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Περίληψη 

Τα παιδιά με δυσκολίες στην κινητική μάθηση συναντούν εμπόδια στην 

κατάκτηση και εκτέλεση των αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων. Σχετικές μελέτες 

έχουν αναδείξει τη συνύπαρξη αυτών των διαταραχών με μαθησιακές δυσκολίες. Η 

έρευνα αυτή εξετάζει τη συχνότητα εμφάνισης των δυσκολιών στην κινητική 

μάθηση, καθώς και την πιθανότητα συνύπαρξης των δυσκολιών αυτών με 

προβλήματα στη συμπεριφορά και στο λόγο. Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε 

σύγκριση μεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας με και χωρίς τις εν λόγω δυσκολίες. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά με δυσκολίες εμφάνισαν υψηλότερα 

ποσοστά στη συχνότητα εμφάνισης των δυσκολιών σε σχέση με τα παιδιά χωρίς 

δυσκολίες. Επίσης, βρέθηκε μεγάλο ποσοστό συχνότητας συνύπαρξης δυσκολιών 

στη λεπτή κινητικότητα, και κυρίως στις δεξιότητες γραφής, με προβλήματα στη 

συμπεριφορά και στο λόγο. Συμπερασματικά, οι δυσκολίες αυτές υποθάλπουν 

αντιληπτικο-κινητικές δυσλειτουργίες, που μπορούν να προβλέψουν μαθησιακές 

δυσκολίες στην κατάκτηση όχι μόνο της γραφής, αλλά και σε άλλους τομείς της 

μάθησης. 

 

Λέξεις-κλειδιά:  Αντιληπτικο-κινητικές διαταραχές∙ Μαθησιακές δυσκολίες∙ Παιδιά 

προσχολικής ηλικίας 
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Abstract 

Children with motor disorders have difficulties in learning and performing 

perceptual-motor skills. Research has found comorbidity of motor disorders and 

learning difficulties. This study examined the existence frequency of motor 

disorders and the comorbidity with language and behavior difficulties. For this 

purpose, we compared preschool children with and without difficulties. The results 

showed that the group with difficulties performed higher rates of difficulties 

compared to children without difficulties. Also, great comorbidity frequency rate in 

fine motor difficulties was found, especially in writing ability, with language 

impairment and behavioral problems. In conclusion, these difficulties underlie 

perceptual-motor dysfunctions that could predict learning difficulties in writing and 

in other areas of learning. 

 

Keywords:  Perceptual-motor disorders; Learning difficulties; Preschool children 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτέλεσαν για χρόνια αντικείμενο έρευνας πολλών 

επιστημονικών κλάδων. Το ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις μαθησιακές 

δυσκολίες προκύπτει από το γεγονός ότι παιδιά με φυσιολογική νοητική ικανότητα 

παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης στην καθημερινότητά τους και στο σχολείο, οι 

οποίες παρεμβαίνουν στη λειτουργικότητά τους και στη σχολική επίδοση. Πολλές 

φορές επιχειρήθηκε η μελέτη και ερμηνεία των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και 

η οριοθέτησή τους ως πεδίου. Η αναζήτηση της ερμηνείας των μαθησιακών 

δυσκολιών βασίστηκε σε μελέτες του κεντρικού νευρικού συστήματος αναφορικά 

με τις λειτουργίες του λόγου και της ανάγνωσης, καθώς επίσης και στη σχέση των 

διαταραχών λόγου και ανάγνωσης με τις αντιληπτικο-κινητικές λειτουργίες. 

Η αντιληπτική λειτουργία συνδέεται άμεσα με την κινητική ανάπτυξη καθότι η 

ομαλή κινητική ανάπτυξη είναι αδύνατη χωρίς αντιληπτική επάρκεια, ενώ η 

αντίληψη δεν έχει νόημα αν δεν συνδυάζεται με τα κινητικά πρότυπα. Η 

αντιληπτικο-κινητική ανεπάρκεια στην προσχολική ηλικία θέτει το παιδί σε 

επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες έχουν σοβαρές συνέπειες στη 

σχολική επίδοση, αν αγνοηθούν. Συνεπώς πρέπει να τονιστεί η σημασία της 

έγκαιρης αξιολόγησης των προβλημάτων από την προσχολική ηλικία ακόμα, ώστε 

να προληφθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα επερχόμενες μαθησιακές δυσκολίες. 

Την παρούσα μελέτη απασχολεί συγκεκριμένα η εξέλιξη της αντιληπτικής 

λειτουργίας, η σχέση της με τους υπόλοιπους τομείς της ανάπτυξης και οι συνέπειες 

των αντιληπτικο-κινητικών διαταραχών στη σχολική επίδοση και στην 

καθημερινότητα του παιδιού. Επιχειρείται αρχικά η θεωρητική πλαισίωση του 

θέματος, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα που διενεργήθηκε σε μαθητές 

προσχολικής ηλικίας με σκοπό τη σκιαγράφηση του προφίλ των μαθητών, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν αδυναμίες αντιληπτικο-κινητικού χαρακτήρα. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Α1. Η Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία 

Η περίοδος της πρώτης παιδικής ηλικίας σηματοδοτείται από έντονες και 

ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Η ταχεία σωματική 

ανάπτυξη που χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή ευνοεί την κατάκτηση των 

περισσότερων κινητικών δεξιοτήτων. Στο τέλος αυτής της περιόδου, τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τις φυσικές τους δεξιότητες για να επιτύχουν στις διάφορες 

κινητικές δραστηριότητες. Στον γνωστικό τομέα, τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

αρχίζουν να κατανοούν έννοιες και σχέσεις, ενώ κάθε νέα πληροφορία 

“απορροφάται” αμέσως. Ο λόγος των παιδιών έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 

μέχρι την ηλικία των έξι ετών, ώστε να χρησιμοποιείται όχι μόνο για να εκφράζουν 

τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους, αλλά και για να μοιράζονται ιδέες και 

εμπειρίες. Σε κοινωνικό επίπεδο, τα παιδιά αυτής της ηλικίας μαθαίνουν να 

προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες και 

σταδιακά γίνονται όλο και πιο ικανά στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομηλίκους. Οι επιμέρους όψεις της ανάπτυξης δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ 

τους, καθώς επηρεάζουν η μία την άλλη. Το δε περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το 

κάθε παιδί επιδρά σημαντικά σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής του. 

Πολύ σημαντικές παρατηρήσεις για τη γνωστική ανάπτυξη στην προσχολική 

ηλικία έχουν διατυπωθεί από τον Γάλλο ψυχολόγο Jean Piaget. Βάσει της θεωρίας 

του για τα στάδια της ανάπτυξης, το παιδί διανύει την προεννοιολογική περίοδο σε 

ηλικία 2-7 ετών, κατά την οποία αναπτύσσεται η συμβολική σκέψη, ο συλλογισμός 

και η κατάκτηση των εννοιών. Το παιδί σε αυτό το στάδιο έχει μεγαλύτερη 

ικανότητα σκέψης για τα πράγματα και χρησιμοποιεί σύμβολα για να αναπαριστά 

νοερά τα αντικείμενα, ενώ είναι σε θέση να κάνει λογικές πράξεις, δηλαδή 

οργανωμένες και τυπικές (Feldman, 2009). Επίσης, διανύει μία περίοδο που η 

δημιουργικότητα και η φαντασία του εκτινάσσονται στα ύψη. Εντούτοις, η σκέψη 

του παραμένει αρκετά πρωτόγονη ακόμα (Slavin, 2006). Κατά την περίοδο αυτή, 
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σκέφτεται εγωκεντρικά, δηλαδή θεωρεί πως όλοι βλέπουν τον κόσμο όπως αυτό και 

δεν μπορεί να κατανοήσει ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τα πράγματα 

όπως το ίδιο. Επιπλέον, η σκέψη του προλογικού παιδιού χαρακτηρίζεται και από 

την επικέντρωση, δηλαδή την απόδοση προσοχής σε μία μόνο όψη μιας 

κατάστασης, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνει υπόψη και άλλες πλευρές και 

παραμέτρους της. 

Εν τω μεταξύ, η ανάπτυξη του λόγου ακολουθεί μια εξελικτική πορεία από πολύ 

μικρή ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Ωστόσο, τα 

σημαντικότερα γλωσσικά επιτεύγματα συντελούνται στη μικρή ηλικία. Έτσι, το 

παιδί της προσχολικής ηλικίας αρχίζει από πολύ νωρίς να κατανοεί και να 

χρησιμοποιεί το λόγο, τους μορφοσυντακτικούς κανόνες που τον διέπουν, ενώ 

χρησιμοποιεί όλο και πιο πλούσιο λεξιλόγιο. Ένα άλλο σημαντικό γλωσσικό 

επίτευγμα της νηπιακής ηλικίας είναι η ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου 

(Τζουριάδου, 1995α). Οι αφηγήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας αρχικά είναι 

πιο απλουστευμένες, όμως με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται σε πιο 

επικεντρωμένες και νοηματικά ολοκληρωμένες. Σε ηλικία 5-6 ετών τα τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά είναι ικανά να οργανώνουν το λόγο και να κάνουν πλήρεις 

αφηγήσεις. Οι αφηγήσεις τους σχετίζονται συνήθως με προσωπικές εμπειρίες ή 

ιστορίες με κοινωνικά μηνύματα.   

Παρόλα αυτά, όμως, ο λόγος των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι ακόμα 

εγωκεντρικός, όπως τον χαρακτηρίζει ο Piaget (Slavin, 2006). Τα παιδιά, που 

διανύουν ακόμα το προλογικό στάδιο ανάπτυξης, χρησιμοποιούν συχνά τον 

εγωκεντρικό λόγο για να εκφράσουν τις επιθυμίες και τις εμπειρίες τους, χωρίς να 

τα ενδιαφέρει ο συνομιλητής τους. Ο εγωκεντρικός λόγος σταδιακά τείνει να φθίνει 

όσο το παιδί μεγαλώνει, αν και ο Vygotsky έχει υποστηρίξει πως δεν εξαλείφεται 

αλλά μετατρέπεται σε εσωτερικό λόγο κατά την ενήλικη ζωή. 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, επίσης 

εξελίσσονται σημαντικά καθώς το παιδί κατανοεί όλο και περισσότερο τα 

πραγματολογικά στοιχεία του λόγου. Έτσι, σταδιακά μαθαίνει όλο και περισσότερα 

για τις προϋποθέσεις μιας συνομιλίας και επιδιώκει όλο και περισσότερο να 

εμπλακεί σε διάλογο. Παρόλα αυτά το επίπεδο προσοχής του είναι ακόμα αρκετά 

περιορισμένο για να καταφέρνει να διατηρεί ένα θέμα συζήτησης. 
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Στη συνέχεια, η κινητική ανάπτυξη του παιδιού συνδέεται με την ωρίμανση και 

την εμπειρία. Αρχικά, η κινητική συμπεριφορά ελέγχεται από τα αντανακλαστικά 

και σταδιακά εξελίσσεται σε σκόπιμες κινήσεις (Τζουριάδου και Μαρκοβίτης, 

1991). Πρώτα επιτυγχάνεται ο έλεγχος των μυών που βρίσκονται εγγύτερα στον 

άξονα του σώματος και αργότερα των πιο απομακρυσμένων μυών. Η ανάπτυξη των 

αδρών κινήσεων προηγείται των λεπτών κινήσεων των άκρων (Zimmer, 2007). 

Παρότι η φυσική ανάπτυξη ακολουθεί παρόμοια πορεία για τα περισσότερα παιδιά, 

ο ρυθμός ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων μπορεί να διαφέρει αναλόγως των 

δυνατοτήτων του παιδιού και των ερεθισμάτων που λαμβάνει από το περιβάλλον. 

Οι κινητικές δεξιότητες διακρίνονται στις αδρές και τις λεπτές. Οι αδρές 

κινητικές δεξιότητες προαπαιτούν τη χρήση μεγάλων μυϊκών ομάδων και αφορούν 

κινήσεις όπως το περπάτημα και το τρέξιμο. Οι λεπτές δεξιότητες αφορούν κινήσεις 

μεγαλύτερης επιδεξιότητας και ακρίβειας, όπως είναι το κούμπωμα και το γράψιμο, 

ενώ προαπαιτούν τη χρησιμοποίηση μικρότερων μυϊκών ομάδων των χεριών και 

των δαχτύλων. 

Στην προσχολική ηλικία τα παιδιά έχουν κατακτήσει ένα μεγάλο μέρος των 

αδρών κινητικών τους δεξιοτήτων (Berk, 2002). Σε ηλικία τεσσάρων με πέντε ετών 

μπορούν να τρέχουν, να πηδούν αδέξια πάνω από αντικείμενα, να κάνουν αρκετές 

συνεχόμενες αναπηδήσεις, να εναλλάσσουν τα πόδια όταν ανεβοκατεβαίνουν 

σκαλιά, να ισορροπούν στο ένα πόδι, να πετούν και να πιάνουν τη μπάλα. Σε ηλικία 

πέντε με έξι ετών οι δεξιότητές αυτές έχουν βελτιωθεί, διότι τα παιδιά έχουν 

αναπτύξει καλύτερο μυϊκό έλεγχο, οπότε και αποκτούν καλύτερη ισορροπία, 

μεγαλύτερο έλεγχο στην ταχύτητα των κινήσεών τους, ακριβέστερες και 

ομαλότερες δεξιότητες χειρισμού της μπάλας, δεξιότητες σκαρφαλώματος και 

δεξιότητες οδήγησης ποδηλάτου με βοηθητικές ρόδες. Εν ολίγοις, τα παιδιά αυτά 

είναι ικανά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν μεγαλύτερη, δύναμη, 

αντοχή και συντονισμό μυϊκών ομάδων και κινήσεων. Τα επιτεύγματα αυτά 

σχετίζονται με την εγκεφαλική και σωματική ανάπτυξη, καθώς και με το γεγονός 

ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αφιερώνουν πολύ χρόνο σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να τις εξασκούν και να τις εξελίσσουν. 

Παράλληλα με την κατάκτηση των αδρών δεξιοτήτων, το παιδί κατά την 

προσχολική περίοδο προοδεύει σημαντικά και στην κατάκτηση των λεπτών 
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κινητικών δεξιοτήτων (Berk, 2002). Οι λεπτές δεξιότητες διευκολύνουν τις πιο 

εκλεπτυσμένες κινήσεις του σώματος, όπως τη σύνθεση πάζλ, τη χρήση 

μαχαιροπίρουνων, το κόψιμο με ψαλίδι, το δέσιμο κορδονιών κ.α. Κατά την περίοδο 

αυτή, η πρόοδος των παιδιών στην απόκτηση των λεπτών δεξιοτήτων γίνεται 

περισσότερο εμφανής σε δύο τομείς: στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης και στον 

τομέα της γραφής – ζωγραφικής. 

Αναφορικά με δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, το παιδί γύρω στα τέσσερα με 

πέντε χρόνια, μαθαίνει να ντύνεται χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια, να ανοιγοκλείνει 

φερμουάρ και να κουμπώνει κουμπιά. Επίσης, χρησιμοποιεί κουτάλι και πιρούνι 

αρκετά επιμελώς, ενώ γύρω στα έξι χρόνια μπορεί να χρησιμοποιεί και μαχαίρι για 

να κόψει μαλακές τροφές. Ακόμα ένα επίτευγμα αυτής της περιόδου είναι το δέσιμο 

των κορδονιών, το οποίο κατακτάται πλήρως γύρω στα έξι χρόνια. Πρόκειται για 

ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, διότι εκτός από επιδεξιότητα σε λεπτούς 

χειρισμούς απαιτεί επιπλέον επαυξημένη προσοχή και μνήμη.  

Παράλληλα, η περίοδος αυτή αποτελεί ορόσημο για την απόκτηση και εξέλιξη 

των σχεδιαστικών δεξιοτήτων και των προ-γραφικών δεξιοτήτων του παιδιού. Τα 

παιδιά επιχειρούν από πολύ μικρή ηλικία να σχεδιάσουν στο χαρτί, μιμούμενα τους 

γονείς ή τα μεγαλύτερα αδέρφια τους. Με την πάροδο του χρόνου οι δεξιότητες 

αυτές εξελίσσονται και σύντομα τα σχέδια των παιδιών αποτελούν μέσο 

αποτύπωσης του κόσμου που αυτά αντιλαμβάνονται. 

Από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να εκδηλώνουν συστηματική 

προτίμηση στη χρήση του ενός χεριού για την επιτέλεση των περισσότερων 

κινητικών δραστηριοτήτων (ζωγραφική, κούμπωμα, κόψιμο με ψαλίδι κ.α.). Για την 

πλειοψηφία των παιδιών, η προτίμηση αυτή έχει παγιωθεί μέχρι την ηλικία των 5 

ετών (Berk, 2002: 298). Αρκετές απόψεις έχουν διατυπωθεί γύρω από την επιλογή 

του επικρατέστερου χεριού. Συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση της 

επιλογής αυτής με το κυρίαρχο ημισφαίριο του εγκεφάλου, το οποίο ευθύνεται και 

για την επικράτηση άλλων ανώτερων γνωστικών διεργασιών, όπως είναι η 

κατάκτηση του λόγου. Ειδικότερα, για τους δεξιόχειρες υποστηρίζεται πως η χρήση 

του χεριού ελέγχεται από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, όπως και ο λόγος. 

Αντίθετα, για τους αριστερόχειρες ο έλεγχος των διαφόρων διεργασιών, άρα και του 

λόγου, διαμοιράζεται μεταξύ των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα 
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η πλευρίωση να μην είναι τόσο ισχυρή όσο των δεξιόχειρων ατόμων. Αυτή η άποψη 

εξηγεί ίσως και γιατί πολλοί από αυτούς που γράφουν με το αριστερό χέρι είναι 

αμφιδέξιοι, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούν εξίσου αποτελεσματικά και τις δύο 

πλευρές τους για την εκτέλεση των κινητικών ενεργειών. 

 

Α2. Δεξιότητες Γραφής στην Προσχολική Ηλικία 

Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος όπου το παιδί εξασκεί και εξελίσσει συστηματικά 

και οργανωμένα τις δεξιότητες του. Παρότι η συστηματική εκμάθηση της γραφής 

δεν προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, ο ρόλος του 

νηπιαγωγείου θεωρείται ως προπαρασκευαστικός όσον αφορά την εκμάθηση των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων και την προσέγγιση της γραφής. Η προετοιμασία αυτή 

είναι σημαντική ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά και αβίαστα η εκμάθηση της 

γραφής αργότερα στο δημοτικό. Για αυτό το λόγο, στην προσχολική ηλικία 

χρησιμοποιείται ο όρος προ-γραφικές δεξιότητες, δηλαδή όλες εκείνες που είναι 

απαραίτητες για την κατάκτηση της γραφής στο δημοτικό σχολείο. 

Η γραφική δραστηριότητα εκδηλώνεται με τα πρώτα σχέδια του παιδιού. Τα 

πρώτα σχέδια των παιδιών σε ηλικία περίπου δύο ετών είναι αρκετά πρωτόγονα και 

ακατέργαστα, καθώς περιλαμβάνουν μουτζούρες και σημεία. Σταδιακά, οι 

μουτζούρες εξελίσσονται σε αναπαραστάσεις. Οι ζωγραφιές των παιδιών αρχίζουν 

να γίνονται πιο ευδιάκριτες, ενώ μετά τα τρία χρόνια τα παιδιά σχεδιάζουν με πιο 

σαφή όρια (γραμμές και σχήματα) τις διάφορες φιγούρες. Γύρω στα πέντε με έξι 

χρόνια, οι ζωγραφιές των παιδιών αποκτούν περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ 

αρχίζουν να γίνονται πιο ρεαλιστικές ως προς αυτό που απεικονίζουν. Παρόλα αυτά, 

τα στάδια εξέλιξης των δεξιοτήτων αυτών μπορεί να ποικίλλουν για κάθε παιδί 

ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο από το οποίο προέρχεται. 

Η κατάκτηση των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων απαιτεί επίμονη προσπάθεια και 

εξάσκηση, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος χρόνος και κόπος από 

πλευράς του παιδιού. Η κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη γραφή 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η γραφή των τυπικά αναπτυσσόμενων 

παιδιών ακολουθεί μια ορισμένη εξελικτική διαδοχή (Morrow, 1993). Από τα τρία 

έτη περίπου, τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ κειμένου 
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και εικόνων. Σταδιακά αρχίζουν να διακρίνουν τα όρια των λέξεων και τους 

κανόνες γραφής που σχετίζονται με τον χώρο και τον προσανατολισμό στο χαρτί. 

Παράλληλα, μετά τα τέσσερα χρόνια είναι σε θέση να αντιγράφουν απλά σχήματα 

και κάποια γράμματα της αλφαβήτου, ενώ μαθαίνουν να γράφουν το όνομά τους. 

Μεταξύ πέντε και έξι ετών είναι ικανά να αντιγράφουν αριθμούς και κάποιες απλές 

λέξεις. Επίσης, πλέον τελειοποιούν τη λαβή του μολυβιού, δηλαδή πιάνουν το 

μολύβι με τη λεγόμενη τριποδική σύλληψη1 για να γράψουν. Η σύλληψη του 

μολυβιού αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για τη σωστή εκτέλεση των 

γραπτών εργασιών, καθώς επηρεάζει την ποιότητά τους. Οι δεξιότητες γραφής 

ακολουθούν μια εξελικτική πορεία, που σχετίζεται με την ωρίμανση, αλλά και με 

την εξάσκηση. 

Σύμφωνα με ερευνητικά ευρήματα των Wallon και Lurcat (Κακανά και 

Τσολάκη, 1999), η κατάκτηση της γραφής πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα: το 

κινητικό, το αντιληπτικό και το αναπαραστατικό. 

Σε κινητικό επίπεδο, η γραφή έχει να κάνει με τους μηχανισμούς που 

εμπλέκονται στην κίνηση, την ισορροπία και τον έλεγχο του σώματος. Ωστόσο, η 

γραφή είναι μια μυϊκή δραστηριότητα που ελέγχεται από το νευρικό σύστημα. Για 

να επέλθει λοιπόν ο κινητικός έλεγχος, πρέπει το νευρομυϊκό σύστημα να είναι 

επαρκώς ανεπτυγμένο. Ουσιαστικά, όταν επιτευχθεί ο συνδυασμός των 

απαραίτητων κινήσεων για να παραχθεί η γραφή, τότε το παιδί καταφέρνει με την 

εξάσκηση να εκλεπτύνει σταδιακά τις κινήσεις που κάνει. 

Σε αντιληπτικό επίπεδο, θα πρέπει η αντιληπτική λειτουργία να έχει φτάσει σε 

τέτοιο επίπεδο που το παιδί να αντιλαμβάνεται τις μορφές, τα σύνθετα οπτικά 

ερεθίσματα, τον προσανατολισμό, τη διαδοχή και τη θέση των μορφών στο χώρο. 

Στο στάδιο αυτό, το παιδί ενδιαφέρεται πλέον για το αποτέλεσμα της γραφικής του 

δραστηριότητας και όχι μόνο για τη δραστηριότητα καθεαυτή. Η αντιληπτική 

επάρκεια είναι πρωταρχικής σημασίας για την κατάκτηση της γραφής, καθώς 

εμπλέκεται στη διάκριση και στο συνδυασμό των γραφικών συμβόλων, αλλά και 

στις δεξιότητες σειραθέτησης και προσανατολισμού των λέξεων. 

                                                           
1
 Πρόκειται για τη σύλληψη του γραφικού εργαλείου με τα τρία δάκτυλα του χεριού (αντίχειρας – 

δείκτης - μέσος). 
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Το επίπεδο της αναπαράστασης ουσιαστικά αναφέρεται στη συμβολική 

λειτουργία των σχεδίων του, η οποία εκδηλώνεται κυρίως με τον αυθόρμητο 

γραφισμό του παιδιού. Σύμφωνα με τον Piaget, ο οποίος μελέτησε την 

αναπαραστατική λειτουργία, η συμβολική ικανότητα εμφανίζεται περίπου στο 

δεύτερο χρόνο ζωής και επιτρέπει στο παιδί να αναπαριστά κάτι μέσω κάποιου 

άλλου πράγματος. Τέλος, η κατάκτηση της συμβολικής λειτουργίας χαρακτηρίζει τη 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας και εκφράζεται μέσω του 

προφορικού και του γραπτού λόγου. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό πως η γραφή σχετίζεται με το επίπεδο 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού. Ως εκ τούτου, κρίνεται στοιχειώδης η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σωματογνωσίας, πλευρίωσης, λεπτής κινητικότητας, αλλά και 

χωρικών και χρονικών εννοιών. Όμως, η ικανότητα ομιλίας, που κατακτάται πριν 

από τη γραφή, εμπλέκει τη γνωριμία με τις γλωσσικές δομές μέσω του προφορικού 

λόγου. Συνεπώς, για την απόκτηση του γραπτού λόγου κρίνεται απαραίτητη και η 

ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Β1. Μαθησιακές Δυσκολίες 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι 

οποίες αναφέρονται σε άτομα που δεν επωφελούνται από την τυπική εκπαίδευση 

και ως εκ τούτου βιώνουν τη σχολική αποτυχία. Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές 

απόπειρες μελέτης και ερμηνείας των μαθησιακών δυσκολιών. Ωστόσο η δυσκολία 

εύρεσης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού οφείλεται στην ίδια τη φύση των 

μαθησιακών δυσκολιών. 

 

Β1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Σταθμό στη μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών αποτέλεσε ο Orton, ο οποίος στην 

προσπάθειά του να ερμηνεύσει τις δυσκολίες ανάγνωσης, εισήγαγε τον όρο  

«στρεφοσυμβολία» για να περιγράψει το πρόβλημα και το απέδωσε σε νευρολογικούς 
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παράγοντες. Η υπόθεσή του ήταν ότι ο προσανατολισμός και η θέση των γραμμάτων 

καταγράφονται στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου με τον τρόπο που τα 

αντιλαμβάνεται το αισθητήριο όργανο της όρασης, ενώ στο δεξί ημισφαίριο 

καταγράφονται κατοπτρικά. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, αν επικρατεί το αριστερό 

ημισφαίριο τότε η μάθηση δε συναντά εμπόδια, ενώ σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει 

κίνδυνος για στρεφοσυμβολία. Παράλληλα ο Orton δίνει έμφαση στην οπτικο-

αντιληπτική λειτουργία για να εξηγήσει τις εγκεφαλικές λειτουργίες και να ερμηνεύσει 

τα προβλήματα μάθησης. Παρότι, οι απόψεις του αμφισβητήθηκαν καθότι οι ερμηνείες 

του ήταν κατά βάση νευρολογικές και αγνοούσαν περιβαλλοντικούς παράγοντες, η 

συμβολή του Orton θεωρείται σημαντική, γιατί άνοιξε το δρόμο για περεταίρω έρευνα 

και προβληματισμό αναφορικά με τις δυσκολίες ανάγνωσης ακόμα μέχρι και σήμερα 

(Τζουριάδου, 2011). 

Λίγο αργότερα, μέσα από έρευνές του, ο Obredane θα εντοπίσει ελλείμματα που 

σχετίζονται με την αίσθηση του χώρου και του χρόνου σε παιδιά που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες μάθησης και χρησιμοποιεί τον όρο Dyslecture (Δυσλεξία) για να περιγράψει 

δυσκολίες στην ανάγνωση. 

Λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 

γεγονός, αναδύεται ξανά το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών πυροδοτώντας νέες 

προοπτικές έρευνας. Οι Strauss και Lehtinen (1947 στο Τζουριάδου, 1995β) θα 

αναφερθούν στο παιδί με εγκεφαλοπάθεια, το οποίο παρουσιάζει ανεπάρκεια στο 

νευροκινητικό σύστημα και δυσκολίες που τις αποδίδουν σε οργανική βλάβη, αλλά και 

σε διαταραχές στην αντίληψη, τη σκέψη ή και τη συναισθηματική συμπεριφορά. Ο 

Strauss χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο «ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία» για την 

περιγραφή των μαθησιακών δυσκολιών. Στη συνέχεια προκύπτουν άλλοι 

ιατροκεντρικοί ορισμοί, όπως αυτός του Bannatyne, οποίος ορίζει εντοπίζει στο παιδί 

με δυσκολίες μάθησης ανεπάρκειες στην αντίληψη, την ολοκλήρωση και τη έκφραση. 

Στη συνέχεια, το National Advisory Committee on Handicapped Children (1968) 

υιοθετεί τον πιο γνωστό παιδαγωγικοκενρτικό ορισμό του Kirk: «Παιδιά με (ειδικές) 

μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν διαταραχή σε μια ή περισσότερες από τις βασικές 

διαδικασίες που αναφέρονται στη χρήση του γραπτού ή προφορικού λόγου. Η κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η 

δυσφασία, η δυσαριθμησία κ.τ.λ. Οι καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε αισθητηριακές 

βλάβες εμφανείς, σε νοητική καθυστέρηση ή σε σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές» 

(Τζουριάδου και Μαρκοβίτης, 1991: 15). 
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Ανάλογες προσπάθειες παιδαγωγικής προσέγγισης των μαθησιακών δυσκολιών 

έκανε η Bateman (1965), η οποία έδωσε έμφαση στη σχολική υποεπίδοση και εισήγαγε 

το κριτήριο της διακύμανσης μεταξύ νοητικής ικανότητας και επίδοσης, ως 

διαφοροποιητικού στοιχείου των μαθησιακών δυσκολιών από τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις. Η ίδια αναφέρει ότι «παιδιά με μαθησιακές διαταραχές είναι εκείνα που 

εμφανίζουν μία παιδαγωγικά σημαντική διακύμανση στο εκτιμώμενο νοητικό δυναμικό 

και στο πραγματικό επίπεδο επίδοσης που συνδέεται με διαταραχές στη μαθησιακή 

λειτουργία. Οι διαταραχές μπορεί να οφείλονται σε δυσλειτουργία στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα, δε γενικεύονται όμως σε νοητική καθυστέρηση παιδαγωγική η πολιτισμική 

αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή αισθητηριακή απώλεια» 

(Τζουριάδου, 2011: 9). Ακολούθως, ο ορισμός του National Advisory Committee on 

Handicapped Children (1968), ο οποίος βασίστηκε σε αυτόν που έδωσε ο Kirk και 

αναφέρει πως αυτές οι διαταραχές μπορούν να εκδηλωθούν ως «δυσκολίες στην 

πρόσληψη, στο συλλογισμό, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία ή την 

αριθμητική» (NACHC 1968 στο Τζουριάδου, 2011: 10), συντέλεσε στο σχεδιασμό και 

την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 

Β1.2 Ορισμός Μαθησιακών Δυσκολιών 

Πολύ συχνά ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» χρησιμοποιείται για όλα τα παιδιά 

τα οποία χρειάζονται ειδική εκπαίδευση. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό προκαλεί 

σύγχυση αναφορικά με τα κριτήρια ένταξης μιας περίπτωσης στις μαθησιακές 

δυσκολίες. Παρότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μαθησιακών δυσκολιών 

ποικίλλουν, καθιστώντας έτσι ιδιαίτερα πολύπλοκο τον ακριβή ορισμό τους, έχουν 

γίνει αρκετές απόπειρες μέχρι και σήμερα για να δοθεί ο όσο το δυνατόν πιο καίριος 

ορισμός για αυτές. Η εύρεση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για τις μαθησιακές 

δυσκολίες δεν έχει επιτευχθεί μέχρι και σήμερα, εξαιτίας της ποικιλομορφίας των 

συμπτωμάτων, αλλά και της ασαφούς αιτιολογίας. Όμως έχουν οριοθετηθεί τα 

στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τις μαθησιακές δυσκολίες από άλλες 

περιπτώσεις που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης. 

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο ορισμό, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη Συνθήκη 

για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες (IDEA) των ΗΠΑ, ως «Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες» ορίζονται οι διαταραχές σε μία ή περισσότερες από τις 
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θεμελιώδεις ψυχολογικές διεργασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή χρήση του 

προφορικού και του γραπτού λόγου, οι οποίες εκδηλώνονται με ανεπάρκειες 

ακουστικής αντίληψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας και 

μαθηματικών υπολογισμών. Ο όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως αντιληπτική 

ανεπάρκεια, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και 

αναπτυξιακή αφασία. Στον όρο δεν εμπεριέχονται μαθησιακά προβλήματα που 

προκύπτουν από οπτική, ακουστική ή κινητική ανεπάρκεια, νοητική καθυστέρηση, 

συναισθηματική αποστέρηση ή δυσμενείς περιβαλλοντικές, πολιτισμικές ή οικονομικές 

συνθήκες» (IDEA, 2004). 

Εναλλακτικά, στο Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV) χρησιμοποιείται 

και ο όρος «Μαθησιακές Διαταραχές». Επίσης, χρησιμοποιείται ο όρος «Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες» για να περιγράψει τις δυσκολίες εκείνες που αφορούν την 

επεξεργασία του γραπτού λόγου. Εκδηλώνονται με έντονες και επίμονες δυσκολίες 

στην απόκτηση των ικανοτήτων ανάγνωσης, ορθογραφημένης γραφής ή/και των 

μαθηματικών, που δεν δικαιολογούνται από την ηλικία, τη νοημοσύνη και την 

παρεχόμενη εκπαίδευση (Παντελιάδου, 2000). 

Παρότι οι ορισμοί που έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα περιέχουν ασάφειες, 

εντούτοις υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία φαίνεται να συμφωνούν μεταξύ 

τους. Οι μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια, είναι πιθανώς 

αποτέλεσμα εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, αφορούν ψυχολογικές διεργασίες, 

συνδέονται με χαμηλή επίδοση, εκδηλώνονται στον προφορικό και στον γραπτό 

λόγο και σχετίζονται με διαταραχές συλλογισμού και σχολικής μάθησης, αποτελούν 

μία δια βίου κατάσταση και τέλος, δεν είναι αποτέλεσμα άλλων συνθηκών 

ανεπάρκειας (Τζουριάδου, 2011: 17). 

 

Β1.3 Ταξινόμηση Μαθησιακών Δυσκολιών 

Σύμφωνα με το σύστημα ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)  

μια μαθησιακή διαταραχή υπάρχει όταν η επίδοση δεν συνάδει με την ηλικία, τη 

νοημοσύνη και την παρεχόμενη εκπαίδευση σε έναν από τους παρακάτω τομείς, 

δηλαδή στην ανάγνωση, στην αριθμητική και στην γραπτή έκφραση. Οι μαθησιακές 

δυσκολίες περιέχουν τις εξής κατηγορίες: 
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 Διαταραχές στην ανάγνωση και στην ορθογραφία 

 Μεμονωμένη διαταραχή στην ορθογραφία 

 Διαταραχή στην αριθμητική 

 Συνδυαστική διαταραχή των σχολικών δεξιοτήτων: Δυσκολίες γραφής και 

αριθμητικών πράξεων). 

 Ειδική διαταραχή της ανάπτυξης σχολικών δεξιοτήτων: Αναπτυξιακή διαταραχή 

της γραπτής έκφρασης. 

 Διαταραχή της ανάπτυξης σχολικών δεξιοτήτων μη οριζόμενη διαφορετικά: 

Δυσκολίες στη μάθηση, οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε ως 

μαθησιακά προβλήματα ούτε ως μαθησιακές διαταραχές. 

Αντίστοιχα, το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-IV (APA, 2000) αντικαθιστά τον 

όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες» με τον όρο «Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία» και 

αναγνωρίζει τέσσερις κατηγορίες με βάση και πάλι την απόκλιση μεταξύ επίδοσης  

και ισχύος άλλων συνθηκών (ηλικία, νοημοσύνη, παρεχόμενη εκπαίδευση): 

 Διαταραχή της ανάγνωσης 

 Διαταραχή των μαθηματικών 

 Διαταραχή της γραπτής έκφρασης 

 Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς: διαταραχές που δεν 

εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και μπορεί να περιλαμβάνει δυσκολίες και 

στις τρεις περιοχές (ανάγνωση, μαθηματικά και γραπτή έκφραση). 

Παρά το γεγονός ότι οι διάφοροι τύποι μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να 

εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, εντούτοις θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται 

ξεχωριστά, αποβλέποντας στον κατάλληλο σχεδιασμό παρεμβάσεων. 
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Β1.4 Χαρακτηριστικά Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συγκροτούν μια ετερογενή ομάδα ατόμων, 

που συναντούν δυσκολίες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως για παράδειγμα 

στην ανάγνωση ή τη γραφή. Οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται πάντα κατά 

την παιδική ηλικία και συνήθως αποτελούν μία δια βίου κατάσταση. Τα 

προβλήματα διαφέρουν ως προς τη φύση, την ένταση, την αιτιολογία και τα 

συμπτώματα, οπότε δεν έχει προσδιοριστεί μία κοινή συμπτωματολογία που να 

χαρακτηρίζει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γι’ αυτό είναι πολύ 

δύσκολη η κατηγοριοποίησή τους. 

Η συχνότητα εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών στον παιδικό πληθυσμό δεν 

είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια, εξαιτίας των δυσκολιών σχετικά με τον 

ορισμό τους, τη διάγνωσή τους και τον τρόπο προσέγγισής τους. Οι περισσότερες 

έρευνες αναφέρουν πως κυμαίνεται μεταξύ 15%-20%, ωστόσο το μαθησιακό 

προφίλ διαφέρει από άτομο σε άτομο ως προς τα συμπτώματα, την αιτιολογία και 

την ένταση. 

Ο Clements (1966) επισήμανε τα χαρακτηριστικά που εκδηλώνονται συχνότερα 

και με διάφορους συνδυασμούς δυσκολιών στην αντίληψη, στην κατανόηση, στο 

λόγο, στη μνήμη και στον έλεγχο της προσοχής. Επίσης, μπορεί να εκδηλώνονται με 

παρορμητικότητα ή διαταραχές στην κινητική λειτουργία. Μερικά χρόνια μετά, η 

Lerner (1998) διακρίνει τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

σε δυσκολίες ανάγνωσης, προφορικού και γραπτού λόγου, διαταραχές προσοχής, 

διαταραχές στην κινητική επίδοση, μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες και τα 

προβλήματα επεξεργασίας πληροφοριών. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

εκδηλώνονται σε όλες τις περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ούτε 

επίσης εκδηλώνονται όλα μαζί παράλληλα. Άλλωστε, σύμφωνα με την Smith 

(1981), είναι η ποσότητα, η ένταση και η διάρκεια των συμπεριφορών που οδηγούν 

σε προβλήματα στο σχολείο. 

Βασικό γνώρισμα των μαθησιακών δυσκολιών είναι η επίδραση που έχουν στη 

σχολική επίδοση. Η σχολική επίδοση αξιολογεί την ανταπόκριση στην παρεχόμενη 

γνώση, αλλά και τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες αγωνίζονται για να επιτύχουν σε διάφορους ακαδημαϊκούς 
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τομείς. Τα βασικότερα ακαδημαϊκά ελλείμματα που οδηγούν στη σχολική αποτυχία 

εμπίπτουν στους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών. 

Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

απολύτως απαραίτητη για την έγκαιρη αξιολόγηση και την πρώιμη παρέμβαση. 

Δεδομένου μάλιστα ότι τα χαρακτηριστικά αυτά εκδηλώνονται ήδη από την 

προσχολική ηλικία ή και νωρίτερα, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού του πληθυσμού 

που είναι σε επικινδυνότητα. Το ενδιαφέρον των περισσότερων ερευνητών 

επικεντρώνεται στους τομείς της γλωσσικής και της οπτικο-κινητικής ανάπτυξης, 

ως παράγοντος πρόβλεψης πιθανών μαθησιακών δυσκολιών στο μέλλον. 

 

Β2. Αντιληπτικο-κινητικές Διαταραχές 

Β2.1 Οπτική Αντίληψη 

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στους αισθητηριακούς καταγραφείς της όρασης και της ακοής, 

ευρήματα μελετών έχουν εντοπίσει διαφορές στην αντιληπτική λειτουργία μεταξύ 

των παιδιών αυτών και των τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων τους. 

Με τον όρο «αντίληψη» εννοούμε την καταγραφή και επεξεργασία των 

ερεθισμάτων που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μέσω των αισθητηρίων οργάνων 

(Τζουριάδου, 1984). Πρωτίστως η αντίληψη σχετίζεται με την ωρίμανση του 

οφθαλμικού συστήματος, καθώς οι πιο εντυπωσιακές αλλαγές συντελούνται στον 

τομέα της όρασης. Αργότερα, η αντιληπτική λειτουργία συνεπάγεται την κατανόηση 

για το πώς είναι οργανωμένο το περιβάλλον και τη διάκριση των αντικειμένων σε 

αυτό. 

Στα παιδιά, η ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης ακολουθεί εξελικτική πορεία. Η 

οπτική διάκριση βελτιώνεται σταδιακά και η κατάκτησή της σχεδόν ολοκληρώνεται 

γύρω στα 11-12 χρόνια. Η αντίληψη μορφής-πλαισίου εξελίσσεται ραγδαία σε 

ηλικία 3-5 ετών και σταθεροποιείται γύρω στα 8-10 χρόνια. Η ικανότητα 

τοποθέτησης στο χώρο κατακτάται ολοκληρωτικά μεταξύ 7-9 ετών, ενώ η 

σταθερότητα των μορφών-σχημάτων επιτυγχάνεται γύρω στα 8-9 έτη. Τέλος, οι πιο 
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σύνθετες οπτικο-χωρικές σχέσεις παγιώνονται μετά τα 10 χρόνια ζωής. (Atkinson 

και Braddick, 1989 στο Tsai et al., 2008). 

Όταν η αντιληπτική λειτουργία συντελείται ομαλά, τότε οι πληροφορίες 

προσλαμβάνονται και ερμηνεύονται «σωστά» από όλες τις αισθήσεις. Σε αντίθετη 

περίπτωση, προκαλείται σύγχυση αναφορικά με το είδος, την κατεύθυνση και τον 

προσανατολισμό του νέου ερεθίσματος. Οι κυριότερες περιοχές της οπτικής 

αντίληψης στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα είναι η αντίληψη σχέσεων του 

χώρου, η οπτική διάκριση, η οπτική μνήμη και η οπτική ακολουθία. 

Οι μαθητές με προβλήματα αντίληψης σχέσεων στο χώρο δυσκολεύονται να 

διακρίνουν αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο, να διακρίνουν το δεξί και το 

αριστερό, την κατεύθυνση, καθώς και να εκτιμήσουν την απόσταση και την 

ταχύτητα (Burns και Watter, 1971). Κατά την προσχολική ηλικία οι δυσκολίες αυτές 

εκδηλώνονται κυρίως με αδεξιότητα στις κινήσεις, οι οποίες είναι άγαρμπες και 

βιαστικές, αλλά και με γραφο-κινητικές δυσκολίες. Σε μεγαλύτερη ηλικία, τα παιδιά 

αυτά δυσκολεύονται στην ερμηνεία χαρτών, διαγραμμάτων και πινάκων. 

Αναφορικά με την οπτική διάκριση, αυτή αναφέρεται στην ικανότητα διάκρισης 

των αντικειμένων με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Οι μαθητές με ελλείμματα στην 

οπτική διάκριση δεν μπορούν να διακρίνουν τα σχήματα, τις μορφές και τις 

επιμέρους λεπτομέρειες των αντικειμένων. Γι’ αυτό το λόγο συχνά η γραφή τους 

μπορεί να είναι κατοπτρική και η αντιγραφή σχημάτων αποκλίνει πολύ από το 

πρωτότυπο. Παράλληλα, δυσκολεύονται στην αναγνώριση συμβόλων, γι’ αυτό και 

αντιμετωπίζουν εμπόδια και στα μαθηματικά. (Szucs et al., 2013∙ Jiang et al., 2014) 

Τα προβλήματα οπτικής μνήμης εκδηλώνονται με δυσκολίες στην αποθήκευση 

και ανάκληση των πληροφοριών που προσλαμβάνονται οπτικά. Οι δυσκολίες 

σχετίζονται με έκπτωση στην ακρίβεια και στην ταχύτητα της μνημονικής 

λειτουργίας, κυρίως των μικρότερων παιδιών που το επίπεδο συγκέντρωσής τους 

είναι χαμηλό (Szucs et al., 2013∙ Jiang et al., 2014). Τα παιδιά αυτά εκδηλώνουν 

προβλήματα ακολουθίας και σειραθέτησης των αντικειμένων ή των γραμμάτων και 

των αριθμών, που επιδρούν αρνητικά στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. 

Τέλος, τα παιδιά με προβλήματα στην οπτική ακολουθία αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην αντίληψη ακολουθιών, αντικειμένων, συμβόλων ή γεγονότων που 
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παρουσιάζονται ή αναπαρίστανται οπτικά. Έτσι δεν μπορούν να επιλέξουν ένα 

κομμάτι που λείπει από μια σειρά συμβόλων, αντιμεταθέτουν γράμματα μέσα σε 

λέξεις και αριθμητικά ψηφία σε πολυψήφιους αριθμούς (Szucs et al., 2013). 

 

Β2.2 Οπτικο-κινητικές Διαταραχές 

Για τον Kephart (1966) η αντίληψη έχει νόημα μόνο όταν συνδυαστεί με ένα 

κινητικό πρότυπο. Η οπτική αντίληψη διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

κατάκτηση των κινητικών δεξιοτήτων που προϋποθέτουν τον προσανατολισμό και 

την τοποθέτηση στο χώρο. Ο συνδυασμός οπτικής αντίληψης και κινητικής 

λειτουργίας οδηγεί στην απόκτηση οπτικο-κινητικού συντονισμού, ο οποίος 

εμπλέκεται σχεδόν σε όλες τις ενέργειες που εμπεριέχουν κίνηση. Με τη συμβολή 

του οπτικο-κινητικού συντονισμού συντελείται η ομαλή ανάπτυξη των αδρών και 

λεπτών δεξιοτήτων του παιδιού, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι γραφο-

κινητικές δεξιότητες. 

Παρόλα αυτά, ορισμένα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες αντιληπτικο-κινητικού 

χαρακτήρα, χωρίς αυτές να αποδίδονται σε κάποια σωματική ή νοητική ανεπάρκεια. 

Οι ελλείψεις αυτές επιδρούν σημαντικά στην καθημερινή ζωή των παιδιών και στη 

σχολική επίδοση, δημιουργώντας έτσι ένα προφίλ φαινομενικά αδέξιου ή τεμπέλη 

μαθητή. Η πιο γνωστή κατάσταση που συνδέεται με τον τομέα των μαθησιακών 

δυσκολιών είναι η εξελικτική διαταραχή συντονισμού. 

Η εξελικτική διαταραχή συντονισμού (developmental coordination disorder), 

γνωστή και ως κινητική αδεξιότητα (clumsiness) ή εξελικτική δυσπραξία 

(developmental dyspraxia), είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει 

σημαντικά την κινητική επίδοση κατά την περίοδο της ανθρώπινης ανάπτυξης, 

δυσχεραίνοντας την απόκτηση και εκτέλεση των κινητικών δεξιοτήτων (Missiuna et 

al., 2003). Στο Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV) της Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Ένωσης (APA), η εξελικτική διαταραχή συντονισμού ορίζεται ως μια 

σημαντική δυσλειτουργία στην ανάπτυξη του κινητικού συντονισμού, η οποία δεν 

οφείλεται σε κάποια γενικευμένη ιατρική κατάσταση ή σε νοητική ανεπάρκεια και 

επηρεάζει σημαντικά τη σχολική επίδοση ή τις καθημερινές δραστηριότητες. Συχνά, 

η κατάσταση αυτή συναντάται στη βιβλιογραφία με παρόμοιους όρους, όπως 
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αδεξιότητα, σύνδρομο αδέξιου παιδιού, εξελικτική δυσπραξία, ή και παιδιά με 

αντιληπτικο-κινητικές δυσκολίες (Τζουριάδου και Μαρκοβίτης, 1991). 

Τα παιδιά με εξελικτική διαταραχή συντονισμού αντιμετωπίζουν αντιληπτικο-

κινητικές δυσκολίες και δυσκολίες μάθησης, που μπορεί να επιμείνουν μέχρι την 

εφηβεία ή και την ενήλικη ζωή, ειδικά εάν δεν προηγηθεί κάποιο πρόγραμμα 

παρέμβασης (Cantell et al., 1994). Οι δεξιότητες υπάρχουν, όμως υστερούν 

ποιοτικά, ενώ χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και χρόνος για να κατακτηθούν. 

Σύμφωνα με τον Lansdown (στο Τζουριάδου και Μαρκοβίτης, 1991), οι δυσκολίες 

πλήττουν τους τομείς της αδρής και λεπτής κινητικότητας, καθώς και των οπτικο-

κινητικών λειτουργιών. Ο ίδιος αναφέρει για το προφίλ των παιδιών αυτών πως 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ρυθμό, στην εκτίμηση της δύναμής τους, στην 

τήρηση ακολουθίας και στον προγραμματισμό. Γενικά ενεργούν με αργό ρυθμό, 

ενώ δυσκολεύονται να διακρίνουν έννοιες οργάνωσης (πάνω-κάτω, πριν-μετά κ.α.). 

Ως εκ τούτου, τα παιδιά αυτά αποτυγχάνουν συχνά να ολοκληρώσουν ένα έργο και 

γι’ αυτό αποθαρρύνονται και παραιτούνται εύκολα. 

Ωστόσο, τα σοβαρότερα εμπόδια αναδύονται όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, 

οπότε και το πρόβλημα εκδηλώνεται εντονότερα. Οι οπτικο-κινητικές δυσκολίες 

επιδρούν στη σχολική επίδοση και θέτουν το παιδί σε επικινδυνότητα για 

μαθησιακές δυσκολίες. Για την αιτιολογία και ερμηνεία των μαθησιακών 

δυσκολιών έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις, οι οποίες συσχετίζουν την ύπαρξή 

τους με τη λειτουργία του εγκεφάλου και με ψυχολογικούς παράγοντες. Ο Orton  

μελέτησε τις οπτικο-αντιληπτικές διεργασίες και διέκρινε πέντε κατηγορίες 

προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και η αναπτυξιακή δυσπραξία, μια κατάσταση με 

εμφανείς δυσκολίες στην κινητικότητα, οι οποίες πλήττουν και άλλες περιοχές, 

όπως το λόγο και τη γραφή. 

 

Β2.3 Δυσκολίες στη Γραφή 

Η γραφή αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία εμπλέκει γνωστικές, 

κιναισθητικές και αντιληπτικο-κινητικές διεργασίες. Γύρω στην ηλικία των τριών 

ετών τα παιδιά αποκτούν γραφο-κινητική επάρκεια ώστε να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις σχολικές δραστηριότητες. Οι γραφο-κινητικές δεξιότητες 
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βελτιώνονται με την ωρίμανση και την εξάσκηση, ώσπου η γραφή 

αυτοματοποιείται. 

Πολλοί ερευνητές (Lamme, 1979∙ Tseng και Cermak, 1993∙ Cornhill και Case-

Smith, 1997) δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των επιμέρους αντιληπτικο-κινητικών 

συστημάτων που σχετίζονται με τη γραφή, το σχέδιο και τη ζωγραφική. Ειδικότερα, 

οι δεξιότητες που προαπαιτούνται είναι η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, ο 

οπτικο-κινητικός συντονισμός, η κιναισθητική αντίληψη, η ικανότητα χειρισμού του 

γραφικού εργαλείου, η ικανότητα σχηματισμού βασικών σχεδίων (π.χ. γραμμή και 

κύκλος), η αναγνώριση των γραμμάτων και η οπτική διάκριση των σχημάτων και 

του προσανατολισμού των γραμμάτων και των λέξεων. Οι δεξιότητες αυτές είναι 

απαραίτητες για την παραγωγή ευανάγνωστης γραφής και σχετίζονται με τη 

σχολική μάθηση. 

Ωστόσο, η όποια επιβράδυνση ή αδυναμία σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω 

συστήματα μπορεί να ευθύνεται για γραφο-κινητικές δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι  

οπτικο-αντιληπτικού χαρακτήρα και προκύπτουν από μειωμένη δυνατότητα οπτικής 

διάκρισης, αντίληψης των οπτικο-χωρικών σχέσεων και αντίληψης μορφής-

πλαισίου. Οι Rosenblum, Weiss και Parush (2003) αναφέρουν πως η συχνότητα 

εμφάνισης των δυσκολιών αυτών κυμαίνεται μεταξύ 10% και 34% κατά τη σχολική 

περίοδο, ενώ οι εν λόγω δυσκολίες εκδηλώνονται συχνά σε παιδιά με εξελικτική 

διαταραχή συντονισμού και μαθησιακές δυσκολίες ή σε παιδιά που οι εκπαιδευτικοί 

χαρακτηρίζουν ως «αδέξια». 

Από ερευνητικά δεδομένα προκύπτει πως τα προβλήματα δυσγραφίας 

σχετίζονται με ανεπάρκειες στην οπτικο-κινητική λειτουργία. Ο σωστός 

σχηματισμός των γραμμάτων και το «καθαρό» γράψιμο αποτελούν πρόκληση για 

αυτά τα παιδιά, τα γραπτά των οποίων συνήθως δεν είναι ευανάγνωστα και 

περιέχουν κακογραφίες (Kirby και Drew, 2003). Επιπλέον, οι δυσκολίες στη γραφή 

συχνά επηρεάζουν και την ανάγνωση, καθώς επεμβαίνουν στη λειτουργία της 

αποκωδικοποίησης. Η Bender (Τζουριάδου, 2011) μελέτησε παιδιά με προβλήματα 

ανάγνωσης και διαπίστωσε πως υστερούσαν στις γροφο-κινητικές δεξιότητες, 

καθότι τα σχέδιά τους ήταν πρωτόγονα, με μορφές ρέουσες που έτειναν να 

«κλείνουν» και να στρογγυλεύουν, ενώ υπήρχαν προβλήματα και στον 

προσανατολισμό. 
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Επίσης, με την πάροδο του χρόνου παιδιά με οπτικο-κινητικές διαταραχές 

δυσκολεύονται με την ταχύτητα γραφής, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να 

ολοκληρώνουν σχολικές εργασίες εγκαίρως. Έρευνες σε παιδιά με γραφο-κινητικές 

δυσκολίες συσχετίζουν τις δυσκολίες με προβλήματα στην οπτικο-κινητική 

ολοκλήρωση και σε αργή ταχύτητα γραφής. Ειδικότερα, έρευνα των Tseng και 

Chow (2000) αναφέρει πως τα παιδιά που έγραφαν με πιο αργή ταχύτητα διέφεραν 

από τα παιδιά που έγραφαν με κανονική ταχύτητα ως προς τον τρόπο που 

επεξεργάζονται τις γραπτές πληροφορίες, δηλαδή βασίζονταν περισσότερο στις 

οπτικο-αντιληπτικές διεργασίες παρά σε κινητικές. Αντίστοιχα, στην έρευνα των 

Volman et al. (2006) προκύπτει πως η ποιότητα του γραπτού λόγου προβλέπεται 

από διαφορετικούς παράγοντες μεταξύ παιδιών με και χωρίς δυσκολίες γραφής. 

Συγκεκριμένα, η επίδοση των παιδιών που εμφάνιζαν δυσκολίες φάνηκε να 

σχετίζεται με την οπτικο-κινητική ολοκλήρωση παρά με δυσκολίες συντονισμού 

στη λεπτή κινητικότητα. 

Οι Weil και Cunningham-Amundson (1994) πραγματοποίησαν μελέτη σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας για να διαπιστώσουν αν η ικανότητά τους να γράφουν 

«καθαρά» σχετίζεται με την οπτικο-κινητική ολοκλήρωση. Εφαρμόζοντας τους 

κατάλληλους ελέγχους διαπίστωσαν πως η οπτικο-κινητική ολοκλήρωση 

εμπλέκεται άμεσα στην αναπαραγωγή των γραμμάτων και στην παραγωγή 

ευανάγνωστης γραφής. Αντίστοιχα, έρευνα των Tseng και Murray (1994) σε παιδιά 

με χαμηλή γραφο-κινητική επίδοση ανέδειξε τη σημασία των οπτικο-αντιληπτικών 

διεργασιών στην παραγωγή γραπτού λόγου. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε πως η 

οπτικο-κινητική ολοκλήρωση και ο οπτικο-κινητικός συντονισμός είχαν σημαντική 

επίδραση στην ικανότητα γραφής, ενώ τα παιδιά με χαμηλή επίδοση παρουσίαζαν 

προβλήματα και στον προγραμματισμό. 

 

Β2.4 Δυσκολίες σε άλλους τομείς 

Εντούτοις, τα προβλήματα οπτικο-κινητικού χαρακτήρα δεν συναντώνται μόνο 

σε επίπεδο γραφο-κινητικό. Η Bonifacci (2004) διαπίστωσε πως παιδιά με χαμηλή 

επίδοση σε δραστηριότητες κινητικότητας εμφανίζουν επίσης ελλείμματα οπτικο-

κινητικής ολοκλήρωσης, τα οποία πλήττουν τον τομέα της αδρής κινητικότητας. Οι 

δυσκολίες αυτές εκδηλώνονται σε ενέργειες όπως το περπάτημα, το τρέξιμο, ο 



[25] 
 

χειρισμός της μπάλας (ρίψη και υποδοχή, λάκτισμα), το σκαρφάλωμα και άλλες 

κινητικές δεξιότητες που επηρεάζουν την επίδοση στα αθλήματα, αλλά και το 

ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών (Cermak et al., 2002). Παράλληλα, οι κινητικές 

δυσκολίες γίνονται εμφανείς και σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι το 

ποδήλατο, η κολύμβηση και το παιχνίδι στην παιδική χαρά (Dunford et al., 2005). Η 

αποτυχία ωστόσο επιδρά αρνητικά και στη διάθεση για συμμετοχή σε 

δραστηριότητες αδρής κινητικότητας, σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Green et al., 

2011∙ Raz-Silbiger et al., 2015), επιδεινώνοντας έτσι την υπάρχουσα κατάσταση. 

Επιπροσθέτως, τα προβλήματα μπορεί να γίνουν έκδηλα και στο παιχνίδι των 

μικρών παιδιών. Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού εξασκώντας τις 

δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας. Στην περίπτωση παιδιών με οπτικο-

κινητικές διαταραχές, οι επιπτώσεις στις δεξιότητες παιχνιδιού είναι εμφανείς. 

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή σε παιχνίδια, όπως το ποδήλατο, η παιδική χαρά, η 

ζωγραφική, οι χειροτεχνίες, είναι περιορισμένη. Επιπλέον, υπολείπονται 

κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. δε μοιράζονται τα παιχνίδια τους), πρωτοβουλίας, 

δημιουργικότητας και φαντασίας (Kirby και Drew, 2003). Ακόμα, μπορεί να 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν οδηγίες και επιζητούν διαρκώς τη βοήθεια κάποιου 

ενήλικα (May-Benson et al., 2002). Έρευνα των Kennedy-Behr et al. (2013) σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας με προβλήματα οπτικο-κινητικού χαρακτήρα 

αναδεικνύει χαμηλή συμμετοχή στο παιχνίδι και μειωμένη δυνατότητα 

συνεργασίας. 

Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν σημαντικά και την καθημερινότητα των 

παιδιών.  Έρευνες σε παιδιά με δυσκολίες οπτικο-κινητικού συντονισμού (Dunford 

et al., 2005∙ Summers et al., 2008) φανερώνουν τα εμπόδια στον τομέα της 

αυτοεξυπηρέτησης και σχετίζονται με ρουτίνες όπως το ντύσιμο (π.χ. κούμπωμα, 

ξεκούμπωμα, δέσιμο κορδονιών), το φαγητό (π.χ. χρήση μαχαιροπίρουνων), η 

προσωπική φροντίδα και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτούνται 

λεπτοί χειρισμοί. 

Τέλος, οι ψυχολογικές επιπτώσεις των προβλημάτων είναι συχνά έντονες. Τα 

παιδιά που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω προβλήματα τείνουν να έχουν χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση και να παραιτούνται πιο εύκολα, διότι δυσκολεύονται στη διαχείριση 

του χρόνου και στην οργάνωση (Cantell et al., 1994).  Επίσης, νιώθουν λιγότερο 
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ικανά και χαρούμενα σε σύγκριση με τα συνομήλικα παιδιά. Μεταξύ άλλων 

εμφανίζουν προβλήματα στη συμπεριφορά, όπως επιθετικότητα ή απομόνωση από 

το κοινωνικό σύνολο (Tseng et al., 2007∙ King-Dowling et al., 2015). Οι δυσκολίες 

αυτές περιορίζουν τις ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση και συμμετοχή σε 

ομαδικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να βιώνουν συχνά την 

απόρριψη από ομάδες συνομηλίκων (Zwicker et al., 2012). Εν τέλει, τα αρνητικά 

συναισθήματα που αναπτύσσουν τα παιδιά με οπτικο-κινητικές ανεπάρκειες, 

φαίνεται να καθιστούν πιο έντονο το πρόβλημα της αδεξιότητας. 

 

Β2.5 Συννοσηρότητα 

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα αδεξιότητας έχουν μελετηθεί ως επί το 

πλείστον σε συνάρτηση με άλλα προβλήματα που προκύπτουν ή συνυπάρχουν με 

την κατάσταση αυτή. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι αντιληπτικο-κινητικές 

διαταραχές συχνότερα φαίνεται να αλληλεπικαλύπτονται από μαθησιακές δυσκολίες 

και διαταραχή προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικό σύνδρομο. Ωστόσο, υπάρχει 

μεγάλη ετερογένεια ως προς τη βαρύτητα των «συμπτωμάτων», καθώς είναι 

δύσκολος ο καθορισμός ενός ενιαίου και σταθερού προφίλ (Visser, 2003). 

Αναφορικά με την αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών, αυτή σχετίζεται με 

έκπτωση στην οπτική αντίληψη και αδυναμία οπτικο-κινητικού συντονισμού. Οι 

Sigmundsson et al. (2003) αναφέρουν πως τα αδέξια παιδιά εμφανίζουν 

προβλήματα οπτικής αντίληψης όμοια με αυτά των παιδιών με δυσλεξία, ενώ οι  

Tsai et al. (2008) εντόπισαν προβλήματα οπτικής αντίληψης και οπτικο-κινητικής 

ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα και στη γραφή, 

όμως χωρίς ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στην αδρή κινητικότητα. 

Οι αντιληπτικο-κινητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αδέξια παιδιά έχουν 

επιπτώσεις στη σχολική επίδοση. Σχετικές έρευνες συνδέουν την ύπαρξη 

αντιληπτικο-κινητικών προβλημάτων με δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και 

το λόγο. Οι Jongmans et al. (2003) σύγκριναν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 

κυρίως αναγνωστικές και γραφο-κινητικές, με συνομήλικα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης ως προς το επίπεδο των αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων. 

Διαπίστωσαν πως η ομάδα παιδιών με τις μαθησιακές δυσκολίες εμφάνιζε 
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σημαντικές ελλείψεις στον αντιληπτικο-κινητικό τομέα, οι οποίες αφορούσαν 

κυρίως την ισορροπία, την αδρή κινητικότητα και τον οπτικο-κινητικό συντονισμό, 

την ταχύτητα και την επιδεξιότητα των άνω άκρων σε δοκιμασίες λεπτής 

κινητικότητας και γραφής. Ανάλογα είναι και τα ευρήματα της έρευνας των Okuda 

και Pinheiro (2015), οι οποίοι διαπίστωσαν πως η έλλειψη οπτικο-συντονισμού 

επιδρά αρνητικά στην εφαρμογή λεπτών δεξιοτήτων που εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες όπως η γραφή. 

Οι Cheng et al. (2009) διερεύνησαν τη συνύπαρξη αντιληπτικο-κινητικής 

δυσλειτουργίας και προβλημάτων λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπου 

διαπίστωσαν πως υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δυσκολιών στους υπό 

διερεύνηση άξονες. Συγκεκριμένα φάνηκε πως υπάρχει υψηλού επιπέδου συσχέτιση 

μεταξύ λόγου και επιδεξιότητας των χεριών. 

Επιπλέον, έρευνα των King-Dowling et al. (2015) σε παιδιά 3-6 ετών με 

μειωμένες αντιληπτικο-κινητικές δεξιότητες και χαμηλό κινητικό συντονισμό 

αποκαλύπτει ότι τα παιδιά αυτά τείνουν να εμφανίζουν χαμηλότερη επίδοση στο 

λόγο, αλλά και κοινωνικο-συναισθηματικές δυσλειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα, 

φαίνεται να συναντούν δυσκολίες στην κατανόηση και στην έκφραση του λόγου, 

ενώ είναι συχνά επιθετικά και αποτραβηγμένα από το κοινωνικό σύνολο. 

Οι Flapper και Schoemaker (2013) υποστηρίζουν πως περίπου το ένα τρίτο των 

παιδιών με διαταραχή λόγου παρουσιάζει παράλληλα προβλήματα και στον 

κινητικό τομέα. Ουσιαστικά μέσα από την έρευνα τους, διαπίστωσαν πως για 

κάποια παιδιά η διαταραχή λόγου δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ανεπάρκειες του 

λεκτικού συστήματος, αλλά κρύβει αδυναμίες και στον τομές της κίνησης, καθώς 

μέρος του δείγματος παρουσίασε αδυναμίες στην αδρή και στη λεπτή κινητικότητα. 

Παρόμοια είναι και τα ευρήματα των Webster et al. (2005), στα οποία αναφέρεται η 

υποεπίδοση σε τουλάχιστον μία κινητική δοκιμασία για πολλά παιδιά με διάγνωση 

διαταραχής λόγου. Τα ευρήματα της έρευνας των Adi-Japha et al. (2011) επίσης 

συνηγορούν υπέρ του ότι οι δυσκολίες της διαταραχής λόγου επεκτείνονται πέρα 

από το λεκτικό, καθώς από τη μελέτη τους προκύπτει ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με διαταραχή του λόγου εμφάνισαν βραδύτερο ρυθμό κατάκτησης των 

γραφο-κινητικών δεξιοτήτων, αλλά μετά από επίμονη εξάσκηση παρουσίασαν 

βελτίωση. 
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Τέλος, η αδεξιότητα έχει αποδειχθεί ότι συχνά συνυπάρχει και με διαταραχές 

προσοχής και συγκέντρωσης. Σχετικές έρευνες (Dewey et al., 2002∙ Tseng et al., 

2007) υποστηρίζουν πως η ελλειμματική προσοχή μπορεί να είναι παράγοντας 

πρόβλεψης κινητικών ελλείψεων, καθώς βρέθηκε πως συνδυάζονται με διαταραχές 

προσοχής, συγκέντρωσης και ενίοτε με υπερκινητικό σύνδρομο. Παρότι τα 

παραπάνω ευρήματα συνηγορούν ως προς τη συνύπαρξη των διαταραχών, άλλοι 

ερευνητές διαφωνούν, καθότι θεωρούν πως οι διαταραχές αυτές δεν επικαλύπτουν 

απαραιτήτως η μία την άλλη. Οι Piek και Dyck (2004) θεωρούν πως η χαμηλή 

κινητική επίδοση στα παιδιά με ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα 

είναι άμεση απόρροια της έλλειψης προσοχής και της παρορμητικότητας που 

χαρακτηρίζει τη διαταραχή αυτή και δεν στηρίζεται σε κινητικές ανεπάρκειες, άρα 

δε συνδέεται με τα προβλήματα οπτικο-κινητικού συντονισμού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Γ1. Αξιολόγηση Αντιληπτικής Λειτουργίας 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία συλλογής 

δεδομένων που επιτρέπουν τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων (Παντελιάδου, 

2000). Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι απαραίτητο κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, διότι παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τις δυνατότητες και αδυναμίες των 

μαθητών. Συνεπώς, όταν γίνεται συστηματικά και με το σωστό τρόπο επιτρέπει τη 

διεξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων αναφορικά με το προφίλ των μαθητών 

και τον εύστοχο εντοπισμό ενδείξεων για δυσκολίες μάθησης. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής αξιολόγησης είναι δυνατό να χορηγούνται 

και τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση σταθμισμένα Κριτήρια Αξιολόγησης. Σε ότι 

αφορά τον εντοπισμό οπτικο-αντιληπτικών ανεπαρκειών, υπάρχουν τα κριτήρια 

«Bender Visual Motor Gestalt Test» και το «Developmental Test of Visual Perception» της 

M. Frostig  (Τζουριάδου και Αναγνωστοπούλου, 2011). 

Το «Bender Visual Motor Gestalt Test» είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο 

αξιολόγησης της οπτικο-κινητικής ολοκλήρωσης σε παιδιά και ενήλικες (4-85 χρ.). 
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Περιλαμβάνει δοκιμασίες αναπαραγωγής σχεδίων από κάρτες-ερεθίσματα, 

ανάκλησης σχεδίου, κινητικών και αντιληπτικών ικανοτήτων μπορεί να διευκολύνει 

τον σχεδιασμό προγραμμάτων σε παιδιά με γραφο-κινητικές δυσκολίες. 

Το κριτήριο αντιληπτικής ικανότητας «Developmental Test of Visual Perception» της 

M. Frostig δημιουργήθηκε το 1960 και διέθετε και προγράμματα εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. Μετά την επανέκδοσή του ως DTVP-II περιλαμβάνει 8 υποδοκιμασίες 

που αφορούν το συντονισμό ματιού-χεριού, την τοποθέτηση στο χώρο, την 

αντίληψη, μορφής-πλαισίου, την αντίληψη σταθερότητας της μορφής και την 

αντίληψη των σχέσεων στο χώρο. Είναι κατάλληλο για παιδιά 4-10 ετών και 

παρέχει πληροφορίες οπτικο-κινητικής αντίληψης και οπτικο-κινητικής 

ολοκλήρωσης. Είναι χρήσιμο γιατί προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με 

τα αντιληπτικο-κινητικά ελλείμματα των δυσκολιών και μπορεί να συμβάλλει σε 

πιο στοχευμένο σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Παρότι τα κριτήρια αξιολόγησης είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό του προφίλ 

των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, από μόνα τους δεν είναι αρκετά και 

χρειάζεται πάντα συνδυασμός με άλλες μεθόδους αξιολόγησης (π.χ. παρατήρηση, 

δημιουργία portfolio κ.α.). 

 

Γ2. Προγράμματα Παρέμβασης Αντιληπτικο-κινητικής Ανάπτυξης 

Τα προγράμματα παρέμβασης της αντιληπτικο-κινητικής λειτουργίας που 

αναπτύχθηκαν τα περασμένα χρόνια βασίζονται σε αναπτυξιακές αρχές και δίνουν 

έμφαση στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων και στην οπτικο-χωρική ανάπτυξη 

(Τζουριάδου και Αναγνωστοπούλου, 2011). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το κριτήριο οπτικο-αντιληπτικής λειτουργίας της 

Marianne Frostig διέθετε και προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση 

γλωσσικών και μαθησιακών προβλημάτων. Η ίδια υποστήριζε ότι «η αντιληπτική 

επάρκεια μπορεί να είναι ουσιώδης παράγοντας για τη σχολική επιτυχία», γι’ αυτό 

επικεντρώθηκε στην εξάσκηση των αντιληπτικών δεξιοτήτων και όχι στη 

διδασκαλία της ανάγνωσης, της ορθογραφίας ή της γραφής. Η Frostig έδωσε 

έμφαση στην ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης, διότι πίστευε ότι η ανεπάρκεια 

αυτής, και ειδικά στις μικρές ηλικίες, επιφέρει επιβράδυνση στην ανάπτυξη. Ο 
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πρώιμος εντοπισμός της δυσλειτουργίας θα μπορούσε να προλάβει τη σχολική 

αποτυχία αλλά και συναισθηματικά προβλήματα. Το πρόγραμμά της στοχεύει στην 

αντιμετώπιση ειδικών περιοχών αντιληπτικών αδυναμιών και περιλαμβάνει, εκτός 

από εκπαίδευση της οπτικής αντίληψης, και τεχνικές για το συντονισμό της λεπτής 

και αδρής κινητικότητας, την εξάσκηση στην οφθαλμοκίνηση και στη 

σωματογνωσία. Το πρόγραμμα ήταν κατάλληλο μεταξύ άλλων και σε παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ταυτόχρονα δυσκολίες οπτικής 

αντίληψης. 

Ο Kephart υποστήριζε πως η ολοκλήρωση των αντιληπτικών και κινητικών 

δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την κατάκτηση της γραφής, της ανάγνωσης και της 

αριθμητικής. Ο ίδιος διαχώριζε τη μάθηση σε τρία στάδια ανάπτυξης: το πρακτικό, 

το υποκειμενικό ή αντιληπτικο-κινητικό και το αντικειμενικό, τα οποία βασίζονται 

σε τρεις κινητικές γενικεύσεις: στάση του σώματος και ισορροπία, επαφή, κίνηση 

στο χώρο και πρόσληψη και συμμετρία. Τα στάδια αυτά περιγράφουν την 

εξελικτική πορεία της αντιληπτικο-κινητικής ανάπτυξης καταλήγοντας στο ανώτερο 

επίπεδο γενίκευσης των αντιλήψεων που οδηγούν στην απόκτηση των εννοιών. Με 

βάση την αναπτυξιακή αυτή προσέγγιση ο Kephart διαμόρφωσε τεχνικές 

παρέμβασης που βασίζονται στην αξιοποίηση της αισθησιο-κινητικής μάθησης, του 

οφθαλμικού ελέγχου και της αντίληψης μορφής και περιείχε δραστηριότητες 

επεξεργασίας των λεπτών και αδρών κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και του οπτικο-

κινητικού συντονισμού. Γενικά, το πρόγραμμα του Kephart έδωσε έμφαση στην 

επεξεργασία παρά στην ίδια τη δραστηριότητα. 

Ο Getman έδωσε έμφαση στη σχέση οπτικής επάρκειας και σχολικής επίδοσης. 

Θεωρούσε καθοριστικής σημασίας την ικανότητα αναγνώρισης μορφών και 

συμβόλων για την επιτυχή σχολική επίδοση και πίστευε πως η επάρκεια στην 

αντιληπτική λειτουργία επιδρά θετικά στη μάθηση. Δημιούργησε ένα βιβλίο με 

δραστηριότητες που στόχευαν στην απόκτηση οπτικοκινητικής επάρκειας και 

εξασκούσαν τους τομείς της αντίληψης μορφών, του ρυθμού και της οπτικής 

μνήμης. 

Κατά τον Barsch ο άνθρωπος είναι ένα οπτικο-χωρικό ον, δηλαδή επιβιώνει 

μαθαίνοντας να κινείται στο χώρο. Με βάση την άποψη αυτή, δημιούργησε ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης με δραστηριότητες οπτικο-αντιληπτικής και οπτικο-
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κινητικής εξάσκησης, το οποίο συνδύαζε ασκήσεις από άλλα παρόμοια 

προγράμματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της Frostig. Ωστόσο, όπως και τα 

υπόλοιπα προγράμματα, αμφισβητήθηκε διότι κρίθηκε κατάλληλο μόνο για τα 

παιδιά με αυτού του είδους τις δυσκολίες. 

Τα παραπάνω προγράμματα μπορεί να έχουν αμφισβητηθεί, καθώς η εφαρμογή 

τους από μόνη της δεν μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα βελτίωσης, 

εντούτοις παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την οπτικο-κινητική ανάπτυξη και τις 

επιμέρους διεργασίες, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν στο σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης στη σχολική τάξη. 

 

Σύνοψη 

Από την παραπάνω θεωρητική πλαισίωση διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα 

στην αντιληπτικο-κινητική λειτουργία παρεμβαίνουν στη σχολική μάθηση και την 

επηρεάζουν αρνητικά. Οι δυσκολίες που προκύπτουν πλήττουν διάφορους τομείς 

(λεπτή και αδρή κινητικότητα, λόγος, προσοχή κ.α.), αλλά όχι με την ίδια 

συχνότητα και την ίδια ένταση σε κάθε περίπτωση, ούτε απαραίτητα σε όλους του 

τομείς ταυτόχρονα. Συνεπώς, δεν υπάρχει ένα καθορισμένο προφίλ για την ακριβή 

περιγραφή της κατάστασης και χρειάζεται πάντα ατομική αξιολόγηση. 

Παράλληλα, είναι αδύνατο να παραβλέψουμε τις επιπτώσεις της αντιληπτικο-

κινητικής δυσλειτουργίας στη γραφο-κινητική επίδοση. Η ανάπτυξη των γραφο-

κινητικών δεξιοτήτων είναι πρωτευούσης σημασίας για τη μάθηση, καθώς αυτές 

εμπλέκονται στη συνολική ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Η εξάσκηση των γραφο-

κινητικών δεξιοτήτων από την προσχολική ηλικία είναι απαραίτητη για την 

απόκτηση επάρκειας στη γραφή και την ανάγνωση μετέπειτα. 

Γίνεται φανερό, λοιπόν, πως η ύπαρξη αντιληπτικο-κινητικών προβλημάτων 

στην προσχολική ηλικία θέτει το παιδί σε επικινδυνότητα για εμφάνιση μαθησιακών 

δυσκολιών στο δημοτικό, οι οποίες σχετίζονται με χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση, 

τη γραφή, το λόγο, αλλά ενδεχομένως και με υποεπίδοση στα μαθηματικά. Γι’ αυτό 

κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη και ορθή αξιολόγηση των προβλημάτων του παιδιού 

από την προσχολική ηλικία ακόμα, ώστε να προληφθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 

η εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό. 
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Η παρούσα έρευνα αποβλέπει αφενός στο να εντοπίσει τα προφίλ των παιδιών 

που προκύπτουν αναφορικά με τις δυσκολίες κατάκτησης δεξιοτήτων σε 

ορισμένους τομείς της ανάπτυξης και αφετέρου να επισημάνει τη σημασία της 

σφαιρικής παιδαγωγικής αξιολόγησης των παιδιών που φαίνεται να έχουν 

προβλήματα ανάλογα με όσα έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα. Δεδομένης, μάλιστα, 

της περιορισμένης ερευνητικής δραστηριότητας γύρω από το θέμα αυτό στην 

προσχολική ηλικία, προέκυψε η ανάγκη για τη διενέργεια της παρούσης μελέτης. 
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3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Δ1. Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να διερευνήσουμε ποιοι τομείς της επίδοσης 

παιδιών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης επηρεάζονται βάσει των αποτελεσμάτων 

που προκύπτουν από τη συμπλήρωση της «Λίστας Ελέγχου Κινητικών Δεξιοτήτων 

για παιδιά 4-6 ετών». Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 

 Σε ποιους τομείς εμφανίζουν συχνότερα δυσκολίες οι δύο ομάδες; 

 Συνυπάρχουν οι κινητικές δυσκολίες με προβλήματα στη συμπεριφορά και στο 

λόγο; 

 Εφόσον υπάρχει συννοσηρότητα, εντοπίζεται σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

δυσκολιών; 

 

Δ2. Το Ερευνητικό Εργαλείο 

 

Δ2.1 Περιγραφή 

Το ερευνητικό εργαλείο τη παρούσης έρευνας είναι ένα ερωτηματολόγιο που έχει 

τη δομή λίστας ελέγχου (checklist). Η κατασκευή του βασίστηκε στη θεωρία για την 

ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά και σε ήδη υπάρχουσες λίστες 

ελέγχου του εξωτερικού, οι οποίες ελέγχουν τη σχολική ετοιμότητα ή/και την 

ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών. Αυτές είναι: 

 Learning Disabilities Checklist (2007), by National Center for Learning 

Disabilities, New York. 
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 Kindergarten Developmental Checklist (2007), by Oklahoma Priority Academic 

Student Skills, Oklahoma State Department of Education. 

 Fine Motor Skills Development Checklist (2013), by Kid Sense Child 

Development, Unley, South Autstralia. 

 Gross Motor Skills Development Checklist (2013), by Kid Sense Child 

Development, Unley, South Autstralia. 

Η λίστα ελέγχου περιλαμβάνει 82 ερωτήματα κλειστού τύπου που διερευνούν 

δεξιότητες και συμπεριφορές των παιδιών που έχουν σχέση με την οπτικο-κινητική 

αντίληψη, το συντονισμό, τον προσανατολισμό, την τοποθέτηση στο χώρο και το 

λόγο. Τα ερωτήματα είναι ομαδοποιημένα σε τέσσερις άξονες
2
: 

1. Συμπεριφορά 

2. Λεπτή κινητικότητα 

3. Αδρή κινητικότητα 

4. Λόγος 

Ο πρώτος άξονας «Συμπεριφορά» περιλαμβάνει 8 ερωτήματα που ελέγχουν τη 

γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού στην τάξη του νηπιαγωγείου, πάντα σε 

συνάφεια με το πώς κινείται στο χώρο και την προσοχή. 

Ο δεύτερος άξονας «Λεπτή κινητικότητα» περιλαμβάνει 36 ερωτήματα που 

ελέγχουν γραφο-κινητικές δεξιότητες και καθημερινές δεξιότητες συνυφασμένες με 

την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτονομία του παιδιού στις λεπτές κινήσεις. 

Πρόκειται για τον άξονα με τα περισσότερα ερωτήματα, καθότι περιλαμβάνει μια 

ευρεία γκάμα  δεξιοτήτων που εμπίπτουν στον τομέα της λεπτής κινητικότητας και 

εξαρτώνται από τη λειτουργία της αντίληψης. 

Ο τρίτος άξονας «Αδρή κινητικότητα» αποτελείται από 22 ερωτήματα που 

ελέγχουν αδρές δεξιότητες οπτικο-κινητικού συντονισμού, ισορροπίας, 

προσανατολισμού και τοποθέτησης στο χώρο. 

Ο τέταρτος άξονας «Λόγος» αποτελείται από 16 ερωτήματα που ελέγχουν 

δεξιότητες κατανόησης και έκφρασης του προφορικού λόγου, καθώς και πιθανά 

προβλήματα στην ομιλία (π.χ. άρθρωσης). 

                                                           
2 Για τα ερωτήματα κατανεμημένα ανά άξονα βλ. Παράρτημα σελ. 70. 
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Οι απαντήσεις των ερωτημάτων έχουν τη μορφή διαβαθμισμένης κλίμακας 

(τύπου Likert). Η κλίμακα των απαντήσεων κυμαίνεται από 1-3 με διαβάθμιση των 

απαντήσεων ως εξής: {1}₌ “Δεν τα καταφέρνει καθόλου”, {2}₌ “Τα καταφέρνει λίγο 

καλά”, και {3}₌ “Τα καταφέρνει πολύ καλά”. Κάθε ερώτημα επιδέχεται μία και 

μόνο απάντηση. Η λίστα ελέγχου συμπληρώνεται από κάποιο ενήλικο άτομο για ένα 

συγκεκριμένο παιδί κάθε φορά. Επιπλέον, η λίστα συνοδεύεται από το απαντητικό 

φυλλάδιο μαθητού, το οποίο συμπληρώνεται από το ίδιο το παιδί και περιλαμβάνει 

σύντομες δοκιμασίες σχεδίου, γραφής και γλώσσας. Οι δοκιμασίες αυτές 

διευκολύνουν στη συμπλήρωση της λίστας, καθώς προσφέρουν πολύτιμες 

πληροφορίες για το προφίλ του παιδιού. 

Κάθε επιμέρους άξονας της λίστας ελέγχου βαθμολογείται με κριτήριο το 

άθροισμα των αρνητικών απαντήσεων για το παιδί. Συγκεκριμένα, για τα προνήπια 

(4-5 ετών) ως αρνητικές απαντήσεις προσμετρούνται μόνο αυτές που 

βαθμολογήθηκαν με {2}₌ “Τα καταφέρνει λίγο καλά”. Για τα νήπια (5-6 ετών) ως 

αρνητικές απαντήσεις προσμετρούνται αυτές που βαθμολογήθηκαν είτε με {1}₌ 

“Δεν τα καταφέρνει καθόλου” είτε με {2}₌ “Τα καταφέρνει λίγο καλά”. Έτσι, 

προκύπτουν τέσσερα επιμέρους σκορ, ένα για κάθε άξονα, κάθε ένα από τα οποία 

αντιπροσωπεύει το άθροισμα των αρνητικών απαντήσεων που δόθηκαν για το παιδί 

στον άξονα αυτό. Στη συνέχεια, με αναγωγή του κάθε αθροίσματος στο εκατό 

προκύπτουν τέσσερα σκορ. Αν το ποσοστό που προκύπτει σε κάθε άξονα είναι 

μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των ερωτήσεων σε κάθε άξονα, τότε θεωρείται 

πως το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στον τομέα αυτό. Ο τρόπος βαθμολόγησης 

προκύπτει από αυτόν που εφαρμόζεται και σε άλλες παρόμοιες λίστες ελέγχου 

δεξιοτήτων για μικρά παιδιά. 

 

Δ2.2 Αξιοπιστία 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εσωτερική αξιοπιστία του εργαλείου της 

έρευνας υπολογίστηκε ο συντελεστής Cronbach’s Alpha τόσο για το σύνολο των 

ερωτημάτων, όσο και για κάθε άξονα ξεχωριστά. Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha 

δείχνει την εσωτερική συνοχή μιας κλίμακας ή υποκλίμακας, δηλαδή το κατά πόσο 

διαφορετικές προτάσεις μετρούν την ίδια έννοια (Ουζούνη και Νακάκης, 2011). 

Καθότι το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιέχει υποκλίμακες (άξονες) με 
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ερωτήσεις που ελέγχουν ένα κοινό τομέα δυσκολιών, ο συντελεστής αυτός 

θεωρήθηκε ως ο καταλληλότερος για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του εν λόγω 

ερωτηματολογίου. Η τιμή του είναι αποδεκτή όταν είναι >0,7. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η τιμή του, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής. 

Η αρχική μορφή του ερωτηματολογίου περιλάμβανε 98 ερωτήματα αντί για 82 

που τελικά διατήρησε. Για να διαπιστωθεί η εσωτερική αξιοπιστία του αρχικού 

ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή σε δείγμα 20 παιδιών 

ηλικίας 4-6 ετών και υπολογίστηκε ο Cronbach’s Alpha ανά άξονα και για κάθε 

ερώτημα ξεχωριστά. Τα ερωτήματα που είχαν χαμηλή ή αρνητική σχέση συνοχής 

με τα υπόλοιπα ερωτήματα του άξονα που ανήκαν, αφαιρέθηκαν. Μετά την 

αφαίρεση 16 συνολικά ερωτημάτων υπολογίστηκε ξανά ο συντελεστής Cronbach’s 

Alpha, όποτε και διαμορφώθηκε η τελική μορφή του ερωτηματολογίου. Οι τελικές 

τιμές που παίρνει παρουσιάζονται στον Πίνακα 1: 

 

Πίνακας 1: Εσωτερική Αξιοπιστία Ερωτηματολογίου 

α/α        Άξονας Alpha 

  1     Συμπεριφορά 0,8950 

  2     Λεπτή κινητικότητα 0,9516 

  3     Αδρή κινητικότητα 0,9294 

  4     Λόγος 0,9330 

Συνολικό ερωτηματολόγιο 0,9697 

 

Σύμφωνα τον Πίνακα 1, η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου στο σύνολο 

αλλά και ανά άξονα ερωτήσεων παίρνει τιμές >0,7 , άρα το ερωτηματολόγιο είναι 

επαρκώς αξιόπιστο για την διεκπεραίωση της έρευνας. 

 

Δ3. Στατιστική Μεθοδολογία 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται η διαδικασία και οι μέθοδοι διεξαγωγής των 

στατιστικών αναλύσεων που πραγματοποιήσαμε. Για τη στατιστική ανάλυση των 
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δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο SPSS της IBM (Statistical Package for the 

Social Sciences version 11.5). Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε με μεθόδους από το πεδίο της περιγραφικής και της επαγωγικής 

στατιστικής. Οι τεχνικές της περιγραφικής στατιστικής χρησιμοποιήθηκαν για την 

περιγραφή και παρουσίαση των δεδομένων, ενώ η επαγωγική στατιστική συνέβαλλε 

στη διεξαγωγή ελέγχων που οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για όλο τον 

πληθυσμό (Καραγεώργος, 2002). 

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στοχεύει στην εύρεση πιθανής 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών, οι οποία θα αναδείξει την ενδεχόμενη 

συνύπαρξη προβλημάτων στους υπό διερεύνηση άξονες. Ουσιαστικά, επιχειρείται η 

εύρεση της επίδρασης που ασκείται μεταξύ των μεταβλητών (συμπεριφορά, λεπτή 

κινητικότητα, αδρή κινητικότητα, λόγος), η οποία θα προσφέρει χρήσιμες 

πληροφορίες για το προφίλ των παιδιών στους εν λόγω τομείς. 

Από την εφαρμογή μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής προέκυψαν τα 

ποσοστά της συχνότητας εμφάνισης δυσκολιών για κάθε μία από τις δύο ομάδες. Το 

σύνολο αυτών παρουσιάζει τη συχνότητα εμφάνισης δυσκολιών και τη συχνότητα 

συνύπαρξης των δυσκολιών για το δείγμα της έρευνας. 

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της επαγωγικής στατιστικής πραγματοποιήσαμε τον 

μη παραμετρικό έλεγχο Χ
2 

και υπολογίστηκε παράλληλα και ο συντελεστής 

συνάφειας Somers’ d προς απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε αρχικά: 

 

«Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και ποια η ένταση της σχέσης;» 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου Χ
2
 αποδεικνύουν αν υπάρχει συνάφεια μεταξύ 

των υπό μελέτη αξόνων ή όχι για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Ο συντελεστής 

συνάφειας Somers’ d υπολογίζεται για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου Χ
2 

και την ανάδειξη της έντασης της σχέσης, δηλαδή του βαθμού 

επίδρασης της μίας μεταβλητής στην άλλη. Η τιμή του συντελεστή Somers’ d 

κυμαίνεται από [-1] έως [1], όπου το [-1] σημαίνει αρνητική σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών, το [0] σημαίνει παντελή έλλειψη σχέσης, ενώ το [1] σημαίνει τέλεια 

θετική σχέση. 
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Δ4. Πληθυσμός και Δείγμα 

Ο πληθυσμός της έρευνας ορίζεται από το σύνολο των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών 

που φοιτούν στη γενική τάξη δημόσιων νηπιαγωγείων της πόλης της Θεσσαλονίκης 

και διαχωρίζεται, βάσει του σκοπού της έρευνας, σε δύο ομάδες παιδιών: με 

δυσκολίες και χωρίς δυσκολίες. Καθότι ο πληθυσμός αυτός είναι πρακτικά άπειρος, 

επιλέχθηκε ένα δείγμα της τάξης μεγέθους των 60 παιδιών. 

Η επιλογή των παιδιών ήταν τυχαία, καθότι για την έρευνα χρειάστηκε δείγμα με 

ορισμένα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, κριτήριο επιλογής του δείγματος ήταν η 

επίδοση σε δραστηριότητες λεπτής και αδρής κινητικότητας, με έμφαση στις γραφο-

κινητικές. Καθότι επιδιώκεται συγκριτική μελέτη, χρειάστηκε ο διαχωρισμός του 

δείγματος σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 30 παιδιά με δυσκολίες 

στην κινητική μάθηση. Η δεύτερη ομάδα συγκροτείται από παιδιά που δεν 

εμφανίζουν σοβαρές δυσκολίες στους υπό μελέτη άξονες. 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν 

επισκέψεις σε δημόσια νηπιαγωγεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το πλήθος των 

γενικών δημόσιων νηπιαγωγείων σε λειτουργία, σύμφωνα με τα φετινά στοιχεία που 

δόθηκαν από τα γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής και της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης, είναι συνολικά 426 (172 στην Ανατολική και 254 στη 

Δυτική Θεσσαλονίκη). Η επιλογή της μεθόδου δειγματοληψίας πρέπει πάντα να 

ανταποκρίνεται στο σκοπό της έρευνας και να διευκολύνει τη συλλογή των 

δεδομένων (Καραγεώργος, 2002), γι’ αυτό η επιλογή των νηπιαγωγείων έγινε με τη 

μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, όπου κάθε στοιχείο του πληθυσμού 

(δηλαδή κάθε νηπιαγωγείο) έχεις τις ίδιες πιθανότητες να επιλεγεί με το άλλο. 

Κάθε επίσκεψη πραγματοποιούνταν κατόπιν συνεννόησης και πάντα με τη 

σύμφωνη άδεια του/της νηπιαγωγού, του/της διευθυντή/-ντριας του νηπιαγωγείου 

και του σχολικού συμβούλου, καθώς και με τη σύμφωνη άδεια των γονέων των 

παιδιών. Συμπληρωματικά, χορηγούνταν αντίγραφο της άδειας του Υπουργείου 

Παιδείας, που επιτρέπει την παρουσία φοιτητών μέσα στη σχολική τάξη. 

Κάθε επίσκεψη περιλάμβανε συνάντηση της ερευνήτριας με το παιδί σε 

εξατομικευμένο επίπεδο. Κάθε συνάντηση είχε διάρκεια ημιώρου περίπου, κατά την 

οποία συντελούνταν γνωριμία με το παιδί, συμπλήρωση του απαντητικού 
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φυλλαδίου μαθητού και ορισμένες κινητικές δοκιμασίες που διευκόλυναν τη 

συμπλήρωση της λίστας ελέγχου από την ερευνήτρια. Μετά το πέρας της 

συνάντησης, ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση της λίστας ελέγχου σε συνεργασία με 

τον/την νηπιαγωγό της τάξης. 

Το σύνολο των παραπάνω δράσεων οδήγησε στη συλλογή 60 ερωτηματολογίων 

ακριβώς, τα οποία αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσης μελέτης. Αναφορικά με τους 

αξιολογούμενους μαθητές, παρακάτω δίνονται τα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά: 

 οι 26 φοιτούν στα προνήπια και οι 34 στα νήπια. 

 οι 29 είναι κορίτσια και οι 31 είναι αγόρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[40] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Πίνακας 2: Συχνότητες εμφάνισης δυσκολιών ανά ομάδα & στατιστικός έλεγχος συσχέτισης. 

Μεταβλητές 

Παιδιά με 

δυσκολίες 

(N=30) 

Παιδιά χωρίς 

δυσκολίες   

(N=30) 

Έλεγχος 

X
2
 

Προβλήματα Συμπεριφοράς (%) 80.0 3.3  

Προβλήματα Λεπτής Κινητικότητας (%)  93.3 13.3  

Προβλήματα Αδρής Κινητικότητας  (%) 46.7 3.3  

Προβλήματα Λόγου (%) 80.0 6.7  

Λεπτή κινητικότητα + Συμπεριφορά (%) 76.7 0.0 p=0.00 

Λεπτή  Κινητικότητα + Λόγος (%) 73.3 3.3 p=0.00 

Αδρή Κινητικότητα + Συμπεριφορά (%) 40.0 0.0 p=0.00 

Αδρή κινητικότητα + Λόγος (%) 36.7 3.3 p=0.01 

 

Ε1. Διερεύνηση Συχνότητας Δυσκολιών 

Στο επάνω μέρος του Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των συχνοτήτων 

εμφάνισης δυσκολιών ανά άξονα για κάθε μία από τις δύο ομάδες του δείγματος. Τα 

αποτελέσματα βασίζονται στα επιμέρους σκορ που συγκέντρωσαν τα υποκείμενα 

ανά άξονα, από τη συμπλήρωση της λίστας ελέγχου που κατασκευάστηκε για τη 

μελέτη αυτή. 

Σε πρώτο επίπεδο, παρατηρούμε πως υπάρχει σημαντική διαφορά στη συχνότητα 

εμφάνισης των προβλημάτων μεταξύ των δύο ομάδων. Ειδικά για τους άξονες 

«Συμπεριφορά», «Λεπτή κινητικότητα» και «Λόγος» προκύπτει σημαντική 

απόκλιση μεγαλύτερη του 50% μεταξύ των δύο ομάδων. Πιο αναλυτικά, για την 

ομάδα με δυσκολίες παρατηρούμε ότι το 80,0% των παιδιών παρουσιάζει 

προβλήματα συμπεριφοράς, το 93,3% αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στη λεπτή 

κινητικότητα, το 46,7% δυσκολεύεται σε αδρές δεξιότητες και το 80,0% 
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παρουσιάζει προβλήματα στο λόγο. Αντιθέτως, στην ομάδα χωρίς δυσκολίες, όπως 

ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος δεν αντιμετωπίζει 

προβλήματα. Ωστόσο, ελάχιστα παιδιά της ομάδας αυτής βρίσκονται στο όριο της 

επίδοσης σε κάποιους άξονες. Συγκεκριμένα μόλις το 3,3% εμφανίζει προβλήματα 

συμπεριφοράς, ένα 13,3 % είναι επίσης στο όριο για δυσκολίες στη λεπτή 

κινητικότητα, ένα 3,3% συναντά εμπόδια στην αδρή κινητικότητα και ένα 6,7% στο 

λόγο. 

 

Ε2. Διερεύνηση Συχνότητας Συνύπαρξης Δυσκολιών 

Στη συνέχεια, στο κάτω μέρος του Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συχνότητες 

συνύπαρξης των δυσκολιών ανά δύο άξονες συνδυαστικά. Παρατηρούμε πως και 

στην περίπτωση αυτή είναι σημαντική η απόκλιση μεταξύ των δύο ομάδων. 

Αναλυτικότερα, για τα παιδιά με δυσκολίες τα μεγαλύτερα ποσοστά συχνότητας 

προκύπτουν από τη συνύπαρξη των δυσκολιών λεπτής κινητικότητας με 

προβλήματα στη συμπεριφορά (76,7%) και στο λόγο (73,3%). Αντίθετα, οι 

δυσκολίες στην αδρή κινητικότητα συνυπάρχουν λιγότερο συχνά με προβλήματα 

συμπεριφοράς (40,0%), λόγου (36,7%). Για την ομάδα χωρίς δυσκολίες, η 

συννοσήροτητα είναι εξαιρετικά σπάνια, μόλις 3,3% για  λεπτή κινητικότητα και 

λόγο και 3,3% για αδρή κινητικότητα και λόγο. 

 

Συμπεριφορά-
Κίνηση-Λόγος 

63,3% 

Κίνηση-Λόγος 
20% 

Κίνηση-
Συμπεριφορά 

16,7% 

Διάγραμμα 1: 

Συχνότητα συνύπαρξης δυσκολιών για την ομάδα με δυσκολίες (Ν=30) 
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Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 1 μπορούμε να δούμε την ποσοστιαία συχνότητα 

συνύπαρξης των κινητικών δυσκολιών με τα προβλήματα συμπεριφοράς και λόγου 

για την ομάδα με δυσκολίες. Έτσι, από το σύνολο των 30 παιδιών: 

 Το 63,3% εμφανίζει προβλήματα στη συμπεριφορά, στο λόγο και στον κινητικό 

τομέα ταυτόχρονα. Ειδικότερα, οι αντιληπτικο-κινητικές δυσκολίες εμπίπτουν 

είτε στον τομέα της λεπτής είτε της αδρής κινητικότητας ή ακόμα και στα δύο. 

Συγκεκριμένα, το 26,7% των παιδιών αυτής της κατηγορίας εμφάνισαν 

δυσκολίες και στη λεπτή και στην αδρή κινητικότητα, ενώ το υπόλοιπο 36,6% 

μόνο σε έναν από τους δύο άξονες κινητικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, το σίγουρο 

είναι ότι για αυτό το πλήθος παιδιών οι διαταραχές πλήττουν την κίνηση, τη 

συμπεριφορά και το λόγο ταυτόχρονα. 

 Το 20% εμφανίζει παράλληλα δυσκολίες στις κινητικές δεξιότητες και στο λόγο, 

ενώ απουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς. 

 Το 16,7% εμφανίζει δυσκολίες στις κινητικές δεξιότητες σε συνδυασμό με 

προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ απουσιάζουν προβλήματα λόγου. 

 

 

Απουσία 
συννοσηρότητας 

93,3% 

Κίνηση-
Λόγος 
6,7% 

Διάγραμμα 2: 

Συχνότητα συνύπαρξης δυσκολιών για την ομάδα χωρίς δυσκολίες (Ν=30) 
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Αντίστοιχα, στο Διάγραμμα 2 μπορούμε να δούμε την ποσοστιαία συχνότητα 

συνύπαρξης δυσκολιών για την ομάδα χωρίς δυσκολίες. Έτσι, από το σύνολο των 

παιδιών, το 93,3% δεν εμφανίζει συννοσηρότητα, ενώ μόλις ένα 6,7% αντιμετωπίζει 

προβλήματα στην (αδρή ή/και λεπτή) κινητικότητα και στο λόγο παράλληλα. 

 

Ε3. Έλεγχος Συσχέτισης 

Σε επόμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος X
2
 για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών σε 

επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, δηλαδή μεταξύ των υπό διερεύνηση αξόνων. Από 

αυτόν προέκυψε ότι: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών «Λεπτή 

κινητικότητα» και «Συμπεριφορά» (p=0,000 < α) και η σχέση αυτή θεωρείται 

ισχυρής έντασης (d₌0,805). 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών «Λεπτή 

κινητικότητα» και «Λόγος» (p=0,000 < α) και η σχέση αυτή θεωρείται ισχυρής 

έντασης (d₌0,736). 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών «Αδρή 

κινητικότητα» και «Συμπεριφορά» (p=0,000 < α) και η σχέση αυτή 

χαρακτηρίζεται ως μέτριας έντασης (d₌0,509). 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών «Αδρή 

κινητικότητα» και «Λόγος» (p=0,001 < α) και η σχέση αυτή θεωρείται ασθενής 

(d₌0,430). 

 

Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ των υπο διερεύνηση αξόνων, διότι σε κάθε περίπτωση  p< α , όμως  από την 

τιμή που παίρνει ο δείκτης Somer’s d αποδεικνύεται πως η πιο ισχυρή συσχέτιση 

εντοπίζεται μεταξύ του άξονα «Λεπτή κινητικότητα» με τη «Συμπεριφορά» και το 

«Λόγο». Αντίθετα, η αντίστοιχη σχέση για την «Αδρή κινητικότητα» με τη 

«Συμπεριφορά» και το «Λόγο» χαρακτηρίζεται ως μέτρια προς ασθενής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Προς απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε, δηλαδή σε ποιούς 

τομείς εμφανίζουν συχνότερα δυσκολίες οι δύο ομάδες, τα ποσοστά που προέκυψαν 

για την ομάδα παιδιών με δυσκολίες αποδεικνύουν πως η ύπαρξη δυσκολιών σε 

δραστηριότητες που εμπλέκονται οι αντιληπτικο-κινητικές διεργασίες επηρεάζει 

όλους τους υπο διερεύνηση άξονες, αλλά περισσότερο τη λεπτή κινητικότητα, τη 

συμπεριφορά και το λόγο. 

Αναφορικά με τα προβλήματα στη λεπτή κινητικότητα, διαπιστώθηκε πως τα 

περισσότερα παιδιά της ομάδας με δυσκολίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

στον άξονα αυτό, ο οποίος εξετάζει κατά κύριο λόγο τις γραφο-κινητικές 

δεξιότητες. Τα ευρήματα έδειξαν πως τα παιδιά που εμφάνιζαν δυσκολίες ήταν πιο 

αδέξια στην εκτέλεση των λεπτών δεξιοτήτων που προαπαιτούνται για την 

παραγωγή γραπτού λόγου, σε σχέση με αυτά χωρίς δυσκολίες. Η αδυναμία 

επίτευξης σε πάνω από το 50% των απαντήσεων στον άξονα της λεπτής 

κινητικότητας αναδεικνύει αδυναμίες των παιδιών στην ανάπτυξη των προ-

γραφικών τους δεξιοτήτων, οι οποίες προϋποθέτουν ανεπτυγμένη οπτικο-κινητική 

αντίληψη και οπτικο-κινητικό συντονισμό. Τα ευρήματα αυτά, συμφωνούν με τα 

ευρήματα των Okuda και Pinheiro (2015) αναφορικά με τις δυσμενείς συνέπειες του 

μειωμένου οπτικο-συντονισμού στη γραφή. Επίσης, έρχονται σε συμφωνία με 

αποτελέσματα της έρευνας των Tseng και Murray (1994), οι οποίες εντόπισαν 

προβλήματα οπτικο-κινητικής ολοκλήρωσης, οπτικο-κινητικού συντονισμού και 

προγραμματισμού σε παιδιά με χαμηλή γραφο-κινητική επίδοση. 

Στη συνέχεια, διαφαίνεται πως ένα επίσης μεγάλο ποσοστό της ομάδας παιδιών 

με δυσκολίες εμφάνισαν προβλήματα στη γενικότερη συμπεριφορά τους μέσα στην 

τάξη σε σχέση με την ομάδα παιδιών χωρίς δυσκολίες. Τα προβλήματα αυτά 

σχετίζονται κυρίως με αδυναμίες προσοχής και προγραμματισμού, αποτέλεσμα που 

συνάδει με την άποψη ότι τα παιδιά με αντιληπτικο-κινητικές δυσκολίες 

δυσκολεύονται στην προγραμματισμό και στη συγκέντρωση. Τα ευρήματα μοιάζουν 

με αυτά των Cantell et al. (1994), οι οποίοι διαπίστωσαν πως τα αδέξια παιδιά 



[45] 
 

αργούν να φέρουν εις πέρας τις εργασίες τους και συχνά παραιτούνται πιο εύκολα 

σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, ενώ επίσης και με των Kennedy-

Behr et al. (2013) όπου τα παιδιά εμφανίζουν μειωμένη συμμετοχή σε κινητικά 

παιχνίδια. 

Ακολούθως, εξίσου υψηλή είναι η συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων στο λόγο. 

Τα παιδιά με δυσκολίες εμφάνισαν σε μεγαλύτερη συχνότητα προβλήματα στο λόγο 

σε σχέση με τα παιδιά χωρίς δυσκολίες, πράγμα που αναδεικνύει πως οι 

αντιληπτικο-κινητκές ανεπάρκειες παρεμβαίνουν και στο λεκτικό σύστημα, 

δημιουργώντας εμπόδια σχετικά με την κατανόηση και την έκφραση του 

προφορικού λόγου. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με ανάλογα ευρήματα 

ερευνών, όπως αυτά των King-Dowling et al. (2015), οι οποίοι ανακάλυψαν πως οι 

ελλείψεις στον αντιληπτικο-κινητικό τομέα και στο συντονισμό ευθύνονται για 

δυσκολίες στην κατανόηση και στην έκφραση του λόγου σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Επίσης, συμφωνεί με τους Cheng et al. (2009), οι οποίοι εντόπισαν 

προβλήματα λόγου, σε σχέση με την άρθρωση, τη ροή του λόγου, το λεξιλόγιο, την 

κατανόηση και την έκφραση του λόγου σε συνδυασμό με αντιληπτικο-κινητικές 

δυσλειτουργίες. 

Τέλος, όσον αφορά την επίδοση σε δοκιμασίες αδρής κινητικότητας, φαίνεται 

πως τα παιδιά με δυσκολίες εμφάνισαν τη χαμηλότερη συχνότητα σε σχέση με τους 

άλλους τρεις άξονες. Ωστόσο, και πάλι υπερτερούν ποσοτικά στη συχνότητα 

εμφάνισης προβλημάτων σε σχέση με την ομάδα παιδιών χωρίς δυσκολίες. Τα 

ευρήματα και σε αυτόν τον άξονα φαίνεται να συμφωνούν με σχετικές έρευνες 

(Bonifacci et al. 2004, Dunford et al., 2005 ), οι οποίες συνδέουν διαταραχές οπτικο-

κινητικής ολοκλήρωσης, συντονισμού, ισορροπίας, ταχύτητας, δύναμης με 

υποεπίδοση σε δραστηριότητες αδρής κινητικότητας, όπως το περπάτημα, το 

τρέξιμο, το ποδήλατο, ο χειρισμός αντικειμένων κ.α. 

Η αδεξιότητα έχει μελετηθεί ως επί το πλείστον σε συνάρτηση με άλλα 

προβλήματα που προκύπτουν ή συνυπάρχουν με την κατάσταση αυτή.  Όσον αφορά 

το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, παρατηρούμε ότι η συνύπαρξη των κινητικών 

δυσκολιών με τους άλλους άξονες είναι σαφώς πολύ συχνότερη για την ομάδα 

παιδιών με δυσκολίες, παρά για την ομάδα των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. 
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Ειδικότερα, είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά της συχνότητας συνύπαρξης 

δυσκολιών για την ομάδα παιδιών με δυσκολίες και ειδικά το ποσοστό συνύπαρξης 

δυσκολιών κίνησης, συμπεριφοράς και λόγου ταυτόχρονα. Πάνω από τα μισά 

παιδιά της ομάδας με δυσκολίες εμφανίζουν πρόβλημα σε τουλάχιστον έναν τομέα 

κινητικών δεξιοτήτων μαζί με προβλήματα συμπεριφοράς και λόγου. Τα ποσοστά 

αυτά αποδεικνύουν πρώτον, πως τα περισσότερα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες λεπτής ή/και αδρής κινητικότητας εμφανίζουν προβλήματα και στη 

συμπεριφορά και στο λόγο, και δεύτερον, πως οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν την 

κατάκτηση των αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων. 

Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με παρόμοιες έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

σε παιδιά που εμφάνιζαν χαρακτηριστικά αδεξιότητας. Αυτές εστιάζουν  στη 

διερεύνηση της ύπαρξης αντιληπτικο-κινητικών διαταραχών σε παιδιά με διαταραχή 

του λόγου, την οποία και εντοπίζουν (Webster et al., 2005∙ Adi-Japha et al., 2011∙ 

Flapper και Schoemaker, 2013). Άλλες πάλι, συνδέουν την αδεξιότητα με 

ελλειμματική προσοχή και συγκέντρωση ή ακόμα και με υπερκινητικότητα (Dewey 

et al., 2002∙ Tseng et al., 2007). Ωστόσο, η τελευταία περίπτωση αμφισβητείται από 

ορισμένους, διότι θεωρείται πως οι διαταραχές προσοχής είναι ανεξάρτητες των 

άλλων δυσκολιών και προέρχονται από την παρορμητικότητα που χαρακτηρίζει το 

σύνδρομο. 

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα του έλεγχου συσχέτισης ενισχύουν ακόμα 

περισσότερο τη συνθήκη συνύπαρξης των προβλημάτων. Το γεγονός ότι βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των υπό διερεύνηση αξόνων, αναδεικνύει 

την αλληλεπιδραστική σχέση που χαρακτηρίζει τις κινητικές δυσκολίες με τα 

προβλήματα λόγου και συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει πως η ύπαρξη προβλημάτων 

σε έναν τομέα μπορεί να επιφέρει δυσκολίες και σε έναν ή περισσότερους ακόμα. 

Για την παρούσα έρευνα, τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι δυσκολίες των παιδιών 

στον κινητικό τομέα επηρεάζουν και τη συμπεριφορά ή/και το λόγο τους. 

Ειδικότερα, φαίνεται να ασκείται εντονότερη επίδραση από τις δυσκολίες λεπτής 

κινητικότητας στους άλλους δύο άξονες παρά από τις δυσκολίες αδρής 

κινητικότητας. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως τα προβλήματα στη λεπτή 

κινητικότητα, τα οποία εδώ σχετίζονται περισσότερο με τις γραφο-κινητικές 
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δεξιότητες, επηρεάζουν περισσότερο τη συμπεριφορά και το λόγο των παιδιών με 

δυσκολίες, ενώ τα προβλήματα στην αδρή κινητικότητα επιδρούν λιγότερο. 

Τέλος, σε μια απόπειρα να συνοψίσουμε τα βασικότερα ευρήματα της παρούσης 

έρευνας επισημαίνουμε τα εξής: 

 Τα προβλήματα που εκδηλώνονται συχνότερα στις περιπτώσεις παιδιών με 

δυσκολίες μάθησης αφορούν τους τομείς της λεπτής κινητικότητας (γραφο-

κινητικό), της συμπεριφοράς και του λόγου. 

 Η συνύπαρξη των δυσκολιών είναι συχνότερη στα παιδιά με δυσκολίες μάθησης 

σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς δυσκολίες. 

 Η συνύπαρξη των δυσκολιών είναι αποτέλεσμα της αλληλεπιδραστικής σχέσης 

μεταξύ των προβλημάτων που εκδηλώνονται σε διάφορους τομείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Κατά την προσχολική ηλικία τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για τη μάθηση και την προετοιμασία για το δημοτικό σχολείο. Έτσι, 

εξελίσσονται σε όλους του τομείς της μάθησης, οι οποίοι σχετίζονται με τις 

αντιληπτικές, κινητικές, γνωστικές και γλωσσικές διεργασίες. Ωστόσο, η εμφάνιση 

μαθησιακών δυσκολιών σε έναν ή και περισσότερους τομείς εμποδίζει την ομαλή 

ανάπτυξη και τη φυσική ροπή προς την μάθηση. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε διαταραχές 

της αντιληπτικο-κινητικής λειτουργίας. Εδώ και πολλά χρόνια η σχέση αυτή 

διερευνάται με σκοπό την ακριβέστερη ερμηνεία των γνωρισμάτων και αιτιών των 

μαθησιακών δυσκολιών. Τα αντιληπτικο-κινητικά ελλείμματα φαίνεται να επιδρούν 

σημαντικά σε δεξιότητες που εμπλέκονται στην κατάκτηση αναγνωστικής, γραφο-

κινητικής και μαθηματικής επάρκειας. Συνεπώς, επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική 

επίδοση, αλλά και την καθημερινότητα των παιδιών. 

Συνήθως οι μαθησιακές δυσκολίες πλήττουν παραπάνω από έναν τομείς της 

μάθησης ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλαπλών προβλημάτων. Η 

συνθήκη αυτή εγείρει ερωτήματα αναφορικά με το προφίλ αυτών των παιδιών, την 

ορθή αξιολόγηση της εκάστοτε περίπτωσης, αλλά και την επιλογή κατάλληλων 

μεθόδων παρέμβασης. 

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν ο εντοπισμός των επιμέρους δυσκολιών που 

εμφανίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας με δυσκολίες μάθησης σε τομείς που 

εμπλέκονται οι αντιληπτικο-κινητικές διεργασίες. Η σημασία της έρευνας αυτής 

προκύπτει από το ότι η προσχολική ηλικία είναι μια πρώιμη περίοδος άκρως 

αξιοποιήσιμη για τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη των μαθησιακών 

δυσκολιών στο μέλλον. Συνεπώς, η μελέτη αυτή μπορεί να παρέχει πολύτιμα 

στοιχεία για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών με δυσκολίες μάθησης, 

που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και να ενισχύσει τα ερευνητικά ευρήματα γύρω από 

το θέμα αυτό στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 
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Τα ευρήματα της παρούσης έρευνας ανέδειξαν το υψηλότερο ποσοστό στη 

συχνότητα εμφάνισης δυσκολιών στη λεπτή κινητικότητα, οι οποίες σχετίζονται 

κυρίως με προβλήματα στην κατάκτηση προ-γραφικών δεξιοτήτων απαραίτητων για 

τη μετάβαση στο δημοτικό σχολείο. Οι αδυναμίες αυτές ουσιαστικά υποθάλπουν 

αντιληπτικές ανεπάρκειες και ελλείμματα οπτικο-κινητικής ολοκλήρωσης και 

μπορούν να προβλέψουν μαθησιακές δυσκολίες στην κατάκτηση όχι μόνο της 

γραφής, αλλά και της ανάγνωσης. 

Επιπρόσθετα, μεταξύ των ευρημάτων εντοπίστηκε υψηλή συχνότητα 

συνύπαρξης προβλημάτων στην κινητική επίδοση με προβλήματα στη συμπεριφορά 

και στο λόγο. Το εύρημα αυτό αφενός επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι μαθησιακές 

δυσκολίες είναι εμφανείς σε παραπάνω από έναν τομείς της μάθησης ταυτόχρονα 

και θέτουν εμπόδια στη συνολική μαθησιακή συμπεριφορά, ενώ αφετέρου 

υποδηλώνει πως οι αντιληπτικο-κινητικές ανεπάρκειες πλήττουν και άλλους τομείς 

της επίδοσης εκτός από τον κινητικό. Έτσι, εκτός από αδυναμίες στον κινητικό 

άξονα, τα παιδιά εμφάνιζαν παράλληλα και προβλήματα στην κατανόηση και 

έκφραση του προφορικού λόγου, δυσκολίες προσοχής, μνήμης και 

προγραμματισμού. 

Οι ενδείξεις αυτές θέτουν το παιδί προσχολικής ηλικίας σε επικινδυνότητα για 

εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο, γι’ αυτό δεν πρέπει να 

αγνοούνται από τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Η ορθή και διαρκής αξιολόγηση 

του παιδιού πρέπει πάντα να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε 

να προλαμβάνονται εγκαίρως και με τις κατάλληλες μεθόδους οι αναδυόμενες 

δυσκολίες. 

Κλείνοντας, προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών 

αργότερα, επισημαίνεται η σημασία της πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης, η 

οποία στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων παιδιών που βρίσκονται σε 

επικινδυνότητα, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβασή τους από το νηπιαγωγείο 

στο δημοτικό. Τα προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι σημαντικό να 

λαμβάνουν υπόψη, εκτός από τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, και τις 

αναπτυξιακές αρχές της μάθησης, ώστε η παρέμβαση να είναι περισσότερο 

αποτελεσματική. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Νο ερωτηματολογίου: …….. 

Ημερομηνία: ….. / ….. /……. 

 

 

Αγαπητέ/-ή συνάδελφε, 

 

Στο πλαίσιο συμμετοχής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψυχοπαιδαγωγική 

της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους» της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώ μια έρευνα για την εκπόνηση της 

διπλωματικής μου εργασίας. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η ανάδειξη του 

προφίλ των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αντιληπτικο-κινητικού χαρακτήρα, 

που θα συμβάλλει στην έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών και στην πρώιμη 

παρέμβαση. 

 

Το ερωτηματολόγιο που χορηγείται είναι ανώνυμο, ενώ οι απαντήσεις που θα 

δοθούν είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

ερευνητικούς σκοπούς. Η συμβολή σας είναι πολύτιμη για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της έρευνας. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και για το χρόνο σας. 

 

 

 

Η ερευνήτρια, 

Ιωαννίδου Ιωάννα-Ισμήνη 
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Λίστα Ελέγχου Κινητικών Δεξιοτήτων 

για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών 
 

1 ₌ Δεν το καταφέρνει καθόλου  Όνομα: _________________________ 

2 ₌ Το καταφέρνει λίγο καλά   Ηλικία: ____________ 

3 ₌ Το καταφέρνει πολύ καλά 

 

 

 

α/α Κωδ.  1 2 3 

1. 1 
Είναι επιδέξιος/-α στις περισσότερες δραστηριότητες που 
εμπεριέχουν κίνηση 

   

2. 2  Κουμπώνει κουμπιά     

3. 4 Μιλά κανονικά (ως προς ταχύτητα, ένταση φωνής, ροή ομιλίας)    

4. 3 Περπατάει κανονικά (ως προς ρυθμό, ταχύτητα, ισορροπία κ.λπ.)    

5. 2 Κρατά το μολύβι με τα 3 δάχτυλα (αντίχειρα-δείκτη-μέσο)    

6. 1 Ολοκληρώνει δραστηριότητες γραφής εγκαίρως    

7. 2 Παράγει κίνηση από τα δάχτυλα όταν γράφει    

8. 1 Επιδιώκει να εμπλακεί σε κινητικές δραστηριότητες    

9. 3 Χτυπά παλαμάκια    

10. 3 Ανεβοκατεβαίνει σκαλιά εναλλάσσοντας τα δυο πόδια    

11. 2 Χρωματίζει επιμελώς εντός απλού περιγράμματος    

12. 4 Μιλά με καθαρή άρθρωση    

13. 2 Ντύνεται-ξεντύνεται χωρίς βοήθεια    

14. 2 Έχει καλό έλεγχο του μολυβιού που κρατάει    

15. 2 Ασκεί κανονική πίεση στο μολύβι όταν γράφει    

16. 3 Κινεί συμμετρικά τα δυο άκρα (π.χ. σηκώνει τα δυο χέρια μαζί)    

17. 4 Προφέρει κατανοητά τις λέξεις όταν μιλάει    

18. 2 Γράφει το όνομά του/της απ’ έξω χωρίς βοήθεια    

19. 2 Κόβει επιμελώς με το ψαλίδι απλά περιγράμματα    

20. 3 Περπατάει κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής    
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α/α Κωδ.  1 2 3 

21. 2 Ανοιγοκλείνει φερμουάρ (π.χ. σχολικού σακιδίου)    

22. 1 
Δείχνει επιμονή για να τα καταφέρει σε μια κινητική 
δραστηριότητα 

   

23. 2 Γράφει επάνω στις γραμμές του τετραδίου    

24. 2 Πιάνει μικρά αντικείμενα με τον αντίχειρα και το δείκτη    

25. 3 Στέκεται στο ένα πόδι για 10΄΄    

26. 4 Κατονομάζει ανθρώπους ή αντικείμενα που γνωρίζει    

27. 2 Γράφει γράμματα απ’ έξω χωρίς βοήθεια    

28. 3 Περπατάει στις μύτες των ποδιών    

29. 3 Περπατάει στις φτέρνες    

30. 2 Γράφει τους αριθμούς 1-10 απ’ έξω χωρίς βοήθεια    

31. 3 Περπατάει προς τα πίσω    

32. 2 Αντιγράφει κύκλο    

33. 4 Διατηρεί σταθερό τόνο στη φωνή όταν μιλάει    

34. 2 Περνάει χάντρες σε κορδόνι    

35. 3 Κάνει κουτσό στο ένα πόδι για 5΄΄    

36. 1 Διατηρεί την προσοχή του/της για 10΄-15΄ συνεχόμενα    

37. 2 Τρώει με πιρούνι και κουτάλι χωρίς να λερώνει    

38. 2 Σχεδιάζει πάνω σε διακεκομμένες γραμμές    

39. 2 Τοποθετεί ενσφηνώματα    

40. 3 Τρέχει εναλλάσσοντας αντίθετο χέρι με πόδι    

41. 4 Ορίζει απλές οικείες λέξεις π.χ. τι είναι μήλο    

42. 2 Αντιγράφει τετράγωνο    

43. 2 Σχεδιάζει προσεκτικά εντός οριοθετημένης διαδρομής στο χαρτί    

44. 3 Προχωράει κάνοντας 10 συνεχόμενες αναπηδήσεις    

45. 4 Περιγράφει εικόνες ή κοινές εμπειρίες    

46. 2 Περνάει θηλύκι στην κρεμάστρα    

47. 2 Ζωγραφίζει άνθρωπο χωρίς να παραλείπει μέλη σώματος    

48. 2 Χρησιμοποιεί  κόλλα προσεκτικά    
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α/α Κωδ.  1 2 3 

49. 4 Διατηρεί ενδιαφέρον για ιστορίες ή παραμύθια    

50. 1 Μπορεί να θυμάται πρόσωπα, αντικείμενα και γεγονότα    

51. 3 Προσπερνά εμπόδιο περπατώντας    

52. 3 
Κάνει διαδρομή γύρω από εμπόδια με σταθερή ταχύτητα και 
ισορροπία 

   

53. 2 Αντιγράφει τρίγωνο    

54. 4 Συμμετέχει σε λεκτικά παιχνίδια    

55. 3 Υπερπηδά εμπόδιο και προσγειώνεται στα δύο πόδια    

56. 2 Ολοκληρώνει πάζλ των 20 κομματιών περίπου    

57. 3 Κυλάει τη μπάλα σε στόχο με το χέρι     

58. 2 Ενώνει τουβλάκια lego ή knex και φτιάχνει φιγούρες    

59. 4 Λέει τραγουδάκια ή λαχνίσματα    

60. 2 Ζωγραφίζει ευδιάκριτες φιγούρες    

61. 1 Είναι προσεκτικός/-ή όταν κινείται στο χώρο    

62. 2 Ζωγραφίζει φιγούρες με αρκετές λεπτομέρειες    

63. 3 Πετάει τη μπάλα με τα χέρια πάνω απ’ το κεφάλι    

64. 4 Λέει με δικά του/της λόγια μια ιστορία που άκουσε     

65. 2 Φτιάχνει ευδιάκριτες φιγούρες με πλαστελίνη (π.χ. φιδάκι)    

66. 4 Μιλά χωρίς πολλά κομπιάσματα     

67. 4 Κατανοεί οδηγίες    

68. 3 Πιάνει τη μπάλα με τα δύο χέρια    

69. 2 Τοποθετεί μανταλάκια    

70. 3 Προβάλλει ίδιο χέρι με πόδι όταν πετά τη μπάλα    

71. 2 Λύνει λαβύρινθο    

72. 2 Τοποθετεί κέρμα σε κουμπαρά    

73. 1 
Παραμένει στη θέση του/της ως το πέρας μιας δραστηριότητας 
(π.χ. στην παρεούλα) 

   

74. 4 Παίρνει το λόγο σε καθημερινά θέματα    

75. 2 Βιδώνει-ξεβιδώνει καπάκι σε πλαστικό μπουκάλι    

76. 3 Κλωτσά τη μπάλα    
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α/α Κωδ.  1 2 3 

77. 4 Διατηρεί ένα θέμα συζήτησης    

78. 2 Δένει κόμπο    

79. 2 Δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του/της    

80. 3 Κάνει μπροστινή κολοτούμπα    

81. 4 Χρησιμοποιεί εμπλουτισμένο λεξιλόγιο    

82. 3 Κάνει ποδήλατο    
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Λίστα Ελέγχου Κινητικών Δεξιοτήτων 

για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών 

 

 

 

 

 

Απαντητικό έντυπο μαθητή 

 

Όνομα: ___________________ 

Ημ/νία γέννησης: ______________________ 
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Λεπτή κινητικότητα 

 

 

 

 

Γράψε το όνομά σου πάνω στη γραμμή όσο καλύτερα μπορείς (ερ. 18). 

 

 

 

 

 

Γράψε με τη σειρά τους αριθμούς 1-10 (για προνήπια, μόνο όσους 

αριθμούς γνωρίζουν) (ερ. 30). 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Σχεδίασε δίπλα σε κάθε σχήμα το ίδιο του όσο καλύτερα μπορείς  

χωρίς να ακουμπάς το περίγραμμα. (ερ. 32, 42, 53) 
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Με το μολύβι σχεδίασε πάνω στις διακεκομμένες γραμμές όσο 

καλύτερα μπορείς (ερ. 38). 

 

 

 

 

         

 

         

 

 

 

 

Σχεδίασε με το μολύβι ακριβώς πως θα πάει το τρένο χωρίς να 

ακουμπάς στις γραμμές και χωρίς να σηκώσεις το μολύβι μέχρι το 

τέλος της διαδρομής (ερ. 43). 
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Από ποιο δρόμο πρέπει να πάει η κάμπια για να συναντήσει την 

πεταλούδα; Λύσε τον λαβύρινθο. (ερ. 71) 

 

 



[66] 
 

Χρωμάτισε το μήλο όσο καλύτερα μπορείς. Προσπάθησε να μη βγεις 

έξω από το περίγραμμα. (ερ. 11) 
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Σχεδίασε έναν άνθρωπο όσο καλύτερα μπορείς. Μπορείς να κάνεις 

αγόρι ή κορίτσι. (ερ. 47) 
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Ζωγράφισε ένα σπιτάκι και ένα ζωάκι όσο καλύτερα μπορείς. (ερ. 60-

62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσανατολισμός-Τοποθέτηση στο χώρο 
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Λόγος 

Πες μου με δικά σου λόγια και όσο καλύτερα μπορείς τι σημαίνουν οι 

λέξεις: μήλο, πάζλ, οικογένεια. (ερ. 41) 

 

Περίγραψε όσο καλύτερα μπορείς τι βλέπεις στην παρακάτω εικόνα. 

(ερ. 45) 
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Θα σου διαβάσω μια μικρή ιστορία. Άκου προσεκτικά, γιατί μετά θέλω 

να μου την πεις με δικά σου λόγια. (ερ. 64) 

 

Οι πεταλουδίτσες 

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια δροσερή ρεματιά γεννήθηκαν 

κάμποσες τρελοπεταλουδίτσες: άσπρες, κίτρινες, γαλάζιες, κόκκινες 

και παρδαλές με χρωματιστές βούλες. Πετούσαν χαρούμενες εδώ κι 

εκεί. Ένα φόβο είχαν μονάχα. Φοβόντουσαν τα πουλάκια που τις 

κυνηγούσαν. Οι καημένες δεν μπορούσαν να χαρούν αμέριμνα τις 

ομορφιές της Άνοιξης. Μια μέρα που χόρευαν χαρούμενες κάτω από 

τον ήλιο, άκουσαν φτερουγίσματα και κάμποσα πουλάκια πέταξαν 

προς το μέρος τους. 

Μια καλή Ηλιαχτίδα είδε τα πουλάκια και φώναξε στις πεταλουδίτσες: 

 Κίνδυνος! Κίνδυνος! Κρυφτείτε πεταλουδίτσες! 

Τρέξε Κοκκινόφτερη στην παπαρουνίτσα! 

Πέταξε Λευκόφτερη μέσα στ’ άσπρο κρίνο! 

Κίτρινη, στην κίτρινη τρέξε μαργαρίτα! 

Κι εσύ Γαλανόφτερη στο γαλάζιο μενεξέ! 

Αμέσως κρύφτηκαν οι πεταλουδίτσες. Πέρασε ο κίνδυνος και 

ξαναβγήκαν να συνεχίσουν το χορό τους. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

Άξονας 1
ος

: «Συμπεριφορά» 

 Είναι επιδέξιος/-α στις περισσότερες δραστηριότητες που εμπεριέχουν κίνηση 

 Ολοκληρώνει δραστηριότητες γραφής εγκαίρως 

 Επιδιώκει να εμπλακεί σε κινητικές δραστηριότητες 

 Δείχνει επιμονή για να τα καταφέρει σε μια κινητική δραστηριότητα 

 Διατηρεί την προσοχή του/της για 10΄-15΄ συνεχόμενα 

 Μπορεί να θυμάται πρόσωπα, αντικείμενα και γεγονότα 

 Είναι προσεκτικός/-ή όταν κινείται στο χώρο 

 Παραμένει στη θέση του/της ως το πέρας μιας δραστηριότητας (π.χ. στην 

παρεούλα) 

Άξονας 2
ος

: «Λεπτή κινητικότητα» 

 Κουμπώνει κουμπιά 

 Κρατά το μολύβι με τα 3 δάχτυλα (αντίχειρα-δείκτη-μέσο) 

 Παράγει κίνηση από τα δάχτυλα όταν γράφει 

 Χρωματίζει επιμελώς εντός απλού περιγράμματος 

 Ντύνεται-ξεντύνεται χωρίς βοήθεια 

 Έχει καλό έλεγχο του μολυβιού που κρατάει 

 Ασκεί κανονική πίεση στο μολύβι όταν γράφει 

 Γράφει το όνομά του/της απ’ έξω χωρίς βοήθεια 

 Κόβει επιμελώς με το ψαλίδι απλά περιγράμματα 

 Ανοιγοκλείνει φερμουάρ (π.χ. σχολικού σακιδίου) 

 Γράφει επάνω στις γραμμές του τετραδίου 

 Πιάνει μικρά αντικείμενα με τον αντίχειρα και το δείκτη 

 Γράφει γράμματα απ’ έξω χωρίς βοήθεια 

 Γράφει τους αριθμούς 1-10 απ’ έξω χωρίς βοήθεια 

 Αντιγράφει κύκλο 

 Περνάει χάντρες σε κορδόνι 

 Τρώει με πιρούνι και κουτάλι χωρίς να λερώνει 

 Σχεδιάζει πάνω σε διακεκομμένες γραμμές 
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 Τοποθετεί ενσφηνώματα 

 Αντιγράφει τετράγωνο 

 Σχεδιάζει προσεκτικά εντός οριοθετημένης διαδρομής στο χαρτί 

 Περνάει θηλύκι στην κρεμάστρα 

 Ζωγραφίζει άνθρωπο χωρίς να παραλείπει μέλη σώματος 

 Χρησιμοποιεί  κόλλα προσεκτικά 

 Αντιγράφει τρίγωνο 

 Ολοκληρώνει πάζλ των 20 κομματιών περίπου 

 Ενώνει τουβλάκια lego ή knex και φτιάχνει φιγούρες 

 Ζωγραφίζει ευδιάκριτες φιγούρες 

 Ζωγραφίζει φιγούρες με αρκετές λεπτομέρειες 

 Φτιάχνει ευδιάκριτες φιγούρες με πλαστελίνη (π.χ. φιδάκι) 

 Τοποθετεί μανταλάκια 

 Λύνει λαβύρινθο 

 Τοποθετεί κέρμα σε κουμπαρά 

 Βιδώνει-ξεβιδώνει καπάκι σε πλαστικό μπουκάλι 

 Δένει κόμπο 

 Δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του/της 

Άξονας 3
ος

: «Αδρή κινητικότητα» 

 Περπατάει κανονικά (ως προς ρυθμό, ταχύτητα, ισορροπία κ.λπ.) 

 Χτυπά παλαμάκια 

 Ανεβοκατεβαίνει σκαλιά εναλλάσσοντας τα δυο πόδια 

 Κινεί συμμετρικά τα δυο άκρα (π.χ. σηκώνει τα δυο χέρια μαζί) 

 Περπατάει κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής 

 Στέκεται στο ένα πόδι για 10΄΄ 

 Περπατάει στις μύτες των ποδιών 

 Περπατάει στις φτέρνες 

 Περπατάει προς τα πίσω 

 Κάνει κουτσό στο ένα πόδι για 5΄΄ 

 Τρέχει εναλλάσσοντας αντίθετο χέρι με πόδι 

 Προχωράει κάνοντας 10 συνεχόμενες αναπηδήσεις 
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 Προσπερνά εμπόδιο περπατώντας 

 Κάνει διαδρομή γύρω από εμπόδια με σταθερή ταχύτητα και ισορροπία 

 Υπερπηδά εμπόδιο και προσγειώνεται στα δύο πόδια 

 Κυλάει τη μπάλα σε στόχο με το χέρι 

 Πετάει τη μπάλα με τα χέρια πάνω απ’ το κεφάλι 

 Πιάνει τη μπάλα με τα δύο χέρια 

 Προβάλλει ίδιο χέρι με πόδι όταν πετά τη μπάλα 

 Κλωτσά τη μπάλα 

 Κάνει μπροστινή κολοτούμπα 

 Κάνει ποδήλατο 

Άξονας 4
ος

: «Λόγος» 

 Μιλά κανονικά (ως προς ταχύτητα, ένταση φωνής, ροή ομιλίας) 

 Μιλά με καθαρή άρθρωση 

 Προφέρει κατανοητά τις λέξεις όταν μιλάει 

 Κατονομάζει ανθρώπους ή αντικείμενα που γνωρίζει 

 Διατηρεί σταθερό τόνο στη φωνή όταν μιλάει 

 Ορίζει απλές οικείες λέξεις π.χ. τι είναι μήλο 

 Περιγράφει εικόνες ή κοινές εμπειρίες 

 Διατηρεί ενδιαφέρον για ιστορίες ή παραμύθια 

 Συμμετέχει σε λεκτικά παιχνίδια 

 Λέει τραγουδάκια ή λαχνίσματα 

 Λέει με δικά του/της λόγια μια ιστορία που άκουσε 

 Μιλά χωρίς πολλά κομπιάσματα 

 Κατανοεί οδηγίες 

 Παίρνει το λόγο σε καθημερινά θέματα 

 Διατηρεί ένα θέμα συζήτησης 

 Χρησιμοποιεί εμπλουτισμένο λεξιλόγιο 

 

 

 


