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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της λεπτής κινητικότητας των 

παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Για τον σκοπό αυτό, οργανώθηκε και 

εφαρμόσθηκε μια πιλοτική παρέμβαση σε ένα μαθητή έξι ετών, της Α΄ τάξης του 

δημοτικού σχολείου, ο οποίος έχει διαγνωσθεί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. 

Η μορφή κάθε παρέμβασης βασίστηκε σε παιγνιώδης δραστηριότητες και είχε ως 

στόχο τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, την ενίσχυση της επίδοσης του 

μαθητή, όσον αφορά το γνωστικό επίπεδο, και την ενεργό συμμετοχή του στις 

δραστηριότητες των παρεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δώδεκα 

συναντήσεις. Από τις συναντήσεις αυτές, η πρώτη και η τελευταία αφορούσαν τις 

μετρήσεις του προέλεγχου και του μετέλεγχου. Οι υπόλοιπες δέκα συναντήσεις 

αφορούσαν την εφαρμογή των δέκα διδασκαλιών στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το 

παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή του 

μαθητή. Για την αξιολόγηση της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν τα ημερολόγια της 

διδάσκουσας. Έπειτα από κάθε παρέμβαση πραγματοποιούνταν αξιολόγηση μέσα 

από τη συμπλήρωση των ημερολογίων. Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων των 

δύο μετρήσεων γίνεται εμφανές, ότι ο εν λόγω μαθητής παρουσίασε σημαντική 

βελτίωση σε όλους τους στόχους που τέθηκαν κατά τη δημιουργία της εφαρμογής 

του πιλοτικού προγράμματος. Γίνεται αντιληπτό ότι έπειτα από την εφαρμογή 

πιλοτικών προγραμμάτων με βάση το παιχνίδι, σε παιδιά με αυτισμό, είναι εφικτό 

να βελτιωθούν σημαντικά oι στόχοι που τέθηκαν. 
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Λεπτή κινητικότητα, Αυτισμός, γραφοκινητικές δεξιότητες, παρέμβαση. 
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Abstract  

 

The purpose of this study is to investigate the fine mobility of children with diffuse 

developmental disorder. To achieve this goal, was organized a pilot intervention and 

applied to a six-year-old pupil attending the First Grade of Primary School who is 

diagnosed with a diffuse developmental disorder. The form of each intervention 

based on playful activities and aimed at improving fine mobility, enhancing pupil 

performance in the cognitive level and its active participation in the activities of the 

interventions. Particulary, twelve meetings were held in participant home of which, 

first and last one, related to pre-control and post-test measurements and the other 

ten related to the implementation of the ten teachings, in which playful activities 

were used as a learning tool in order to achieve student's active participation. The 

calendars of the teacher were used to evaluate the intervention. After each 

intervention an evaluation was made through the calendars of the lecturer. From the 

comparison of the results of measurements, it becomes clear that the student 

presented a significant improvement in all the objectives set during the 

implementation of the pilot project. It is perceived that after the implementation of 

pilot programs, specialized educational activities based on playful activities for 

children with autism, it is significantly feasible to improve the objectives set. 

 

Keywords: fine motor skills, autism, graphomotor skills, intervention. 
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Εισαγωγή  

 

Ο όρος «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» χρησιμοποιείται ως όρος 

ομπρέλα που περιλαμβάνει μια κλίμακα προβλημάτων και συνδρόμων τα οποία 

αποτελούν το αυτιστικό φάσμα. Ο όρος «διάχυτες» οφείλεται στο γεγονός ότι 

επηρεάζουν όλη την ανάπτυξη του ατόμου και ο όρος «αναπτυξιακές» 

χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι το πρόβλημα εμφανίζεται τη χρονική περίοδο της 

ανάπτυξης του ατόμου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρία βασικά γνωρίσματα: 

α) διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση, β) διαταραχές στη λεκτική μη 

λεκτική επικοινωνία, γ) επαναληπτικά και στερεότυπα σχήματα συμπεριφοράς 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Την τελευταία δεκαετία, υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ περίπου 1 στα 100 

παιδιά διαγιγνώσκεται με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Η μεγάλη συχνότητα 

εμφάνισής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη η αιτία που 

προκαλεί τον αυτισμό, δημιουργεί άγχος σε γονείς και φορείς υγείας με 

αποτέλεσμα να επιδιώκουν την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση καθώς έχει 

αποδειχθεί πως η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να επιφέρει έως και πλήρη 

επαναφορά περίπου στο 30% με 40% των παιδιών, καθώς η διάγνωση μπορεί να 

γίνει από 18-36 μηνών (Baird, Cass & Slonims, 2003). 

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία στο σχολικό πλαίσιο αποτελεί 

επίσης και η κινητική ανάπτυξη των παιδιών. Ένας σημαντικός λόγος που η λεπτή 

κινητικότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σχολική επιτυχία αφορά τη 

γραφή. Μέσω της ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας επωφελείται ο τομέας της 

γραφής.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της λεπτής κινητικότητας 

των παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Για τον σκοπό αυτό, οργανώθηκε 

και εφαρμόσθηκε μια πιλοτική παρέμβαση σε ένα μαθητή έξι ετών, της Α΄ τάξης 

μέσα από την εφαρμογή πιλοτικών εφαρμογών διδασκαλίας με παιγνιώδη μορφή 

καθώς και τη συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες που βασίζονται στο 

μαθησιακό του προφίλ και έχουν στόχο την βελτίωση της λεπτής κινητικότητας. Το 

παιδί που έλαβε μέρος στην παρούσα εργασία ζει την Κατερίνη Πιερίας και είναι 6 
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ετών και είναι μαθητής της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Το 2015 διαγνώστηκε 

με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και συγκεκριμένα με διαταραχή στο λόγο. Η 

διάγνωση αυτή ισχύει μέχρι και σήμερα. Το 2012 είχε διαγνωσθεί λανθασμένα με 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Ο μαθητής 

παρακολούθησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με διάφορες εξειδικευμένες 

δραστηριότητες με παιγνιώδη μορφή. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

απαιτούσαν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και πραγματοποιήθηκαν υπό την 

καθοδήγηση της διδάσκουσας. Τέλος, έγινε επανάληψη των μετρήσεων έτσι ώστε 

να αξιολογηθεί η επίδοση του μαθητή. 

 Η παρούσα εργασία απαρτίζεται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναλύεται ο αυτισμός, παρατίθεται ο ορισμός της διαταραχής του φάσματος του 

αυτισμού, τα αίτια που τον προκαλούν, τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει 

ένα παιδί με αυτισμό και τέλος γίνεται αναφορά στη διάγνωση του αυτισμού. 

Επίσης, αναφέρεται η σημαντικότητα της έγκαιρης παρέμβασης σε μαθητές με 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, τονίζοντας τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα που 

προσφέρει. 

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο στο οποίο αναλύεται η έννοια της κινητικής 

ανάπτυξης των παιδιών. Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο υποενότητες. Η πρώτη 

αναφέρεται στη λεπτή κινητικότητα ενώ η δεύτερη στις γραφοκινητικές δεξιότητες. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται πιο ειδικό σε σχέση με το δεύτερο και αναλύει τη 

λεπτή κινητικότητα αλλά και τις γραφοκινητικές δεξιότητες των παιδιών με διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή. Αναφέρεται στην αλληλεπίδραση της λεπτής κινητικότητας 

και της γραφοκινητικής δεξιότητας σε συνδυασμό με το φάσμα του αυτισμού. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, στο έκτο 

κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη 

εργασία, ενώ στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της 

παρέμβασης που διεξήχθη. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση στην οποία 

παρατίθενται τα αποτελέσματα, κάποιοι περιορισμοί αλλά και προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες. Τέλος, υπάρχει το παράρτημα μέσα στο οποίο υπάρχουν όλες 

οι παρεμβάσεις και τα ημερολόγια των συναντήσεων. 
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 Συμπερασματικά, φάνηκε ότι μία πιλοτική παρέμβαση μπορεί να προσφέρει 

βελτίωση στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων σε μαθητές με αυτισμό και μάλιστα να διατηρηθούν χρονικά. Για το 

λόγο αυτό προτείνεται η μακροχρόνια παρέμβαση και η συνεργασία με το σχολικό 

πλαίσιο έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη.  
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1. Ο αυτισμός 

  

Ο αυτισμός, ως διαταραχή, άρχισε να αναγνωρίζεται από τις αρχές του 20ου 

αιώνα και έπειτα. Συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1940 ο Ελβετός ψυχίατρος Bleuler, 

εισήγαγε τον όρο «αυτισμός» στην ιατρική το 1911. Ο ερευνητές που εντρύφησαν 

στη διάγνωση της διαταραχής ήταν ο Hans Asperger και ο Leo Kanner, στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι δύο αυτοί ερευνητές προσέδωσαν στη 

διαταραχή αυτή τον όρο «αυτισμός», προερχόμενος από τη λέξη «εαυτός» που 

σημαίνει «εγώ ο ίδιος», και δηλώνει την απομόνωση κάποιου από τον ίδιο του τον 

εαυτό. Μάλιστα επισήμαναν ότι ο όρος αντιστοιχεί σε παιδιά με: α) προβλήματα 

στον λόγο, στην επικοινωνία και στη φαντασία, β) έντονη επικέντρωση σε 

συγκεκριμένα αντικείμενα και ασχολίες, γ) εξαιρετικές οπτικές ικανότητες, δ) έντονη 

αντιπάθεια προς κάθε αλλαγή. 

Σύμφωνα με την Brown (2004), «ο αυτισμός ανήκει σε μία ομάδα 

διαταραχών, γνωστών ως διεισδυτικές διαταραχές (Pervasive Developmental 

Disorders ή PDD). Οι διεισδυτικές αναπτυξιακές διαταραχές περιλαμβάνουν 

προβλήματα λόγου και επικοινωνίας (κοινωνική αλληλεπίδραση), καθώς και 

επαναλαμβανόμενες και παρορμητικές συμπεριφορές» (Brown, 2004: 6). Τα 

προβλήματα αυτά μπορεί να εμφανίζονται όλα μαζί, σε διαφορετικό βαθμό το 

καθένα ή μόνο κάποια από αυτά. Ο αυτισμός χαρακτηρίζεται ως «διαταραχή 

φάσματος» διότι στο ένα άκρο υπάρχουν άνθρωποι με πολύ λίγα αυτιστικά 

προβλήματα, τα οποία εμφανίζονται σε ήπια μορφή και είναι δύσκολο να 

διαγνωσθεί το άτομο ως αυτιστικό. Στο μέσο του φάσματος, υπάρχουν άτομα τα 

οποία διαγιγνώσκονται με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό ή με το σύνδρομο 

Asperger. Στο άλλο άκρο του φάσματος, χαρακτηρίζεται ως «κλασικός αυτισμός», 

περιλαμβάνει άτομα που συναντούν δυσκολίες στην επικοινωνία καθώς 

χρειάζονται πολλά χρόνια για να επικοινωνήσουν με άλλα άτομα ή ακόμη και να 

μην το καταφέρουν ποτέ.  

Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού επηρεάζεται από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου στο οποίο εμφανίζεται η 

διαταραχή. Συνεπώς κάθε άτομο που παρουσιάζει αυτισμό εμφανίζει διαφορετικά 
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χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες αποφάσισαν να δώσουν όρους.

 Έχει αποδειχθεί ότι ο αυτισμός είναι 4 φορές πιο συχνός στα αγόρια από ότι 

στα κορίτσια. Τέσσερα στα πέντε άτομα με αυτισμό ανήκουν στο αρσενικό γένος. 

Περίπου το 10-20% των ατόμων με αυτισμό έχουν νοημοσύνη αντίστοιχη του μέσου 

όρου ή πάνω από το μέσο όρο, 10% παρουσιάζει ελαφρά νοητική καθυστέρηση, 

ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 70% περίπου, παρουσιάζει σοβαρή νοητική 

καθυστέρηση.  

Όπως αναφέρει η Brown (2004), όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν στο φάσμα 

της αυτιστικής διαταραχής έχουν παρόμοια προβλήματα σε τρεις συγκεκριμένους 

τομείς: στις κοινωνικές σχέσεις, στη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία, καθώς 

και στη φαντασία. Αυτοί οι τρείς τομείς είναι συχνά γνωστοί ως «η τριάδα της 

εξασθένησης» (Brown, 2004). 

Στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές περιλαμβάνονται τα παρακάτω 

σύνδρομα: 

1. Αυτισμός της παιδικής ηλικίας: σύνδρομο Kanner, βρεφικός 

αυτισμός, αυτιστική διαταραχή, βρεφική ψύχωση. 

2. Άτυπος αυτισμός: άτυπη ψύχωση της παιδικής ηλικίας, νοητική 

καθυστέρηση με αυτιστικά χαρακτηριστικά. 

3. Σύνδρομο Rett. 

4. Παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή: βρεφική άνοια, σύνδρομο 

Heller, υπερπατριωτική ψύχωση. 

5.  Διαταραχή υπερδραστηριότητας σχετιζόμενες με νοητική 

καθυστέρηση και στερεότυπες κινήσεις. 

6. Σύνδρομο Asperger: αυτιστική ψυχοπαθητική διαταραχή, σχιζοειδής 

διαταραχή της παιδικής ηλικίας. 

7. Άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. 

8. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, μη καθοριζόμενη (Νότας & 

Νικολαΐδου 2006). 
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1.1. Ορισμός, συμπτωματολογία και διάγνωση του αυτισμού  

 

Ο ορισμός που έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή σε διεθνή κλίμακα είναι αυτός που 

προτείνει το DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1994). 

Αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή η οποία ορίζεται από 

διαταραγμένη ανάπτυξη που εκδηλώνεται σε τρεις ταυτόχρονα περιοχές: α) την 

κοινωνική συναλλαγή, β) την επικοινωνία και γ) την επαναλαμβανόμενη 

συμπεριφορά (εμμονή, καταναγκαστική συμπεριφορά). 

Ο αυτισμός εκδηλώνεται μέσα στα 2 πρώτα έτη της ζωής του παιδιού ή ακόμη 

και μετά τη συμπλήρωση των δύο ετών. Οι κυριότερες διαταραχές με τις οποίες ο 

αυτισμός εκδηλώνεται είναι: η υπερβολική απομόνωση, δηλαδή η ανικανότητα 

σύναψης κοινωνικών επαφών, ιδιομορφίες στην επικοινωνία και η έντονη 

αντιπάθεια προς κάθε αλλαγή,  ανάγκη για αμεταβλητότητα στο περιβάλλον όπου 

ζει το άτομο (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας. 

Στην προσπάθεια επικοινωνίας το παιδί μπορεί να έχει έντονες αντιδράσεις και 

αγωνιώδεις. Συνήθως αποφεύγουν τα άλλα παιδιά, υπάρχει απουσία 

διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, δεν μπορούν να εκτιμήσουν τα συναισθήματα 

των άλλων, δεν κατανοούν τις επιπτώσεις των πράξεών τους ούτε για τις 

εντυπώσεις που δημιουργούν οι συμπεριφορές τους στους άλλους ανθρώπους 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). Σύμφωνα με τη Brown τα άτομα με αυτισμό 

«δυσκολεύονται να καταλάβουν τους κοινωνικούς κανόνες που ακολουθούν οι 

άνθρωποι όταν αλληλεπιδρούν, να καταλάβουν πώς οι άλλοι σκέφτονται και 

αισθάνονται, να διαπιστώσουν πότε γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης, να 

κάνουν φίλους, να αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους, να παίζουν παιχνίδια, να 

είναι μέλη μιας ομάδας» (Brown, 2004: 9). 

Τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ομιλία καθώς 

μπορεί να μην μιλήσουν ποτέ. Πολλά παιδιά αναπτύσσουν τη μη λειτουργική 

γλώσσα που βασίζεται σε τραγούδια, διαφημίσεις και απομνημονευμένες φράσεις 

το όνομα των οποίων δεν κατανοούν. Τα παιδιά με το σύνδρομο Asperger έχουν 
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πλούσιο λεξιλόγιο και κατανοούν το νόημα των λέξεων και των φράσεων που 

χρησιμοποιούν. Τέλος τα παιδιά με αυτισμό είναι ευαίσθητα στον τρόπο 

επικοινωνίας, δηλαδή στον τόνο της φωνής ο οποίος πρέπει να είναι ήπιος κα 

γίνεται αποφυγή της βλεμματικής επαφής.  

Τα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες: 

Α) Διαταραχή ομιλίας 

 Ανικανότητα προφορικής έκφρασης 

 Αδυναμία κατανόησης προφορικού λόγου 

 Μη ολοκληρωμένες προτάσεις  

 Απουσία ή λανθασμένη χρήση άρθρων και προθέσεων 

 Ηχολαλία 

 Αντιστροφή των προσωπικών αντωνυμιών 

 Δυσλαλία σε ορισμένα σύμφωνα 

 Νεολογισμοί 

 Βλάβες στη μελωδία και στην ένταση της ομιλίας 

 Στερεότυπες επαναλήψεις 

 Συνομιλία με τον εαυτό τους (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

 

Β) Γλωσσικά προβλήματα πραγματολογικής φύσης και κυριολεκτική ερμηνεία 

λέξεων και φράσεων. 

Υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση μεταφορικών εκφράσεων και σχημάτων 

λόγου. Αδυνατούν να συλλάβουν το νόημα των φράσεων αυτών με αποτέλεσμα 

κάποιες φορές να τρομοκρατούνται από κάποιες μεταφορικές εκφράσεις όπως η 

φράση: «του βγήκαν τα μάτια έξω», μπορεί να κάνει ένα παιδί να τρομοκρατηθεί 

καθώς θα κατανοήσει την κυριολεκτική πλευρά της έκφρασης. Επιπρόσθετα τα 

παιδιά με αναπτυξιακή διαταραχή δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έναν 

διάλογο. Συνήθως είναι ανέκφραστοι και διακατέχονται από σύγχυση ανησυχία κα 

απορία. Περιστοιχίζονται από ήχους, οσμές, γεύσεις, υφή, εικόνες, χρώματα και 

φως, γεγονός που βομβαρδίζει της αισθήσεις τους καθώς προσλαμβάνονται όλα την 

ίδια στιγμή (Brown, 2004. Πολυχρονοπούλου, 2012). 
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 Στην επικοινωνία σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί η «θεωρία του νου». Τα 

άτομα με αυτισμό, όπως θεωρούν οι μελετητές, αντιμετωπίζουν βλάβη της 

θεμελιώδους ικανότητας «στο νου που διαβάζει». Με λίγα λόγια είναι η ικανότητα 

που διαθέτει ο άνθρωπος να κατανοεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα του 

συνομιλητή. Τα φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά αποκτούν την ικανότητα αυτή 

στην ηλικία των τεσσάρων ετών. Είναι δηλαδή σε θέση να κατανοούν τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις, τις προθέσεις και τις επιθυμίες του συνομιλητή τους. 

Ένα παιδί όμως με αυτισμό δεν έχει αυτή την ικανότητα σε ποσοστό 80%. Αυτό 

συνεπάγεται το γεγονός ότι όχι μόνο δεν μπορούν να κατανοήσουν τις σκέψεις και 

τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, αλλά δεν μπορούν να αντιληφθούν καν ότι 

οι άλλοι έχουν συναισθήματα και σκέψεις. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στην 

ανικανότητα των αυτιστικών παιδιών να μάθουν τη μίμηση, μέσα από την οποία τα 

παιδιά μαθαίνουν τα συναισθήματα και τη γλώσσα του σώματος. Έτσι, οι μαθητές 

αδυνατούν ακόμη να καταλάβουν όταν κάποιος τους λέει ψέματα ή κρύβει τις 

πραγματικές του επιθυμίες και σκέψεις (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Η προσκόλληση των παιδιών με αναπτυξιακή διαταραχή σε ένα περιβάλλον 

αμετάβλητο είναι μια παθολογική κατάσταση η οποία εμποδίζει το παιδί να 

κοινωνικοποιηθεί. Τα παιδιά αντιδρούν έντονα σε οποιαδήποτε αλλαγή. Έχουν 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ρουτίνα στη ζωή τους. Οι συνήθειες που παρουσιάζουν 

τα παιδιά με αυτισμό είναι διαφορετικές για κάθε άτομο και αφορούν συνήθειες 

ενέργειες της καθημερινής τους ζωής ή στη συλλογή αντικειμένων, στη μουσική ή 

σε αριθμούς και έχουν πάντα την ίδια σειρά. Σε αυτά περιλαμβάνονται η προβολή 

ταινιών διότι περιλαμβάνουν τους ίδιους ήχους και τις ίδιες εικόνες συνεχώς. Όσον 

αφορά τα παιδιά με Asperger, η ρουτίνα αποτελεί ένα μέσο για να κατανοήσουν τον 

κόσμο και εκδηλώνουν ένα είδος εμμονής και έναν ενθουσιασμό για ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο (Brown, 2004 .Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Αξίζει να προστεθεί ότι τα άτομα με αυτισμό μπορεί να έχουν ιδιαίτερες 

δεξιότητες όπως για παράδειγμα να είναι καλοί με τους αριθμούς αλλά να μην 

μπορούν να διαβάσουν, άλλοι να είναι έξοχοι καλλιτέχνες ή μουσικοί. Επιπλέον 

όσον αφορά την κίνηση υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που κάνουν συγκεκριμένες 

κινήσεις (γκριμάτσες, χτυπούν τα χέρια τους), ιδιαίτερα όταν βρίσκονται υπό 
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καταστάσεις άγχους ή ενθουσιασμού. Οι άνθρωποι με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας είναι συνήθως αδέξιοι. Επίσης, τα άτομα με αυτισμό είναι 

περισσότερο ευλύγιστα γεγονός που δυσκολεύει τον έλεγχο του συντονισμού της 

κίνησής τους και προτιμούν επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, όπως κολύμβηση 

και ποδηλασία (Brown, 2004). 

Λόγω της συχνής εμφάνισης του αυτιστικού φάσματος στη σημερινή 

κοινωνία οι γονείς είναι πλέον πιο ενημερωμένοι και έτοιμοι να διαγνώσουν και να 

παρέμβουν εγκαίρως. Η διάγνωση του αυτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα 

από την παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού από τους πρώτους κιόλας 

μήνες της ζωής του ή ακόμη και από εξετάσεις αίματος όπως αναφέρουν οι 

ερευνητές του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Rensselaer, με επικεφαλή τον Γιούργκεν 

Χαν. Πολλές έρευνες που έχουν διεξαχθεί προσφάτως υπόσχονται έγκαιρη 

διάγνωση του αυτιστικού φάσματος με ποικίλους τρόπους.  

Η διάγνωση του αυτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τις 

ταμπλέτες και συγκεκριμένα από την κίνηση των χεριών, μέσω ενός προγράμματος 

που ελέγχει την κίνηση κατά 93%. Επίσης, μέσω της χρήσης του συστήματος 

Gazefinder, το οποίο παρακολουθεί την κίνηση των ματιών, εντοπίζοντας το άτυπο 

βλέμμα των παιδιών με ΔΑΔ, καθώς παρατηρείται ότι τα παιδιά με αναπτυξιακή 

διαταραχή, παρατηρώντας ένα σιωπηλό πρόσωπο, εστιάζουν στο στόμα και όχι στα 

μάτια όπου επικεντρώνονται τα παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι 

ερευνητές του ιατρικού κέντρου του πανεπιστημίου Ρότσεστερ, διαπίστωσαν ότι τα 

παιδιά αυτά είχαν δυσκολία να ακούσουν σε συχνότητα 1-2 kHz, η οποία είναι 

σημαντική για την επεξεργασία του προφορικού λόγου. Επίσης υπήρχε συσχέτιση 

μεταξύ του βαθμού κοχλιακής εξασθένησης και της σοβαρότητας των 

συμπτωμάτων του αυτισμού.  

 

1.2 Πρώιμη παρέμβαση 

 

 Η πρώιμη παρέμβαση είναι άμεσα συνδεμένη με τη βρεφική και νηπιακή 

ηλικία. Η επίδραση των πρώτων εμπειριών και συναισθημάτων από τη στιγμή της 

γέννησης έως και της είσοδο του παιδιού στο σχολείο χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμη», 
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καθώς συμβάλει στην κοινωνική, τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξή του 

(Bailey, Bruer, Symons & Lichtman, 2001. Shore, 1997). Σύμφωνα με τους 

Κορνηλάκη, Κυπριωτάκη και Μανωλίτση (2010) η θεωρία της αλληλεπίδρασης 

γενετικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων επισημαίνει την 

αναγκαιότητα της έγκαιρης παρέμβασης και παροχής οικογενειοκεντρικών 

υπηρεσιών για υποστήριξη. Αναφέρουν ακόμη ότι η σχέση μητέρας-παιδιού 

μελετήθηκε από τον Bowlby (1980) και τους Ainsowrth, Blehar, Waters & Wall 

(1978) όπου ασχολήθηκαν με την θεωρία της προσκόλλησης. Ο Bandura (1969) και 

ο Vygotsky (1978) ασχολήθηκαν με τη σημασία των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

στην προώθηση του κοινωνικού γίγνεσθαι μέσω των θεωριών την κοινωνικής 

μάθησης και της κοινωνικής ανάπτυξης αντίστοιχα. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

προσφέρουν στο παιδί ευκαιρίες για μάθηση ενώ η ποιότητα και η ποσότητά τους 

μπορεί να είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη του παιδιού. Η θεωρία του 

Bronfenbrenner (1974) ο οποίος αναφέρεται στην οικολογική ανάπτυξη του 

παιδιού, η οποία ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο το μικροσύστημα 

(αλληλεπίδραση περιβάλλοντος - σχολείου), το μεσοσύστημα (αλληλεπίδραση 

μεταξύ οικογένειας - σχολείου), το εξωσύστημα (κοινωνική και οικονομική θέση της 

οικογένειας) και το μακροσύστημα (η ιδεολογία, οι αντιλήψεις και οι νόμοι του 

κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει το παιδί και η οικογένεια) αλληλεπιδρούν 

επηρεάζοντας την ανάπτυξη του παιδιού. Ο Bronfenbrenner αναφέρει ότι τα 

προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης θα πρέπει να είναι: α) εξατομικευμένα, β) να 

παρέχονται στο φυσικό πλαίσιο της οικογένειας και της κοινωνίας σύμφωνα με τα 

πρότυπα, τα ήθη και τα έθιμα, τις αξίες και γ) να στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός 

περιβάλλοντος θετικού.  

 Εκτός από την έκφραση της σημαντικότητας της μάθησης των πρώτων ετών 

ζωής, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την κοινωνικό-συναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού, έρευνες ασχολήθηκαν με τον κοινωνικό στιγματισμό των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες και προέβαλλαν την ανάγκη για εκπαίδευση μαζί με 

συνομήλικους με τυπική ανάπτυξη (Κορνηλάκη, Κυπριωτάκη, Μανωλίτσης, 2010). 

Η πρώιμη παρέμβαση είναι διαφορετική από την προσχολική εκπαίδευση 

καθώς: α) ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, β) υπάρχει ο κεντρικός 
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ρόλος της οικογένειας, γ) παρέχει εξειδικευμένα ειδικά προγράμματα σύμφωνα με 

τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

οικογένειάς του, δ) απαιτεί συντονισμένες πρακτικές μεταξύ διάφορων επιστημών. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η έγκαιρη εκπαίδευση δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με την 

ειδική αγωγή γιατί στοχεύει: α) στην πρόληψη, β) στη στήριξη της οικογένειας και γ) 

στην ανάπτυξη των παιδιών μέσω της εξάσκησης σε κοινωνικές και γνωστικές 

δεξιότητες σε λιγότερο περιοριστικά περιβάλλοντα μάθησης που έχουν ως στόχο 

την ομαλή ένταξη στην οικογένεια στο σχολείο και την κοινωνία (Κορνηλάκη, 

Κυπριωτάκη, Μανωλίτσης, 2010). 

 

1.3 Αίτια του αυτισμού 

 

Γενετικοί παράγοντες 

Ο αυτισμός είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή που προκαλείται από 

ανωμαλίες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι ανωμαλίες αυτές είναι αποτέλεσμα 

γενετικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων. Ο αυτισμός υποδηλώνει ότι αρκετές 

χιλιάδες γονίδια είναι πιθανόν να εμπλέκονται ως παράγοντες κινδύνου για τις 

διαταραχές αυτές. Παρόλο που πρέπει να μελετηθούν ακόμη πολλά γονίδια ως 

προς την ακριβή τους ταυτότητα, η ανάλυση γενικότερα των γονιδίων απέδωσαν 

σημαντική πρόοδο. Τα περισσότερα γονίδια που εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα 

αποκωδικοποιούν ορισμένες πρωτεΐνες που οφείλονται για την εμφάνιση 

διαταραχών όπως το σύνδρομο Fragile X, το σύνδρομο Rett, την οζώδη σκλήρυνση 

και προφέρουν πληροφορίες για τα μοριακά μονοπάτια που επηρεάζονται συχνά σε 

διαταραχή του φάσματος αυτισμού. Επιπλέον έχουν διαπιστωθεί ανωμαλίες σε 

συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου καθώς και σε ορισμένους τύπους κυττάρων. 

Έχουν ενοχοποιηθεί κάποιοι διεγερτικοί και ανασταλτικοί νευρώνες στο νεοφλοιό 

του εγκεφάλου καθώς και υποφλοιώδης δομές όπως τα βασικά γάγγλια και η 

παρεγκεφαλίτιδα (Underwood,2016 .Sahin & Sur, 2015). 

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη γενετική ανάλυση σχετικά με τις διαταραχές του 

φάσματος του αυτισμού, ανακαλύφθηκαν 18 γονιδιακές μεταλλάξεις που αύξαναν 

τον κίνδυνο του αυτισμού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι γονιδιακές 



16 

 

μεταλλάξεις συνδέονται και με άλλες παθήσεις όπως ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια 

ακόμη και υψηλές πιθανότητες επιληψίας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το 80% των 61 

γονιδίων που έχουν ανακαλυφθεί ως τώρα επηρεάζουν βιοχημικές διεργασίες του 

εγκεφάλου και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικά στόχο φαρμάκων.  

Η επιρροή του γενετικού παράγοντα στη διαταραχή του φάσματος του 

αυτισμού αποδεικνύεται από διάφορες μελέτες που αφορούν τα δίδυμα παιδιά. 

Έχει βρεθεί ότι στους μονοζυγωτές (ταυτόσημους διδύμους), τα ποσοστά του 

αυτισμού εμφανίζονται πολύ υψηλά (Folstein & Rutter 1977. Rutter, 2005). 

Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2012) «ο Rutter το 2005 αναφέρει ότι ο 

αυτισμός είναι η πιο κληρονομήσιμη κατάσταση πνευματικής υγείας. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο όρος «κληρονομησιμότητα» διαφέρει από τον 

όρο «κληρονομικότητα» στο ότι ο πρώτος «δεν αναφέρεται απλά στο αν οι γενετικοί 

παράγοντες επιδρούν ή όχι στη διαμόρφωση ενός χαρακτηριστικού, αλλά στο κατά 

πόσο οι διαφορές των ατόμων ενός πληθυσμού ως προς ένα χαρακτηριστικό 

συμπεριφοράς (καλούνται φαινοτυπικές διαφορές) οφείλονται σε γενετικές 

διαφορές» (Αναστασίου, 1998). Επίσης, η υψηλή κληρονομησιμότητα προϋποθέτει 

ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες. «Όταν όλα τα άτομα ενός πληθυσμού έχουν 

ευνοϊκές ευκαιρίες για μάθηση, τότε οι γενετικές διαφορές μεταξύ των ατόμων θα 

έχουν αναλογικά μεγαλύτερο μερίδιο συμβολής στη διακύμανση ενός 

χαρακτηριστικού. Οι μελέτες διδύμων αντιπροσωπεύουν τη βασική πηγή δεδομένων 

για τη μελέτη της κληρονομησιμότητας, καθώς και της επίδρασης του 

περιβάλλοντος σε κάποια αναπτυξιακή δυσκολία ή διαταραχή» (Πολυχρονοπούλου, 

2012: 526). 

 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς παράγοντες οι ερευνητές υποστηρίζουν 

πως υπάρχει το υπόβαθρο των γονιδιακών μεταλλάξεων το οποίο ενεργοποιείται 

μέσα από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Έχουν γίνει κατά καιρούς πολλές έρευνες 

οι οποίες αναφέρονται σε διάφορους παράγοντες οι οποίοι υποστηρίζουν πως 

ευθύνονται για την διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Κάποιες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι η χρήση αντικαταθλιπτικών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
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ευθύνεται για την εμφάνιση του αυτιστικού φάσματος. Επίσης, η αυξημένη έκθεση 

στην παρακεταμόλη κατά την ενδομήτρια ζωή αυξάνει τις πιθανότητες για 

εμφάνιση ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ή συμπτώματα του 

αυτιστικού φάσματος.  

Με βάση τα στοιχεία μιας έρευνας του κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων στις 

ΗΠΑ, η οποία αφορά 889 παιδιά ηλικίας 10 ετών, αποδείχθηκε ότι το αυτιστικό 

φάσμα εμφανίζεται σε παιδιά που γεννήθηκαν πριν από τις 27 εβδομάδες κύησης. 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι 61 παιδιά πληρούσαν τα κριτήρια της διαταραχής 

του αυτιστικού φάσματος, δηλαδή το 7,1 στη συνολική ομάδα. Απεδείχθη επίσης 

ότι ο κίνδυνος αυξήθηκε στις 24-25 εβδομάδες κύησης σε ποσοστό 15% . 

Σημαντικό παράγοντα σύμφωνα με τους επιστήμονες αποτελεί η έκθεση σε 

τοξικές χημικές ουσίες. Οι επιστήμονες στις ΗΠΑ με ομόφωνη ανακοίνωση 

υποστηρίζουν την αποφυγή έκθεσης τω παιδιών σε τοξικές ουσίες μέσω του νερού, 

του αέρα και της διατροφής και διάφορων προϊόντων που μπορεί να επηρεάζουν 

την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών. Σύμφωνα με τους επιστήμονες κατ’ 

εξοχήν επικίνδυνα θωρούνται τα οργανοφοσφωρικά παρασιτοκτόνα για τα φυτά, 

πολυβρωμοδιφαινυλαθαίρες (PBDE), οι φθαλικές ενώσεις, οι ρυπαντές που 

σχετίζονται με τις καύσεις (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, οξείδια 

αζώτου, σωματίδια) ο μόλυβδος, ο υδράργυρος και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια 

(PCD). Σύμφωνα με την επικεφαλή του TENDR, Ίρβα-Χερτς Πιτσιότο, καθηγήτρια 

δημόσιας υγείας στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις «πριν δέκα χρόνια 

μια τέτοια επιστημονική συναίνεση δεν θα ήταν δυνατή, όμως πλέον η επιστημονική 

έρευνα είναι ξεκάθαρη: τα τοξικά χημικά βλάπτουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου 

των παιδιών μας. Ως κοινωνία μπορούμε να εξαφανίσουμε ή να μειώσουμε 

σημαντικά αυτές τις τοξικές χημικές ουσίες και να αντιμετωπίσουμε τις ρυθμιστικές 

ανεπάρκειες, που έχουν επιτρέψει των πολλαπλασιασμό αυτών των χημικών. Με 

αυτά τα βήματα, θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε τα υψηλά ποσοστά των 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες 

έχουν αποδώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της διαταραχής του φάσματος του 

αυτισμού σε διάφορους ακόμη παράγοντες όπως τη μητρική παχυσαρκία όπου 
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σχετίζεται με 92% αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση του αυτισμού, ενώ η 

διάγνωση του διαβήτη σχετίζεται με τον τριπλάσιο κίνδυνο. Στην περίπτωση 

συνύπαρξης διαβήτη και παχυσαρκίας ο κίνδυνος ήταν τετραπλάσιος και αν ο 

διαβήτης προϋπήρχε της εγκυμοσύνης πενταπλάσιος. Η αυξημένη φλεγμονή, τα 

θρεπτικά συστατικά και οι ορμόνες επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου.  

Επιπλέον, οι ερευνητές του πανεπιστημίου Νρέξελ στη Φιλαδέλφεια 

σύμφωνα με την μελέτη που δημοσίευσαν στο περιοδικό Pediatrics επισημαίνουν 

ότι οι μητέρες οι οποίες κατά τη διάρκεια της κύησης έλαβαν φάρμακα για το 

άσθμα ή αντικαταθλιπτικά όπως το Prozac και το Lexapro τροποποιούν ορισμένες 

νευροαναπτυξιακές πτυχές. Οι ερευνητές του πανεπιστημίου Χάρβαρντ 

ισχυρίζονται πως για την εμφάνιση του αυτισμού ευθύνεται ένας νευροδιαβιβαστής 

του εγκεφάλου με το όνομα GABA. Τέλος, ο Σβεν Σαντίν, επιδημιολόγος αναφέρεται 

στην ηλικία των γονέων ως παράγοντα που συμβάλει στην εμφάνιση του αυτισμού. 

Η μελέτη αυτή σχετικά με την ηλικία των γονέων συμπεριέλαβε 5,7 εκατομμύρια 

παιδιά σε πέντε χώρες (30.000 των οποίων είχαν αυτισμό) και συμπέραναν ότι τα 

παιδιά με αυτισμό είχαν μπαμπάδες ηλικίας άνω των 50 ετών (Underwood, 2016).  

Σε γενικές γραμμές οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο αυτισμός είναι 

απόρροια συνδυασμού γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. 

 

2. Η κινητική ανάπτυξη 

 

Οι κινητικές δεξιότητες αποτελούν κάποιους από τους σημαντικότερους 

τομείς για την ύπαρξη και την επιβίωση του ανθρώπου. Από τη γέννησή του ο 

άνθρωπος έχει έμφυτες κάποιες κινητικές δεξιότητες οι οποίες ονομάζονται 

αντανακλαστικές. Όσο αναπτύσσεται αποκτά και κάποιες άλλες δεξιότητες οι 

οποίες τον εξυπηρετούν σε εθελοντικές δραστηριότητες και κάποιες άλλες βοηθούν 

στην αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου σε ζητήματα που τον βοηθούν να καλύψει τις 

βιολογικές ανάγκες, όπως το περπάτημα και την ισορροπία έτσι ώστε να ανέβει μία 

σκάλα (Τζέτζης & Λόλα, 2015). 

Κινητική ανάπτυξη ορίζεται ως η εξελικτική πορεία που ακλουθεί η κινητική 

συμπεριφορά του ατόμου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η εξελικτική αυτή 



19 

 

πορεία περιλαμβάνει τη συνεχή προσαρμογή του ατόμου σε νέες αλλαγές των 

κινητικών του ικανοτήτων σε μια αδιάκοπη προσπάθεια να πετύχει και να 

διατηρήσει τον κινητικό του έλεγχο και την κινητική του επιδεξιότητα (Gallahue, 

2002). Η κινητική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

έργου, της βιολογικής υπόστασης του ατόμου και των περιβαλλοντικών 

παραγόντων. Στην ανάπτυξη της κίνησης συμβάλλουν όλα τα συστήματα του 

ανθρώπινου οργανισμού όπως το μυϊκό, το νευρικό, το σκελετικό, το 

καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό και το αισθητηριακό σύστημα (Χαρίτου και συν, 

2007). 

Από την εμβρυϊκή ακόμη συμπεριφορά ξεκινούν οι κινητικές αποκρίσεις των 

παιδιών. Από την πέμπτη με έκτη κιόλας εβδομάδα κύησης, το υπερηχογράφημα 

μπορεί να ανιχνεύσει απλές κινήσεις επέκτασης του άνω μέρους της σπονδυλικής 

στήλης. Επιπλέον, μπορούν να εντοπιστούν κινήσεις των άνω και των κάτω άκρων 

από την όγδοη έως την ένατη εβδομάδα κύησης. Ακολούθως υπάρχει μια ραγδαία 

αύξηση διαφορετικών ειδών κίνησης. Όσον αφορά τις νευρομυϊκές αλλαγές, 

εξαρτώνται από την ηλικία του εμβρύου. Το έμβρυο που γεννήθηκε στις 28 

εβδομάδες κύησης είναι νευρολογικά διαφορετικό από ένα έμβρυο που γεννήθηκε 

στις 26 ή στις 30 εβδομάδες κύησης. Τα πρωταρχικά αντανακλαστικά, ο μυϊκός 

τόνος, η αντιδραστικότητα, η κινητικότητα και οι αισθητηριακές κινητικές 

συμπεριφορές τείνουν να είναι μοναδικές για κάθε ηλικία κύησης (Κοπατζίδου, 

2015). 

Από χρόνιες παρατηρήσεις έχει βρεθεί πως τα βρέφη που γεννιούνται 

πρόωρα, από 20 έως 32 εβδομάδες κύησης δείχνουν ότι η νευροκινητική ανάπτυξη 

είναι συνάρτηση της ηλικίας κύησης και ανεξάρτητη από ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος (Brandt, 1986). 

Η πρόοδος στην τεχνολογία των υπερήχων και των αισθητήρων επέτρεψε 

στους ερευνητές την ακριβή παρακολούθηση της εμβρυϊκής κινητικής 

δραστηριότητας στη μήτρα. Υπάρχουν σημαντικές μεταβολές μεταξύ των ατόμων 

στη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών κύησης (Eaton & Saudino, 1992. DiPietro 

et al, 1996). 
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Η ανάπτυξη του εθελοντικού ελέγχου της κίνησης αρχίζει από την παιδική 

ηλικία. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της ζωής του, το παιδί αποκτά 

σταδιακά τον ορθοστατικό, κινητικό και συγκινησιακό έλεγχο. Ο όρος 

«αναπτυξιακός σταθμός» χρησιμοποιείται για να δηλώσει την απόκτηση ελέγχου 

και συντονισμού ορισμένων κινήσεων κατά τη βρεφική και την παιδική ηλικία. Αυτά 

τα πρώιμα κινητικά επιτεύγματα είναι σημαντικά συστατικά σε αναπτυξιακές 

κλίμακες. Οι κλίμακες αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

ακεραιότητας του αναπτυσσόμενου κεντρικού νευρικού συστήματος σε βρέφη και 

σε μικρά παιδιά. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μπορούν να ανιχνεύσουν 

αναπτυξιακά προβλήματα ή τον κίνδυνο εμφάνισής τους (Frankernburg, 1992). 

Η διαβάθμιση με βάση την ηλικία σχετίζεται με συγκεκριμένα ορόσημα 

κινητικότητας όπου τα βρέφη αναμένεται να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της 

βρεφικής και της παιδικής ηλικίας. Μεγάλο ρόλο όμως καταλαμβάνει η ατομικότητα 

της κινητικής εξέλιξης, διότι επηρεάζεται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

στη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Όσον αφορά όμως την πρώιμη βρεφική ηλικία 

έχει αποδειχθεί από διεξοδικές μελέτες πως δεν ευθύνονται μόνο οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες αλλά αποτελούν θεμελιώδες αναπτυξιακό φαινόμενο 

(Hadders-Algra M, 2004)- The Journal of pediatrics, 2004 - Elsevier).  

 

2 1. Λεπτή κινητικότητα 

 

Ο όρος «λεπτή κινητικότητα» αποδίδεται διαφορετικά «κίνηση των μικρών 

μυών». Η λεπτή κινητικότητα περιλαμβάνει την χρήση των μικρών μυών των 

δακτύλων, των χεριών και του βραχίονα έτσι ώστε να χειρίζεται, να ελέγχει και να 

χρησιμοποιεί εργαλεία και υλικά. Επίσης, ο συντονισμός χεριού-ματιού, όπου ένα 

άτομο χρησιμοποιεί την όραση για να ελέγχει τις κινήσεις των μικρών μυών, είναι 

ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας 

(Owens, 2008). Όπως και στην αδρή κινητικότητα έτσι και στη λεπτή, εάν θέλουμε 

να εξετάσουμε το βαθμό ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας του παιδιού θα 

πρέπει να εξετάσουμε τους παρακάτω τομείς: α) τη «γενική επιδεξιότητα», αν δρα 

επιδέξια στο παιχνίδι, β) το «μυϊκό συντονισμό», παράδειγμα αν μπορεί να βάλει να 
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βγάλει αντικείμενα από την τσάντα του σε έναν εύλογο χρόνο, αν μπορεί να ντυθεί 

και να ξεντυθεί μόνο του ή αν μπορεί να δέσει τα κορδόνια του, γ) την 

«επιδεξιότητα χεριού- δακτύλων» παράδειγμα αν μπορεί να κρατήσει το μολύβι 

χωρία δυσκολία, αν έχει καλή γραφή-σχέδιο, δ) το «συντονισμό ματιού - χεριού», 

παράδειγμα αν μπορεί όταν ζωγραφίζει ή αντιγράφει μία ζωγραφιά, να κρατάει 

αναλογίες, ή αν μεταχειρίζεται με ευκολία διάφορα εργαλεία, όπως να κόβει, να 

διπλώνει, να κολλάει, να σχίζει και να κάνει κόμπους (Δράκος & Μπίνιας, 2010). 

Όπως αναφέρουν ο Δράκος και Μπίνιας (2010) το ανθρώπινο χέρι αποτελεί 

ένα πολύ χρήσιμο και προσαρμόσιμο εργαλείο που βρίσκεται στη διαθεσιμότητα 

του ανθρώπου και μπορεί να επεξεργαστεί με αυτό αντικείμενα ενώ σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι αποτελεί ένα σημαντικό μέσο έκφρασης, ένα μέσο 

επικοινωνίας (μη λεκτική επικοινωνία) και τέλος ένα μέσο διατύπωσης γραπτού 

λόγου. Η ανάπτυξη της κινητικής δεξιότητας του χεριού εξαρτάται από την 

ανάπτυξη της δύναμης, της ταχύτητας και της ακρίβειας εκτέλεσης της κίνησης, 

καθώς και το συντονισμό ματιού- χεριού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για την 

εκτέλεση μιας κίνησης με το ένα χέρι απαιτείται μυϊκός συντονισμός και των δύο 

χεριών.  

Όσον αφορά την προσχολική ηλικία, τα παιδιά αρχίζουν να γράφουν μορφές 

γραμμάτων από την ηλικία των δύο ετών, τα λεγόμενα «ψευδογράμματα». Μέσα 

από αυτές τις μορφές γραμμάτων αναπτύσσουν όλα τα χαρακτηριστικά για τη 

γραφή τους και σιγά σιγά διαμορφώνουν τη γραφή τους. Η γραφή ξεκινά από την 

προσχολική ηλικία και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου των μαθητών. Μελέτες αποδεικνύουν τη διασύνδεση της ανάπτυξης της 

γραφής με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα στη φωνολογική αποκωδικοποίηση. 

Βασικό στοιχείο για την επιτυχή εξέλιξη του παιδιού στο σχολικό τομέα έχει 

αποδειχθεί πως αποτελεί πλέον και η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας στην 

προσχολική ηλικία. Ο χειρισμός μικρών αντικειμένων καθώς και η γραφή στην 

προσχολική ηλικία είναι στενά συνδεδεμένος με μεταγενέστερες γνωστικές 

δεξιότητες. Τα βρέφη προσαρμόζουν συνεχώς τις κινήσεις τους ανάλογα με την 

νευρική τους ανάπτυξη. Οι καλές κινητικές δεξιότητες είναι ο ισχυρότερος 

προγνωστικός δείκτης για την επιτυχία του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Για το 
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λόγο αυτό τα παιδιά στην προσχολική ηλικία ασχολούνται με ασκήσεις και 

δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας περίπου το 37% της ημέρας τους, ενώ μονάχα 

σε ένα ποσοστό 10% ασχολούνται με τη γραφή (Marr, Cermark, Cohn & Anderson 

(2003). 

Η λεπτή κινητικότητα αποτελεί για τους μαθητές μια βάση μέσα από την 

οποία ανακαλύπτουν και αισθάνονται τον κόσμο. Επιπρόσθετα, η λεπτή 

κινητικότητα αποτελεί βάση για την απόκτηση δραστηριοτήτων όπως η αρίθμηση 

και η αυτοεξυπηρέτηση στις δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους. Η 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμβάλει 

στην ενίσχυση την αυτοεκτίμησης των μαθητών καθώς τους επιτρέπει να 

ανταποκριθούν με επιτυχία σε δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, το κομπιούτερ, 

τα μουσικά όργανα, τα επιτραπέζια παιχνίδια. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λεπτή κινητικότητα 

αισθάνονται απογοήτευση επειδή είναι ανίκανα να εκτελέσει δραστηριότητες όπως 

η ζωγραφική ή να κόψει κάτι με το ψαλίδι. Πολλά παιδιά τα οποία συναντούν 

δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα, αποφεύγουν τέτοιες δραστηριότητες που τους 

προκαλούν απογοήτευση. 

 

2 2. Γραφή και γραφοκινητικές δεξιότητες 

 

Το σχολείο γενικά απαιτεί μια αποτελεσματική μέθοδο παραγωγής γραπτών 

αποτελεσμάτων (Case - Smith 2005). Πολλές ακαδημαϊκές δραστηριότητες απαιτούν 

από τα παιδιά να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους σε χαρτί. Το ποσοστό 30% έως και 

60% της σχολικής ημέρας ενός παιδιού σχετίζεται με δραστηριότητες λεπτής 

κινητικότητας (Mc Hale & Cermak 1992). Η γραφή περιγράφεται ως μια περίπλοκη 

δραστηριότητα δεξιοτεχνίας που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό οπτικο-κινητικών 

δεξιοτήτων, δεξιότητα συντονισμού, γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες, κινητικό 

σχεδιασμό, οπτική και κιναισθητική ευαισθησία. 

 Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη της γραφής 

συναντούν πολλά προβλήματα στη σχολική τους ζωή, καθώς χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, οι δυσκολίες 
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αυξάνονται κατά το πέρας των σχολικών ετών και υπάρχει επιρροή στο γνωστικό 

πεδίο καθώς οι μαθητές αρνούνται να εκφράσουν τις σκέψεις τους (Medwel & 

Wray 2008).  

Η γραφή περιγράφεται ως μια περίπλοκη ικανότητα δεξιοτεχνίας, που 

περιλαμβάνει έναν συνδυασμό συντονισμού οπτικοκινητικών ικανοτήτων, 

γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων και κινητικού σχεδιασμού, απτικής και 

κιναισθητικής ευαισθησίας (Feder & Majnemer, 2007: 313). Εκτιμάται ότι το 10 έως 

το 30% των παιδιών σχολικής ηλικίας, αντιμετωπίζει γραφοκινητικά προβλήματα 

(Karlsdottir & Stefansson, 2002). Συνεπώς τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο να τελειώσουν μία εργασία, πράγμα που σημαίνει ότι με το πέρας των ετών 

αυξάνονται και οι δυσκολίες (Berninger, Mizokawa, & Bragg, 1991). 

Η Καναδική Ένωση Εργοθεραπευτών το 2007 όρισε την επαγγελματική 

θεραπεία ως «την τέχνη και την δυνατότητα εμπλοκής στην καθημερινή ζωή» 

προτρέποντας τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την κινητική 

ανάπτυξη και ειδικότερα με τη λεπτή κινητικότητα να καταφύγουν στην επιστήμη. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών έχει αποδειχθεί ότι οι 

γραφοκινητικές δεξιότητες αποτελούν το βασικότερο δείκτη αλφαβητισμού στην 

προσχολική και στην πρώιμη παιδική ηλικία. Η σύνταξη των γραμμάτων και το 

λέξεων με το χέρι είναι μία πολύπλοκη δεξιότητα και απαιτεί να συντονίζει τη 

γνώση των γραμμάτων με τη σύνταξή τους (Zhang, Hur, Diamond, & Powell, 2015). 

Η συνταγή να δημιουργήσουν τα ισχυρά πρώτα βήματα για την ακαδημαϊκή 

επιτυχία είναι να μάθουν οι μαθητές να σχηματίζουν γράμματα και λέξεις. Τα 

παιδιά πρέπει να μαθαίνουν το αλφάβητο που είναι η βάση για την παιδεία, να 

αναπτύσσουν το γραμματισμό που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο υψηλής ποιότητας 

και να γνωρίζουν το αλφάβητο που είναι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας των 

μεταγενέστερων δεξιοτήτων ανάγνωσης (Piasta & Wagner, 2010). 

Η Εθνική Ένωση για την Εκπαίδευση των Νέων Παιδιών (N.A.E.Y.C.) 

αναγνωρίζει την ανάπτυξη του αλφαβητισμού ως στόχο για τα προσχολικά έτη, και 

στην τελευταία αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της αρχικής μάθησης, το πλαίσιο 

υποδηλώνει ότι κατά την ηλικία των 5 παιδιών θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ονομάζουν περισσότερα από 15 κεφαλαία και 18 πεζά γράμματα, να γνωρίζουν 
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τους ήχους τους, και γράφουν τα ονόματα τους, χρησιμοποιώντας επινοημένες 

ορθογραφικές και επιστολικές φόρμες και για να επικοινωνήσουν γραπτώς, 

χρησιμοποιώντας συμβάσεις κατάλληλες για την γραφή (NAEYC, 1998 ׄ). Τα παιδιά 

ηλικίας έως 3 ετών θα πρέπει να παρουσιάσουν γλωσσικές προσεγγίσεις για τη 

γραφή, τις γνώσεις και τις σχετικές με το γραφοκινητικές δεξιότητες οι οποίες 

αυξάνονται και γίνονται πιο σταθερές κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας 

(Puranik & Lonigan, 2011). Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αρχίζουν να γράφουν 

μορφές τύπου γράμματος ήδη από την ηλικία των δύο ετών. Αυτές οι μουντζούρες 

αναπτύσσουν όλα τα χαρακτηριστικά της γραφής, όπως η κατευθυντικότητα και η 

γραμμικότητα (Dinehart, 2015. Feder & Majnemer, 2007. Puranik & Lonigan, 2011). 

Τα γράμματά τους αρχίζουν να φαίνονται διαφορετικά από τα σχέδιά τους. 

Επιπλέον, συσχετίζεται η ικανότητα του παιδιού να αντιγράφει σχέδια σε νεαρή 

ηλικία (Cameron et al, 2012). Οι ερευνητές βρίσκουν ότι ακόμη και τα πολύ μικρά 

παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν τους βρόχους και τους συνδετήρες της γραφής 

πριν να μπορέσουν τα ίδια να γράψουν (Bonneton-Botté et al,  2012). 

Η εντολή χειρόγραφου μπορεί να ξεκινήσει ήδη από το προσχολικό και το 

προκριματικό στάδιο τη σωστή προσέγγιση. Ακόμη και στο επίπεδο της 

προσχολικής ηλικίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενθαρρύνουν την παιδεία μέσω 

δεξιοτήτων από κορυφαίους φοιτητές μέσα από δραστηριότητες σχηματισμού 

επιστολών, συμπεριλαμβανομένης της γραφής του δικού τους ονόματος και την 

εξάσκηση γραφής άλλων απλών λέξεων και γραμμάτων (Puranik & Lonigan, 2011). 

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις της πρώιμης μάθησης, πρέπει να δίνεται αυστηρή 

προσοχή στις λεπτομέρειες του ατόμου καθώς τα γράμματα είναι λιγότερο 

σημαντικά από την ίδια τη διαδικασία σχηματισμού επιστολών. Πρόσφατες έρευνες 

έχουν δείξει ότι η μεταβλητότητα του σχηματισμού επιστολών των παιδιών είναι 

στην πραγματικότητα ένα κρίσιμο κομμάτι για τον εντοπισμό και τη διαμόρφωση 

γραμμάτων (James & Englehardt, 2012).  

Στην πραγματικότητα, η γραφή είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Βοηθά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. 

Η γραφή δεσμεύει τον εγκέφαλο στη μάθηση και ενεργοποιεί ιδιαίτερα 

"Κυκλώματα ανάγνωσης" του εγκεφάλου. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της 
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σύγχρονης απεικόνισης του εγκεφάλου, η έρευνα δείχνει ότι η γραφή παίζει 

σημαντικό ρόλο στην οπτική αναγνώριση και εκμάθηση των γραμμάτων, αποτελεί 

θεμέλιο για την ανάγνωση και τη γραφή. Μέσω μελετών που χρησιμοποιούν 

λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (FMRI) για να διερευνήσει πώς ο 

εγκέφαλος επεξεργάζεται ερεθίσματα σε πραγματικό χρόνο, οι ερευνητές έχουν 

καταδείξει ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα στον ανθρώπινο εγκέφαλο που 

προσλαμβάνεται κατά τη διάρκεια ανάγνωση και κατά τη διάρκεια της γραφής. Το 

δίκτυο ανάγνωσης αναπτύσσεται ως συνάρτηση της γραφής (εκτύπωση). Η γραφή, 

και όχι η πληκτρολόγηση, οδηγεί σε νευρική επεξεργασία στο οπτικό σύστημα του 

παιδιού προσχολικής ηλικίας. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αυτοπαραχθείσα δράση, 

με τη μορφή της γραφής, είναι ένα κρίσιμο συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία 

συστημάτων εγκεφάλου και την για απόκτηση της ανάγνωσης. Σε μια μελέτη 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που υποβλήθηκαν σε γραπτή παραγωγή λόγου είχαν 

μεγαλύτερη εγκεφαλική δραστηριότητα από τα παιδιά που είχαν να εντοπίσουν τα 

γράμματα σε ένα πληκτρολόγιο ή απλώς χρησιμοποίησαν τυποποιημένο 

χειρόγραφο (James & Englehardt, 2012).  

Η γραφοκινητική δεξιότητα, που καλείται από τους ερευνητές «ελεύθερη 

τύπωση» είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που συνδυάζει ένα δίκτυο περιοχών 

του εγκεφάλου που χρησιμοποιούνται στην οπτική επεξεργασία και τη σωματική 

κίνηση (James & Englehardt, 2012). 

Η γραφή φαίνεται, με βάση αυτά τα νεοεμφανιζόμενα εμπειρικά στοιχεία, 

να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οπτική αναγνώριση και εκμάθηση των 

γραμμάτων (James & Atwood, 2009. James, Wong, & Jobard, 2010. Longcamp et al., 

2008. Gimenez et all., 2014). Άλλες πρόσφατες έρευνες δείχνουν επίσης ότι αυτό 

είναι καθολικό: η εμπλοκή αυτών των συστημάτων στον εγκέφαλο μέσω της 

γραφής είναι επίσης διαπολιτισμική και ανεξάρτητα από τις μορφές γραφής μιας 

συγκεκριμένης γλώσσας. Σε μια μελέτη, για παράδειγμα, στην απεικόνιση 

αποδείχθηκε ότι οι συμμετέχοντες σημείωσαν ομοιότητες όταν κλήθηκαν να 

γράψουν στη δική τους γλώσσα από ότι όταν κλήθηκαν να γράψουν σε μία ξένη 

όπου το αλφάβητο περιείχε διαφορετικές γραφικές μορφές (Nakamura et al., 2012). 

Ασχέτως της γλώσσας, η γραφή  ενεργοποιεί δύο περιοχές του εγκεφάλου: την 
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ορθογραφική, δηλαδή το σύστημα αποκωδικοποίησης (οπτική αντίληψη) και το 

σύστημα κιναισθητικής χειρονομίας (σύνδεση οπτικού και κινητήρα). 

Πιο πρόσφατες έρευνες δείχνουν επίσης ότι η εκμάθηση της γραφής και της 

έκφρασης των στοιχειωδών ήχων της γλώσσας προωθούν επίσης τη σύνθετη 

χαρτογράφηση μεταξύ των οπτικών και ακουστικών συστημάτων, συνδέοντας 

οπτικές αναπαραστάσεις γραμμάτων όχι μόνο προς τις γραφοκινητικές δεξιότητες 

αλλά και για παραγωγή ομιλίας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση του 

αλφαβήτου δημιουργεί σημαντικούς δεσμούς μεταξύ του οπτικού και του 

ακουστικού συστήματος στον εγκέφαλο που υποστηρίζει την ανάγνωση αργότερα.  

Μελέτες αποδεικνύουν την άμεση διασύνδεση μεταξύ της ποιότητας 

γραφής των παιδιών και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της περιοχής του 

εγκεφάλου που εμπλέκονται στη φωνολογική αποκωδικοποίηση και ονομάζεται 

«Κατώτερο Μετωπικό Επίπεδο» (Golestanirad, Das, Schweizer, & Graham, 2015) . 

Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση της βιβλιογραφίας που εξετάζει την 

εγκεφαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της γραφής, οι συντάκτες κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν λιγότερες από δώδεκα ξεχωριστές περιοχές του 

εγκεφάλου που εμπλέκονται στην παραγωγή γραπτού λόγου (Planton, Jucla, Roux, 

& Demonet, 2013). Οι συντάκτες συνέταξαν δεδομένα από 19 πρόσφατες μελέτες 

σχετικά με τις συγκεκριμένες συντεταγμένες στον εγκέφαλο που ενεργοποιούνται 

από διαφορετικές εργασίες γραφής. Αυτές οι μελέτες επίσης διέσχισαν τον 

πολιτισμό και τα γλωσσικά εμπόδια για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. 

Είναι σαφές ότι όταν μαθαίνουμε να γράφουμε με το χέρι, ο εγκέφαλος αναπτύσσει 

τα πολύπλοκα συστήματα: η οπτική αντίληψη, η ακουστική δεξιότητα, κινητική 

δεξιότητα, ομιλία, λεπτή κινητικότητα. 

 

3. Λεπτή κινητικότητα και γραφοκινητικές δεξιότητες  παιδιών με 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 

 

Σύμφωνα με την Κιριζίδου (2016), το 2011 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα 

από τους Lloyd, MacDonald και Lord σε τρεις πολιτείες της Αμερικής, όπου σε 

πρώτο στάδιο περιέγραψαν και συνέκριναν, βάσει σταθμισμένων μετρήσεων, τις 



27 

 

δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας 162 παιδιών, όπου βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού, μεταξύ 12 και 36 μηνών. Σε δεύτερο στάδιο, οι ερευνήτριες, 

πραγματοποίησαν σε 58 παιδιά του διατμηματικού δείγματος, μία επαναξιολόγηση, 

σε διάστημα περίπου 12 μηνών, με σκοπό να διαπιστώσουν και τελικά να 

καταδείξουν, την ύπαρξη ή μη, στατιστικά σημαντικών διαφορών στην επίδοση των 

παιδιών με την πάροδο του χρόνου στα εξεταζόμενα πεδία. Οι συμμετέχοντες, 

χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, βάσει της ηλικίας τους. Τα παιδιά της παρούσας 

έρευνας, δοκιμάστηκαν σε εξειδικευμένες μετρήσεις της αδρής και λεπτής 

κινητικότητας, μέσω των τεστ MSEL. Ακόμη, συνεκτιμήθηκαν οι αναφερόμενες 

ακριβείς ηλικίες από την πλευρά των γονέων, όπου τα παιδιά κατέκτησαν την 

ικανότητα  να κάθονται και να περπατούν μόνα τους, καθώς και την αναλογία 

λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας. Κατά τα αποτελέσματα, στο πρώτο στάδιο 

της έρευνας, αρχικώς καταδείχθηκε ότι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών, βάσει του φύλου τους. Ωστόσο, εξαιρετικής 

σημασίας κρίνεται το ότι παρόλο που όλες οι ηλικιακές ομάδες, παρουσίασαν 

σημαντικές γνωστικές ελλείψεις στις μετρήσεις, στα μεγαλύτερα παιδιά, η απόκλιση 

ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τα μικρότερα (δεξιότητες αδρής κινητικότητας, 3,50 

μήνες πίσω στο ηλικιακά μικρότερο γκρουπ, 5,13 μήνες πίσω στο μεσαίο και 9,18 

μήνες πίσω στη μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα). Αντίστοιχα, στις δεξιότητες λεπτής 

κινητικότητας, τα παιδιά μεταξύ 12-24 μηνών, κρίθηκε ότι βρίσκονταν 3,94 μήνες 

πίσω από τη χρονολογική τους ηλικία, τα παιδιά μεταξύ 25-30 μηνών, 8,38 μήνες 

πίσω και τέλος οι διαφορές για τα παιδιά 31- 36 μηνών, κατά μέσο όρο ήταν 12,77 

μήνες πίσω. Επιπρόσθετα, υψηλή συσχέτιση καταδείχθηκε ανάμεσα στην πρώιμη 

κατάκτηση της ικανότητας να κάθονται και να βαδίζουν μόνα τους αλλά και την 

ικανότητα στην αδρή κινητικότητα, παιδιών όπου βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού. 

 Όπως έχει προαναφερθεί η ανάπτυξη της γραφής είναι ζωτικής σημασίας για 

την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. 

Τα παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με ΔΑΔ, έχουν διαγνωσθεί επίσης με διαταραχές 

πολλών τομέων που συμβάλουν στις γραφοκινητικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, 

δυσκολίες και προβλήματα με τη λεπτή κινητικότητα, δυσκολεύονται δηλαδή να 
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διαχειριστούν μικρά αντικείμενα, δυσκολία αντίληψης των άκρων τους, δυσκολίες 

στην οπτική αντίληψη όπου επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα γράμματα 

γίνονται αντιληπτά. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα άτομα με αυτιστική διαταραχή 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποτύπωση γεωμετρικών σχημάτων και στην 

εκτελεστική λειτουργία (Fuentes, Mostofsky & Bastian, 2009).  

 Ο Webster και οι συνεργάτες του το 2005 μελέτησαν 70 παιδιά με ΔΑΔ στο 

λόγο που παρουσίαζαν επίσης διαταραχές στην κινητική τους ανάπτυξη. Σε αρκετές 

μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με σύνδρομο Asperger ή ΔΑΔ παράγουν 

λιγότερο ευανάγνωστα γράμματα και λέξεις. Η ποιότητα γραφής είναι χαμηλότερη 

ενώ η ευθυγράμμιση, το μέγεθος και ο σχηματισμός γραμμάτων είναι επίσης 

χαμηλής ποιότητας. Σχετικά με την ανάγνωση δεν βρέθηκε κάποια διαφορά μεταξύ 

των παιδιών με ΔΑΔ και των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Επιπλέον, αποδείχθηκε 

ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά στην ταχύτητα γραφής (Cartmill et  all, 2009. 

Fuentes et all, 2009). 

 Με τις γραφοκινητικές δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό ασχολήθηκαν οι 

Hellinckx, Royers & Van Waelvelde το 2013, οι οποίοι εξέτασαν ορισμένους 

παράγοντες που επηρεάζουν την γραφοκινητική απόδοση και την ταχύτητα γραφής 

των παιδιών με αυτισμό, όπως οι κινητικοί, οι γνωστικοί και οι αντιληπτικοί 

παράγοντες. Στην έρευνα συμμετείχαν 131 παιδιά φλαμανδικής καταγωγής, ηλικίας 

7 έως 12 ετών, από τα οποία τα 70 είχαν διαγνωσθεί με αυτισμό ενώ τα υπόλοιπα 

είχαν τυπική ανάπτυξη (Hellinckx, Royers, & Van Waelvelde, 2013). Το πρώτο 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Systematic Screening of Handwriting έτσι 

ώστε να καταδειχθούν οι γραφοκινητικές διαταραχές των παιδιών. Συγκεκριμένα, 

ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αντιγράψουν ένα κείμενο όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα και πιο καθαρά μπορούν. Χρησιμοποιήθηκαν οι πέντε πρώτες προτάσεις 

για να καθοριστεί ο γραφικός χαρακτήρας στα εξής πεδία: α) στην ευχέρεια του 

σχηματισμού των λέξεων, β) στη ευχέρεια σύνδεσης των γραμμάτων, γ) στο ύψος 

των γραμμάτων, δ) στην κανονικότητα του ύψους των γραμμάτων, ε) στα κενά 

μεταξύ των λέξεων, στ) στην ευθυγράμμιση των προτάσεων. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε το Movement Assessment Battery For Children με σκοπό να 
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εξεταστεί η ορθότητα της κινητικής λειτουργίας και να εντοπισθούν τυχόν κινητικές 

δυσκολίες των παιδιών σχετικά με την επιδεξιότητα, την στόχων και την ισορροπία. 

 Σημαντικός τομέας προς εξέταση θεωρήθηκε και ο οπτικό κινητικός 

συντονισμός των παιδιών μέσω του Developmental Test of Visual-Motor Integration 

και του Test of Visual Perception. Οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν 27 

γεωμετρικά σχήματα, να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν τη μορφή γεωμετρικών 

σχημάτων ανάμεσα σε άλλα σχήματα. 

 Στο τελευταίο μέρος της εξέτασης μέσω του One Minute Reading Test, οι 

μαθητές έπρεπε να αναγνώσουν δυνατά όσες περισσότερες λέξεις μπορούσαν μέσα 

σε ένα λεπτό.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα της 

αυτιστικής διαταραχής σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις σε όλες τις μετρήσεις, 

συγκριτικά πάντα με τους μαθητές που ανήκουν στην τυπική ανάπτυξη. Τα κείμενα 

κρίθηκαν με χαμηλή απόδοση λόγω της μη ικανοποιητικής σύνδεσης των 

γραμμάτων μεταξύ τους, στην ευχέρεια σχηματισμού των λέξεων, στην 

ευθυγράμμιση, και τέλος τα γράμματα παρατηρήθηκε πως ήταν μεγαλύτερα.  

Από τα ευρήματα όμως παρατηρήθηκε ότι συμβάλλουν και άλλοι 

παράγοντες στην ανάπτυξη της γραφοκινητικής δεξιότητας όπως η ηλικία και το 

φύλο. Τα αγόρια σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα κορίτσια ενώ ο 

παράγοντας της επιλογής των χεριών γραφής (δεξί - αριστερό), δεν έδειξε να 

επηρεάζει την επίδοση. 

 

4. Σκοπός της εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της λεπτής 

κινητικότητας των παιδιών που βρίσκονται υπό το φάσμα του αυτισμού και η 

δυνατότητα βελτίωσής της μέσω της εφαρμογής ενός πιλοτικού προγράμματος. Για 

τον σκοπό αυτό, οργανώθηκε και εφαρμόσθηκε μια πιλοτική παρέμβαση σε ένα 

μαθητή έξι ετών, της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, ο οποίος έχει διαγνωσθεί με 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή.  
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5. Μέθοδος 

 

5.1. Ιστορικό του συμμετέχοντα 

 

Ο μαθητής ο οποίος έλαβε μέρος στην παρούσα εργασία είναι έξι ετών και 

παρακολουθεί μαθήματα στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου στην Κατερίνη 

Πιερίας. Σύμφωνα με τη διάγνωση που έγινε το 2012 ο μαθητής είχε ελλειμματική 

προσοχή και υπερκινητικότητα. Στις δύο επόμενες διαγνώσεις που ακολούθησαν, 

τα έτη 2015 και 2016, ο συμμετέχοντας διαγνώστηκε με διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή και συγκεκριμένα με διαταραχή στο λόγο. Ο μαθητής ξεκίνησε 

λογοθεραπεία και εργοθεραπεία ήδη από 23 μηνών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

γονέων, ο μαθητής διακρίνεται από διάσπαση προσοχής, καθώς αδυνατεί να 

τελειώσει κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνει, είναι υπερκινητικός και αρνείται 

κάθε σωματική επαφή. Παρατηρείται επίσης ότι ο μαθητής αποφεύγει τη 

βλεμματική επαφή με άλλα άτομα. Έντονη δυσκολία παρατηρείται στον τομέα της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης καθώς στις πρώτες συνεδρίες ο μαθητής προτιμούσε 

να ασχολείται με κάτι συγκεκριμένο παρά να επικοινωνεί λεκτικά. 

Σχετικά με το γνωστικό πεδίο ο μαθητής παρουσιάζει δυσκολίες στην 

ολοκλήρωση δραστηριοτήτων καθώς η προσοχή του συνεχώς διασπάται. Δυσκολίες 

συναντά επίσης στην κατανόηση των οδηγιών που του δίνονται έτσι ώστε να 

διεκπεραιώσει μία εργασία. Ο μαθητής επιζητούσε τακτική υπενθύμιση των 

οδηγιών, καθοδήγηση και οπτική αναπαράσταση των δραστηριοτήτων που 

επρόκειτο να συμμετέχει. Σε περίπτωση κόπωσης, η προσοχή του μαθητή 

διασπάται ευκολότερα και προτιμά να μιλάει λέγοντας πράγματα που σκέφτεται και 

να κινείται στο χώρο για να ξοδεύει την ενέργειά του. Για να συνεχιστεί το μάθημα 

χρειάζεται έντονη παρακίνηση μέσω δραστηριοτήτων που κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον του. Όσον αφορά το γνωστικό τομέα, έχει κατακτήσει την αναγνωστική 

ικανότητα αλλά και την ικανότητα γραφής. Το σημείο που δυσκολεύεται είναι στα 
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κεφαλαία και στα πεζά γράμματα καθώς δεν χρησιμοποιεί ποτέ τα πεζά γράμματα 

για να γράψει το όνομά του και δεν έχει κατακτήσει το τονικό σύστημα. 

Στον συμπεριφορικό τομέα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει θέληση για 

μάθηση εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι 

θεματικές ενότητες οι οποίες ενδιαφέρουν το μαθητή ή θέματα που κινούν το 

ενδιαφέρον για μάθηση. Άξιο παρατήρησης είναι επίσης η έντονη επιθυμία για 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και όχι συνομήλικα 

παιδιά. Προτιμά να παίζει μόνος του στο σπίτι με τη μπάλα ή να παίζει με τη γιαγιά 

του, να μιλά μαζί της, να τραγουδά και να χορεύει. 

 

5.2. Διαδικασία 

 

Αρχικά ο συμμετέχοντας υπεβλήθη σε μία διαδικασία αξιολόγησης έτσι 

ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο της κινητική ανάπτυξης του. Συγκεκριμένα 

αξιολογήθηκε στο πεδίο της λεπτής κινητικότητας μέσα από 4 δραστηριότητες. Στην 

πρώτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να χειριστεί μικρά αντικείμενα 

μεταφέροντας φασόλια από το ένα κουτί στο άλλο, πρώτα με το δεξί χέρι και έπειτα 

με το αριστερό για ένα λεπτό. Έπειτα έπρεπε σε ένα χαρτί πλέγματος με τελείες σε 

απόσταση τριών εκατοστών να κυκλώσει όσες περισσότερες τελείες μπορούσε 

μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Η δοκιμασία αυτή πραγματοποιήθηκε και 

για τα δύο χέρια. . Στη συνέχεια έπρεπε να σχεδιάσει το χιονάνθρωπο στο πατρόν 

που του είχε δοθεί, ακολουθώντας τους αριθμούς. Τέλος, δοκιμάστηκε στην 

αντιγραφή, όπου σε ένα λεπτό έπρεπε να αντιγράψει ένα κείμενο. Στόχος ήταν να 

παρατηρηθεί πόσες λέξεις θα αντιγράψει σε ένα λεπτό. 

Έπειτα ακολούθησε παρέμβαση, η οποία αποτελέστηκε από δέκα συνεδρίες. 

Κάθε συνεδρία αποτελούνταν από δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής που είχαν 

ως στόχο την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας. Μετά την πραγματοποίηση της 

τελευταίας συνεδρίας ο μαθητής υποβλήθηκε σε επανάληψη της αξιολόγησης έτσι 

ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε βελτίωση πριν από την παρέμβαση. 

 

5.3. Εργαλεία 
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5.3.1 Δοκιμασίες λεπτής κινητικότητας 

Χαρτί πλέγματος  

Αρχικά για την αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας χρησιμοποιήθηκε το 

συγκεκριμένο χαρτί πλέγματος με τελείες, στο οποίο ο μαθητής έπρεπε σε χρονικό 

διάστημα ενός λεπτού να κυκλώσει όσες περισσότερες τελείες μπορούσε. Η 

δοκιμασία αυτή πραγματοποιήθηκε για κάθε χέρι ξεχωριστά.  

Χειρισμός μικρών αντικειμένων 

Ο συμμετέχων κλήθηκε να μεταφέρει φασόλια από ένα γεμάτο με φασόλια 

κουτί, σε ένα άδειο, σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Η δοκιμασία εκτελέσθηκε 

και από τα δύο χέρια έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και για 

τα δύο χέρια. 

Συναρμολόγηση σχεδίου 

Ο μαθητής κλήθηκε να ενώσει τις τελείες με το μολύβι έτσι ώστε να 

δημιουργήσει το σχέδιο που απεικονίζεται στο πατρόν. Ο μαθητής έπρεπε να 

ενώσει τις τελείες σύμφωνα με τους αριθμούς που αναγράφονται πάνω από κάθε 

τελεία ακολουθώντας τον αύξοντα αριθμό. Το σχέδιο ήταν ένας χιονάνθρωπος ο 

οποίας συναρμολογούνταν με βάση τους αριθμούς ανά αύξοντα αριθμό. 

Αντιγραφή κειμένου 

Η διδάσκουσα παρακίνησε το μαθητή να αντιγράψει στις κενές γραμμές το 

κείμενο που του δόθηκε. Στόχος ήταν να παρατηρηθεί πόσες λέξεις του κειμένου θα 

αντιγράψει ο μαθητής μέσα σε ένα λεπτό. Το κείμενο που επιλέχθηκε ήταν απλό 

όσον αφορά την κατανόηση και το λεξιλόγιο και περιείχε απλές λέξεις με λίγες 

συλλαβές για να διευκολυνθεί ο μαθητής. 

 

5.3.2. Τα ημερολόγια 

Ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης των προσχεδιασμένων 

διδασκαλιών της ερευνήτριας χρησιμοποιήθηκε το ημερολόγιο, το οποίο 

αποτελούνταν από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφερόταν σε ερωτήματα που 

αφορούσαν το διδακτικό σχεδιασμό. Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από 

ερωτήσεις σχετικά με τον συμμετέχοντα μαθητή. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο 

μέρος, αφορούσε την αξιολόγηση και την αναφορά στην επίτευξη των στόχων της 
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διδασκαλίας. Το ημερολόγιο γενικότερα, ήταν ένα μέσο που βοήθησε στην επιλογή 

των καταλληλότερων δραστηριοτήτων που θα ήταν ικανές να κινητοποιήσουν το 

μαθητή και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για ενδυνάμωση των πεδίων 

που θεωρούνταν αναγκαία για αυτόν. 

 

5.4. Η παρέμβαση 

 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής ενός πιλοτικού 

προγράμματος, το οποίο περιελάμβανε δέκα διδασκαλίες, με παιγνιώδες στυλ, που 

είχαν ως στόχο τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, και τη δραστηριοποίηση των 

παιδιών μέσω της ενεργούς συμμετοχής στις δραστηριότητες των διδασκαλιών. Οι 

διδασκαλίες ήταν προσαρμοσμένες στο μαθησιακό προφίλ του μαθητή. Οι 

διδασκαλίες συνοδευόταν από διδακτικά πλάνα, στα οποία αναφερόταν οι 

διδακτικοί στόχοι της ενότητας, και οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι της διδασκαλίας. 

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία της διδασκαλίας και το υλικό που 

έχει επιλεχθεί. 

Αναλυτικά, όσον αφορά τις διδακτικές παρεμβάσεις, την πρώτη ημέρα 

ασχοληθήκαμε με την θεματική ενότητα «το σώμα μου». Οι στόχοι αφορούσαν τη 

διάκριση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου σώματος και να τα 

ονομάζει, να συσχετίζει τη λειτουργία αισθητήριων οργάνων με τις αισθήσεις μέσα 

από τη χρήση ψαλιδιού, πλαστελίνης και γενικότερα την εξάσκηση της λεπτής 

κινητικότητας. 

 Στη δεύτερη παρεμβατική διδασκαλία, ο μαθητής ασχολήθηκε με τη 

θεματική ενότητα «η γειτονιά μου». Οι στόχοι της ενότητας αφορούσαν την 

παρατήρηση των σπιτιών και των κοινωφελών κτιρίων της γειτονιάς του μαθητή, 

των επαγγελματιών της γειτονιάς του και τη σύγκριση της δικής του γειτονιάς με 

άλλες γειτονιές. Ο μαθητής εξασκήθηκε στη λεπτή κινητικότητα, μέσω της 

συναρμολόγησης πάζλ, της δημιουργίας ενός κολάζ μέσα από τη χρήση μικρών 

αντικειμένων όπως φασόλια, φακές και την χρήση συνδετήρων για την 

αντιστοίχηση γραμμάτων με λέξεις. 
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 Στην τρίτη διδακτική παρέμβαση, ο μαθητής ασχολήθηκε με την θεματική 

ενότητα των Χριστουγέννων. Ασχολήθηκε με υλικά όπως τα καθαριστικά πίπας και 

χάντρες έτσι ώστε να δημιουργήσει δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα, όπως 

βραχιόλια. Επιπλέον επεξεργάστηκε υλικά όπως το γκοφρέ, για να φτιάξει 

ζωγραφιές αντί για τη χρήση μαρκαδόρων, αναπτύσσοντας έτσι τη λεπτή 

κινητικότητα. 

Στην τέταρτη παρεμβατική διδασκαλία ασχολήθηκε με την κατασκευή 

Μόμπιλ με θέμα τα Χριστούγεννα. Ο μαθητής συμμετείχε σε δραστηριότητες που 

αφορούσαν κυρίως την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας όπως την κατασκευή 

στολιδιών με κουμπιά, κλωστές και τη χρήση ψαλιδιού. 

Στην πέμπτη παρεμβατική διδασκαλία ο μαθητής ασχολήθηκε με τη 

θεματική ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος του «φυσικού περιβάλλοντος». Ως 

γνωστικοί στόχοι της ενότητας ήταν να αναγνωρίζει και να ονομάζει ζώα του 

φυσικού του περιβάλλοντος αλλά και να περιγράφει τα εξωτερικά τους 

χαρακτηριστικά. Ο μαθητής ασχολήθηκε με υλικά όπως η πλαστελίνη, ο 

διακορευτής, το γκοφρέ χαρτί, την κόλλα, υλικά που βοηθούν στην ανάπτυξη της 

λεπτής κινητικότητας.  

Στην έκτη συνάντηση ο μαθητής ήρθε σε επαφή με μια παρεμβατική 

διδασκαλία που αφορούσε τους τρόπους καλής συμπεριφοράς. Ο μαθητής σε αυτή 

την διδασκαλία καλείται να αντιγράψει λέξεις, να αντιστοιχίσει εικόνες με λέξεις και 

γενικότερα η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας 

και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. 

Στην έβδομη διδακτική παρέμβαση, ο μαθητής ήρθε σε επαφή με τα 

μαθηματικά, και συγκεκριμένα με την συμμετρία. Ο μαθητής ασχολήθηκε με 

συμμετρικά σχέδια, και παρατήρησε τον άξονά τους, αλλά και προσπάθησε να 

σχεδιάσει τα δικά του μέσα από την συνέχιση συμμετρικών σχεδίων και μέσα από 

τη ζωγραφική. Συγκεκριμένα, κλήθηκε να χρωματίσει συμμετρικά σχέδια, να φτιάξει 

χαρακτηριστικά προσώπων συνεχίζοντας τα ήδη υπάρχοντα σχέδια. 

Στην όγδοη διδασκαλία ο μαθητής ασχολήθηκε με τα γεωμετρικά σχήματα. 

Ως γνωστικοί στόχοι καθορίστηκαν η χάραξη γεωμετρικών σχημάτων, η συνέχιση 

μοτίβων και η κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν μέσα 
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από την κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων τα οποία τα συνδύασε και έφτιαξε άλλα 

σχέδια όπως σπίτια, αλλά και μέσα από τη συνέχιση μοτίβων και την κατασκευή 

μικρών κούκλων. 

Στην ένατη ενότητα ο μαθητής ασχολήθηκε με το χρόνο. Γνώρισε τους μήνες, 

τις μέρες της εβδομάδας και τις εποχές. Αναπτύχθηκε η λεπτή κινητικότητα αλλά 

και οι γραφοκινητικές δεξιότητες μέσα από την κατασκευή ρολογιών ώρας και 

εποχών και ενός ημερολογίου. Σημαντικός στόχος της ενότητας αποτέλεσε η 

δημιουργική έκφραση και η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του μαθητή. 

Τέλος, στην δέκατη και τελευταία ενότητα, ο μαθητής εξασκήθηκε στην 

ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων μέσα από 

την ένωση τελειών, την εύρεση διαφορών μέσα από εικόνες αλλά και την εύρεση 

της σωστής διαδρομής σε λαβύρινθο. 

 

6. Αποτελέσματα 

 

Πριν από τη διεξαγωγή των δέκα σχεδιασμένων διδασκαλιών ο μαθητής 

συμμετείχε στον προέλεγχο. Ο προέλεγχος απαρτιζόταν από τέσσερις δοκιμασίες.  

 

6.1. Δοκιμασίες λεπτής κινητικότητας 

 

Όπως διαφαίνεται στον παρακάτω πίνακα, όσον αφορά τον προέλεγχο, ο 

μαθητής στη δοκιμασία χειρισμού μικρών αντικειμένων μετακίνησε με το δεξί χέρι 

23 φασόλια, ενώ με το αριστερό χέρι 26. Στη δοκιμασία που αφορά το χαρτί 

πλέγματος με τελείες, με το δεξί χέρι κύκλωσε 12 τελείες, ενώ με το αριστερό 15. 

Στη συνέχεια, στη δοκιμασία της κύκλωσης των τελειών  στο χαρτί πλέγματος, ο 

μαθητής κύκλωσε 15 τελείες με το δεξί χέρι και 17 με το αριστερό του χέρι. Οι 

παραπάνω δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό όριο του ενός 

λεπτού. 

Ακολούθησε η δοκιμασία του σχεδίου, το οποίο ο μαθητής έπρεπε να 

ολοκληρώσει ενώνοντας τις τελείες. Στη δοκιμασία αυτή ο μαθητής χρειάστηκε ένα 

λεπτό για να ολοκληρώσει το σχέδιο. Τέλος, στη δοκιμασία που αφορούσε την 
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αντιγραφή του κειμένου, ο μαθητής, μέσα σε ένα λεπτό, κατάφερε να αντιγράψει 3 

λέξεις του κειμένου που του είχαν δοθεί. 

Κατά τον μετέλεγχο ο μαθητής στη δοκιμασία χειρισμού μικρών 

αντικειμένων, κατάφερε να μετακινήσει 27 φασόλια με το δεξί του χέρι και 30 με το 

αριστερό. Στην επόμενη μέτρηση που αφορούσε την κύκλωση τελειών στο χαρτί 

πλέγματος ο μαθητής κύκλωσε 15 τελείες με το δεξί και 18 με το αριστερό. 

Στη δοκιμασία της ένωσης τελειών για την ολοκλήρωση του σχεδίου, ο 

μαθητής χρειάστηκε λιγότερο από 1 λεπτό για να ολοκληρώσει το σχέδιο. Στην 

τελευταία δοκιμασία, της αντιγραφής του κειμένου ο μαθητής έπρεπε να 

αντιγράψει ένα κείμενο. Στο χρονικό διάστημα του ενός λεπτού κατάφερε να 

αντιγράψει επτά λέξεις.  

 

Πίνακας 3. Προέλεγχος και μετέλεγχος 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΥ 

Χειρισμός μικρών 

αντικειμένων - δεξί χέρι 
23 27 

Χειρισμός μικρών 

αντικειμένων - αριστερό 

χέρι 

26 30 

Χαρτί πλέγματος - δεξί χέρι 12 15 

Χαρτί πλέγματος - αριστερό 

χέρι 
15 18 

Ένωση τελειών για τη 

δημιουργία σχεδίου 
1′38″ 1’ 

Δοκιμασία αντιγραφής 

κειμένου 
3 λέξεις 7 λέξεις 
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Γράφημα 1. Επιδόσεις μαθητή κατά τον προέλεγχο και μετέλεγχο 

 

6.2. Τα ημερολόγια 

 Η καταγραφή των ημερολογίων, έπειτα από την ολοκλήρωση της κάθε 

παρέμβασης, αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο είχε ως στόχο την 

παρατήρηση, την προσαρμογή των δραστηριοτήτων στο προφίλ του συμμετέχοντα 

και τη σωστή επιλογή των δραστηριοτήτων που θα απαρτίζουν την παρέμβαση 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του μαθητή. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά τα δεδομένα των ημερολογίων. 

Πίνακας 2. Δεδομένα ημερολογίων 

Θεματικοί άξονες Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

Διδακτική διαδικασία 
1. Το σώμα μου 
2. Η γειτονιά μου 
3. Χριστούγεννα 
4. Κατασκευή 

Μόμπιλ 
5. Φυσικό 

περιβάλλον 
6. Τρόποι καλής 

Εποπτικό υλικό 
Περιοδικά, χαρτόνια, 
πλαστελίνη, μαρκαδόροι, 
μολύβι, φύλλο εργασίας 
γα το ανθρώπινο σώμα, 
πάζλ,blue tack, κόλλα, 
διακορευτής, φασόλια, 
φακές, κόλλες χαρτί, 
συνδετήρες, ψαλίδι, 

Τραγούδι: «χαρωπά τα 
δυο μου χέρια τα χτυπώ». 
Εικόνες συμμετρικών 
σχημάτων. 
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συμπεριφοράς 
7. Συμμετρία 
8. Γεωμετρικά 

σχήματα 
9. Χρόνος 
10. Παιγνιώδης 

δραστηριότητες 

καθαριστικά πίπας, 
γκοφρέ, πατρόν 
χριστουγεννιάτικου 
δέντρου, χαρτί 
περιτυλίγματος, χάντρες, 
κουτάκι δώρου, φάκελος 
ταχυδρομείου, κουμπιά, 
κορδέλα, κρεμάστρα, 
κλωστή, χρυσόσκονη, 
χάρακας, ημερολόγιο, 
ξυλομπογιές, πατρόν 
πεταλούδας, πατρόν 
αστεριού, πατρόν 
μέλισσας, πατρόν ρομπότ, 
πατρόν από πρόσωπα 
έκφρασης, καλαμάκια, 
πατρόν μοτίβου, 
συρραπτικό, πινέζες, 
πατρόν λαβύρινθου, 
πατρόν με εικόνες ένωσης 
τελειών, πατρόν με 
εικόνες για εύρεση 
διαφορών, δύο φύλλα 
εργασίας για τους 
τρόπους καλής 
συμπεριφοράς, φύλλο 
εργασίας με σταυρόλεξο, 
φύλλο εργασίας με 
αντιστοίχιση εικόνων-
λέξεων 

Δραστηριότητες και Τεχνικές Παιχνίδι ρόλων 
Δημιουργικές δραστηριότητες: Κολάζ, 
πάζλ, παιχνίδια με πλαστελίνες, 
κατασκευή Μόμπιλ, δημιουργία σκίτσου 
μέσα από την ένωση τελειών, 
δημιουργία συμμετρικών σχημάτων, 
δημιουργία θεατρικών κούκλων μέσα 
από γεωμετρικά σχήματα, κολάζ από 
γεωμετρικά σχήματα, συνέχιση 
συμμετρικού μοτίβου, τοποθέτηση 
εικόνων σε σωστή σειρά και κύκλωση 
των σωστών εικόνων. 
Γλωσσικές δραστηριότητες: αντιστοίχιση 
γραμμάτων σε λέξεις με τη χρήση 
συνδετήρων, λύση σταυρόλεξου, 
αντιστοίχιση λέξεων με εικόνες, 
παραγωγή γραπτού λόγου, συμπλήρωση 
κενών 
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Μορφή επικοινωνίας Λεκτική επικοινωνία 
Διαπροσωπική επικοινωνία 
Εξωλεκτική επικοινωνία 

Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού 

Υποστηρικτικός και 
καθοδηγητικός ρόλος 

Ενθάρρυνση 
Κινητοποίηση 
Καθοδήγηση 
Αλληλεπίδραση με το 
μαθητή 
Υποστήριξη στις 
δυσκολίες 

Συμπεριφορά του παιδιού Συμμετοχή του παιδιού Ενεργή συμμετοχή σε 
διερευνητικές 
δραστηριότητες 
Ενεργή συμμετοχή σε 
παιγνιώδεις 
δραστηριότητες 
Ενεργή συμμετοχή σε 
γλωσσικές 
δραστηριότητες 
 

Γενική αποτίμηση της 
παρέμβασης 

Εντοπισμός δυσκολιών Δυσκολίες στη χρήση 
ψαλιδιού, δυσκολίες 
συμμετοχής στα παιχνίδια 
ρόλου, δυσκολίες στη 
δημιουργία συσκευασίας 
δώρου, δυσκολία στην 
παρακίνηση για 
χρωματισμό σκίτσου, 
δυσκολία στη 
χρησιμοποίηση των 
συνδετήρων, δυσκολία 
στο σχεδιασμό. 
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7. Συζήτηση 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η λεπτή κινητικότητα 

των παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή καθώς και η βελτίωσή της μέσα 

από την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος το οποίο περιέχει δραστηριότητες 

προσαρμοσμένες στο προφίλ του μαθητή. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως 

στόχο τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και την παρότρυνση του μαθητή να 

συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής. Η παρέμβαση 

πραγματοποιήθηκε σε έναν μαθητή έξι ετών, ο οποίος έχει διαγνωσθεί με διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή και συγκεκριμένα με διαταραχή στο λόγο. 

 Πριν από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, ο μαθητής 

συμμετείχε σε μία δοκιμασία μέτρησης της γραφοκινητικής συμπεριφοράς. Με τον 

τρόπο αυτό έγινε μέτρηση της απόδοσης της λεπτής κινητικότητας και των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητής έτσι ώστε να μπορούν να βρεθούν τυχόν 

βελτιώσεις έπειτα από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος παρέμβασης. 

Όπως έχει προαναφερθεί η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την επιτυχία του παιδιού και την ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων όπως 

της γραφής, αλλά και δεξιότητες που αφορούν την αυτοεξυπηρέτηση των μαθητών 

σε ανάγκες της καθημερινής τους ζωής. 

 Έπειτα πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πιλοτικών 

παρεμβάσεων. Οι πιλοτικές αυτές παρεμβάσεις απαρτίζονταν από δραστηριότητες 

με παιγνιώδες στυλ και είχαν ως στόχο την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Οι 

οδηγίες που δινόταν στο μαθητή ήταν σαφείς. Οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο 

αφορούσαν την ενασχόληση με το ψαλίδι και με την πλαστελίνη, τη συνέχιση 

μοτίβων, το πάζλ εικόνων. Οι θεματικές ενότητες όπου χρησιμοποιήθηκαν, 

αντλήθηκαν από το μάθημα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Μελέτης 

Περιβάλλοντος της δευτέρας τάξης. 

 Κάθε διδασκαλία, συνοδευόταν από γενική και ειδική στοχοθεσία, πλάνο 

διδασκαλίας, συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό, αλλά και τήρηση ημερολογίου, από 

την πλευρά της ερευνήτριας, με απώτερο στόχο, την παρατήρηση, την επισήμανση 

βασικών σημείων όσον αφορά στην πορεία της διδασκαλίας και κατ’ επέκταση την 
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αυτοαξιολόγηση και βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών και μεθόδων. 

Μετά το πέρας της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, ακολούθησε ο 

μετέλεγχος, ο οποίος δεν παρουσίαζε καμία διαφορά, όσον αφορά στις δοκιμασίες 

σε σχέση με τον προέλεγχο. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαφάνηκε 

πολύ σημαντική διαφορά και μεγάλη βελτίωση στις επιδόσεις του συμμετέχοντα, σε 

όλες τις μετρήσεις όπου πραγματοποιήθηκαν. 

 Έπειτα από το πέρας των διδασκαλιών ο μαθητής κλήθηκε να συμμετάσχει 

στη διαδικασία του μετέλεγχου, μέσα από την οποία μετρήθηκαν οι επιδόσεις του 

και καταγράφηκε κάθε βελτίωση που σημείωσε ο μαθητής. 

Έχει αναφερθεί πολλάκις από πολλούς ερευνητές ότι τα άτομα με διαταραχή 

φάσματος αυτισμού μπορούν να σημειώσουν σημαντική βελτίωση έπειτα από την 

παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Σύμφωνα με την 

Κιριζιδου (2016), η γραφοκινητική απόδοση των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα 

του αυτισμού καθορίζεται από την ηλικία, το φύλο και την απόδοση στην δοκιμασία 

αντιγραφής.  

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη και η  εξέλιξη των δεξιοτήτων λεπτής 

κινητικότητας των παιδιών, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την 

απόκτηση άλλων δεξιοτήτων, όπως της γραφής και του σχεδιασμού αλλά και στον 

τομέα της εξυπηρέτησης των αναγκών της καθημερινότητας (Owens, 2008). 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα αποτελέσματα ο συμμετέχοντας σημείωσε 

σημαντική βελτίωση σε όλες τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από την 

εφαρμογή της παρέμβασης. 

Εν κατακλείδι θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι μαθητές που ανήκουν 

στο φάσμα του αυτισμού είναι ικανοί να σημειώσουν βελτίωση. Ο περιορισμός 

όμως του μικρού χρονικού διαστήματος που είχε διατεθεί για την διεξαγωγή της 

πιλοτικής παρέμβασης ήταν ένας παράγοντας που εμπόδισε την εμφάνιση 

καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τέσσερις 

μήνες μετά την εφαρμογή των πιλοτικών παρεμβάσεων διατηρήθηκαν οι 

βελτιώσεις που είχαν σημειωθεί, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί κατά πόσο θα 

βελτιωνόταν οι επιδόσεις του μαθητή έπειτα από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
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εφαρμογής συγκροτημένων διδασκαλιών, όπως για παράδειγμα στο διάστημα ενός 

έτους. 

Ένας ακόμη περιορισμός, ήταν η αδυναμία διεπιστημονικής συνεργασίας. 

Θα ήταν αποτελεσματικότερη η παρέμβαση εάν υπήρχε συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των λογοθεραπευτών. Ο παράγοντας αυτός λειτούργησε 

ανασταλτικά καθώς θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση μέσω της 

συνέχισης των παρεμβάσεων στο σχολικό πλαίσιο, πράγμα που καθίσταται 

αδύνατον καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που εμποδίζουν την 

πραγματοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων στο σχολικό πλαίσιο, όπως η αδυναμία 

πραγματοποίησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η απουσία κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο τομέα, ώστε να προσαρμόσουν τις διδασκαλίες 

τους στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. 

Περιορισμός αποτελεί ακόμη το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν 

πραγματοποιήθηκε σε πολλούς μαθητές αλλά μόνο σε έναν. Αυτό συνέβη λόγω της 

αδυναμίας εύρεσης συμμετεχόντων αλλά και της αδυναμίας σύγκρισης πολλών 

μαθητών, δεδομένου ότι τα παιδιά που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα διαθέτουν 

χαρακτηριστικά που διαφέρουν μεταξύ τους γεγονός που σημαίνει ότι θα έπρεπε να 

μελετηθούν αρκετές μεταβλητές για την διεξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων. 

Τέτοια χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι πολύ απλά όπως το φύλο, η ηλικία, 

το γνωστικό επίπεδο κ.α. 

Πολλές μελέτες αξίζει να πραγματοποιηθούν γύρω από τα παιδιά με 

αυτισμό. Μία πολύ σημαντική μελέτη θα μπορούσε να ήταν η σημασία της 

συνεργασίας διαφορετικών επιστημονικών τομέων για την επιτυχία των μαθητών 

στο σχολικό πλαίσιο. Για παράδειγμα θα μπορούσε να διερευνηθεί η συνεργασία 

εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ή η 

συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων. Σημαντικό θα ήταν επίσης να καταδειχθεί 

και η ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την 

εφαρμογή εξατομικευμένων διδασκαλιών σε μαθητές με αυτισμό. Θα πρέπει να 

εξεταστούν οι υπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να καταδειχθεί η 

ανάγκη για εξειδικευμένη κατάρτιση επάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 
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Ενδιαφέρον θα ήταν επίσης να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα που θα 

προσέφερε η συνεργασία των επιστημών της εκπαίδευσης με την ειδική 

εκπαίδευση και να παρατηρηθούν τα αποτελέσματα που θα επέφερε. Το ίδιο θα 

μπορούσε να συμβεί και με τη συνεργασία σχολείου και γονέων έτσι ώστε να 

μελετηθούν τα αποτελέσματα που θα επέφερε μια τέτοια συνεργασία στη βελτίωση 

της λεπτής κινητικότητας. Σημαντικό θα ήταν να διερευνηθεί και ο τομέας της 

λεπτής κινητικότητας έτσι ώστε να βρεθούν αποτελεσματικότερες μέθοδοι 

βελτίωσής της, ενώ πρόκληση αποτελεί η σύγκριση μεταξύ των εφαρμογών 

πιλοτικών παρεμβάσεων σε διαφορετικούς μαθητές έτσι ώστε να παρατηρηθούν 

ομοιότητες και διαφορές. Τέλος, θα μπορούσε να γίνει σύγκριση των μαθητών που 

παρακολουθούν προγράμματα παρέμβασης κα φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής 

με μαθητές που παρακολουθούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 
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Παράρτημα 

 

Προέλεγχος- μετέλεγχος 

Α) Χειρισμός μικρών αντικειμένων  
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Β) Χαρτί πλέγματος  
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Γ) Ένωση τελειών για τη δημιουργία σχεδίου 
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Δ) Δοκιμασία αντιγραφής κειμένου 

Η Ιωάννα την ημέρα που έβρεχε πολύ πήρε το κουτάβι στο σπίτι του παππού. Τα 

παιδιά αποφάσισαν να του δώσουν το όνομα Μολύβιος. Χτες ήρθε στο σχολείο 

χωρίς να το καταλάβει η Ιωάννα και τα έκανε όλα άνω κάτω. Σήμερα πήγε στο 

σπίτι της αδερφής του Πέτρου και πήρε ένα πινέλο. Τα παιδιά τον ψάχνουν στο 

οικόπεδο. Τι άλλες αταξίες θα κάνε άραγε;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Παρεμβάσεις 

1η Παρέμβαση 

Θέμα: Γνωρίζω το σώμα μου. 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να διακρίνει τα βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου οργανισμού 

 Να μάθει να ονομάζει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου οργανισμού 

 Να συσχετίσει τη λειτουργία ορισμένων αισθητήριων οργάνων με αντίστοιχες 
αισθήσεις 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Λεπτή κινητικότητα 

 Ισορροπία  

Κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αντίληψης 

 Καλλιέργεια ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης 

Υλικά:  

 Πλαστελίνη 

 Χαρτόνι 

 Ψαλίδι 

 Κόλα  

 Ξυλομπογιές 

 Ραδιόφωνο 

Προετοιμασία: η διδασκαλία ξεκινά με το άκουσμα του τραγουδιού «χαρωπά τα δυο μου 

χέρια τα χτυπώ». Ακολουθούμε τις κινήσεις που αναφέρονται στο τραγούδι χρησιμοποιώντας 

τα μέλη του σώματός μας (χέρια, πόδια, δάχτυλα ).  

Κύριο μέρος: σε ένα χαρτόνι που  απεικονίζει ένα ανθρώπινο σώμα, ο μαθητής χρωματίζει τα 

μέλη του σώματος με διαφορετικό χρώμα και γράφει στα κουτάκια την ονομασία των μελών 

κάθε σώματος.  

Έπειτα σε ένα χαρτόνι, ο μαθητής δημιουργεί ένα αστείο πρόσωπο κόβοντας εικόνες από 

περιοδικά και κολλώντας τα στο χαρτόνι. Τέλος, συζητάμε για τις αισθήσεις που μας 

προσφέρουν τα όργανα του προσώπου και τις αναγράφουμε στο χαρτόνι.  

Κλείσιμο: ο μαθητής δημιουργεί ένα ανθρωπάκι από πλαστελίνη. Καλείται να δημιουργήσει 

σημεία του σώματος και χαρακτηριστικά του προσώπου (χέρια, πόδια, μάτια, στόμα, αυτιά).  
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2η Παρέμβαση 

Θέμα: Η γειτονιά μου 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να παρατηρεί και να περιγράφει τα σπίτια και τους κοινωφελείς χώρους της 

γειτονιάς του 

 Να γνωρίζει τους επαγγελματίες της γειτονιάς του 

 Να συγκρίνει τη γειτονιά του με άλλες γειτονιές και να εντοπίσει ομοιότητες και 

διαφορές 

 Παραγωγή προφορικού λόγου 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 λεπτή κινητικότητα 

Κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αυτοαντίληψης 

 Καλλιέργεια ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης 

Υλικά: 

 Κόλα χαρτί 

 Μαρκαδόροι 

 Κόλλα 

 Χαρτόνι 

 Παζλ 

 Συνδετήρες 

 Φακές 

 Φασόλια 

 Ψαλίδι 

 Blue tack 

Προετοιμασία: 

Στην πρώτη φάση του μαθήματος ζητείται από το μαθητή να κατασκευάσει κουκλάκια τα 

οποία θα αντιστοιχούν στα πρόσωπα της γειτονιάς του, τα οποία ενδέχεται να συναντά 

κατά την διαδρομή του προς το σχολείο. Μετά την κατασκευή τους ο μαθητής θα πρέπει να 

δραματοποιήσει έναν διάλογο της καθημερινότητάς του, με τους γείτονες. Τα κουκλάκια 

που καλείται να κατασκευάσει ο μαθητής εφαρμόζονται στα δάκτυλα των χεριών. Ο 

μαθητής θα πρέπει να τα κόψει, να τα ζωγραφίσει και να ονομάσει κάθε κουκλάκι 

σύμφωνα με το πρόσωπο που αντιστοιχεί σε αυτό. 
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Κύριο μέρος: 

Στη φάση  αυτή δίνεται στο μαθητή ένα χαρτόνι, φασόλια, φακές και μία κόλα. Έπειτα 

γίνεται μία συζήτηση με το μαθητή σχετικά με τους κοινωφελείς χώρους όπου υπάρχουν σε 

μία γειτονιά. Ζητείται από το μαθητή να ζωγραφίσει κτίρια της γειτονιάς τους καθώς και 

κοινωφελείς χώρους με φασόλια και φακές. 

Στη συνέχεια, ζητείται από το μαθητή να βάλει σε σειρά τα κομμάτια του παζλ σύμφωνα με 

την εικόνα που του έχει δοθεί. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να κόψει τα κομμάτια του blue 

tack , να τα κάνει σε μικρές μπάλες και να τα κολλήσει στο χαρτόνι σύμφωνα με την 

πρωτότυπη εικόνα που του έχει δοθεί. Η εικόνα είναι από το βιβλίο της γλώσσας της Α΄ 

Δημοτικού. Στόχος είναι να συγκρίνει τη γειτονιά του με άλλες γειτονιές. 

 

Κλείσιμο: 

Δίνουμε στο μαθητή καρτέλες όπου πάνω αναγράφονται λέξεις. Οι λέξεις αυτές σχετίζονται 

με αντικείμενα που βρίσκονται στην εικόνα του πάζλ. Επιπλέον, για κάθε λέξη δίνονται τα 

γράμματα που την απαρτίζουν και ο μαθητής θα πρέπει να αντιστοιχίσει τα γράμματα 

επάνω στην καρτέλα και να φτιάξει ολόκληρη την λέξη. Τα γράμματα θα πρέπει να τα 

τοποθετήσει επάνω στην καρτέλα με συνδετήρες. 
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3η Παρέμβαση 

Θέμα: Χριστούγεννα. 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να γνωρίζει την ουσία της εορτής των Χριστουγέννων 

 Να αναπτύξει την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Λεπτή κινητικότητα 

 Ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

Κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αντίληψης 

 Καλλιέργεια ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης 

Υλικά:  

 Καθαριστικά  

 Χαρτί γκοφρέ 

 Φάκελος 

 Μολύβι 

 Κόλλα 

 Κόλα χαρτί 

 Πατρόν χριστουγεννιάτικου δέντρου 

 Χάντρες 

 Χαρτί περιτυλίγματος 

 Κουτάκι δώρου 

 Χαρτόνι  

 Κολλητική ταινία 

Προετοιμασία:  

Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής είναι ένα πατρόν ενός χριστουγεννιάτικου 

δέντρου, χαρτί γκοφρέ σε διάφορα χρώματα και κόλλα. Ο μαθητής αρχικά θα πρέπει να 

κόψει το γκοφρέ και να το κάνει σε μικρές μπάλες έτσι ώστε να γεμίσει το πατρόν και να 

φτιάξει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή ο μαθητής θα πρέπει 

να κολλήσει το δέντρο σε ένα χαρτόνι έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί. 

Κύριο μέρος:  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής είναι ένα καθαριστικό πίπας και χάντρες. Ο 

μαθητής καλείται να κατασκευάσει ένα βραχιόλι με τα υλικά που του έχουν δοθεί.  

Έπειτα ο μαθητής θα πρέπει να βάλει το βραχιόλι σε ένα κουτάκι δώρου και να το τυλίξει 

με ειδικό χαρτί περιτυλίγματος ώστε να το φτιάξει σε συσκευασία δώρου. Πιο 

συγκεκριμένα θα πρέπει να το τυλίξει και να το συσκευάσει χρησιμοποιώντας κολλητική 

ταινία. 
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Κλείσιμο: 

Με αφορμή την εορτή των  Χριστουγέννων ο μαθητής καλείται να γράψει ένα γράμμα στον 

ΑΪ Βασίλη. Ο μαθητής καλείται να ζητήσει το δώρο του από τον Άγιο Βασίλη και έπειτα να 

βάλει το γράμμα σε ένα φάκελο και έπειτα να το τοποθετήσει κάτω από το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
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4η Παρέμβαση 

Θέμα: Χριστούγεννα, κατασκευή Μόμπιλ 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να γνωρίζει για το έθιμο της χριστουγεννιάτικης κάλτσας 

 Να γνωρίζει την χρησιμότητα του Μόμπιλ 
 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Λεπτή κινητικότητα 

 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αυτοαντίληψης 

 Καλλιέργεια ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης 

Υλικά: 

 Χαρτόνια 

 Μολύβι 

 Κόλλα 

 Κουμπιά 

 Κορδέλα κρεμάστρα 

 Κλωστή 

 Χρυσόσκονη 

 Μαρκαδόροι 

 Ψαλίδι 

 Χαρτί περιτυλίγματος 

 Χάρακας  

 Κούπα 

Προετοιμασία: 

Ο μαθητής καλείται να σχεδιάσει σε τρία διαφορετικά χρώματα χαρτόνι, τρία στολίδια. Με 

τη βοήθεια των υλικών και των μέσων σχεδιάζει μία χριστουγεννιάτικη μπάλα, 

χρησιμοποιώντας μία κούπα, ένα αστέρι, χρησιμοποιώντας τον χάρακα, και μία μπότα. 

Κύριο μέρος: 

Ο μαθητής καλείται να κόψει τα στολίδια που σχεδίασε, όσο πιο κοντά γίνεται στο 

περίγραμμα, και στη συνέχεια να τα διακοσμήσει. Η διακόσμηση γίνεται με κουμπιά, χαρτί 

περιτυλίγματος, χρυσόσκονη, και μαρκαδόρους. Αφού τελειώσει τη διακόσμηση, θα πρέπει 

να ανοίξει μία τρύπα στο πάνω μέρος των στολιδιών έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει την 

κλωστή για να κρεμάσει τα στολίδια. 
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Κλείσιμο: 

Ο μαθητής θα πρέπει να τυλίξει την κρεμάστρα με μία κορδέλα έτσι ώστε να τη 

διακοσμήσει. Έπειτα θα πρέπει να κρεμάσει επάνω της τα στολίδια για να δημιουργηθεί το 

Μόμπιλ.  
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5η Παρέμβαση 

Θέμα: Φυσικό περιβάλλον 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να αναγνωρίζει, να ονομάζει και να περιγράφει γνωστά ζώα της περιοχής του 

 Να αναγνωρίζει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ζώου (πόδια, κεφάλι, ουρά) 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Λεπτή κινητικότητα 

  

Κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αυτοαντίληψης 

 Καλλιέργεια ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης 

Υλικά: 

 Κουτί παπουτσιών 

 Γκοφρέ 

 Ψαλίδι 

 Μαρκαδόροι 

 Κόλλα 

 Κορδέλα 

 Πλαστελίνη 

 Κορδέλα 

 Χαρτόνι  

 Blue tack 

 Διακορευτής 

Προετοιμασία: 

Ο μαθητής προετοιμάζει το κουτί έτσι ώστε να κατασκευάσει ένα κοτέτσι. Ο μαθητής 

πρέπει να κόψει το πάνω μέρος του κουτιού και έπειτα να το διακοσμήσει με γκοφρέ. 

Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος μπορεί να διακοσμήσει με πράσινο χαρτί γκοφρέ, να βάλει 

άχυρο , να βάλει καφέ χαρτί ως ξύλο. 

Κύριο μέρος: 

Ο μαθητής σχεδιάζει στο χαρτόνι τα ζώα που θέλει να περιέχει το κοτέτσι και οτιδήποτε 

άλλο θέλει να προσθέσει. Ο μαθητής θα πρέπει να κόψει τα ζώα που έχει σχεδιάσει και να 

τα χρωματίσει.  

Ο μαθητής δημιουργεί ζώα και ανθρωπάκια από πλαστελίνη, τα οποία θα προσθέσει στο 

κοτέτσι του. 

Κλείσιμο: 

Ο μαθητής κόβει με το διακορευτή περιμετρικά τα ζώα και περνάει μέσα από τις τρύπες μία 
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κορδέλα, έτσι ώστε να τα κρεμάσει στο κουτί. Τέλος, προσθέτει και τα υπόλοιπα 

δημιουργήματά του στο κουτί είτε με κόλλα είτε με blue tack. 
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6η Παρέμβαση 

Θέμα: Τρόποι καλής συμπεριφοράς 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να γνωρίζει τρόπους καλής συμπεριφοράς 

 Αντιγραφή λέξεων 

 Να αντιστοιχίζει λέξεις με εικόνες 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 λεπτή κινητικότητα 

 εξάσκηση γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

Κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αυτοαντίληψης 
 

Υλικά: 

 Φύλλα εργασίας 

 Μολύβι  

Προετοιμασία: 

Αρχικά ζητείται από το μαθητή να βάλε σε σειρά τις εικόνες, δημιουργώντας μία ιστορία. 

Κύριο μέρος: 

Στη συνέχεια θα πρέπει να παρατηρήσει τις εικόνες και να βάλει σε κύκλο αυτές που 

θεωρεί σωστότερες και αντιστοιχούν σε τρόπους καλής συμπεριφοράς. 

Έπειτα θα πρέπει να γράψει τις λέξεις που του δίνονται στο σταυρόλεξο, αντιστοιχίζοντας 

τις λέξεις στις εικόνες. 

Κλείσιμο: 

Σαν αποθεραπεία, ο μαθητής θα πρέπει να αντιστοιχίσει τις λέξεις με τις κατάλληλες 

εικόνες, τραβώντας γραμμές. 
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7η Παρέμβαση 

Θέμα: Συμμετρία  

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να παρατηρεί εικόνες και σχήματα συμμετρικά ως προς τον άξονα 

 Να δημιουργεί συμμετρικά σχήματα 

 Να συνεχίζει συμμετρικά σχέδια 
 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Λεπτή κινητικότητα 

Κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αυτοαντίληψης 

 Καλλιέργεια ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης 

Υλικά: 

 Ξυλομπογιές 

 Ψαλίδι 

 Κόλλα 

 Μολύβι 

 Χάρακα 

 Πατρόν πεταλούδας 

 Πατρόν αστεριού 

 Χαρτόνι 

 Πατρόν μέλισσας 

 Πατρόν ρομπότ 

 Πατρόν από πρόσωπα έκφρασης 

Προετοιμασία: 

Ο μαθητής θα πρέπει να διπλώσει τα σχήματα που του έχουν δοθεί έτσι ώστε να είναι 

συμμετρικά. Το πρώτο σχήμα έχει επάνω του τυπωμένο τον άξονα συμμετρίας, ενώ το 

δεύτερο όχι. 

Κύριο μέρος: 

Στη φάση αυτή ο μαθητής θα πρέπει να συμπληρώσει τις φάτσες με τα τέρατα. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να φτιάξει ολοκληρωμένα τις εκφράσεις τους, καθώς δίνονται 

μόνο οι μισές εκφράσεις. 

Ο μαθητής θα πρέπει να ζωγραφίσει το ρομπότ που του έχει δοθεί. Το ρομπότ είναι 

σχεδιασμένο με κουτάκια, τα οποία πρέπει να χρωματίσει έτσι ώστε να φτιάξει ένα 

συμμετρικό σχέδιο. 

Κλείσιμο: 

Τέλος, ο μαθητής θα πρέπει να χρωματίσει συμμετρικά μία πεταλούδα. Θα πρέπει αρχικά 
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να βρει τον άξονα μόνος του, διπλώνοντας την πεταλούδα στη μέση και έπειτα να τη 

χρωματίσει. 
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8η Παρέμβαση 

Θέμα: Γεωμετρικά σχήματα 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να χαράζει ευθύγραμμα τμήματα με το χάρακα 

 Να κατασκευάζει γεωμετρικά σχήματα 

 Να έρθει σε επαφή με ένα μοτίβο 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Λεπτή κινητικότητα 

Κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αυτοαντίληψης 

 Καλλιέργεια ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης 

Υλικά:  

 Χαρτόνι 

 Κόλλα 

 Ψαλίδι 

 Γκοφρέ 

 Καλαμάκια 

 Μαρκαδόροι 

 Πατρόν μοτίβο 

 Συρραπτικό 

Προετοιμασία: 

Ο μαθητής θα πρέπει να συμπληρώσει ένα μοτίβο με τη χρήση των μαρκαδόρων. 

Κύριο μέρος: 

Ο μαθητής θα πρέπει να σχεδιάσει σχήματα σε ένα χαρτόνι. Έχει τη δυνατότητα να 

σχεδιάσει όσα σχήματα θέλει. Αφού τελειώσει με το σχεδιασμό θα πρέπει να τα κόψει. 

Έπειτα του ζητείται α σχηματίσει  συνδυασμούς των σχημάτων που έχει κόψει φτιάχνοντας 

σχέδια. Λόγου χάρη με ένα τρίγωνο και ένα ορθογώνιο μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι. Τα 

σχέδια που θα φτιάξει θα πρέπει να τα κολλήσει σε ένα χαρτόνι, χρησιμοποιώντας blue 

tack. 

Κλείσιμο: 

Τέλος, δημιουργούμε κουκλάκια. Ο μαθητής θα πρέπει να σχεδιάσει πρόσωπα σε ένα 

χαρτόνι. Τα πρόσωπα που θα δημιουργήσει θα πρέπει να είναι γεωμετρικά σχήματα, 

δηλαδή τρίγωνα, τετράγωνα. Έπειτα θα πρέπει να ζωγραφίσει τα πρόσωπα προσθέτοντας 

μάτια, μύτη, στόμα που θα είναι επίσης φτιαγμένα από γεωμετρικά σχήματα. Για να 

ολοκληρωθεί η κατασκευή θα πρέπει να κολλήσει τα πρόσωπα σε καλαμάκια, τα οποία θα 
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ντύσουμε με γκοφρέ.  
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9η Παρέμβαση 

Θέμα: Χρόνος 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Να αναγνωρίζει τις τέσσερις εποχές και τις μεταβολές που συμβαίνουν ακόμη και 
στον κόσμο των φυτών 

 Να χρησιμοποιεί απλούς τρόπους μέτρησης του χρόνου 

 Να γνωρίζει ότι το έτος χωρίζεται σε μήνες και η εβδομάδα σε μέρες και ποιες 
είναι αυτές 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Λεπτή κινητικότητα 

 Γραφοκινητικές δεξιότητες  

Κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αυτοαντίληψης 

 Καλλιέργεια ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης 

Υλικά: 

 Χαρτόνια 

 Ξυλομπογιές  

 Blue tack 

 Χάρακα 

 Πινέζες  

 Καθαριστικά πίπας  

 Μαρκαδόροι 

 Κόλλα 

 Blue tack 

 Χρυσόσκονη 

 Ημερολόγιο 

 Μολύβι 

Προετοιμασία: 

Ο μαθητής καλείται να φτιάξει το δικό του ημερολόγιο για το καινούργιο έτος, με το οποίο 

θα διακοσμηθεί το δωμάτιό του. Ο μαθητής καλείται να γράψει επάνω στο χαρτόνι που του 

έχει δοθεί, το έτος, πρώτα με μαρκαδόρο και έπειτα με χρυσόσκονη. Στη συνέχεια θα 

φτιάξει σχέδια με τα καθαριστικά πίπας, με τα οποία θα πρέπει να διακοσμήσει το 

ημερολόγιο. Έχει επίσης την ευκαιρία να γράψει και να ζωγραφίσει επάνω του ότι επιθυμεί. 

Τέλος, θα πρέπει να κολλήσει με blue tack το ημερολόγιο επάνω στο χαρτόνι. 

Κύριο μέρος: 

Ζητάμε από το μαθητή να κόψει έναν ήδη σχηματισμένο κύκλο έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα 

ρολόι. Αφού το κόψει του ζητάμε να θυμηθεί πως είναι σχεδιασμένο ένα ρολόι και του 

ζητείται να γράψει επάνω τους αριθμούς. Έπειτα θα πρέπει να κόψει τους δείκτες του 

ρολογιού που του έχουν δοθεί ήδη έτοιμοι και να ντους τοποθετήσει στ κέντρο του 
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ρολογιού. Τέλος, γίνεται μία συζήτηση που αφορά την ώρα. 

Στην δεύτερη δραστηριότητα ο μαθητής πρέπει να κόψει ακόμη έναν κύκλο. Έπειτα του 

ζητείται να χωρίσει τον κύκλο σε τέσσερα μέρη χρησιμοποιώντας το χάρακα. Σε κάθε ένα 

από τα τέσσερα μέρη πρέπει να ζωγραφίσει ένα χαρακτηριστικό της κάθε εποχής και να 

γράψει επάνω το όνομα της κάθε εποχής. Τέλος, ζητείται να κόψει έναν ήδη σχεδιασμένο 

δείκτη και να τον τοποθετήσει με πινέζα στην κατάλληλη εποχή. 

Κλείσιμο: 

Σαν τελευταία δραστηριότητα, ο μαθητής καλείται να φτιάξει ένα ρολόι χειρός. Με 

καθαριστικά πίπας και με χάντρες φτιάχνει ένα βραχιόλι. Έπειτα σχεδιάζουμε στο χαρτόνι 

έναν κύκλο στο οποίο γράφει επάνω τις ώρες και στη συνέχεια το κολλάμε επάνω στο 

βραχιόλι. 
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10η Παρέμβαση 

 

Γνωστικοί στόχοι: 

 Κατάδειξη δρόμου σε λαβύρινθο 

 Να εντοπίζει διαφορές ανάμεσα σε δύο εικόνες και να καταδεικνύει το δρόμο σε 
άσκηση με λαβύρινθο 

 Να ενώνει τελείες συνοδευόμενες από αριθμούς για να φτιάξει σχέδια 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: 

 Λεπτή κινητικότητα 

Κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι: 

 Αυτοπειθαρχία, θέληση, υπομονή 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, θετικής αυτοαντίληψης 

 Καλλιέργεια ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης 

Υλικά: 

 Μολύβι 

 Πλαστελίνη 

 Ξυλάκια για σουβλάκια 

Προετοιμασία: 

Αρχικά δίνουμε δύο εικόνες στο μαθητή και του ζητάμε να βρει τις διαφορές κυκλώνοντας 

τες. 

Κύριο μέρος: 

Στην συνέχεια δίνουμε στο μαθητή ένα σχέδιο και του ζητάμε να το ολοκληρώσει 

ενώνοντας τις τελείες. 

Έπειτα δίνουμε στο μαθητή ένα φύλο εργασίας στο οποίο υπάρχει ένας λαβύρινθος, τον 

οποίο πρέπει να λύσει για να φτάσει στον τελικό προορισμό. 

Κλείσιμο: 

Ως αποθεραπεία ζητείται από το μαθητή να συνεχίσει τις γραμμές για να φτάσει το 

καβουράκι στην τελική διαδρομή. 
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1ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1.(Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της διδασκαλίας βασίστηκαν στην βιωματική 

μέθοδο και τον εποικοδομιτισμό. Στόχος ήταν η ουσιαστική συμμετοχή του 

μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας αντιμετώπισα ένα πρόβλημα στην πρώτη 

δραστηριότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης. Στη δραστηριότητα αυτή ο 

μαθητής έπρεπε να τραγουδήσει και να χορέψει το τραγούδι «χαρωπά τα δυο 

μου χέρια τα χτυπώ». Ο μαθητής δεν επιθυμούσε να ακούσει το τραγούδι 

γιατί τον ενοχλούν οι θόρυβοι και έτσι τραγουδήσαμε και χορέψαμε μαζί το 

τραγούδι, προταση που δέχτηκε και ο μαθητής. Στην τρίτη δραστηριότητα 

όπου έπρεπε να κόψει με το ψαλίδι παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής φοβόταν να 

κόψει κοντά στο περίγραμμα. 

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

επιτυχή; Γιατί; 

Η δραστηριότητα που είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η τρίτη, στην οποία 

έπρεπε να φτιάξει ένα πρόσωπο κόβοντας περιοδικά με το ψαλίδι. Ο μαθητής 

ενθουσιάζεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση ψαλιδιού. 

Λιγότερο επιτυχής ήταν η δεύτερη δραστηριότητα όπου ο μαθητής σε ένα 

φύλλο εργασίας έπρεπε να γράψει στα κενά πλαίσια τα αντίστοιχα μέρη του 

σώματος. Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής δεν ήθελε να ζωγραφίζει γιατί δεν 

ήξερε τι χρώματα να χρησιμοποιήσει και δεν ήθελε να επιλέξει λάθος 

χρώματα. 
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Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

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

Στο μαθητή άρεσαν ιδιαίτερα όλες οι δραστηριότητες καθώς έδειξε επιθυμία 

να συμμετάσχει σε όλες. Η δραστηριότητα που δεν ανταποκρίθηκε πλήρως ο 

μαθητής ήταν εκείνη όπου κλήθηκε να χρωματίσει το φύλλο εργασίας με το 

ανθρώπινο σώμα καθώς παρουσίασε δισταγμό στην επιλογή των χρωμάτων. 

Η δυσκολία αυτή ξεπεράστηκε ενθαρρύνοντας τον μαθητή. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Όπως προαναφέρθηκε, ο μαθητής δυσκολεύτηκε στη δραστηριότητα όπου 

έπρεπε να χρωματίσει τα ανθρώπινα σώματα του φυλλαδίου εργασίας. 

Υπήρξε ένας προφανής δισταγμός στην επιλογή των χρωμάτων. Μία άλλη 

δυσκολία ήταν ότι ο μαθητής απέφυγε να ακούσει το τραγούδι της πρώτης 

δραστηριότητας. 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητές μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν στους σκοπούς που είχα θέσει κατά τον 

σχεδιασμό της διδασκαλίας. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δεν θα έκανα κάποια αλλαγή στις δραστηριότητες της διδασκαλίας. 

2ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. (Γνωριμία με το μαθητή 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 
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Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν βασισμένες στη βιωματική 

μέθοδο. Η διδασκαλία προσαρμόστηκε στις ανάγκες του μαθητή και είχε ως 

στόχο την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Στη συγκεκριμένη διδασκαλία δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Το κλίμα 

ήταν ευχάριστο και ο μαθητής συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες. 

Ολόκληρη η διδασκαλία κύλησε ομαλά. 

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

επιτυχή; Γιατί; 

Η δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν εκείνη του πάζλ. Ο μαθητής 

έπρεπε να κολλήσει τα κομμάτια του πάζλ χρησιμοποιώντας blue tack. Ο 

μαθητής κατάφερε να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα αυτή σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες ακολούθησαν την ίδια 

πορεία καθώς ήταν εξίσου ευχάριστες για το μαθητή. 

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

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

Ο μαθητής ανταποκρίθηκε σε όλες τις δραστηριότητες εξίσου καλά. Δεν 

αντιμετώπισε κάποια δυσκολία. Σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας 

επικράτησε ένα ευχάριστο κλίμα.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής δεν συνάντησε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Στην πρώτη 

δραστηριότητα ο μαθητής χρειάστηκε λίγη ενθάρρυνση έτσι ώστε να 

αναπαραστήσει ένα διάλογο της καθημερινής του ζωής. 

Αξιολόγηση στους δραστηριότητας 
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6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητες μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν βοήθησαν έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 

σκοποί που είχαν τεθεί κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Η μόνη αλλαγή που θα έκανα, ίσως ήταν να ορίσω κάποιες συνθήκες και ένα 

πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για την πραγματοποίηση της πρώτης 

δραστηριότητας έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για το μαθητή να 

ανταποκριθεί. 

3ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η διδασκαλία βασίστηκε στη βιωματική μέθοδο και προσαρμόσθηκε στις 

ανάγκες του μαθητή. Στόχος ήταν η ενεργός συμμετοχή του μαθητή στις 

σχεδιασμένες δραστηριότητες. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δεν σημείωσε κάποια δυσκολία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Όλα οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν ομαλώς με κάποιες όμως δυσκολίες 

στο χρόνο. 

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

επιτυχή; Γιατί; 

Όλες οι δραστηριότητες του σχεδίου μαθήματος ενθουσίασαν το μαθητή. Η 

δραστηριότητα που αφορούσε την κατασκευή του βραχιολιού ενθουσίασε το 



96 

 

μαθητή και ενίσχυσε τη θέλησή του για συμμετοχή στις δραστηριότητες. Η 

δραστηριότητα του περιτυλίγματος του δώρου, αν και άρεσε στο μαθητή, 

απεδείχθη η πιο χρονοβόρα καθώς ο μαθητής δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή 

με μία τέτοιου είδους δραστηριότητα στο παρελθόν. 

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

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

Στο μαθητή άρεσαν όλες οι δραστηριότητες και ανταποκρίθηκε εξίσου καλά 

σε όλες.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής δεν συνάντησε καμία δυσκολία ως προς τις δραστηριότητες της 

διδασκαλίας. Όλες οι δραστηριότητες κύλησαν ομαλά. 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητες μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στους σκοπούς που είχαν τεθεί 

εξ αρχής.  

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Μία αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει είναι να πραγματοποιούνται μικρά 

διαλείμματα μεταξύ των δραστηριοτήτων. 

4ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 
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Στη διδασκαλία αυτή χρησιμοποιήθηκε η μαθητοκεντρική μέθοδος, η οποία 

επικεντρώθηκε στις ανάγκες του μαθητή, δηλαδή στην ενδυνάμωση των 

δακτύλων μέσα από μία παιγνιώδη  παρέμβαση. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες στις δραστηριότητες. Στη 

δραστηριότητα του περιτυλίγματος του δώρου, χρειάστηκε παραπάνω χρόνος 

μέχρι να την ολοκληρώσει, καθώς ήταν μία δραστηριότητα που δεν είχε έρθει  

σε επαφή ποτέ στο παρελθόν. 

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

επιτυχή; Γιατί; 

Η δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν εκείνη της κατασκευής του 

βραχιολιού η οποία ενθουσίασε το μαθητή σε μεγάλο βαθμό. Οι υπόλοιπες 

δραστηριότητες σημείωσαν εξίσου μεγάλη επιτυχία και άρεσαν το ίδιο στο 

μαθητή. 

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

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

Ο μαθητής ανταποκρίθηκε καλά σε όλες τις δραστηριότητες της παρεμβατικής 

διδασκαλίας. Η κατασκευή που δημιουργήσαμε προκάλεσε ιδιαίτερο 

ενθουσιασμό και κίνητρο στο μαθητή. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την διεξαγωγή της διδασκαλίας. Ο 

μαθητής συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες. Το μόνο πρόβλημα που 

προέκυψε ήταν ότι ο μαθητής χρειαζόταν χρόνο για να πραγματοποιήσει τις 

δραστηριότητες. 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 
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6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητες μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν στους στόχους που είχαν τεθεί με μεγάλη 

επιτυχία. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δεν θα άλλαζα κάποια δραστηριότητα στη συγκεκριμένη διδασκαλία. 

5ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η διδασκαλία αυτή βασίστηκε στην μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας. Πιο 

συγκεκριμένα οι δραστηριότητες διεξάχθηκαν μέσω της βιωματική και της 

εποικοδομιστικής μεθόδου διδασκαλίας. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες με μεγάλο ενθουσιασμό. 

Δεν εμφάνισε κάποια δυσκολία στην δραστηριότητα του. Το μόνο 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα ζώα που σχεδίασε είχαν μικρό κεφάλι.  

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

επιτυχή; Γιατί; 

Σε γενικές γραμμές ο μαθητής ανταποκρίθηκε σε όλες τις δραστηριότητες το 

ίδιο. Η διάθεση διατηρήθηκε ίδια σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 
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Ο μαθητής ανταποκρίθηκε εξίσου το ίδιο σε όλες τις δραστηριότητες που 

κλήθηκε να συμμετάσχει. Δεν υπήρχαν αλλαγές στην επίδοσή του. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής συνάντησε δυσκολία στο σχεδιασμό των ζώων, καθώς σχεδίαζε τα 

ζώα με μικρά κεφάλια και μεγάλο σώμα. Γενικότερα δεν αντιμετώπισε 

ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητες μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς σε όλους τους στόχους που 

είχαν τεθεί. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Μία αλλαγή που θα έκανα θα ήταν να σχεδιάσω εγώ η ίδια όλα τα ζώα που 

θα στόλιζαν το κοτέτσι έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ροή της διδασκαλίας. 

6ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η διδασκαλία ακολούθησε τη βιωματική μέθοδο. Προσαρμόστηκε στις 

ανάγκες του μαθητή. Ως στόχος ήταν η βιωματική μάθηση σε συνδυασμό με 

τον εποικοδομιτισμό.  Η διδάσκουσα επεδίωξε την ενεργό συμμετοχή του 

μαθητή μέσω δραστηριοτήτων. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 
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Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας δεν αντιμετώπισα κάποιο ιδιαίτερο 

πρόβλημα. Οι οδηγίες που δόθηκαν στο μαθητή ήταν σαφείς και οι 

δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.  

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

επιτυχή; Γιατί; 

Όλες οι δραστηριότητες σημείωσαν την ίδια επιτυχία. Ο μαθητής δεν 

συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες σε κάποια από αυτές. 

Ερωτήσεις σχετικά με το μαθητή 

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

Στο μαθητή άρεσε περισσότερο η τελευταία δραστηριότητα στην οποία 

έπρεπε να αντιστοιχίσει τις εικόνες με τις λέξεις. Ο μαθητής ανταποκρίθηκε με 

σχετική ευκολία στη δραστηριότητα. Ενώ λιγότερο ικανοποιητικά 

ανταποκρίθηκε στην πρώτη δραστηριότητα που έπρεπε να βάλει σε σειρά τις 

εικόνες που σχετίζονταν με τη συμπεριφορά ανθρώπων. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής όπως προαναφέρθηκε δυσκολεύτηκε στην πρώτη δραστηριότητα 

όπου έπρεπε να βάλει σε σειρά της εικόνες που επιδείκνυαν την 

καταλληλότερη σειρά.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητες μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι στόχοι που είχαν τεθεί εξ αρχής επιτεύχθηκαν επιτυχώς και οι 

δραστηριότητες που επιλέχθηκαν ήταν το καταλληλότερο μέσο. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δεν θα άλλαζα κάποια δραστηριότητα στη συγκεκριμένη διδασκαλία. 
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7Ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η δομιστική. Ως στόχος ήταν 

η βιωματική μάθηση σε συνδυασμό με τον εποικοδομιτισμό.  Η διδάσκουσα 

επεδίωξε την ενεργό συμμετοχή του μαθητή μέσω δραστηριοτήτων αλλά και 

την ενδυνάμωση των δακτύλων του μαθητή μέσα από παιγνιώδης 

δραστηριότητες. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δεν αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στις δραστηριότητες 

που κλήθηκε να συμμετάσχει. Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 

και ο μαθητής δεν συνάντησε δυσκολίες. 

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

επιτυχή; Γιατί; 

Η δραστηριότητα που σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η κατασκευή 

της συμμετρικής πεταλούδας. Αν και η κατασκευή της ήταν δύσκολη, ο 

μαθητής ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα με μεγάλη επιτυχία. 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

Στο μαθητή άρεσαν όλες οι δραστηριότητες που κλήθηκε να συμμετάσχει και 

δεν συνάντησε δυσκολίες στην ολοκλήρωσή τους. 

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 
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Ο μαθητής δεν συνάντησε κάποια δυσκολία. Οι δραστηριότητες ήταν 

προσαρμοσμένες στο επίπεδό του. Επιπλέον  οι εντολές που του δόθηκαν 

ήταν σαφείς. 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητες μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στους στόχους που είχαν τεθεί 

εξ αρχής από τη διδάσκουσα. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δεν υπήρχε κάποια αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει καθώς η διδασκαλία 

κύλησε ομαλά και δίχως δυσκολίες. 

8Ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η δομιστική. Ως στόχος ήταν 

η βιωματική μάθηση σε συνδυασμό με τον εποικοδομιτισμό.  Η διδάσκουσα 

επεδίωξε την ενεργό συμμετοχή του μαθητή μέσω δραστηριοτήτων αλλά και 

την ενδυνάμωση των δακτύλων του μαθητή μέσα από παιγνιώδης 

δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο επίπεδο του μαθητή. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δεν αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στις δραστηριότητες 

που κλήθηκε να συμμετάσχει. Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 

και ο μαθητής δεν συνάντησε δυσκολίες.  
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3. Ποια σημεία της δραστηριότητας ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο 

επιτυχή; Γιατί; 

Η δραστηριότητα που σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η τελευταία, 

στην οποία ο μαθητής έπρεπε να κατασκευάσει κουκλάκια για κουκλοθέατρο. 

Στο τέλος της δραστηριότητας ο μαθητής χρησιμοποίησε την κατασκευή για 

προσωπική του διασκέδαση. 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές 

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

Στο μαθητή άρεσαν όλες οι δραστηριότητες που κλήθηκε να συμμετάσχει και 

δεν συνάντησε δυσκολίες στην ολοκλήρωσή τους. Ίσως μια δυσκολία 

συνάντησε στο συνδυασμό των σχημάτων με στόχο την κατασκευή σχεδίων.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής δεν συνάντησε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ίσως μια δυσκολία 

συνάντησε στο συνδυασμό των σχημάτων με στόχο την κατασκευή σχεδίων.  

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητες μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στους στόχους που είχαν τεθεί 

εξ αρχής από τη διδάσκουσα. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δεν υπήρχε κάποια αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει καθώς η διδασκαλία 

κύλησε ομαλά και δίχως δυσκολίες. 

9Ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

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

Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η δομιστική. Ως στόχος ήταν 

η βιωματική μάθηση σε συνδυασμό με τον εποικοδομιτισμό.  Η διδάσκουσα 

επεδίωξε την ενεργό συμμετοχή του μαθητή μέσω δραστηριοτήτων αλλά και 

την ενδυνάμωση των δακτύλων του μαθητή μέσα από παιγνιώδης 

δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο επίπεδο του μαθητή. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δεν αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στις δραστηριότητες 

που κλήθηκε να συμμετάσχει. Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 

όμως ο μαθητής χρειάστηκε να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια. 

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

επιτυχή; Γιατί; 

Η δραστηριότητα που σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η κατασκευή 

του ημερολογίου το οποίο τοποθετήθηκε στο χώρο του δωματίου το μαθητή. 

Λιγότερο επιτυχή θεωρήθηκε η δραστηριότητα της κατασκευής του ρολογιού 

καθώς ο μαθητής δυσκολεύτηκε να τοποθετήσει τους δείκτες του ρολογιού. 

Ερωτήις σχετικά με τους μαθητές 

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

Στο μαθητή άρεσαν όλες οι δραστηριότητες που κλήθηκε να συμμετάσχει και 

δεν συνάντησε δυσκολίες στην ολοκλήρωσή τους.  

5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής δεν συνάντησε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Η μοναδική δυσκολία 

ήταν στην τοποθέτηση των δεικτών του ρολογιού. 

6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητες μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 



105 

 

Οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στους στόχους που είχαν τεθεί 

εξ αρχής από τη διδάσκουσα. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δεν υπήρχε κάποια αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει καθώς η διδασκαλία 

κύλησε ομαλά και δίχως δυσκολίες. 

10Ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. (Γνωριμία με το μαθητή) 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα 

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στη δραστηριότητά μου; 

Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η δομιστική. Ως στόχος ήταν 

η βιωματική μάθηση σε συνδυασμό με τον εποικοδομιτισμό. Η διδάσκουσα 

επεδίωξε την ενεργό συμμετοχή του μαθητή μέσω δραστηριοτήτων αλλά και 

την ενδυνάμωση των δακτύλων του μαθητή μέσα από παιγνιώδης 

δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο επίπεδο του μαθητή. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στη δραστηριότητά μου; Συνέβη κάτι 

ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; 

Ο μαθητής δεν αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στις δραστηριότητες 

που κλήθηκε να συμμετάσχει. Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 

και ο μαθητής δεν χρειάστηκε να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια. 

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

επιτυχή; Γιατί; 

Η δραστηριότητα που σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν ολοκλήρωση 

του σχεδίου μέσα από την ένωση των αριθμών. Όλες οι δραστηριότητες σε 

γενικές γραμμές ακολούθησαν την ίδια επιτυχία. 
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4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκε τόσο καλά ο μαθητής; 

Στο μαθητή άρεσαν όλες οι δραστηριότητες που κλήθηκε να συμμετάσχει και 

δεν συνάντησε δυσκολίες στην ολοκλήρωσή τους. 

 5. Σε τι δυσκολεύτηκε περισσότερο ο μαθητής; 

Ο μαθητής δεν συνάντησε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Όλες οι 

δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα και δυσκολίες. 

6. Ανταποκρίθηκαν οι δραστηριότητες μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ 

αρχής; 

Οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στους στόχους που είχαν τεθεί 

εξ αρχής από τη διδάσκουσα. 

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί; 

Δεν υπήρχε κάποια αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει καθώς η διδασκαλία 

κύλησε ομαλά και δίχως δυσκολίες. 


