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Η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι 

αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην 

εργασία τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Μοντεσσοριανή Εκπαίδευση αποτελεί από τις αρχές του 19ου αιώνα μια 

εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης, κατά την οποία το παιδί εκπαιδεύεται μέσω 

ενεργών και όχι παθητικών ερεθισμάτων. Οι αρχές της Μοντεσσοριανής Αγωγής 

δομήθηκαν με παιδοκεντρικό τρόπο, ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα που θα 

ευνοεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού μέσα σε ένα ασφαλές, 

δομημένο, με πολλαπλά και ανανεώσιμα ερεθίσματα περιβάλλον, με το παιδί να 

είναι ο πρωταγωνιστής και ο κύριος διαχειριστής της γνώσης του. Αυτή η εναλλακτική 

μορφή εκπαίδευσης αν και αρχικά δομήθηκε, προκειμένου να βοηθηθούν και να 

αναπτυχθούν οι δεξιότητες ατόμων με αναπηρίες, κατά το πέρασμα των ετών φάνηκε 

ότι εξελίχθηκε και πλέον εφαρμόζεται αποκλειστικά σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Οι 

έρευνες που επιχειρούν να εξερευνήσουν και να παράγουν σύγχρονα δεδομένα 

παντρεύοντας τη Μοντεσσοριανή Εκπαίδευση με τις αναπηρίες είναι ελάχιστες. 

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η επίδραση του 

Μοντεσσοριανού υλικού στη λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό 

στα παιδιά με αυτισμό και νοητική αναπηρία. Η συλλογή δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε μέσω της διπλής εφαρμογής των εργαλείων αξιολόγησης, στην 

αρχή και στο τέλος το προγράμματος παρέμβασης, το BOT-2 και το Developmental 

Test of Visual-Motor Integration-6 (VMI-6). Τα ευρήματα όπως προκύπτουν, έπειτα 

από παρέμβαση τρεισήμισι μηνών, παρουσιάζονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα, καθώς 

μέσα από αυτά αναδεικνύεται η αξία της Μοντεσσοριανής Αγωγής, αλλά και του 

υλικού που περιλαμβάνει. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

εκπαιδευτικούς, τόσο της ειδικής όσο και της γενικής εκπαίδευσης, και ενδεχομένως 
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να αποτελούν ένα λιθαράκι για μετέπειτα έρευνες, οι οποίες θα μπορέσουν να 

διερευνήσουν πιο ενδελεχώς το συνδυασμό ειδικής εκπαίδευσης και 

Μοντεσσοριανής Αγωγής, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου απουσιάζουν τέτοιου 

είδους έρευνες. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Μοντεσσοριανή Αγωγή, ειδική αγωγή, μοντεσσοριανό υλικό, αυτισμός, 

νοητική αναπηρία, λεπτή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός 
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ABSTRACT 

Montessori Education is from the early 19th century, an alternative form of education 

in which a child is educated solely through active and not passive stimuli. The 

Montessori principles were constructed in a child-centered approach to create such an 

environment, conducive to child‘s personality development, in a safe, organized and 

structured environment, with multiple and renewable stimuli, in which the child is the 

protagonist and the one who decides what, when and why to learn something 

according to their needs. This alternative form of education, although it was originally 

structured in order to assist and develop the skills of children with disabilities, 

throughout the years it seems like it was misinterpreted and the past decades it is 

exclusively implemented in typically developed children. Researches attempting to 

explore and produce contemporary data by combining Montessori Education with 

disabilities are limited. 

Therefore, the aim of this research is to investigate the effect of Montessori material 

regarding the fine motor skills and hand-eye coordination in children with autism and 

mental disabilities. For the data collection, they were used two assessment tools twice, 

at the beginning and at the end of the intervention program, the BOT-2 and the 

Developmental Test of Visual-Motor Integration-6 (VMI-6-6). The findings that came 

up after a three and a half intervention program, appear to be highly interesting, as 

through them it is highlighted the value of Montessori Education and its indicated 

material as well. Moreover, these findings could be used by educators, both of special 

and mainstream educational field and maybe they could play their part in further 

research, in which it will be investigated more thoroughly the combination of special 
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with Montessori education, particularly in Greece, where such researches are 

completely absent. 

 

Keywords: Montessori Education, special education, Montessori material, autism, 

mental disabilities, fine motor skills, hand-eye coordination 
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Η επιλογή του θέματος αυτού, προέκυψε έπειτα από την προσωπική 

αναζήτηση και ενασχόλησή μου με τη Μοντεσσοριανή Αγωγή τα τελευταία δύο έτη, 

σε συνάρτηση με τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στην ειδική εκπαίδευση. Η 

οργάνωση και η δομή που ακολουθείται εδώ και παραπάνω από έναν αιώνα στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης αυτής, μου έδωσε από την πρώτη κιόλας στιγμή το 

ερέθισμα να διερευνήσω την επίδρασή της σε συνάρτηση με την ειδική αγωγή. 

Επιπλέον, στην επιλογή αυτή οδήγησε και το γεγονός ότι έπειτα από επισταμένη 

αναζήτηση, διαπιστώθηκε πως έρευνες που να αξιοποιούν τη σύζευξη αυτών των δύο 

είναι ιδιαιτέρως περιορισμένες έως και ανύπαρκτες στο ελλαδικό χώρο, κάτι που 

πυροδότησε ακόμα πιο πολύ την επιστημονική μου περιέργεια. Το βασικό ερώτημα 

που γεννήθηκε, αφορά το κατά πόσο το πάντρεμα αυτών των δύο μπορεί να 

επηρεάσει θετικά τους μαθητές με αναπηρίες, προκειμένου να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες λεπτής κινητικότητάς τους, μέσα από δραστηριότητες που όχι μόνο είναι 

ελκυστικές προς τα παιδιά, αλλά και προάγουν την ελεύθερη επιλογή, άρα 

αυτομάτως δημιουργείται και κίνητρο για μάθηση.  

Στην υλοποίηση αυτής της έρευνας έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο Σύλλογος 

«Δράση για το Κάτι Άλλο», ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο απασχολεί 

δημιουργικά άτομα όλων των ηλικιών με αναπηρίες. Η συμβολή τους ήταν καίρια, 

αφού όχι μόνο έκαναν δεκτή την πρότασή μου για έρευνα στο χώρο τους, αλλά μου 

παρείχαν και έμψυχο και άψυχο υλικό για τη διεξαγωγή της έρευνας. Επιπλέον, δε θα 

μπορούσα να μην ευχαριστήσω το προσωπικό του σωματείου που πάντοτε ήταν 

διαθέσιμο και παρείχαν οποιαδήποτε βοήθεια ζητήθηκε. 
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τον τίτλο της ακαδημαϊκής διδάσκουσας, βρισκόμενη πάντα κοντά στους φοιτητές της 

υποστηρίζοντάς τους αδιάκοπα. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύντροφό μου, Γιάννη, για την υπομονή 

και την ηρεμία του που αδιαμαρτύρητα μου προσέφερε όλη αυτήν τη χρονιά, αλλά 

και τους γονείς μου, χωρίς τους οποίους δε θα μπορούσα να έχω υλοποιήσει όχι μόνο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Από τις αρχές του 19ου αιώνα, η Μοντεσσοριανή αγωγή αποτέλεσε μια 

καινοτόμο και εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης που λόγω των φιλελευθέρων και 

ριζοσπαστικών αρχών της αποτέλεσε τομή στο χώρο της Εκπαίδευσης, όχι μόνο για 

εκείνη την εποχή, αλλά ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Ο λόγος είναι, αρχικά, ο 

καθαρά παιδοκεντρικός χαρακτήρας (Turner, 1999˙ Grant & Piechowski, 1999), αλλά 

και η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού ως αρωγό και όχι ως επικεφαλής στην 

ακαδημαϊκή πορεία του παιδιού (Lillard, 2005, σελ. 30), μια αντίληψη που μέχρι και 

σήμερα επικρατεί. Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός, ότι ακριβώς επειδή η 

εκπαίδευση αυτή δομήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να κατακτηθούν δεξιότητες, τόσο 

πρακτικές όσο και νοητικές, το υλικό που κατασκευάστηκε έλαβε υπόψιν του τόσο το 

αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών (Lillard, 2008) όσο και το γεγονός, ότι αφηρημένες 

έννοιες (π.χ. μαθηματικά), θα έπρεπε να αποδοθούν με απτό και βιωματικό τρόπο 

(Uttal & Scudder, 1997˙ Rathunde, 2001). Επιπλέον, η εκπαίδευση αυτή, δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στις αισθήσεις του ατόμου, αφού θεωρεί ότι η πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση, αποτελεί τον πιο ασφαλή και σίγουρο δρόμο για την κατάκτηση της 

γνώσης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων (Pickering, 1992˙ Shams & Seitz, 2008). Ένας 

άλλος λόγος είναι το γεγονός ότι μια μοντεσσοριανή τάξη δομείται με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να προσομοιάζεται η κοινωνία στην οποία τα παιδιά θα ζήσουν και θα 

συνυπάρξουν αργότερα. Πιο συγκεκριμένα, οι ηλικίες των παιδιών ποικίλλουν, και 

αυτό γίνεται με σκοπό τη δημιουργία συνεργασίας, καθώς όχι μόνο τα μεγαλύτερα 

παιδιά λειτουργούν ως μοντέλα μάθησης για τα μικρότερα, αλλά και τα ίδια 
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μαθαίνουν να συμπεριφέρονται προστατευτικά και βοηθητικά απέναντί τους (Katz, 

Evangelou & Hartman, 1990˙ Ansari & Winsler, 2014). 

 Αν και η Μοντεσσοριανή αγωγή δημιουργήθηκε από τη Μαρία Μοντεσσόρι με 

σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων παιδιών με αναπηρίες, η εφαρμογή της φάνηκε 

μετέπειτα να βρίσκει έδαφος, κυρίως σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι 

έρευνες που διεξήχθησαν όλες αυτές τις δεκαετίες στον τομέα της Μοντεσσοριανής 

αγωγής, κυρίως σε συγκριτικό επίπεδο με άλλες μεθόδους διδασκαλίας, σχετίζονταν 

ως επί το πλείστο με παιδιά τυπικής εκπαίδευσης, γεγονός που δημιουργεί ένα 

μεγάλο επιστημονικό κενό, που χρήζει διερεύνησης. Η έρευνα, λοιπόν, αυτή θα 

επιχειρήσει να εξετάσει μέσα από πρόγραμμα παρέμβασης την επίδραση του 

μοντεσσοριανού υλικού στη λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό 

παιδιών με αυτισμό και νοητική αναπηρία. 

Το 1ο κεφάλαιο αυτής της εργασίας περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο που 

υποστηρίζει τη διεκπόνηση της έρευνας και διακρίνεται σε τρεις ενότητες. Αρχικά, 

περιλαμβάνονται αναλυτικά οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των αναπηριών με 

τις οποίες θα ασχοληθεί η έρευνα, τον αυτισμό και τη νοητική αναπηρία. Στη συνέχεια 

αναφέρεται το γενικότερο πλαίσιο της Μοντεσσοριανής Αγωγής, όπως το πώς 

ξεκίνησε, τι πρεσβεύει και πώς εφαρμόζεται, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου αυτού 

βρίσκονται οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί, στις οποίες συνδυάζεται η 

Μοντεσσοριανή Αγωγή με τη λεπτή κινητικότητα. 

Στο 2ο κεφάλαιο βρίσκεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην έρευνα. 

Πιο συγκεκριμένα, δίνονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος και τα προφίλ των 

συμμετεχόντων, ενώ περιλαμβάνονται και τα εργαλεία αξιολόγησης που 
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χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα για τη διερεύνηση της λεπτής κινητικότητας και του 

οπτικοκινητικού συντονισμού. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, αναλύεται η 

διαδικασία με την οποία εξελίχθηκαν τα βήματα της έρευνας, όπως ο τρόπος 

εφαρμογής του υλικού, η διάρκεια του προγράμματος και ο τρόπος διδασκαλίας. 

Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

έρευνα, δηλαδή τα αρχικά και τελικά αποτελέσματα των εργαλείων αξιολόγησης, 

καθώς και τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια ελέγχου της κοινωνικής 

εγκυρότητας. 

 Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο συζητούνται διεξοδικά τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδομένα, ενώ επίσης, αναφέρονται οι περιορισμοί 

της έρευνας. Επιπλέον, σε αυτό το κομμάτι προτείνονται περιοχές όπου θα 

μπορέσουν να αξιοποιηθούν και εφαρμοσθούν τα αποτελέσματα, όπως επίσης και 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα στη Μοντεσσοριανή Αγωγή σε συνδυασμό με την 

ειδική αγωγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1 ΔΑΔ και Νοητική αναπηρία: ορισμός και χαρακτηριστικά 

1.1.1  ΔΑΔ: ορισμός και χαρακτηριστικά 

 Ο όρος αυτισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1908 από τον Ελβετό 

ψυχίατρο Bleurer, όταν θέλησε να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά που παρουσίαζαν οι 

ασθενείς του με σχιζοφρένια, κατά την οποία αποσύρονταν νοητικά από την επαφή 

τους με την πραγματικότητα και κλείνονταν στον εαυτό τους (Kuhn & Cahn, 2004). 

Μερικές δεκαετίες ύστερα, και πάλι από το χώρο της ψυχιατρικής ο Kanner το 

1938 στο νοσοκομείο John Hopkins ξεκίνησε να παρατηρεί τη συμπεριφορά 11 

παιδιών και το 1943, δημοσίευσε ένα άρθρο μέσα στο οποίο επιχείρησε για πρώτη 

φορά να περιγράψει τον όρο «αυτισμό». Αρχικά, ονόμασε τη συμπεριφορά αυτή 

«σύνδρομο του Kanner», το οποίο όμως μετονομάστηκε λίγο πιο μετά σε «πρόωρο 

βρεφικό αυτισμό», ένας όρος που επικράτησε για τις επόμενες δεκαετίες. Τα παιδία 

αυτά, παρουσίαζαν κοινωνική απομόνωση, έμμονη στην ομοιότητα και τη ρουτίνα, 

καθυστερημένη ηχολαλία, ενώ πολλά από αυτά τα παιδιά παρουσίαζαν 

αποσπασματικές μνημονικές δεξιότητες (splinter memory skills) (Mintz, 2017). Την 

ίδια περίπου περίοδο, ο Βιεννέζος παιδίατρος Asperger περιέγραψε το προφίλ 

παιδιών με ελαφρώς διαφοροποιημένα ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που 

προσδιόρισε ο Kanner, αναφέροντας ότι τα παιδιά αυτά έχουν τυπική εξέλιξη στη 

ανάπτυξη της γλώσσας τους, υψηλή ευφυΐα, ωστόσο παρουσίαζαν κοινωνικές 

διαταραχές στην αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους (Mintz, 2017). Η 

περιγραφή αυτή θεωρήθηκε διαφορετική από αυτή που περιέγραφε ο Kanner, όμως 
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στην πορεία συμπεριλήφθηκε ως υποκατηγορία του αυτισμού, και ονομάστηκε 

Σύνδρομο Asperger. 

Μερικές δεκαετίες αργότερα οι Folstein και Rutter (1977) με έρευνα που 

πραγματοποίησαν σε 21 ζευγάρια διδύμων του ιδίου φύλλου και με το ένα από τα 

δύο να χαρακτηρίζεται από αυτιστική συμπεριφορά, απέδειξαν ότι ο αυτισμός έχει τη 

ρίζα του σε γενετικά αίτια και ότι δεν αποτελεί μια βλάβη που δημιουργείται 

περιγεννητικά, ενώ πρόκειται για μια κατάσταση που συνοδεύει το άτομο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 

Το 1980 ο όρος «βρεφικός αυτισμός» συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στο 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III) και διαχωρίζεται από 

την παιδική σχιζοφρένεια. Εφτά χρόνια αργότερα, ο όρος αυτός αναθεωρείται και 

πλέον εισάγεται ο όρος «αυτιστική διαταραχή» (DSM III-R) (Maenner, Rice, Arneson, 

Cunniff, Van Naarden Braun, Kirby, Bakian, & Durkin, 2014). 

Η εξέλιξη του DSM ήταν ευρεία από τότε, με την πιο πρόσφατη το 2013, οπότε 

συμπεριλήφθηκαν όλες τις υποκατηγορίες του αυτισμού σε μια ομπρέλα, 

χαρακτηρίζοντας τις με τον όρο «διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού» (American 

Psychiatric Association (APA), 2013). 

Έχουν γίνει πολλές απόπειρες, προκειμένου να δοθεί ένας ορισμός για τον 

αυτισμό, ωστόσο, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για φάσμα, δηλαδή για 

μια διευρυμένη ομπρέλα με μεγάλη ανομοιογένεια και σημαντικές διακυμάνσεις στη 

σοβαρότητα της κατάστασης του εκάστοτε ατόμου, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. 

Σύμφωνα, πάντως, με τον επίσημο ορισμό που δόθηκε από τη IDEA (Individuals 

with Disabilities Education Act, 2004, section 300.8, c (i)) «ο αυτισμός είναι μια 
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αναπτυξιακή τύπου αναπηρία, η οποία επηρεάζει σημαντικά την λεκτική και μη 

λεκτική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, είναι γενικά μια εμφανής 

κατάσταση πριν την ηλικία των τριών ετών, που επηρεάζει δυσμενώς την ακαδημαϊκή 

επίδοση του παιδιού».  Ένας πιο πρόσφατος ορισμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (WHO, Απρίλιος  2017), αναφέρει ότι «οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 

αποτελούνται από μια σειρά από καταστάσεις που χαρακτηρίζονται σε κάποιο βαθμό 

από διαταραγμένη κοινωνική συμπεριφορά, επικοινωνία και γλώσσα, καθώς και από 

ένα στενό εύρος ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων που αποτελούν και τα δύο 

μοναδικά για το άτομο και πραγματοποιούνται κατ’ επανάληψη. Ο αυτισμός 

εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία και τείνει να εμμένει τόσο στην εφηβεία όσο και 

στην ενήλικη ζωή, με την πλειοψηφία των περιπτώσεων να είναι εμφανής πριν τα 

πρώτα 5 χρόνια της ζωής».  

Το πιο ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό κριτήριο, το οποίο σχετικά προσφάτως 

αναθεωρήθηκε, το DSM-V (APA, 2013, σελ. 50), αναφέρει ότι ο αυτισμός 

κατηγοριοποιείται στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές, και χαρακτηρίζεται από 

επίμονα ελλείμματα στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ 

πολλαπλών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων των ελλειμμάτων στην κοινωνική 

αμοιβαιότητα, τη μη λεκτική επικοινωνία που χρησιμοποιείται κατά την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και τις δεξιότητες για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την κατανόηση 

των σχέσεων. Επιπλέον, το άτομο, για να διαγνωσθεί με αυτισμό θα πρέπει να 

παρουσιάζει συγκεκριμένες και περιορισμένες συμπεριφορές, δραστηριότητες και 

ενδιαφέροντα. 
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Η διάγνωση του αυτισμού είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί περίπου στην ηλικία 

των 3 ετών. Μάλιστα, ορισμένες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν και πρώιμα 

σημάδια που ήδη διαφαίνονται από τον δεύτερο ή ακόμα και το δεύτερο χρόνο της 

ζωής  του παιδιού (Ornitz, Guthrie, & Farley, 1977˙ Osterling & Dawson, 1994˙ Baird, 

Cass & Slonims, 2003˙ Guthrie, Swineford, Nottke, & Wetherby, 2013). 

1.1.2 ΝΑ: ορισμός και χαρακτηριστικά 

 Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό που δίνεται από την American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD, 2010, σελ. 5), «η νοητική αναπηρία 

είναι μια αναπηρία που χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στη 

νοητική λειτουργία όσο και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, που καλύπτουν 

μεγάλο φάσμα των καθημερινών και πρακτικών δεξιοτήτων. Η αναπηρία αυτή 

προκύπτει πριν από την ηλικία των 18 ετών». 

Στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM-V (APA, 2013, σελ. 33), ο όρος «νοητική 

καθυστέρηση» που χρησιμοποιούταν μέχρι πρότινος στο DSM-IV, αντικαταστάθηκε 

από τον όρο «νοητική αναπηρία» (νοητική αναπτυξιακή διαταραχή) και ορίζεται ως 

«μια διαταραχή που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου του 

ατόμου και περιλαμβάνει τόσο νοητικά όσο και προσαρμοστικά λειτουργικά 

ελλείμματα στον εννοιολογικό, κοινωνικό και πρακτικό τομέα» (Tasse, 2013, σελ. 10).  

Η νοητική αναπηρία εμπίπτει, όπως και ο αυτισμός στις νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές και τα άτομα της κατηγορίας αυτής, αποτελούν μια ετερογενή ομάδα 

όσον αφορά το γνωστικό, κοινωνικό και ψυχοπαθολογικό κομμάτι. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με το DSM-V (APA, 2013, σελ. 33), «η νοητική αναπηρία περιλαμβάνει 

ελλείμματα σε γενικές νοητικές ικανότητες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, ο 
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συλλογισμός, ο σχεδιασμός, η αφαιρετική σκέψη, η κρίση, η ακαδημαϊκή μάθηση και 

η μάθηση μέσω εμπειρίας». Όλα αυτά οδηγούν σε προβλήματα προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και το άτομο αδυνατεί να πληροί τις προϋποθέσεις για προσωπική 

ανεξαρτησία και κοινωνική ευθύνη σε έναν ή και περισσότερους τομείς της 

καθημερινής ζωής, συμπεριλαμβανομένων της επικοινωνίας, της κοινωνικής 

συμμετοχής, της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής λειτουργίας και της προσωπικής 

αυτονομίας στο σπίτι του ή σε άλλες κοινωνικές εγκαταστάσεις.   

Σύμφωνα με το DSM-V, για να διαγνωσθεί ένα άτομο με νοητική αναπηρία θα 

πρέπει να πληροί 3 κριτήρια:  

α) ελλείματα στις γενικές νοητικές ικανότητες (επίλυση προβλημάτων, αφηρημένη 

σκέψη, προβλήματα στο συλλογισμό, στην κρίση, κτλ.),   

β) προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας του στην καθημερινή ζωή, σε σύγκριση με τις 

ικανότητες των συνομηλίκων του (δυσκολίες στις ακαδημαϊκές δεξιότητες, στις 

κοινωνικές σχέσεις, στην ακολουθία κανόνων κτλ.)  

γ) η αφετηρία των προβλημάτων να έχει παρουσιαστεί κατά την αναπτυξιακή περίοδο 

του ατόμου (μέχρι τα 18 έτη). Η διάγνωση είναι συνδυασμός κλινικής αξιολόγησης και 

σταθμισμένου εργαλείου αξιολόγησης της νοητικής και προσαρμοστικής λειτουργίας. 

Οι κατηγορίες της νοητικής αναπηρίας ανάλογα με το δείκτη ευφυίας και όπως 

ορίζονται από το ICD-10 (International Classification of Diseases, 1992), είναι οι 

ακόλουθες 5: 

• με IQ μεταξύ  55-70 το άτομο εμπίπτει στην ήπια νοητική αναπηρία 

• με IQ μεταξύ 40-55 στη μέτρια νοητική αναπηρία  
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• με IQ μεταξύ 25-40 στη σοβαρή νοητική αναπηρία 

• και με IQ < 25 στη βαριά νοητική αναπηρία 

 Τα παιδιά με ήπια νοητική αναπηρία ενδέχεται να μη διαγνωστούν μέχρις 

ότου αρχίσουν να φοιτούν στο σχολείο, όπου αρχίζουν να γίνονται εμφανή τα πρώτα 

ελλείμματα (DSM-V, σελ. 34). Για παράδειγμα, ο/η εκπαιδευτικός αρχίζει να 

παρατηρεί ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο συγκριτικά με τους συνομηλίκους του, 

προκειμένου να επεξεργαστεί πληροφορίες που σχετίζονται με πιο εξειδικευμένες 

ακαδημαϊκές δεξιότητες, όπως είναι τα μαθηματικά και η γλώσσα (Weis, 2013, σελ. 

93). Έτσι, ο μαθητής καθυστερεί να κατακτήσει βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, 

όπως το να διαβάζει και να λύνει απλά μαθηματικά (Rosenberg, Westling & McLeskey, 

2008). Σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι μπορεί να υπήρξε καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη του λόγου. Τα παιδιά με ήπια νοητική αναπηρία παρουσιάζουν 

προβλήματα φωνολογικής επίγνωσης, κάτι που λειτουργεί ως ανασταλτικός 

παράγοντας στην κατάκτηση αναγνωστικών δεξιοτήτων. Ακόμα όμως και αν μάθουν 

να διαβάζουν, είναι πολύ πιθανό να μην μπορούν να αποδώσουν προφορικά το 

νόημα, καθώς το λεξιλόγιό τους είναι ανεπαρκές (Torgesen, 2000). Όσο προχωρούν σε 

μεγαλύτερες τάξεις, τα ελλείμματα γίνονται πιο έντονα, καθώς οι απαιτήσεις 

αυξάνονται και ο μαθητής αδυνατεί να ανταποκριθεί, γι’ αυτό και σε πολλές 

περιπτώσεις ενδέχεται να επαναληφθεί μια τάξη (Weis, 2013, σελ. 93). Ως έμμεσο 

αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, ίσως αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα 

συμπεριφοράς, λόγω της απογοήτευσης και της απόρριψης που βιώνει. Ο μαθητής θα 

εξελιχθεί μαθησιακά μέχρι ενός σημείου, όπου θα έχει κατακτήσει τις βασικές 

ακαδημαϊκές δεξιότητες που προαναφέρθηκαν και κατά την ενηλικίωσή του μπορεί 
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να επιλέξει να ασκήσει κάποιο επάγγελμα χωρίς υψηλές νοητικές απαιτήσεις και 

πιθανώς να χρειαστεί υποστήριξη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα τη 

συμπλήρωση μιας φόρμας. 

 Τα παιδιά με μέτρια νοητική αναπηρία από νωρίς κάνουν εμφανείς τις 

δυσκολίες τους. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζουν καθυστέρηση στο λόγο και στις 

κινητικές δεξιότητες. Ιδιαίτερα σε θέματα συντονισμού, εμφανίζονται να είναι αδέξια 

(Ke & Liu, όπως αναφέρεται στο Rey, 2012), ενώ το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και 

τους οικείους τους είναι περιορισμένο σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. 

Αρχικά, διαγιγνώσκονται ως παιδιά με νοητική αναπηρία, καθώς η λεκτική τους 

ανάπτυξη είναι πολύ περιορισμένη ή και ανύπαρκτη. Στη μετέπειτα μαθητική τους 

πορεία, αρχίζουν να αναπτύσσουν σταδιακά το λόγο τους και να αυτοεξυπηρετούνται 

σε επαρκή βαθμό. Αναφορικά με τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, αν και θεωρείται 

δύσκολο να μάθουν να διαβάζουν και γι’ αυτό η εκμάθηση ανάγνωσης περιορίζεται 

στην αναγνώριση λέξεων (Ke & Liu, όπως αναφέρεται στο Rey, 2012), κάποιοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι με το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης, αυτό είναι 

εφικτό (Jameson, McDonnell, Polychronis & Riesen, 2008˙ Allor, Mathes, Roberts, 

Jones & Champlin, 2010). Κατά την ενηλικίωσή τους, τα άτομα αυτά συνήθως ζουν με 

υποστήριξη από τους οικείους τους ή ζουν σε καταλύματα υποστηριζόμενης 

διαβίωσης και αναφορικά με τις δεξιότητές τους, ενδεχομένως να έχουν μάθει να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά, να αυτοεξυπηρετούνται και με την κατάλληλη 

εκπαίδευση και επίβλεψη πιθανώς να μπορούν να εργαστούν.  

 Τα παιδιά με σοβαρή νοητική αναπηρία διαγιγνώσκονται πρώιμα από τη 

βρεφική ηλικία και σε μεγάλο ποσοστό η διάγνωση συνοδεύεται από κάποιο 
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σύνδρομο (Weis, 2013, σελ. 93˙ Zeldin & Bazzano, 2016). Παρουσιάζουν σημαντικές 

καθυστερήσεις όσον αφορά τα αναπτυξιακά ορόσημα που πρέπει να κατακτήσουν, 

όπως για παράδειγμα το να καθίσουν ή να περπατήσουν (Weis, 2013, σελ. 93˙ Zeldin 

& Bazzano, 2016). Επιπλέον, τα προβλήματα που αναδύονται στην πορεία της ζωής 

του, αποτελούν ένα συνονθύλευμα ελλειμμάτων που επιδεινώνουν την κατάστασή 

τους, όπως αδυναμίες στον τομέα του οπτικοκινητικού συντονισμού και γενικότερα 

κινητικές δυσκολίες, στον εκφραστικό λόγο, στην αντίληψη, στην πρόσληψη και 

επεξεργασία πληροφοριών, στη μνήμη και στην προσοχή  (Matijević-Mikelić, Košiček, 

Crnković, Trifunović-Maček & Grazio, 2011˙ Ke & Liu, στο Rey, 2012˙ Bay & Lipkin, 

2014). Όπως γίνεται αντιληπτό, η δυνατότητά τους για κατάκτηση ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ωστόσο με κατάλληλη και συστηματική 

εκπαίδευση είναι σε θέση να μάθουν να αναγνωρίζουν μεμονωμένες λέξεις, ώστε να 

εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες (Browder, Wakeman, Spooner, Ahlgrim-

Delzell & Algozzine, 2006˙ Wenar & Kerig, 2008, σελ. 512˙ Ke & Liu, στο Rey, 2012).  

Χρειάζονται διαρκή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ζωής τους και αναφορικά με τη 

διαβίωσή τους, ή μένουν με την οικογένειά τους ή σε στέγες υποστηριζόμενης 

διαβίωσης (Ke & Liu, στο Rey, 2012˙ Weis, 2013, σελ. 93).  

 Τα παιδιά με βαριά νοητική αναπηρία διαγιγνώσκονται επίσης από τη βρεφική 

ηλικία και χρειάζονται υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, λόγω 

εξαιρετικά περιορισμένης αισθητικοκινητικής λειτουργίας και ικανότητας για 

αυτοεξυπηρέτηση. Και εδώ υπάρχει υψηλή διάγνωση συνδρόμων (Zeldin & Bazzano, 

2016), ενώ η κατάστασή τους είναι βεβαρυμμένη με πολλαπλά προβλήματα υγείας, 

όπως νευρομυϊκά, ορθοπεδικά και προβλήματα συμπεριφοράς (Case-Smith, 2001, 

σελ. 164˙ Weis, 2013, σελ.93), γεγονός που υποδεικνύει ότι σε μεγάλο ποσοστό 
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υπάρχει αδυναμίας βάδισης ή πολύ περιορισμένη δυνατότητα. Επιπλέον, συχνές είναι 

οι επιληψίες, αλλά και τα αισθητηριακά προβλήματα (Van Schrojenstein Lantman-De 

Valk, Metsemakers, Haveman & Crebolder, 2000˙ Nowakowska et al., 2010˙ Ke & Liu, 

στο Rey, 2012˙ Weis, 2013, σελ. 93˙ Zeldin & Bazzano, 2016). Τα άτομα με βαριά 

νοητική αναπηρία χρειάζονται διαρκή εκπαιδευτική υποστήριξη προκειμένου να 

αποκτήσουν βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, σε τομείς που αφορούν τη 

διατροφή τους, την προσωπική υγιεινή και την ένδυση. Λόγω της ιδιαίτερα 

επιβαρυμένης υγείας τους, τα άτομα αυτά συνδέονται με μειωμένο προσδόκιμο ζωής 

(Zeldin & Bazzano, 2016). 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το DSM IV, πριν την ήπια νοητική 

αναπηρία προηγείτο μια άλλη κατηγορία, αυτή της οριακής νοημοσύνης, στην οποία 

το IQ κυμαίνεται από 71-84 (Yeatts, 2013), κάτι που δεν αναφέρεται πλέον στο DSM-

V. 

 

1.2  Μοντεσσοριανή εκπαίδευση 

 Η αφετηρία της Μοντεσσοριανής Αγωγής βρίσκεται στις αρχές του 19ου αιώνα, 

όταν η Μαρία Μοντεσσόρι, η πρώτη γυναίκα ιατρός της Ιταλίας, αποφάσισε να 

ασχοληθεί με την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες. Η πρώτη επαφή με τα παιδιά με 

αναπηρίες προέκυψε, ενώ εργαζόταν τα τελευταία δύο έτη της ιατρικής, ως βοηθός 

ιατρού στην πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική της Ρώμης. Εκείνη την εποχή, τα 

παιδιά με αναπηρίες ή όπως συνήθιζε ο κόσμος να τα χαρακτηρίζει, τα «ανόητα 

παιδιά», ετικετοποιούνταν ιατρικά ως «ανεπαρκή και παράφρονα» (Kramer, 1988), 

και τοποθετούνταν σε άσυλα μαζί με ενήλικες με ψυχιατρικά προβλήματα. Στην 
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πραγματικότητα τα παιδιά αυτά είχαν νοητική αναπηρία, αυτισμό ή ακουστικά 

προβλήματα. Το προσωπικό του ασύλου, κλείδωνε τα παιδιά μέσα σε άδεια κελιά, 

χωρίς ανέσεις, όπως, παιχνίδια, έπιπλα, και γενικά χωρίς κάποιου είδους ερέθισμα. Η 

Μοντεσσόρι παρατήρησε ότι ανακάτευαν ψίχουλα ψωμιού στο πάτωμα, όχι λόγω 

πείνας, αλλά προκειμένου να απασχοληθούν με κάτι. Τότε ήταν που πίστεψε πως αν 

σε αυτά τα παιδιά χορηγηθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα, θα μπορέσουν να 

εξελιχθούν νοητικά (Orem, 1969). 

 Αργότερα, μια συγκυρία ήταν αυτή που έστρεψε την καριέρα της προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Επενδυτές οι οποίοι είχαν ανακαινίσει τα εγκαταλειμμένα σπίτια 

στην παραγκούπολη του San Lorenzo, στη Ρώμης, την προσέγγισαν, καθώς 

αντιμετώπιζαν προβλήματα με τα παιδία της περιοχής που για πολλές ώρες μέσα 

στην ημέρα έμεναν μόνα τους, αφού οι γονείς τους εργάζονταν και ως αποτέλεσμα 

αυτού, παρουσίαζαν καταστροφικές τάσεις με αντικείμενο τα ανακαινισμένα κτίρια 

(Kramer, 1988). Τότε, ίδρυσε το 1907 το «Σπίτι των παιδιών» (Casa dei Bambini), μια 

κίνηση που θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί συνέχεια των «Κήπων των παιδιών» 

του Fröbel. Έτσι, άρχισε να παρατηρεί τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών και τις 

ψυχοσυναισθηματικές τους αντιδράσεις και σταδιακά άρχισε να δομεί το υλικό, τις 

αρχές και τη μεθοδολογία της. Το γεγονός ότι έπειτα από μερικά χρόνια τα παιδιά 

που χαρακτηρίζονταν ως ανόητα μπόρεσαν να περάσουν τις εξετάσεις που δίνονταν 

στα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, προκάλεσε εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση. 

 Το έργο της επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τους Γάλλους ψυχίατρους 

Itard και Séguin, τον Piaget, αλλά και από τους Pestalozzi και Fröbel (Montessori, 1967 

Kramer, 1988˙ Cossentino, 2010). Αυτό που παρατηρείται ότι επικρατεί στη 
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Μοντεσσοριανή αγωγή είναι η ανακαλυπτική μάθηση, ο κονστρουκτιβισμός, αλλά και 

η βασική θεωρία του Itard, ότι το παιδί θα πρέπει να εκπαιδεύεται πρωτίστως με 

βάση το μυϊκό του σύστημα και τις αισθήσεις (Jamieson, 2005˙ Sherrod, 2016). 

Οι τομείς στους οποίους επεκτείνεται η Μοντεσσοριανή Αγωγή είναι οι 

Πρακτικές δεξιότητες καθημερινής ζωής, οι Αισθητηριακές δραστηριότητες, η Γλώσσα, 

τα Μαθηματικά, η Μουσική, η Φυσική, η Γεωγραφία, οι Τέχνες, και η Ιστορία 

(Montessori, 1966).  

Η Μοντεσσόρι θεωρείται ότι αποτέλεσε τον πρόδρομο της ειδικής αγωγής και 

ίσως και την πρώτη ειδική παιδαγωγό (Martinez, 2003˙ Jones, 2005˙ Mckenzie & 

Zascavage, 2012), καθώς η φιλοσοφία της μεθόδου της, βασίζεται στο γεγονός ότι 

κάθε παιδί έχει το δικό του μαθησιακό στυλ και το δικό του ρυθμό μάθησης. Η 

μεθοδολογία της, όπως προαναφέρθηκε βασίστηκε κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος στο 

έργο των Itard και Séguin, οι οποίοι ασχολήθηκαν με παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες.  

 Η μέθοδος της Μοντεσσόρι έχει ως ακρογωνιαίους λίθους ορισμένες αρχές, 

πάνω στις οποίες έχει δομήσει τόσο το υλικό όσο και τη μεθοδολογία της 

εκπαίδευσής της. Οι αρχές αυτές, όπου αναλύονται παρακάτω, είναι οχτώ σύμφωνα 

με τη Lillard (2005, σελ. 30) και συνοψίζονται στις εξής: 

1) Η κίνηση και η νόηση είναι δύο έννοιες στενά συνδεδεμένες, καθώς η κίνηση 

μπορεί να εμπλουτίσει τη σκέψη και άρα τη μάθηση. 

2) Η μάθηση και η ευημερία βελτιώνονται, όταν οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση του 

ελέγχου. 
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3) Οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα, όταν ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της 

μάθησης.  

4) Οι εξωτερικές ανταμοιβές επηρεάζουν αρνητικά το κίνητρο. 

5) Οι συμφωνίες που βασίζονται στη συνεργασία αποτελούν έναν ευεργετικό 

παράγοντα για τη μάθηση. 

6) Όταν η μάθηση συντελείται σε πλαίσια που σχετίζονται άμεσα με το θέμα της, τότε 

επιτυγχάνεται βαθύτερη και πλουσιότερη γνώση απ’ ότι σε άσχετα πλαίσια. 

 7) Συγκεκριμένες μορφές αλληλεπίδρασης με τους ενήλικες, οδηγούν σε βέλτιστα 

αποτελέσματα στην επίδοση του παιδιού.  

8) Η τάξη και η οργάνωση στο περιβάλλον του παιδιού είναι ωφέλιμο για το ίδιο. 

Η πρώτη αρχή της Μοντεσσόρι αναφορικά με την κίνηση και τη νόηση, είναι ένα 

αυταπόδειχτο γεγονός, καθώς εξελικτικά αποδεικνύεται ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

αναπτύχθηκε μέσα από τη διαρκή κίνηση συνοδευόμενη από έμπρακτη λειτουργία 

και όχι από ακινησία συνοδευόμενη από αφηρημένες σκέψεις. Η Μοντεσσόρι 

οδηγήθηκε σε αυτό το συμπέρασμα, παρατηρώντας ότι οι πράξεις, προκειμένου να 

εκφραστεί κάτι, προηγούνται πολλές φορές του λόγου, μια πεποίθηση που την ίδια 

περίοδο συμμεριζόταν και ο Piaget.  Μάλιστα, η Μοντεσσόρι πίστευε ότι στις πολύ 

μικρές ηλικίες, οι έννοιες της κίνησης και της μάθησης είναι ταυτόχρονες, κάτι που ο 

Piaget περιόρισε τη φάση αυτή στα 2 έτη, οπότε και ολοκληρώνεται η 

αισθησιοκινητική περίοδος. Έρευνες που διεξήχθησαν αργότερα, απέδειξαν ότι 

πράγματι η κίνηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην κατάκτηση της γνώσης 
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(Jensen, 1995˙ Davis, 1997˙ Gabbard & Rodrigues, 2002˙ Best, 2010˙ Koziol, Budding & 

Chidekel, 2012). 

Το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή είναι ένα καθημερινό και συνεχές φαινόμενο σε 

μια μοντεσσοριανή τάξη. Το παιδί είναι εκείνο που επιλέγει το πώς, πού, πότε και 

γιατί θα απασχοληθεί με ένα υλικό (Humphryes, 1998) μέσα σε ένα προσεχτικά 

δομημένο περιβάλλον. Αυτό σταδιακά, ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση και 

γενικότερα την προσωπικότητά του. Ο λόγος ενασχόλησής του με ένα υλικό θα πρέπει 

να είναι αποτέλεσμα της επιλογής του ιδίου, κάτι που βαθμιαία οδηγεί στη 

δημιουργία αντίληψης, ότι εκείνο έχει τον έλεγχο του εαυτού του, με το οποίο 

αθροιστικά επιτυγχάνονται ψυχοσυναισθηματικοί στόχοι (Okamoto, Matsumoto, & 

Kato, 2003). 

Το ενδιαφέρον-κίνητρο του παιδιού είναι αυτό που θα το ωθήσει προς τη μάθηση. 

Όταν το περιβάλλον του παιδιού περιλαμβάνει κάτι που το ενδιαφέρει, τότε εκείνο θα 

παρουσιάσει ενεργή παρουσία. Το ενδιαφέρον του μπορεί να είναι είτε εσωτερικό 

(π.χ. κλίση προς τη μουσική) είτε να το εκδηλώσει έπειτα από έκθεση σε κάποιο 

ερέθισμα ή δραστηριότητα (π.χ. κηπουρική). Το υλικό της Μοντεσσοριανής αγωγής 

όχι μόνο είναι σχεδιασμένο, ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών 

εστιάζοντας σε συγκεκριμένο στόχο, αλλά και οι εκπαιδευτικοί είναι εκπαιδευμένοι 

με τέτοιον τρόπο, ώστε κατά την παρουσίασή του να δίνουν οριακά πληροφορίες, 

προκειμένου να δώσουν το περιθώριο στο παιδί να ανακαλύψει μόνο του τη 

λειτουργία του. 

Μια άλλη αρχή, αυτή της ανταμοιβής, θεωρείται απαγορευτική κατά τη Μοντεσσόρι. 

Το παιδί πρέπει να μάθει να δρα προς όφελος του εαυτού του και όχι για να κερδίσει 
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κάποιου είδους εξωτερικής ανταμοιβής, είτε υλικής είτε προφορικής. Το γεγονός ότι 

ένα παιδί είναι ελεύθερο να επιλέξει τη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθεί, 

αυτομάτως συνεπάγεται ότι έχει κίνητρο, άρα η στιγμή της επιτυχίας που θα βιώσει 

από τη σωστή ολοκλήρωσή του, αρκεί για αισθανθεί ικανοποίηση. Επιπλέον, οι 

έπαινοι θεωρούνται και αυτοί απαγορευτικοί ιδιαίτερα κιόλας κατά τη διάρκεια 

ενασχόλησης με μια δραστηριότητα, καθώς έτσι, το παιδί αποσυντονίζεται κάτι που 

ισχύει ακόμα πιο πολύ για τις μικρές ηλικίες κάτω των 6 ετών. 

Η μάθηση από τους συνομηλίκους είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της 

Μοντεσσοριανής εκπαίδευσης. Στα παραδοσιακά σχολεία, τα παιδιά όχι μόνο 

μαθαίνουν να αντλούν πληροφορίες, κατά κύριο λόγο, από τους εκπαιδευτικούς, 

αλλά ωθούνται να δουλεύουν κυρίως ατομικά (τεστ, ασκήσεις κτλ.), κάτι που δε 

συμβαίνει εδώ. Σε μια μοντεσσοριανή δημοτική τάξη, αυτό που θα παρατηρήσει 

κάποιος είναι ότι οι μαθητές συνθέτουν μόνοι τους τις ομάδες εργασίας και είναι 

αυτοί που επιλέγουν το θέμα. Σαφώς αν ένα παιδί επιθυμεί να δουλέψει μόνο του, 

έχει την επιλογή, όπως συμβαίνει στο νηπιαγωγείο, ωστόσο η δυναμική της ομάδας 

είναι αυτή που «παρασύρει», και έτσι τέτοια φαινόμενα είναι περιορισμένα. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού είναι επικουρικός. 

Η μάθηση μέσα στο αντίστοιχο πλαίσιο είναι επίσης κάτι που δε συναντάται στα 

παραδοσιακά σχολεία. Οι μαθητές εκεί μαθαίνουν σχεδόν τα πάντα θεωρητικά χωρίς 

να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τη νέα γνώση εμπειρικά, ώστε να 

εδραιώνεται. Στον αντίποδα, οι μοντεσσοριανοί μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

βγουν από την τάξη και να έρθουν, για παράδειγμα σε επαφή με τη φύση, ενώ και το 

υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, τους προτρέπει να ενεργήσουν, να κάνουν λάθη 
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και να μάθουν μέσα από αυτά. Επιπλέον, στις παραδοσιακές μοντεσσοριανές τάξεις 

τα παιδιά που συνυπάρχουν είναι διαφόρων ηλικιών και αυτό γίνεται για δύο λόγους. 

Ο πρώτος λόγος συνάδει με τη θεώρηση που αργότερα ο Vygotsky συνόψισε στο όρο 

«ζώνη επικείμενης ανάπτυξης», δηλαδή τα μικρότερα παιδιά έχουν ως πρότυπα τα 

μεγαλύτερα και μαθαίνουν από αυτά.  Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τα μεγαλύτερα 

παιδιά και το γεγονός ότι μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να λειτουργούν 

προστατευτικά απέναντι στα μικρότερα.  

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού μέσα στη μοντεσσοριανή τάξη είναι πολύ συγκεκριμένος. 

Αρχικά, θα πρέπει να θέτει όρια, μέσα στα οποία το παιδί είναι ελεύθερο να κινηθεί. 

Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί σταδιακά αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του και 

ωριμάζει μέσω των αποφάσεων που λαμβάνει για το ίδιο. Μια άλλη αρμοδιότητά της 

είναι η παρατήρηση. Όταν ένα παιδί ασχολείται με μια δραστηριότητα, η 

εκπαιδευτικός θα πρέπει διακριτικά να παρακολουθεί την πορεία του, να κρατά 

σημειώσεις και να παρατηρεί πότε το υλικό θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάποιο 

άλλο μεγαλύτερης ή μικρότερης δυσκολίας, ανάλογα από την ετοιμότητα που 

επιδεικνύει το παιδί. Επιπλέον, η εκπαιδευτικός μέσα από την παρατήρηση θα 

διαπιστώσει αν μια δραστηριότητα χρήζει επανάληψη παρουσίασης, σε περίπτωση 

που το παιδί δε χρησιμοποιεί κατάλληλα το υλικό. 

Από τα πρώτα πράγματα που παρατηρεί κάποιος μπαίνοντας σε μια μοντεσσοριανή 

αίθουσα είναι η τάξη και η οργάνωση που επικρατεί. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

είναι απολύτως αναγκαία να υφίστανται, όχι μόνο σε επίπεδο χώρου, αλλά και στη 

δόμηση του υλικού. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να οδηγεί προοδευτικά σε πιο απαιτητικό επίπεδο. Επιπλέον, όταν ο χώρος και 
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το υλικό είναι τακτοποιημένα, το παιδί έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην κίνηση, μπορεί 

ευκολότερα να επιλέξει τη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθεί και επιπλέον το 

οργανωμένο περιβάλλον εμπνέει στο παιδί το αίσθημα της ασφάλειας  (Orem, 1969˙ 

Perry, 2004˙ Pickering, 2004a˙ Bucholz & Sheffler, 2009). 

 

1.3  Λεπτή κινητικότητα  και Μοντεσσοριανή Εκπαίδευση 

 Η προσχολική ηλικία χαρακτηρίζεται ως η ηλικιακή περίοδος οπότε τα παιδιά 

αναπτύσσουν σε μεγάλο βαθμό τις κινητικές τους δεξιότητες. Οι τελευταίες 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής καθημερινότητας και άρα της 

αναπτυξιακής τους πορείας, αφού με αυτόν τον τρόπο εξερευνούν και μαθαίνουν το 

περιβάλλον τους. Η λεπτή κινητικότητα, συγκεκριμένα, αφορά το συντονισμό των 

κινήσεων των μικρών μυϊκών ομάδων που χρησιμοποιούνται για να κινηθούν τα 

δάχτυλα και οι καρποί (Gallahue & Ozmun, όπως αναφέρεται στο Gaul & Issartel, 

2016). Αναπόσπαστο κομμάτι της καλής λειτουργίας της λεπτής κινητικότητας είναι ο 

οπτικοκινητικός συντονισμός. 

 Η αξία της λεπτής κινητικότητας είναι εξαιρετικά υψηλή, καθώς, όπως 

υποστηρίζουν οι Marr, Cermak, Cohn και Henderson (2003) και οι Van der Linde, Van 

Netten, Otten, Postema, Geuze και Schoemaker (2013), αυτή είναι που 

χρησιμοποιείται κάθε φορά που το άτομο χρειάζεται να αυτοεξυπηρετηθεί (ντύσιμο, 

διατροφή, γράψιμο κτλ.). Επιπλέον, μέσω αυτής το παιδί κατορθώνει να εμπλακεί 

ενεργά σε δραστηριότητες που αφορούν το παιχνίδι, την κοινωνική συμμετοχή και 

την εκπαίδευση (Marr et al. 2003˙ Cools, Martelaer, Samaey & Andries, 2009). Όλα τα 

παραπάνω συντελούν στην τόνωση της αυτοεκτίμησης του παιδιού (Wiid, 2011), 
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καθώς όσο περισσότερο καλλιεργεί τη λεπτή του κίνηση, τόσο περισσότερες είναι οι 

επιτυχίες και τα κατορθώματα που καθημερινά πραγματώνει (Carlson, 2013).  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πληθώρα ερευνών έχουν αποδείξει ότι η καλή λεπτή 

κινητικότητα συνδέεται εκτός των άλλων και με τη σχολική ετοιμότητα και κατ’ 

επέκταση με την καλή σχολική επίδοση σε γνωστικές δεξιότητες, όπως είναι τα 

μαθηματικά, η γραφή και η ανάγνωση (Share, Jorm, Maclean, & Matthews, 1984˙ 

Walcot-Gayda, 2004˙ Luo, Jose, Huntsinger & Pigott, 2007˙ Ziegler & Stöger, 2010˙ 

Cameron, Brock, Murrah, Bell, Worzalla & Grissmer, 2012˙ Kozioll, Budding & Chidekel, 

2012). Σε έρευνα των Grissmer, Grimm, Aiyer, Murrah & Steele (2010) και του Brown 

(2010) σε παιδιά νηπιαγωγείου, όπου διερευνήθηκε η επίδραση των λεπτών 

κινητικών δεξιοτήτων τόσο στη γλώσσα όσο και στα μαθηματικά, τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν έδειξαν ότι η καλή λεπτή κίνηση επηρεάζει θετικά την καλή επίδοση 

σε συνάρτηση με τον καλό οπτικοκινητικό συντονισμό. Αντίστοιχα ήταν τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Iversen, Berg, Ellertsen και Tonnessen (2005) σε 

παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση 10-12 ετών, η οποία έδειξε ότι τα μισά από τα 

παιδιά εκτός των άλλων παρουσίαζαν δυσκολία και στη λεπτή κίνησή τους. Μια άλλη 

οπτική που εξετάστηκε μέσα από την έρευνα των McPhillips και Sheehy, (2004) 

συνέδεσε τη δυσκολία στην λεπτή κινητικότητα και κατ’ επέκταση τη δυσκολία στην 

αναγνωστική ικανότητα με την «επιμονή των πρωτόγονων αντανακλαστικών», τα 

οποία αναδύονται στη βρεφική ηλικία και διατηρούνται, έστω και μερικώς στη 

μετέπειτα ζωή του παιδιού. 
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Μία από τις κύριες θεματικές περιοχές του μοντεσσοριανού curriculum είναι 

και οι πρακτικές δεξιότητες καθημερινής ζωής (practical life skills). Στη θεματική αυτή 

δίνεται έμφαση και εξασκείται κατά κόρον η λεπτή κινητικότητα μέσα από 

αναρίθμητες δραστηριότητες που τα παιδιά καλούνται να εκτελέσουν, όπως 

μετάγγιση υγρών, μετάγγιση στερεών με χρήση κουταλιών, κούμπωμα κουμπιών, 

δέσιμο κορδονιών και πολλές άλλες δραστηριότητες που θα αναφερθούν αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 2. Η θεματική αυτή περιοχή, συμβάλλει αποτελεσματικά όχι μόνο στη 

βελτίωση της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης του παιδιού, αλλά και στη φροντίδα του 

περιβάλλοντός του, ενώ σαφώς προετοιμάζει το έδαφος για τη μετέπειτα σχολική του 

ετοιμότητα (Pickering, 1992˙ Park, 2004˙ Hara, 2015). Επιπλέον, τα παιδιά μέσα από 

αυτές τις δραστηριότητες μαθαίνουν πώς να λειτουργούν σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ. 

προετοιμασία γεύματος – προσφορά φρούτων στα άλλα παιδιά). Οι πολυποίκιλτες 

δραστηριότητες εξασκούν πολύπλευρα όχι μόνο τις διαφορετικές στάσεις και κινήσεις 

των χεριών, αλλά και τον οπτικοκινητικό συντονισμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί 

μια δραστηριότητα. Επιπλέον, ο τομέας αυτός φαίνεται να προσφέρει ικανοποίηση 

στα παιδιά εκείνα που παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες, καθώς μέσα από αυτές 

αποκομίζουν την αίσθηση της ευθύνης, της χαράς και της περηφάνιας για τη σωστή 

εκτέλεση μιας δραστηριότητας (Orem, 1969˙ Marshak, 2003˙ Perry, 2004˙ Miller, 2015, 

σελ.16). 

Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο της Μοντεσσοριανής 

Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό 

συντονισμό, είναι πολύ περιορισμένες και αφορούν κυρίως την εφαρμογή της σε 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στην έρευνα του Pendergast (1969, όπως αναφέρεται στο 

Rule & Stewart 2002 και στο Bhatia, Davis & Shamas-Brandt 2015), όπου έγινε μελέτη 
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αναφορικά με τον οπτικοκινητικό συντονισμό και την οπτική πρόσληψη, σε παιδιά 

προερχόμενα από οικογένειες με ανώτερο του μετρίου εισοδήματος που 

παρακολουθούσαν γενικό νηπιαγωγείο και μοντεσσοριανό νηπιαγωγείο, 

διαπιστώθηκε ότι στη δεύτερη περίπτωση, τα οφέλη ήταν πολύ μεγαλύτερα 

συγκρίνοντας την επίδοσή τους με τα πρώτα. Στην έρευνα αυτή και με αντίστοιχα 

αποτελέσματα, στηρίχθηκε το 1972 η διετής έρευνα των Stodolsky & Karlson (1972, 

όπως αναφέρεται στο Rule & Stewart 2002 και στο Bhatia, Davis & Shamas-Brandt 

2015), οι οποίοι, όμως, μελέτησαν την επίδοση του οπτικοκινητικού συντονισμού σε 

παιδιά νηπιαγωγείου, προερχόμενα από χαμηλά και μεσαία κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα. 

Πάλι στο χώρο της προσχολικής ηλικίας, αλλά με πιο πρόσφατα δεδομένα, η 

έρευνα των Ansari και Winsler (2014) μελέτησε παιδιά που βρίσκονταν σε 

επικινδυνότητα, προερχόμενα από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον τα οποία 

φοίτησαν για ένα χρόνο σε μοντεσσοριανό σχολείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

τομέας της λεπτής κινητικότητάς τους, παρουσίασε μικρή θετική διαφοροποίηση 

συγκριτικά με τα παιδιά που φοιτούσαν σε μη μοντεσσοριανό νηπιαγωγείο. Σε 

αντίστοιχα ευρήματα οδηγήθηκε και η έρευνα των Rule και Stewart (2002), όπου σε 

πρόγραμμα παρέμβασης διάρκειας 6 μηνών, χρησιμοποιήθηκε ο τομέας των 

πρακτικών δεξιοτήτων του μοντεσσοριανού curriculum για τη βελτίωση της λεπτής 

κινητικότητας σε παραδοσιακό νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδοση 

των παιδιών που χρησιμοποιούσαν καθημερινά το μοντεσσοριανό υλικό ήταν 

ελαφρώς καλύτερη, όμως η βασική διαφορά φάνηκε να αφορά το υλικό, το οποίο 

αποδείχτηκε πιο ελκυστικό για τα παιδιά της πειραματικής ομάδας, με αποτέλεσμα 

να δείχνουν μεγαλύτερη επιθυμία για ενασχόληση με αυτό, συγκριτικά με την ομάδα 
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ελέγχου. Στην έρευνα αυτή βασίστηκε και η πρόσφατη έρευνα των Bhatia, Davis και 

Shamas-Brandt (2015), η οποία εξέτασε τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας μέσα 

από το υλικό των πρακτικών δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, σε 50 νήπια που 

φοιτούσαν σε μοντεσσοριανό νηπιαγωγείο και σε 50 που παρακολουθούσαν σε ένα 

προαστιακό νηπιαγωγείο υψηλής απόδοσης. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, 

δείχνοντας ότι τα παιδιά του μοντεσσοριανού νηπιαγωγείου σημείωσαν καλύτερες 

επιδόσεις από άποψη ταχύτητας, ακρίβειας, κυρίαρχου χεριού και οπτικοκινητικού 

συντονισμού.  

 

1.4 Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω βιβλιογραφία, η παρούσα έρευνα στοχεύει 

να διερευνήσει την επίδραση του μοντεσσοριανού υλικού των πρακτικών δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής, στον τομέα της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού 

συντονισμού σε παιδιά με αναπηρίες (αυτισμό και νοητική αναπηρία). Πιο 

συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθεται είναι τα ακόλουθα: 

α) τι διαφορές παρουσιάζονται στην αρχική και την τελική επίδοση των μαθητών; 

β) ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διδασκαλία του 

προγράμματος; 

γ) τι τροποποιήσεις χρειάστηκαν να γίνουν ως προς το υλικό και ως προς τον τρόπο 

διδασκαλίας; 
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Τα παραπάνω, λοιπόν, ερευνητικά ερωτήματα, θα πρέπει να απαντηθούν 

μέσα από τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από το πρόγραμμα παρέμβασης, 

προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση του μοντεσσοριανού υλικού. 
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Κεφάλαιο 2 – Μεθοδολογία  

2.1 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν τρία αγόρια, ηλικιών 10 και 11 

ετών. Πιο συγκεκριμένα, το 10χρονο αγόρι, ο Χάρης (ψευδώνυμο) ανήκει στην 

κατηγορία της νοητικής αναπηρίας, ενώ ο Πασχάλης και ο Λεωνίδας (ψευδώνυμα), 

που είναι διζυγωτικά δίδυμα, ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Και τα τρία παιδιά, 

παρακολουθούν καθημερινά το απογευματινό πρόγραμμα του Συλλόγου «Δράση για 

το Κάτι Άλλο», ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπου τα άτομα με αναπηρίες 

απασχολούνται δημιουργικά στο ελεύθερό τους χρόνο. Για το Χάρη είναι η τρίτη 

χρονιά που παρακολουθεί το πρόγραμμα του Συλλόγου, ενώ για τα δίδυμα είναι η 

δεύτερη. Η λεπτομέρεια αυτή δίνεται, ώστε να καταστεί σαφές ότι τα παιδιά είναι 

απόλυτα εξοικειωμένα με το χώρο και το προσωπικό, γεγονός που λήφθηκε εξαρχής 

υπόψιν ως κριτήριο συμπερίληψης του προγράμματος, εν αντιθέσει με παιδιά που 

ήταν η πρώτη τους χρονιά και αντιμετώπιζαν ακόμα προβλήματα προσαρμογής. 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι αξιολογήσεις των παιδιών.  

 

2.1.1 ΧΑΡΗΣ 

Ο Χάρης είναι ένα παιδί ηλικίας 11 ετών με νοητική αναπηρία η οποία 

προκλήθηκε από προγεννητικά αίτια οφειλόμενα σε κρανιοσυνοστέωση. Φοιτά σε 

ειδικό δημοτικό σχολείο και βρίσκεται στο σωματείο τα τελευταία 3 χρόνια. 

Ο προφορικός του λόγος είναι σε πολύ καλό επίπεδο, καθώς οι προτάσεις του 

έχουν δομή, σωστή γραμματική και σύνταξη. Μάλιστα δείχνει να αντιλαμβάνεται και 

την αίσθηση του χιούμορ. Ωστόσο, παρουσιάζει ένα είδος ηχολαλίας 
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επαναλαμβάνοντας πολύ συχνά με τη μορφή ερώτησης τα λόγια του ατόμου που του 

μιλά (π.χ. οδηγίες που του δόθηκαν), δίνοντας την εντύπωση ότι θέλει να του τα 

επιβεβαιώσουν και μάλιστα πολλαπλές φορές. 

Εξίσου καλός είναι και ο προσληπτικός του λόγος, καθώς μπορεί να εκτελεί 

σύνθετες γνωστές εντολές (π.χ. πλύνε τα χέρια, πάρε την τσάντα σου, τράβα την 

καρέκλα και κάθισε) και να υπακούσει σε κανόνες της ομάδας. 

Στο κομμάτι της αυτοεξυπηρέτησης δείχνει ότι μπορεί να λειτουργήσει 

αυτόνομα με μικρή υποστήριξη. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνει πότε θέλει να πάει στην 

τουαλέτα, ανεβοκατεβάζει το παντελόνι του και πλένει τα χέρια μόνος, ενώ 

ενδεχομένως να χρειαστεί ενήλικα μόνο για να του υπενθυμίσει να τα πλύνει. Μπορεί 

να σερβιριστεί (π.χ. να πάρει την τσάντα του, να πάρει σουπλά, να κάτσει στο τραπέζι 

να φάει και αργότερα να συμμαζέψει). Μπορεί να βγάλει τα παπούτσια του, όμως 

δυσκολεύεται στο να τα βάλει. 

Αναφορικά με την κινητικότητά του, ο Χάρης αντιμετωπίζει μικρή μυϊκή 

υποτονία. Σε επίπεδο αδρής κίνησης, δυσκολεύεται να προσπεράσει εμπόδια, να 

τρέξει, να χορέψει κινώντας τα πόδια του (στέκεται σε ένα σημείο και κινεί το κορμό 

του), να συντονίσει τα πόδια του κλωτσώντας μια μπάλα, να σηκώσει τεντωμένα τα 

χέρια του, όμως μπορεί όμως να ανεβοκατεβεί με ευκολία τις σκάλες. Στο κομμάτι της 

λεπτής κίνησης δείχνει να τα πηγαίνει καλύτερα. Η πλευρίωσή του είναι δεξιά. 

Προσπαθεί να κόψει με ψαλίδι περιστρέφοντας το χαρτί, να χειριστεί ένα κουτάλι (με 

παλαμικό κράτημα), αν και χαλαρά μπορεί να κρατήσει με τριποδική λαβή ένα μολύβι 

και να χειριστεί μικρά αντικείμενα (π.χ. μια μπίλια), ωστόσο ο οπτικοκινητικός 
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συντονισμός του είναι περιορισμένος, καθώς δυσκολεύεται να βάψει μέσα σε ένα 

πλαίσιο και αδυνατεί να φτιάξει ένα παζλ με μικρά κομμάτια. 

Αναφορικά με τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες, μπορεί να αναγνωρίσει το 

πρώτο γράμμα του ονόματός του, γνωρίζει τα χρώματα, αντιλαμβάνεται χωρικές 

έννοιες (πάνω-κάτω, μπρος-πίσω, όχι δεξιά-αριστερά). Δεν έχει κατακτήσει πλήρως τα 

σχήματα εκτός του κύκλου τον οποίο και αναγνωρίζει και αναπαράγει. 

Όσον αφορά τις κοινωνικές του δεξιότητες, είναι ένα εξαιρετικά εξωστρεφές 

παιδί που επιδιώκει την επαφή με τους ενήλικες, αλλά πολύ λιγότερο με τα παιδιά, 

τουλάχιστον στο σύλλογο. Θέλει να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες και 

μάλιστα απογοητεύεται όταν αποχωρεί νωρίτερα χωρίς να ολοκληρώσει το 

πρόγραμμα του συλλόγου. 

Ο Χάρης είναι ένα ευέλικτο παιδί στις προτιμήσεις του, με μοναδική ισχυρή 

προτίμηση να δείχνει στις σκούπες (ηλεκτρικές και χειροκίνητες), καθώς αν τύχει δει 

κάποια θέλει να δει όλη τη διαδικασία του σκουπίσματος. Ωστόσο, αν απομακρυνθεί 

δεν παρουσιάζει ακραία συμπεριφορά, απλώς μιλά γι’ αυτό για μερικά λεπτά. 

 

2.1.2 ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Ο Πασχάλης είναι ένα παιδί 9,5 ετών με διάγνωση αυτισμού, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε ηλικία 2,5 ετών. Παρακολουθεί το πρόγραμμα του συλλόγου 

τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ φοιτά σε ειδικό σχολείο. 

 Πρόκειται για ένα παιδί που αυτοεξυπηρετείται σε μεγάλο βαθμό. Αν και 

μόλις πέρσι κατάφερε να αποβάλει την πάνα. Στην τουαλέτα λειτουργεί σε μεγάλο 
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βαθμό αυτόνομα (ανεβοκατεβάζει το παντελόνι, πατά το καζανάκι, πλένει χέρια) με 

ελάχιστη επίβλεψη και σε περίπτωση που δε θέλει να πάει, συνήθως το δηλώνει 

προσπαθώντας να αποφύγει το χώρο της τουαλέτας. Επιπλέον, μπορεί να σερβιριστεί 

μόνος του και φαίνεται να γνωρίζει καλά τη διαδικασία (τσάντα, σουπλά, κάθισμα στο 

τραπέζι). Μπορεί να βάλει και να βγάλει τόσο το μπουφάν του, το οποίο μπορεί και 

να (ξε)κουμπώσει, όσο και τα παπούτσια του, τα οποία όμως είναι με χαλαρωμένα τα 

κορδόνια του, καθώς δε γνωρίζει πώς να τα δέσει. 

 Ο Πασχάλης έχει επιλεκτικό προφορικό λόγο και μάλιστα εμπλουτισμένο με 

πολλή φαντασία που αντλεί μέσα από κινούμενα σχέδια που παρακολουθεί σε 

καθημερινή βάση. Έτσι, λοιπόν, πολύ συχνά επαναλαμβάνει ατάκες από σκηνές που 

είδε στην τηλεόραση και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχει ταιριάξει τις ατάκες 

αυτές με πραγματικά γεγονότα. Παρόλ’ αυτά δεν είναι σε θέση να δηλώσει λεκτικά 

αυτό που επιθυμεί, με αποτέλεσμα ή να παίρνει μόνος του κάτι που επιθυμεί ή να 

εκνευρίζεται όταν κάποιος του ζητά κάτι και εκείνος δε θέλει να το κάνει. Όσον αφορά 

τον προσληπτικό του λόγο, είναι σε καλό επίπεδο, καθώς μπορεί να εκτελέσει 

σύνθετες γνωστές οδηγίες και είναι σε θέση να ακολουθήσει τους κανόνες της 

ομάδας.  

 Η κινητικότητά του επίσης είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, και 

όσον αφορά το κομμάτι τη αδρής κινητικότητας, μπορεί να ανεβοκατεβαίνει με 

ευκολία σκάλες, να αποφεύγει εμπόδια, να τεντώσει ψηλά τα χέρια του, να τρέξει, και 

να πηδήξει. Στο κομμάτι της λεπτής κινητικότητας, έχει αριστερή πλευρίωση, πιάνει το 

μολύβι με τριποδική λαβή, μπορεί να βάψει μέσα σε πλαίσιο και να χειρίζεται μικρά 

αντικείμενα. Επίσης, μπορεί να τυλίξει σε ρολό ένα χαλάκι. 
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 Στον τομέα των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων εμφανίζει διακυμάνσεις. Πιο 

αναλυτικά, έχει κατακτήσει τα χρώματα (μπορεί να κατηγοριοποιήσει, να ταυτίσει), 

κατανοεί χωροχρονικές έννοιες (εμπρός-πίσω, πάνω κάτω, όχι δεξιά-αριστερά και 

ημέρα-νύχτα). Στα μαθηματικά μπορεί να μετρήσει ως το 10, να αναγνωρίσει και να 

αντιγράψει τους αριθμούς, ωστόσο ακόμη δεν έχει κατακτήσει το να μπορεί να 

αναπαράγει αυθόρμητα τους αριθμούς αν του ζητηθεί. Επίσης, μπορεί να 

αναγνωρίσει και να σχηματίσει ορισμένα σχήματα. 

 Όπως προαναφέρθηκε ο Πασχάλης ακολουθεί κανόνες, ωστόσο δεν αποζητά 

την επαφή με άλλα παιδιά, αλλά δέχεται την προσέγγιση από κάποιον ενήλικα που 

όμως τον γνωρίζει. Είναι αρκετά αυστηρός στην τήρηση του προγράμματός του και 

αναστατώνεται, όταν αυτό αλλάζει. Η σχέση με το δίδυμο αδερφό του είναι πολύ 

περιορισμένη και μάλιστα στο χώρο του συλλόγου δεν έχει παρατηρηθεί κάποιου 

είδους αλληλεπίδρασης από την πλευρά κανενός.  

Οι προτιμήσεις του αφορούν, τα παραμύθια και οτιδήποτε σχετίζεται με 

κινούμενα σχέδια. Επιπλέον, δείχνει να του αρέσει το κόψιμο με ψαλίδι, καθώς και το 

κόκκινο χρώμα.  

 

2.1.3 ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Ο Λεωνίδας είναι ο δίδυμος αδερφός του Πασχάλη. Και εδώ η διάγνωση έγινε 

στην ηλικία των 2,5 ετών. Φοιτά στο ίδιο ειδικό σχολείο με τον αδερφό του, αλλά σε 

διαφορετικές τάξεις και είναι η δεύτερη χρονιά του στο σωματείο. 

Μπορεί και αυτοεξυπηρετείται στην τουαλέτα τον τελευταίο ένα χρόνο από 

τότε που απέβαλλε την πάνα, ωστόσο χρειάζεται υπενθύμιση για να πάει και μικρή 
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υποστήριξη, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα βήματα της διαδικασίας. Γνωρίζει καλά 

τη ρουτίνα του φαγητού, και την εκτελεί χωρίς επίβλεψη. Ωστόσο, αντιμετωπίζει ένα 

πρόβλημα, καθώς πολύ συχνά, παίρνει φαγητό από άλλους, ενώ ακόμα μπορεί να 

πάρει και φαγητό από το πάτωμα, το οποίο δεν προέρχεται απαραίτητα από τυχαία 

ρίψη του δικού του. Μπορεί να βάλει και να βγάλει μόνος τα παπούτσια και το 

μπουφάν του, και τις περισσότερες φορές μπορεί να κουμπώσει το φερμουάρ. 

Ο Λεωνίδας αν και δεν έχει προφορικό λόγο, ο προσληπτικός του λόγος είναι 

σε πολύ καλό επίπεδο, αφού μπορεί να εκτελέσει γνωστές εντολές με περισσότερες 

από δύο οδηγίες και κατανοεί εύκολα μια καινούργια (π.χ. για μια δραστηριότητα).  

Αναφορικά με τον τομέα της αδρής κινητικότητας, μπορεί να ανεβοκατεβαίνει 

σκάλες με εναλλαγή ποδιών, να κάνει μικρά πηδήματα, όμως δείχνει να δυσκολεύεται 

στην προσπέλαση εμποδίων. Όσον αφορά τη λεπτή κινητικότητα, έχει δεξιά 

πλευρίωση, το μολύβι δεν το πιάνει με ξεκάθαρη τριποδική λαβή, αλλά και λίγο με 

την παλάμη, πιάνει καλά το ψαλίδι, και δυσκολεύεται αρκετά να κόψει πάνω στο 

πλαίσιο ενός σχήματος, ιδιαίτερα κυκλικού. Μπορεί να χειριστεί με τα δυο του 

δάχτυλα μικρά αντικείμενα (π.χ. πιάνει ψίχουλα για να τα φάει) και μπορεί να τυλίξει 

αντικείμενα (π.χ. ένα χαλάκι). 

Ο Λεωνίδας μπορεί να αντιληφθεί χωρικές έννοιες, όπως πάνω-κάτω, εμπρός-

πίσω, όχι όμως δεξιά-αριστερά, ενώ δεν είναι σίγουρο ότι έχει αντίληψη της ημέρας-

νύχτας. Ο οπτικοκινητικός συντονισμός του ποικίλει, καθώς μπορεί να συνθέσει παζλ 

με μεγάλο αριθμό κομματιών και μάλιστα απασχολούμενος για πολλή ώρα, ωστόσο 

δυσκολεύεται να χρωματίσει μέσα σε πλαίσιο ή να σχεδιάσει κάτι. 
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Στον τομέα των προμαθηματικών εννοιών, δεν έχει κατακτήσει τα σχήματα 

πέραν του κύκλου. Γνωρίζει τα χρώματα, ωστόσο σε δραστηριότητες που απαιτούν 

συνδυασμό με κάτι άλλο (π.χ. σχήματα) μπερδεύεται.  

Οι προτιμήσεις που παρουσιάζει ο μαθητής είναι οποιασδήποτε μορφής 

φαγητού και τα παζλ.  

 

2.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων  

2.2.1 The Developmental Test of Visual Motor Integration 6th edition (VMI-6)  

(Beery, Buktenica & Beery, 2010) 

 Το τεστ αυτό αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο τεστ αξιολόγησης και το 2010 

αναθεωρήθηκε για έκτη φορά. Απευθύνεται σε άτομα από 2 έως 100 ετών, ενώ 

υπάρχει διαθέσιμη και η σύντομη έκδοση με 21 ερωτήματα για παιδιά 2 έως 7 ετών 

και 11 μηνών. Πρόκειται για ένα μη λεκτικό τεστ που μετρά το συντονισμό των 

οπτικοαντιληπτικών και κινητικών δεξιοτήτων (Beery, Buktenica & Beery, 2010) και 

χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό αξιοπιστίας (α=0,93). Το πρώτο μέρος της 

πλήρους έκδοσης (Beery VMI), αποτελείται από 30 items με γεωμετρικά σχήματα 

διαβαθμισμένης δυσκολίας, όπου το άτομο καλείται να τα αντιγράψει με ακρίβεια, 

χρησιμοποιώντας μολύβι, με την προϋπόθεση να μη σβήσει (Mcdonald et al., 2014). 

Το VMI-6 δε χρησιμοποιείται μόνο ως ανιχνευτικό ή αξιολογικό μέσο, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο με σκοπό τον εντοπισμό βελτίωσης των ικανοτήτων 

του παιδιού, έπειτα από κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

(Pfeiffer, Moskowitz, Paoletti, Brusilovskiy, Eckberg Zylstra & Murray, 2015). Για πιο 

λεπτομερή εικόνα για τις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί, δίνεται η δυνατότητα 
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περαιτέρω διερεύνησης μέσω δύο συμπληρωματικών υποκλιμάκων: της Οπτικής 

Αντίληψης (Visual Perception – αντιστοίχιση γεωμετρικών σχεδίων) και του Κινητικού 

Συντονισμού (Motor Coordination – σχεδιασμός γεωμετρικών σχεδίων). Η πρώτη 

αφορά την ταύτιση ενός σχήματος με το αντίστοιχο μέσα από μια σειρά άλλων 

σχημάτων που σταδιακά αυξάνεται ο αριθμός και η πολυπλοκότητα του σχήματος. Η 

δεύτερη υποκλίμακα αφορά την αντιγραφή σχημάτων, μόνο που εδώ το παιδί αρχικά 

ενώνει τελείες στο ήδη σχηματισμένο σχήμα, οι οποίες πιο μετά αφαιρούνται.  

 

2.2.2 The Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency 2nd Edition (BOT-2) (Bruininks 

& Bruininks, 2005) 

Το εργαλείο αυτό κατασκευάστηκε αρχικά το 1978, ενώ η αναθεωρημένη του 

έκδοση το 2005 έγινε με σκοπό να απευθύνεται ειδικά σε παιδιά με προβλήματα στην 

κινητικότητάς τους (Wuang & Su, 2009˙ Van der Linde, et al., 2013). Το τεστ έχει 

ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας και εγκυρότητας (α = 0,92) (Wuang & Su, 2009˙ 

Lucas, Latimer, Doney, Ferreira, Adams, Hawkes,…Elliott, 2013) και είναι διαθέσιμο σε 

πλήρη έκδοση με 53 items και σε σύντομη με 14 (Piek, Hands & Licari, 2012˙ Lucas et 

al., 2013). Απευθύνεται σε παιδιά από 4-21 ετών (Piek et al., 2012˙  Van der Linde et 

al., 2013) με σκοπό την αξιολόγηση της κινητικής τους ανάπτυξης και τη μέτρησης της 

αδρής και λεπτής κινητικότητάς τους, ώστε να αναγνωρίσει τα κινητικά ελλείμματα, 

κυμαινόμενα από ήπιας ως μέτριας σοβαρότητας προβλημάτων ελέγχου (Piek et al., 

2012). Ωστόσο, το τεστ αυτό παρέχει τη δυνατότητα να εξεταστούν και ξεχωριστά οι 

κινητικές δεξιότητες. Πιο αναλυτικά, η αξιολόγηση της λεπτής κίνησης επιτυγχάνεται 

μέσω των δύο πρώτων τεστ, δηλαδή τον έλεγχο λεπτής κινητικότητας (fine manual 
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control) και το συντονισμό χεριών (manual coordination). Το πρώτο τεστ 

υποδιαιρείται στην ακρίβεια λεπτής κινητικότητας (fine motor precision) και την 

ολοκλήρωση λεπτής κινητικότητας (fine motor integration), οι οποίες περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες που αφορούν το κόψιμο, το δίπλωμα, το σχέδιο και το βάψιμο (Van 

der Linde et al., 2013). Το δεύτερο τεστ, αξιολογεί το χειρισμό αντικειμένων (manual 

dexterity) και το συντονισμό των άνω άκρων (upper-limb coordination), 

παρατηρώντας πώς το παιδί πετά, πιάνει και χειρίζεται ένα αντικείμενο (Gaul & 

Issartel, 2016). Ο έλεγχος της αδρής κινητικότητας επιτυγχάνεται μέσω των τεστ του 

συντονισμού κορμού (body coordination) και της δύναμης και της ευκινησίας 

(strength and agility). Το πρώτο τεστ διακρίνεται στον αμφίπλευρο συντονισμό και 

στην ισορροπία, ενώ το δεύτερο στην ταχύτητα στο τρέξιμο και την ευκινησία, και στη 

δύναμη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το BOT-2 έχει εισάγει διαφορετικές νόρμες σχετικά 

με τα δύο φύλλα, καθώς οι μέσοι όροι τους σε κάποια από τα υποτέστ διέφεραν 

(Coallier & Rouleau, 2014).  

Στην παρούσα έρευνα, εφαρμόστηκε τμηματικά το εργαλείο, και πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η πρώτη υποκλίμακα του ελέγχου λεπτής 

κινητικότητας, καθώς στόχος ήταν να διερευνηθεί μεμονωμένα ο έλεγχος λεπτής 

κινητικότητας.  

 

2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 Η έρευνα υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο Σύλλογο 

«Δράση για το Κάτι Άλλο», ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο απασχολεί 

δημιουργικά άτομα όλων των ηλικιών με αναπηρίες. Λόγω της πρωινής φοίτησης σε 
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σχολείο, τα παιδιά εκ των πραγμάτων παρακολουθούν το πρόγραμμα του σωματείου 

τις απογευματινές ώρες, κάτι που αυτομάτως καθόρισε και τις ώρες εφαρμογής του 

προγράμματος παρέμβασης. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε επί δύο 

φορές την εβδομάδα μέσα σε διάστημα 4 μηνών, και διήρκησε από τον Ιανουάριο 

έως τον Απρίλιο. Ο μέσος όρος της ημερήσιας διάρκειας του προγράμματος ήταν 35’. 

Επιπλέον, η παρέμβαση γινόταν πάντα εξατομικευμένα, καθώς με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίστηκε η καλύτερη συγκέντρωση των παιδιών.  

Αρχικά, υπήρξε ένα διάστημα δύο εβδομάδων που προηγήθηκε πριν την 

αρχική αξιολόγηση, προκειμένου να δημιουργηθεί εξοικείωση με τα παιδιά μέσα από 

την κοινή συμμετοχή και την αλληλεπίδραση στις δραστηριότητες του σωματείου. 

Επιπλέον, το διάστημα αυτό ωφέλησε την ερευνήτρια, ώστε να δει στην πράξη 

κάποιες από τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των παιδιών που στην πορεία θα 

αξιοποιούνταν, με σκοπό να δομηθεί το προφίλ τους, αλλά και να ληφθούν υπόψιν 

στην επιλογή και την κατασκευή του κατάλληλου υλικού.  

 Στη συνέχεια, την τρίτη εβδομάδα έγινε η εφαρμογή των δύο εργαλείων 

αξιολόγησης που επιλέχθηκαν για την έρευνα αυτή. Ο λόγος που επιλέχθηκαν δύο 

εργαλεία, ήταν λόγω της επιθυμίας για διασφάλιση, όσο το δυνατό μεγαλύτερης 

αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας στα αποτελέσματα, αναφορικά με τις δεξιότητες 

των παιδιών. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα η 

ερευνήτρια και το εκάστοτε παιδί. Τα εργαλεία εφαρμόστηκαν διαφορετικές ημέρες, 

ώστε να μην υπάρχει υπερφόρτωση προς τα παιδιά. Την πρώτη ημέρα έγινε η 

εφαρμογή του BOT-2 και την επομένη εφαρμόσθηκε το VMI-6. Από το σύνολο του 

πρώτου εργαλείου, χρησιμοποιήθηκε μεμονωμένα η κλίμακα για τον έλεγχο λεπτής 
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κινητικότητας, η οποία εξετάζεται μέσα από δύο υποκλίμακες, την ακρίβεια λεπτής 

κινητικότητας και την ολοκλήρωση λεπτής κινητικότητας. Ουσιαστικά, αυτό που 

ελέγχει η κλίμακα αυτή σε σωματικό επίπεδο, είναι ο συντονισμός του περιφερικού 

μυϊκού συστήματος των χεριών και των δαχτύλων, μέσω των κινήσεων του 

κρατήματος αντικειμένων, του κοψίματος και του σχεδιασμού. Όσο για το VMI-6, 

επιλέχθηκε η σύντομη μορφή της πρώτης υποκλίμακας με τα 15 items, καθώς είναι 

ιδανική για παιδιά από 2 έως 7 ετών (Beery, Buktenica & Beery, 2010, σελ.22), 

παραλείποντας σχήματα που ανταποκρίνονται αναπτυξιακά σε μεγαλύτερης ηλικίας 

παιδιά, και παρόλο που τα υποκείμενα της εξέτασης ήταν μεγαλύτερης χρονολογικής 

ηλικίας από ότι ορίζει η σύντομη έκδοση, θεωρήθηκε νοητικά ότι θα μπορούσαν να 

ανταπεξέλθουν ίσως και χαμηλότερα από την ηλικία των 7 ετών και επιπλέον δε θα 

κουράζονταν τόσο όσο θα γινόταν στην περίπτωση της πλήρης έκδοσης.  

 

2.4 Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Μετά την αρχική αξιολόγηση και αφού τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν, 

διαπιστώθηκε ότι οι δραστηριότητες που θα συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα, 

όπως και το υλικό, θα έπρεπε να αντιστοιχούν στο νηπιακό ηλικιακό φάσμα, και πιο 

συγκεκριμένα στο γκρουπ των ηλικιών 3-6 ετών που ορίζει το μοντεσσοριανό 

curriculum. Η δόμηση των δραστηριοτήτων έγινε με βάση τρία επίπεδα ανάλογα με το 

βαθμό δυσκολίας. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα παρουσιαζόταν στα παιδιά ένα εύρος 

δραστηριοτήτων με κοινό στόχο, δοσμένος, όμως, μέσα από διαφορετικά υλικά, ώστε 

να διασφαλίζονται με αυτόν τον τρόπο η προσέλκυση ενδιαφέροντος, η ελεύθερη 

επιλογή, αλλά και η επαναλαμβανόμενη εξάσκηση. Επιπλέον, στο πρόγραμμα 
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λήφθηκε υπόψιν να συμπεριληφθούν δραστηριότητες με τέτοιον τρόπο, ώστε 

αναπόφευκτα το παιδί να εξασκεί κάθε φορά συνολικά την κίνησή του, δηλαδή όχι 

μόνο τη λεπτή κίνηση (δάχτυλα- καρπός), αλλά και την αδρή (χρήση ολόκληρου του 

χεριού). 

 Οι δραστηριότητες που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα ήταν οι εξής: 

 πέρασμα κορδονιών μέσα από οπές 

 αντιστοίχιση φτυαριών με κουβαδάκια 

 αντιστοίχιση χρωμάτων από καρτέλα με πομ πομ με το χέρι 

 αντιστοίχιση χρωμάτων από καρτέλα με πομ πομ με λαβίδα 

 το κλειδί-παζλ της Μοντεσσόρι 

 ξεχώρισμα μικρών αντικειμένων μέσα από μπολ με αλεύρι με ένα σουρωτήρι 

 κρέμασμα μικρών ρούχων σε απλώστρα με μεγάλα και μικρά μανταλάκια 

 μετάγγιση νερού : 

 μέσω σφουγγαριού από μπολ σε μπολ 

 από κανάτα σε κανάτα 

 από κανάτα σε μπολ 

 από κανάτα σε ποτηράκια 

 μέσω χωνιού από κανάτα σε στενό μπουκάλι 

 μέσω σύριγγας από μπολ σε μπολ 

 με σταγονόμετρο από μπολ σε μπολ 

 με σταγονόμετρο από μπολ σε ποτηράκια 

 πλαίσια ντυσίματος της Μοντεσσόρι (παράρτημα 3): 

 με Velcro 
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 με μεγάλα κουμπιά 

 με μικρά κουμπιά 

 με κοπίτσες 

 με σούστες 

 με φερμουάρ 

 με μοντγκόμερι 

 με κορδόνια 

 με κλιπς 

 βίδωμα και ξεβίδωμα βιδών σε ξύλινο πλαίσιο 

 κλείδωμα/ξεκλείδωμα λουκέτων 

 τοποθέτηση βόλων με το χέρι σε βεντούζες 

 τοποθέτηση βόλων με λαβίδα σε βεντούζες 

 τοποθέτηση σταγόνων με σταγονόμετρο σε βεντούζες 

 κόψιμο διαφορετικών γραμμών 

 σκούπισμα αντικειμένων (φακές, βόλοι) από δίσκο 

 διπλώμα υφασμάτων (στη μέση, διαγώνια) 

 σχεδιασμός σχημάτων σε χρωματισμένο αλάτι 

Ο τρόπος παρουσίασης των υλικών γινόταν πάντα με συγκεκριμένο τρόπο. Ως 

επί το πλείστο, κάθε δραστηριότητα συνοδευόμενη από τα υλικά της βρισκόταν 

μέσα σε ένα μονόχρωμο δίσκο -με εξαίρεση τα πλαίσια ντυσίματος της 

Μοντεσσόρι- τοποθετημένη μαζί με τις υπόλοιπες σε ένα τραπέζι της αίθουσας 

και μακριά από το οπτικό πεδίο του παιδιού, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή 

του την ώρα που εκτελεί μια δραστηριότητα, βλέποντας άλλα υλικά. Αρχικά, 
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λοιπόν, η ερευνήτρια καλούσε το παιδί να καθίσει δίπλα της. Το κάλεσμα γινόταν 

με επικέντρωση στη βλεμματική επαφή, με σκοπό το παιδί να κατανοήσει ότι έχει 

την αμέριστη προσοχή της. Ανάλογα με το ποια ήταν η κυρίαρχη πλευρά του 

παιδιού, η ερευνήτρια καθόταν από εκείνη τη μεριά και αυτό γιατί έτσι ο 

μαθητής μπορεί να βλέπει και να αντιγράφει ακριβώς τις κινήσεις. Κατά τη 

διάρκεια της επίδειξης οι λεκτικές οδηγίες ήταν όσο το δυνατό πιο 

περιορισμένες, καθώς σκοπός είναι το παιδί να επικεντρώνεται στη 

διεκπεραίωση της δραστηριότητας και όχι να αποσπάται από λόγια. Οι κινήσεις 

ακολουθούσαν συγκεκριμένη κατεύθυνση, από τα αριστερά προς τα δεξιά και 

από πάνω προς τα κάτω, κάτι που μακροπρόθεσμα προετοιμάζει το μαθητή για 

τη γραφή και την ανάγνωση. Επιπλέον, οι κινήσεις θα πρέπει να είναι αργές και 

με ακρίβεια, ώστε να αποτυπωθεί σωστά η διαδικασία.  

Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας από το παιδί δινόταν πάντα επαρκής 

χρόνος, προκειμένου να πειραματιστεί με το υλικό, να κάνει λάθη, να τα 

διορθώσει ή ακόμα και να δείξει αν το υλικό του κεντρίζει το ενδιαφέρον ή όχι. 

Στη δεύτερη περίπτωση, το υλικό απομακρυνόταν και ερχόταν στο προσκήνιο 

κάτι νέο, ενώ για τις επόμενες τρεις παρεμβάσεις το υλικό παρέμενε στη διάθεση 

του παιδιού, σε περίπτωση που του κέντριζε εκ νέου το ενδιαφέρον. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, που το παιδί φαινόταν μπερδεμένο ως προς τη σωστή 

ακολουθία των κινήσεων, η διαδικασία επαναλαμβανόταν από την ερευνήτρια, 

ενώ σε περιπτώσεις που ούτε και με αυτόν τον τρόπο βοηθιόταν, δίνονταν 

μονολεκτικές οδηγίες ανά βήμα, κάτι που φάνηκε να βοηθά ιδιαίτερα τα παιδιά 

με αυτισμό. 
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Έπειτα από κάποιο διάστημα, αφού τα παιδιά κατάφερναν να ολοκληρώσουν 

σωστά μια δραστηριότητα, το υλικό αντικαθίστατο από κάποιο άλλο 

μεγαλύτερης δυσκολίας, ακολουθώντας της ίδια ροή παρουσίασης που 

προαναφέρθηκε.  

Αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος αποτέλεσε από την αρχή, όχι μόνο η 

επιλογή της επιθυμητής δραστηριότητας, μεταφέροντας ο ίδιος ο μαθητής το 

δίσκο στο σημείο όπου θα καθόταν, αλλά και η επανατοποθέτησή του στην 

αρχική θέση. Οι κινήσεις αυτές βοηθούν το παιδί να κατανοήσει το πότε η 

δραστηριότητα αρχίζει και ολοκληρώνεται, ενισχύει τη συγκέντρωση, την 

αίσθηση ισορροπίας και τον οπτικοκινητικό συντονισμό. 

 

Μακροπρόθεσμος στόχος: μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών να βελτιώσουν τη 

λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό, εκτελώντας σωστά τις 

δραστηριότητες που θα επιλέγουν. 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι: α) να ενδυναμώσουν τη σταθερότητα της αδρής κίνησης των 

άνω άκρων τους, β) να βελτιώσουν τη σταθερότητα της λεπτής κίνησης 

χρησιμοποιώντας όλα τα δάχτυλα, γ) να βελτιώσουν την τριποδική λαβή.  

Πίνακας 1 Σχεδιασμός α’ βραχυπρόθεσμου 

Α’ Βραχυπρόθεσμος στόχος  

(3 εβδομάδες) 

να ενδυναμώσουν τη σταθερότητα της αδρής κίνησης των άνω 

άκρων τους 

 Αρχικός Σχεδιασμός Τελικός Σχεδιασμός 

Υλικά 

δίσκος, μια πεσέτα, 2 γυάλινες 

μικρές κανάτες, 1 μεγάλο ποτήρι, 

μικρά πλαστικά διάφανα ποτήρια, 

τηρήθηκε ο αρχικός 

σχεδιασμός 
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σφουγγάρι, σκουπάκι, φακές, 

βόλοι, πλαστικό δοχείο, 2 μπολ 

διάφανα, κουτάλι, χωνί 

μετάγγισης, γυάλινο μπουκάλι, 

λευκά υφάσματα με κεντημένες 

κόκκινες γραμμές 

Δραστηριότητες 

 μεταγγίσεις υγρών από 

κανάτα σε κανάτα, από 

κανάτα σε ποτήρι από κανάτα 

σε μικρά ποτήρια (παράρτημα 

3, σελ. 103, εικ. 11 & 12)  

 μεταγγίσεις φακών μέσω 

κουταλιού από μπολ σε μπολ 

και μέσω χωνιού από μπολ σε 

μπουκάλι 

 σκούπισμα φακών/βόλων σε 

δίσκο (παράρτημα 3, σελ. 101, 

εικ. 7) 

 δίπλωμα υφασμάτων (στη 

μέση, διαγώνια, x2 στη μέση, 

x2 διαγώνια) (παράρτημα 3, 

σελ. 110 εικ. 18α & 18β)  

 

Πίνακας 2 Σχεδιασμός β’ βραχυπρόθεσμου 

Β’ Βραχυπρόθεσμος 

(3 εβδομάδες) 

να βελτιώσουν τη σταθερότητα της λεπτής κίνησης χρησιμοποιώντας 

όλα τα δάχτυλα 

 Αρχικός Σχεδιασμός Τελικός Σχεδιασμός 

Υλικά 

δίσκος, μια πεσέτα, σφουγγαράκι, 

δύο μπολ διάφανα με νερό, σύριγγα, 

κλειδί της Μοντεσσόρι, ξύλινο μήλο 

τηρήθηκε ο αρχικός 

σχεδιασμός 
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– σκουλήκι, ξύλινο τυρί – ποντίκι, 

πλαστικοποιημένα κουβαδάκια με 

φτυάρια, αλεύρι, σουρωτήρι, μικρά 

αντικείμενα, μεγάλο μπολ, πλαίσιο 

της Μοντ. με velcro  

Δραστηριότητες 

 μετάγγιση νερού μέσω 

σφουγγαριού (παράρτημα 3, σελ. 

98, εικ. 2) 

 μετάγγιση νερού μέσω σύριγγας 

 ξεκλείδωμα/κλείδωμα κλειδιού 

της Μοντ. (παράρτημα 3, σελ. 

107, εικ.15) 

 πέρασμα  κορδονιού  μέσα από 

τρύπες (παράρτημα 3, σελ. 98, 

εικ. 1α & 1β) 

 αντιστοίχιση φτυαριών με 

κουβαδάκια με βάση το σχέδιο  

 ξεχώρισμα μικρών αντικειμένων 

με σουρωτήρι μέσα από ένα 

μεγάλο μπολ με αλεύρι 

 

Πίνακας 3 Σχεδιασμός γ’ βραχυπρόθεσμου 

Γ’ Βραχυπρόθεσμος 

(7 εβδομάδες) 
να βελτιώσουν την τριποδική λαβή 

 Αρχικός Σχεδιασμός Τελικός Σχεδιασμός 

Υλικά 

δίσκος, μια πεσέτα, λαβίδα, πομ πομ, 

καρτέλες ταύτισης χρωμάτων, 

σταγονόμετρο, μπολ με νερό, πατάκι 

μπάνιου (φάλαινα, καρδιά), βόλοι, 

πλαίσια της Μοντεσσόρι με μεγάλα 

 χρησιμοποιήθηκαν χρώματα 

ζαχαροπλαστικής για 

προσέλκυση ενδιαφέροντος 

στη μετάγγιση νερού και στο 
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κουμπιά, μικρά κουμπιά, κοπίτσες, 

φερμουάρ, σούστες, κορδόνια, κλιπς, 

μοντγκόμερι, ξύλινη απλώστρα, ρούχα 

από τσόχα, μανταλάκια μικρά και 

μεγάλα, αλάτι, πλασ/μένα σχήματα 

(τετράγωνο, κύκλος, τρίγωνο 

ορθογώνιο), ξύλινο πλαίσιο με βίδες 

διαφορετικού μεγέθους, ψαλίδι, 

λωρίδες με διαφορετικές γραμμές 

(πλάγιες, κάθετες, οριζόντιες, 

καμπύλες), λουκέτα 3 μεγεθών, 

κόφτης λαχανικών, αποφλοιωτής, 

φρούτα, λαχανικά, ξύλο κοπής 

χρωματισμό του αλατιού 

 η καρτέλα του ορθογωνίου 

χρησιμοποιήθηκε μόνο από 

τον Πασχάλη στο σχεδιασμό 

πάνω στο αλάτι 

 δε χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά 

για την προετοιμασία γεύματος 

Δραστηριότητες 

 αντιστοίχιση χρωμάτων σε καρτέλα 

με πομ πομ με το χέρι/λαβίδα 

(παράρτημα 3, σελ. 100 εικ. 3) 

 κρέμασμα μικρών ρούχων σε 

απλώστρα με μεγάλα και μικρά 

μανταλάκια (παράρτημα 3, 

σελ.108 εικ.16) 

 βίδωμα και ξεβίδωμα βιδών σε 

ξύλινο πλαίσιο (παράρτημα 3, 

σελ.103, εικ.6) 

 κλείδωμα/ξεκλείδωμα λουκέτων 

(παράρτημα 3, σελ.102, εικ. 5) 

 τοποθέτηση βόλων με το 

χέρι/λαβίδα σε βεντούζες 

(παράρτημα 3, σελ. 104, εικ. 8) 

 τοποθέτηση σταγόνων με 

σταγονόμετρο σε βεντούζες 

(παράρτημα 3, σελ.104, εικ. 9) 
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 κόψιμο διαφορετικών γραμμών 

(παράρτημα 3, σελ. 108 εικ. 17) 

 σχεδιασμός σχημάτων σε 

χρωματισμένο αλάτι (παράρτημα 

3, σελ.107 εικ. 14) 

 εξοικείωση με διαφορετικών ειδών 

κουμπωμάτων (παράρτημα 3, σελ. 

101-102, εικ. 4α – 4γ) 

 προετοιμασία γεύματος 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές, και τα 3 αγόρια συμβάδιζαν 

χωρίς σημαντικές αποκλίσεις, γι’ αυτό και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος 

τηρήθηκε. Επιπλέον, η μετάβαση από τον ένα βραχυπρόθεσμο στον άλλο γινόταν 

με σταδιακή αντικατάσταση των υλικών, δηλαδή υπήρχε παρουσίαση των νέων 

υλικών, αλλά στο τραπέζι των δραστηριοτήτων αφήνονταν και ορισμένα από τον 

προηγούμενο βραχυπρόθεσμο. Παρατηρήθηκε, ωστόσο, ότι τα νέα υλικά 

προσέλκυαν πάντα περισσότερο το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα με τις 

προηγούμενες δραστηριότητες να μην ασχολούνται. Επίσης, αν για κάποιο από 

τα νέα υλικά δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον ή ο βαθμός δυσκολίας ήταν 

μεγάλος, τότε ή δεν παρουσιάζονταν ή αν παρουσιάζονταν αποσύρονταν και 

επανέρχονταν κάποια άλλα υλικά, στα οποία όμως, ο μαθητής είχε περιθώριο 

βελτίωσης. 
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2.5 Ανάλυση δεδομένων 

 Το επόμενο στάδιο της έρευνας αφορά την ανάλυση των δεδομένων, όπως 

αυτή προκύπτει μέσα από την αρχική και την τελική αξιολόγηση των στοιχείων που 

συλλέχθηκαν μέσω των εργαλείων.  

 Σε πρώτη φάση, θα αναλυθεί το συνολικό σκορ για το κάθε παιδί από τα δύο 

τεστ, όπως αυτό συγκεντρώθηκε τόσο από την πρώτη φορά εφαρμογής όσο και από 

τη δεύτερη, με σκοπό να παρατηρηθεί το αρχικό επίπεδο των μαθητών, και στη 

συνέχεια να διαπιστωθούν τυχών διαφοροποιήσεις, αλλά και τα σημεία όπου 

παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις. 

 Η έρευνα, επιπλέον, οφείλει να προβάλει αν το πρόγραμμα στο σύνολό του 

ήταν ωφέλιμο για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών, αλλά και αν μέσα από αυτό 

μπόρεσε να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή για τους εκπαιδευτικούς του 

συλλόγου, με σκοπό να προτιμήσουν μελλοντικά την εφαρμογή του μοντεσσοριανού 

υλικού. Προκειμένου, λοιπόν, να επιτευχθεί ο έλεγχος αυτός, επιλέχθηκε μετά το 

πέρας τους προγράμματος παρέμβασης, να δοθούν τρία ερωτηματολόγια κοινωνικής 

εγκυρότητας στους ειδικούς παιδαγωγούς του συλλόγου, ένα για το κάθε παιδί. Τα 

ερωτηματολόγια αυτά, αναλύθηκαν βγάζοντας τους μέσους όρους για τις δύο 

παραμέτρους που εξετάζονται, δηλαδή για τις ερωτήσεις που αφορούν το υλικό και 

το πρόγραμμα. 
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Κεφάλαιο 3 – Αποτελέσματα της έρευνας 

 Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, ήταν το BOT-2, καθώς και το VMI-6. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι 

εφόσον τα εργαλεία αυτά δεν έχουν σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό, τα 

αποτελέσματα που παρατίθενται παρακάτω δε συμπεριλαμβάνουν τα σταθμισμένα 

κριτήρια που ορίζει το εκάστοτε εργαλείο, αλλά μόνο τα σκορ που συγκεντρώθηκαν 

από την κάθε υποκλίμακα, καθώς και συγκρίσεις των αρχικών και τελικών 

αποτελεσμάτων. 

 

3.1 Χάρης 

3.1.1 Αρχική Αξιολόγηση 

 Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 

αρχική και τελική αξιολόγηση της επίδοσης των αγοριών ήταν το BOT-2. Η ηλικία του 

Χάρη, όταν εφαρμόστηκε το εργαλείο ήταν 10 ετών και 9 μηνών και τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από τις επιμέρους υποκλίμακες, δηλαδή την ακρίβεια λεπτής 

κινητικότητας και την ολοκλήρωση λεπτής κινητικότητας, ήταν 16 πόντους στην 

καθεμία.  

To δεύτερο εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε, το VMI-6, 

εφαρμόστηκε στο σύνολό του, δηλαδή και οι τρεις υποκλίμακες. Στην πρώτη, λοιπόν, 

υποκλίμακα, τη Beery VMI-6, ο Χάρης συγκέντρωσε συνολικό σκορ 13, όπως και στη 

δεύτερη κλίμακα, δηλαδή την οπτική πρόσληψη, ενώ στην τρίτη που μετρά τον 

κινητικό συντονισμό συγκέντρωσε συνολικά 14 πόντους.  
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3.1.2 Τελική αξιολόγηση 

 Κατά τη διάρκεια της τελικής αξιολόγησης, ο μαθητής ήταν 11 ετών και 2 

μηνών (11:2). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την τελική εφαρμογή τόσο του 

BOT-2  ήταν αυξημένα. Πιο αναλυτικά, στην ακρίβεια λεπτής κινητικότητας, το σκορ 

του μαθητή ήταν στους 29 πόντους, επαυξημένο από το αρχικό κατά 13 πόντους, ενώ 

στην ολοκλήρωση λεπτής κινητικότητας, το σκορ του ήταν κατά 10 πόντους πιο 

μεγάλο από το αρχικό, δηλαδή στους 26 πόντους (Γράφημα 1).  

Γράφημα 1 Απόκλιση επίδοσης Χάρη BOT-2 

 

 

   Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το VMI-6 δείχνουν ότι το σκορ που 

σημειώθηκε για το Beery VMI ήταν 14 πόντοι από 12, ενώ για την οπτική πρόσληψη, 

παρουσιάστηκε μεγαλύτερη αύξηση κατά 4 πόντους. Στη τρίτη και τελευταία 

υποκλίμακα του κινητικού συντονισμού παρουσιάστηκε και εδώ αύξηση, αν και 

μικρή.  
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Γράφημα 2 Απόκλιση επίδοσης Χάρη VMI 

 

 

Αυτό που συμπεραίνεται από τον Πίνακα 2, είναι ότι υπήρξε αύξηση και στις 

τρεις υποκλίμακες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα ωφέλησε ολόπλευρα 

τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητάς του. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στη 

δεύτερη υποκλίμακα, όπου τηρείται συγκεκριμένος χρόνος, ο Χάρης, κατά τη δεύτερη 

εφαρμογή μπόρεσε να αναγνωρίσει με μεγαλύτερη ταχύτητα δύο ίδια σχήματα 

επιλέγοντας ανάμεσα από πολλά. 

 

3.2 Πασχάλης 

3.2.1 Αρχική Αξιολόγηση 

 Κατά την πρώτη αξιολόγηση με τη χρήση του BOT-2 ο Πασχάλης είχε 

χρονολογική ηλικία 9 ετών και 3 μηνών (9:3). Το σκορ, λοιπόν, που συγκεντρώθηκε 

στην ακρίβεια λεπτής κινητικότητας ήταν 16 πόντοι και στην ολοκλήρωση λεπτής 

κινητικότητας ήταν 17.  
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το σκορ του ανήλθε για το Beery VMI στους 13 πόντους, ενώ για την οπτική 

πρόσληψη στους 14. Όσον αφορά την τελευταία υποκλίμακα του κινητικού 

συντονισμού, συγκέντρωσε και το υψηλότερο σκορ που ήταν 15 πόντοι. 

 

3.2.2 Τελική Αξιολόγηση 

 Στην επαναξιολόγηση που διεξήχθη τρεις μήνες μετά το πρόγραμμα 

παρέμβασης με το BOT-2, τα αποτελέσματα και για τον Πασχάλη εμφανίζονται να 

είναι θετικά. Ο μαθητής όταν εφαρμόστηκε το τεστ ήταν 9 ετών και 6 μηνών (9:6). Το 

σκορ που προέκυψε στην ακρίβεια λεπτής κινητικότητας σημείωσε σχεδόν 50% 

αύξηση και ανήλθε στους 29 πόντους, ενώ  στην ολοκλήρωση λεπτής κινητικότητας 

υπήρξε αύξηση της τάξεως το 30%, συγκεντρώνοντας 25 πόντους.  

Γράφημα 3 Απόκλιση επίδοσης Πασχάλη BOT-2 
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Γράφημα 4 Απόκλιση επίδοσης Πασχάλη VMI 

 

Τα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης, όπως προέκυψαν από την εφαρμογή 

του VMI-6, και όπως φαίνονται από το γράφημα 4, δείχνουν να είναι και αυτά 

ενθαρρυντικά για την πρόοδο του μαθητή. Στην πρώτη υποκλίμακα, τη Beery VMI, το 

σκορ αυξήθηκε κατά 2 πόντους, ενώ τόσο στην οπτική πρόσληψη όσο και στον 

κινητικό συντονισμό το σκορ ανέβηκε κατά το 1/4 της αρχικής τιμής.  

  

3.3 Λεωνίδας 

3.3.1 Αρχική Αξιολόγηση 

 Κατά την αρχική αξιολόγηση των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας του 

Λεωνίδα, το παιδί είχε χρονολογική ηλικία 9 ετών και 3 μηνών (9:3). Στο πρώτο μέρος 

συγκέντρωσε 12 πόντους και στο δεύτερο το σκορ του ήταν μόλις 8 πόντοι. 

 Τα αποτελέσματα από το δεύτερο εργαλείο αξιολόγησης, έδειξαν ότι στο 

Beery VMI συγκέντρωσε 12 πόντους, για την οπτική πρόσληψη 14 και για τον κινητικό 

σχεδιασμό 15 πόντους.  
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 Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στο τεστ ήταν πολλαπλές, καθώς την περίοδο 

που εφαρμόστηκε το τεστ το παιδί, λόγω των χριστουγεννιάτικων διακοπών, της 

γνωριμίας με ένα νέο πρόσωπο και της νέας διαδικασίας που του παρουσιάστηκε, 

φάνηκε να αποδιοργανώνεται και έτσι τα αποτελέσματα που παρήγαγε ήταν 

συγκεχυμένα.  

 

3.3.2 Τελική Αξιολόγηση  

 Τα αποτελέσματα, που αναδείχθηκαν από την εκ νέου εφαρμογή του 

εργαλείου BOT-2 παρουσιάζουν το πρόγραμμα να είχε θετικότατη επίδραση στο 

μαθητή. Στην ακρίβεια λεπτής κινητικότητας, ο Λεωνίδας συγκέντρωσε εμφανώς το 

μεγαλύτερο σκορ το οποίο ήταν περισσότερο από το διπλάσιο του αρχικού σκορ, ενώ 

στην ολοκλήρωση λεπτής κινητικότητας το σκορ που σημειώθηκε άγγιξε το τριπλάσιο 

της αρχικής τιμής, δηλαδή από τους 8 σκαρφάλωσε στους 22 πόντους.  

Γράφημα 5 Απόκλιση επίδοσης Λεωνίδα BOT-2 
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Γράφημα 6 Απόκλιση επίδοσης Λεωνίδα VMI 
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3.4  Συγκριτικά γραφήματα επίδοσης 

Γράφημα 7 Συγκεντρωτικά αρχικά αποτελέσματα BOT-2 
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Γράφημα 8 Συγκεντρωτικά τελικά αποτελέσματα BOT-2 
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Γράφημα 9 Συγκεντρωτικά αρχικά αποτελέσματα VMI 
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 Τέλος, στο γράφημα 10, όπου βρίσκονται συνολικά οι τελικές επιδόσεις των 

τριών αγοριών για το VMI, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο σκορ κρατά και πάλι ο 

Λεωνίδας. Στο πρώτο μέρος του τεστ, στο Beery VMI σημείωσε 15 πόντους 

ξεπερνώντας το Χάρη και τον Πασχάλη κατά 1 και 3 πόντους αντιστοίχως. Στην οπτική 

πρόσληψη υπήρξε ισοψηφία με το Χάρη, ενώ στον κινητικό σχεδιασμό ξεπέρασε κατά 

3 πόντους το Χάρη και κατά 2 πόντους τον Πασχάλη. 

  

3.5 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου κοινωνικής εγκυρότητας 

 Μετά το πέρας του προγράμματος παρέμβασης, προκειμένου να διαπιστωθεί 

αν το υλικό και το πρόγραμμα, ωφέλησαν όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και γενικότερα το 

περιβάλλον τους, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για τον έλεγχο της 

κοινωνικής εγκυρότητας. Το ερωτηματολόγιο αυτό, απαντήθηκε συνολικά από τρία 

άτομα, τα οποία ήταν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των παιδιών στο σύλλογο. Έτσι, για 

το κάθε παιδί ξεχωριστά, λήφθηκαν υπόψη διαφορετικοί παράγοντες, προκειμένου 

να απαντηθούν οι ερωτήσεις και εν τέλει να ελεγχθεί η επίδραση του προγράμματος. 

Οι ερωτήσεις που περιλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο διακρίθηκαν σε δύο 

κατηγορίες, ανάλογα με το τι εξετάζουν. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν ερωτήσεις 

αναφορικά με το πρόγραμμα και με το υλικό. Τα αποτελέσματα των 

ερωτηματολογίων (παράρτημα 2) παρουσιάζονται ιδιαιτέρως θετικά, καθώς η 

πλειοψηφία των απαντήσεων, τόσο αναφορικά με το πρόγραμμα τόσο και με το 

υλικό, κινήθηκαν μεταξύ του «Συμφωνώ απόλυτα» και «Συμφωνώ».  
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Πίνακας 11 Μέσος όρος απόψεων για το πρόγραμμα 

  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τον 
πρόδρομο για το επόμενο αναπτυξιακό στάδιο του 
παιδιού σε επίπεδο λεπτής κινητικότητας. 

2 0 

 
Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος θα 
ενισχύσουν την αυτονομία του παιδιού σε 
δεξιότητες καθημερινής ζωής. 

2 0 

 
Το πρόγραμμα ήταν κατάλληλο για τις δυσκολίες του 
παιδιού. 

1,67 0,57 

Πιστεύω ότι το πρόγραμμα ενίσχυσε την προσοχή 
του παιδιού. 

1,67 0,57 

Γενικότερα για τους μαθητές με δυσκολίες στη λεπτή 
κινητικότητα ή/και οπτικοκινητικού συντονισμού, το 
πρόγραμμα αυτό θα ήταν κατάλληλο. 

1,67 0,57 

Το πρόγραμμα συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη 
των λεπτών δεξιοτήτων του παιδιού. 

1,33 0,57 

Το πρόγραμμα συνέβαλε στη διατήρηση των ήδη 
κατακτημένων λεπτών δεξιοτήτων του παιδιού. 

1,33 0,57  

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ποικιλία 
δραστηριοτήτων και υλικών, γεγονός που κρατούσε 
αμείωτο το ενδιαφέρον του παιδιού. 

1,33 0,57 

 

Στο Πίνακα 7, παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων που δόθηκαν 

για τη συμβολή του προγράμματος στην αυτονομία του παιδιού και το ρόλο του ως 

προετοιμασία για το επόμενο αναπτυξιακό στάδιο στην λεπτή κίνηση, ήταν το 

«Συμφωνώ». Κλιμακωτά φαίνεται να είναι η πορεία των υπόλοιπων απαντήσεων. 

Σχετικά με το αν το πρόγραμμα ανταποκρινόταν στα προβλήματα λεπτής 

κινητικότητας των παιδιών, για το αν ενισχύθηκε η προσοχή του και για το αν το 

πρόγραμμα αυτό θα ήταν κατάλληλο για άλλους μαθητές με τις αντίστοιχες 

δυσκολίες, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών έχουν ροπή προς το «Συμφωνώ». 
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Ωστόσο, αυτό ανατρέπεται, αφού για τις ερωτήσεις σχετικά με τη συμβολή του 

προγράμματος στις ήδη κεκτημένες δεξιότητες λεπτής κινητικότητας, αλλά και στην 

περαιτέρω ανάπτυξή τους, καθώς και για την ποικιλία του υλικού που κρατούσε σε 

εγρήγορση το ενδιαφέρον των παιδιών, οι απαντήσεις κλίνουν εμφανώς προς την 

απάντηση «Συμφωνώ απόλυτα».  

 

Πίνακας 12 Μέσος όρος απόψεων για το υλικό 

  
Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Το υλικό, αν και οπτικά οικείο προς το παιδί, δεν είχε 
χρησιμοποιηθεί ξανά σε πρόγραμμα παρέμβασης (π.χ. 
βίδες). 

2 0 

 
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αποτελεί μέρος της 
καθημερινής ζωής του παιδιού και άρα οικείο του. 

1,67 0,577 

 
Το υλικό είχε ξεκάθαρο στόχο για το παιδί. 

1,67 0,577 

 
Είναι πιθανό να χρησιμοποιήσω μελλοντικά αντίστοιχο 
υλικό σε άλλους μαθητές με δυσκολίες στη λεπτή 
κινητικότητα. 

1,67 0,577 

 
Θα σύστηνα το υλικό αυτό και σε άλλους εκπαιδευτικούς. 
 

1,67 0,577 

 
Το υλικό ήταν εύχρηστο για το παιδί. 

1,33 0,577 

 

 Τώρα, όσον αφορά τις απόψεις  για το υλικό του προγράμματος, παρατηρείται 

από τον Πίνακα 8, ότι με εξαίρεση την ερώτηση για τη μη συμπερίληψη οπτικά 

οικείων αντικειμένων σε αντίστοιχο πρόγραμμα, όπου οι μέσοι όροι των απαντήσεων 

συγκλίνουν στο «Συμφωνώ», και την ερώτηση σχετικά με την ευχρηστία του υλικού 

από την πλευρά του παιδιού, όπου οι απαντήσεις έχουν ροπή προς το «Συμφωνώ 

απόλυτα», οι υπόλοιπες κλίνουν προς το «Συμφωνώ».  
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Κεφάλαιο 4 - Συζήτηση – Συμπεράσματα- Προτάσεις 

4.1 Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, όπως αναφέρθηκε αρχικά, είναι η διερεύνηση 

της επίδρασης του μοντεσσοριανού υλικού των πρακτικών δεξιοτήτων της 

καθημερινής ζωής στην λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό 

παιδιών με αυτισμό και νοητική αναπηρία. Για να εξεταστεί σφαιρικά το θέμα αυτό 

και να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχει θετική επίδραση, είναι σκόπιμο να απαντηθούν 

τα διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στο υποκεφάλαιο 1.4. 

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, το πρώτο διερευνητικό ερώτημα που θα πρέπει να 

απαντηθεί, αφορά την εξέταση των αποτελεσμάτων της αρχικής και τελικής 

αξιολόγησης των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Ωστόσο, προκειμένου να 

εξεταστεί ολοκληρωμένα το ερώτημα αυτό, θα πρέπει να απαντηθεί παράλληλα και 

το δεύτερο ερώτημα σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα παιδιά και πώς 

αυτές βελτιώθηκαν. 

Τα εργαλεία με τα οποία διαπιστώθηκε η επίδοση των παιδιών, πριν την 

έναρξη του προγράμματος παρέμβασης και μετά το πέρας αυτού, ήταν το BOT-2 και 

το VMI-6, ενώ αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, ζητήθηκε από τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς των παιδιών του Συλλόγου «Δράση για το Κάτι Άλλο» να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για το κάθε παιδί, το οποίο στόχευε στον έλεγχο 

κοινωνικής εγκυρότητας του προγράμματος και του υλικού. 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν συνολικά από το BOT-2, παρατηρείται 

ότι και για τα τρία τα αγόρια υπήρξε σημαντική αύξηση στην επίδοσή τους. Οι 

δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Χάρης στην πρώτη εκτέλεση των δραστηριοτήτων του 
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BOT-2, ήταν γενικευμένες και δεν αφορούσαν, για παράδειγμα, τις τελευταίες 

δραστηριότητες, όπου το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται αισθητά. Στο πρώτο μέρος, 

όπου εξετάζεται η ακρίβεια της λεπτής κινητικότητας, ο μαθητής δυσκολεύτηκε στο 

να διατηρήσει σταθερό το χέρι του μέσα στο περίγραμμα, λόγω μικρής μυϊκής 

υποτονίας και σαφώς αυτό κλιμακωνόταν, όταν έπρεπε να εκτελέσει δραστηριότητες 

μέσα σε περιορισμένο πλαίσιο (π.χ. βάψιμο μέσα σε ένα μικρό κύκλο/αστέρι – item 1 

& 2 σχεδιασμός διαδρομής – items 3 & 4). Στη δραστηριότητα με το δίπλωμα των 

γωνιών μπόρεσε να μιμηθεί την κίνηση, όμως δεν μπόρεσε να κατανοήσει ότι η 

τσάκιση έπρεπε να γίνει πάνω στη μαύρη γραμμή. Το κόψιμο του κύκλου δεν ήταν 

ολοκληρωμένο, καθώς αδυνατούσε να περιστρέψει το χαρτί ενώ ταυτόχρονα κόβει, 

με αποτέλεσμα ο κύκλος να βγει με αρκετές γωνίες, αλλά και να κοπεί πιο μέσα από 

τη μαύρη γραμμή. Στο δεύτερο μέρος του τεστ, ο Χάρης είχε το θετικό, ότι ενώ έπρεπε 

να σχεδιάσει το εκάστοτε σχέδιο μέσα σε ένα πλαίσιο, αυτό ήταν αρκετά ευρύ, κάτι 

που φάνηκε να τον αγχώνει λιγότερο. Αυτό που έδειξε το κομμάτι αυτό, ήταν ότι το 

παιδί, ναι μεν μπορούσε να αναγνωρίσει λεκτικά κάποια βασικά σχήματα που 

αναπαρίστανται (είπε αυθόρμητα τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος), ωστόσο δεν τα είχε 

κατακτήσει σε επίπεδο αναπαράστασης, με εξαίρεση τον κύκλο. Αυτό, λοιπόν, που 

έκανε ήταν ότι αναπαρήγαγε όλα τα σχήματα ως ένα μικρό, κυκλικό σχήμα. 

Κατά τη επαναξιολόγηση με το BOT-2, παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής κρατούσε 

πιο χαμηλά το μολύβι, ασκούσε περισσότερη δύναμη και κρατούσε πιο σταθερά το 

χέρι του, εστιασμένο στο εκάστοτε πλαίσιο. Στο πρώτο μέρος του τεστ, έβαψε 

μεγαλύτερη επιφάνεια από το εσωτερικό των σχημάτων που του δόθηκαν, συγκριτικά 

με το αρχικό τεστ. Επιπλέον, οι γραμμές των διαδρομών που σχεδίασε στα items 3 και 

4, αν και όχι ευθυγραμμισμένες, βρίσκονται ως επί τω πλείστο εντός του πλαισίου. 
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Όσον αφορά την αναπαραγωγή των σχημάτων, φάνηκε ότι το παιδί σχεδίαζε με 

μεγαλύτερη σιγουριά, κάτι που διαφαίνεται από το τελείωμα των γραμμών, αλλά και 

το μέγεθός τους, το οποίο ανταποκρινόταν στην πλειοψηφία τους στο παράδειγμα. 

Επιπλέον, ο μαθητής μπόρεσε να αναπαραστήσει σε μεγάλο βαθμό τα βασικά 

σχήματα ή έστω τμήμα αυτών που δεν αναπαρήγαγε στην αρχική αξιολόγηση, με 

εξαίρεση τα τελευταία, όπου ο βαθμός δυσκολίας αυξανόταν σημαντικά.  

Στο VMI-6 οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Χάρης ήταν διαβαθμισμένης 

δυσκολίας και συγκεκριμένα φάνηκε να δυσκολεύεται στην αναπαραγωγή σχημάτων 

με γωνίες (π.χ. τετράγωνο κτλ.) και με λεπτομέρειες (βελάκια). Στην κλίμακα της 

οπτικής πρόσληψης, το παιδί δυσκολεύτηκε σε αντίστοιχο επίπεδο. Δηλαδή, όσο πιο 

σύνθετο και με περισσότερες λεπτομέρειες ήταν το δοθέν σχήμα, το οποίο έπρεπε να 

αντιστοιχίσει βρίσκοντας το ίδιο από μια σειρά παραπλήσιων σχημάτων, τόσο 

λιγότερες ήταν οι πιθανότητες να το εντοπίσει, γι’ αυτό και στα τελευταία σχήματα 

αδυνατούσε να ανταπεξέλθει, σημειώνοντας πολλαπλές λανθασμένες επιλογές. 

Τέλος, στον κινητικό συντονισμό αυτό που τον δυσκόλεψε ήταν η διατήρηση της 

σταθερότητας του χεριού του μέσα σε περιορισμένο πλαίσιο, όπως και στο BOT-2. 

Επιπλέον, όσο πιο σύνθετο γινόταν το σχήμα τόσο περισσότερο αποδιοργανωνόταν, 

σχηματίζοντας γραμμές με τυχαία σειρά, με αποτέλεσμα να παραλείπει κάποιες. 

Στη δεύτερη αξιολόγηση του VMI-6 μετά το πρόγραμμα, η μεγαλύτερη αύξηση 

παρουσιάστηκε στην οπτική πρόσληψη, όπου το παιδί κατάφερε να ταυτίσει 

περισσότερα σχήματα και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Στην Beery VMI κατάφερε να 

αναπαραστήσει δύο σχήματα περισσότερα και με καλύτερες λεπτομέρειες, ενώ στην 

τρίτη υποκλίμακα του κινητικού σχεδιασμού, μπόρεσε να διατηρήσει πιο σταθερό το 
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χέρι του, με αποτέλεσμα ο σύνδεση των μαύρων τελειών να βρίσκονται ως επί το 

πλείστο μέσα στο πλαίσιο. 

 Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Πασχάλης κατά την πρώτη αξιολόγηση με το 

BOT-2, στο πρώτο μέρος, είχαν να κάνουν με τη σταθερότητα του χεριού μέσα σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο, ιδιαίτερα στο item 4 στο οποίο έπρεπε να σχηματίσει μια 

καμπυλωτή διαδρομή του αυτοκινήτου για το σπίτι, με το περιθώριο μέσα στο οποίο 

έπρεπε να κινηθεί, να είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Επιπλέον, αυτό που 

παρατηρήθηκε ήταν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχε την υπομονή να 

ασχοληθεί επιμελώς με τη δραστηριότητα, όπως το δίπλωμα της σελίδας, το οποίο 

έκανε βιαστικά και χωρίς να προσέξει τις μαύρες γραμμές πάνω στις οποίες έπρεπε να 

γίνει η τσάκιση. Στο δεύτερο μέρος, είχε ελαφρώς καλύτερη επίδοση, ενδεχομένως 

γιατί το πλαίσιο στο οποίο μπορούσε να κινηθεί ήταν επαρκώς ευρύ. Αυτό που 

παρατηρήθηκε εδώ, ήταν ότι προσπάθησε να σχηματίσει τα βασικά σχήματα, όμως, 

χωρίς προσεγμένες λεπτομέρειες (γωνίες και σωστό μέγεθος σύμφωνα με το δοθέν 

σχήμα), ενώ τα σχήματα που δεν είχε δει ξανά, αδυνατούσε να συλλάβει το 

σχεδιασμό τους, με αποτέλεσμα να σχεδιάζει τυχαίες γραμμές. 

 Κατά την επαναξιολόγηση φάνηκε να τα πηγαίνει καλύτερα στη 

δραστηριότητα που αφορούσε το κόψιμο, καθώς αυτήν τη φορά, διατήρησε τις 

γραμμές του σε μεγαλύτερο βαθμό εντός των πλαισίων, ενώ και στο κόψιμο του 

κύκλου παρουσίασε βελτίωση, αφού έκοψε περισσότερο κυκλικά και με λιγότερες 

γωνίες. Ακόμη, στη δραστηριότητα του διπλώματος, έδειχνε πιο συγκεντρωμένος, 

έλαβε υπόψιν του τα όρια που υπάρχουν στο χαρτί, και στο σύνολό της εκτέλεσε 

ολόσωστα την άσκηση. Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος, όπου έπρεπε να σχεδιάσει 
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σχήματα, φάνηκε ότι οι γραμμές του στο σχεδιασμό των βασικών σχημάτων ήταν πιο 

ξεκάθαρες και οριοθετημένες. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του VMI-6, επιβεβαιώθηκε αυτό που διαπιστώθηκε 

στο BOT-2, δηλαδή ότι τα οικεία του σχήματα προσπαθεί να τα εκτελέσει χωρίς όμως 

να δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες, ενώ για τα καινούργια, αδυνατεί να συλλάβει το 

σωστό συνδυασμό γραμμών (π.χ. γωνίες αντί για καμπύλες), αλλά και το σωστό 

κινητικό σχεδιασμό. 

Στην επαναξιολόγηση, η γενική διαπίστωση ήταν ότι ο Πασχάλης φάνηκε να 

είναι πιο συγκεντρωμένος συγκριτικά με την αρχική, σχεδίαζε πιο σταθερές γραμμές 

και τόσο στην πρώτη όσο και στην τρίτη υποκλίμακα, κάθε φορά παρακολουθούσε το 

αρχικό σχήμα, προκειμένου να το αναπαραστήσει όσο καλύτερα μπορούσε, στο 

δεύτερο μέρος μπόρεσε να ταυτίσει σωστά τρία σχήματα περισσότερα μέσα στο 

χρόνο που προβλέπεται, ωστόσο στα τελευταία items, όπου ο συνθετότητα των 

σχημάτων και η ποσότητα αυξάνονται, η επίδοσή του ήταν χαμηλή. 

Αναφορικά με την επίδοση του Λεωνίδα, κατά την πρώτη εφαρμογή του BOT-

2, η διατήρηση του βαψίματος μέσα στο πλαίσιο ήταν σχεδόν μηδενική αν και έδωσε 

την εντύπωση ότι αντιλαμβανόταν το πού πρέπει να κινηθεί λόγω της κίνησής του 

γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή. Το κόψιμο το κύκλου δεν ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς, διότι αδυνατούσε να περιστρέψει το χαρτί ενώ παράλληλα έκοβε, και το 

δίπλωμα των γωνιών του χαρτιού ήταν μια διαδικασία που έδειξε να μην κατανοεί. 

Τέλος, ο σχεδιασμός των σχημάτων του ήταν ιδιαίτερα μπερδεμένος με αποτέλεσμα 

να μην καταφέρει να δημιουργήσει σχεδόν κανένα ολοκληρωμένο σχήμα. 
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Κατά τη δεύτερη εφαρμογή, ο μαθητής τα πήγε αισθητά καλύτερα σε αρκετά 

items. Η συγκέντρωσή του ήταν σαφώς καλύτερη, οι γραμμές του πιο σταθερές, ενώ 

την άσκηση διπλώματος τη διεκπεραίωσε χωρίς καμία δυσκολία, αντιλαμβανόμενος 

πλέον τα όρια που υπήρχαν σχεδιασμένα στο χαρτί. Τα σχήματά του, στο δεύτερο 

μέρος του τεστ, δεν ήταν πλέον με μουτζούρες, ενώ τα πρώτα σχήματα, τα βασικά, 

έδειξε ότι μπορεί να τα εκτελέσει με σχετική ευκολία.  

Και στην πρώτη εκτέλεση του VMI-6, όπως και στην πρώτη εφαρμογή του BOT-

2, διαπιστώθηκε η δυσκολία του παιδιού σχετικά με την αναπαραγωγή σχημάτων, 

καθώς μπόρεσε να αποδώσει μόνο τις αρχικές γραμμές και ελάχιστα σχήματα, ενώ 

στην τρίτη υποκλίμακα του κινητικού σχεδιασμού, είχε ακριβώς την ίδια επίδοση. 

Επιπλέον, στην ταύτιση σχημάτων, στην επόμενη υποκλίμακα, κατάφερε να ταυτίσει 

λιγότερα από τα μισά σχήματα και πολύ πιθανώς κάποια να ήταν και τυχαία. 

Στην επαναξιολόγηση, ο Λεωνίδας εκτός από τη συγκέντρωση, η οποία 

συγκριτικά με του πρώτου τεστ ήταν ιδιαιτέρως βελτιωμένη, έδειξε ότι πλέον μπορεί 

να περιορίσει την κίνησή του ευκολότερα, σε σύγκριση με πριν από τρεις μήνες, ενώ η 

οπτική του πρόσληψη μέσω της ταύτισης ενός σχήματος ανάμεσα από πολλά, άρχισε 

να βελτιώνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αναγνώριση απλών σχημάτων και 

ανάμεσα από λιγότερα από τέσσερα σχήματα. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι στην τελική επίδοση του Λεωνίδα,  η οποία 

παρουσιάζεται δυόμιση φορές υψηλότερη από την αρχική, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψιν το γεγονός, ότι ενδεχομένως η αρχική του αξιολόγηση να ήταν ελαφρώς πιο 

υψηλή αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι συγκυρίες που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, ωστόσο λόγω του περιορισμού του χρόνου, το τεστ αυτό έπρεπε να ληφθεί 
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υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το γεγονός ότι σημειώθηκε αύξηση παραμένει, 

έστω και αν αυτή είναι ελάχιστα μικρότερη.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο ελέγχου κοινωνικής 

εγκυρότητας, διαπιστώνεται ότι η αντίληψη των εκπαιδευτικών του συλλόγου, τόσο 

απέναντι στο πρόγραμμα όσο και στο υλικό υπήρξε θετικότατη, κάτι που 

συμπεραίνεται από το γεγονός ότι οι μέσοι όροι των απαντήσεών τους κυμάνθηκαν 

μεταξύ του «Συμφωνώ Απόλυτα» και του «Συμφωνώ».  

Για την κοινωνική εγκυρότητα, όμως, του προγράμματος, δεν είναι μόνο η 

άποψη των εκπαιδευτικών που προσμετράται, αλλά και των ίδιων των παιδιών, η 

οποία εκφράστηκε από το καθένα με διαφορετικό τρόπο. Οι διαθέσεις και των τριών 

παιδιών, δίνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος μέσω της συμπεριφοράς 

τους, ήδη από τις πρώτες κιόλας φορές που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα.  

Ο Πασχάλης, αρχικά, και μέχρι να συνηθίσει έναν νέο ενήλικα, ήταν 

διστακτικός και αντιδραστικός, στοιχεία που στην πορεία αμβλύνθηκαν, όταν μπήκε 

στη διαδικασία να δοκιμάσει τις νέες δραστηριότητες που του παρουσιάστηκαν. 

Σαφώς και υπήρχαν κάποια υλικά που δεν του κέντρισαν το ενδιαφέρον, ωστόσο το 

γεγονός ότι του δόθηκε από την πρώτη στιγμή η ελευθερία να επιλέξει με τι θέλει να 

ασχοληθεί, τον παρακίνησε να συμμετέχει χωρίς να χρειάζεται κάποιος από το 

προσωπικό του συλλόγου να τον παροτρύνει (ως οικείο του πρόσωπο). Επιπλέον, αν 

και ο Πασχάλης έχει προφορικό λόγο, τις περισσότερες φορές δεν εκφράζει λεκτικά 

αυτό που επιθυμεί, κάτι που προκάλεσε έκπληξη, όταν, από ένα σημείο και μετά, 

αφού έμπαινε στην αίθουσα, ζητούσε από μόνος του συγκεκριμένες δραστηριότητες 

(«Θέλω το μπλε νερό» (παράρτημα 3, εικόνα 7)). Μια ακόμη κίνηση από πλευράς του 
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που έδειξε να αρέσκεται πολύ στο υλικό του προγράμματος, ήταν και το γεγονός ότι 

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, έμπαινε στην αίθουσα, όπου η ερευνήτρια 

ετοίμαζε το υλικό και επέλεγε το υλικό με το οποίο επιθυμούσε να ασχοληθεί και 

ξεκινούσε τη δραστηριότητα. Η συμπεριφορά αυτή εκδηλωνόταν ακόμα και όταν είχε 

τελειώσει για την ημέρα εκείνη το πρόγραμμα μαζί του. 

Την παραπάνω συμπεριφορά επιδείκνυε και ο δίδυμος αδερφός του, ο 

Λεωνίδας, ο οποίος αν και έδειχνε να μην έχει καμία επαφή μαζί του, προέβαινε στην 

ίδια κίνηση. Στην αίθουσα έμπαινε ακόμα και όταν η ερευνήτρια δεν ήταν μέσα και 

προσπαθούσε να βρει μέσα από τις σακούλες, όπου φυλασσόταν το υλικό, 

αντικείμενα για να ασχοληθεί. Επιπλέον, ένα άλλο στοιχείο που παρουσίαζε, 

εξωτερικεύοντας την θετική του στάση για το πρόγραμμα, ήταν το γεγονός ότι, μετά 

από ένα μήνα που άρχισε να μπαίνει στο κλίμα του προγράμματος, κάθε φορά που το 

πρόγραμμα ολοκληρωνόταν για εκείνη την ημέρα και η ερευνήτρια του ανακοίνωνε 

ότι ήταν η ώρα του διαλείμματος, εκείνος αντί να βγει έξω, σηκωνόταν από τη θέση 

του, πλησίαζε το τραπέζι με τα υλικά, για να πάρει κάτι που δεν επέλεξε 

προηγουμένως και επέστρεφε στο τραπέζι του για να καταπιαστεί με αυτό. 

Τέλος, όσον αφορά το Χάρη, επειδή το παιδί αυτό είχε καλό προφορικό λόγο, 

ήταν η μοναδική περίπτωση που μπόρεσε να δώσει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις 

αναφορικά με το ποιες δραστηριότητες του άρεσαν πιο πολύ, ωστόσο στην ερώτηση 

αν υπήρχε κάτι που δεν του άρεσε, δεν μπόρεσε να απαντήσει. Επιπλέον, τις ημέρες 

που βρισκόταν η ερευνήτρια στο σύλλογο για το πρόγραμμα, κάθε φορά που ο Χάρης 

την έβλεπε τη ρωτούσε προσεγγίζοντάς την «Πότε θα με πάρεις να κάνουμε μάθημα;» 

ή «Θα κάνουμε σήμερα μάθημα;». 
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Από τις παραπάνω, λοιπόν, απαντήσεις των παιδιών, από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών του συλλόγου που δόθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων, και φυσικά 

από την αρχική και τελική αξιολόγηση της επίδοσης των παιδιών, συμπεραίνεται ότι 

το μοντεσσοριανό υλικό των πρακτικών δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, ωφέλησε 

σημαντικά τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας των μαθητών, ενώ βασικό στοιχείο 

ήταν και το γεγονός ότι αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε με ευχάριστο τρόπο και 

προάγοντας την ελεύθερη βούληση των συμμετεχόντων. Επιπλέον, η νέα αυτή 

εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας, φάνηκε να κάνει θετική εντύπωση στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό του συλλόγου, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα όχι 

μόνο να εφαρμόσουν και οι ίδιοι μελλοντικά κάτι αντίστοιχο, αλλά και να συνεχίσουν 

στο ίδιο πλαίσιο με τα παιδιά του προγράμματος. 

Συμπεραίνοντας, λοιπόν, από τα αποτελέσματα του προγράμματος, 

διαπιστώνεται ότι το υλικό της μοντεσσοριανής αγωγής πράγματι μπορεί να 

βελτιώσει τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας των παιδιών (Ansari & Winsler,2014).  

Παρόλο που το δείγμα ήταν μικρό, τα στοιχεία συνάδουν με τις προηγούμενες 

μελέτες που διεξήχθησαν στο πεδίο αυτό και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έρευνα των 

Rule και Stewart (2002), όπου παρουσιάστηκε μικρή βελτίωση στις δεξιότητες λεπτής 

κινητικότητας, αλλά το πιο σημαντικό ήταν το γεγονός της έντονης επιθυμίας και του 

ενθουσιασμού των παιδιών να ασχοληθούν με το Μοντεσσοριανό υλικό. Έτσι, και 

στην έρευνα αυτή, το υλικό φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τα τρία αγόρια, 

εκδηλώνοντάς το μέσα από διάφορες πράξεις και συμπεριφορές, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει κίνητρο για μάθηση.  
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Όσον αφορά τον οπτικοκινητικό συντονισμό και την οπτική πρόσληψη, που 

εξετάστηκαν μέσα από το VMI-6, φάνηκε ότι το υλικό των πρακτικών δεξιοτήτων 

καθημερινής ζωής, συνέβαλε στην αύξησή του, κάτι που συμπίπτει και με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Bhatia, Davis και Shamas-Brandt (2015). Τα πρόσφατα 

αυτά δεδομένα, ουσιαστικά, όμως, επιβεβαιώνουν και τις παλαιότερες έρευνες των 

Pendergast (1969) και Stodolsky και Karlson (1972, όπως αναφέρονται στο Rule & 

Stewart 2002 και στο Bhatia, Davis & Shamas-Brandt, 2015), παρόλο που δεν υπήρχε η 

παράμετρος του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου.  

Το τρίτο και τελευταίο διερευνητικό ερώτημα που μένει να απαντηθεί 

σχετίζεται με τις αλλαγές και τις προσαρμογές που χρειάστηκαν να γίνουν στο υλικό 

κατά την πορεία του προγράμματος. Για παράδειγμα, ορισμένα από τα υλικά που 

επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν, τελικά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα λόγω 

διατροφικών εμποδίων από την πλευρά των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχε 

βλέψη να χρησιμοποιηθούν αποφλοιωτής και κόφτης λαχανικών, με στόχο να 

συνδυαστούν διαφορετικές κινήσεις, ώστε τα παιδιά να εξασκηθούν στην 

προετοιμασία γεύματος. Η δραστηριότητα αυτή επρόκειτο να ενταχθεί στις 

τελευταίες δραστηριότητες του προγράμματος παρέμβασης, όπου το επίπεδο 

δυσκολίας κλιμακωνόταν.  

Μια από τις προσαρμογές που χρειάστηκε να γίνει αφορούσε τη συνολική 

διδασκαλία απευθυνόμενη στον Πασχάλη. Ο μαθητής από την πρώτη κιόλας ημέρα 

φάνηκε να αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία ως προς το πού θα κάτσει. Αδυνατούσε να 

καθίσει σε καρέκλα, καθώς έπειτα από λίγο ένιωθε την ανάγκη να σηκωθεί και να 

περπατήσει μέσα στην αίθουσα. Η χρυσή τομή που τελικά εφαρμόστηκε ήταν απλώς 
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η μετάβαση από το χώρο του τραπεζιού και της καρέκλας, στο χώρο του καναπέ. 

Πράγματι, το παιδί έδειξε να συγκεντρώνεται εμφανώς περισσότερο όντας 

καθισμένος σε μαλακή επιφάνεια και μάλιστα, το εντυπωσιακό ήταν ότι υπήρξε 

εξαιρετικά προσεκτικός, όσον αφορά τη σταθερότητα με την οποία κρατούσε τα υλικά 

μέσα στο δίσκο.  

Μία άλλη προσαρμογή που χρειάστηκε να γίνει, είχε να κάνει με ένα από τα 

πλαίσια ντυσίματος της Μοντεσσόρι και συγκεκριμένα το δέσιμο κορδονιού. Εδώ θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι με τη δραστηριότητα αυτή, κατάφερε να ασχοληθεί μόνο ο 

Λεωνίδας, καθώς για τα υπόλοιπα πλαίσια είχε ήδη κατακτήσει το πώς 

διεκπεραιώνονται, επομένως κρίθηκε κατάλληλο το να προχωρήσει και στο 

τελευταίο. Κατά την πρώτη εφαρμογή, λοιπόν, το παιδί δυσκολεύτηκε εξαιρετικά να 

κατανοήσει ποια από τις δύο άκρες του κορδονιού μπαίνει μέσα στην άλλη, ώστε να 

γίνει το πρώτο δέσιμο του φιόγκου. Η προσαρμογή που έγινε είχε να κάνει με τη 

διαφοροποίηση της μιας από τις δύο άκρες, η οποία βάφτηκε μπλε (Παράρτημα 2, 

Εικόνα 4α). Αν και το παιδί χρειάζεται εμφανώς πολύ περισσότερο χρόνο εξάσκησης 

για να μάθει να δένει κορδόνια, το πρώτο επίπεδο το δεσίματος επιτεύχθηκε μέσω 

αυτής της τροποποίησης. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

ο Λεωνίδας, είναι το γεγονός ότι βάζει οτιδήποτε φαγώσιμο βρει στο στόμα του. Το 

πρόβλημα αυτό ανέκυψε και κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας σχεδιασμού 

σχημάτων πάνω στο αλάτι. Η προσαρμογή που έγινε ήταν να χρωματιστεί το αλάτι με 

μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής. Το παιδί, αρχικά, φάνηκε να παραξενεύεται, ωστόσο 
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θεώρησε, προφανώς, ότι δεν αποτελεί κάτι το βρώσιμο, και έπειτα από την 

τροποποίηση αυτή δεν επιχείρησε να το βάλει ξανά στο στόμα του. 

Τέλος, μια ακόμα προσαρμογή που εφαρμόστηκε και στα τρία παιδιά, ήταν ο 

χρωματισμός νερού. Πιο συγκεκριμένα, ο χρωματισμός με χρώματα ζαχαροπλαστικής 

(ώστε να αποφευχθούν τυχών ατυχήματα), φάνηκε να προσελκύει ακόμα πιο πολύ το 

ενδιαφέρον των παιδιών και ιδιαίτερα του Πασχάλη, ο οποίος αν και γενικά είχε 

προφορικό λόγο, εξέφραζε περιορισμένα τις επιθυμίες του. Έτσι, λοιπόν, σχεδόν κάθε 

φορά ζητούσε τη δραστηριότητα με «το μπλε νερό». 

 

4.2 Τα εκπαιδευτικά οφέλη του προγράμματος 

 Όπως καθίσταται σαφές από τα παραπάνω, το πρόγραμμα φάνηκε να 

συμβάλλει στο εκπαιδευτικό πεδίο, καθώς μέσω της έρευνας αυτής έγινε μια 

απόπειρα να μεταφερθεί αυτό το είδος εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, ενώ 

παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά στη γενική αγωγή, 

με τη διαφορά ότι δόθηκε μια πιο δομημένη διάσταση, δηλαδή θέτοντας 

μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμους στόχους, υλικά και δραστηριότητες. Αν και το 

δείγμα ήταν εξαιρετικά μικρό και γι’ αυτό γίνεται λόγος για ενδείξεις και όχι 

αποδείξεις, παρόλ’ αυτά η εικόνα που προκύπτει είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντική για 

τη θετική στάση που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός, όπως φάνηκε άλλωστε και 

μέσω των ερωτηματολογίων κοινωνικής εγκυρότητας.  

 Το πρόγραμμα όπως δομήθηκε, αποτελεί μια πρόταση για τους 

εκπαιδευτικούς και σαφώς ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών μπορεί να 

τροποποιηθεί. Το σημαντικό, όμως, είναι ότι επιχειρήθηκε να δοθεί με πιο απτό 
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τρόπο το πώς μπορεί να εφαρμοσθεί το μοντεσσοριανό curriculum – τουλάχιστον για 

τις πρακτικές δεξιότητες καθημερινής ζωής – το οποίο αποτελεί και ένα μειονέκτημα 

για τη Μοντεσσοριανή Αγωγή, αφού δε διαθέτει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

δίνοντας ορισμένες αδρές κατευθυντήριες γραμμές.  

Επιπλέον, ακριβώς επειδή τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν κατά 

κύριο λόγο από αντικείμενα της καθημερινότητας, αυτομάτως μειώνεται το συνολικό 

κόστος, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ποικιλία στις δραστηριότητες και φυσικά το 

ουσιαστικότερο όλων, που δεν είναι άλλο από το ενδιαφέρον του παιδιού με 

αναπηρίες για μάθηση και εξερεύνηση. 

 

4.3 Περιορισμοί – Προτάσεις 

Όπως σε κάθε έρευνα, έτσι και στην παρούσα δε θα μπορούσαν να μην 

υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί ή και εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν. Αρχικά, θα 

πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι προηγούμενες έρευνες που είχαν διεξαχθεί 

στο πεδίο της Μοντεσσοριανής Αγωγής, είχαν λάβει μέρος είτε σε ήδη υπάρχοντα 

μοντεσσοριανά σχολεία (Pendergast, 1969˙ Stodolsky & Karlson, 1972 όπως 

αναφέρεται στο Rule & Stewart, 2002˙ Ansari & Winsler, 2014˙ Bhatia, Davis & Shamas-

Brandt, 2015), είτε σε σχολεία, όπου ορισμένες τάξεις διαμορφώθηκαν έτσι, ώστε να 

καλύπτονται οι προδιαγραφές μιας μοντεσσοριανής αίθουσας (Rule & Stewart, 2002˙ 

Kayili & Ari, 2011). Το πρόβλημα, λοιπόν, που αντιμετωπίστηκε είχε να κάνει με το 

γεγονός ότι η έρευνα επρόκειτο να υλοποιηθεί σε έναν περιορισμένο χώρο 

δημιουργικής απασχόλησης, για δύο φορές την εβδομάδα, επί τρεις ώρες. Έτσι, 

λοιπόν, δεν μπορούσε να υπάρξει η απαίτηση να διατεθεί για το χρονικό διάστημα 
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των 3,5 μηνών αποκλειστικά μια αίθουσα, καθώς έτσι, για τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες (του πρωινού και του απογευματινού ωραρίου), αλλά και για το 

προσωπικό θα υπήρχε μεγάλος περιορισμός χώρου, άρα και δυσφορία, το οποίο κατ’ 

επέκταση θα δυσχέραινε το κλίμα της έρευνας. Το εμπόδιο αυτό όρισε αυτομάτως και 

τον τίτλο της εργασίας. Εφόσον, δηλαδή, δεν μπορούσε να διερευνηθεί η ειδική 

αγωγή σε συνδυασμό με το σύνολο της Μοντεσσοριανής Αγωγής, δηλαδή με όλες τις 

αρχές και τα υλικά που απαρτίζουν ένα χώρο της, αποφασίστηκε ότι θα εξεταζόταν 

μεμονωμένα το υλικό και ο τρόπος διδασκαλίας. 

Το περιορισμένο δείγμα αποτελεί και αυτός ένας παράγοντας που περιόρισε 

την έρευνα και γι’ αυτό γίνεται λόγος για ενδείξεις και όχι αποδείξεις. Σαφώς και ένα 

μεγαλύτερο δείγμα, όπως χρησιμοποιήθηκε και στην προαναφερθείσα βιβλιογραφία 

θα παρουσίαζε μεγαλύτερης αξιοπιστίας αποτελέσματα, ωστόσο ο περιορισμένος 

χρόνος και χώρος δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Θα αποτελούσε, ωστόσο, εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα μια τέτοιου είδους έρευνα ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο, 

προκειμένου να αναδειχθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα η αξία του μοντεσσοριανού 

υλικού και γενικότερα της Μοντεσσοριανής Αγωγής. 

 Ένας άλλος εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας που έπαιξε ρόλο στη 

διαμόρφωση του υλικού, αλλά και συνολικά του προγράμματος, ήταν ο οικονομικός. 

Το κόστος για την απόκτηση του αυθεντικού μοντεσσοριανού υλικού είναι εξαιρετικά 

υψηλό (Ansari & Winsler, 2014), γι’ αυτό και εκ των πραγμάτων, αποφασίστηκε να 

εξεταστεί μόνο μία θεματική περιοχή, αυτή των πρακτικών δεξιοτήτων της 

καθημερινής ζωής. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η περιοχή, ήταν διότι στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη της σχολικής 
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ετοιμότητας, αλλά και γιατί μεγάλο μέρος των υλικών που χρησιμοποιούνται, είναι 

παρμένα από καθημερινά υλικά (κανάτες, σφουγγάρια, βίδες κτλ.), άρα και σχετικά 

εύκολα στη απόκτηση. Φυσικά, ορισμένα υλικά αποκτήθηκαν στην αυθεντική τους 

μορφή (ξύλινη βάση με βίδες και παξιμάδια), ενώ άλλα δημιουργήθηκαν χειροποίητα 

(πλαίσια ντυσίματος της Μοντεσσόρι, υφάσματα για δίπλωμα κτλ.). 

 Τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός παράγοντας, που σαφώς και θα επηρέαζε 

ακόμη πιο θετικά τα αποτελέσματα του προγράμματος, δε θα μπορούσε να μην 

αποτελεί ο χρόνος. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν συνολικά 4 μήνες, εκ των 

οποίων δύο εβδομάδες αφιερώθηκαν στην αρχική και την τελική αξιολόγηση. Το 

πρόγραμμα, ανέδειξε το θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στη λεπτή κινητικότητα και τον 

οπτικοκινητικό συντονισμό των παιδιών, αλλά και στη διάθεσή τους για μάθηση. 

Αυτό, λοιπόν, το κίνητρό τους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω, 

δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο, για το κάθε παιδί, πρόγραμμα παρέμβασης, 

ώστε να ενισχυθεί και να προχωρήσει στο επόμενο αναπτυξιακό επίπεδο.  

 Τα ευρήματα της έρευνας αυτής μπορούν να αξιοποιηθούν, όμως, και σε 

ευρύτερο επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της εργασίας, έρευνες που να 

παντρεύουν την ειδική αγωγή με τη Μοντεσσοριανή στην Ελλάδα, δεν υφίστανται. 

Ακόμα, όμως και στο εξωτερικό, είναι περιορισμένες με πολλές από αυτές να 

τοποθετούνται πριν από αρκετές δεκαετίες, κάτι που διαπιστώθηκε έπειτα από 

εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση. Έτσι, λοιπόν, η έρευνα θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως ερευνητική πηγή, προκειμένου να εμπλουτιστεί μεταξύ άλλων η 

βιβλιογραφία μιας νέας μελέτης. 
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 Ωστόσο, δε θα πρέπει να αμελείται η ουσία της έρευνας και τα αποτελέσματά 

της. Η ουσία, λοιπόν, είναι ότι υπάρχει ένα είδος εκπαίδευσης εδώ και έναν αιώνα 

που μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών έχει βελτιωθεί ως προς τις αρχές και τα υλικά 

που χρησιμοποιεί και αυτό αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, όχι μόνο για τους 

πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς της Μοντεσσοριανής Αγωγής που επιθυμούν να 

ασχοληθούν με τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς 

είτε γενικής αγωγής είτε ειδικής αγωγής, οι οποίοι επιθυμούν να πειραματιστούν με 

νέα πράγματα, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των μαθητών με δυσκολίες. 
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