ έηνηκε 

ν βαζηιηάο ηελ θνξνύζε ζπλέρεηα. Μηα κέξα θαζώο πεξλνύζε από ηε ιίκλε κε 

ην άινγν ηνπ ε θνξώλα γιίζηξεζε από ην θεθάιη ηνπ κέζα ζηε ιίκλε. Δπεηδή 

έπεζε από ηόζν ςειά έζπαζε ζε πνιιά θνκκάηηα. Σην θάζηξν όκσο ππήξρε 

έλα καγηθό θαδάλη . Έβαιε πάιη ν βαζηιηάο ην ιαό ηνπ λα καδέςεη όια ηα 

θνκκάηηα ηεο θνξώλαο θαη ηα κεηαθέξεη ζην θαδάλη». Μφιηο ζηακαηήζεη ηελ 

αθήγεζε ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ην καζεηή λα κεηαθέξεη κε ην θνπηάιη ηηο 

κπάιεο ηνπ αινπκηλφραξηνπ ζην κεηαιιηθφ θάδν-καγηθφ θαδάλη, απφ ηνλ 

νξηνζεηεκέλν δξφκν, κε πνιιή πξνζνρή θαζψο ζην δάζνο ππάξρνπλ πνιινί 

θίλδπλνη (δέληξα, ιίκλεο, θξνθφδεηινη, θιαδηά), γηα λα θηηαρηεί μαλά ε θνξψλα 

ηνπ βαζηιηά. Ο καζεηήο θαιείηαη λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα, θάλνληαο κεγάια 

βήκαηα θαη παηψληαο ζηα λνχθαξα ηεο ιίκλεο. Ώθνχ κεηαθεξζνχλ φιεο νη 

κπάιεο, ν καζεηήο πξέπεη λα κεηαθέξεη ηνλ κεηαιιηθφ θάδν, ζπξψρλνληάο 

ηνλ κε ηα πφδηα, κέρξη ηε θσηηά. 
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3ε Φάζε: Κιείζηκν 

Ώθνχ κεηαθεξζεί ν κεηαιιηθφο θάδνο - καγηθφ θαδάλη, ε εθπαηδεπηηθφο βγάδεη 

απφ ην θαδάλη κηα ράξηηλε θνξψλα. Ώθεγείηαη ην ηέινο ηνπ παξακπζηνχ «Ο 

βαζηιηάο από ηόηε θνξνύζε ηε ρξπζή θνξώλα ηνπ θαη δελ ηελ έραζε πνηέ!», 

θνξά ζην καζεηή ηελ θνξψλα θαη ηνλ επηβξαβεχεη. 
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Δλόηεηα 3ε: Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

Ηκεξνκελία: Σεηάξηε 7 Αεθεκβξίνπ 2016 

 

Τιηθά:  

 Βηθφλεο κέζσλ κεηαθνξάο 

 ηεθάληα (4) 

 Κνξίλεο απφ ξνιά ραξηηνχ (10) 

 Βθηππσκέλεο εηθφλεο κέζσλ κεηαθνξάο 

 Κφιια 

 Μπάια κπάζθεη  

 Μπαιάθη 

 Σζάληεο (3) 

 Καξηέια (μεξάο, αέξα, ζάιαζζαο) 

 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη: 

 Μεηαθηλήζεηο, 

 Βθθξαζηηθή θίλεζε, 

  Άικαηα,  

 Έιεγρνο ηεο κπάιαο, 

 Υεηξηζκφο-ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ, 

 πληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ, 

 Ρίςε ηεο κπάιαο. 

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Να γλσξίζεη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, 

 Να κάζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο, 

 Να ηα δηαθξίλεη ζε : μεξάο, αέξα θαη ζάιαζζαο. 

Κνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη: 

 Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ηθαλφηεηαο, 

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο, 

 ΐίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

Δ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνλ Ώ. λα αλαθέξεη κεηαθνξηθά κέζα ηα νπνία 

γλσξίδεη. Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή δείρλεη εηθφλεο ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο θαη ζπδεηνχλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο ελψ ζπγρξφλσο, 

δεηά απφ ηνλ Ώ. λα θάλεη αλαπαξάζηαζε γηα ην πσο νδεγείηαη ην θαζέλα απφ 

απηά (π.ρ. πσο είλαη ηα ρέξηα θάπνηνπ φηαλ νδεγεί κεραλή, απηνθίλεην, θηι.) 

θαη λα κηκεζεί ηνλ ήρν ηνπο.  

 

 

2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

Δ εθπαηδεπηηθφο έρεη δεκηνπξγήζεη θνξίλεο κε δέθα κέζα κεηαθνξάο 

(απηνθίλεην, ιεσθνξείν, ηξέλν, κεραλή, πνδήιαην, θαξάβη, αεξνπιάλν, 

θνξηεγφ, ειηθφπηεξν, ηειεθεξίθ). Δ εθπαηδεπηηθφο δεηά θάζε θνξά απφ ηνλ Ώ., 

λα δηαιέμεη ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ηνπ ιέεη θαη λα ην ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν 

ηνπ bowling. Γηα λα θηάζεη φκσο κέρξη εθεί πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηα 

ζηεθάληα, πεδψληαο κε ηα δπν ηνπ πφδηα ελσκέλα. Ώθνχ ηνπνζεηήζεη ηελ 

θνξίλα ζηε ζέζε ηεο, επηζηξέθεη πάιη ζηελ αθεηεξία, πεξλψληαο μαλά απφ ηα 

ζηεθάληα. Ώπηή ηε θνξά θαιείηαη λα θάλεη κε ηελ κπάια, ηξεηο επηηφπηεο 

ληξίπιεο κέζα ζε θάζε ζηεθάλη. Με ηνλ ίδην ηξφπν ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 

έμη κεηαθνξηθά κέζα θαη ηφηε ν Ώ. κπνξεί λα ηα ξίμεη κε ηελ κπάια. Δ 

εθπαηδεπηηθφο καδεχεη ηηο θνξίλεο. Δ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο 

θνξέο θαη έηζη ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα κέζα κεηαθνξάο.  

 

3ε Φάζε: Κιείζηκν 

Σέινο, ν Ώ. θαιείηαη λα ηξέρεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ην θάζε κέζν, ζηε ζσζηή 

ηζάληα, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Οη ηζάληεο είλαη ηξεηο, 

φπσο θαη νη θαηεγνξίεο: μεξάο, αέξα θαη ζάιαζζαο. 
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Δλόηεηα 4ε: Ο Γηάλλεο θαη ηα θέξκαηα. 

Ηκεξνκελία: Παξαζθεπή 9 Αεθεκβξίνπ 2016 

 

Τιηθά:  

 Παξακχζη « Ο Γηάλλεο θαη ηα θέξκαηα» 

 ηεθάληα 

 ηχινο 

 αθνπιάθη 

 Καξηέιεο κε αξηζκνχο (1-20) 

 

 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη: 

 Μεηαθηλήζεηο  

 Άικαηα, 

 Εζνξξνπία, 

 Βθηέιεζε κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ, 

 Υεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, 

 πληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ. 

 

 

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Να κάζεη ηνπο αξηζκνχο απφ ην έλα έσο θαη ην είθνζη, 

 Να ηνπνζεηεί ηνπο αξηζκνχο κε ηε ζσζηή ζεηξά. 

 

 

Κνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη: 

 Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ηθαλφηεηαο, 

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο, 

 ΐίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 

 

 



73 

 

 

1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

Δ εθπαηδεπηηθφο κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Power Point, δηεγείηαη ζην καζεηή ην παξακχζη «Ο Γηάλλεο θαη 

ηα θέξκαηα». Σν παξακχζη μεθηλάεη σο εμήο: «Ήηαλ κηα θνξά θαη έλαλ θαηξό 

έλα κηθξό αγόξη, ν Γηάλλεο. Ο Γηάλλεο δνύζε ζην βνπλό θαη πνιύ ζπρλά 

αλαγθαδόηαλ λα δηαζρίδεη ην δάζνο πεξπαηώληαο, λα πεγαίλεη ζηε πην θνληηλή 

πόιε γηα λα ςσλίζεη. Μηα κέξα ινηπόλ, μεθίλεζε γηα ηελ πόιε έρνληαο ζην 

ζαθνπιάθη ηνπ είθνζη ρξπζά λνκίζκαηα. Σην δάζνο ζπλάληεζε πνιιά εκπόδηα, 

θαζώο ην πξνεγνύκελν βξάδπ είρε βξέμεη αξθεηά. Έηζη ινηπόλ, ην ζαθνπιάθη 

ηνπ ζθίζηεθε ζε θάπνην θνξκό θαη ηα θέξκαηα δηαζθνξπίζηεθαλ ζην δάζνο. 

Όηαλ ην ζπλεηδεηνπνίεζε, είρε θηάζεη πνιύ θνληά ζηελ πόιε, έπξεπε λα 

γπξίζεη μαλά πίζσ γηα λα ηα βξεη κηαο θαη ήηαλ ηα ηειεπηαία ηνπ». Ώο 

βνεζήζνπκε ην Γηάλλε λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα θαη αο κεηξήζνπκε γηα απηφλ 

ηα θέξκαηά.  

 

2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

Ο Ώ. θαιείηαη λα εθηειέζεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα θηάζεη ζηε 

ζαθνχια κε ηνπο αξηζκνχο. Ο Ώ. ζηέθεηαη πίζσ απφ ηε γξακκή θαη κε ην 

ζχλζεκα ηεο εθπαηδεπηηθνχ μεθηλάεη. Καιείηαη λα πεξάζεη κε άικα κε ελσκέλα 

ηα πφδηα απφ ηξία ζηεθάληα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, χζηεξα ζηε επφκελε 

γξακκή ζηεθαληψλ λα πεξάζεη θάλνληαο θνπηζφ. ηελ ηειεπηαία γξακκή ηα 

ζηεθάληα έρνπλ ηνπνζεηεζεί έηζη, ψζηε ν καζεηήο λα θάλεη θνπηζφ ζην 

πξψην, χζηεξα λα πεδάεη κε ηα δπν πφδηα αλνηρηά θαη πάιη ην ίδην. Ώθνχ 

θηάζεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ, παίξλεη έλα ζηεθάλη θαη ην πεηάεη ζηνλ ζηχιν πνπ 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ ηξηψλ κέηξσλ. Ώλ ην ζηεθάλη πεξάζεη ζηνλ 

ζηχιν ν Ώ. ηξέρεη ζηε ζαθνχια κε ηνπο αξηζκνχο θαη παίξλεη έλαλ θάζε θνξά, 

αλ φρη πξνζπαζεί μαλά. Δ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ν καζεηήο λα 

ζπγθεληξψζεη φινπο ηνπο αξηζκνχο. 
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3ε Φάζε: Κιείζηκν 

Ο Ώ. θαιείηαη λα απαξηζκήζεη ηα θαξηειάθηα θαη λα ηνπνζεηήζεη ηνπο 

αξηζκνχο κε ηε ζσζηή ζεηξά. 
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Δλόηεηα 5ε: Άγηνο Βαζίιεο γηα κηα κέξα! 

Ηκεξνκελία: Παξαζθεπή 16 Αεθεκβξίνπ, 2016 

 

Τιηθά:  

 Φσηνγξαθίεο (νξφζεκα, κλεκεία) 

 Διεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

 Παξακχζη «Ο άξξσζηνο Ώη-ΐαζίιεο» 

 Σζνπβάιη 

 άθνο 

 Υαξηνηαηλία  

 Μπαιάθηα ρξσκαηηζηά 

 Μηθξνί θάδνη 

 Μεγάιν θνπηί 

 Μηθξά θνπηηά 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη: 

 Μεηαθηλήζεηο, 

 Βθθξαζηηθή θίλεζε, 

 Άικαηα, 

 Εζνξξνπία, 

 Πξνζαλαηνιηζκφο, 

 Υεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, 

 πληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ. 

 

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Να κάζεη ηέζζεξηο κεγάιεο ρψξεο, 

 Να ζπλδέζεη ηα κλεκεία κε ηηο ρψξεο απηέο. 

 

Κνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη: 

 Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ηθαλφηεηαο, 

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο,  

 ΐίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

ηε θάζε απηή ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηνλ Ώ. ραξαθηεξηζηηθέο 

θσηνγξαθίεο(κλεκεία, νξφζεκα) απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ρσηά ηνλ Ώ. αλ 

αλαγλσξίδεη θάηη, νλνκάδνπλ ηα κλεκεία /νξφζεκα θαη ιέλε ζε πνηα ρψξα 

βξίζθεηαη ην θαζέλα απφ απηά. Όζηεξα, ε εθπαηδεπηηθφο πξνρσξά κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ζηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ «Ο άξξσζηνο Ώη-

ΐαζίιεο». Σν παξακχζη είλαη ην εμήο: Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό νη κέξεο ησλ 

Φξηζηνπγέλλσλ πιεζίαδαλ. Ο αη Βαζίιεο παξόιν πνπ πεξίκελε έλαλ 

νιόθιεξν ρξόλν γηα απηέο ηηο κέξεο, αξξώζηεζε πνιύ βαξηά. Οη κέξεο 

θπινύζαλ, ν αη Βαζίιεο μάπισλε ζην θξεβάηη ηνπ θαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξα 

γξάκκαηα από παηδηά έθηαλαλ ζην γξαθείν ηνπ. Ήηαλ πνιύ ζηελαρσξεκέλνο 

θαζώο ήμεξε όηη όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ ηνλ πεξίκελαλ θαη όηη αλ δελ 

πήγαηλε, ζα ζηελαρσξηνύληαλ θαη απηά πάξα πνιύ. Δπεηδή ν αη Βαζίιεο δελ 

ζέιεη πνηέ λα βιέπεη ζηελαρσξεκέλα παηδηά, ζθαξθίζηεθε έλα θόιπν. Θα 

πξνζιάκβαλε έλα βνεζό, πνπ ζα έκνηαδε κε απηόλ θαη ζα κνίξαδε απηόο ηα 

δώξα ζε όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ. Ώο ηνλ βνεζήζνπκε, ινηπφλ. Ο Ώ. κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ αλαπαξηζηά ηνλ Ώτ ΐαζίιε απφ ηελ ψξα πνπ 

μππλά κέρξη λα εηνηκαζηεί θαη λα μεθηλήζεη ηελ δηαλνκή ησλ δψξσλ. Ο Ώτ 

ΐαζίιεο: μππλάεη, βάδεη κνπζηθή, ηεληψλεηαη, θάλεη ηελ πξσηλή ηνπ 

γπκλαζηηθή ( ηξέμηκν, πιάγηα βήκαηα, ςαιηδάθηα, άικαηα), πίλεη γάια, ληχλεηαη 

θαη αλεβαίλεη ζην έιθεζξν ηνπ. 

 

2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

Ο Ώ. επηβηβάδεηαη ζην έιθεζξφ ηνπ, ην νπνίν είλαη έλα ηζνπβάιη. Δ 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζην Ώ. κηθξά ραξηάθηα πνπ γξάθνπλ ηελ πνζφηεηα, ηα 

δψξα θαζψο θαη ηελ ρψξα πνπ πξέπεη λα πάεη. Ο Ώ. θαιείηαη λα κνηξάζεη ηα 

δψξα ζηα παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν. ε θάζε ηνίρν έρεη θνιιεζεί κηα 

θσηνγξαθία. Έηζη, ν Ώ. ηνπνζεηεί ζην ζάθν ηνπ θάζε θνξά ηα ζσζηά δψξα 

(κπαιάθηα) θαη ηα κεηαθέξεη ζηε ζσζηή ρψξα, αθνινπζψληαο ηα βειάθηα πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί ζην πάησκα. Βπηζηξέθεη πίζσ ζηελ αθεηεξία, γεκίδεη μαλά 

ην ζάθν ηνπ θαη θεχγεη. Κάησ απφ ηελ θσηνγξαθία θάζε ρψξαο έρεη 

ηνπνζεηεζεί έλαο κηθξφο θάδνο απνξξηκκάησλ πνπ αλαπαξηζηά θακηλάδεο 

ζπηηηψλ. Ο Ώ. πεηάεη ηηο κπάιεο/ δψξα απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε απφζηαζε, 



77 

 

πνπ έρεη νξίζεη ε εθπαηδεπηηθφο κε ηαηλία. Σα παηδηά ζα πάξνπλ ηα δψξα ηνπο 

κφλν αλ ν Ώ. πεηάμεη ηηο κπάιεο κέζα ζην θάδν. Δ δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη νρηψ θνξέο, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα πάεη απφ δπν θνξέο 

ζε θάζε ρψξα.  

  

3ε Φάζε: Κιείζηκν 

Ο Ώ. θαιείηαη λα αλνίμεη έλα θνπηί, φπνπ κέζα βξίζθνληαη πνιιά κηθξφηεξα 

θνπηηά θαη λα ςάμεη ην δηθφ ηνπ δψξν.  
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Δλόηεηα 6ε: Οη πεηξαηέο θαη νη θύιαθεο.  

Ηκεξνκελία: Σεηάξηε 8 Φεβξνπαξίνπ, 2017. 

 

Τιηθά:  

 Υάξηηλν θνπηί 

 Κψλνη 

 Μπαιάθηα 

 Ραθέηα 

 

 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη: 

 Μεηαθηλήζεηο,  

 Σαρχηεηα, 

 Υξφλνο αληίδξαζεο,  

 Υεηξηζκφο ξαθέηαο, 

 πληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ. 

 

 

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Να κάζεη ηη είλαη νη θάξνη, 

 Να κάζεη ζε ηη ρξεζηκεχνπλ νη θάξνη,  

 Να εμαζθεζεί ζην κέηξεκα, 

 Να ζπκάηαη ζε πνηνλ αξηζκφ έρεη κείλεη, αθφκε θαη κεηά απφ κεξηθά 

ιεπηά. 

  

 

Κνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη: 

 Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ηθαλφηεηαο, 

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο,  

 ΐίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

Δ εθπαηδεπηηθφο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Power Point δηεγείηαη ζην Ώ. ην παξακχζη «Οη πεηξαηέο θαη νη 

θχιαθεο» . Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό θάπνπ ζηε Μεζόγεην ζάιαζζα, νη 

πεηξαηέο έςαρλαλ έλαλ ζεζαπξό, έλα ζεληνύθη κε πάξα πνιιά ρξπζά 

λνκίζκαηα. Αο βνεζήζνπκε ηνπο πεηξαηέο λα βξνπλ ην ζεληνύθη. Ο Ώ. ςάρλεη 

ζηελ αίζνπζα γηα ηνλ θξπκκέλν απηφ ζεζαπξφ. 

 

 

2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

Δ αθήγεζε ζπλερίδεηαη: Αθνύ βξήθαλ απηό ην ζεληνύθη ζε κηα εξεκηθή 

παξαιία ελόο λεζηνύ. Τν θόξησζαλ ζην πινίν ηνπο, αιιά ππέζεζαλ όηη ζε 

απηό ην λεζί ζα ππήξραλ θαη άιια πινύηε. Έηζη, αθνύ άθεζαλ ην πινίν ηνπο 

ζην ιηκάλη, ζθέθηεθαλ λα θιέςνπλ ηα θώηα από ηνπο θάξνπο ηνπ ιηκαληνύ γηα 

λα κελ ηνπο δνπλ άιινη πεηξαηέο. Αλ ην θαηάθεξλαλ ζα κπνξνύζαλ 

αλελόριεηνη λα ςάρλνπλ ην λεζί γηα πνιιέο κέξεο. Σηνπο θάξνπο όκσο, 

ππήξραλ θύιαθεο. Γίλε θαη εζύ πεηξαηήο θαη πξνζπάζεζε λα θιέςεηο ηα θώηα 

από ηνπο θάξνπο. Ο Ώ. ζε απηή ηε θάζε πξέπεη λα πάξεη πάλσ απφ ηνπο 

θψλνπο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην ρψξν, ηα κπαιάθηα/θψηα θαη θάζε θνξά 

λα κεηξάεη πνην κπαιάθη παίξλεη (1ν, 2ν, 3ν ,θηι.) . Αελ πξέπεη φκσο λα 

πηαζηεί απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ/θχιαθα. ην ρψξν νξίδεηαη θαη κηα «θσιηά» 

ζηελ νπνία ν πεηξαηήο δελ κπνξεί λα πηαζηεί απφ ηνλ θχιαθα. Ο Ώ. κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε «θσιηά» φζεο θνξέο ζέιεη, έηζη ψζηε λα μεθνπξάδεηαη.  

 

 

3ε Φάζε: Κιείζηκν 

ηαλ ν Ώ. ζπγθεληξψζεη φια ηα κπαιάθηα, ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηα πεηάεη θαη 

απηφο πξέπεη λα ηα ρηππήζεη κε ηε ξαθέηα, έηζη ψζηε λα ρηππήζνπλ εληφο ηνπ 

ηεηξαγψλνπ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζηνλ απέλαληη ηνίρν θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

λα πέζνπλ ζην πινίν. Ώλ ηα θαηαθέξεη ηφηε θαη νη πεηξαηέο ζα πεηχρνπλ ην 

ζηφρν ηνπο, ζα πάξνπλ, δειαδή, ηα θψηα ησλ θάξσλ.  
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Δλόηεηα 7ε: Ώξα γηα πάξηη! 

Ηκεξνκελία: Σεηάξηε 15 Φεβξνπαξίνπ, 2017. 

 

Τιηθά:  

 αθνχια  

 Μπαιφληα 

 Μπγνζθνηψζηξα 

 ηεθάληα 

 

 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη: 

 Μεηαθηλήζεηο, 

 Πξνζαλαηνιηζκφο, 

 Υεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, 

 πληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ, 

 Βθθξαζηηθή θίλεζε, 

 πληνληζκφο θηλήζεσλ. 

 

 

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Να κάζεη ηη ζα ήηαλ δηαζθεδαζηηθφ γηα έλα παηδηθφ πάξηη, 

 Να κπνξεί λα εθηειεί κηα ζεηξά θηλήζεσλ (ρνξνγξαθία), 

 Να κπνξεί λα θαηαζθεπάδεη αθνχγνληαο νδεγίεο.  

 

 

Κνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη: 

 Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ηθαλφηεηαο, 

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο,  

 ΐίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

ηε θάζε απηή ε εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηνλ Ώ. ηη πξέπεη λα έρεη έλα παηδηθφ 

πάξηη γηα λα δηαζθεδάζνπλ κηθξνί θαη κεγάινη. Ώθνχ αλαθέξεη φηη κπνξεί λα 

ζθεθηεί, ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζην Ώ. εηθφλεο γηα λα ζπκπιεξψζεη φηη δελ 

έρεη αλαθεξζεί. Όζηεξα, εκθαλίδεη κηα κεγάιε ζαθνχια γεκάηε κε κπαιφληα 

θαη δεηάεη απφ ηνλ Ώ. λα ηα βγάιεη θαη λα ηα δηαζθνξπίζεη ζην ρψξν.  

 

2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

Γεηείηαη απφ ηνλ Ώ. λα ζηαζεί πίζσ απφ ηε γξακκή θαη φληαο πιένλ θιφνπλ 

πξέπεη λα κεηαθέξεη απέλαληη ηα κπαιφληα πνπ ηνπ πεηά ε εθπαηδεπηηθφο θαη 

λα ηα ηνπνζεηήζεη κέζα ζην ζηεθάλη πνπ ππάξρεη εθεί, ρηππψληαο ηα κε κηα 

κπγνζθνηψζηξα. Σν κπαιφλη πνπ κεηαθέξεηαη δελ πξέπεη λα αθνπκπήζεη 

θάησ, ζε πεξίπησζε πνπ αθνπκπήζεη ή δελ κπεη κέζα ζην ζηεθάλη, ε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. Δ δηαδηθαζία απηή ζα επαλαιεθζεί πεξίπνπ 

δέθα θνξέο.  

 

3ε Φάζε: Κιείζηκν 

ηε θάζε απηή ε εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη θιφνπλ θνξψληαο έλα αλάινγν 

θαπέιν θαη θάπνηα αμεζνπάξ, βάδνπκε κνπζηθή θαη ρνξεχνπκε, ν Ώ. πξέπεη 

λα κηκείηαη ηηο θηλήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Οπζηαζηηθά, πξαγκαηνπνηνχκε κηα 

κηθξή ρνξνγξαθία κε δηάθνξεο θηλήζεηο ρεξηψλ θαη πνδηψλ. Σέινο, θάλνπκε 

κηα κηθξή κπαινλνθαηαζθεχε ελφο μίθνπο, κε ην εηδηθφ κπαιφλη πνπ έρεη θέξεη 

ε εθπαηδεπηηθφο.  
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Δλόηεηα 8ε: Σέζζεξηο επνρέο!  

Ηκεξνκελία: Σεηάξηε 22 Φεβξνπαξίνπ, 2017.  

 

Τιηθά:  

 Πάδι 

 Ρνιφ κε θνχζθεο 

 Υαξηνηαηλία 

 Πιάζηεο 

 Ανθφο ηζνξξνπίαο  

 Μπαιφλη κε θαζφιηα 

 

 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη: 

 Μεηαθηλήζεηο, 

 Υεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, 

 Εζνξξνπία, 

 Άικαηα, 

 πληνληζκφο θνξκνχ-καηηνχ.  

 

 

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Να εμαζθεζεί ζηελ δεκηνπξγία παδι. 

 Να κάζεη κέζα απφ ην παδι ηηο ηέζζεξηο επνρέο. 

 

 

Κνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη: 

 Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ηθαλφηεηαο, 

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο,  

 ΐίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

ηε θάζε απηή ν Ώ. θαιείηαη λα πεξάζεη κηα ζεηξά εκπνδίσλ, αθνχ ηνπ δψζεη 

πξψηα ε εθπαηδεπηηθφο έλα θνκκάηη ηνπ παδι. ηέθεηαη πίζσ απφ ηε γξακκή 

θαη φηαλ ηνπ δνζεί ζήκα μεθηλάεη. ηνλ πξψην ζηαζκφ, έρεη ηνπνζεηεζεί έλα 

θνκκάηη απφ ξνιφ κε θνχζθεο, ν Ώ. πξέπεη λα πάξεη ηνλ πιάζηε, λα γνλαηίζεη 

θαη λα βάιεη δχλακε ζηα ρέξηα ψζηε λα αθνχζνπκε ηηο θνχζθεο λα ζθάλε. 

Όζηεξα θαιείηαη λα ηζνξξνπήζεη πάλσ ζε κηα δνθφ ηζνξξνπίαο θαη λα ηε 

δηαζρίζεη φιε, ζε πεξίπησζε πνπ ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη παηήζεη θάησ, 

αξρίδεη πάιη απφ ηε αξρή. Μεηέπεηηα, πεγαίλεη ζην επφκελν θνκκάηη κε 

θνχζθεο φπνπ θάζε θνξά θαιείηαη λα θάλεη δηαθνξεηηθά άικαηα (άικαηα κε 

ελσκέλα ηα πφδηα, θνπηζφ κε ην έλα πφδη, θνπηζφ κε ην άιιν πφδη, ). ηφρνο 

είλαη μαλά, λα αθνχζνπκε ηηο θνχζθεο λα ζθάλε. ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ ν Ώ. 

θαιείηαη λα ζθχςεη, λα πεξάζεη απφ πάλσ θαη απφ θάησ απφ ηηο ηαηλίεο πνπ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ρσξίο λα ηηο αθνπκπήζεη. Δ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 

νρηψ θνξέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

ηε θάζε απηή ε εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνλ Ώ. γηα ηα πάδι, ηνλ ξσηά αλ ηνπ 

αξέζνπλ (πξάγκα πνπ ήδε γλσξίδεη) θαη ηνπ αλαθνηλψλεη φηη ζα κεηαθέξεη 

έλα-έλα ηα θνκκάηηα πνπ ηνπ δίλνληαη κέρξη ην ηέινο, μεπεξλψληαο ηα εκπφδηα 

πνπ βξίζθεη κπξνζηά ηνπ. ηαλ ζπγθεληξσζνχλ φια ηα θνκκάηηα ν Ώ. ζα 

θαηαζθεπάζεη ην παδι, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δψδεθα θνκκάηηα. 
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3ε Φάζε: Κιείζηκν 

Δ εθπαηδεπηηθφο έρεη δεκηνπξγήζεη κε ραξηνηαηλία έλα άιιν κηθξφ παηρλίδη. 

Τπάξρεη κηα γξακκή έλαξμεο θαη κεηά αθνινπζεί έλα ζρεκαηηζκέλν κεγάιν 

γξάκκα ρη, έλαο κηθξφο θχθινο κε θνχζθεο θαη πάιη έλα ρη. Γεηείηαη απφ ηνλ Ώ. 

λα ζηαζεί πίζσ απφ ηε γξακκή έλαξμεο θαη λα πεηάμεη ην κπαιφλη κε ηα 

θαζφιηα πνπ ηνπ δφζεθε εληφο ηνπ κηθξνχ θχθινπ. Ώλ ην πεηάμεη εληφο ηνπ 

θχθινπ, πεδάεη ζην πξψην ρη, ζθχβεη πηάλεη ην κπαιφλη, πεδάεη ζηνλ κηθξφ 

θχθιν θαη απφ εθεί ζην επφκελν ρη, απφ εθεί παίξλεη θη έλα θνκκάηη πάδι πνπ 

έρεη ηνπνζεηεζεί δίπια ζην ρη. Βπηζηξέθεη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ώλ ν καζεηήο 

δελ πεηχρεη ηνλ θχθιν, ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ δίλεη πίζσ ν κπαιφλη, κέρξη λα ηα 

θαηαθέξεη. Δ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ηέζζεξηο θνξέο. 

Ο Ώ. θαηαζθεπάδεη ην πάδι θαη ζπδεηάκε ην πεξηερφκελφ ηνπ.  
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Δλόηεηα 9ε: Κάησ από ηνπο πιαλήηεο! 

Ηκεξνκελία: Σεηάξηε 15 Μαξηίνπ, 2017.  

 

Τιηθά:  

 Διεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

 Μπάιεο δηάθνξσλ κεγεζψλ 

 Μπαιάθηα 

 ΐηβιίν 

 Σνχλει 

 Φνπζθσηή κπάια 

 ηεθάληα 

 Σξακπνιίλν 

 Υαξηνηαηλία  

 

 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη: 

 Μεηαθηλήζεηο, 

 Εζνξξνπία, 

 Υεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, 

 Άικαηα, 

 πληνληζκφο. 

 

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Να κάζεη φηη ππάξρνπλ θαη άιινη πιαλήηεο εθηφο απφ ηε γε.  

 Να θαηαλνήζεη φηη φινη νη πιαλήηεο δελ είλαη ίζνη θαη ίδηνη. 

 Να κάζεη πνηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο πιαλήηεο.  

 

Κνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη: 

 Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ηθαλφηεηαο, 

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο,  

 ΐίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή βιέπνπκε εηθφλεο ζηηο νπνίεο 

θαίλνληαη νη πιαλήηεο θαη ν ήιηνο. Δ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζε 

θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα. Με κπάιεο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, δεηάσ απφ ηνλ 

Ώ. λα αλαπαξαζηήζνπκε ηνπο πιαλήηεο, βιέπνληαο ηηο εηθφλεο θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα ηνπνζεηήζεη ηηο κπάιεο κε ηε ζσζηή ζεηξά.  

 

 

2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

ηε θάζε απηή πάλσ ζε έλα ζθνηλί πνπ έρεη δεζεί απφ αληηθείκελα ηεο 

αίζνπζαο ηνπ γπκλαζηεξίνπ, έρνπλ θξεκαζηεί ζηξνγγπιά ραξηφληα, ζε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο 

ζπζηήκαηνο. Ώπφ ηε κηα πιεπξά αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ πιαλήηε θαη απφ 

ηελ άιιε κηα εληνιή. Γηα λα θηάζνπκε ζηνλ πην καθξηλφ πιαλήηε, ν Ώ. πξέπεη 

λα πεδήμεη ψζηε λα θηάζεη ηα ραξηφληα πνπ θξέκνληαη απφ πάλσ ηνπ, λα ην 

θέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθφ θαη λα εθηειέζεη ηελ εληνιή απηή. Οη εληνιέο 

δηαβάδνληαη θάζε θνξά θαη επεμεγνχληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία 

θαζνδεγεί ηνλ Ώ. Οη εληνιέο είλαη νη εμήο: θηάζε κέρξη απέλαληη θάλνληαο 

θνπηζφ, βάιε ηξία θαιάζηα κε ηε κπάια ηνπ κπάζθεη, πεξπάηα παηψληαο 

πάλσ ζηε γξακκή, πεξπάηα πάλσ ζηε γξακκή κε έλα βηβιίν ζην θεθάιη, 

θηάζε κέρξη απέλαληη κε πιάγηα βήκαηα, πέξλα κέζα απφ ην ηνχλει, 

ρνξνπήδα κε ηε θνπζθσηή κπάια κέρξη λα θηάζεηο απέλαληη, πήδα κέζα ζηα 

ζηεθάληα κε ελσκέλα ηα πφδηα.  

  

3ε Φάζε: Κιείζηκν 

Μεηαθεξφκαζηε ζην κεγάιν θαη θιεηζηφ ηξακπνιίλν ηνπ γπκλαζηεξίνπ. 

Γεηείηαη απφ ηνλ Ώ. λα ρνξνπεδήμεη φζν πην ςειά κπνξεί γηα λα θηάζεη πην 

θνληά ζηνπο πιαλήηεο.  
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Δλόηεηα 10ε: Μήλεο κε εκπόδηα! 

Ηκεξνκελία: Σεηάξηε 22 Μαξηίνπ, 2017.  

 

Τιηθά:  

 Υαξηφλη κε επνρέο 

 Καξηέιεο κε κήλεο 

 Μπινθ αθξνχ (2) 

 ηχινη κε βάζε (3) 

 Μηθξφ ηξακπνιίλν 

 Σνχλει 

 Φνπζθσηή κπάια 

 Πνιχρξσκα κπαιάθηα 

 Κνπηί  

 Μπινθ αθξνχ κε ηξχπα 

 Μεγάια θνπηηά (4) 

 Μπαιάθη ηέληο 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη: 

 Μεηαθηλήζεηο, 

 Υηχπεκα κε ην πφδη, 

 Εζνξξνπία, 

 Άικαηα,  

 Βθηέιεζε κηα ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ,  

 Υεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, 

 πληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ. 

Γλσζηηθνί ζηόρνη: 

 Να κάζεη φινπο ηνπο κήλεο,  

 Να κάζεη ζε πνηα επνρή αλήθεη θάζε κήλαο.  

Κνηλσληθνί- ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη: 

 Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο ηθαλφηεηαο, 

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο,  

 ΐίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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1ε Φάζε: Πξνεηνηκαζία 

 Δ εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηνλ Ώ. θαξηέιεο κε ηνπο κήλεο πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα αλά επνρή, πάλσ ζε έλα ραξηφλη. Σνπο 

νλνκάδνπλ φινπο θαη ε εθπαηδεπηηθφο παίξλεη ηηο θαξηέιεο κε ηα νλφκαηα ησλ 

κελψλ θαη ηνπνζεηεί κεξηθέο αλάκεζα ζηα εκπφδηα πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. Δ εθπαηδεπηηθφο θξχβεη θαξηέιεο ζε θάζε γχξν.  

 

 

2ε Φάζε: Κύξην κέξνο 

ηε θάζε απηή ν Ώ. θαιείηαη λα μεπεξάζεη κηα ζεηξά εκπνδίσλ πνπ ζπλαληά 

ζηελ πνξεία ηνπ, θαζψο θαη λα καδεχεη θαη ηηο θαξηέιεο κε ηνπο κήλεο. ην 

πξψην εκπφδην πξέπεη λα αλέβεη ζην κπινθ αθξνχ απφ ηελ θαλνληθή/ νκαιή 

πιεπξά ελψ θαιείηαη λα ζθαξθαιψζεη ζην δεχηεξν κπινθ πνπ αθνινπζεί. 

Όζηεξα, πξέπεη κε θισηζηά λα ξίμεη ηνπο ηξεηο ζηχινπο θαη λα πξνρσξήζεη 

ζην ηξακπνιίλν, φπνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη δέθα άικαηα. Ώκέζσο 

κεηά, θαιείηαη λα δηαζρίζεη κπνπζνπιψληαο ην ηνχλει θαη βγαίλνληαο λα 

θαζίζεη ζηε κεγάιε θνπζθσηή κπάια. Μπξνζηά ηνπ αθξηβψο, ππάξρεη έλα 

θνπηί κε πνιχρξσκα κπαιάθηα. Πξαγκαηνπνηψληαο αλαπεδήζεηο κε ηε 

κπάια πξέπεη λα πηάλεη ηα κπιε κπαιάθηα θαη λα ηα πεηάεη κπξνζηά ηνπ, ζε 

κηα ηξχπα ελφο αθφκε κπινθ αθξνχ. Πάλσ ζην ηξαπέδη επηηξαπέδηαο 

αληηζθαίξηζεο έρεη ηνπνζεηεζεί ην ραξηφλη, ζην νπνίν ν Ώ. ζην ηέινο θάζε 

γχξνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηεί ζσζηά ηηο θαξηέιεο κε ηνπο κήλεο.  

 

 

 

3ε Φάζε: Κιείζηκν 

Ο Ώ. ζηέθεηαη πίζσ απφ ηε γξακκή θξαηψληαο έλα κπαιάθη ηέληο. Μπξνζηά 

ηνπ, ζε απφζηαζε 4-5 κέηξσλ έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο πχξγνο απφ άδεηα 

ραξηφθνπηα. ηφρνο ηνπ Ώ. είλαη  λα ηα ξίμεη θάησ πεηψληαο ην κπαιάθη.  
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Ηκεξνιόγηα 

 

Δλόηεηα 1ε: Σα δώα ην έζθαζαλ! 

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε. 

 

ηελ αξρή ηεο 1εο παξέκβαζεο κε ηίηιν «Σα δψα ην έζθαζαλ», 

ρξεζηκνπνίεζα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζπγθεθξηκέλα έδεημα ζην 

καζεηή θάπνηα βίληεν κε δψα, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, λα θηλνχληαη αθφκε 

θαη λα θπλεγνχλ ηελ ηξνθή ηνπο, έηζη ψζηε λα θέξεη ζην λνπ ηνπ ηηο θηλήζεηο 

απηέο φηαλ ζα ηνπ δεηεζεί λα κηκεζεί ην θάζε δψν απφ απηά. Όζηεξα, κε ηε 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Power Point, δηεγήζεθα ζην καζεηή ην παξακχζη «Σα δψα ην έζθαζαλ», ζε 

έλα ζεκείν ηνπ νπνίνπ, δήηεζα απφ ην καζεηή λα κηκεζεί θηλήζεηο δψσλ. Δ 

δηήγεζε ζπλερίζηεθε θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξακπζηνχ ν καζεηήο έπξεπε 

λα πεξπαηήζεη κε ηα ρέξηα θαη λα καδέςεη ηηο κπάιεο αινπκηλφραξηνπ πνπ 

ήηαλ δηαζθνξπηζκέλεο ζην δσκάηην. Σέινο, έπξεπε λα ηηο πεηάμεη ζε έλα 

θαιάζη απνξξηκκάησλ απφ απφζηαζε πεξίπνπ ηξηψλ κέηξσλ. 

 

2.Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε. πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην. 

Ο Ώ. δπζθνιεχηεθε ζηε κίκεζε θάπνησλ θηλήζεσλ δψσλ. Βλψ ήμεξε πσο 

πξέπεη λα γίλνπλ, δελ κπνξνχζε λα ηηο εθηειέζεη άξηζηα. 

 

3.Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή. Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή. Γηαηί. 

Πεξηζζφηεξν επηηπρέο θάλεθε λα ήηαλ ην ζεκείν πνπ ν καζεηήο πεηνχζε ηηο 

κπάιεο αινπκηλφραξηνπ ζηνλ θάδν θαη απηφ γηαηί νη έληεθα κπάιεο απφ ηηο 

δέθα-πέληε κπήθαλ κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα. Ο καζεηήο θάλεθε λα 

δηαζθεδάδεη θαη φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα κηκεζεί ηηο θηλήζεηο δψσλ, αλ θαη 

θάπνηεο θνξέο παξνπζηαδφηαλ ιίγν πην ζθεπηηθφο, πξνβιεκαηηζκέλνο ίζσο 

γηαηί ε δξαζηεξηφηεηα απαηηνχζε αλάθιεζε ησλ βίληεν πνπ είρε δεη ζηελ αξρή 
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ηεο παξέκβαζεο. Ληγφηεξν επηηπρέο, ήηαλ ην πεξπάηεκα κε ηα ρέξηα θαζψο ν 

καζεηήο θνπξαδφηαλ κεηά απφ ελάκηζε- δχν κέηξα.  

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4.Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο. 

ηνλ Ώ. θάλεθε λα αξέζεη ε ζηηγκή πνπ ηνπ δηεγνχκνπλ ην παξακχζη «Σα δψα 

ην έζθαζαλ». Καζψο, ε αλάγλσζε ζπλερηδφηαλ νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ ήηαλ αλάινγεο κε ηα γεγνλφηα. Φάλεθε λα απνιακβάλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, αθφκε θαη ζην πεξπάηεκα κε ηα ρέξηα πνπ θνπξαδφηαλ πνιχ 

εχθνια ήζειε λα ζπλερίζεη.  

 

5.ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο. 

Ο καζεηήο δπζθνιεχηεθε ζην πεξπάηεκα κε ηα ρέξηα. Αελ κπνξνχζε λα 

πεξπαηήζεη κε ηα ρέξηα γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν κέηξα, έηζη ζηακαηνχζακε, 

μεθνπξαδφηαλ γηα ειάρηζηα ιεπηά θαη ζπλερίδακε φηαλ απηφο ήηαλ έηνηκνο. 

 

Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

6.Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο. 

Δ παξέκβαζε αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμ‟ αξρήο 

θαη ζην βαζηθφ ζηφρν πνπ αθνξά ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θηλεηηθνχ κεραληζκνχ. 

Ώθφκε θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ν καζεηήο δπζθνιεχηεθε, ζην πεξπάηεκα 

κε ηα ρέξηα, δελ ηα παξαηήζακε αιιά ζπλερίζακε κε θάπνηα κηθξά 

δηαιείκκαηα. Αηαπίζησζα φηη ν καζεηήο θαηέρεη ζε θάπνην βαζκφ ηελ 

ηθαλφηεηα κίκεζεο θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, θαηαιαβαίλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί θαη επίζεο, θαηαιαβαίλεη θαη πφηε δελ εθηειεί ζσζηά 

θάπνηα θηλεηηθή δεμηφηεηα. ζνλ αθνξά ην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ θαη ην 

ζπληνληζκφ ρεξηνχ- καηηνχ ν Ώ. ηα πήγε άςνγα. Σέινο, νη γλσζηηθνί θαη νη 

θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη θαιχθζεθαλ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο.  
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 7.Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί. 

Αελ ζα άιιαδα θακία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο παξέκβαζεο. Ώθφκε θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα (ην πεξπάηεκα κε ηα ρέξηα) πνπ θάλεθε λα δπζθνιεχεη ηνλ Ώ. 

αληαπνθξίζεθε, ηειηθά ζην ζθνπφ ηεο.  
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Δλόηεηα 2ε: Η θνξώλα ηνπ βαζηιηά! 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε. 

ηελ αξρή ηεο 2εο παξέκβαζεο κε ηίηιν «Δ θνξψλα ηνπ βαζηιηά» 

ρξεζηκνπνίεζα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο PowerPoint δηεγήζεθα ζην καζεηή ην παξακχζη «Δ θνξψλα 

ηνπ βαζηιηά θαη ην καγηθφ θαδάλη». Ώθνινπζψληαο ην παξακχζη ν καζεηήο 

θαιείηαη λα θηηάμεη απφ ηηο ισξίδεο ηνπ αινπκηλφραξηνπ κπάιεο γηα ηελ 

θνξψλα ηνπ βαζηιηά. ε άιιν ζεκείν ηεο δηήγεζεο ν καζεηήο θαιείηαη λα 

κεηαθέξεη ζην καγηθφ θαδάλη ηηο κπάιεο , πάλσ ζε έλα θνπηάιη θαη 

μεπεξλψληαο ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληάεη ζην δάζνο ((δέληξα, ιίκλεο, 

θξνθφδεηινη, θιαδηά). Σέινο, φπσο ην παξακχζη ηνπ ππνδεηθλχεη πξέπεη λα 

κεηαθέξεη ην καγηθφ απηφ θαδάλη ζπξψρλνληάο ην κε ηα πφδηα, κέρξη ηε 

θσηηά, γηα λα ιηψζεη ν ρξπζφο.  

 

2. Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε. πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην. 

Δ παξέκβαζε θχιεζε νκαιά, φπσο ηελ είρα ζρεδηάζεη, δελ πξνέθπςε θαλέλα 

απξφνπην.  

 

3. Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή. Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή. Γηαηί. 

Πην επηηπρέο ζεκείν ηεο παξέκβαζεο θάλεθε λα είλαη απηφ πνπ ν Ώ. κεηέθεξε 

κε ην θνπηάιη ηηο κπάιεο ηνπ αινπκηλφραξηνπ, μεπεξλψληαο ηα εκπφδηα πνπ 

ζπλαληνχζε ζην δάζνο. Ο καζεηήο ήηαλ ελζνπζηαζκέλνο θαη θάπνηεο θνξέο 

πνπ ηνπ ηφληδα ηνπο θίλδπλνπο ρακνγεινχζε θαη έδεηρλε κεγαιχηεξε αγσλία, 

γηα ην αλ ζα ηνπ πέζεη ε κπάια. Βπηπιένλ, ζην ηε ζηηγκή πνπ είδε ηελ 

θνξψλα κέζα ζην καγηθφ θαδάλη θαη ηνπ ηελ έβαια ζην θεθάιη ήηαλ πάξα 

πνιχ ραξνχκελνο. Ληγφηεξν επηηπρέο, ίζσο λα ήηαλ ην ζεκείν πνπ ν καζεηήο 

έπξεπε λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο ισξίδεο ηνπ αινπκηλφραξηνπ ζε κπάιεο. Ώπηφ 

ίζσο ζπλέβε γηαηί ε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ζηαηηθή, παξφια απηά δελ 

παξαπνλέζεθε θαζφινπ, ζπλέρηζε λα θάλεη απηφ πνπ έπξεπε.  
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Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4. Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο. 

Ο Ώ. θάλεθε γηα αθφκε κηα θνξά λα απνιακβάλεη ηελ δηήγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ. Ώπφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ θαηλφηαλ φηη παξαθνινπζνχζε δηαξθψο 

ην παξακχζη θαη αληηδξνχζε αλάινγα. πσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ 

ελζνπζηάζηεθε κε ηελ κεηαθνξά κε ην θνπηάιη θαη κε ηελ εχξεζε ηεο 

θνξψλαο. Σν ζπξψμηκν ηνπ θάδνπ κε ηα πφδηα, ήηαλ θαη απηφ θάηη πνπ 

εθηέιεζε, φπσο έπξεπε. Σέινο, ν Ώ. αληαπνθξίζεθε θαη ζην ζεκείν πνπ 

έπξεπε λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο ισξίδεο ηνπ αινπκηλφραξηνπ ζε κπάιεο, ίζσο 

κε ιηγφηεξε δηάζεζε.  

 

5. ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο. 

Θεσξψ φηη ν Ώ. δελ δπζθνιεχηεθε ζε θακία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

παξέκβαζεο. Ώθφκε θαη ζην ζεκείν κε ηα εκπφδηα ζην δάζνο, φπνπ έπξεπε 

λα μεπεξαζηνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ν Ώ. ηα θαηάθεξε, αθνινπζψληαο 

απιά ηηο νδεγίεο κνπ, ρσξίο θαλ θάπνην δνθηκαζηηθφ. 

 

Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

6. Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο. 

Δ παξέκβαζε αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμ‟ αξρήο 

θαη ζην βαζηθφ ζηφρν πνπ αθνξά ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θηλεηηθνχ κεραληζκνχ. 

Με ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, ηε δεκηνπξγία ησλ ισξίδσλ αινπκηλφραξηνπ 

ζε κπάιεο επηδηψθσ ηελ ελδπλάκσζε ησλ κπψλ ησλ ρεξηψλ. Ο ρεηξηζκφο 

αληηθεηκέλσλ, ν ζπληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ, ε ζηαζεξφηεηα ρεξηνχ, ε 

ηζνξξνπία, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν, ν δηαζθειηζκφο είλαη ζηφρνη πνπ 

επηηπγράλνληαη κε ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, ηε κεηαθνξά ησλ κπαιψλ 

αινπκηλφραξηνπ κε ην θνπηάιη θαη ηελ απνθπγή ησλ εκπνδίσλ. ηελ ηξίηε θαη 

ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα κεηαθέξεη ην θαδάλη ζηε 

θσηηά ζπξψρλνληάο ην κε ηα πφδηα, ιεηηνπξγεί φιν ην ζψκα, δίλνληαο 

έκθαζε ζηνπο κχεο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ. Οη γλσζηηθνί θαη νη θνηλσληθφ 

– ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη πξαγκαηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο 

παξέκβαζεο.  
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7. Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί. 

Αελ ζα άιιαδα θακία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξέκβαζεο, θαζψο φπσο 

πξναλέθεξα νη δξαζηεξηφηεηεο αληαπνθξίζεθαλ ζηνπ ζθνπνχο πνπ είρα 

ζέζεη.  
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Δλόηεηα 3ε: Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε. 

ηελ αξρή ηεο 3εο παξέκβαζεο δήηεζα απφ ηνλ Ώ. λα αλαθέξεη κέζα 

κεηαθνξάο πνπ απηφο μέξεη. Υξεζηκνπνίεζα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

πνπ είδακε εηθφλεο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη πξνζπαζήζακε λα 

αλαθέξνπκε ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηνχκε θαη πνπ 

βξίζθνπκε ην θαζέλα απφ απηά . Όζηεξα. Ο Ώ. έπξεπε λα αλαπαξαζηήζεη 

πσο νδεγείηαη ην θαζέλα απφ απηά (π.ρ. πσο είλαη ηα ρέξηα θάπνηνπ φηαλ 

νδεγεί κεραλή, απηνθίλεην, θηι.) θαη λα κηκεζεί ηνλ ήρν ηνπο. ηε δεχηεξε 

θάζε ε εθπαηδεπηηθφο, αλαθέξεη έλα κέζν κεηαθνξάο θάζε θνξά. Ο Ώ. πξέπεη 

λα πάξεη ηε ζσζηή θνξίλα , λα πεδήμεη κέζα ζηα ζηεθάληα, έρνληαο ηα πφδηα 

ηνπ θιεηζηά. ηαλ πεξάζεη ηα ζηεθάληα θαη θηάζεη ζηελ απέλαληη πιεπξά, 

ηνπνζεηεί ηελ θνξίλα ζην έδαθνο θαη επηζηξέθεη μαλά απφ ηα ζηεθάληα. Ώπηή 

ηε θνξά φκσο, ληξηπιάξνληαο ηε κπάια ηξεηο θνξέο κέζα ζε θάζε ζηεθάλη. Δ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη πέληε αθφκε θνξέο, έηζη ψζηε νη θνξίλεο ζηελ 

απέλαληη πιεπξά λα γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη. Ο Ώ. ηψξα κπνξεί κε ην κπαιάθη 

λα παίμεη bowling. Δ δηαδηθαζία απηή επαλαιήθζεθε δπν θνξέο. Σέινο, ν Ώ. 

είλαη πίζσ απφ ηε γξακκή θαη πξέπεη λα ηξέμεη απέλαληη, λα πάξεη ην κέζν 

κεηαθνξάο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί, λα επηζηξέςεη ηξέρνληαο θαη λα ην 

ηνπνζεηήζεη ζηε ζσζηή ηζάληα (μεξά, αέξαο, ζάιαζζα).  

 

2. Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε. πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην. 

ην δηάιιεηκα πξηλ απφ ηε δηδαθηηθή ψξα είρε πξνεγεζεί έλα ζπκβάλ κε δπν 

καζεηέο θαη ππήξμε κηα γεληθφηεξε έληαζε. Ο Ώ. ήηαλ αλαζηαησκέλνο θαζψο 

ν θαιχηεξφο ηνπ θίινο είρε ρηππήζεη. Ώθνχ κπήθακε ζηελ αίζνπζα 

ρξεηάζηεθαλ 4-5 ιεπηά γηα λα εξεκίζεη θαη κεηά αξρίζακε θαλνληθά. ηα 

επφκελα 5 ιεπηά ήηαλ πιήξσο αθνζησκέλνο ζε απηφ πνπ θάλακε.  

 

3. Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή. Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή. Γηαηί. 
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Πην επηηπρέο ήηαλ ην ζεκείν ηνπ bowling, ν Ώ. ραηξφηαλ απίζηεπηα φηαλ έξηρλε 

ηηο θνξίλεο. Ώπηφ ηνλ έθαλε λα εθηειεί κε επραξίζηεζε, ην πέξαζκα απφ ηα 

ζηεθάληα γηαηί ήμεξε φηη φζν πην γξήγνξα ην θάλεη ηφζν πην γξήγνξα ζα 

παίμεη μαλά bowling. Ώθφκε, ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα θάλεθε λα ηνπ αξέζεη, 

φηαλ δειαδή έηξερε γηα λα ηνπνζεηήζεη ηηο θνξίλεο ζηηο ηζάληεο αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. Ίζσο, ιηγφηεξν επηηπρέο λα ήηαλ ην 

ζεσξεηηθφ ζεκείν, ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο, αλ θαη αξθεηέο απαληήζεηο 

ηνπ Ώ. ήηαλ εχζηνρεο. Δ ζηηγκή ηηο κίκεζεο ήηαλ πεηπρεκέλε, εηδηθά ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα κεηαθνξηθά κέζα (κεραλή) ν Ώ. έδεηρλε 

ελζνπζηαζκέλνο.  

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4. Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο. 

Ο Ώ. θάλεθε λα δηαζθεδάδεη πνιχ ηε ζηηγκή ηνπ bowling, γηα απηφ φηαλ 

ηειεηψζακε ηνλ άθεζα λα παίμεη μαλά αξθεηέο θνξέο. Φάλεθε ιίγν λα κελ 

δηαζθεδάδεη ζην ζεκείν πνπ αλαθεξφκαζηαλ ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ αλ θαη νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιίγα ιεπηά 

αξγφηεξα ηνπ ηξάβεμαλ ην ελδηαθέξνλ.  

 

5. ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο. 

Σν ζεκείν πνπ θάλεθε λα δπζθνιεχεη ηνλ Ώ. ήηαλ ηα άικαηα, φηαλ δειαδή 

έπξεπε λα πεξάζεη κέζα απφ ηα ζηεθάληα κε άικα έρνληαο ηα πφδηα ηνπ 

ελσκέλα.  

 

 

Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

6. Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο. 

Δ παξέκβαζε θάλεθε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμ΄ 

αξρήο. ηελ πξψηε θάζε, απηή ηεο πξνεηνηκαζίαο, φηαλ δήηεζα απφ ηνλ Ώ. 

λα κηκεζεί ηνπο ήρνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νδεγνχληαη ηα κεηαθνξηθά 

κέζα θαιχςακε ηελ εθθξαζηηθή θίλεζε. Σα άικαηα, νη κεηαθηλήζεηο, ν έιεγρνο 

ηεο κπάιαο, ν ρεηξηζκφο-ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ, ν ζπληνληζκφο ρεξηνχ-
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καηηνχ θαη ε ξίςε ηεο κπάιαο είλαη ζηφρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 

θχξηα θάζε. Οη ηξεηο πξψηνη ζηφρνη αλαθέξνληαη ζην θνκκάηη πνπ ν Ώ. 

πεξλνχζε κέζα απφ ηα ζηεθάληα κε άικαηα θαη ληξηπιάξνληαο ηε κπάια. Ο 

ρεηξηζκφο-ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε φηαλ ν Ώ. έπξεπε λα 

ηνπνζεηήζεη ηηο θνξίλεο. Βπηπιένλ, ν ζπληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ θαη ε ξίςε 

ηεο κπάιαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ φηαλ ν Ώ. θιήζεθε λα παίμεη bowling. ζνλ 

αθνξά ηνπο γλσζηηθνχο θαη ηνπο θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθνχο ζηφρνπο 

θαιχπηνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο.  

 

7. Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί. 

Ώλ άιιαδα θάηη, ζα ήηαλ ζην πξψην κέξνο ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ζην νπνίν ν 

Ώ. θάλεθε λα κελ δηαζθεδάδεη ηδηαίηεξα αλ θαη θξάηεζε κφλν 3-4 ιεπηά. Θα 

πξνζπαζνχζα λα η θάλσ πην θηλεηηθφ.  

 

 

 

Δλόηεηα 4ε: Ο Γηάλλεο θαη ηα θέξκαηα. 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε. 

ηελ 4ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Ο Γηάλλεο θαη ηα θέξκαηα» ρξεζηκνπνίεζα ην 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Power Point 

δηεγήζεθα ζην Ώ. ην νκψλπκν παξακχζη. Ώθνινπζψληαο ηε δηήγεζε ν Ώ. 

πξέπεη λα πεξάζεη κηα ζεηξά απφ εκπφδηα, γηα λα θηάζεη ζην ζαθνπιάθη απφ 

φπνπ ζα πάξεη έλα θέξκα (θαξηειάθη κε αξηζκφ). Δ ζεηξά ησλ εκπνδίσλ 

πεξηιακβάλεη πεξάζκαηα κέζα απφ ζηεθάληα κε άικαηα, θνπηζφ θαη 

ελαιιαγέο απηψλ ησλ δπν, θαζψο θαη ξίςε ζηεθαληνχ γηα λα πεξάζεη απφ 

έλαλ φξζην ζηχιν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί. Ώθνχ ζπγθεληξψζεη ηα θέξκαηα 

θαιείηαη λα ηα απαξηζκήζεη θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηε ζσζηή ζεηξά.  

 

2. Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε. πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην. 

Αελ αληηκεηψπηζα θαλέλα πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο θχιεζαλ νκαιά, ζχκθσλα κε ην δηδαθηηθφ πιάλν.  
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3. Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή. Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή. Γηαηί. 

Σν ζεκείν ζην νπνίν ν Ώ. πεηνχζε ην ζηεθάλη πξνζπαζψληαο λα ην βάιεη ζην 

ζηχιν, θάλεθε λα ηνλ ραξνπνηεί ηδηαίηεξα. Έηζη, είρε θίλεηξν λα εθηειέζεη θαη 

ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα άικαηα, ψζηε λα θηάζεη μαλά εθεί. 

ζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία απαξίζκεζεο ησλ θεξκάησλ ν Ώ. ην έθαλε κε 

φξεμε, ίζσο απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ήμεξε ήδε θάπνηνπο αξηζκνχο.  

 

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4. Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο. 

Ο Ώ. θαηλφηαλ ηδηαίηεξα ελζνπζηαζκέλνο φηαλ πεηνχζε ην ζηεθάλη, κε ζηφρν 

λα πεξάζεη κέζα ζηνλ φξζην ζηχιν. Κάηη ζην νπνίν δελ αληαπνθξίζεθε 

αξθεηά θαιά ήηαλ ηα άικαηα, ηα νπνία έρεη θαλεί φηη ηνλ δπζθνιεχνπλ θαη ζε 

πξνεγνχκελε παξέκβαζε. Βπίζεο, ζηηο ελαιιαγέο ελψ θαηλφηαλ λα μέξεη 

πφηε πξέπεη λα παηήζεη κε ην έλα πφδη θαη πφηε κε ηα δχν θάπνηεο θνξέο 

κπεξδεπφηαλ. 

 

5. ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο. 

Αηαπίζησζα φηη γηα αθφκε κηα θνξά ν Ώ. δπζθνιεχεηαη αξθεηά κε ηα άικαηα, 

είηε κε ελσκέλα πφδηα είηε κε ην έλα πφδη.  

 

 

Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

6. Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο. 

Δ παξέκβαζε αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμαξρήο. Οη 

κεηαθηλήζεηο, ηα άικαηα, ε ηζνξξνπία, ε εθηέιεζε κηαο ζεηξάο 

δξαζηεξηνηήησλ, ν ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, ν ζπληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ, 

είλαη ζηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο. Οη 

γλσζηηθνί ζηφρνη επηηεπρζήθαλ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

θάζεο, φπνπ ν Ώ. έπξεπε λα απαξηζκήζεη ηα θαξηειάθηα θαη λα ηνπνζεηήζεη 
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ηνπο αξηζκνχο κε ηε ζεηξά. Σέινο, νη θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθνί ζθνπνί 

επηηεπρζήθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο.  

 

7. Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί. 

Αελ ζα άιιαδα θάηη απφ απηή ηε παξέκβαζε. Θα θξαηνχζα ίδηα αθφκε θαη ηα 

ζεκεία πνπ θάλεθε λα δπζθνιεχνπλ ηνλ Ώ. , θαζψο άιισζηε είραλ ζθφπηκα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξέκβαζε.  

 

 

Δλόηεηα 5ε: Άγηνο Βαζίιεο γηα κηα κέξα!  

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε. 

ηελ 5ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Άγηνο ΐαζίιεο γηα κηα κέξα» ρξεζηκνπνίεζα ην 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Power Point 

δηεγήζεθα ζην Ώ. ην παξακχζη «Ο άξξσζηνο Ώη-ΐαζίιεο». Ο Ώ. 

αθνινπζψληαο ηε δηήγεζε έπξεπε λα έπξεπε λα θάλεη ηελ πξσηλή ηνπ 

γπκλαζηηθή, φπσο ζπλεζίδεη λα θάλεη ν Άγηνο ΐαζίιεο. Δ πξσηλή γπκλαζηηθή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ρξηζηνπγελληάηηθεο κεισδίεο. Ο Ώ. θαινχληαλ καδί κε 

ηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θάπνηεο δηαηάζεηο, λα ηξέμεη, λα θάλεη πιάγηα 

βήκαηα, λα θάλεη ςαιηδάθηα, άικαηα, λα αλαπαξαζηήζεη φηη πίλεη γάια θαη φηη 

ληχλεηαη. Όζηεξα, έπξεπε λα βξεη ηα ζσζηά δψξα, απφ ηηο πεξηγξαθηθέο 

θαξηέιεο πνπ ηνπ δίλνληαλ, λα ηα βάιεη ζην ζάθν ηνπ θαη πεξπαηψληαο κε ην 

ηζνπβάιη, πνπ έρεη θνξέζεη, έπξεπε λα πάεη ζηε ζσζηή ρψξα θαη λα πεηάμεη 

ηα δψξα ζηηο θακηλάδεο (θάδνη). Σέινο, έπξεπε λα αλνίμεη αξθεηά θνπηηά, κε 

φπνηνλ ηξφπν ήζειε, πξνθεηκέλνπ λα βξεη έλα θξπκκέλν δψξν γηα απηφλ.  

 

2. Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε. πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην. 

ζνλ αθνξά ηνλ Ώ. δελ ζπλέβε ηίπνηα αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην, ην κφλν 

πξφβιεκα πνπ ηέζεθε γηα ειάρηζηα ιεπηά ήηαλ ζέκα ρψξνπ, θαζψο θαη άιια 

παηδηά είραλ γπκλαζηηθή εθείλε ηελ ψξα, πξάγκα πνπ δηεπζέηεζε θαηεπζείαλ 

ε γπκλάζηξηα, αιιάδνληαο θαηεχζπλζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηθήο ηεο 

δηδαζθαιίαο, ρσξίο φπσο ηφληζε λα ππάξρεη πξφβιεκα.  
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3. Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή. Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή. Γηαηί. 

ηαλ κπήθε ε κνπζηθή ζηε πξψηε θάζε, ν Ώ. ήηαλ θαηελζνπζηαζκέλνο. 

Υάξεθε πνιχ ζην άθνπζκα ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ ηξαγνπδηψλ. Έηζη, 

παξφιν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζην δηδαθηηθφ κνπ πιάλν, άθεζα ηα ηξαγνχδηα 

λα αθνχγνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, αθνχ θαη ε γπκλάζηξηα 

δελ είρε πξφβιεκα. Ώθφκε, θαη κε ην ηζνπβάιη πνπ αληηκεηψπηζε κηα κηθξή 

δπζθνιία ζηελ αξρή, ν Ώ. αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηε ζπλέρεηα. Ίζσο, 

ιηγφηεξν επηηπρέο λα ήηαλ ην ζεκείν ζηελ πξψηε θάζε φπνπ ε εθπαηδεπηηθφο 

έδεηρλε εηθφλεο ζηνλ Ώ. , ν καζεηήο παξφια απηά, αληαπνθξίζεθε, φπσο 

θάλεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο.  

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4. Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο. 

ηνλ Ώ. άξεζε πνιχ ην ζεκείν πνπ μεθίλεζε ε κνπζηθή, έηζη φπσο 

πξναλέθεξα, ηελ θξάηεζα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Βπίζεο, ην 

ζεκείν πνπ πεηάεη ηα κπαιάθηα ζηηο θακηλάδεο (θάδνη), θαίλεηαη πάληα λα ηνπ 

αξέζεη, ζην πξφζσπφ ηνπ ζθηαγξαθείηαη ην αίζζεκα ηεο πιεξφηεηαο, θάζε 

θνξά πνπ βάδεη έλα κπαιάθη. Βπίζεο, ζηελ ηειεπηαία θάζε φπνπ ήμεξε φηη 

ςάρλεη θάηη , κέζα ζε φια απηά ηα θνπηηά ήηαλ αλππφκνλνο λα ην βξεη θαη 

απηφ ηνλ έθαλε λα βηάδεηαη λα ηα αλνίμεη. Ώληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, αθφκε θαη ζε απηή κε ην ηζνπβάιη, πνπ ηνλ δπζθφιεςε γηα 

ηνπο δχν πξψηνπο γχξνπο. 

 

5. ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο. 

Ο καζεηήο δπζθνιεχηεθε ζηνλ πξψην θαη ζην δεχηεξν γχξν λα θηλεζεί, φληαο 

κέζα ζην ηζνπβάιη, θαζψο ήηαλ θάηη πξσηφγλσξν γηα απηφλ. Έπεηηα, κε ηε 

βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζή κνπ, θαηάιαβε πσο ιεηηνπξγνχζε θαη 

αλεμαξηεηνπνηήζεθε πνιχ γξήγνξα. Βπίζεο, ηνλ δπζθφιεςε ιίγν ην λα 

αλνίγεη θαη λα θιείλεη ην ζάθν ηνπ, ζηελ αξρή ηνλ βνήζεζα, κεηά ηα θαηάθεξε 

κφλνο.  
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Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

6. Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο. 

Δ παξέκβαζε αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμαξρήο. Οη 

κεηαθηλήζεηο, ε εθθξαζηηθή θίλεζε, ηα άικαηα, ε ηζνξξνπία, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο, ν ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ θαη ν ζπληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ 

επηηεχρζεθαλ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ θάζεσλ, ίζσο ιίγν 

πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο. Οη γλσζηηθνί ζηφρνη 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξψηε θάζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κηθξή εκπέδσζε, θαζψο ζηνλ Ώ. δηλφηαλ ε ρψξα θαη 

έπξεπε λα ηελ αληηζηνηρήζεη κε ην θαηάιιειν νξφζεκν/ κλεκείν. Σέινο, νη 

θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθνί ζθνπνί επηηεπρζήθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαθηηθήο ψξαο.  

 

7. Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί. 

Αελ ζα άιιαδα θάηη απφ ην δηδαθηηθφ πιάλν, παξφιν πνπ ν Ώ. θάλεθε λα 

δπζθνιεχεηαη κε ην ηζνπβάιη ζηελ αξρή, κεηά απφ ιίγν φια πήγαλ θαιά, θαη 

ήηαλ θαη θάηη πνπ δελ είρε δνθηκάζεη πνηέ μαλά.  

 

 

Δλόηεηα 6ε: Οη πεηξαηέο θαη νη θύιαθεο. 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε. 

ηελ 6ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Οη πεηξαηέο θαη νη θχιαθεο» ε εθπαηδεπηηθφο κε 

ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο Power Point 

δηεγείηαη ζην Ώ. ην νκψλπκν παξακχζη. ηελ αξρή ηεο αθήγεζεο, ν Ώ. 

θαιείηαη λα ςάμεη ζηελ αίζνπζα γηα έλαλ ζεζαπξφ. Ώθνχ ηνλ βξεη, πξέπεη λα 

ην ζπξψμεη πξνο ην πινίν ησλ πεηξαηψλ. Όζηεξα, ν Ώ. πξέπεη λα πάξεη απφ 

φινπο ηνπο θάξνπο (θψλνη), ηα θσηάθηα (κπαιάθηα), ρσξίο λα πηαζηεί απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία έρεη ξφιν θχιαθα. Ο Ώ. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη 

κηα «θσιηά», γηα λα μεθνπξάδεηαη. Σέινο, ν Ώ. πξέπεη λα ρηππήζεη κε ηε 

ξαθέηα ηα κπαιάθηα πνπ έρεη καδέςεη, έηζη ψζηε λα πέζνπλ ζην πινίν θαη λα 

ηα πάξνπλ καδί ηνπο νη πεηξαηέο.  
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2. Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε. πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην. 

Αελ αληηκεηψπηζα θαλέλα πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Ο Ώ. 

ήηαλ ζπλεξγάζηκνο, αθφκε κηα θνξά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θχιεζαλ νκαιά, 

ζχκθσλα κε ην δηδαθηηθφ πιάλν.  

 

3. Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή. Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή. Γηαηί. 

Θεσξψ φηη φια ηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο εθηειέζηεθαλ κε επηηπρία. Σν 

ςάμηκν ηνπ «ζεζαπξνχ» θξαηνχζε ζε εγξήγνξζε ηνλ Ώ., ν νπνίνο 

πξαγκαηηθά, έςαμε φιε ηελ αίζνπζα. Όζηεξα, ην θπλεγεηφ θάλεθε λα ηνλ 

ζπλεπαίξλεη, θνηηνχζε ζηα κάηηα ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη πξνζπαζνχζε λα ηελ 

μεγειάζεη, ζρεηηθά κε ην πνηα πνξεία ζα αθνινπζνχζε. Δ ηθαλνπνίεζε θάζε 

θνξά πνπ «έθιεβε» έλα κπαιάθη, ήηαλ πνιχ κεγάιε. Σέινο, φπσο έρεη 

απνδεηρζεί ηφζν θαηξφ ν Ώ. απνιακβάλεη παηρλίδηα πνπ πεξηέρνπλ κπάιεο ή 

κπαιάθηα. 

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4. Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο. 

ην καζεηή θάλεθε λα αξέζνπλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ αληηκεηψπηζε 

θάπνηα δπζθνιία θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο. Φάλεθε λα απνιακβάλεη 

θαη ην ςάμηκν ηνπ «ζεζαπξνχ» θαη ην θπλεγεηφ αιιά θαη ηα ρηππήκαηα κε ηε 

ξαθέηα. Αηαζθέδαζε πνιχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπλεγεηνχ θαη έλησζε 

ηθαλνπνίεζε θάζε θνξά πνπ κε «εμαπαηνχζε», «θιέβνληάο» κνπ ηα 

κπαιάθηα.  

 

5. ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο. 

Αελ ππήξρε θάηη πνπ λα δπζθφιεςε ηνλ Ώ. νχηε σο πξνο ην πεξηερφκελν, 

νχηε θαη σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 
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6. Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο. 

Δ παξέκβαζε αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμαξρήο. Οη 

κεηαθηλήζεηο, ε ηαρχηεηα, ν ρξφλνο αληίδξαζεο, ν ρεηξηζκφο ξαθέηαο, ν 

ζπληνληζκφο ρεξηνχ-καηηνχ, είλαη ζηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο. Οη γλσζηηθνί ζηφρνη επηηεπρζήθαλ θπξίσο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο, φπνπ ν Ώ. έκαζε ηη είλαη νη θάξνη θαη ζε ηη 

ρξεζηκεχνπλ θαη θαηά ηε δεχηεξε θάζε, φπνπ έπξεπε λα απαξηζκεί ηα 

κπαιάθηα πνπ «έθιεβε». Σέινο, νη θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθνί ζθνπνί 

επηηεπρζήθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο.  

 

7. Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί. 

Αελ ζα άιιαδα θάηη απφ ην δηδαθηηθφ πιάλν, θαζψο θαη νη ζηφρνη 

επηηεχρζεθαλ θαη ν καζεηήο πέξαζε φκνξθα.  

 

 

Δλόηεηα 7ε: Ώξα γηα πάξηη! 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε. 

Δ 7ε παξέκβαζε κε ηίηιν «ξα γηα πάξηη» μεθηλά κε κηα ζχειια ηδεψλ 

(brainstorming) κε ηε ιέμε «πάξηη». Ο Ώ. πξέπεη λα αλαθέξεη νπνηαδήπνηε 

ιέμε ηνπ έξζεη κε ην άθνπζκα ηεο ιέμεο «πάξηη». Δ εθπαηδεπηηθφο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, δείρλεη ζηνλ Ώ. κεξηθέο ηέηνηνπ είδνπο 

εηθφλεο θαη ν Ώ. δηαζθνξπίδεη ηα κπαιφληα. Έπεηηα, ν Ώ. θαιείηαη λα κεηαθέξεη 

κπαιφληα, ρηππψληαο ηα κε κηα κπγνζθνηψζηξα, κέρξη ηελ απέλαληη πιεπξά, 

φπνπ πξέπεη λα ηα ηνπνζεηήζεη κέζα ζε έλα ζηεθάλη. Σέινο, γηλφκαζηε 

θιφνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχκε κηα κηθξή ρνξνγξαθία θαη κηα κηθξή 

κπαινλνθαηαζθεπή.  

  

2. Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε. πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην. 

Ο Ώ. θαηλφηαλ ιίγν αλαζηαησκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιιείκαηνο θαη 

φπσο ελεκεξψζεθα, είρε πξνεγεζεί έλαο κηθξφο θαβγάο κε έλα ζπκκαζεηή 
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ηνπ. Ήηαλ ιίγν αξλεηηθφο ζηελ αξρή, αιιά κφιηο θαζίζακε θαη άθνπζε ηε ιέμε 

«πάξηη», φια θχιεζαλ νκαιά.  

 

3. Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή. Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή. Γηαηί. 

Πνιχ επηηπρή ήηαλ ηα ζεκεία, φπνπ ν Ώ. έπξεπε λα κεηαθέξεη ηα κπαιφληα, 

ρηππψληαο ηα κε ηε κπγνζθνηψζηξα, αιιά θαη απηφ κε ηε ρνξνγξαθία. Σα 

ππφινηπα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο, επηηεχρζεθαλ θαη απηά κε επηηπρία αιιά 

ηα δχν παξαπάλσ θάλεθαλ λα ηνλ ελζνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν.  

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4. Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο. 

Ο Ώ. ελζνπζηάζηεθε κφιηο αληίθξπζε ηα κπαιφληα θαη κε βηαζηηθέο θηλήζεηο 

έζπεπζε λα ηα βγάιεη απφ ηε ζαθνχια. Ώληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν ζηε κεηαθνξά ησλ κπαινληψλ, φζν θαη ζηε θάζε ηεο 

ρνξνγξαθίαο. Δ κνπζηθή ηνλ ελζνπζίαζε γηα αθφκε κηα θνξά, γηα απηφ 

άιισζηε επέιεμα λα ηε ρξεζηκνπνηήζσ μαλά. Σν απνηέιεζκα ηεο 

κπαινλνθαηαζθεπήο, έλα κπαιφλη – μίθνο δειαδή, ήηαλ πνιχ δειεαζηηθφ γηα 

ηνλ Ώ. , ν νπνίνο δελ ην άθεζε απφ ην ρέξη ηνπ.  

 

5. ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο. 

Ώλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη δπζθνιεχηεθε ζε θάηη, ίζσο απηφ ήηαλ ε 

ρνξνγξαθία, θαζψο δελ κπνξνχζε λα εθηειέζεη ζσζηά θάπνηεο θηλήζεηο κε ηα 

πφδηα ηνπ. Φάλεθε φκσο, λα δηαζθεδάδεη θαη έηζη επηκείλακε ζηα ζεκεία απηά 

επαλαιακβάλνληαο ηηο θηλήζεηο θαη ζην ηέινο, ηα θαηάθεξε, φζν θαιχηεξα 

γηλφηαλ.  

 

Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

6. Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο. 

Δ παξέκβαζε αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμαξρήο. Οη 

κεηαθηλήζεηο, ν πξνζαλαηνιηζκφο, ν ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, ν ζπληνληζκφο 

ρεξηνχ-καηηνχ, ε εθθξαζηηθή θίλεζε θαη ν ζπληνληζκφο θηλήζεσλ είλαη ζηφρνη 
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πνπ επηηεχρζεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Οη γλσζηηθνί ζηφρνη 

επηηεπρζήθαλ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο θάζεο, φπνπ ν Ώ. 

έπξεπε λα εθηειέζεη κηα ζεηξά θηλήζεσλ θαη λα θαηαζθεπάζεη αθνχγνληαο 

νδεγίεο. Σέινο, νη θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθνί ζθνπνί επηηεπρζήθαλ θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο.  

 

 

7. Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί. 

Αελ ζα άιιαδα θάηη απφ απηή ηε παξέκβαζε. Θα θξαηνχζα ίδην αθφκε θαη ην 

ζεκείν πνπ θάλεθε λα δπζθνιεχεη ηνλ Ώ. , πξάγκα ην νπνίν πεξίκελα λα 

ζπκβεί.  

 

 

Δλόηεηα 8ε: Σέζζεξηο επνρέο! 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε. 

ηελ 8ε παξέκβαζε κε ηίηιν « Οη ηέζζεξηο επνρέο», ν Ώ. θαιείηαη λα καδέςεη 

ηα θνκκάηηα ηνπ παδι πνπ ζπλαληά ζηελ πνξεία ηνπ, έηζη ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ην πάδι πνπ αθνξά ηηο επνρέο. Ο Ώ. θαιείηαη λα μεπεξλάεη ηα 

εκπφδηα πνπ ζπλαληά, γηα λα ζπιιέμεη ηα θνκκάηηα. ην πξψην εκπφδην, 

έπξεπε λα αζθήζεη δχλακε ζηνλ πιάζηε, γηα λα ζπάζνπλ νη θνχζθεο. ην 

δεχηεξν, λα ηζνξξνπήζεη πάλσ ζε κηα δνθφ ηζνξξνπίαο, ζην ηξίν λα 

πξαγκαηνπνηήζεη άικαηα θαη ην ηειεπηαίν λα πεξάζεη πάλσ θαη θάησ απφ ηηο 

ηαηλίεο, ρσξίο λα ηηο αθνπκπήζεη. Σέινο, έρεη ζπκπεξηιεθζεί, κηα θφκε 

δξαζηεξηφηεηα κε άικαηα, απφ ηελ νπνία ζα κάδεπε θαη άιια θνκκάηηα γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πάδι.  

 

2. Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε. πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην. 

Αελ αληηκεηψπηζα θάπνην πξφβιεκα, ν Ώ. ήηαλ ζπλεξγάζηκνο θαη ην πιάλν 

δηδαζθαιίαο θχιεζε νκαιά.  
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3. Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή. Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή. Γηαηί. 

Ο Ώ. ήηαλ ελζνπζηαζκέλνο κε ηηο θνχζθεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ηηο 

αθνχεη λα ζθάλε, αζθνχζε αξθεηή δχλακε ζηνλ πιάζηε θαη ζην ηξίην εκπφδην, 

πξνζπαζνχζε λα ρνξνπεδάεη δπλαηά γηα λα ηα θαηαθέξεη. Βπηπιένλ, ε 

δηαδξνκή πνπ δελ έπξεπε λα αθνπκπήζεη ηηο ηαηλίεο, θάλεθε λα ηνπ αξέζεη 

θαη λα πξνζπαζεί λα κελ αθνπκπήζεη ηηο ηαηλίεο, αλ θαη θάπνηεο θνξέο 

βξηζθφηαλ ζε δίιιεκα γηα ην εάλ πξέπεη λα πεξάζεη πάλσ ή θάησ απφ απηέο. 

Δ αγάπε ηνπ γηα ην πάδι θάλεθε, γηα απηφ, άιισζηε, ζπκπεξηέιαβα πάδι ζην 

δηδαθηηθφ πιάλν. Ληγφηεξν επηηπρέο ίζσο ήηαλ ην ζεκείν πάλσ ζηε δνθφ 

ηζνξξνπίαο, φπνπ ν Ώ. δίζηαδε λα αλέβεη θαη ήζειε λα είκαη δίπια ηνπ. Δ 

δνθφο ήηαλ ιηγφηεξν απφ 10 εθαηνζηά ςειή, απφ ην πάησκα, ίζσο απηφ λα 

ηνλ θφβηδε. 

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4. Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο. 

πσο πξναλέθεξα, ν Ώ. ελζνπζηάζηεθε κε ηηο θνχζθεο θαη ήζειε λα ηηο 

αθνχεη λα ζπάλε, είηε πηέδνληάο „ηεο κε ηνλ πιάζηε, είηε ρνξνπεδψληαο. 

Ώθφκε, θάλεθε λα ηνπ αξέζεη ε δηαδξνκή πνπ έπξεπε λα κελ αθνπκπήζεη ηηο 

ηαηλίεο. Σν πάδι, ήηαλ θάηη πνπ ήμεξα φηη ζα ηνπ αξέζεη, φπσο θαη έγηλε. Ο Ώ. 

δελ αληαπνθξίζεθε θαιά ζηε δνθφ ηζνξξνπίαο, θπξίσο ζηηο ηξεηο πξψηεο 

πξνζπάζεηεο.  

 

5. ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο. 

Ώπηφ πνπ δπζθφιεςε ηνλ Ώ. ήηαλ ε δνθφο ηζνξξνπίαο, ίζσο επεηδή ήηαλ 10 

εθαηνζηά ςειφηεξα απφ ην πάησκα. Αελ δπζθνιεχηεθε σζηφζν λα 

ηζνξξνπήζεη, απιά έλησζε έλα θφβν, θπξίσο ζηελ αξρή.  

 

Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

6. Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο. 

Δ παξέκβαζε αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμαξρήο. Οη 

κεηαθηλήζεηο, ν ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, ε ηζνξξνπία, ηα άικαηα, ν 
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ζπληνληζκφο θνξκνχ-καηηνχ, είλαη ζηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο. Οη γλσζηηθνί ζηφρνη επηηεπρζήθαλ θπξίσο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο θάζεο, φπνπ ν Ώ. έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ζσζηά 

ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι, αλάινγα ζχκθσλα κε ηηο επνρέο . Σέινο, νη θνηλσληθφ 

– ζπλαηζζεκαηηθνί ζθνπνί επηηεπρζήθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 

ψξαο.  

 

7. Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί. 

Ώλ κπνξνχζαλ λα αιιάμσ θάηη, ίζσο απηφ ζα ήηαλ ε δνθφο ηζνξξνπίαο, έηζη 

ψζηε λα απνθεπρζεί ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ κε ην νπνίν ήξζε αληηκέησπνο ν 

καζεηήο. Θα ρξεζηκνπνηνχζα θάπνην άιιν πιηθφ θαη ζα θαηαζθεχαδα θάηη 

παξφκνην.  

 

 

Δλόηεηα 9ε: Κάησ από ηνπο πιαλήηεο.  

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε; 

ηελ 9ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Κάησ απφ ηνπο πιαλήηεο» ρξεζηκνπνίεζα ην 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ηελ βνήζεηα θάπνησλ εηθφλσλ ηνπ πιαλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εμήγεζα ζηνλ Ώ. κεξηθά βαζηθά πξάγκαηα. Όζηεξα, έρνληαο 

δίπια καο έλα θνπηί κε κπάιεο, δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, δήηεζα απφ ηνλ Ώ. λα 

πξνζπαζήζεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο πιαλήηεο πνπ έβιεπε ζηελ εηθφλα, κε 

ηηο θαηάιιειεο κπάιεο, σο πξνο ην κέγεζνο. Έπεηηα, έπξεπε λα πεδήμεη θαη 

λα ηξαβάεη θάζε θνξά κηα θαξηέια απφ απηέο κε ηνπο πιαλήηεο πνπ 

θξέκνληαλ απφ πάλσ ηνπ. ηελ θάζε θαξηέια, αλαγξαθφηαλ κηα εληνιή, ηελ 

νπνία ν Ώ. έπξεπε λα εθηειέζεη, γηα λα θηάζνπκε πην θνληά ζηνπο πιαλήηεο. 

ε απηή καο ηελ πξνζπάζεηα, ν Ώ. θιήζεθε λα θάλεη ηξακπνιίλν, γηα λα 

θηάζεη αθφκε πην ςειά.  

  

2. Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε; πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην; 
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Αελ αληηκεηψπηζα θαλέλα πξφβιεκα νχηε πξηλ, νχηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο. Ο Ώ. είρε κηα πνιχ θαιή κέξα, ήηαλ θεθάηνο θαη φια θχιεζαλ 

νκαιά.  

 

3. Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή; Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή; Γηαηί; 

Σν πην επηηπρέο ζεκείν ίζσο ήηαλ απηφ ηνπ ηξακπνιίλν, θαζψο απνηειεί κηα 

ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ώ., ηελ νπνία φκσο δελ δείρλεη λα βαξηέηαη πνηέ. 

Βπίζεο, ην ζεκείν πνπ ν Ώ. ρνξνπεδνχζε γηα λα πηάζεη ηηο θαξηέιεο, θάλεθε 

λα δηαζθεδάδεη, άιισζηε ήηαλ θάηη πνπ θάλακε γηα πξψηε θνξά. Οη εληνιέο, 

εθηειέζηεθαλ θαη απηέο ρσξίο θακία αληίξξεζε, θάπνηα πξάγκαηα δελ ήηαλ 

άιισζηε πξσηφγλσξα γηα ηνλ Ώ. . Σέινο, ίζσο ιηγφηεξν επηηπρέο, θαζψο δελ 

απαηηνχζε ηδηαίηεξε ελεξγεηηθφηεηα γηα ηνλ Ώ. , λα ήηαλ ην ζεκείν 

παξαηήξεζεο ησλ πιαλεηψλ, αλ θαη ν Ώ. ελζνπζηάζηεθε κε ην πεξηερφκελν.  

 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4. Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο; 

ηνλ Ώ. φπσο ήδε αλέθεξα, άξεζε πάξα πνιχ ην ηξακπνιίλν, θαζψο είλαη 

κηα απφ ηηο αγαπεκέλεο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Δ δηαδηθαζία κε ηηο εληνιέο, ήηαλ 

θαη απηφ έλα θαιφ ζεκείν, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ρνξνπεδνχζε 

γειψληαο, πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ηηο θαξηέιεο φζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εληνιψλ. Σα ζεκεία πνπ δελ αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ήηαλ απηφ κε ην 

θνπηζφ θαη απηφ κε ηα άικαηα κέζα ζηα ζηεθάληα. Σέινο, θάλεθε λα ηνπ 

αξέζεη ε ηνπνζέηεζε ηεο ζσζηήο κπάιαο αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ 

πιαλεηψλ, πξάγκα ην νπνίν κε εμέπιεμε, θαζψο δελ πεξίκελα λα θπιήζεη 

ηφζν νκαιά, πίζηεπα φηη απηφ ην ζεκείν ζα ηνλ δπζθφιεπε πνιχ.  

 

5. ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο; 

Ο Ώ. δπζθνιεχηεθε γηα αθφκε κηα θνξά ζηα άικαηα θαη θπξίσο ζην θνπηζφ, 

πξάγκαηα ηα νπνία ηνλ δπζθνιεχνπλ απφ ηελ αξρή ησλ παξεκβάζεσλ. 

Παξαηεξήζεθε θάπνηα βειηίσζε, αιιά φρη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή.  
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Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

6. Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο; 

Δ παξέκβαζε αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμαξρήο. Οη 

κεηαθηλήζεηο, ε ηζνξξνπία, ν ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, ηα άικαηα θαη ν 

ζπληνληζκφο είλαη ζηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο 

αιιά θαη ηεο ηξίηεο θάζεο. Οη γλσζηηθνί ζηφρνη επηηεπρζήθαλ θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, φπνπ ν Ώ. έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ηηο ζσζηέο 

κπάιεο κε ηε ζσζηή ζεηξά, θνηηάδνληαο ηελ εηθφλα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη αληηζηνηρίδνληαο ην κέγεζνο ησλ πιαλεηψλ κε ην κέγεζνο ησλ 

κπαιψλ. Σέινο, νη θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθνί ζθνπνί επηηεπρζήθαλ θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο.    

 

7. Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί; 

Αελ ζα άιιαδα θάηη απφ απηή ηε παξέκβαζε. Θα θξαηνχζα ίδηα αθφκε θαη ηα 

ζεκεία πνπ θάλεθε λα  δπζθνιεχνπλ ηνλ Ώ. , θαζψο άιισζηε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζθφπηκα ζηηο παξεκβάζεηο.     

 

 

Δλόηεηα 10ε: Μήλεο κε εκπόδηα! 

Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε 

1. Πνηεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνίεζα ζηελ παξέκβαζε; 

ηελ 10ε παξέκβαζε κε ηίηιν «Μήλεο κε εκπφδηα» ρξεζηκνπνίεζα έλα 

ραξηφλη κε ηνπ κήλεο, επηζεκαίλνληαο θαη ηηο επνρέο κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. 

Μαδί κε ηνλ Ώ. αλαθέξνπκε φια ηα νλφκαηα ησλ κελψλ. Οη θαξηέιεο απηέο, 

θξχβνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πίζηαο, ηελ νπνία 

θαιείηαη λα δηαζρίζεη ν Ώ. . Δ πίζηα απηή απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά εκπνδίσλ. 

ην πξψην εκπφδην πξέπεη λα αλέβεη ζην κπινθ αθξνχ απφ ηελ θαλνληθή/ 

νκαιή πιεπξά ελψ θαιείηαη λα ζθαξθαιψζεη ζην δεχηεξν κπινθ πνπ 

αθνινπζεί. Όζηεξα, πξέπεη κε θισηζηά λα ξίμεη ηνπο ηξεηο ζηχινπο θαη λα 

πξνρσξήζεη ζην ηξακπνιίλν, φπνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη δέθα άικαηα. 

Ώκέζσο κεηά, πξέπεη λα πεξάζεη κπνπζνπιψληαο κέζα απφ ην ηνχλει θαη 

βγαίλνληαο λα θαζίζεη ζηε κεγάιε θνπζθσηή κπάια. Μπξνζηά ηνπ αθξηβψο, 
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ππάξρεη έλα θνπηί κε πνιχρξσκα κπαιάθηα. Πξαγκαηνπνηψληαο αλαπεδήζεηο 

κε ηε κπάια πξέπεη λα πηάλεη ηα κπιε κπαιάθηα θαη λα ηα πεηάεη κπξνζηά 

ηνπ, ζε κηα ηξχπα ελφο αθφκε κπινθ αθξνχ. Πάλσ ζην ηξαπέδη επηηξαπέδηαο 

αληηζθαίξηζεο έρεη ηνπνζεηεζεί ην ραξηφλη, ζην νπνίν ν Ώ. ζην ηέινο θάζε 

γχξνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεί ζσζηά ηνπο κήλεο. Σέινο, ζηε θάζε ηνπ 

θιεηζίκαηνο, ν Ώ. πξέπεη λα ζηαζεί πίζσ απφ ηε γξακκή πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη 

ε εθπαηδεπηηθφο, ζε απφζηαζε 4-5 κέηξσλ θαη κε έλα κπαιάθη ηνπ ηέληο λα 

γθξεκίζεη έλα πχξγν απφ άδεηα ραξηφθνπηα.  

   

 

2. Αληηκεηώπηζα θάπνην πξόβιεκα ζηελ παξέκβαζε; πλέβε θάηη 

αζπλήζηζην ή αμηνζεκείσην; 

Μηα δηέλεμε είρε πξνεγεζεί ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο κεηαμχ δχν άιισλ 

καζεηψλ, σζηφζν ν Ώ. δελ είρε επεξεαζηεί θαζφινπ απηή ηε θνξά.  

  

 

 

3. Πνηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο ήηαλ πην επηηπρή; Πνηα ιηγόηεξν 

επηηπρή; Γηαηί; 

Σα ζεκεία ζηα νπνία ν Ώ. θιήζεθε λα ζθαξθαιψζεη θάλεθε λα ήηαλ πνιχ 

επηηπρεκέλα θαζψο επίζεο θαη ηα άικαηα ζην ηξακπνιίλν θαη ην πέξαζκα ηνπ 

ηνχλει. Σν λα πξνζπαζεί λα ζηνρεχζεη ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχζε 

αλαπεδήζεηο κε ηε θνπζθσηή κπάια, ήηαλ γηα απηφλ κηα πξφθιεζε, θαζψο 

ηνπ αξέζεη πνιχ νηηδήπνηε κνηάδεη κε ην κπάζθεη. Κάζε θνξά πνπ έλα 

κπαιάθη έβγαηλε εθηφο, θαηλφηαλ λα πεηζκψλεη. Ώθφκε, ην γθξέκηζκα ηνπ 

πχξγνπ κε ην κπαιάθη ηνπ ηέληο, ήηαλ θάηη πνπ ζηέθζεθε κε κεγάιε επηηπρία. 

Σέινο, ίζσο ιηγφηεξν επηηπρέο λα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ην ζεκείν ζην 

νπνίν έδεημε λα δπζθνιεχεηαη, εθεί φπνπ έπξεπε λα ξίμεη ηνπο ζηχινπο, 

θισηζψληαο ηνπο κε ην πφδη. 
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Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο 

4. Ση άξεζε θαη ζε ηη δελ αληαπνθξίζεθε ηόζν θαιά ν καζεηήο; 

ηνλ Ώ. θάλεθε λα αξέζνπλ φια ηα ζεκεία ηεο παξέκβαζεο, αλ θξίλσ απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ήζεια λα πεξάζεη μαλά κέζα απφ φια 

απηά ηα εκπφδηα, αθφκε θαη φηαλ ηειείσζε ε δηδαθηηθή καο ψξα. Ήηαλ 

ραξνχκελνο, ρακνγειαζηφο, θάλεθε λα πεξλάεη σξαία θαη πξνζπαζνχζε λα 

ζπγθεληξσζεί φηαλ έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ηηο θαξηέιεο κε ηνπο κήλεο. 

Ρίρλνληαο κνπ θιεθηά βιέκκαηα θαη ρακνγειψληαο πξνζπαζνχζε λα 

θαηαιάβεη αλ είρε φλησο ηνπνζεηήζεη ζσζηά ηηο θαξηέιεο. Σν ζεκείν ζην 

νπνίν δελ αληαπνθξίζεθε ηφζν θαιά, ήηαλ απηφ ζην νπνίν έπξεπε λα ξίμεη 

ηνπο ζηχινπο θισηζψληαο ηνπο κε ην πφδη.  

 

5. ε ηη δπζθνιεύηεθε πεξηζζόηεξν ν καζεηήο; 

Ο Ώ. δπζθνιεχηεθε ζην λα θισηζήζεη ηνπο ζηχινπο, ην λα ηνπνζεηήζεη 

πιαγίσο ην ζψκα ηνπ έηζη ψζηε λα θηάλεη ην πφδη ηνπ κε δχλακε πάλσ ζηνπο 

ζηχινπο, θάλεθε λα ηνλ δπζθνιεχεη. Σν έθαλε ζσζηά, κφλν φηαλ επέκεηλα 

αξθεηά, παίξλνληαο ζέζε αθξηβψο κπξνζηά ηνπ θαη παξνηξχλνληάο ηνλ λα 

κηκεζεί ηηο θηλήζεηο κνπ.  

 

 

Αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

6. Αληαπνθξίζεθε ε παξέκβαζε ζηνπο ζθνπνύο πνπ είρα ζέζεη εμ’ 

αξρήο; 

Δ παξέκβαζε αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζθνπνχο πνπ είρα ζέζεη εμαξρήο. Οη 

κεηαθηλήζεηο, ην ρηχπεκα κε ην πφδη, ε ηζνξξνπία, ηα άικαηα, ε εθηέιεζε κηαο 

ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ, ν ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, ν ζπληνληζκφο ρεξηνχ-

καηηνχ, είλαη ζηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο 

θάζεο. Οη γλσζηηθνί ζηφρνη εηζήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο 

θαη επηηεπρζήθαλ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο, φπνπ ν Ώ. 

έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ζσζηά ηηο θαξηέιεο κε ηα νλφκαηα ησλ κελψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηηο επνρέο. Σέινο, νη θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθνί 

ζθνπνί επηηεπρζήθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο.    
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7. Ση αιιαγέο ζα έθαλα θαη γηαηί; 

Αελ ζα άιιαδα θάηη απφ απηή ηε παξέκβαζε, ε νπνία ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελεο ηφζν σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη σο πξνο ηε δηάξθεηα. 
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Test of Gross Motor Development-2 (Ulrich, 2000) 

Γεμηόηεηεο 
κεηαθίλεζε

ο 

Δμνπιηζκόο/νδεγίεο Κξηηήξηα εθηέιεζεο 1
ε
 2

ε
 

 

 

Σξέμηκν 

 

ρεδηάδνληαη δχν παξάιιειεο 
γξακκέο ζε απφζηαζε 15 κέηξα 
κεηαμχ ηνπο. 

Γεηείηαη απφ ην παηδί πνπ εθηειεί λα 
„ηξέμεη γξήγνξα‟ απφ ηε κηα γξακκή 
ζηελ άιιε 

1. Υέξηα αληίζεηα απφ ηα πφδηα, αγθψλεο 
ιπγηζκέλνη  

0  

2. χληνκε θάζε πηήζεο   

3. Σνπνζέηεζε πνδηψλ θνληά ή πάλσ ζηε 
γξακκή (φρη κε φιν ην πέικα) 

  

4. Σν ειεχζεξν πφδη ιπγηζκέλν 90º πεξίπνπ 
(θνληά ζηνπο γινπηνχο) 

  

 

 

Καιπαζκό
ο 

ρεδηάδνληαη δχν παξάιιειεο 
γξακκέο ζε απφζηαζε 9κέηξα κεηαμχ 
ηνπο. Γεηείηαη απφ ην παηδί λα 
„θαιπάζεη‟ ηξεηο θνξέο απφ ηε κηα 
γξακκή ζηελ άιιε, κε πξνπνξεπκέλν 
ην έλα πφδη θαη κε ην άιιν λα 
αθνινπζεί. 

5. Υέξηα ιπγηζκέλα ζην χςνο ηεο κέζεο    

6. Έλα  βήκα  κπξνζηά  κε  ην  πφδη-νδεγφ     

7. χληνκε θάζε πηήζεο   

8. Αηαηήξεζε ξπζκνχ γηα ηέζζεξα 
ζπλερφκελα βήκαηα» 

  

 

 

Κνπηζό 

 

 

 

 

Βιάρηζηνο απαηηνχκελνο ειεχζεξνο 
ρψξνο 4.5 κέηξα. 

Γεηείηαη απφ ην παηδί πνπ εθηειεί λα 
πεδήμεη (λα θάλεη θνπηζφ). 

9. Σν ειεχζεξν πφδη ηαιαληεχεηαη γηα λα 
δψζεη ψζεζε  

  

10. Σν ειεχζεξν πφδη είλαη ιπγηζκέλν θαη πίζσ    

11. Υέξηα ραιαξά ιπγηζκέλα ζηνπο αγθψλεο 
θνπληνχληαη πξνο ηα εκπξφο ζηελ 
απνγείσζε 

  

12. Σξεηο αλαπεδήζεηο κε ην πξνηηκψκελν 
πφδη  

  

13. Σξεηο αλαπεδήζεηο κε ην άιιν πφδη    

 

 

Άικα κε 

δηαζθειηζκ
ό 

 

Βιάρηζηνο απαηηνχκελνο ειεχζεξνο 
ρψξνο 4.5 κέηξα.  

Γεηείηαη απφ ην παηδί πνπ εθηειεί λα 
θάλεη κεγάια βήκαηα θάλνληαο 
άικαηα απφ ην έλα πφδη ζην άιιν. 

14. Ώπνγείσζε απφ ην έλα πφδη θαη 
πξνζγείσζε ζην άιιν 

  

15. Φάζε πηήζεο (κεγαιχηεξε απφ φηη ζην 
ηξέμηκν 

  

16. Υέξη ηελησκέλν κπξνζηά, αληίζεηα κε ην 
πφδη πνπ εθηειεί 

  

 

Οξηδόληην 

άικα 

 

Βιάρηζηνο απαηηνχκελνο ειεχζεξνο 
ρψξνο 3 κέηξα. 

ρεδηάδνληαο κηα γξακκή αθεηεξίαο 
ζην πάησκα, ζε έλα ζηξψκα 
γπκλαζηηθήο ή ζε κηα κνθέηα. 

17. Πξνθαηαξθηηθή θίλεζε, θάκςε θαη ησλ δχν 
γνλάησλ κε έθηαζε πίζσ απφ ην ζψκα 

  

18. Σα ρέξηα εθηείλνληαη δπλακηθά κπξνζηά θαη 
πάλσ θηάλνληαο ζε πιήξε έθηαζε  

  

19. Ώπνγείσζε θαη πξνζγείσζε ζηα δχν 
πφδηα 

 λ  

20. Σα ρέξηα κεηαθέξνληαη πξνο ηα θάησ, θαηά 
ηελ πξνζγείσζε 

  

 

Πιάγην 
ηξέμηκν / 

 

Γιίζηξεκα 

ρεδηάδνληαο δχν παξάιιειεο 
γξακκέο ζε απφζηαζε 9 κέηξσλ 
κεηαμχ ηνπο. Γεηείηαη απφ ην παηδί 
πνπ εθηειεί λα θάλεη πιάγηα βήκαηα 
απφ ηε κηα γξακκή ζηελ άιιε 3 θνξέο 
κε κέησπν ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

21. Σν ζψκα επζπγξακκίδεηαη πξνο ηελ 
πιεπξά γιηζηξήκαηνο 

  

22. Πιάγην βήκα αθνινπζνχκελν απφ 
γιίζηξεκα απφ ην άιιν πφδη, αθξηβψο 
δίπια ζην πφδη νδεγφ 

  

 

23. Εθαλφ γηα 4 γιηζηξήκαηα πξνο ηε κία 
πιεπξά 
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24. Εθαλφ γηα 4 γιηζηξήκαηα πξνο ηελ άιιε   

 

Γεμηόηεηε
ο 

ρεηξηζκνύ 

Δμνπιηζκόο/νδεγίεο Κξηηήξηα εθηέιεζεο 1
ε 

2
ε 

 

 

Υηύπεκα 
ηεο 

κπάιαο 
κε 

κπαζηνύ
λη 

Μηα ειαθξηά κπάια δηακέηξνπ 
10 εθ. ξίρλεηαη καιαθά ζην 
παηδί πνπ εθηειεί ζην χςνο ηεο 
κέζεο. Γεηείηαη λα ηε ρηππήζεη 
δπλαηά κε έλα πιαζηηθφ 
κπαζηνχλη. Μεηξάλε κφλν νη 
ξίςεηο πνπ είλαη κεηαμχ ησλ 
ψκσλ θαη ηεο κέζεο ηνπ 
παηδηνχ 

1. Σν θπξίαξρν ρέξη πηάλεη ηε ξάβδν πάλσ 
απφ ην κε θπξίαξρν  

  

2. Δ κε θπξίαξρε πιεπξά ηνπ ζψκαηνο 
βιέπεη απηφλ πνπ πεηά ηε κπάια 

  

3. ηξνθή ησλ ηζρίσλ θαη ηεο πιάηεο   

4. Μεηαθνξά βάξνπο κε ην πάηεκα ηνπ 
κπξνζηηλνχ πνδηνχ 

  

5. Σν κπαζηνχλη ρηππά ηελ κπάια    

 

 

 

Νηξίπια 

επηηόπνπ 

 

Γεηείηαη απφ ην παηδί πνπ 
εθηειεί λα ρηππήζεη κηα κπάια 
δηακέηξνπ 20-25 εθ (κπάια 
παηρληδηνχ) ζε κηα ζθιεξή 
επηθάλεηα 3 θνξέο κφλν κε ην 
έλα ρέξη, ζε 3 δηαθνξεηηθέο 
πξνζπάζεηεο 

6. Δ κπάια έξρεηαη ζ‟ επαθή κε ην έλα ρέξη 
ζην χςνο ηνπ ηζρίνπ 

  

7. πξψρλεη ηε κπάια κε ηα δάρηπια (φρη 
θηχπεκα) 

  

8. Δ κπάια ρηππάεη ζην έδαθνο κπξνζηά απφ 
ην πφδη (ή εμσηεξηθά απφ απηφ), ην αληίζηνηρν 
ηνπ ρεξηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

  

9. Αηαηήξεζε ηεο κπάια γηα  ηξεηο 
αλαπεδήζεηο, ρσξίο κεηαθίλεζε 

  

 

 

 

Τπνδνρή 

ρεδηάδνληαη δχν παξάιιειεο 
γξακκέο ζε απφζηαζε 4.5 κ. 
κεηαμχ ηνπο. Ο εμεηαζηήο 
πεηάεη κηα κπάια 15-20 εθ κε 
ξίςε απφ θάησ κε θακπχιε 
ηξνρηά (ξίςεηο πνπ είλαη κεηαμχ 
κέζεο θαη ψκσλ ησλ παηδηψλ) 

10. Πξνθαηαξθηηθή θάζε κε ηνπο αγθψλεο 
ιπγηζκέλνπο κπξνζηά απφ ην ζψκα 

  

11. Σα ρέξηα εθηείλνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη 
λα ππνδερηνχλ ηε κπάια 

  

12. Δ κπάια πηάλεηαη θαη ειέγρεηαη κφλν κε ηα 
ρέξηα 

  

 

 

 

Λάθηηζκα 

Μηα πιαζηηθή κπάια 
δηακέηξνπ 20 εθ. ηνπνζεηείηαη 
ζηε γξακκή πνπ είλαη πην 
θνληά ζηνλ ηνίρν. Γεηείηαη απφ 
ην παηδί, λα θισηζήζεη ηε 
κπάια δπλαηά ζηνλ ηνίρν. 

13. Γξήγνξε θαη ζπλερήο πξνζέγγηζε ηεο 
κπάιαο 

  

14. Ο θνξκφο γέξλεη πξνο ηα πίζσ κε ην 
θηχπεκα ηεο κπάιαο 

  

15. Σν αληίζεην ρέξη απφ ην πφδη πνπ ρηππάεη, 
αησξείηαη πξνο ηα εκπξφο 

  

16. Οινθιήξσζε ηεο θίλεζεο κε ζήθσκα ηνπ 
πνδηνχ πνπ θισηζά 

  

 

 

Ρίςε κε 
ην 

ρέξη 
πάλσ 

από ηνλ 

ώκν 

 

Γεηείηαη απφ ην παηδί πνπ 
εθηειεί λα πεηάμεη κηα κπάια 
ηνπ ηέληο „δπλαηά‟ ζηνλ ηνίρν 
απφ απφζηαζε 7.5 κέηξσλ 

17. Σν ρέξη ξίςεο θηλείηαη πξνο ηα θάησ ζε 
ηνμνεηδή ηξνρηά θαη μεθηλά ηε ζηξνθή. 

  

18. ηξνθή ηνπ ηζρίνπ θαη ηνπ ψκνπ πξνο έλα 
ζεκείν, φπνπ ε κε θπξίαξρε πιεπξά βιέπεη 
έλαλ ππνηηζέκελν ζηφρν 

  

19. Μεηαθνξά ηνπ βάξνπο κε ην πάηεκα ηνπ 
αληίζεηνπ κε ην ρέξη ξίςεο πνδηνχ 

  

20. Οινθιήξσζε ηεο θίλεζεο δηαγψληα 
κπξνζηά απφ ην ζψκα θαη πξνο ηελ 
αληίζεηε πιεπξά 

  

 

Κύιηζκα 
ηεο 

κπάιαο 

ρέξη θάησ 

ρεδηάδεηαη έλαο δηάδξνκνο 
πνπ ζρεκαηίδνπλ δπν θψλνη νη 
νπνίνη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 
1.30 κέηξα. Γεηείηαη απφ ην 
παηδί λα θπιίζεη κηα κπάια  

21. Σν ρέξη πξνηίκεζεο θηλείηαη πξνο ηα πίζσ.   

22. Κάλεη έλα βήκα, ηαπηφρξνλα κε ηελ θίλεζε   

23. Λπγίδεη ηα γφλαηα θαη ρακειψλεη ην ζψκα    

24. Βιεπζεξψλεη ηε κπάια θνληά ζην πάησκα     
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Φσηνγξαθηθό πιηθό 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα ελδεηθηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
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