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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

σε παιδιά του δημοτικού, η επίδραση της ηλικίας και του φύλου. Στην εργασία 

συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια της Β’ και της Ε’ τάξης του δημοτικού (Ν=67, 

κορίτσια=31 αγόρια=36), από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και από το 3ο 

Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού. Για το σκοπό της εργασίας ζητήθηκε από τους 

μαθητές να γράψουν ένα κείμενο σε ένα φύλλο εργασίας, αφού πρώτα 

παρουσιαστεί ένα οπτικο-ακουστικό υλικό (βίντεο) με θέμα τη φιλία. Τα φύλλα 

εργασίας στη συνέχεια, αξιολογήθηκαν ως προς το περιεχόμενο, το σύνολο των 

γραμμάτων που χρησιμοποίησαν, καθώς και τα ορθογραφικά λάθη που 

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της γραπτής παραγωγής λόγου τους. Από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια ως προς το 

περιεχόμενο, το σύνολο των γραμμάτων και τα λάθη και συγκεκριμένα τα κορίτσια 

της Ε’ τάξης έγραφαν πολύ περισσότερο από τα κορίτσια της Β’ τάξης, τα αγόρια της 

Β΄ τάξης και τα αγόρια της Ε΄τάξης, καθώς επίσης πραγματοποιούσαν λιγότερα 

λάθη σε σχέση με τους υπολοίπους. Όσον αφορά όμως το περιεχόμενο του 

κειμένου, τα κορίτσια της Β΄τάξης ήταν πιο σχετικά με το θέμα του βίντεο, σε σχέση 

με τα αγόρια της Β’ και Ε’ τάξης και τα κορίτσια της Ε΄ τάξης αντίστοιχα. Έτσι, 

διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια είναι καλύτερα σε σχέση με τα αγόρια στο θέμα της 

γραφής κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα της εργασίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: γραφοκινητικές δεξιότητες, γραφή, ηλικία, φύλο, δημοτικό σχολείο, 

λεπτή κινητικότητα. 
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Abstract 

 

The purpose of this project was to investigate the graphomotor skills of Primary 

School children, with the influence of age and gender. The participants of the project 

were boys and girls (N = 67, girls = 31 boys = 36), from the 2nd and 5th grade of the 5th 

Primary School of Florina and the 3rd Primary School of Neo Psychiko. For the 

purpose of the project, the students were asked to write a text on a worksheet after 

an audio-visual material (video) about friendship was presented. The worksheets 

were then evaluated on the content, the number of letters used, and the spelling 

mistakes that were made during their writing production. From the analysis of the 

results, it was found that girls, in terms of content, number of letters used and 

spelling mistakes, and in particular girls of the 5th grade, wrote much more and also 

made fewer spelling mistakes, than girls and boys of the 2nd grade and boys of the 5th 

grade. Concerning the content of the text, girls of the 2nd grade were more relevant 

to the subject of the video , compared to the boys of the 2nd and 5th grade and the 

girls of the 5th grade respectively. Thus, it was found that girls are better than boys in 

terms of handwriting, something that was confirmed by the results of the project. 

 

Keywords: graphomotor skills, handwriting, age, gender, primary school, fine motor 

skills.
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Εισαγωγή  

 

Η γραφή είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που θεωρείται σημαντική, διότι 

χρησιμοποιείται στο 60% της σχολικής μέρας, ενός μαθητή (McHale & Cermak, 

1992). Οι σχολικοί ψυχολόγοι μπορούν να παρατηρήσουν ότι οι επιδράσεις των 

δυσκολιών λεπτής κινητικότητας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη γραφή και 

να οδηγήσουν σε προβλήματα με την ορθογραφία, τη γραπτή έκφραση και την 

ανάγνωση (Feder & Majnemer, 2007. Lahav, Apter, & Ratzon, 2008. Pennington, 

2009). Ο κακός συντονισμός, η δυσκολία με τη χειροκίνητη επιδεξιότητα και ο κακός 

σχεδιασμός λεπτής κινητικότητας μπορεί να επηρεάσουν την αναγνωσιμότητα και 

την ταχύτητα, που είναι οι δύο πιο σημαντικές πτυχές της γραπτής έκφρασης (Feder 

& Majnemer, 2007). Είναι σημαντικό για ένα μαθητή να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τάξης του γράφοντας γρήγορα, αλλά είναι επίσης 

σημαντικό ότι τόσο ο μαθητής, όσο και ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να 

διαβάσουν τι είναι γραμμένο. 

Η αδυναμία στη γραφή κατά τα σχολικά χρόνια έχει συχνά αρνητικές 

επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή πορεία, αλλά και την αυτοεκτίμηση. Η περίπλοκη 

διαδικασία της γραφής διαθέτει πολλές συνιστώσες που μπορεί να παρεμβαίνουν 

στην συνολική παραγωγή της (Feder & Majnemer, 2007). Ο λεπτός κινητικός 

έλεγχος, ο διμερής και οπτικο-κινητικός συντονισμός, ο σχεδιασμός κίνησης, η 

ιδιοδεκτικότητα, η οπτική αντίληψη, η συνεχής προσοχή και η αισθητηριακή 

συνειδητοποίηση των δακτύλων είναι μερικές από τις συνιστώσες που 

αναγνωρίζονται (Feder & Majnemer, 2007). Η κακή γραφή μπορεί να σχετίζεται με 

ενδογενείς παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονται στις ικανότητες γραφής του παιδιού 

ή με εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ή βιομηχανικά 

συστατικά, ή και τα δύο (Feder & Majnemer, 2007). Είναι σημαντικό, η απόδοση στη 

γραφή να αξιολογείται χρησιμοποιώντας ένα έγκυρο, αξιόπιστο, τυποποιημένο 

εργαλείο συνδυασμένο με άτυπη παρακολούθηση στην τάξη και συμβουλευτική 

από το δάσκαλο (Feder & Majnemer, 2007).  
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Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων σε παιδιά του δημοτικού, και η επίδραση της ηλικίας και του φύλου. Για 

το σκοπό αυτό, στην έρευνα συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια της Β’ και της Ε’ τάξης 

του δημοτικού (67 παιδιά). Αξιολογήθηκε το περιεχόμενο ενός κειμένου που 

έγραψαν μέσα στη τάξη, δηλαδή το θεματικό πλαίσιο του κειμένου τους, το οποίο 

έπρεπε να συμπίπτει με το θέμα του οπτικοακουστικού υλικού(βίντεο) που 

παρουσιάστηκε, η έκταση του κειμένου που γράφτηκε ,δηλαδή το σύνολο των 

γραμμάτων που χρησιμοποίησαν, καθώς και καταμετρήθηκαν τα ορθογραφικά 

λάθη που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της γραπτής παραγωγής λόγου τους. 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο 

αναφέρονται οι ορισμοί της γραφής και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, καθώς και 

οι ανάπτυξή τους. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι η γραφή θεωρείται μια 

σύνθετη ικανότητα αντίληψης-κίνησης που εξαρτάται από την ωρίμανση και την 

ολοκλήρωση μιας σειράς γνωστικών, αντιληπτικών και κινητικών δεξιοτήτων και 

απαιτεί λεπτό κλιμακόμενο χειρισμό του μολυβιού για να παραχθούν γράμματα με 

ευχέρεια. Στη συνέχεια, διαπιστώνεται ότι οι γραφοκινητικές δεξιότητες 

θεωρούνται από τις πιο αντιπροσωπευτικές λεπτές αντιληπτικο-κινητικές δεξιότητες 

και επιτρέπουν τον πειραματισμό και την έκφραση στον τρόπο που ένα παιδί 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Έπειτα, πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετικά με τις συνιστώσες της γραφής και των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων: την λεπτή κινητικότητα, την κιναίσθηση, την οπτικο-αντιληπτική 

δεξιότητα και τον οπτικο-κινητικό συντονισμό. Τέλος, γίνεται η αναφορά της 

ανάπτυξης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων με παράγοντα το φύλο και την ηλικία 

και παρουσιάζονται κάποιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν που δείχνουν την 

γραφική αναγνωσιμότητα ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια, 1ης – 6ης δημοτικού. 

Στο 2ο κεφάλαιο, επισημαίνεται ο σκοπός της εργασίας και στο 3ο κεφάλαιο 

περιγράφεται η μέθοδος της εργασίας. Πιο αναλυτικά, συμμετέχοντες ήταν 

συνολικά 67 παιδιά από τα οποία 36 ανήκαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού 

και τα υπόλοιπα 31 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Στη Β’ τάξη και των δύο 

σχολείων, υπήρχαν συνολικά 14 αγόρια και 16 κορίτσια. Στην Ε’ τάξη, ο αριθμός των 

αγοριών ήταν συνολικά 22 και των κοριτσιών 15. Επιπλέον, περιγράφεται η 

διαδικασία της έρευνας και αναφέρεται το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την 
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παρακίνηση γραφής στα παιδιά, δηλαδή ένα οπτικο-ακουστικό υλικό (βίντεο) με 

θέμα την φιλία. 

Στο 4ο κεφάλαιο, αναφέρονται τα αποτελέσματα από τα γραπτά των παιδιών 

που αφορούν το περιεχόμενο, το σύνολο γραμμάτων και τα λάθη στο γραπτό λόγο 

που ανέπτυξαν στα φύλλα που τους δόθηκαν. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων η 

οποία εστιάζεται στην επίδραση της ηλικίας και του φύλου στις λεπτές αντιληπτικο-

κινητικές δεξιότητες των παιδιών του δημοτικού. Τέλος, ακολουθεί η βιβλιογραφία 

και το παράρτημα που περιέχει στιγμιότυπα από όλο το οπτικο-ακουστικό 

υλικό(βίντεο) που παρουσιάστηκε, το πρωτότυπο φύλλο εργασίας που τους δόθηκε, 

καθώς και τρία φύλλα εργασιών των παιδιών. 
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1. Γραφή και γραφοκινητικές δεξιότητες 

 

Η γραφή είναι η διαδικασία σχηματισμού γραμμάτων, αριθμητικών 

στοιχείων ή άλλων συμβόλων κυρίως σε χαρτί. Αποτελεί μια σύνθετη ικανότητα 

αντίληψης-κίνησης που εξαρτάται από την ωρίμανση και την ολοκλήρωση μιας 

σειράς γνωστικών, αντιληπτικών και κινητικών δεξιοτήτων, και αναπτύσσεται μέσω 

της διδασκαλίας (Hamstra-Bletz & Blote, 1993 Mæland, 1992). Προκύπτει ότι, πριν 

μπορέσουν να αναπτυχθούν πιο συστηματικοί τρόποι για να διδαχτούν τα παιδιά 

στο να γράφουν, οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 

γραφή θα πρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητές. Η καλή γραφή εξαρτάται από την 

ωρίμανση και την ολοκλήρωση γνωστικών, οπτικό-αντιληπτικών, καθώς και λεπτών 

δεξιοτήτων (Maeland, 1992. Tseng & Murray, 1994.). Η γραφή απαιτεί λεπτό 

κλιμακόμενο χειρισμό του μολυβιού για να παραχθούν γράμματα με ευχέρεια, με 

συγκεκριμένο προσανατολισμό και μέγεθος, σε μια συγκεκριμένη σταθερή σειρά, 

και σε συγκεκριμένες θέσεις σε μια επιφάνεια γραφής (van Galen, 1993). 

«Ο όρος γραφοκινητικές δεξιότητες αναφέρεται στις επιδέξιες εκείνες 

κινήσεις που σχετίζονται με τη γραφική εκτέλεση ζωγραφικών σχεδίων, 

γεωμετρικών σχημάτων ή λεκτικών και μη-λεκτικών συμβόλων μιας γλώσσας» 

(Σέμογλου, 2003). Η μάθηση και η ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

ξεκινάει στην ηλικία των 5-6 ετών των παιδιών, ηλικία εισαγωγής των παιδιών 

στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία και ολοκληρώνεται στην ενήλικη 

ζωή (Σέμογλου, 2003). Οι γραφοκινητικές δεξιότητες θεωρούνται από τις πιο 

αντιπροσωπευτικές λεπτές αντιληπτικο-κινητικές δεξιότητες διότι α) βασίζονται 

στην αρμονική αλληλεπίδραση αισθητηριακών, γνωστικών και κινητικών 

μηχανισμών για την ακριβή, ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση γραφοκινητικών 

θεμάτων και β) ο έλεγχος της απόδοσής τους παραμένει αμετάβλητος από την αρχή 

μέχρι το προκαθορισμένο πέρας της εκτέλεσής τους (Σέμογλου, 2003). Οι 

γραφοκινητικές δεξιότητες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές,διότι αφενός ο τρόπος 

μάθησης των γραφοκινητικών δεξιοτήτων είναι κοινός για όλα τα παιδιά μιας 

χώρας και αφετέρου ο χρόνος εξάσκησής των γραφοκινητικών δεξιοτήτων είναι 
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περίπου ίδιος για όλα τα παιδιά. Επιπλέον, η ύπαρξη της κατάλληλης τεχνολογίας 

σήμερα εγγυάται την αξιόπιστη, έγκυρη και αντικειμενική μέτρηση και αξιολόγησή 

τους (Σέμογλου, 2003). 

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τις εννοιολογικές και 

αντιληπτικό-κινητικές ικανότητες που απαιτούνται για τη ζωγραφική και τη γραφή. 

Η ζωγραφική και η γραφή είναι πολύπλοκες κινητικές συμπεριφορές, στις οποίες 

ψυχοκινητικές, γλωσσικές και βιομηχανικές διεργασίες αλληλεπιδρούν με 

αναπτυξιακές και μαθησιακές διαδικασίες (SmitsEngelsman & Van Galen, 1997). Οι 

γραφοκινητικές δεξιότητες είναι ένας συνδυασμός των γνωστικών αντιληπτικών και 

κινητικών δεξιοτήτων και η χρήση του νευρομυϊκού συστήματος στα δάχτυλα και τα 

χέρια για αποτελεσματική χρήση και έλεγχο ενός στυλό ή μολυβιού και τοποθέτηση 

γραμμάτων και λέξεων στο χαρτί. Είναι μια σύνθετη διαδικασία οπτικο-κινητικής 

οργάνωσης η οποία απαιτεί τον συνδυασμό δεξιοτήτων οπτικής αντίληψης και 

κινητικού συντονισμού. Με τον όρο οπτική αντίληψη εννοούμε την ικανότητα 

κατανόησης και επεξεργασίας οπτικών ερεθισμάτων. Ένα παιδί με γραφοκινητικά 

προβλήματα θα δυσκολευτεί να γράψει, διότι δεν υπάρχει αποκόλληση ανάμεσα 

στις σκέψεις του και στην ικανότητά του να την εκφράσει μέσω της γραφής με 

αποτέλεσμανα επηρεάζεται η συμβάδιση του μαθητή με τη ροή των ιδεών του. Η 

ανάγκη για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε δραστηριότητες τόσο θεμελιώδες όπως το 

σχέδιο και η γραφή μπορεί να αμφισβητηθεί σε σχέση με την αυξανόμενη εξάρτηση 

από τις ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας. Αναπτυξιακά, οι γραφοκινητικές 

δεξιότητες επιτρέπουν τον πειραματισμό και την έκφραση στον τρόπο που ένα 

παιδί αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Επιπλέον, είναι ένα μέσο με το οποίο τα 

παιδιά μαθαίνουν τις βασικές χρήσεις των εργαλειών και είναι σε θέση να 

παράγουν ένα προϊόν που είναι κοινωνικά αναγνωρήσιμο και ανταμείβεται. Ως εκ 

τούτου αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης ενός ατόμου. 

 

 

1.2. Συνιστώσες γραφής και γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

 

Τα παιδιά, όταν τους παρουσιάζονται εργαλεία για γραφή, μουτζουρώνουν 

με χρώμα ή κηρομπογιές, ή σχεδιάζουν. Η φύση των επιγραφών ποικίλλει ανάλογα 
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με την αναπτυξιακή κατάσταση των ατόμων και την κινητική μάθηση σε σχέση με 

την προηγούμενη έκθεση σε γραφοκινητικές εμπειρίες. Στην πιο βασική της μορφή, 

μια απλή επιγραφή σε μια σελίδα μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια αντιληπτικο-

κινητική πράξη (van Galen, 1991). Η εκμάθηση ειδικευμένων εργασιών, όπως η 

γραφή ή το σχέδιο, ωστόσο, περιλαμβάνει μια αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου, 

της εργασίας, και του περιβάλλοντος (Shumway-Cook & Woollacott, 2001) (Σχήμα 

1). 

 

 

 

Σχήμα 1. Προϋποθέσεις γραφής 

(προσαρμογή από Henderson and Pehoski, 1995: 218) 
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1.2.1. Εκτελεστικές Λειτουργίες της γραφής 

 

Η γραφή είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που προϋποθέτει συνεχή 

αλληλεπίδραση μεταξύ χαμηλότερου επιπέδου αντιληπτικό-κινητικές και 

υψηλότερου επιπέδου γνωστικές διαδικασίες. Όλα τα μοντέλα γραφής 

περιγράφουν τη συμμετοχή των εκτελεστικών λειτουργιών (ΕΛ) στην ανάπτυξη της. 

Συγκεκριμένοι τομείς ΕΛ που συνδέονται με με τη γραφή, περιλαμβάνουν τη 

διατήρηση των πληροφοριών στη μνήμη εργασίας και tη μετατόπιση και διατήρηση 

της προσοχής. Η παραγωγικότητα, ένας τομέας ΕΛ που δεν έχει μελετηθεί εκτενώς, 

μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο στην απόκτηση και την αυτοματοποίηση της 

γραφής. 

Η μάθηση της γραφής είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Τα 

παιδιά καταβάλουν τεράστια προσπάθεια προκειμένου να μάθουν να γράφουν. 

Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται αυτόματη και εύκολη για τους ενήλικες. Εντός της 

λογοτεχνίας, διάφορα μοντέλα διακρίνονται (Bereiter & Scarmalia, 1987. Berninger, 

et al, 2002. Flower & Hayes, 1980. Graham, Struck, Santoro, & Berninger, 2006. Van 

Galen & Morasso, 1998) στην οποία η γραφή απεικονίζεται ως ιεραρχικά 

οργανωμένη αναπαράσταση νοητικών κινήσεων. Μια πλειοψηφία των μοντέλων 

γραφής υποθέτει ότι η γραφή αναπτύσσεται σε διαφορετικά επίπεδα διαδικασιών 

όπου η απόδοση από ένα προγενέστερο στάδιο ενημερώνει τα επόμενα στάδια.  

Μελέτες τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών, έχουν βρει ότι η ποιότητα της 

γραφής δείχνει ταχεία ανάπτυξη μεταξύ των ηλικιών έξι και επτά, σταθεροποιείται 

μεταξύ των ηλικιών επτά και οκτώ και βελτιώνεται περαιτέρω μεταξύ των ηλικιών 

οκτώ και εννέα καθώς η γραφή γίνεται πλέον αυτοματοποιημένη και οργανωμένη 

(Feder & Majnemer, 2007). Η αυτοματοποίηση είναι σημαντική για τη γραφή και 

άλλες ακαδημαϊκές δεξιότητες (π.χ., ανάγνωση, αριθμητική). Για παράδειγμα, αν η 

γραφή δεν είναι αυτοματοποιημένη, θα υπάρξει μια μείωση τόσο στην ποιότητα 

όσο και την ποσότητα του κειμένου (Connelly & Hurtst, 2001. LaBerge & Samuels, 

1974). Η γραφή γίνεται αυτοματοποιημένη, όταν η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί 

γρήγορα και με ακρίβεια, χωρίς την ανάγκη για συνειδητή προσοχή (Connelly & 

Hurtst, 2001. LaBerge & Samuels, 1974). Η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας 

συνδέεται γενικά με μια μείωση στην ανάγκη για έλεγχο απόδοσης, η οποία οδηγεί 
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στην ανάπτυξη του αυτοματισμού. Η νευρική βάση του αυτοματισμού έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι 

νευρική δραστηριότητα αλλάζει καθώς μια διαδικασία γίνεται αυτοματοποιημένη 

(Wu, Kansaku, & Hallett, 2004). 

Εκτός από τις παρατηρήσεις της αυτοματοποιημένης γραφής στα παιδιά, 

είναι χρήσιμο να εξεταστούν οι διαταραχές της γραφής που μπορεί να σχετίζονται 

με ελλείμματα στις ΕΛ (εκτελεστικές λειτουργίες). Επίσης, η παραγωγικότητα, μία 

ΕΛ που είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση μιας διαδικασίας ή μιας άμεσης 

δράσης για την επίτευξη ενός στόχου με επαρκή ταχύτητα και ακρίβεια, μπορεί να 

σχετίζεται με τις διαταραχές της γραφής. 

Λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει το ρόλο της ΕΛ, ιδιαίτερα την 

παραγωγικότητα, στην αυτοματοποίηση της γραφής. Η Rosenblum (2013) εξέτασε 

τη σχέση μεταξύ της γραφής και των ΕΛ συγκρίνοντας τα μέτρα διαδικασίας της 

γραφής, τον προγραμματισμό, και τις οργανωτικές ικανότητες ανάμεσα σε μαθητές 

με Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού (ΑΔΣ). Τα ευρήματα της μελέτης πρότειναν 

ότι η γραφή ήταν μια σύνθετη ικανότητα η οποία εξαρτάται από ανώτερης τάξης 

νευροψυχολογικές λειτουργίες σχεδιασμού, οργάνωσης, γνωστικής ελαστικότητας 

και επίλυσης προβλήματος (Rosenblum, 2013). Δυστυχώς, δε συμπεριλήφθηκε 

κανένα μέτρο παραγωγικότητας. 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας, μια κοινή δυσκολία για τα παιδιά 

περιλαμβάνει την εκμάθηση της τεχνικής της γραφής. Κατά συνέπεια, η 

προβληματική γραφή θεωρείται συχνά ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα για τα παιδιά 

με νευρό-αναπτυξιακές διαταραχές (Racine, Majnemer, Shevell, & Snider, 2008), 

διαταραχή αναπτυξιακού συντονισμού (Rosenblum & LivnehZirinski, 2008) και μη-

λεκτικές μαθησιακές δυσκολίες (Gross-Tsur, Shalev , Manor, και Αμίρ, 1995). Οι 

παρατηρήσεις της γραφής μπορεί να βασίζονται σε παραμέτρους της ποιότητας της 

γραφής (π.χ., αναγνωσιμότητα) και της ταχύτητας. Το τελευταίο μπορεί να είναι μια 

παράμετρος που οδηγεί σε σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες σε εργασίες που 

απαιτούν γραφή (Feder & Majnemer, 2007). 
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1.2.2. Λεπτή Κινητικότητα 

 

Η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας των παιδιών είναι ένα σημαντικό 

θεμέλιο για την επίτευξη άλλων σημαντικών δεξιοτήτων στο μέλλον όπως η γραφή 

και η ζωγραφική. Όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης, οι 

επαγγελματίες παιδικής φροντίδας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή 

εμπειριών, πόρων και στην καθοδήγηση που θα βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν 

τη λεπτή κινητικότητα τους μέσα από καθημερινές εμπειρίες παιχνιδιού (Owens, 

2008). 

Υιοθετώντας μία εξατομικευμένη προσέγγιση που βασίζεται στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών θα διασφαλιστεί ότι η εμπειρία και οι δραστηριότητες 

είναι ευχάριστες και ουσιαστικές και ως εκ τούτου πιο πιθανό να προωθήσουν 

θετικά αποτελέσματα μάθησης για τα παιδιά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα 

παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη λεπτή κινητικότητα, ή που δεν 

ενδιαφέρονται για τα είδη των δραστηριοτήτων που συχνά θεωρούνται 

“δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας” όπως η ζωγραφική και τα εικαστικά 

(Owens, 2008). 

Λεπτή κινητικότητα είναι οι συλλογικές δεξιότητες και δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν τη χρήση των χεριών και δαχτύλων (Amundson & Weil, 2001. Case-

Smith & Shortridge, 1996), δηλαδή οι δεξιότητες που απαιτούν τους μικρούς μυς 

του χεριού να εργαστούν από κοινού για να εκτελεστούν ακριβείς και 

εκλεπτυσμένες κινήσεις. Ο συντονισμός χεριού-ματιού, όπου ένα άτομο 

χρησιμοποιεί την όρασή του για να ελέγχει τις κινήσεις και τις ενέργειες των μικρών 

μυών του, είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης της λεπτής 

κινητικότητας (Owens, 2008).  

Οι λεπτές δεξιότητες αποτελούν τη βάση για πολλές από τις δεξιότητες, οι 

οποίες βοηθούν στην ακαδημαική πορεία του παιδιού. Όσον αφορά τα βρέφη και 

τα μικρά παιδιά, η λεπτή κινητικότητα διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις τους με τον 

κόσμο και ως εκ τούτου τη μάθηση τους. Καθώς αναπτύσσονται, η λεπτή 

κινητικότητα των παιδιών είναι απαραίτητοι παράγοντες για την ανάπτυξη της 

ικανότητας ανάγνωσης και αριθμητισμού (Owens, 2008). Καθώς τα παιδιά 

μεταβαίνουν από την προσχολική στη σχολική ηλικία, η λεπτή κινητικότητα τους 
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βοηθάει να συμμετάσχουν σε πιο σύνθετες δραστηριότητες όπως εικαστικές τέχνες, 

επιτραπέζια παιχνίδια, κατασκευαστικές δραστηριότητες, χρήση υπολογιστών και 

μουσικών οργάνων (Owens, 2008).  

Για μερικά παιδιά, τα χέρια τους, δεν φαίνεται να «συνεργάζονται» με τον 

τρόπο που θα έπρεπε(Woodward & Swinth, 2002). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

τέτοια απογοήτευση ώστε να αποφύγουν δραστηριότητες που απαιτούν το 

συντονισμού όλων των μυών και των αρθρώσεων στα χέρια και τα δάχτυλά τους. Ως 

εκ τούτου, δεν μπορούν να εξασκήσουν αυτές τις δεξιότητες σωστά ή να 

αναπτύξουν τους σωστούς μυς(Woodward & Swinth, 2002). Αυτό με τη σειρά του 

μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων «υψηλότερου-επιπέδου» λεπτής 

κινητικότητας, όπως η γραφή.  

Είναι συχνό, κατά το στάδιο διδασκαλίας της γραφής, τα παιδιά να μη 

καταφέρουν να γράψουν (Amundson & Weil,2001. Dennis & Swinth, 2001). 

Συμπεριφορές που μπορεί να προκύψουν περιλαμβάνουν: 

• απόλυτη άρνηση συμμετοχής σε μια δραστηριότητα 

• τεχνικές αποφυγής ( «Πρέπει να πιω λίγο νερό») 

• ξεσπάσματα θυμού (σκίσιμο, μουτζούρωμα, διαγραφή χαρτιού) 

• θλίψη (κλάμα) 

• «ηττοπαθής συμπεριφορά («δεν είμαι καλός/ή, δεν μπορώ να κάνω 

αυτό»). 

Επιπλέον, από την έρευνα διαπιστώνεται (Losse et al, 1991..Skinner & Piek, 

2001) ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με αδύναμο συντονισμό κινήσεων διατρέχουν 

υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άγχους ή ακόμα και κατάθλιψης, που συνδέονται με 

την αντιληπτή έλλειψη ικανότητας τους σε κινητικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να είναι ενήμεροι για τις 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει η απόδοση των ικανοτήτων λεπτής κινητικότητας, 

στη συνολική συμπεριφορά του παιδιού στην τάξη. Βοηθώντας τα παιδιά να 

αναπτύξουν όσο το δυνατόν καλύτερες λεπτές κινητικές ικανότητες σε νεαρή ηλικία, 

θέτονται βάσεις για επιτυχία στο σχολείο και στο σπίτι, αλλά συμβάλλει και στο ότι 

αισθάνονται καλά για τον εαυτό τους. Επίσης, έχει τεράστια οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να επικεντρωθούν στη διδασκαλία, 

αντί να εστιάζουν στους μηχανισμούς της γραφής. 
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Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν εκείνα τα παιδιά 

που είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν αδυναμία λεπτής κινητικότητας όσο το 

δυνατόν νωρίτερα και στη συνέχεια να ενσωματώσουν ειδικές δραστηριότητες στην 

καθημερινότητα αυτών των παιδιών. Στην πραγματικότητα, πολλά παιδιά 

παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση στην λεπτή κινητικότητά τους, όταν υπάρχουν 

μεγαλύτερη έκθεση και εξάσκηση σε τέτοιες δραστηριότητες (Dankert, Davies, και 

Gavin, 2003. Marr, Cermak, Cohn, & Henderson, 2003). 

 

 

1.2.3. Μάθηση της Κίνησης 

 

Η γραφή και το σχέδιο έχουν γίνει αντιληπτές ως ήδη γνωστές εργασίες 

κίνησης. Θεωρητικοί της γνώσης της κίνησης εξηγούν τον έλεγχο της συντονισμένης 

κίνηση όσον αφορά συστήματα κλειστού και ανοιχτού βρόχου (Mathiowetz & Bass-

Haugen, 2002. McGill, 1998). Το σύστημα κλειστού βρόχου περιλαμβάνει 

προσαγωγή ανατροφοδότηση. Στην περίπτωση της γραφής, η ανατροφοδότηση 

παραλαμβάνεται από τις πιέσεις που ασκούνται για την υλοποίηση της γραφής και 

στην επιφάνεια γραφής, από τις αισθήσεις της αφής και κίνησης στα δάχτυλα, το 

χέρι, και το βραχίονα και από οπτική παρακολούθηση της γραπτής εργασίας. Αυτή η 

προσαγωγής ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται για να ενημερώσει το νευρικό 

σύστημα για την ακρίβεια της γραφής. Η ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται για να 

τροποποιείται και να ελέγχεται η μεταγενέστερη γραφή. Στα συστήματα ελέγχου 

ανοικτού βρόχου δεν υπάρχει προσαγωγής ανατροφοδότηση και το κεντρικό 

νευρικό σύστημα κατευθύνει την κίνηση. Θεωρητικοί έχουν διατυπώσει ότι η 

απόκτηση δεξιοτήτων σχεδίασης και γραφής μπορούν να γίνει κατανοητές 

καλύτερα στα πλαίσια μιας θεωρίας κλειστού βρόχου. Δηλαδή, η προσαγωγής 

ανατροφοδότηση βασίζεται στη μάθηση της ικανότητας. Ωστόσο, μόλις γίνει 

γνωστή, είναι δεδομένο ότι η γραφή μπαίνει στον τομέα των δεξιοτήτων ενός 

ανοικτού βρόχου (Van der Muelin, 1991). Αυτό σημαίνει ότι αντί να παραμένει 

εξαρτημένος από την όραση και άλλες αισθητήριες ανατροφοδοτήσεις, ο 

ειδικευμένος συγγραφέας είναι σε θέση να γράψει τόσο γρήγορα ώστε να μην 

υπάρχει χρόνος για να τροποποιήσει τις επιδόσεις με βάση την προσαγωγή 
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ανατροφοδότηση. Κινήσεις που είναι κατοχυρωμένες στη μνήμη μπορεί να 

υπερισχύουν όσο η γραφή γίνεται μια επιδέξια δεξιότητα (Grossberg & Paine, 

2000). Στην πραγματικότητα, η περιβαλλοντικές και οι απαιτήσεις εργασίας της 

γραφής είναι ποικιλόμορφες και δυναμικές και οι προγραμματισμένες κινητικές 

πράξεις δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 

διαφόρων καθηκόντων γραφής. Κατά συνέπεια είναι πιο πιθανό ότι τα συστήματα 

ανοικτού και κλειστού τύπου λειτουργούν συλλογικά, αλληλεπιδρώντας με τις 

διάφορες επιμέρους εργασίες και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες για την 

επίτευξη παραγωγής της γραφής (Mathiowetz & Bass-Haugen, 2002). 

 

 

1.2.4. Ο ρόλος της όρασης και της κιναίσθησης 

 

Η όραση είναι απαραίτητη για τα παιδιά που μαθαίνουν να γράφουν, καθώς 

προγραμματίζουν, εκτελούν και παρακολουθούν τις προσπάθειες τους. Η εξάρτηση 

από την όραση γενικά μειώνεται, καθώς η εξειδίκευση της γραφής αναπτύσσεται 

και η ανατροφοδότηση που παρέχεται από το σωματαισθητικό σύστημα έχει 

μεγαλύτερη επιρροή στην κατεύθυνση ειδικευμένης και ακριβής κίνησης (Cornhill & 

Case – Smith,1996). Ωστόσο, η οπτική αίσθηση θεωρείται ότι παραμένει ενεργή στα 

παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην τελειοποίηση της γραφής. Η Wann 

(1987) βρήκει ότι οι καλοί και οι κακοί συγγραφείς χρησιμοποίησαν διαφορετικά 

μοτίβα κίνησης, όταν ρωτήθηκαν για την αναπαραγωγή γραμμάτων και λέξεων. Η 

Wann κατέγραψε την επίδοση των καλών και των κακών συγγραφέων 

χρησιμοποιώντας «ψηφιοποίηση xy» και τα μοτίβα κίνησης κατηγοριοποιήθηκαν 

ανάλογα με την ταχύτητα και την επιτάχυνση των χαρακτηριστικών τους. Οι κακοί 

συγγραφείς χρησιμοποίησαν περισσότερα μοτίβα κίνησης, ενδεικτικό της 

εξάρτησης από την οπτική ανάδραση ως κύρια πηγή των περιβαλλοντικών 

πληροφοριών κατά τη διάρκεια της γραφής. Άν και δεν υποδηλώνει ότι οι 

περισσότερο επιδέξιοι συγγραφείς δεν χρησιμοποιούν οπτική ανάδραση κατά τη 

διάρκεια της παραγωγής γραμμάτων, η Wann(1987) διατύπωσε ότι ήταν λιγότερο 

εξαρτημένοι από αυτό ως μέσο ελέγχου. Προχώρησε στην επισήμανση ότι η 
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στέρηση της οπτικής ανατροφοδότησης είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των 

επιδόσεων ακόμα και του πιο ικανού συγγραφέα. 

 Άλλοι ερευνητές (van der Muelin, 1991) υποστήριξαν την άποψη της Wann 

και δείχνουν ότι τα παιδιά με δυσκολία στον οπτικο-κινητικό έλεγχο, 

αντισταθμίζουν το πρόβλημα με την υιοθέτηση μιας μεγαλύτερης εξάρτησης από 

την οπτική παρακολούθηση και ότι αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε πιο αργή 

επίδοση. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή, διότι μπορούν να 

επηρεάσουν τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών στρατηγικών. Ο ρόλος της 

κιναισθησίας συζητείται συχνά σε σχέση με το σχέδιο και συγκεκριμένα τη γραφή. Η 

κιναίσθηση σχετίζεται με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους μυς, τις 

αρθρώσεις και το δέρμα γύρω από το σώμα και τη θέση των άκρων, την 

κατεύθυνση, την έκταση και την ταχύτητα της κίνησης (Harris & Livesay, 1992. 

Sudsawad, 2002). Μία βλάβη της κιναίσθησης μπορεί να επηρεάσει την εκ νέου 

βελτίωση των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να 

αντιληφθούν και συνεπώς να παρακολουθούν και να διορθώσουν τα λάθη της 

κίνησης, ιδιαίτερα εκείνων του μικρού εύρους, τα οποία παρατηρούνται στη γραφή 

(Harris & Livesay, 1992). 

Μεγάλο μέρος του έργου γύρω από την κιναίσθηση σε σχέση με τη γραφή 

περιλαμβάνει το τεστ κιναισθητικής ευαισθησίας (Kinesthetic Sensitivity Test). Aυτή 

η δοκιμή κανόνα- αναφοράς αποτελείται από δύο υποδοκιμές: Την κιναισθητική 

οξύτητα και την κιναισθητική αντίληψη και μνήμη. Κάθε υποδοκιμή έχει ειδικό 

εξοπλισμό που σχεδιάστηκε για να εξαλείψει την ανάγκη για έλεγχο της κίνησης, 

επιτρέποντας έτσι την παθητική κίνηση των χεριών των παιδιών, για να καθορίσει 

την κιναισθητική ικανότητα. Οι Laszlo και Bairstow ανέπτυξαν το τεστ για τον 

εντοπισμό κιναισθητικών ελλειμμάτων και ανέφεραν ότι η εκπαίδευση των παιδιών 

που χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό δοκιμών, είχαν ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων σχεδίασης σε παιδιά με φτωχή κιναίσθηση. Ωστόσο, η 

σχετική σημασία του ρόλου της κιναίσθησης στην τελειοποίησης της γραφής, 

παραμένει ασαφής. 
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1.2.5. Οπτικο-κινητικές δεξιότητες Οπτικής Αντίληψης  

 

Η οπτική αντίληψη περιλαμβάνει τόσο τη λήψη όσο και την ερμηνεία των 

οπτικών ερεθισμάτων (Berry, 1997). Κατά τη διαδικασία οπτικής αντίληψης, ο 

εγκέφαλος λαμβάνει σήματα από το περιβάλλον και εργάζεται για να δημιουργήσει 

την εικόνα που γίνεται αντιληπτή (Berry, 1997). Η οπτική αντίληψη είναι ένα 

πολύπλοκο σύστημα με πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ανατομίας των 

ματιών και του εγκεφάλου, καθώς και τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών 

(Carlson, 2007. Karlsdottir & Stefansson, 2002). Η κλινική αξιολόγηση της οπτικής 

αντίληψης συνήθως εμπίπτει τρεις τομείς: οξύτητα, αποδοτικότητα και επεξεργασία 

πληροφοριών (Karlsdottir & Stefansson, 2002). Η οπτική οξύτητα αναφέρεται στην 

οξύτητα της όρασης· η οπτική απόδοση αναφέρεται στην προσαρμογή της όρασης 

στο βάθος και την απόσταση, στη διοπτρική ευθυγράμμιση, και τις κινήσεις των 

ματιών· και η επεξεργασία πληροφοριών αναφέρεται στην οργάνωση των οπτικών 

ερεθισμάτων (Karlsdottir & Stefansson, 2002). Η διαδικασία της οπτικής αντίληψης, 

είναι σημαντική για την ολοκλήρωση σχολικών εργασιών που αφορούν τη γραφή, 

την ανάγνωση, την αλληλουχία, και τη μνήμη (Εθνικό Κέντρο Μαθησιακών 

Δυσκολιών [NCLD], 2003).  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους Sovik και Arntzen (1991), η ευχέρεια στη 

γραφή παράγεται από ένα ενσωματωμένο μοτίβο συντονισμένων κινήσεων που 

υπόκεινται σε οπτικό έλεγχο και αισθητικοκινητική ανατροφοδότηση. Προς στήριξη 

αυτού του εύρους των απαιτήσεων, η οπτικό-κινητική ένταξη βρέθηκε να είναι ο 

καλύτερος προγνωστικός δείκτης της αναγνωσιμότητας για παιδιά της Αμερικής και 

της Νορβηγίας (Sovik, 1975) και για μια ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας, της Κίνας 

(Tseng & Murray, 1994). Οι οπτικό-αντιληπτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων 

της οπτικό-χωρικής αντίληψης, των οπτικών διακρίσεων μεγέθους, της οπτικής 

ανάκτησης και του προσανατολισμόυ, επιτρέπουν στα παιδιά να διακρίνουν οπτικά 

μεταξύ των γραφικών μορφών και να κρίνουν την ορθότητα τους (Sovik, 1975. 

Thomassen & Teulings, 1983). Οι λεπτές δεξιότητες είναι επίσης απαραίτητες, 

επειδή τα σχηματισμένα, με ακρίβεια, γράμματα μπορούν να παραχθούν μόνο από 

την κατάλληλη χρονική στιγμή και να εξαναγκάσουν τον έλεγχο συντονισμένων 
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κινήσεων του βραχίονα, του πήχη και των δακτύλων (Alston & Taylor, 1987. 

Thomassen & Teulings, 1983). 

Μπορούμε να συμπεράνουμε πολλά από τους διάφορους τρόπους με τους 

οποίους οι συγγραφείς δεν διαθέτουν λειτουργική ευχέρεια. Η γραφή μπορεί να 

είναι ανεπαρκής, είτε από την άποψη της αναγνωσιμότητας ή όσον αφορά την 

ταχύτητα. Κοινά προβλήματα γραφής όπως ο λανθασμένος σχηματισμός 

γραμμάτων, η κακή ευθυγράμμιση, το ανομοιόμορφο μέγεθος των γραμμάτων, η 

ακανόνιστη απόσταση μεταξύ γραμμάτων και λέξεω και η χαμηλή ταχύτητα κίνησης 

(Alston & Taylor, 1987. Johnson & Carlisle, 1996) δεν προέρχονται οπωσδήποτε από 

τους ίδιους μηχανισμούς. Οι περισσότερες μελέτες μέχρι σήμερα, ωστόσο, έχουν 

επικεντρωθεί κυρίως στη σχέση μεταξύ της δυσαναγνωσίας και διαφόρων οπτικό-

αντιληπτικών δεξιοτήτων, λεπτών δεξιοτήτων, και της οπτικό-κινητικής 

ολοκλήρωσης (οπτικό-κινητικός συντονισμός) (Alston & Taylor, 1987. Carlson & 

Cunningham, 1990. Cornhill & Case-Smith, 1996. Johnson & Carlisle, 1996. Mæland, 

1992. Tseng & Murray, 1994). Η δυσανάγνωστη γραφή έχει επίσης διερευνηθεί σε 

συνδυασμό με άλλες λειτουργικές ελλείψεις. Για παράδειγμα οι Levine, Oberklaid, 

και Meltzer (1981) διαπίστωσαν όχι μόνο ότι το 72% των 26 παιδιών με 

«αναπτυξιακή αποτυχία απόδοσης» (χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση εργασίας) είχαν 

δυσκολία με εργασίες λεπτής δεξιότητας, αλλά διατύπωσαν ότι αυτές οι 

ασυντόνιστες κινήσεις των δακτύλων των παιδιών και ο μειωμένος ελέγχος του 

μολυβιού τους, αντιπροσώπευαν την "δυσανάγνωστη ή / και επίπονη, διστακτική 

και αργή» τους γραφή. 

Αν και η χαμηλή ταχύτητα γραφής επηρεάζει συχνά την λειτουργική 

επίδοση, διότι αποτρέπει τους μαθητές από την εκπλήρωση των σχολικών εργασιών 

μέσα σε κάποια χρονικά όρια, (Amundson & Weil, 1996. Sermak, 1991.. Levine et al, 

1981. Oliver, 1990), λίγoι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί σε αυτή τη μορφή 

γραφικής ανεπάρκειας. Προηγούμενες μελέτες περιλαμβάνουν αυτή του Berninger 

και Rutberg (1992), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η λειτουργία του δαχτύλου είναι ο 

καλύτερος προγνωστικός δείκτης της δυσλειτουργίας της γραφής στις λεπτές 

δεξιότητες που αντιπροσώπευαν το 52,5% της διακύμανσης στην ταχύτητα γραφής. 

Οι Sovik, Arntzen και Teulings (1982) βρήκαν ότι ο κακός συντονισμός στη μορφή 

του ανεπαρκή διαχωρισμού (π.χ. υπερβολική κίνηση του καρπού και του αντίχειρα) 
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ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την ταχύτητα γραφής. Περιέργως, αν και οι 

Hanmstra-Bletz και Blote (1993) βρήκαν ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της αργής 

γραφής και της δυσγραφίας, ανακαλύφθηκε ότι τα παιδιά με δυσλεξία έγραφαν πιο 

αργά από ό, τι τα παιδιά χωρίς δυσκολία στην ανάγνωση (Martlew, 1992). Αυτό 

υποδηλώνει ότι οι οπτικό-κινητικές δεξιότητες οπτικής αντίληψης ή νοητικές 

ικανότητες μπορεί επίσης να επηρεάσουν την ταχύτητα γραφής. 

Οι σχολικοί ψυχολόγοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μαθητές με 

προβλήματα οπτικής αντίληψης μπορεί να έχουν προβλήματα στο σχολείο που 

περιλαμβάνουν αδυναμία: i) διάκρισης μεταξύ των γραμμάτων, αριθμών και 

σχημάτων, ii) εύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών υπό την παρουσία οπτικών 

ερεθισμάτων, iii) ταξινόμησης λέξεων, iv) αναγνώρισης λέξεων και τήρησης της 

συμβατικής απόστασης μεταξύ των γραμμάτων σε μία λέξη, αλλά και της 

απόστασης μεταξύ των λέξεων (Pennington, 2009). 

 

 

1.2.6. Ορθογραφική Κωδικοποίηση 

 

Ένας άλλος παράγοντας σημαντικός για την παραγωγή ευανάγνωστης 

γραφής είναι η ορθογραφική κωδικοποίηση. Η Berninger και συν. (1992) ορίζουν 

ορθογραφική κωδικοποίηση ως «την ικανότητα να αντιπροσωπεύεται μια 

τυπωμένη λέξη στη μνήμη και, στη συνέχεια, να υπάρχει πρόσβαση σε ολόκληρο το 

μοτίβο λέξης,σε ένα γράμμα, ή σε ένα σύμπλεγμα γραμμάτων». Έτσι, η 

ορθογραφική κωδικοποίηση αναφέρεται στην ικανότητα, τα γράμματα και τα 

μοτίβα λέξεων να αποθηκεύονται στη μνήμη και να ανακτώνται από την μνήμη. Η 

σχέση μεταξύ της κακής γραφής και της ορθογραφικής κωδικοποίησης των 

ελλειμμάτων έχει εμπειρικά τεκμηριωθεί (Berninger et al, 1992).  

Οι μαθητές που έχουν πρόβλημα με την ορθογραφική κωδικοποίηση συχνά 

ξεχνούν πώς να σχηματίζουν κάποια γράμματα στη μέση της διαδικασίας της 

γραφής. Συχνά αναπολούν τα γράμματα ή παρουσιάζουν δισταγμούς, ενώ 

γράφουν. Παρατηρήσεις της γραπτής παραγωγής τους μπορεί να δείξουν ότι έχουν 

σχηματίσει το ίδιο γράμμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όταν τους ζητηθεί, 

αυτοί οι μαθητές συνήθως αναφέρουν αν έχουν δυσκολία στο να θυμηθούν τα 
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γράμματα. Τα παιδιά που δεν μπορούν αξιόπιστα να κάνουν χρήση της οπτικής 

μνήμης για να σχηματίσουν γράμματα και λέξεις συχνά προτιμούν να γράψουν 

απλά (print) αντί να γράψουν καλλιγραφικά (cursive writing), επειδή η απλή γραφή 

(print) περιλαμβάνει μόνο είκοσι έξι διαφορετικά οπτικά μοτίβα γραμμάτων, ενώ τα 

καλλιγραφικά γράμματα έχουν μια φαινομενικά ατελείωτη σειρά από οπτικά 

μοτίβα. Τα ορθογραφικά λάθη τους μπορεί να είναι φωνητικά. (Levine, 1987, 1994). 

 

 

1.2.7. Προγραμματισμός κίνησης και εκτέλεσης 

 

Μια τρίτη συνιστώσα της γραφής είναι η εξάσκηση ή η ικανότητα να 

προγραμματίζονται και να εκτελούνται κινητικές ενέργειες ή συμπεριφορά. Οι Fitts 

και Posner (1967) περιγράφουν την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων ως διαδικασία 

μέσα από τρία στάδια. Η πρώτη φάση ονομάζεται γνωστική ή πρώιμη φάση. Σε 

αυτή τη φάση, ο μαθητής ιδρύει μια κατανόηση του έργου και έναν νοητικό χάρτη 

με τις κινήσεις που απαιτούνται για να ολοκληρώσει το έργο. Στη δεύτερη φάση, η 

συνδεδεμένη ή ενδιάμεση φάση, τα μοτίβα κίνησης γίνονται πιο συντονισμένα στο 

χώρο και το χρόνο. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η ιδιοδεκτική 

ανατροφοδότηση (η ανατροφοδότηση που λαμβάνει ο εγκέφαλος από τους μύες 

και τα νεύρα) γίνεται όλο και πιο σημαντική και η σημασία της οπτική ανάδρασης 

μειώνεται. Η τελική φάση, η αυτόνομη φάση, χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη 

μεγαλύτεων λειτουργικων μονάδων που μετατρέπονται σε ένα πρόγραμμα κίνησης 

το οποίο παρουσιάζεται στη συνέχεια, με ελάχιστα συνειδητή προσοχή. 

Ο Luria (1966) σημειώνει ότι μια κινητική δράση αρχίζει με μια ιδέα σχετικά 

με το σκοπό της δράσης και των τρόπων με τους οποίους η δράση αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί. Οι ιδέες αποθηκεύονται ως έγγραμμα κίνησης. Έτσι, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συμπεριφορά κίνησης, πρέπει να έχουμε και 

την ιδέα ή την εικόνα για το τι πρέπει να γίνει (δηλαδή, το σχέδιο) και την ικανότητα 

να ταιριάξουμε την παραγωγή κίνησης με αυτό το σχέδιο. Ως εκ τούτου, τόσο ο 

επαρκής προγραμματισμός κίνησης όσο και η εκτέλεση της είναι αναγκαία για τη 

γραφή. 
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Ο Levine (1987), περιλαμβάνει στον ορισμό της δυσπραξίας, τη δυσκολία 

στην ανάθεση των διαφόρων μυών ή μυϊκών ομάδων για τους ρόλους τους στη 

γραφή. Αυτός ο ορισμός εστιάζεται στην εκτέλεση ή την παραγωγική πτυχή της 

δυσπραξίας. Σύμφωνα με τον Levine, προκειμένου να κρατηθεί ένα μολύβι 

αποτελεσματικά και να παραχθεί ευανάγνωστη γραφή σε ένα αποδεκτό ποσοστό, 

τα δάχτυλα πρέπει να κρατάνε το μολύβι με τέτοιο τρόπο, ώστε μερικά δάχτυλα να 

είναι υπεύθυνα για τη σταθεροποίηση του μολυβιού και τα άλλα να είναι υπεύθυνα 

για την κινητοποίηση του. Σε ένα κανονικό «τρίποδο κράτημα (tripod grasp)», ο 

δείκτης είναι υπεύθυνος για τη σταθεροποίηση του μέσου γραφής και ο αντίχειρας 

με το μεσαίο δάχτυλο είναι υπεύθυνοι για την κινητικότητα του οργάνου κατά τη 

διάρκεια της γραφής. 

Ο κακός προγραμματισμός κίνησης και εκτέλεσης αναφέρεται ως 

δυσπραξία. Οι Deuel και Doar (1992) ορίζουν την δυσπραξία ως την «ανικανότητα 

να μαθευτούν ή να εκτελεστούν εκούσιες κινήσεις με την ευχέρεια που αναμένεται 

για την ηλικία ή/και τη λεκτική νοημοσύνη» . Οι Helmer και Myklebust (1965) 

συζητούν για τον ρόλο που διαδραματίζει η μνήμη για τις ακολουθίες κίνησης στο 

να σχηματίζονται σωστά τα γράμματα στη γραφή. Ο Luria (1966) περιγράφει δύο 

μορφές της δυσπραξίας. Η πρώτη μορφή περιλαμβάνει δυσκολία στην δημιουργία 

εικόνας μιας απαιτούμενης κίνησης. Η δεύτερη περιλαμβάνει μια βλάβη στο 

μηχανισμό του κεντρικού νευρικού συστήματος που είναι υπεύθυνος για τη 

δημιουργία του σχεδίου δράσης. Έτσι, το παιδί έχει το προσχέδιο για τη 

δράση/συμπεριφορά, αλλά έχει δυσκολία εφαρμογής του κινητικά (Levine, 1987).  

Η Ayres (1972, 1975, 1985) πρότεινε ότι το πρόβλημα στην αναπτυξιακή 

δυσπραξία είναι στη νευρική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα πριν από την 

εκτέλεση της κίνησης. Σύμφωνα με την Ayres, η δυσπραξία θεωρείται γενικά ως ένα 

πρόβλημα παραγωγής, επειδή η συνιστώσα της κίνησης είναι πιο αισθητή από την 

αισθητηριακή. Ωστόσο, κατά την άποψή της, η δυσπραξία είναι μια ανικανότητα 

ενσωμάτωσης αισθητηριακών και κινητικών πληροφοριών, και όχι απλώς της 

παραγωγής κίνησης. 

Τα παιδιά που υποφέρουν από λεπτής κινητικότητας δυσπραξία δείχνουν 

κακό συντονισμό κίνησης. Κατά καιρούς, αναθέτουν πάρα πολλούς μύες για την 

σταθεροποίηση του μολυβιού και πολύ λίγους μύες για τη κινητοποίησή του. Σε 
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άλλες περιπτώσεις, αναθέτουν πάρα πολλούς μυς για την κινητοποίηση του 

μολυβιού και πολύ λίγους μυς για τη σταθεροποίηση του. Έτσι, οι λαβές για το 

μολύβι τους είναι συχνά αναποτελεσματικές. Μπορούν να αναπτύξουν μια 

αγκυλωτή λαβή στην οποία απλώνουν τους τένοντες στο πίσω μέρος του βραχίονα, 

έτσι ώστε τα δάκτυλα κινούνται πολύ λίγο ή και καθόλου κατά τη διάρκεια της 

γραφής. Με αυτή τη λαβή, χρησιμοποιούν τους μεγαλύτερους μυς του καρπού και 

του αντιβραχίου που μπορεί να είναι ευκολότερο να ελεγχθούν από τους 

μικρότερους μύες στα δάχτυλα. Συχνά έχουν χαμηλή απόδοση με άλλα καθήκοντα 

λεπτής κινητικότητας που περιλαμβάνουν συντονισμένες κινήσεις, όπως το δέσιμο 

των παπουτσιών ή το σωστό κράτημα ενός πιρουνιού (Levine, 1987). 

Μια άλλη λαβή μολυβιού που υποδηλώνει δυσπραξία λεπτής κινητικότητας 

είναι εκείνη κατά την οποία το παιδί κρατά το μολύβι πολύ σφιχτά και κοντά στην 

«μύτη», όταν γράφει. Επιπλέον, οι μαθητές με δυσπραξία αλλάζουν συχνά λαβές 

μολυβιού και προτιμούν τη γραφή με καλλιτεχνικά γράμματα (writing in cursive) και 

όχι κεφαλαία (print). Δεν τους αρέσει να γράφουν και να διαμαρτύρονται ότι το χέρι 

τους πονάει όταν γράφουν. Η γραφή για αυτούς είναι ένα έργο υψηλής έντασης.Η 

δυπραξία λεπτής κινητικότητας συνδέεται συχνά με προβλήματα στην παραγωγή 

του λόγου, επειδή αυτά τα παιδιά έχουν συχνά δυσκολία στην ανάθεση των μυών 

του στόματος σε συγκεκριμένους ήχους ομιλίας (Levine, 1987, 1994). 

 

 

1.2.8. Κινητική Επεξεργασία 

 

Η κινητική επεξεργασία περιλαμβάνει την βάδιση, την ισορροπία, τη 

χειρονακτική επιδεξιότητα και τις γραφοκινητικές δεξιότητες ενός ατόμου και 

συμβάλλει στις δεξιότητες ανώτερης τάξης, όπως την μίμηση, και το σχεδιασμό 

κίνησης και εκτέλεσης (Provost et al, 2007). Η κινητική επεξεργασία μπορεί να 

επηρεάσει την ικανότητα ενός μαθητή να συντονίσει τις φυσικές κινήσεις που είναι 

απαραίτητες για τη γραφή, το παιχνίδι, την περιποίηση, και την ανάπτυξη του λόγου 

(Jackman & Stagnitti, 2007. Εθνικό Κέντρο Μαθησιακές Δυσκολίες, 2006). Οι 

κινητικές δυσκολίες μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ικανότητα του μαθητή να 

αλληλεπιδρά με αυτοπεποίθηση με τους συμμαθητές και να επηρεάσει την αυτο-
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αντίληψη (Piek, Baynam, & Barrett, 2006), καθώς και τη σχολική επίδοση (Feder & 

Majnemer, 2007) με αποτέλεσμα περισσότερα προβλήματα μάθησης (Sullivan & 

McGrath, 2003). 

 

 

1.2.9. Κιναισθητική Ανατροφοδότηση 

 

Ένα ακόμη συστατικό του κινητικού ελέγχου για ευανάγνωστο γραφικό 

χαρακτήρα που παράγονται σε ένα αποδεκτό ποσοστό είναι η ανατροφοδότηση του 

αισθητικοκινητικού συστήματος, ειδικά η κιναισθητική ανατροφοδότηση, κατά την 

εκτέλεση κινητικών δράσεων. Ο Luria (1966) επισημαίνει ότι για την 

αποτελεσματική κινητική δράση, πρέπει να υπάρχουν προσαγωγά ερεθίσματα από 

το σώμα στον εγκέφαλο που ενημερώνουν τον εγκέφαλο για τη θέση και την κίνηση 

του σώματος. Το σώμα στη συνέχεια, προσαρμόζεται με βάση αυτά τα ερεθίσματα 

για να αλλάξει το μοτίβο κίνησης μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό μοτίβο. Έτσι, 

είναι η κιναισθητική ανατροφοδότηση που διευκολύνει μια καλή αντιστοιχία 

μεταξύ του προγραμματισμού κίνησης και την εκτέλεση της. Στη γραφή, ο 

συγγραφέας έχει ένα κιναισθητικό σχέδιο στο μυαλό του και συγκρίνει αυτό το 

σχέδιο με την κιναισθητική ανατροφοδότηση και στη συνέχεια είτε διορθώνει, λύνει 

ή τερματίζει το γραφοκινητικό μοτίβο (Levine, 1987). 

Τα παιδιά με προβληματική κιναισθητική ανατροφοδότηση συχνά 

αναπτύσσουν μια λαβή γροθιάς στο μέσο γραφής. Με αυτή τη λαβή, επεκτείνουν 

τον αντίχειρα τους πάνω από το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο, περιορίζοντας την 

κινητικότητα των δακτύλων. Μπορεί επίσης να πιέζουν πολύ σκληρά το χαρτί με το 

μολύβι σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν την έλλειψη της κιναισθητικής 

ανατροφοδότησης. Επιπλέον, μπορεί να εξετάζουν προσεκτικά το μολύβι όταν 

γράφουν, προσπαθώντας έτσι, να καθοδηγήσουν το χέρι χρησιμοποιώντας οπτική 

ανατροφοδότηση η οποία είναι μια πολύ πιο αργή διαδικασία. Αυτός είναι ο λόγος 

που τα παιδιά με προβληματική κιναισθητική ανατροφοδότηση μπορεί να 

παράγουν ευανάγνωστη γραφή σε έναν πολύ μειωμένο ρυθμό. Καθώς προχωρούν 

στο σχολείο, ωστόσο, οι απαιτήσεις που τίθενται στη παραγωγή γραφής είναι πολύ 

μεγάλες και η αναγνωσιμότητα επιδεινώνεται. Αυτά είναι τα παιδιά που συχνά 
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κατηγορούνται ότι γράφουν «όταν εκείνα θέλουν». Επίσης, συχνά προτιμούν να 

χρησιμοποιούν μηχανικά μολύβια, επειδή παρέχουν περισσότερη τριβή στο χαρτί 

όταν γράφουν. Διαμαρτύρονται ότι το χέρι τους πονάει όταν γράφουν και δεν τους 

αρέσει να γράφουν. Οι επιδόσεις σε άλλες δεξιότητες λεπτής κινητικότητας μπορεί 

να είναι επαρκείς ή καλές, γιατί πολλές δεξιότητες λεπτής κινητικότητας δεν 

εξαρτώνται τόσο πολύ από την κιναισθητική ανατροφοδότηση. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργασίες που έχουν σχεδιαστεί για να 

βελτιώσουν την κιναισθητική ευαισθησία βελτίωσαν την απόδοση της γραφής 

περισσότερο από μια εργασία στην οποία εμπλέκονταν μόνο η εξάσκηση της 

γραφής. (Harris και Livesay, 1991). 

 

 

1.2.10. Οπτικο-Κινητικός Συντονισμός (ή οπτικο-κινητική ολοκλήρωση) 

 

Ο οπτικο-κινητικός συντονισμός είναι η διαδικασία της αντίληψης σχεδίων 

και σχημάτων και η χρήση των χεριών σε συντονισμό με την οπτική 

ανατροφοδότηση (Sanghavi & Kelkar, 2005). Αν και η μη-οπτική ή η κιναισθητική 

ανατροφοδότηση είναι καίριας σημασίας για τη γραφή, η οπτική ανατροφοδότηση 

είναι επίσης σημαντική. Η οπτική ανατροφοδότηση παρέχει καταφανή 

παρακολούθηση της γραφής, σε σχέση με την παρακολούθηση που παρέχεται από 

την μη-οπτική ανατροφοδότηση. Είναι αυτή η καταφανής παρακολούθηση που μας 

αποτρέπει από το να γράφουμε στο θρανίο, ξεπερνώντας τις γραμμές (Levine, 1987) 

και να μένουμε εντός των περιθωρίων. Οι δεξιότητες οπτικο-κινητικού συντονισμού 

είναι σημαντικές λόγω της συμβολής τους στην κανονική ανάπτυξη της 

χειρωνακτικής επιδεξιότητας, στον συντονισμό, στην ταχύτητα, στην ισορροπία και 

στη γραφή (Dawson & Watling, 2000a). Ο οπτικο-κινητικός συντονισμός έχει 

εντοπιστεί σε πολλές μελέτες ως πιο σημαντικός παράγοντας από τη γενική 

νοημοσύνη, την επιδεξιότητα δαχτύλων και την οπτική αντίληψη για τον 

προσδιορισμό απόδοσης της γραφής (Berry, 1997, Tseng & Murray 1994, Weil & 

Armundson, 1994, Williams et αϊ, 1993, in Berry, 1997). 

Ο οπτικο-κινητικός συντονισμός είναι: «ο βαθμός στον οποίο η οπτική 

αντίληψη και οι κινήσεις δαχτύλων-χεριών είναι καλά συντονισμένα» (Berry, 1997). 
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Μέσα από τον συντονισμό της οπτικής τροφοδοσίας και της κινητικής παραγωγής, 

οι κινητικές εργασίες (π.χ. γραφή) σχεδιάζονται, εκτελούνται, ελέγχονται και 

ρυθμίζονται. Ενώ ο οπτικο-κινητικός συντονισμός μπορεί ως εκ τούτου να 

επηρεάζεται από τα προβλήματα στην οπτική αντίληψη ή / και στο συντονισμό των 

κινήσεων, μερικά παιδιά με επαρκείς οπτικο-αντιληπτικές και κινητικού 

συντονισμού δεξιότητες εξακολουθούν να έχουν κακές επιδόσεις στο αξιολογήσεις 

οπτικο-κινητικού συντονισμού (Kulp, Mazzola & Mazzola, 2003), γεγονός που 

υποδηλώνει ότι ο οπτικο-κινητικός συντονισμός «είναι μεγαλύτερος από το 

άθροισμα των τμημάτων του»(Berry, 1997) και ότι «η παύλα στο οπτικό-κινητικός» 

(Berry, 1997) αντιπροσωπεύει την ολοκληρωμένη πολυπλοκότητα των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ παραγόντων όπως η γνωστική λειτουργία, η οπτική 

αντίληψη, η σταθερότητα του ώμου (Calder, 2010), η ιδιοδεκτικότητα, η 

κατευθυντικότητα και ο προγραμματισμός (van der Zee, 2010), ο έλεγχος λεπτής 

κινητικότητας, ο συντονισμός και η ψυχοκινητική ταχύτητα (Sanghavi, 2005).  

Οι αισθητικές διαφορές του οπτικού, κινητικού και οπτικο-κινητικού 

συντονισμού μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ανάγνωση, τη γραφή, και τις 

ικανότητες των μαθητών στην τάξη (Sanghavi & Kelkar, 2005)· καθιστώντας δύσκολο 

για τους μαθητές να ανταποκριθούν στους στόχους του σχολείου ακόμα και όταν 

έχουν τη γνωστική ικανότητα. Όταν οι αισθητήριες διεργασίες όπως ο οπτικο-

κινητικός συντονισμός επιδρά στην ικανότητα του μαθητή στο να εκτελέσει τα 

σχολικά του καθήκοντα, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να είναι σε θέση να 

γνωρίζουν πλήρως τι έχει μάθει (McHale & Cermak, 1992. Sanghavi& Kelkar, 2005). 

Σύμφωνα με McHale και Cermak (1992), η ολοκλήρωση πολλών εργασιών εξαρτάται 

από τον οπτικό, τον κινητικό και τον οπτικο-κινητικό συντονισμό (π.χ., ανάγνωση, 

γραφή και μαθηματικά). Σύμφωνα με Kulp (1999), η δυσκολία οπτικο-κινητικού 

συντονισμού ενός μαθητή συσχετίστηκε θετικά με την αντίληψη των εκπαιδευτικών 

για τη σχολική επιτυχία σε εργασίες όπως η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία και 

τα μαθηματικά. Αυτό υποδηλώνει ότι οι δεξιότητες οπτικο-κινητικού συντονισμού 

μπορεί να συνδέονται με τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, ανεξάρτητα της 

πνευματικής λειτουργίας (Kulp, 1999). 
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1.3. Γραφοκινητικές δεξιότητες και φύλο 

 

Η γραφή είναι μία από τις ικανότητες που τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν 

για την επίτευξη των κοινών απαιτήσεων σε μια τάξη στο δημοτικό σχολείο 

(Weintraub & Graham, 1998). 30% με 60% του χρόνου του παιδιού δαπανάται σε 

λεπτές κινητικές δραστηριότητες, με τη γραφή ως το κυρίαρχο καθήκον (McHale & 

Cermak, 1992). Η επιδέξια γραφή έχει επίσης θεωρηθεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για την μετέπειτα ακαδημαϊκή επιτυχία (Graham, Berninger, Abott, Abott, & 

Whitaker, 1997. Graham & Harris, 2000). Δυστυχώς, οι δυσκολίες γραφής 

παρατηρούνται συχνά σε παιδιά δημοτικών σχολείων, ιδιαίτερα σε αγόρια. Η 

επικράτηση έχει εκτιμηθεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 5% και 27% ανάλογα με το βαθμό, 

τα κριτήρια επιλογής, και μέσα που χρησιμοποιούνται (Hamstra-Bletz & Blöte, 1993. 

Karlsdottir & Stefansson, 2002. Mæland, 1992. Mojet, 1991. Smits-Engelsman & Van 

Galen, 1997). Μελέτες σε παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω, έδειξαν χαμηλότερη 

ποιότητα γραφής στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια (Berninger & Fuller 1992· 

Ziviani & WatsonWill 1998). Υπήρξαν επίσης έρευνες που έδειξαν ότι τα αγόρια 

διέθεταν καλύτερη ταχύτητα γραφής (Zivianni, 1996), ακρίβεια στο σχηματισμό 

κεκλιμένων γραμμών και γωνιών (Laszlo & Broderick, 1991) και καλύτερη 

επιτάχυνση και πίεση κατά την γραφή (Mergl et al, 1999). Σε γενικές γραμμές, τα 

κορίτσια ωριμάζουν γρηγορότερα και τελειοποιούν τις προφορικές και κινητικές 

δεξιότητες πιο γρήγορα από ό,τι τα αγόρια (Eggen & Kauchak, 2013). Έρευνες 

έδειξαν ότι τα κορίτσια τείνουν να ξεπερνούν τα αγόρια στην ανάγνωση σε όλα τα 

σχολικά έτη (Clark & Kragler, 2005. Gibb, Fergusson, & Horwood, 2008. Limbrick, 

Wheldall, & Madelaine, 2010. Marks, 2008). Πολλοί ερευνητές έχουν βρει διαφορές 

στην ταχύτητα και στην αναγνωσιμότητα μεταξύ των δύο φύλων. Τα κορίτσια 

τείνουν να γράφουν γρηγορότερα και περισσότερο ευανάγνωστα τόσο στο 

δημοτικό σχολείο όσο και στις μεγαλύτερες τάξεις (Dorfberger 2007, Weintraub 

2007). Το φύλο επίσης επηρεάζει τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών, αν και τα 

σχετικά δεδομένα είναι συχνά αντιφατικά. Οι ερευνητές είτε αναφέρουν διαφορά 

μεταξύ των δύο φύλων σε διάφορες κινήσεις (Brito & Santos-Morales, 2002. Largo, 

2001. Largo, Fischer & Rousson, 2003. Mathiowetz, Wiemer & Federman, 1986. 

Thomas & French, 1985) ή επικεντρώνονται στην ηλικία στην οποία τα αγόρια και τα 
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κορίτσια αποκτούν συγκεκριμένες κινητικές δεξιότητες (Gidley-Larson et al., 2007). 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Denckla (1973) τα κορίτσια φαίνονται ταχύτερα 

και καλύτερα συγχρονισμένα από τα αγόρια. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές δεν είναι 

προφανείς κατά την εφηβεία. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι οι δεξιότητες των 

αγοριών στο πέταγμα της μπάλας αναπτύσσονται νωρίτερα από των κοριτσιών, ενώ 

τα κορίτσια παρουσιάζουν χειρονακτικές ιδιότητες νωρίτερα από τα αγόρια 

(Giagazoglou et al., 2011, Junaid &Fellowes, 2006). Όσον αφορά την εξισορρόπηση, 

προηγούμενα ευρήματα έδειξαν ότι τα κορίτσια (Engel-Yeger, Rosenblum & Josman, 

2010, Gabbard, 2004), ήταν καλύτερα από τα αγόρια, ενώ άλλοι υποδηλώνουν 

μικρές διαφορές μεταξύ των φύλων (Βενετσάνου & Κάμπας, 2011). Η αξιολόγηση 

της κινητικής απόδοσης των παιδιών σε νεαρή ηλικία, έχει ιδιαίτερη σημασία 

δεδομένου ότι πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι η αδυναμία κίνησης 

σχετίζεται με γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικά προβλήματα (Piek, Hands & Licari, 

2012) και συνοδεύεται από διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ., αυτισμό, 

έλλειψη προσοχής υπερδραστηριότητα, δυσλεξία). Ωστόσο, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός μελετών απέτυχε να βρει διαφορές στα 

δύο φύλα σε κινητική απόδοση (Gaub & Carlson, 1997, Κάμπος και συν., 2003. 

Wilson et al. 1982). Κάποια αντιφατικά ευρήματα δείχνουν ότι οι διαφορές μεταξύ 

των δύο φύλων στην κινητικότητα είναι είτε πολύ μικρές, ώστε να ανιχνεύονται 

εύκολα, είτε περιορίζονται σε συγκεκριμένες κινητικές δεξιότητες μερικές από τις 

οποίες ευνοούν τα κορίτσια και κάποιες άλλες, τα αγόρια.  

 

 

1.4. Γραφοκινητικές δεξιότητες και ηλικία 

 

Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει την ανάπτυξη των ικανοτήτων στη γραφή, η 

οποία συνήθως περιγράφεται με όρους αναγνωσιμότητας και ταχύτητας. Ορισμένες 

μελέτες διαπίστωσαν μια σταδιακή βελτίωση της γραφικής αναγνωσιμότητας από 

την Α’ δημοτικού (Ziviani & Elkins, 1984) ή την Γ’ δημοτικού (αρχή της διδασκαλίας) 

στην Στ’ δημοτικού και μετά (Graham, Berninger, Weintraub, & Schafer, 1998. 

Hamstra-Bletz & Blöte, 1990)·, ενώ άλλες μελέτες έδειξαν ότι η γραφική 

αναγνωσιμότητα σταθεροποιείται στη Β’ ή Γ’ δημοτικού (Karlsdottir & Stefansson, 
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2002. Mojet, 1991. Sovik & Arntzen, 1991). Μία μελέτη διαπίστωσε ότι η ποιότητα 

της γραφής επιδεινώθηκε μετά την Στ’ δημοτικού, ενδεχομένως λόγω της 

ανάπτυξης του προσωπικού τρόπου γραφής (Graham et al, 1998). Η ταχύτητα 

γραφής βελτιώθηκε λιγότερο ή περισσότερο γραμμικά σε τάξεις του δημοτικού 

(Graham & Weintraub, 1996. Hamstra-Bletz & Blöte, 1990. Karlsdottir & Stefansson, 

2002. Ziviani, 1984). Μελέτες στις οποίες εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ της 

αναγνωσιμότητας και της ταχύτητας της γραφής, είτε βρήκε μόνο αδύναμες θετικές 

συσχετίσεις (Karlsdottir & Stefansson, 2002. Ziviani, 1984), ή καμία σημαντική σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών (Graham et al, 1998.. Rubin & Henderson, 1982. Sovik & 

Arntzen, 1991. Weintraub & Graham, 1998). Οι Graham και συν. (1998) 

διαπίστωσαν ότι η ταχύτητα γραφής εξήγησε μόνο το 1% της διακύμανσης στη 

γραφική αναγνωσιμότητα (λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό). Οι Weintraub και 

Graham (1998) ανέφεραν ότι η εντολή για γραφή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 

ταχύτητας της γραφής. 

Αναφέρεται ότι περίπου το 16% των παιδιών με προβλήματα γραφής στην Γ’ 

και Ε’ δημοτικού έδειξε προβλήματα λόγω της αργής ταχύτητας και της κακής 

ποιότητας, ή λόγω αργής ταχύτητας μόνο (Karlsdottir & Stefansson, 2002). Σύμφωνα 

με αυτούς τους συγγραφείς, η αργή ταχύτητα της γραφής θα μπορούσε να αναχθεί 

κυρίως σε μια δυσλειτουργία στην ποιότητα της γραφής. 

 

2. Σκοπός της εργασίας 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων σε παιδιά του δημοτικού, καθώς και η επίδραση της ηλικίας και του 

φύλου. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια της 

Β’ και της Ε’ τάξης του δημοτικού,ώστε να διαπιστωθεί συγκριτικά η επίδραση των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων στην ηλικία και το φύλο των παιδιών. Επίσης, να 

μελετηθεί το περιεχόμενο ενός κειμένου που θα πρέπει να γράψουν μέσα στη τάξη, 

το σύνολο των γραμμάτων που χρησιμοποίησαν, καθώς και τα ορθογραφικά λάθη 

που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της γραπτής παραγωγής λόγου τους. 
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3. Μέθοδος 

 

3.1. Συμμετέχοντες 

 

 Στην παρούσα εργασία έλαβαν μέρος αγόρια και κορίτσια από διαφορετικές 

τάξεις, η μία εκ των οποίων είναι η Β’ τάξη του δημοτικού και η Ε’ τάξη. Οι 

συμμετέχοντες ωστόσο, προέρχονταν από διαφορετικά σχολεία. Το πρώτο δείγμα 

παιδιών ήταν από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, ενώ το άλλο δείγμα παιδιών 

ήταν από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού. Τα παιδιά συνολικά και από τις 

δύο τάξεις και τα δύο σχολεία ανέρχονται στα 67 παιδιά. 

Αρχικά, τα αγόρια της Β’ τάξης της Φλώρινας και τα αγόρια της Β’ τάξης της 

Αθήνας ήταν 14. Στο Δημοτικό σχολείο της Αθήνας υπήρχαν 10 αγόρια, ενώ στο 

Δημοτικό σχολείο της Φλώρινας τα αγόρια ήταν μόλις 4. Όσον αφορά για τα 

κορίτσια στη Β’ τάξη συνολικά και από τα δύο σχολεία υπήρχαν 16 κορίτσια εκ των 

οποίων τα 8 κορίτσια προέρχονταν από το Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας και τα άλλα 

8 αντίστοιχα από το Δημοτικό Σχολείο της Φλώρινας.  

Στην Ε’ τάξη του Δημοτικού υπήρχαν 22 αγόρια και από τα δύο σχολεία που 

έχουν προαναφερθεί εκ των οποίων τα 12 αγόρια προέρχονταν από το Δημοτικό 

Σχολείο της Αθήνας και τα 10 από το Δημοτικό Σχολείο της Φλώρινας. Παράλληλα, 

τα κορίτσια της Ε’ τάξης ανέρχονται συνολικά και από τα δύο αντίστοιχα σχολεία 

στα 15 κορίτσια εκ των οποίων τα 6 κορίτσια ήταν από το Δημοτικό Σχολείο της 

Αθήνας και τα άλλα 9 από το Δημοτικό Σχολείο της Φλώρινας. Από τα παραπάνω 

παιδιά, τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα δεν αντιμετώπιζαν κάποια μαθησιακή ή 

κινητική δυσκολία εκτός από ένα αγόρι της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου της 

Αθήνας, το οποίο αντιμετώπιζε μία ελαφριάς μορφής αυτισμού. Σχετικά με την 

έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Φλώρινας δεν 

συμμετείχε κάποιος δάσκαλος/α κατά τη διάρκεια αυτής. Αντίθετα, στο Δημοτικό 

Σχολείο της Αθήνας σύμφωνα με απόφαση του διευθυντή του σχολείου οι 

δασκάλες των τάξεων έπρεπε να παρευρίσκονται καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας. 
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Β’ Δημοτικού: 30 παιδιά Ε’ Δημοτικού: 37 παιδιά 

Αγόρια: 14 Κορίτσια: 16 Αγόρια: 22 Κορίτσια: 15 

Σύνολο: 67 παιδιά 

 

 

3.2. Διαδικασία 

 

 Η εργασία πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και 

υλοποιήθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας κατά τον μήνα Δεκέμβριο, ενώ η 

εργασία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού πραγματοποιήθηκε το μήνα 

Φεβρουάριο. Και στα δύο σχολεία η εργασία διήρκησε μία διδακτική ώρα. Αρχικά, 

στις δύο τάξεις (Β’ και Ε’ Δημοτικού) και από τα δύο σχολεία υπήρξε μία εισαγωγή 

γι’αυτό που πρόκειται να παρουσιαστεί στα παιδιά, ώστε να αποκτήσουν μία ιδέα 

σχετικά με τη διαδικασία της συγκεκριμένης εργασίας. Επισημάνθηκε ωστόσο, ότι 

θα πρέπει να παρατηρήσουν ένα βίντεο , το οποίο έχει ως θέμα την φιλία και τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να διαθέτει μία φιλία για να θεωρείται αληθινή. Το 

βίντεο δεν διήρκησε πολύ, καθώς πρόκειται για ένα ολιγόλεπτο βίντεο πέντε 

λεπτών. Αφού λοιπόν, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του βίντεο τότε μοιράστηκαν 

τα φύλλα εργασίας, στα οποία αρχικά, έπρεπε να αποδώσουν ένα δικό τους τίτλο 

στο κείμενο που θα έπρεπε να αναπτύξουν, να σημειώσουν το όνομά τους και την 

τάξη τους και έπειτα να δημιουργήσουν ένα δικό τους κείμενο, το οποίο να 

σχετίζεται με το θέμα του βίντεο που παρατηρήσανε. Τα παιδιά μπορούσαν να 

επωφεληθούν από το υπόλοιπο της ώρας για να αναπτύξουν γραπτό λόγο. Στο 

τέλος, συγκεντρώθηκαν όλα τα γραπτά,τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με 

το φύλο, την ηλικία και μετέπειτα το σχολείο της Αθήνας ή της Φλώρινας από το 

οποίο προέκυψαν τα συγκεκριμένα γραπτά. Τα γραπτά αυτά μελετήθηκαν και 

αξιολογήθηκαν με κριτήριο μία βαθμολογική κλίμακα, η οποία ξεκινάει από τον 

αριθμό 1 που είναι ο χαμηλότερος βαθμός και τον αριθμό 10 που αντιπροσωπεύει 

τον υψηλότερο βαθμό. Αξιολογήθηκαν λοιπόν, ως προς το περιεχόμενο, δηλαδή την 

συσχέτιση της θεματολογίας του κειμένου και του οπτικοακουστικού υλικού 

(βίντεο), ως προς το σύνολο των γραμμάτων, δηλαδή της έκτασης του κειμένου που 

έπρεπε να γράψουν και ως προς τα ορθογραφικά λάθη που εντοπίστηκαν στα 
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γραπτά. Γι’αυτό τον λόγο, δημιουργήθηκαν πίνακες έχοντας ως κατηγορίες το 

περιεχόμενο, το σύνολο των γραμμάτων και τα λάθη. Έτσι, με βάση τις 

προαναφερθέντες κατηγορίες και την βαθμολογική κλίμακα αξιολογήθηκαν τα 

γραπτά των παιδιών, αφού υπολογίστηκε ο μέσος όρος των κατηγοριών αυτών 

διαχωρίζοντας την ηλικία των παιδιών, δηλαδή την τάξη και το φύλο τους. 

 

 

3.3. Εργαλεία 

 

3.3.1. Οπτικο-ακουστικό υλικό 

 

Το οπτικο-ακουστικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε για την  εργασία 

αποτελεί προσωπική μου δημιουργία 

και υλοποιήθηκε από παιδικές εικόνες 

ζώων, σπιτιών και δασών, αφού 

πρόκειται για μία κουκουβάγια και έναν 

λαγό που ζουν στο δάσος. Οι εικόνες 

αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τη 

δημιουργία ενός ολιγόλεπτου οπτικο-

ακουστικού υλικού (βίντεο) (περίπου 5 

λεπτά) και ως θέμα έχει τη φιλία, η 

οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 

στα παιδιά. Γι’ αυτό τον λόγο, το οπτικο-

ακουστικό υλικό(βίντεο) είχε ως στόχο 

να παρακινήσει το ενδιαφέρον των 

παιδιών, καθώς και να καταστεί οικείο 

και προσιτό προς εκείνα. Πιο 

συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο 

ήρωες ζώων την Βάγια την κουκουβάγια και τον Πέτρο τον λαγό, ώστε να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Η Βάγια η κουκουβάγια θεωρείται γνωστός 
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και οικείος χαρακτήρας για τα παιδιά, καθώς υπάρχει στο βιβλίο της γλώσσας της Β’ 

δημοτικού. Το βίντεο περιέχει την ιστορία της Βάγιας της κουκουβάγιας, η οποία 

είναι πολύ σοφή και διαβάζει αρκετά βιβλία. Η ιστορία λοιπόν, ξεκινάει με τον φίλο 

της τον Πέτρο τον λαγό, ο οποίος την επισκέπτεται για να του δώσει κάποια 

συμβουλή, επειδή μάλωσε με τους φίλους του. Η Βάγια συζητάει με τον φίλο της 

τον Πέτρο και εκείνος της διηγείται τι ακριβώς συνέβη με τους φίλους του. Η Βάγια 

ακούει με προσοχή τα λόγια του φίλου της και διαπιστώνει ότι αυτά τα πράγματα 

που συνέβησαν με τους φίλους του Πέτρου ήταν αρκετά σημαντικά, καθώς ο 

Πέτρος καταπάτησε κάποιους κανόνες που πρέπει να διαθέτει κάθε φιλία για να 

θεωρηθεί ως αληθινή. Κάποιοι από αυτούς τους κανόνες είναι να μην προδίδουμε 

ποτέ τα μυστικά των φίλων μας και να τους βοηθάμε όποτε μας έχουν ανάγκη. Αυτά 

λοιπόν, ήταν και τα σφάλματα που διέπραξε ο Πέτρος. Ωστόσο, η Βάγια μας 

μαθαίνει τι πρέπει να χαρακτηρίζει μία φιλία και ότι πρέπει να μην δίνεται σημασία 

στην εθνικότητα, την φυλή και το χρώμα του καθενός για να δημιουργηθεί μία 

πραγματική φιλία. Έτσι, η Βάγια συμβούλεψε σοφά τον Πέτρο για να ζητήσει 

συγνώμη από τους φίλους του και έπειτα από την χαρά του επιθυμούσε να 

ευχαριστήσει την κουκουβάγια με τις σοφές πάντα συμβουλές της. Στο βίντεο αυτό 

εκτός από τους ήρωες ζώων, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες εικόνες από παιδικά 

παραμύθια και τοποθετήθηκαν στο κάτω μέρος των εικόνων αυτών υπότιτλοι οι 

οποίοι αφηγούνταν την ιστορία, ώστε να διαθέτουν την δυνατότητα τα παιδιά να 

προλαβαίνουν να τους διαβάσουν καλύτερα, με σκοπό να κατανοηθεί η ιστορία του 

οπτικο-ακουστικού υλικού (βίντεο). Ως εργαλεία για την διεξαγωγή του βίντεο 

χρησιμοποιήθηκε ένας προτζέκτορας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα φύλλα 

που δόθηκαν για να γράψουν τα παιδιά. Το οπτικο-ακουστικό υλικό (βίντεο) που 

χρησιμοποιήθηκε για την εργασία υπάρχει στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 

https://www.youtube.com/watch?v=v0bpLw1xvC0&feature=youtu.be 

 

3.3.2. Το φύλλο εργασίας 

 Στο φύλλο εργασίας που δόθηκε στα παιδιά στην αρχή του, πρέπει να 

συμπληρωθεί το όνομα και η τάξη τους. Στη συνέχεια, υπάρχει μία εκφώνηση στην 

οποία αναφέρεται τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, δηλαδή να δημιουργήσουν έναν 

δικό τους τίτλο για το κείμενο που πρόκειται να γράψουν,το οποίο να έχει ως θέμα 

https://www.youtube.com/watch?v=v0bpLw1xvC0&feature=youtu.be
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τη φιλία. Έπειτα, υπάρχει μία κενή γραμμή πάνω στην οποία πρέπει να γράψουν 

τον τίτλο του κειμένου, καθώς δίπλα από την κενή αυτή γραμμή αναγράφεται η 

λέξη τίτλος. Αφού λοιπόν, συμπληρώσουν και τον τίτλο του κειμένου τους πρέπει να 

αναπτύξουν το κείμενό τους πάνω στις γραμμές που υπάρχουν.  
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4. Αποτελέσματα 

 

 Αφού συγκεντρώθηκαν τα γραπτά με βάση το περιεχόμενο, τα σύνολο των 

γραμμάτων και τα λάθη των παιδιών, τα οποία αξιολογήθηκαν με μία βαθμολογική 

κλίμακα από το 1 ως το χαμηλότερο ως το 10 ως το υψηλότερο. Αφότου 

ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία καταγράφηκαν όλοι οι βαθμοί αυτοί από το 1-10 

στους πίνακες, οι οποίοι διαχωρίστηκαν ως προς την ηλικία(τάξη) και ως προς το 

φύλο.Υπολογίστηκαν λοιπόν, οι παρακάτω βαθμοί και μ΄αυτό τον τρόπο προέκυψε 

ο μέσος όρος του περιεχομένου, του συνόλου γραμμάτων και των λαθών 

αντίστοιχα. Μετέπειτα, δημιουργήθηκαν τα παρακάτω γραφήματα με τους μέσους 

όρους που συγκεντρώθηκαν από την κάθε κατηγορία του περιεχομένου, του 

συνόλου γραμμάτων και των λαθών και τοποθετήθηκαν μ’αυτό τον τρόπο,ώστε να 

διαφαίνεται σχηματικά ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος μέσος όρος της ηλικίας και 

του φύλου που ανήκει κάθε φορά. 

 

 

4.1. Περιεχόμενο 

 

Από την καταγραφή των στοιχείων στους παρακάτω πίνακες (βλ. Πίνακα 1 

και Γράφημα 1) για το περιεχόμενο του κειμένου, παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια της 

Β’ τάξης του δημοτικού έγραψαν κατά μέσο όρο 5,85 ως προς το περιεχόμενο. Τα 

αγόρια της Ε’τάξης παρατηρείται ότι έγραψαν 6,77 ως περιεχόμενο. Ως προς το 

περιεχόμενο, τα κορίτσια της Β’ τάξης έγραψαν 9,25, ενώ τα κορίτσια της Ε’ τάξης 

έγραψαν 7,4 στο περιεχόμενο. Παρατηρείται ότι ως προς το περιεχόμενο τα αγόρια 

της Β’τάξης υστερούν σε σύγκριση με τα αγόρια της Ε’ τάξης. Τα κορίτσια της 

Β’τάξης ωστόσο, υπερτερούν ως προς το περιεχόμενο , σε σύγκριση με τα κορίτσια 

της Ε’ τάξης, αφού τα κορίτσια Β’τάξης αξιολογήθηκαν με 9,25 και τα κορίτσια της Ε’ 

τάξης με 7,4 , καθώς το περιεχόμενο στα κορίτσια της Β΄τάξης ήταν πιο σχετικό με 

το θέμα του βίντεο, σε σχέση με τα αγόρια της Β’ τάξης, τα αγόρια της Ε’τάξης και 

τα κορίτσια της Ε΄τάξης αντίστοιχα. 
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4.2. Σύνολο Γραμμάτων 

 

Ως προς το σύνολο γραμμάτων, δηλαδή την έκταση του κειμένου που 

έγραψαν τα παιδιά (βλ. Πίνακα 1 και Γράφημα 3) παρατηρείται ότι τα αγόρια της Ε’ 

τάξης υστερούν περισσότερο με 250 γράμματα συνολικά, ενώ τα κορίτσια της Ε’ 

τάξης παρατηρείται ότι η έκταση των κειμένων τους ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με 

όλους τους υπόλοιπους με 353 γράμματα, ενώ και τα κορίτσια της Β’ τάξης 

παρατηρείται ότι διαθέτουν 340 σύνολο γραμμάτων και τα αγόρια της Β’ τάξης 273.  

 

 

4.3. Λάθη 

 

Ως προς τα λάθη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της γραφής (βλ. 

Πίνακα 1 και Γράφημα 2) παρατηρείται ότι τα αγόρια της Β΄ τάξης με 4,5 συνολικό 

βαθμό πραγματοποιούν περισσότερα λάθη σε σχέση με τα κορίτσια της Ε΄ τάξης με 

5,53, τα οποία έχουν λιγότερα λάθη. Παρατηρείται ωστόσο, ότι τα κορίτσια και της 

Β’ και της Ε’ τάξης πραγματοποιούσαν λιγότερα λάθη σε σχέση με τους υπολοίπους. 

 

Αγόρια 

Β’ Δημοτικού 

α/α Περιεχόμενο Σύν. Γραμμάτων Λάθη 

1 9 174 10 

2 8 199 6 

3 9 136 10 

4 2 279 10 

5 4 126 1 

6 1 132 9 

7 8 180 3 

8 1 642 1 

9 1 651 1 



 41 

10 8 177 1 

11 6 219 5 

12 8 209 1 

13 9 567 3 

14 8 132 2 

Μ.Ο. 5.85 273 4.5 

Ε’ Δημοτικού 

α/α Περιεχόμενο Σύν. γραμμάτων Λάθη 

1 10 223 1 

2 10 553 4 

3 2 434 1 

4 10 531 8 

5 9 331 2 

6 10 482 8 

7 9 516 7 

8 8 312 6 

9 10 245 10 

10 7 244 8 

11 10 257 7 

12 10 160 10 

13 7 69 10 

14 0 0 0 

15 9 78 8 

16 9 166 5 

17 1 251 6 

18 9 83 3 

19 1 123 5 

20 6 142 3 

21 0 0 0 

22 2 301 5 

Μ.Ο. 6.77 250 5.31 
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Κορίτσια 

                                                        Β’ Δημοτικού 

α/α Περιεχόμενο Σύν. γραμμάτων Λάθη 

1 10 667 1 

2 6 497 8 

3 8 391 1 

4 10 271 10 

5 10 284 10 

6 10 234 8 

7 8 211 10 

8 9 89 8 

9 9 418 2 

10 10 117 10 

11 9 276 1 

12 10 511 1 

13 10 429 1 

14 10 429 1 

15 10 456 4 

16 9 167 1 

Μ.Ο. 9.25 340 4.81 

Ε’ Δημοτικού 

α/α Περιεχόμενο Σύν. γραμμάτων Λάθη 

1 9 370 6 

2 7 395 1 

3 7 600 4 

4 6 366 1 

5 8 725 3 

6 7 248 8 

7 10 375 7 

8 7 82 5 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα Περιεχομένου, Συνόλου Γραμμάτων, Λαθών και 

μέσοι όροι σε κάθε τάξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 5 552 10 

10 8 300 5 

11 10 231 9 

12 10 168 10 

13 10 298 9 

14 2 235 3 

15 5 350 2 

Μ.Ο. 7.4 353 5.53 
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Γράφημα 1. Βαθμοί περιεχομένου ανά τάξη και φύλο. 
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Γράφημα 2. Βαθμοί λαθών ανά τάξη και φύλο. 
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Γράφημα 3. Σύνολο γραμμάτων ανά τάξη και φύλο. 
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5. Συζήτηση 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων σε παιδιά του δημοτικού και η επίδραση της ηλικίας, αλλά και του 

φύλου. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε η παρουσίαση ενός οπτικο-

ακουστικού υλικού (βίντεο) με θέμα τη φιλία, το οποίο δημιουργήθηκε για να 

προσεγγίσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων και επιλέχτηκε το συγκεκριμένο 

θέμα που αφορά τη φιλία, καθώς θεωρείται αρκετά προσιτό και ευχάριστο για 

όλους τους μαθητές/τριες. Το συγκεκριμένο οπτικο-ακουστικό υλικό(βίντεο) 

θεωρείται ως το έναυσμα για να γράψουν το δικό τους κείμενο στα φύλλα εργασίας 

που τους δόθηκαν,το οποίο να είναι σχετικό με το οπτικο-ακουστικό υλικό που 

παρουσιάστηκε.  

Έτσι, το οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) παρουσιάστηκε στους 

μαθητές/τριες, από τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό παρακολούθησε το 

συγκεκριμένο υλικό. Έπειτα, μοιράστηκε σε αυτούς κάποια φύλλα εργασίας, στα 

οποία χρειάστηκε να συμπληρωθεί το όνομα, η τάξη, ο τίτλος του κειμένου και το 

κείμενο που πρόκειται να αναπτυχθεί. Γι’αυτό τον λόγο, επισημάνθηκε ότι το 

κείμενο που θα δημιουργηθεί πρέπει να σχετίζεται με το οπτικοακουστικό υλικό 

(βίντεο) που παρουσιάστηκε στην αρχή της εργασίας. Παρατηρήθηκε ότι αρκετά 

παιδιά και κυρίως τα αγόρια της τάξης δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμα και 

διατεθειμένα να γράψουν ένα τέτοιο κείμενο και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε σε 

αρκετά αγόρια της Ε’ τάξης δεν διέθετε το γραπτό τους επαρκές σύνολο γραμμάτων 

για τον λόγο που διαπιστώθηκε, ενώ σχετικά με το περιεχόμενο, για τα αγόρια 

παρατηρήθηκε ότι τα γραπτά τους ήταν εντός του θέματος της φιλίας δηλαδή, του 

θέματος που παρουσιάστηκε στο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο). Παράλληλα, 

υπήρχε κάποιος μαθητής, ο οποίος δεν επιθυμούσε να γράψει καθόλου, παρόλο τις 

συνεχείς προσπάθειες παρότρυνσής του. Σε αντίθεση, τα κορίτσια της Ε΄ τάξης ήταν 

αρκετά υπάκουα και ενεργητικά, καθώς σύμφωνα με τη μελέτη και τον έλεγχο των 

γραπτών τους διαπιστώθηκε ότι υπερτερούσαν ως προς το περιεχόμενο σε σχέση 

με τα αγόρια της Ε’τάξης, οπότε τα κείμενα που έγραψαν ήταν ιδίου θέματος με του 



 46 

οπτικο-ακουστικού υλικού (βίντεο), καθώς επίσης παρατηρήθηκε ότι υπερτερούσαν 

ωστόσο στο σύνολο των γραμμάτων, λόγω της προθυμίας τους και της 

ενεργητικότητας τους, όπως επίσης φάνηκε να υπερτερούν και ως προς τα λάθη.  

Στη συνέχεια, η εργασία πραγματοποιήθηκε στην Β΄ τάξη του σχολείου της 

Φλώρινας κατά την οποία αρχικά δημιουργήθηκε μία εισαγωγή γι’ αυτό που 

πρόκειται να ακολουθήσει. Έτσι, στα παιδιά παρουσιάστηκε πάλι στην αρχή το 

οπτικο-ακουστικό υλικό(βίντεο), το οποίο φάνηκε να τους προκαλεί ιδιαίτερη 

εντύπωση και αρκετό ενθουσιασμό. Αφού λοιπόν, το οπτικο-ακουστικό υλικό 

παρακίνησε τα παιδιά και κέντρισε το ενδιαφέρον τους μοιράστηκαν τα φύλλα 

εργασίας που προαναφέρθηκαν. Οι οδηγίες ήταν σαφείς και όλα τα παιδιά 

ξεκίνησαν να γράφουν το κείμενό τους με περίσσεια ευχαρίστηση και χαρά. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της γραφής του 

κειμένου τους τα παιδιά και των δύο φύλων επιθυμούσαν να γράψουν αρκετά 

πράγματα σχετικά με το οπτικο-ακουστικό υλικό(βίντεο), αφού όπως διαπιστώθηκε, 

το θέμα του ήταν αρκετά ενδιαφέρον και προσιτό στα παιδιά. Έτσι παρατηρήθηκε, 

από τα γραπτά των παιδιών ότι το περιεχόμενο του κειμένου των αγοριών της Β’ 

τάξης δεν σχετιζόταν με το θέμα της φιλίας, σε αντίθεση με τα κορίτσια που το θέμα 

των κειμένων τους ήταν ιδιαίτερα εύστοχο και σχετιζόταν με αυτό του 

οπτικοακουστικού υλικού(βίντεο) που παρουσιάστηκε. Ωστόσο, ως προς τα λάθη 

που δημιουργήθηκαν κατά τη γραφή του κειμένου παρατηρείται ότι τα κορίτσια της 

Β΄ τάξης έκαναν λιγότερα λάθη, σε σχέση με τα αγόρια της ίδιας τάξης, ενώ 

διαπιστώνεται ότι τα κορίτσια της Β΄ τάξης υπερτερούν και ως προς το σύνολο των 

γραμμάτων σε σχέση με τα αγόρια της ίδιας πάλι τάξης, αφού τα κορίτσια εξαρχής 

φάνηκαν πιο πρόθυμα και διατεθειμένα να γράψουν. 

Όσον αφορά στο σχολείο της Αθήνας η εργασία πραγματοποιήθηκε με την 

παρουσίαση του ίδιου οπτικο-ακουστικού υλικού(βίντεο) με θέμα τη φιλία και στη 

συνέχεια, αφού διευκρινίστηκε ότι πρέπει να γράψουν ένα δικό τους κείμενο με το 

θέμα της φιλίας, μοιράστηκαν τα φύλλα εργασίας, στα οποία έπρεπε να αναπτυχθεί 

ο γραπτός τους λόγος. Όλα τα παιδιά πάλι της Β΄ τάξης ανεξαρτήτου φύλου 

φάνηκαν πολύ ενθουσιασμένα στη παρουσίαση του οπτικο-ακουστικού 

υλικού(βίντεο) και έγραψαν ό,τι έπρεπε χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. 

Μόνο ένας μαθητής δεν επιθυμούσε να παραδώσει το γραπτό του, παρά την 
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προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε για να το δώσει. Στην Ε’ τάξη ολοκληρώθηκε η 

ίδια διαδικασία με την παρουσίαση του οπτικο-ακουστικού υλικού(βίντεο) και της 

γραφής του φύλλου εργασίας. Τα παιδιά ήταν αρκετά ήσυχα και δεν 

παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Τα φύλλα εργασίας της Β΄ και της Ε’ τάξης 

αξιολογήθηκαν ως προς το περιεχόμενο, δηλαδή ως προς τη συσχέτιση του θέματος 

του κειμένου τους και του θέματος του οπτικο-ακουστικού υλικού(βίντεο), το 

σύνολο των γραμμάτων, δηλαδή την έκταση του κειμένου τους και ως προς τα 

ορθογραφικά λάθη που πραγματοποίησαν. 

Οι δυσκολίες γραφής παρατηρούνται συχνά σε μαθητές/τριες δημοτικών 

σχολείων, ιδιαίτερα σε αγόρια (Hamstra-Bletz & Blöte, 1993. Karlsdottir & 

Stefansson, 2002. Mæland, 1992. Mojet, 1991. Smits-Engelsman & Van Galen, 1997). 

Τα αγόρια κυρίως της Ε’τάξης παρατηρήθηκε από την εργασία ότι η γραφή των 

κειμένων τους σχετίζονταν ως προς το θέμα της φιλίας, δηλαδή ως προς το 

περιεχόμενο, ενώ στα αγόρια της Β’ τάξης σχετίζονταν λιγότερο το θέμα των 

κειμένων τους με το θέμα του οπτικο-ακουστικού υλικού(βίντεο). Επιπρόσθετα, 

όσον αφορά προς τα λάθη που παρατηρήθηκαν τα αγόρια της Ε’ τάξης δεν έχουν 

δημιουργήσει τόσα λάθη,ενώ τα αγόρια της Β’ τάξης έχουν πραγματοποιήσει 

περισσότερα. Ωστόσο, τα αγόρια της Ε’ τάξης η έκταση του κειμένου τους υστερεί 

αρκετά, όπως επίσης και των αγοριών της Β΄ τάξης.  

Πιθανώς αυτό να συμβαίνει λόγω της διαφορετικής ηλικίας μεταξύ της Β’ και 

της Ε’ τάξης, αλλά και του φύλου. Πιο συγκεκριμένα, στα αγόρια της Ε΄ τάξης 

παρατηρήθηκε η έλλειψη θετικής στάσης και προθυμίας στη γραφή του κειμένου 

και η αδιαφορία και έλλειψης ενδιαφέροντος στη παρουσίαση του οπτικο-

ακουστικού υλικού(βίντεο), πιθανόν λόγω του περιεχομένου του, το οποίο ίσως 

αφορά μαθητές/τριες μικρότερων ηλικιών. Αντίθετα, όσον αφορά τα αγόρια της Β’ 

τάξης δεν παρατηρήθηκε κάτι παρόμοιο, καθώς υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμός για το περιεχόμενο του οπτικο-ακουστικού υλικού(βίντεο). Λόγω της 

μικρής ηλικίας και του περιορισμένου γνωστικού επιπέδου τους πιθανόν να μην 

κατάφεραν να γράψουν μεγάλη έκταση στο γραπτό τους λόγο, ίσως και λόγω του 

εύκολου αποπροσανατολισμού από εξωτερικούς παράγοντες και της 

υπερκινητικότητας, ώστε να προκαλείται έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης που 

παρατηρείται συνήθως στις συγκεκριμένες κυρίως ηλικίες. 
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Μελέτες σε παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω, έχουν δείξει χαμηλότερη 

ποιότητα γραφής στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια (Berninger & Fuller 1992· 

Ziviani & WatsonWill 1998). Από τη διεξαγωγή της εργασίας διαπιστώθηκε ότι τα 

κορίτσια της Β’ τάξης υπερτερούν ως προς το περιεχόμενο του κειμένου που 

χρειάστηκε να γράψουν σε σχέση με τα άλλα παιδιά, καθώς επίσης τα λάθη των 

κοριτσιών της Ε’ τάξης παρατηρήθηκαν πως ήταν τα λιγότερα.  

Ενδεχομένως αυτό να συμβαίνει, γιατί τα κορίτσια της Ε’ τάξης, αλλά και της 

Β’ τάξης διέθεταν περισσότερη υπακοή και συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της 

γραφής του κειμένου. Μελέτες σε παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω, έχουν δείξει 

χαμηλότερη ποιότητα γραφής στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια (Berninger & 

Fuller 1992· Ziviani & WatsonWill 1998). Ωστόσο, όσον αφορά τα κορίτσια της Ε’ 

τάξης κυρίως παρατηρείται πιθανόν καλύτερο γνωστικό και μορφωτικό επίπεδο 

λόγω όχι μόνο της ηλικίας τους, αλλά και του φύλου τους, αφού παρατηρούνται 

πολύ πιο συνεργάσιμα και επιμελή από τα αγόρια, καθώς και λόγω του λιγότερου 

αριθμού ορθογραφικών λαθών. Τα κορίτσια της Β’ τάξης μόνο παρατηρήθηκαν να 

πραγματοποιούνται περισσότερα λάθη, πιθανόν όμως λόγω της μικρότερης ηλικίας 

τους.Γι’αυτό τον λόγο λοιπόν, ως προς το σύνολο των γραμμάτων, δηλαδή την 

έκταση του κειμένου τους στα κορίτσια της Ε’ τάξης παρατηρείται να υπερτερούν 

ξανά σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές, αφού τα κορίτσια τείνουν να γράφουν 

γρηγορότερα και περισσότερο ευανάγνωστα τόσο στο δημοτικό σχολείο όσο και 

στις μεγαλύτερες τάξεις (Dorfberger 2007, Weintraub 2007). 

Οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις δεν μου προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση, 

δηλαδή ότι τα κορίτσια θεωρούνται καλύτερα στα θέματα γραφής σε σχέση με τα 

αγόρια, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών θεωρούνταν πάντοτε 

περισσότερο υπεύθυνα, δημιουργικά, επιμελή και συνεργάσιμα από τα 

περισσότερα τουλάχιστον, αγόρια. Σε γενικές γραμμές, τα κορίτσια ωριμάζουν 

γρηγορότερα και τελειοποιούν τις προφορικές και κινητικές δεξιότητες πιο γρήγορα 

από ό,τι τα αγόρια (Eggen & Kauchak, 2013). Πιθανόν το γεγονός αυτό να οφείλεται 

σε έμφυτη τάση των κοριτσιών, καθώς τα κορίτσια εδώ και πάρα πολλά χρόνια 

θεωρούνταν ότι αναπτύσσονται γρηγορότερα διανοητικά σε σχέση με τα αγόρια 

χωρίς βέβαια να μην υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.  
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Βασικός περιορισμός της έρευνας ήταν ο σχετικά μικρός αριθμός παιδιών 

που συμμετείχαν σε αυτή, καθώς επίσης το φύλλο εργασίας έπρεπε να ήταν 

καλύτερα σχεδιασμένο, ώστε να βοηθάει περισσότερο τους μαθητές/τριες της Β’ 

τάξης να γράψουν. Ωστόσο, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένες τάξεις 

δηλαδή, της Β’ και Ε’ τάξης του δημοτικού. Όσον αφορά την ιστορία του οπτικο-

ακουστικού υλικού (βίντεο) κέντριζε το ενδιαφέρον περισσότερο των μικρότερων 

τάξεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εργασίας στο σχολείο της Φλώρινας οι 

δάσκαλοι/ες δεν παρευρίσκονταν στο χώρο της τάξης, εν αντιθέσει με τους 

δασκάλους/ες στο σχολείο της Αθήνας. 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα είναι α) να συμμετέχει μεγαλύτερος 

αριθμός μαθητών/τριών, β) καθώς ωστόσο το φύλλο εργασίας να έχει σχεδιαστεί με 

πιο σαφείς οδηγίες για τα παιδιά των μικρών κυρίως τάξεων, ώστε να δημιουργηθεί 

μεγαλύτερο κίνητρο να γράψουν. Παράλληλα, γ) η δημιουργία της ιστορίας του 

οπτικο-ακουστικού υλικού (βίντεο) να ενδιαφέρει περισσότερο τις μεγαλύτερες 

τάξεις του δημοτικού, ώστε να παρακινούνται να γράψουν σε ποιοτικό, αλλά και σε 

ποσοτικό βαθμό και δ) ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί και η πολυπλοκότητα του 

αλφαβήτου (π.χ. διαφορά λατινικού-ελληνικού-κινεζικού). 
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