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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα άτομα με σύνδρομο Down, εκτός από τις διαφορές που αφορούν στα εξωτερικά
τους  χαρακτηριστικά  σε  σχέση  με  τα  άτομα  τυπικής  ανάπτυξης,  παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες  και  στη  γνωστική  και  γλωσσική  τους  ανάπτυξη,  καθώς  και  στις
κινητικές, αντιληπτικοκινητικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Στην παρούσα εργασία βασικός σκοπός είναι να πραγματοποιήσουμε ένα εν συνεχεία
πρόγραμμα παρέμβασης σε κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε ένα παιδί με
σύνδρομο Down ηλικίας πέντε ετών.

Κατά την εφαρμογή της αξιολόγησης εξετάστηκαν τομείς που αφορούν τη νοητική
ικανότητα του παδιού καθώς και γενικότερες δεξιότητες, όπως η πλευρίωση, η λεπτή
κίνηση, η οπτική διάκριση και το σχέδιο. 

Για να μπορούν να αναλυθούν επαρκώς όμως τα παραπάνω στοιχεία και να εξαχθούν
ασφαλή  συμπεράσματα,  στο  βιβλιογραφικό  μέρος  της  εργασίας,  αναλύονται  οι
ιδιαιτερότητες στη γνωστική και γλωσσική τους ανάπτυξη, καθώς και οι κινητικές,
αντιληπτικοκινητικές  και  κοινωνικές  δεξιότητες  των  παιδιών  με  σύνδρομο  Down,
ιδιαίτερα αυτών της προσχολικής ηλικίας .

ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ:  σύνδρομο  Down,  αντιληπτικοκινητικές  δεξιότητες,  κινητικές
δεξιότητες, λεπτή κινητικότητα 
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ABSTRACT

Childen  with  Down  syndrome,  apart  from  the  differences  in  their  external
characteristics  in  relation  to  typical  individuals  with  particularities,  have  also
differences  in  their  cognitive  and linguistic  development,  as  well  as  their  kinetic,
perceptual and social skills.

The aim of this research is to carry out a follow-up intervention program on some of
the above characteristics in a child with Down syndrome aged five ears old.

During the implementation of the assessment, areas related to the mental capacity of
the landscape and general skills such as pleating, fine motion, visual discrimination
and the design were examined. 

However, in order to be able to draw conclusions there is a bibliographic part of the
thesis, and do analyze the specificities in their cognitive and linguistic development,
as  well  as  the  kinetic,  anti-pedicomic  and  social  skills  of  children  with  Down
syndrome, pre-school age.

KEYWORDS: Down syndrome, antiseptic kinetic skills, motor skills, fine mobility

7



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το σύνδρομο Down ως η πιο συνηθισμένη αιτία της νοητικής καθυστέρησης έχει
γίνει  κατά  καιρούς  αντικείμενο  έντονου  προβληματισμού  και  ερευνητικών
αναζητήσεων ενός σημαντικού αριθμού ειδικών, κυρίως κοινωνιολόγων, ψυχολόγων,
παιδοψυχολόγων  και  άλλων  προερχόμενων  από  τις  επιστήμες  της  ανθρώπινης
συμπεριφοράς ειδικών. H αιτιολογική οντότητα, η κλινική εικόνα και οι στρατηγικές
παρεμβάσεις  στη διαταραχή του συνδρόμου Down ποικίλλουν. Αυτό ενδεχομένως
οφείλεται στην πολύπλοκη φύση του προβλήματος, στη συγκεκριμένη επιστήμη στην
οποία ανήκει ο μελετητής και σε ορισμένες περιπτώσεις στο διαφορετικό θεωρητικό
προσανατολισμό που ο ίδιος έχει.  Σε σύγκριση με τις  αρχές του 20ου αιώνα έχει
αυξηθεί  δραματικά  το  προσδοκώμενο  ζωής  των  ανθρώπων  με  σύνδρομο  Down.
Ωστόσο, το ίδιο έχει συμβεί και με το επίπεδο ζωής τους, τα επιτεύγματα τους και τη
δράση  τους.  Στο  εξωτερικό(Αυστραλία,  Δυτική  Ευρώπη  και  Ηνωμένες  Πολιτείες
Αμερικής) εκπαιδεύονται, εργάζονται, συμμετέχουν σε διαφορετικές εκδηλώσεις του
καθημερινού  βίου  και  πετυχαίνουν  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  μια  ανεξάρτητη
δραστηριότητα. Το ίδιο αρχίζει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας
και γίνεται προσπάθεια τόσο η εκπαίδευση όσο και η θεραπευτική παρέμβαση να
οδηγήσουν  αυτά  τα  παιδιά  σε  μια  όσο  γίνεται  πιο  ανεξάρτητη  διαβίωση  και
δραστηριότητα.  Τα  παιδιά  με  σύνδρομο  Down  παρουσιάζουν  διαταραχές  στις
γνωστικές  δεξιότητες-  γνωστική  λειτουργία  και  οργάνωση,  στις  αισθησιοκινητικές
και  κοινωνικές  δεξιότητες  και  στην  προσαρμογή  τους  σε  κάθε  είδους  κοινωνική
ομάδα  και  κατά  συνέπεια  στα  εκπαιδευτικά  πλαίσια  και  εκπαιδευτικές  ομάδες.
Δυσκολίες  εμφανίζουν  επίσης  σε  αρκετούς  από  τους  τομείς  λειτουργικής
ενασχόλησης (δραστηριότητες καθημερινής ζωής, αυτοεξυπηρέτηση, παιχνίδι). 

Η επιλογή του παρόντος θέµατος ως αντικείµενο µελέτης προήλθε για το λόγο ότι
αποτελεί από µόνο του ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα, για το οποίο σαν µελλοντικός
εκπαιδευτικός  ειδικής  αγωγής,  προσωπικά κρίνω απαραίτητο  να  γνωρίζω.  Ακόµη
περισσότερη  ώθηση  για  να  ασχοληθώ  εξειδικευµένα  µε  τη  λεπτή  κινητικότητα
παιδιών  με  Σύνδροµο  Down,  δόθηκε  από  το  βιβλιογραφικό  έλλειμμα  που
παρατηρήθηκε στο πεδίο αυτό αλλά και την αγάπη μου προς τα παιδιά με σύνδρομο
Down.

Η  μεθοδολογική  προσέγγιση  της  έρευνας  ακολούθησε  τα  παρακάτω  στάδια:  Στο
πρώτο στάδιο έγινε ο προσδιορισμός του αντικειμένου της εργασίας. Επόμενο στάδιο
η εξερεύνηση και η επιλογή των μέσων που θα βοηθήσει στην έρευνα. Στο τρίτο
στάδιο έγινε η επαφή με το παιδί και την οικογένειά του. Στο τέταρτο καθορίστηκε ο
σκοπός που προαναφέρθηκε και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας. Στο πέμπτο στάδιο
συντάχθηκε  το  σχέδιο  του  προγράμματος  παρέμβασης.  Τελικό  στάδιο  υπήρξε  η
εφαρμογή  του  προγράμματος  παρέμβασης.  Η  παρέμβαση  πραγματοποιήθηκε  στο
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σχολικό περιβάλλον του παιδιού, ένα γενικό σχολείο, νηπιαγωγείο της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευση.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει  να σημειωθεί ότι  το σύνδρομο Down και  ό,τι  αυτό
συνεπάγεται απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών και στην Ελλάδα. Η σωστή
αντιμετώπιση κλινική ή μη είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί με ιδιαίτερη
προσοχή από πολλούς ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες και περιορισµούς που αντιµετώπισα για την εκπόνηση αυτής
της πτυχιακής εργασίας, αισθάνομαι ότι πέτυχα τον αρχικό σκοπό και στόχο. Στο
σηµείο  αυτό  αισθάνομαι  την  ανάγκη  να  ευχαριστήσω θερμά  τους  ανθρώπου που
στάθηκαν δίπλα μου στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. 

Πρώτα απ’ όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου
κ.  Καρτασίδου  Λευκοθέα,  για  την  πολύτιμη  αρωγή  της  στο  σχεδιασμό  και  την
οργάνωση  της  εργασίας  μου.  Οι  συμβουλές,  οι  παραινέσεις  και  οι  ουσιαστικές
παρατηρήσεις  της,  υπήρξαν  καθοριστικές  για  την  επιστημονική  ακεραιότητα  της
εργασίας  μου.  Χωρίς  την  υπομονή  και  την  επιμονή  που  είχε  για  να  στηρίζει  τις
προσπάθειές μου, να βελτιώνει τις επιδόσεις μου και να με ενθαρρύνει, δεν θα ήταν
δυνατή η συγγραφή και ολοκλήρωση της εργασίας αυτής και γι’ αυτό της οφείλω ένα
μεγάλο ευχαριστώ. 

Ξεχωριστές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στα τα άλλα δύο μέλη της εξεταστικής
επιτροπής,  τον  αναπληρωτή  καθηγητή  κ.Ζαφειρόπουλο  Κωνσταντίνο  και  την
αναπληρώτρια καθηγήτρια κ.  Συριοπούλου Χριστίνα,  για  τις  παρεμβάσεις  τους  οι
οποίες ήταν ουσιαστικές και είχαν ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεών
μου.

Αυτή η  εργασία  δεν  θα  μπορούσε να  ολοκληρωθεί  χωρίς  την υποστήριξη και  τη
βοήθεια της οικογένειας μου, καθώς και του ανθρώπου που στέκεται δίπλα μου σε
κάθε ξεχωριστή στιγμή της ζωής μου και τους ευχαριστώ από καρδιάς.

Οφείλω επίσης, να ευχαριστήσω το μικρό μου μαθητή και την οικογένειά του που
συμμετείχαν στην αξιολόγηση και  στο  πρόγραμμα παρέμβασης,  καθώς χωρίς  την
πολύτιμη συμμετοχή τους  θα ήταν αδύνατη η διεξαγωγή της  παρούσας εργασίας,
Τέλος θερμές ευχαριστίες και σε όλα τα μέλη του σχολείου που πραγματοποιήθηκε η
παρέμβαση αυτή.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστορία της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες ακολούθησε μια σχετικά
παρόμοια  πορεία  σε  κάθε  δυτική  κοινωνία.  Η  ιδέα  της  συλλογικής  εκπαίδευσης
ανέδειξε  τον  εκπαιδεύσιμο  χαρακτήρα  των  μαθητών  με  ειδικές  ανάγκες  με
αποτέλεσμα  να  αναπτυχθεί  ο  τομέας  της  ειδικής  αγωγής  και  εκπαίδευσης.  Πιο
συγκεκριμένα,  η  ειδική  αγωγή  αποτελεί  τον  κλάδο  της  παιδαγωγικής  που  με
ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες
σκοπεύει να αναπτύξει τις δυνατότητές τους, ώστε να καταστούν δυναμικά μέλη του
κοινωνικού  συνόλου  και  να  προληφθεί  με  τον  τρόπο  αυτό  η  περιθωριοποίησή
τους[ CITATION MJa15 \l 1033 ]. Σύμφωνα με το Ν. 3699/2008 (ΚΕΔΔΥ, 2009) ο
όρος «ειδική αγωγή» αντικαθίσταται από τον όρο «ειδική αγωγή και εκπαίδευση» και
στην  κατηγορία  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  συγκαταλέγονται  τα  άτομα  με:
Ειδικές  μαθησιακές  δυσκολίες,  Νοητική καθυστέρηση,  Αισθητηριακά προβλήματα
(ακοής,  όρασης),  Αυτισμός/  Διάχυτη  αναπτυξιακή διαταραχή,  προβλήματα λόγου,
κινητικές/ σωματικές αναπηρίες, προβλήματα συμπεριφοράς, Σύνθετες γνωστικές και
συμπεριφορικές διαταραχές (σοβαρές, βαριές πολλαπλές αναπηρίες). 

Το Σύνδρομο Down αποτελεί την πιο γνωστή χρωμοσωμική ανωμαλία που περικλείει
ένα  σύνολο  χαρακτηριστικών  που  υπάρχουν  εκ  γενετής  στους  φορείς  αυτής  της
γενετικής βλάβης.[ CITATION ΣΠο12 \l 1032 ] Οι ιδιαιτερότητες της νοητικής αλλά
και  κινητικής  ανάπτυξης  που  παρουσιάζουν  οι  μαθητές  με  αποτελούν  το  λόγο
ένταξης  των  συγκεκριμένων  μαθητών  στον  κλάδο  της  ειδικής  αγωγής  και
εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι μαθητές με ανάλογα με το βαθμό της νοητικής υστέρησης
που παρουσιάζουν μπορούν να χαρακτηριστούν με τον όρο «εκπαιδεύσιμοι». Στόχο
της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των κινητικών δεξιοτήτων μαθητή με
σύνδρομο  Down, παρατηρώντας παράλληλα την εξέλιξή του μέσα από μία σειρά 7
παρεμβατικών διδασκαλιών. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε
δύο  μέρη.  Τα  κεφάλαια  του  πρώτου  μέρους  περιλαμβάνουν  την  θεωρητική
προσέγγιση του συνδρόμου Down και της λεπτής κινητικότητας των παιδιών αυτών.
Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τον ορισμό, τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών
με ,  την  ψυχοκινητική  ανάπτυξη των παιδιών.  Ωστόσο,  αναλύονται  θεωρητικά οι
βασικές δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού. 

Στο  δεύτερο  μέρος  της  εργασίας  παρουσιάζονται  οι  διαδικασίες  υλοποίησης  των
παρεμβατικών  διδασκαλιών,  οι  οποίες  στόχευαν  στην  ανάπτυξη  της  λεπτής
κινητικότητας. Ταυτόχρονα αναλύονται οι δραστηριότητες, οι φάσεις καθώς και οι
ειδικοί στόχοι που οργανώθηκαν από τη ερευνήτρια προκειμένου να βελτιωθούν οι
προγραφικές ικανότητες του μαθητή. Τα διδακτικά πλάνα οργανώθηκαν με βάση τις
δυνατότητες,  τα ενδιαφέροντα και τις  ασχολίες του μαθητή. Τέλος αναλύονται  τα
εργαλεία  ελέγχου  που  χρησιμοποιήθηκαν  ως  μέσο  αξιολόγησης,  καθώς  και  τα
αποτελέσματα  της  έρευνας.  Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα,  φαίνεται  ότι
παρατηρήθηκε βελτίωση του μαθητή πάνω σε θέματα οπτικοκινητικού συντονισμού
και λεπτής κινητικότητας. Τέλος, παρατίθενται η συζήτηση, οι περιορισμοί και  οι
προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ :Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας-Θεωρητικό πλαίσιο 

1.1 Σύνδρομο Down -Ορισμός και φύση-Ιστορική αναδρομή 

Το  σύνδρομο  Down είναι  μια  γενετική  διαταραχή.  Όπως  δηλώνει  και  ο  όρος
«σύνδρομο» πρόκειται για ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών που περιλαμβάνουν
κάποια εμφανή σωματικά χαρακτηριστικά και κάποιου βαθμού νοητική στέρηση. Ο
χαρακτηρισμός του ως «σύνδρομο» γίνεται διότι μπορούν να εντοπιστούν ποικίλα
νοητικά και σωματικά προβλήματα τα οποία συνθέτουν την κλινική εικόνα έτσι ώστε
να αναγνωρίζεται εύκολα. Πολλοί ειδικοί-γιατροί χαρακτηρίζουν μέχρι και σήμερα
ένα παιδί με Σύνδρομο Down ως «άρρωστο» πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την
πραγματική  έννοια  αφού  πρόκειται  για  μια  γενετική  διαταραχή  και  όχι  για  μια
«αρρώστια»[ CITATION ΣΠο12 \l 1032 ]

Αιτία  του  συνδρόμου  η  παρουσία  ενός  τρίτου  χρωμοσώματος  στο  21ο  ζεύγος
χρωμοσωμάτων, εξ’ αυτού προέρχεται και όρος τρισωμία 21. Το σύνδρομο  Down
περιλαμβάνει,  εκτός  από  νοητική  επιβράδυνση,  δυσμορφικά  χαρακτηριστικά
προσώπου καθώς και άλλα διακριτά φαινοτυπικά γνωρίσματα. 

Ο  παλαιότερος  όρος  «μογγολισμός»,  που  άλλοτε  χρησιμοποιούνταν  για  να
χαρακτηρίζει άτομα με σύνδρομο Down λόγω της ιδιαιτερότητας του προσώπου τους,
σήμερα θεωρείται ακατάλληλος και αδόκιμος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
καμιά περίπτωση[ CITATION Tho04 \l 1032 ]

Το 1866, ένας Άγγλος ιατρός ονομαζόμενος  John Langdon Down, πρόσεξε ότι μια
ομάδα ατόμων άσχετων μεταξύ τους, που βρίσκονταν έγκλειστα σε ιδρύματα, είχαν
παρόμοια σωματικά χαρακτηριστικά καθώς και νοητική στέρηση. Ο ιατρός  Down,
προσέχοντας ότι το σχήμα των ματιών αυτών των παιδιών ήταν τύπου ‘ανατολικού’,
παρόμοιο με αυτό της μογγολικής φυλής, και ενισχυόμενος από την υπόθεση ότι όσο
η καταγωγή κάποιου ήταν μακρύτερα από την Ευρώπη τόσο μειωνόταν η νοημοσύνη
του,  χώρισε τους ανθρώπους σε κατηγορίες ανάλογα με τη νοημοσύνη τους.  Την
κατώτερη κατηγορία  την ονόμασε ‘ιδιωτεία’  και  εισήγαγε  τον  όρο ‘μογγολοειδής
ιδιωτεία’ για τα άτομα με το συγκεκριμένο σύνδρομο έναν όρο ο οποίος το 1860
φαινόταν πραγματικά επιστημονικός, ενώ σήμερα δεν έχει κανένα νόημα και όπως
προαναφέραμε δεν είναι καλό να χρησιμοποιείται. Αυτός ο όρος, όμως, σήμαινε ότι
δεν δινόταν καμία ιδιαίτερη σημασία στα άτομα με σύνδρομο Down, εκτός από την
απαραίτητη φροντίδα ώστε να επιβιώνουν, γιατί τόσο οι οικογένειές τους όσο και οι
επαγγελματίες της εποχής πίστευαν ότι αυτά τα παιδιά ήταν όλα ίδια και δεν διέθεταν
καμία δυνατότητα μάθησης.[CITATION TLi08 \l 1032 ]

Χρειάστηκε  να  περάσουν  περίπου  100  χρόνια  ώστε  το  1946  ο  ιατρόνηπιαγωγός
Jerome Lejeune στο Παρίσι να μιλήσει για πρώτη φορά για την αιτιολογία αυτών των
χαρακτηριστικών, διαπιστώνοντας την ύπαρξη ενός υπεράριθμου χρωμοσώματος στα
κύτταρα  εννέα  πασχόντων  εκ  του  συνδρόμου  Down.  Δύο  αξιοσημείωτα
χαρακτηριστικά  προσέλκυσαν  το  ενδιαφέρον  των  επιστημόνων  από  την  αρχή:  η
προχωρημένη ηλικία της μητέρας καθώς και η περίεργη κατανομή στις οικογένειες –
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σύμπτωση σε όλα τα μονοζυγωτικά δίδυμα και συγχρόνως πλήρης ασυμφωνία μεταξύ
διζυγωτικών διδύμων καθώς και άλλως μελών της οικογένειας.[ CITATION TLi08 \l
1033  ] Ο  Waardenburg διατύπωσε,  το  1932,  την  άποψη  ότι  οι  παραπάνω
παρατηρήσεις θα μπορούσαν να ερμηνεύονται με κάποιου είδους χρωματοσωμικής
ανωμαλίας,  ωστόσο  δεν  υπήρχε  ούτε  η  απαραίτητη  εμπειρία  ούτε  η  κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδομή για την εξακρίβωση της υπόθεσης αυτής. Το 1959, ο Lejeune
και  οι  συνεργάτες του μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι  τα περισσότερα άτομα με
σύνδρομο  Down έχουν 47 χρωματοσώματα, και όχι 46 όπως κάθε «φυσιολογικός»
άνθρωπος,  με  το  επιπλέον  να  είναι  ένα  μικρό  ακροκεντρικό  χρωματόσωμα,  το
χρωματόσωμα 21. [ CITATION TLi08 \l 1033 ]

1.2 Αιτιολογικοί Παράγοντες-Χαρακτηριστικά- Τύποι-Συχνότητα

Το σύνδρομο  Down οφείλεται σε τρεις κυτταρογενετικές ανωμαλίες  [  CITATION
Tho04 \l 1033 ]

α)Τρισωμία 21: Εμφανίζεται στο 94% των ατόμων με σύνδρομο Down, για αυτό το
λόγο έχει επικρατήσει ο όρος τρισωμία 21 να θεωρείται ταυτόσημος του συνδρόμου
Down.  Η  τρισωμία  21  είναι  αποτέλεσμα  μη  διαχωρισμού  κατά  τη  διάρκεια  της
μείωσης  σε  έναν  από  τους  δύο  γονείς.  Κάθε  κύτταρο  στο  σώμα  περιέχει  ένα
υπεράριθμο (τρίτο) χρωμόσωμα στο ζεύγος 21. Συμβαίνει στο 95% των ατόμων με
σύνδρομο  down και η χρωμοσωμική ανωμαλία συμβαίνει πριν η κατά τη διάρκεια
της  γονιμοποίησης.  Όπως  προαναφέρθηκε,  ο  μόνος  τεκμηριωμένος  παράγοντας
κινδύνου είναι η ηλικία του γονέα και κυρίως της μητέρας, που αναφέρεται σε 1 στις
54 γεννήσεις  σε μητέρες  ηλικίας 45 ετών και  μεγαλύτερες.  Ωστόσο η γνώση του
παθοφυσιολογικού μηχανισμού συσχέτισης της ηλικίας με τον μη διαχωρισμό είναι
ελλιπής.

β)Μωσαϊκισμός: Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός λάθους στην κυτταρική διαίρεση
αμέσως  μετά  τη  γονιμοποίηση  και  αφορά  το  2.4% των  περιπτώσεων  συνδρόμου
Down. Αντί να έχουν ένα επιπλέον 21ο χρωμόσωμα σε κάθε κύτταρο, τα άτομα αυτά
έχουν 46 χρωμοσώματα σε μερικά κύτταρα και 47 χρωμοσώματα σε άλλα. Ελάχιστα
από τα τυπικά σωματικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου μπορεί να είναι εμφανή. Ο
Μωσαϊκισμός  προκαλεί  μια  τεράστια  φαινοτυπική  ποικιλομορφία,  η  οποία
κυμαίνεται από σχεδόν φυσιολογικό μέχρι κλασσικό συνδρόμου Down φαινότυπο. 

γ)Μετάθεση:  Συμβαίνει  στο  3.4%  των  ατόμων  με  σύνδρομο  Down.  Μετάθεση
συμβαίνει όταν ένα τμήμα του χρωμοσώματος 21 αποσπάται από τη φυσιολογική του
θέση και  προσκολλάται  σε  ένα άλλο χρωμόσωμα,  με  αποτέλεσμα τα κύτταρα να
περιέχουν  46  χρωμοσώματα  και  ένα  επιπλέον  τμήμα  χρωμοσώματος  21.  Η
χρωμοσωμική  αυτή  ανωμαλία  συμβαίνει  κατά  τη  διάρκεια  ή  πριν  από  τη
γονιμοποίηση  και  η  συχνότητα  εμφάνισης  είναι  ανεξάρτητη  από  την  ηλικία  της
μητέρας. 

Η κλινική εικόνα του συνδρόμου Down συνίσταται από έναν ασυνήθιστο συνδυασμό
ανωμαλιών, παρά από ένα συνδυασμό ασυνήθιστων ανωμαλιών[ CITATION TLi08 \l
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1033  ].Οι  ασθενείς  με  σύνδρομο  Down έχουν  χαρακτηριστικά  κρανιοπροσωπικά
ευρήματα: προσθιοπίσθια επιπέδωση του κρανίου (επίπεδο ινίο και επίπεδη εμφάνιση
προσώπου), μικρά δυσπλαστικά με χαμηλή πρόσφυση αυτιά, επίπεδη ρινική γέφυρα
και  μικρή μύτη,  το  στόμα παραμένει  συνήθως ανοιχτό  με  προβάλλουσα γλώσσα,
ανωμαλίες του εσωτερικού του στόματος (ουρανίσκου, οδόντων), κηλίδες Brushfield
στην  ίριδα  καθώς  και  κοντό  αυχένα  με  χαρακτηριστική  δερματική  πτύχωση.
[ CITATION TLi08 \l 1033 ]

Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα από το μυοσκελετικό ατόμων με σύνδρομο Down
με χαμηλό ανάστημα, ανωμαλίες των άκρων με κοντά και πλατιά χέρια, συχνά με
μονήρη  παλαμιαία  πτυχή(«πιθήκειος  γραμμή»)  και  κλινοδακτυλία  του  πέμπτου
δακτύλου  (μικρό  διάστημα  πέμπτης  φάλλαγας).  Στα  πέλματα  παρατηρείται  ευρύ
διάστημα  μεταξύ  του  πρώτου  και  δεύτερου  δακτύλου,  με  εγκάρσια  αύλακα  που
εκτείνεται  κατά  μήκος  της  πελματικής  επιφάνειας.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι
δερματογλυφίες  (χαρακτηριστικά  της  επιφάνειας  του  δέρματος)  είναι  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.  Τέλος  όσον  αφορά  τη  μυοσκελετική  τους  δομή,  τα  άτομα  με
σύνδρομο Down εμφανίζουν προεξάρχουσα υποτονία, η οποία γίνεται αντιληπτή ήδη
από τη νεογνική ηλικία.[ CITATION TLi08 \l 1033 ]

1.3: H Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών με Σύνδρομο Down

Το Σύνδρομο  Down είναι το πιο συνηθισμένο και εύκολα αναγνωρίσιμο σύνδρομο
και  πιθανώς  η  πιο  διευρυμένη  κατάσταση  που  προκαλεί  μαθησιακές
δυσκολίες[ CITATION ΣΠο12 \l 1032 ].Όλα τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορούν
να εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιωθούν οι νοητικές τους ικανότητες και η κοινωνική
τους συμπεριφορά. 

Πολύχρονες μελέτες έχουν αποδείξει ότι με αφοσίωση, υπομονή, επιμονή, αλλά και
συνεχή εκπαίδευση σε ειδικά σχολεία από εξειδικευμένους επιστήμονες, τα παιδιά
αυτά  μπορούν  να  εξελίξουν  αξιοσημείωτα  τις  πνευματικές  τους  δυνατότητες,  με
αποτέλεσμα να βελτιώνεται τόσο η δική τους ποιότητα ζωής, όσο και συνακόλουθα
των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχουν παιδιά,
σε χώρες του εξωτερικού, με το σύνδρομο, τα οποία μετά από πρότυπη πολύχρονη
εκπαίδευση,  κατάφεραν  να  ολοκληρώσουν  ακόμη  και  πανεπιστημιακές  σπουδές.
(Στεφανογιάννης, 2010).

 Η πρόοδος και η εξέλιξη ενός παιδιού με σύνδρομο Down εξαρτάται όχι μόνο από το
επίπεδο της νοητικής του υστέρησης, αλλά και από τις προσπάθειες και το βαθμό
εκπαίδευσής  του,  που  μπορεί  να  αναδείξει  τις  δεξιότητες  ή  και  τα  ταλέντα  του.
Επίσης,  η  αντίληψη  των  ανθρώπων  του  περιβάλλοντός  τους  για  τις  «ειδικές
ικανότητες»  που  έχουν  αυτά τα  άτομα,  καθορίζουν,  κατά  ένα  μεγάλο  μέρος,  την
πορεία τους στη ζωή, αφού μόνο με την ανιδιοτελή αγάπη, την αμέριστη φροντίδα
και  τη  ζεστή  αγκαλιά,  μπορούν  να  αντικρύσουν  με  αισιοδοξία  το  μέλλον  τους
[ CITATION Καρ04 \l 1032 ]
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Για να μπορέσει ωστόσο ένα άτομο με σύνδρομο  down να εξελιχθεί μαθησιακά θα
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψην και από τον ίδιο τον διδάσκοντα τα χαρακτηριστικά που
επηρεάζουν αρνητικά τη γνωστική τους ανάπτυξη, όπως η περιορισμένη βραχύχρονη
μνήμη,  η  μη  επαρκώς  αναπτυγμένη  ακουστική  μνήμη,  η  αδυναμία  αφομοίωσης
σύνθετων γλωσσικών οδηγιών, καθώς και η απροθυμία να αναλάβουν πρωτοβουλία
στη μάθηση. 

Πιο συγκεκριμένα (Αγαλιώτης, 2012): 

 Μνήμη:  Η  μακρόχρονη  μνήμη  (long term memory),  δηλαδή  η  ικανότητα
ανάκλησης προσώπων και γεγονότων που αφορούν το παρελθόν, στα άτομα
με Down λειτουργεί αποτελεσματικά. Ικανοποιητική επίσης είναι και η οπτική
μνήμη (visual memory), στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά
την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριών,είτε στο σχολικό είτε
στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον . Δυστυχώς, η βραχύχρονη μνήμη
(short term memory) είναι πολύ περιορισμένη στα άτομα αυτά. Η βραχύχρονη
μνήμη θεωρείται ότι εμπλέκεται σε πολλές νοητικές λειτουργίες και όχι μόνο
στην  απλή  αποθήκευση  πληροφοριών.  Έτσι,  η  δυσλειτουργία  της  καθιστά
πολύ  δύσκολη  οποιαδήποτε  εργασία  διαδοχικής  επεξεργασίας  (όπως  η
εκτέλεση  αριθμητικών  πράξεων)  και  αποτελεί  σημαντικό  ανασταλτικό
παράγοντα για  τη μαθησιακή ικανότητα των ατόμων με  Down.  Ένα άλλο
σημείο στο οποίο υστερούν τα άτομα με Down είναι στην ακουστική μνήμη
(auditory memory), στην ικανότητα δηλαδή να ακούνε, να επεξεργάζονται και
να  καταλαβαίνουν τους  ήχους,  άρα να  διακρίνουν τα  ερεθίσματα.  Αυτή η
δυσλειτουργία  οφείλεται  κατά  μεγάλο  ποσοστό  στη  μεγάλη  συχνότητα
εμφάνισης παθήσεων του ακουστικού συστήματος κατά τη νηπιακή ηλικία. Η
ανεπάρκεια αυτή δυσχεραίνει  κατά πολύ την επεξεργασία των ακουστικών
πληροφοριών  και  καθιστά  σχεδόν  αδύνατη  την  απόκτηση  θεμελιωδών
γνώσεων γραμματικής και συντακτικού. 

 Ανάγνωση: Την τελευταία 20ετία έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες με
θέμα  την  εκπαιδευσιμότητα  και  τη  μαθησιακή  ικανότητα  των  ατόμων  με
σύνδρομο  Down. Η άποψη ότι τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να αποκτήσουν
καμία αναγνωστική ικανότητα δεν είναι πλέον παραδεκτή. Φαίνεται δε, ότι η
αναγνωστική δεξιότητά τους δεν συσχετίζεται άμεσα και μόνο με το δείκτη
νοημοσύνης τους (IQ), μια και τα περισσότερα τεστ νοημοσύνης στηρίζονται
στη  γλωσσική  ικανότητα  του  παιδιού  στην  οποία  υστερούν  τα  άτομα  με
Down.  Έτσι,  τα  αποτελέσματα  των  τεστ  δεν  είναι  αντιπροσωπευτικά  των
πραγματικών πνευματικών δυνατοτήτων τους. Συμπερασματικά, μπορούμε να
πούμε  ότι  η  ικανότητα  κατανόησης  στα  παιδιά  με  Down είναι  πιο
ανεπτυγμένη  από  ό,τι  η  περιορισμένη  τους  δυνατότητα  για  γλωσσική
έκφραση. 

Από την έρευνα των Angela Byrn και Glynis Laws στο κέντρο Sarah Duffen(1993),
σε δείγμα 24 μαθητών με  Down διαπιστώθηκε ότι: α) η πρόοδος της αναγνωστικής
ικανότητας σχετίζεται με τη χρονολογική ηλικία των ατόμων αυτών, β) η ανάπτυξη
της αναγνωστικής ικανότητας βοηθά σημαντικά την ανάπτυξη του προφορικού λόγου
και  τη  βελτίωση  της  βραχύχρονης  μνήμης,  γ)  οι  επιδόσεις  τους  στην  ανάγνωση
ξεπερνούν κατά πολύ τις  προγνώσεις  των αξιολογικών τεστ,  και  δ)  με  τη σωστή
εκπαίδευση η βελτίωσή τους μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της μαθητικής ηλικίας,
ενώ η εκμάθηση της ανάγνωσης μπορεί να αρχίσει ακόμα και στην εφηβεία. 
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 Αριθμητική:  Τα  παιδιά  με  σύνδρομο  Down  στον  τομέα  της  αριθμητικής
συναντούν  τις  περισσότερες  δυσκολίες.  Η  καθυστερημένη  και  ελλιπής
γλωσσική ανάπτυξη είναι μια από τις αιτίες γι αυτή τη δυσκολία. Η γλώσσα
αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τη σκέψη, τη σύγκριση και το χειρισμό
αντικειμένων  και  δραστηριοτήτων,  καθώς  και  τη  συσχέτισή  τους  με  ένα
αριθμητικό  σύστημα.  Έτσι,  τα  άτομα  αυτά  δυσκολεύονται  να  εκτελέσουν
αυτές τις γνωστικές λειτουργίες, καθώς και να παρακολουθήσουν τις οδηγίες
και τις επεξηγήσεις του δασκάλου. Η περιορισμένη βραχύχρονη μνήμη είναι
μια ακόμα σημαντική αιτία για τις  δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά με
Down  στην  αριθμητική.  Για  να  μπορούμε  να  εκτελούμε  πρόσθετες
δραστηριότητες,  όπως να προσθέσουμε,  αφαιρέσουμε ή πολλαπλασιάσουμε
αριθμούς  με  το  μυαλό  μας,  πρέπει  να  είμαστε  ικανοί  να  διατηρούμε
πληροφορίες για σύντομο χρονικό διάστημα στη μνήμη (βραχύχρονη μνήμη).
Έτσι, τα άτομα αυτά δυσκολεύονται πολύ να κάνουν υπολογισμούς, εκτός αν
έχουν μπροστά τους συγκεκριμένα αντικείμενα. 

 Γραφή: Η γραφή είναι μια σύνθετη λειτουργία. Τα παιδιά με σύνδρομο Down
παρουσιάζουν δυσκολίες στην απόκτηση αυτής της δεξιότητας, καθώς, εκτός
από τη μειωμένη νοητική ικανότητα, εμφανίζουν συχνά σοβαρά προβλήματα
του νευρομυϊκού τους συστήματος, όπως είναι η υποτονία, τα κοντά δάκτυλα
των χεριών και  οι  χαλαρές  αρθρώσεις.  Άλλοι  παράγοντες  που επηρεάζουν
αρνητικά  είναι  η  έλλειψη  συντονισμού  χεριού-ματιού,  οι  απτικές  και
κιναισθητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, η καθυστέρηση στη γλωσσική
ανάπτυξη και η εξασθενημένη όραση και ακοή. [ CITATION ΚΔα02 \l 1033 ]

1.4: Ψυχοκινητική Ανάπτυξη παιδιών με σύνδρομο Down

Πολλά  παιδιά  νηπιακής  και  πρώιμης  παιδικής  ηλικίας  δυσκολεύονται  να
συμμετάσχουν με επιτυχία σε κινητικές δραστηριότητες, λόγω των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν στις παραπάνω κινητικές δεξιότητες.  [ CITATION Καρ04 \l 1032 ]
Συνήθεις  καθημερινές δραστηριότητες όπως το γράψιμο, η ζωγραφική, η υποδοχή
μπάλας, κλότσημα μπάλας, κουτσό κ.α., αποτελούν πεδίο δυσκολιών και αποτυχίας
για αυτά τα παιδιά.[ CITATION DGa02 \l 1032 ]

Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παιδιά εκτελούν μια σειρά από ψυχοκινητικές
δραστηριότητες  που  προωθούν  την  ανάπτυξη  τόσο  του  συνόλου  όσο  και  των
επιμέρους δομικών στοιχείων της ψυχοκινητικότητάς τους. Οι δεξιότητες αυτές, ως
δομικά  στοιχεία,  είναι  αλληλένδετες  και  αλληλοϋποστηριζόμενες.  Αδυναμία
επίτευξης  ή  καθυστέρηση  στην  απόκτηση  μίας  δεξιότητας  θα  έχει  αλυσιδωτές
επιπτώσεις  σε  κάποιες  άλλες  και  τα  παιδιά  θα  βρίσκουν  την  εκτέλεση
δραστηριοτήτων  καθημερινής  ζωής,  σχολείου  και  παιχνιδιού  εξαιρετικά  δύσκολη.
[CITATION JJe08 \l 1033 ]
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Η σύγχρονη προσχολική εκπαίδευση είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει πολλές
ευκαιρίες  για  την  θεμελίωση  και  την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  καθώς  τα  παιδιά
καλούνται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια της σχολικής
ημέρας  [  CITATION JJe08 \l  1033 ] Για παράδειγμα:  για να χρησιμοποιήσει  ένα
παιδί το ψαλίδι και να κόψει με ακρίβεια κατά μήκος μιας γραμμής πρέπει να έχει
αναπτύξει  στατική  σταθερότητα,  επιδεξιότητα  των  χειρών,  οπτικοκινητική
ολοκλήρωση,  οπτικές  χωρικές  σχέσεις,  κινητικό  σχεδιασμό  και  αμφίπλευρη
ολοκλήρωση.  Για  να  πιάσει  μια  μπάλα,  θα  πρέπει  να  έχει  αναπτύξει  στατική
σταθερότητα  και  ισορροπία,  επίγνωση  χώρου  και  σώματος,  αμφίπλευρη
ολοκλήρωση,  χιασμό  μέσης  γραμμής  σώματος,  οπτικοκινητική  ολοκλήρωση  και
οφθαλμοκινητικό έλεγχο [ CITATION JJe08 \l 1033 ]

Έτσι,  σύμφωνα  με  το  ΔΕΠΠΣ  (2003),  στο  Νηπιαγωγείο  δίνονται  στα  παιδιά  οι
ευκαιρίες,  ώστε  να  αναπτύσσουν  την  κινητικότητα  τους,  να  αναπτύσσουν  τη
σωματική τους δραστηριότητα και να προάγουν την υγεία τους, να παίρνουν μέρος σε
ασκήσεις  ρυθμικής/ενόργανης  γυμναστικής,  σε  αθλοπαιδιές  και  άλλες
δραστηριότητες  (π.χ.  να  σκαρφαλώνουν,  να  πηδούν,  να  τρέχουν  κλπ),  να
ανταποκρίνονται με την κίνηση σε ένα ερέθισμα (π.χ. να κινούνται στον ρυθμό της
μουσικής, να χορεύουν μιμούμενα τις κινήσεις των άλλων, να επαναλαμβάνουν απλές
συνθέσεις κινήσεων κ.α.), να επιδεικνύουν βασικές δεξιότητες όταν παίζουν (π.χ. να
τρέχουν,  να  πηδούν  και  να  περπατούν  σε  διάφορους  ρυθμούς  κ.α.),  να  εκτελούν
βασικές κινήσεις  με ολόκληρο το σώμα τους (π.χ.  να εξερευνούν τρόπους για να
μετακινούν  το  βάρος  του  σώματος  τους  από  ένα  μέρος  στο  άλλο  κ.α.),  να
ανακαλύπτουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να κινείται το σώμα τους στο χώρο
(π.χ. να κινούνται σε σχέση με τους άλλους και να αντιλαμβάνονται τον προσωπικό
τους χώρο και το χώρο των άλλων).  Μέχρι  τη στιγμή που τα παιδιά αφήνουν το
νηπιαγωγείο είναι σημαντικό όλες οι απαραίτητες θεμελιώδεις δεξιότητες να έχουν
κατακτηθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μετάβαση στο δημοτικό. 

Στην  παρούσα  μελέτη  θα  αναφερθούμε  στις  δεξιότητες  που  αφορούν  στην
ψυχοκινητική ανάπτυξη:

α)οπτικοκινητικός συντονισμός, β)αδρή κινητικότητα , γ)λεπτή κινητικότητα.

Οπτικοκινητικός συντονισμός

Η  ανάπτυξη  της  κινητικότητας  συνδέεται  τόσο  με  την  ωρίμανση  του  νευρικού
συστήματος  όσο  και  με  την  αποκτώμενη  εμπειρία  κινήσεων.  Η  ωρίμανση  του
Κεντρικού  Νευρικού  Συστήματος  και  η  εδραίωση κάποιων  κινητικών  δεξιοτήτων
επιτρέπει τον πειραματισμό και την επιδίωξη νέων, οι οποίες με την σειρά τους θα
αποτελέσουν  το  υπόβαθρο  και  άλλων  καινούργιων  κινητικών  δεξιοτήτων.
[CITATION ΑΚΤ98 \l 1032 ]Ο όρος «οπτικοκινητική ανάπτυξη», αναφέρεται στην
κτήση των δεξιοτήτων εκείνων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται, να
επεξεργάζεται και να εκτελεί εκούσιες προγραμματισμένες κινήσεις. Πρόκειται για
μία  σύνθετη  αναπτυξιακή  λειτουργία  που  προϋποθέτει  φυσιολογικούς
αισθητηριακούς, κινητικούς και γνωστικούς μηχανισμούς, αλλά και το συγχρονισμό
και το συντονισμό αυτών των μηχανισμών, για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της
κίνησης.  Νευρολογικοί  παράγοντες  φαίνεται  ότι  έχουν  ρυθμιστικό  ρόλο  στην
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οπτικοκινητική ανάπτυξη. Η ικανότητα ορθής αντίληψης του χώρου και η ανάπτυξη
του  οφθαλμικού  συστήματος  αποτελούν  προϋποθέσεις  για  την  ανάπτυξη  των
κυριότερων  αντιληπτικών  δραστηριοτήτων.  Θα  πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  στο
οπτικοκινητικό σύστημα, πρώτα αναπτύσσεται η οπτική αντίληψη και αργότερα το
κινητικό μέρος. Η κινητική και αντιληπτική ανάπτυξη, οδηγούν στον οπτικοκινητικό
συντονισμό που είναι απαραίτητος για περισσότερο εκλεπτυσμένες δραστηριότητες
(Jenkinson et al., 2008). Ο αδρός και λεπτός κινητικός συντονισμός και η κινητική
μνήμη, απαιτούν ένα υγιές μυϊκό σύστημα που παρουσιάζει ισορροπία, ευκαμψία,
δύναμη  και  μυϊκή  συνεργασία.[  CITATION  ΑΚΤ98  \l  1032  ] Η  εκμάθηση  και
κατάκτηση  του  γραπτού  λόγου  από  τα  παιδιά  και  ειδικότερα  η  γραφοκινητική
ικανότητα  εξαρτάται  άμεσα  από  την  ανάπτυξη  των  οπτικοκινητικών  δεξιοτήτων.
Προβλήματα στον κινητικό συντονισμό, δεν επιτρέπουν την εκτέλεση κινήσεων κατά
τον τρόπο που σχεδιάστηκαν και  «παραγγέλθηκαν» από τον εγκέφαλο.  Τα παιδιά
αυτά  παρουσιάζουν  γραφή  ασυνήθιστα  αδέξια  και  χονδροειδή,  μη  αρμονική  και
δυσανάγνωστη (Jenkinson et al., 2008).

Αδρή Κινητικότητα

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, παρά το μικρό ηλικιακό τους εύρος, παρουσιάζουν
μεγάλη ποικιλία  ως  προς  το  βάρος και  το  ύψος.  Όλα όμως  χαρακτηρίζονται  από
ενεργητικότητα  και  κινητικότητα.  Παίζουν,  τρέχουν,  χορεύουν,  αναπηδούν  με
ποικίλους τρόπους, διαγωνίζονται για ψηλότερα και γρηγορότερα. Η ορμητικότητα
τους, η μη γνώση των ορίων τους ή η υπέρβαση αυτών, τα οδηγεί συχνά σε πτώσεις
και  ατυχήματα,  αλλά  αυτά  επανέρχονται  για  να  ολοκληρώσουν  την  κινητική
δραστηριότητα που επέλεξαν. [CITATION ASe86 \l 1033 ]Η κίνηση με μετακίνηση
συμβάλει  τα  μέγιστα  στην  ανάπτυξη  των  κινητικών  δεξιοτήτων  του  παιδιού  και
επιπλέον του επιτρέπει να καλύψει την ανάγκη του να διερευνήσει το περιβάλλον
του. Οι ποικίλες δραστηριότητες μετακίνησης (βάδιση, τρέξιμο, άλματα, μικρές και
μεγάλες αναπηδήσεις, κύλιση στο έδαφος,), επιτρέπουν στα παιδιά να γνωρίσουν τον
εαυτό  τους,  τις  δυνατότητές  τους  και  να  τις  διευρύνουν,  να  εξερευνήσουν  το
περιβάλλον τους και να το διευρύνουν και αυτό. [ CITATION GMo88 \l 1033 ] 

Συνοπτικά η αδρή κινητικότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, χαρακτηρίζεται
από:  σημαντική  αύξηση  της  ποικιλίας  των  εκτελούμενων  κινήσεων.  Τα  παιδιά
δοκιμάζουν, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν την δυναμική του σώματός τους. Μέσω
της επανάληψης δομούν βαθμιαία τις θεμελιώδεις δεξιότητες και τα βασικά κινητικά
πατέντα  της  αδρής  κινητικότητας  [  CITATION  ΑΚΤ98  \l  1033  ].  Σημαντική
βελτίωση της απόδοσης του παιδιού στην εκτέλεση της κίνησης. Αυτό αποδίδεται όχι
μόνο στον προσωπικό πειραματισμό και  την επανάληψη κινητικών προτύπων που
αναφέραμε  και  πριν,  αλλά  και  στις  αλλαγές  που  συμβαίνουν  στο  σώμα  του.  Η
ηλικιακή  ανάπτυξη  μεταφέρει  το  κέντρο  βάρους  χαμηλότερα  επιτρέποντας  την
εκτέλεση σταθερότερων και περισσότερο σίγουρων κινήσεων,[CITATION SBr97 \l
1032 ] αύξηση χρήσης των κεκτημένων κινητικών δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων, σε
απάντηση  σε  διάφορα  αισθητηριακά  ερεθίσματα  και  ποικίλες  περιβαλλοντικές
συνθήκες. Για παράδειγμα, η βάδιση μπορεί να γίνει με μετακίνηση προς τα μπρος,
προς τα πίσω, στα δάχτυλα των ποδιών, στις φτέρνες κλπ., το τρέξιμο μπορεί να γίνει
σε ανήφορο, σε κατήφορο, ανώμαλη επιφάνεια κλπ. [ CITATION Κου92 \l 1032 ]
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Σημαντική είναι επίσης η μείωση του λεγόμενου «χρόνου κινητικής αντίδρασης» σε
ένα δεδομένο ερέθισμα. Αυτός αποτελείται από δύο συνιστώσες: α) από το χρόνο
απόφασης, ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα από την εμφάνιση του ερεθίσματος
για κίνηση έως την έναρξη της κίνησης και β) από το χρόνο της κίνησης, ο οποίος
είναι το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της κίνησης. [ CITATION GMo88 \l 1033 ] Τα
παιδιά ερχόμενα κατ΄επανάληψη σε επαφή με ένα οπτικό ή ακουστικό ερέθισμα που
επιδέχεται κινητικής ανταπόκρισης, μαθαίνουν σταδιακά να κρίνουν γρήγορα με ποιο
τρόπο θα αντιδράσουν.  [ CITATION KCo70 \l 1033 ]Όπως αναφέραμε και πριν τα
παιδιά  προσχολικής  ηλικίας,  παρά  το  μικρό  ηλικιακό  τους  εύρος  παρουσιάζουν
σημαντικές μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην εκτέλεση των
κινήσεων, στα πλαίσια αθλητικών και άλλων κινητικών δραστηριοτήτων, δεδομένου
ότι ούτε η σωματική ούτε η κινητική ανάπτυξη μπορεί να είναι ομοιογενής (Τραυλός,
1998).

Λεπτή Κινητικότητα

Καθώς το παιδί της προσχολικής ηλικίας μεγαλώνει, η αντίληψη των αισθητηριακών
του εντυπώσεων φτάνει στο απόγειο της.  Μπορεί  πλέον να βλέπει,  να ακούει,  να
γεύεται, να μυρίζει και να αισθάνεται ότι αγγίζει όπως οι ενήλικές. Το φαινόμενο της
παρατεταμένης  προσήλωσης  σε  ένα  μόνο  χαρακτηριστικό  μιας  εικόνας  ή  ενός
αντικειμένου  δεν  είναι  πλέον  έντονο  όπως  στην  προηγούμενη  βρεφική  ηλικία.
Παράλληλα καθώς το παιδί μεγαλώνει, αναπτύσσεται ο συντονισμός των κινήσεών
του  και  εξελίσσεται  η  λεπτή  του  κινητικότητα.  Οι  νεοαποκτηθείσες  αντιληπτικές
ικανότητες  επιτυγχάνουν  περισσότερο  εξελιγμένες  θέσεις  του  σώματος  και
συμβάλουν σε  καλύτερο συντονισμό των αδρών κινήσεων του κορμού με  λεπτές
κινήσεις  των χεριών. Ένα τεσσάρων ετών παιδί μπορεί να επιτύχει ικανοποιητικό
συντονισμό  ματιού-χεριού,  για  να  κατευθύνει  το  χέρι  του  να  ζωγραφίσει.  Ένα
πεντάχρονο μπορεί μόνο του να χειρίζεται ένα μικρό βιβλίο, να γυρίζει τις σελίδες και
ταυτόχρονα να παρατηρεί τις εικόνες. Αυτή η διαδικασία συνδυασμού και παραγωγής
αντίληψης  και  ολοκληρωμένης  κίνησης  χαρακτηρίζει  την  «αντιληπτικοκινητική»
ανάπτυξη του παιδιού

[CITATION RSi83 \l 1033 ]Της ανάπτυξης των λεπτών κινήσεων προηγείται η κατάκτηση
των  αδρών  κινήσεων.  Η  ανάπτυξη  της  κινητικότητας  ακολουθεί  την  αρχή  της
φυγόκεντρης κατεύθυνσης της ανάπτυξης και η επιτυχημένη λεπτή κινητικότητα έχει
ως υπόβαθρο την κατάκτηση της αδρής κινητικότητας . [CITATION Did90 \l 1033 ]
Τα παιδιά τώρα μπορούν να κάνουν κι άλλες λιγότερο χονδροειδής και περισσότερο
εκλεπτυσμένες  κινήσεις  και  να  παράγουν  ένα  περισσότερο  τεχνικό  αποτέλεσμα.
Μπορούν  να  κουμπώσουν  τα  κουμπιά  τους,  να  κλείσουν  το  φερμουάρ  τους,  να
δέσουν τη ζώνη τους, να κάνουν τους πρώτους τους κόμπους ή και να δέσουν τα
κορδόνια τους, να κόβουν με το ψαλίδι.  [ CITATION ΛΔη01 \l 1032 ]Η ενίσχυση
των  μικρών  μυών  του  χεριού  και  του  καρπού  επιτρέπει  στα  μικρά  παιδιά  να
συμμετέχουν  σε  δραστηριότητες  λεπτής  κινητικότητας,  όπως  είναι  το  γράψιμο,  η
δημιουργία γραμμών και σκίτσων, η ζωγραφική με χρώματα, το κόψιμο χαρτιών, η
χρήση κόλλας κ.α (ο.π.). 

Οι Κάτσιου και Ζαφρανά (1996) αναφέρουν ότι η γραφή είναι ικανότητα που μπορεί
να κατακτηθεί από κάποια παιδιά νωρίτερα, ακόμα από την ηλικία των τριών χρόνων,
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στην προσχολική  ηλικία  των πέντε  και  έξι  ετών όμως η λεπτή κινητικότητα έχει
αναπτυχθεί  ικανοποιητικά  σε  όλα  τα  παιδιά  έτσι  όλα  τα  παιδιά  μπορούν  να
εκπαιδευτούν στην γραφή.  [ CITATION Κάτ96 \l 1032 ] Το επιτυγχάνουν αρχικά
σχηματίζοντας γράμματα μη ομοιόμορφα και όχι απαραίτητα σε ευθεία γραμμή ή σε
συγκεκριμένο χώρο. Προσπαθούν να ζωγραφίσουν ζωάκια και ανθρωπάκια χωρίς να
καταφέρνουν  να  τα  αποτυπώσουν  με  τις  πρέπουσες  αναλογίες  και  τεχνικές
[CITATION ASe86 \l 1033 ]

Κατά  την  ανάπτυξη  της  διάρκειας  της  αδρής  ή  γενικής  κινητικότητας,  σταδιακά
επέρχεται  και  η  ανάπτυξη  της  λεπτής  κινητικότητας  ή  αλλιώς  η  ανάπτυξη  της
χειροτεχνικής επιδεξιότητας. Με αυτόν τον όρο, αναφερόμαστε στη φάση, όπου το
παιδί αναπτύσσει νέες λειτουργικές κινήσεις των χεριών και προσπαθεί με αυτά να
ανακαλύπτει  τον  κόσμο  του.  Πρόκειται  για  κινήσεις  του  πιασίματος,  της
συγκράτησης,  κινήσεις  που  γίνονται  με  τις  παλάμες  και  τα  δάχτυλα,  για  το
συντονισμό χεριού- ματιού, τον συντονισμό των δύο χεριών καθώς και άλλες. Αυτές
οι κινήσεις κατακτιούνται σταδιακά. Παραδείγματος χάριν από το σφίξιμο του χεριού
σε γροθιά και την παλαμική σύλληψη, το παιδί περνάει στο πιάσιμο του μολυβιού με
τριποδική  λαβή  και  τις  συνδυασμένες  κινήσεις  των  δαχτύλων.  Οι  κινήσεις  αυτές
εξυπηρετούν τις διάφορες ανάγκες της καθημερινής πρακτικής ζωής, δίνουν δηλαδή
τη  δυνατότητα  στο  παιδί  να  πραγματοποιεί  διάφορες  χειρονομίες  μέσω  κάποιου
εργαλείου και αργότερα να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τη λεπτή χειροτεχνική
επιδεξιότητα  για  τη  διεξαγωγή  της  γραφής  αλλά  και  τη  μη-  λεκτική  μιμητική
έκφραση και  επικοινωνία.  Γίνεται  λοιπόν κατανοητό πως η ωρίμανση της  λεπτής
κινητικότητας επέρχεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και είναι πολύ σημαντική για την
εκμάθηση της γραφής, η οποία έχει ανάγκη από διάφορες τεχνικές. Μία από αυτές
είναι  το  πιάσιμο  του  μολυβιού,  η  οποία  αναλόγως  θα  καθορίσει  και  τον  τρόπο
γραφής.  Οι  τεχνικές  αυτές  ελέγχονται  από το  κεντρικό νευρικό σύστημα,  από το
οποίο  ακολουθούν  μία  σειρά  από  κινητικές  εντολές,  οι  οποίες  ενεργοποιούν  το
κινητικό σύστημα του χεριού με αποτέλεσμα την παραγωγή των γραφικών συμβόλων
της  λέξης  ή της  πρόταση.  [CITATION ΜΜα91 \l  1032 ][  CITATION ΑΚΤ98 \l
1032 ]

Ικανότητα γραφής

Οι προσεγγίσεις αναφορικά με την ικανότητα απόκτησης της δεξιότητας της γραφής
από τα άτομα με σύνδρομο Down είναι συγκριτικά λιγότερες σε σχέση μ’ αυτές που
έγιναν  για  την  απόκτηση  της  δεξιότητας  της  ανάγνωσης.  Διακρίνονται  όμως  και
αυτές από αισιοδοξία σχετικά με το να διδάσκεται η δεξιότητα της γραφής στα άτομα
με  σύνδρομο  Down.  Μια  παράμετρος  της  αισιοδοξίας  απέρρεε  και  από  την
τεχνολογική πρόοδο,  που εφοδιάζει  τον μαθητή με  εναλλακτικά μέσα γραφής,  τα
οποία είναι πιο λειτουργικά και εύχρηστα γι’ αυτόν. Για παράδειγμα ο μαθητής που
δυσκολεύεται  στη  χρήση  του  μολυβιού,  λόγω  των  χαλαρών  αρθρώσεων  και  της
αδύνατης λαβής,  αλλά και  των μη εύκαμπτων δαχτύλων,  μπορεί να γράψει  με τη
βοήθεια  του  πληκτρολογίου  ενός  υπολογιστή.  Η  Oelwein υποστηρίζει  ότι  η
κατάκτηση  της  δεξιότητας  της  γραφής  είναι  κατά  ένα  ποσοστό  εφικτή,  αλλά
προϋποθέτει δύσκολη και επίπονη προσπάθεια τόσο για τον δάσκαλο, όσο και για τον
μαθητή, με συνεχή επιμονή και παιδαγωγική ενθάρρυνση του παιδιού. Την ανάγκη
για  ιδιαίτερη  ενθάρρυνση  στην  προσπάθεια  της  κατάκτησης  της  δεξιότητας  της
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γραφής  συνέστησε  και  ο  Dr Richard Newton,  επισημαίνοντας  τη  δυσκολία  των
μαθητών στον έλεγχο και τη χρήση του μολυβιού. Επισήμανε παράλληλα πως, εάν
δοθεί από την αρχή η απαιτούμενη έμφαση στη χάραξη γραμμάτων, τα αποτελέσματα
μπορεί  να είναι  ιδιαίτερα ενθαρρυντικά  ως προς  την επίτευξη ευανάγνωστου από
τρίτους κείμενο. Ο John Rynders (1996) προσδιόρισε ως βασική αιτία της δυσκολίας
κατάκτησης της γραφής από τα άτομα με σύνδρομο  Down το πεδίο των κινητικών
και  συνδυαστικών  δεξιοτήτων  τους,  ιδιαίτερα  τον  συντονισμό  ματιού-χεριού.
Υποστήριξε ότι από τη στιγμή που αρκετοί μαθητές μπορούν να διαβάσουν πρέπει να
αναμένεται και κάποια πρόοδος στην ικανότητα να γράφουν, λόγω της συγγένειας
των δύο αυτών δεξιοτήτων. Σημείωσε όμως πως η γραφή σε σχέση με την ανάγνωση,
προϋπέθετε επιπλέον περίτεχνες φυσικές και κινητικές δεξιότητες, που αυτόματα την
καθιστούν  ως  εκπαιδευτικό  στόχο  πιο  περίπλοκο  και  επίπονο  να  επιτευχθεί.
Συνέστησε και αυτός την εναλλακτική λύση της διδασκαλίας του πληκτρολογίου των
ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  με  τα  όποια  πλεονεκτήματά  του,  όπως  αυτό  της
επίτευξης ευανάγνωστου κειμένου.

1.5 Στάδια Ανάπτυξης νηπίου με σύνδρομο Down

 Το  νήπιο  προσχολικής  ηλικίας  (ηλικίας  3  µε  5  ετών)  :  Το  παιδί  µε
Σύνδροµο  Down,  τώρα,  αρχίζει  να  απολαµβάνει  την  παρέα  ενός  άλλου
παιδιού. Πρέπει να µάθει να µοιράζεται αντικείµενα και αυτό είναι κάτι που
µπορεί να το µάθει από άλλα παιδιά, αλλά και από τους γονείς του. Γεγονός
είναι  πως  το  παιδί  σε  αυτή  την  ηλικία,  µαθαίνει  καινούρια  πράγµατα,
αντιγράφοντας συνοµήλικους του.

Ανάπτυξη µεγάλων µυών-κάτω άκρων: Μέχρι την ηλικία των 3 ετών, το παιδί µε
Σύνδροµο Down κατορθώνει να ανεβαίνει τις σκάλες από µόνο του. Αρχικά, για κάθε
ένα σκαλοπάτι απαιτούνται και τα δύο πόδια,  αλλά µέχρι την ηλικία των 5 ετών,
εναλλάσσει τα πόδια του, ένα σε κάθε σκαλοπάτι,  ανεβαίνοντας. Η εναλλαγή στα
πόδια του για το κατέβασµα των σκαλιών δεν επιτυγχάνεται µέχρι την ηλικία των 7
µέχρι 8 ετών. 

Στα 3 ½ χρόνια είναι ικανό, το παιδί, να µετακινήσει µια µικρή καρέκλα, κοντά στο
τραπέζι και να καθίσει µόνο του. Στα 4 ½ χρόνια, ο έλεγχος των ποδιών είναι αρκετά
ανεπτυγµένος, ώστε να µπορεί να διασταυρώνει και να ξεσταυρώνει τα πόδια του,
καθώς και να περπατά για µικρή απόσταση στις µύτες των ποδιών του. Τώρα ρίχνει
και κλοτσά µια µπάλα µε µεγάλη ακρίβεια. 

Μπορεί να συντονιστεί και να τρέξει, µέχρι την ηλικία των 5 χρονών, καθώς είναι
ικανό και να αλλάξει πορεία µε στόχο να αποφύγει εµπόδια που βρίσκονται κοντά
του. Στην ηλικία αυτή µπορεί να οδηγήσει και τρίτροχο ποδήλατο (Selikowitz, 2006).

Ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων-άνω άκρα: Μέχρι την ηλικία των 3 ετών, το
παιδί µε Σύνδροµο Down είναι ικανό να ανοίξει ένα βάζο µε περιστροφική κίνηση.
Επίσης, µπορεί να ζωγραφίσει µία κάθετη γραµµή αντιγράφοντας την και µέχρι το
τέλος του 3 έτους µπορεί να αντιγράψει µία οριζόντια γραµµή. Στην ηλικία των 3
ετών µπορεί να γυρίσει τις σελίδες ενός βιβλίου, µία κάθε φορά. Μέχρι την ηλικία
των  4  ετών,  µετά  από  εξάσκηση,  µπορεί  να  επαναλάβει  προσευχές  και  µικρά
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ποιήµατα.  Τώρα  είναι  πιο  δεκτικό  να  φυλάξει  τα  παιχνίδια  του,  ακόµη  και  να
τοποθετήσει  µικρά  αντικείµενα  µέσα  σε  ένα  κουτί.  Είναι  πολύ  επιδέξιο  στο  να
δηµιουργήσει  ένα  παζλ  και  να  φτιάξει  µεγάλους  και  ψηλούς  πύργους  µε  αρκετά
µεγάλο  αριθµό  κύβων.  Μέχρι  την  ηλικία  των  5  ετών  µπορεί  να  αντιγράψει  ένα
κύκλο. [ CITATION ZLo06 \l 1033 ] 

Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες: Στην ηλικία των 3 µε 4 ετών, το παιδί µε
Σύνδροµο  Down,  έχει  σταθεροποιηθεί  σε  αξιοσηµείωτο  βαθµό.  Αν  και  είναι
αρνητικό  σε  κάποιες  περιόδους,  είναι  ευκολότερο  να  ελέγχεται  και  είναι  πιο
αυτοεπαρκής. Η σωστή χρήση της τουαλέτας βρίσκεται σε πολύ καλό δρόµο. Στο
θέµα αυτό χρειάζεται αξιοπιστία και χρόνος από τους γονείς, αφού στην ηλικία των 5
ετών το παιδί είναι ικανό να τραβήξει προς τα πάνω ή κάτω το παντελόνι του και να
πλύνει τα χέρια του µετά τη χρήση της τουαλέτας.[ CITATION ZLo06 \l 1033 ] Στην
ηλικία των 4 ετών τρώει από µόνο του στο τραπέζι και χρειάζεται βοήθεια µόνο µε
την κοπή της τροφής. Μπορεί να ανεχθεί άλλα παιδιά γύρω του, αλλά εξακολουθεί να
παίζει τα δικά του παιχνίδια κοντά σε άλλα παιδιά χωρίς να τα εµπλέκει στο παιχνίδι
του.  Τα  πλείστα  3χρονα  ή  4χρονα  παιδιά  µε  Σύνδροµο  Down µπορούν  να
αποχωρισθούν  τους  γονείς  τους  για  κάποιο  χρονικό  διάστηµα,  χωρίς  ιδιαίτερη
δυσκολία,  κάτι που σηµατοδοτεί πως το παιδί είναι πλέον έτοιµο να εµπλακεί σε
κάποιο νηπιαγωγείο ή τάξη. 

Γλωσσικός  Τοµέας:  Το  παιδί  µε  Σύνδροµο  Down στην  ηλικία  αυτή  µπορεί  να
συστηθεί µε το όνοµα του, µετά από παρότρυνση, καθώς και να ονοµάσει πολλά
αντικείµενα.  Οι  προτάσεις  µεγαλώνουν  σε  µήκος  και  νέα  µέρη  του  λόγου
εντάσσονται στις προτάσεις, όπως οι αντωνυµίες και αργότερα τα επίθετα, ενώ τα
επιρρήµατα αρχίζουν να χρησιµοποιούνται σιγά-σιγά από το παιδί. Εξακολουθεί να
κάνει λάθη στην γραµµατική και συχνά οι λέξεις προφέρονται λανθασµένα. Λέξεις
παραλείπονται από προτάσεις και χρησιµοποιούνται λανθασµένες λέξεις. Τώρα είναι
σε  θέση  να  ακούσει  πιο  περίπλοκες  και  µεγάλες  διηγήσεις  από  ενήλικες,  και  σε
µερικές περιπτώσεις τα επαναλαµβάνει. Η επικοινωνία εξακολουθεί να παραµένει σε
µορφή µονόλογου παρά η συζήτηση µεταξύ δύο ατόµων. 

Γνωστικός  Τοµέας:  Στην  ηλικία  αυτή  η  πνευµατική  λειτουργία,  συνήθως,  είναι
ευκολότερη να καθοριστεί. Η µνήµη βελτιώνεται και το παιδί µε Σύνδροµο  Down
µπορεί  να  επαναλάβει  αριθµό  προτάσεων  που  έχει  ακούσει.  Αρχίζει  να
αντιλαµβάνεται τα διάφορα µεγέθη και να ξεχωρίζει το µικρό από το µεγάλο. Έχει
αναπτύξει την ικανότητα να επιλύει, αποτελεσµατικότερα, πνευµατικά προβλήµατα
και δεν βασίζεται σε ακριβή πειραµατισµό για να επιλύσει κάποιο πρόβληµα. Αυτό
φαίνεται  µε  τον  τρόπο  που  επιχειρεί  να  λύσει  τα  παζλ,  όπου  τα  κοµµάτια  του
τοποθετούνται  χωροταξικά  σωστά,  διαµορφώνοντας  τα  πριν  τα  τοποθετήσει
(Buckley, Sacks, 1987). 

 Σχολική ηλικία (ηλικία 5 µε 12 ετών) Το στάδιο αυτό καλύπτει την χρονική
περίοδο από την ηλικία των 5 ετών µέχρι την µετάβαση στην εφηβεία.  Η
προσχολική  ηλικία  είναι  η  περίοδος  που  το  παιδί  µε  Σύνδροµο  Down
αναπτύσσει  την  αίσθηση  πως  έχει  µεγαλώσει  και  θέλει  να  είναι  ικανό  να
διαχειρίζεται  τον  εαυτό  του.  Η  ικανότητα  να  αντεπεξέρχεται  των
ενδοσχολικών  του  υποχρεώσεων,  οδηγεί  στο  να  αναπτύσσει  την
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αυτοπεποίθηση του, ώστε αυτό να έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη των
κοινωνικών του δεξιοτήτων µε το κοινωνικό περιβάλλον του (Buckley, Sacks,
1987).

Ανάπτυξη µεγάλων µυών-κάτω άκρων: Οι δεξιότητες των κάτω άκρων βελτιώνονται
περισσότερο σε αυτή τη χρονική περίοδο. Ο µυϊκός τόνος αυξάνεται και λόγω αυτού
η ευκινησία του αποκαθίσταται σαν σε ένα “φυσιολογικό” παιδί. [ CITATION ZLo06
\l 1033 ]Μέχρι την ηλικία των 10 ετών, µπορεί να αναρριχιέται, να κολυµπά και να
κάνει  τσουλήθρα.  Επίσης,  είναι  σε  θέση  να  µπορεί  να  συµµετέχει  σε  οµαδικά
παιχνίδια,  όπως καλαθόσφαιρα,  µιας  και  µπορεί  πλέον να πιάσει  µε επιτυχία µία
µπάλα που κατευθύνεται σε αυτό. Σαν επακόλουθα των πιο πάνω αναπτύσσεται προς
το καλύτερο η δύναµη, η αντοχή και ο συντονισµός κινήσεων µε σταθερό ρυθµό. 

Ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων-άνω άκρων: Μέχρι την ηλικία των 10 ετών,
το  παιδί  µε  Σύνδροµο  Down είναι  σε  θέση  να  αναγνωρίζει  ένα  αναγνωρίσιµο
ανθρώπινο  σώµα  στο  χαρτί.  Επίσης,  µπορεί  να  αναπαραστήσει  στο  χαρτί  απλές
απεικονίσεις ενός σπιτιού, και άλλων οικείων αντικειµένων. Περιτυλίγει, κόβει, και
κολλάει  µε επιτυχία.  Μεταξύ των 10 και  12 ετών,  όλο και περισσότερα σχήµατα
µπορούν  να  αντιγραφούν,  µερικά  γράµµατα  του  αλφαβήτου,  καθώς  και  αριθµοί
µπορούν να αναγνωρισθούν από το παιδί και να αναπαραχθούν[ CITATION Sel06 \l
1033 ] 

Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες: Τα παιδιά µε Σύνδροµο Down είναι συνήθως
πιο αποτελεσµατικά σε καθηµερινές ενασχολήσεις για την αυτοϊκανοποίηση τους και
παρουσιάζουν θετικές αλληλεπιδράσεις µε άλλα άτοµα. Το παιδί µε Σύνδροµο Down
µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα µαχαίρι για την κοπή της τροφής από την ηλικία των
10  ετών  περίπου.  Ντύνεται  µόνο  του,  αν  και  χρειάζεται  περισσότερο  χρόνο  στη
διάθεση  του.  Μπορεί  να  κουµπώσει  τα  κουµπιά  του  στην  ηλικία  των  10  ετών.
Λούζεται µόνο του, χρησιµοποιεί την οδοντόβουρτσα του, φυσάει τη µύτη του και
χτενίζει τα µαλλιά του.[ CITATION ZLo06 \l 1033 ]

Γλωσσικός Τοµέας: Καθώς το παιδί πηγαίνει σχολείο, η οµιλία του σταθεροποιείται
και  είναι  ικανό  να  συντάσσει  µεγαλύτερες  προτάσεις.  Στα  12  έτη,  το  παιδί  µε
Σύνδροµο  Down έχει λεξιλόγιο εµπλουτισµένο µε περίπου 2000 λέξεις. Παρ’ όλα
αυτά, ίσως να είναι ντροπαλό και να µην µιλάει πολύ. Στο σπίτι, συνήθως, είναι πιο
οµιλητικό  και  ρωτάει  πολλές  ερωτήσεις,  κυρίως,  αρχίζοντας  µε  το  ‘‘γιατί’’.  Η
γλωσσική ανάπτυξη είναι η πιο ευµετάβλητη οµάδα ανάπτυξης του παιδιού και σε
πολλές περιπτώσεις η λιγότερο ανεπτυγµένη οµάδα.[ CITATION ΚΔα02 \l 1033 ]

Γνωστικός Τοµέας:  Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής,  το παιδί µε Σύνδροµο
Down παραµένει σταθερό στο τρόπο που σκέπτεται και κατανοεί τα όσα του λέγονται
στη κυριολεξία. «Πιστεύει πως ότι συµβαίνει γύρω του, συµβαίνουν για κάποια αιτία.
Κατανοεί τα όσα γίνονται γύρω του σαν µια εσωτερική µορφή του κόσµου, χωρίς να
τα συγκρίνει µε την προσωπική του εµπειρία [ CITATION Sel06 \l 1033 ]Οι κανόνες
θεωρούνται από το παιδί πολύ αυστηροί και αµετάβλητοι και για το λόγο αυτό, ίσως
συγχυστεί από την ευκαµψία ή τις παραλήψεις τους.
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1.6 Η παρέμβαση

Ο στόχος κάθε ολοκληρωμένης αγωγής παρέμβασης που για κάθε παιδί πρέπει να
είναι εξατομικευμένη, είναι η κατάκτηση της αυτονομίας και της λειτουργικότητας
μέσα στο περιβάλλον κι όχι μόνο η διόρθωση των σωματικών παραμορφώσεων ή των
μη  φυσιολογικών  λειτουργιών.  Μια  ολοκληρωμένη  και  πραγματικά  επιστημονική
προσέγγιση στη θεραπεία του παιδιού θα πρέπει  να περιλαμβάνει  την παρέμβαση
στους ακόλουθους αναπτυξιακούς τομείς[ CITATION ΚΔα02 \l 1033 ] (α) Στην αδρή
και λεπτή κίνηση: Η αδρή αναφέρεται, για παράδειγμα, στο πιάσιμο της μπάλας, ενώ
η λεπτή κίνηση στο να μπορεί να πιάσει ένα μολύβι με τα δύο δαχτυλάκια. β)Στις
δεξιότητες  αισθητηριακής  ολοκλήρωσης,  γ)  Στην  επικοινωνία:  Περιλαμβάνει  τον
αντιληπτικό και τον εκφραστικό λόγο. δ) Στον αντιληπτικό τομέα: Αυτό σημαίνει το
κατά πόσο είναι το παιδί σε θέση να εισπράττει τις πληροφορίες από το περιβάλλον
του και να τις επεξεργάζεται ανάλογα. ε) Στην προσαρμογή. 

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των
προβλημάτων που έχει, ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση σε όλους τους τομείς της
ανάπτυξής του, δηλαδή: α) στον αντιληπτικό, που ισοδυναμεί με τη νόηση (μνήμη,
επεξεργασία  πληροφοριών  β)  στο  συναισθηματικό  γ)  στον  κινητικό  δ)  στον
επικοινωνιακό (ότι σχετίζεται με το λόγο) 

1.7Έρευνες για τις αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες των παιδιών με σύνδρομο
Down και προβλήματα λεπτής κινητικότητας

Η λεπτή κινητικότητα είναι ένα σημαντικό κριτήριο για το αν άτομο είναι έτοιμο να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου. Χωρίς τις λεπτές κινητικές ικανότητες
καλά αναπτυγμένες,  το άτομο μπορεί  να έχει  δυσκολία να μάθει  να γράφει  ή  να
εκτελεί πολλές από τις άλλες βασικές εργασίες που παρουσιάζονται στο Νηπιαγωγείο
και  στην  Α΄  δημοτικού.[  CITATION  SAn06  \l  1033  ] Η  λεπτή  κινητικότητα
αναφέρεται  στην κίνηση των μικρών μυών που λειτουργούν συντονισμένα για να
εκτελέσουν δύσκολες και λεπτές εργασίες.[ CITATION ΛΔη01 \l 1033 ]

Ένα άτομο με δυσκολεύεται να πιάσει σωστά το μολύβι, να κόψει με το ψαλίδι, να
κουμπώσει  τα  κουμπιά  του,  να  ενώσει  κομμάτια  ενός  παζλ  και  γενικότερα  να
εκτελέσει λεπτές χειρονακτικές εργασίες. Αυτό οφείλεται στο χαλαρό μυϊκό τόνο των
χεριών και στο μικρό μέγεθος των δακτύλων. Πολλές φορές συνυπάρχει και έλλειψη
συντονισμού ματιού - χεριού. Από τη δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα επηρεάζεται
και  ο  λόγος  καθώς  οι  μύες  του  κεφαλιού  (όπως  της  γλώσσας,  των  χειλιών,  του
προσώπου)  είναι  χαλαροί  και  δυσχεραίνουν  την  άρθρωση  ορισμένων  φθόγγων.
[  CITATION  VBu93  \l  1032  ]Η  λεπτή  κινητικότητα  μπορεί  να  καλλιεργηθεί  με
πολλές δραστηριότητες στις οποίες το άτομο καλείται να χρησιμοποιήσει τα χέρια
του,  όπως  π.χ.  ζύμωμα ζυμαριού,  πλαστελίνες,  άμμο ή  άλλα υλικά,  να  παίζει  με
τουβλάκια  Lego,  να  βάζει  κόλλα  με  την  σπάτουλα  κ.α.  Μέσα  από  αυτές  τις
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δραστηριότητες,  που  δεν  έχουν  συγκεκριμένο  στόχο,  θα  ανακαλύψει  και  θα
εξασκήσει τη δύναμη των δακτύλων του καθώς και της αίσθηση της αφής. 

Τα  κινητικά  επιτεύγματα  ενός  παιδιού  με  Σύνδρομο  Down είναι  ανάλογα  του
αναπτυξιακού  του  επιπέδου,  μιας  και  για  κάθε  αναπτυξιακό  επίπεδο  αντιστοιχεί
διαφορετικός  βαθμός  μάθησης.  Όσο  πιο  βαριά  είναι  η  νοητική  υστέρηση σε  ένα
άτομο με Σύνδρομο  Down, τόσο πιο σοβαρές είναι οι κινητικές διαταραχές και οι
ελλείψεις [CITATION Γκο93 \l 1032 ]. Η κινητική τους συμπεριφορά περιγράφεται
πολλές  φορές  ως απρόσεχτη και  συμπεριφορά νηπίου.  Η κίνησή τους είναι  αργή,
ασυντόνιστη,  με  πολλά  λάθη.  Οι  συχνές  πτώσεις  και  η  αδεξιότητα  που  τα
χαρακτηρίζει,  είναι  συχνά  αποτέλεσμα  χαμηλής  νευρομυϊκής  συναρμογής  που
οφείλονται  σε  διαταραχές  των  κινητικών  εγκεφαλικών  κέντρων  και  των  κέντρων
κινητικού ελέγχου [ CITATION ΔΚο97 \l 1032 ]Τα παιδιά με Σύνδρομο Down δεν
συμμετέχουν  σε  παιχνίδια  κινητικού  συντονισμού  καθώς  τους  είναι  δύσκολο  και
πολλές  φορές  αδύνατο να  ολοκληρώσουν τις  δραστηριότητες.  Διαφέρουν με  τους
συνομηλίκους τους τόσο ως προς την κίνηση αλλά και ως προς την ομιλία και την
συγκέντρωση. Οι μεγάλες δυσκολίες εστιάζονται σε δραστηριότητες που απαιτούν
συνταύτιση  αντιληπτικών  και  κινητικών  λειτουργιών(συντονισμός  ματιού-χεριού,
προσανατολισμός και  αντίληψη του χώρου σε σχέση με την κίνηση του σώματος
κ.ά.), σε σύνθετες δραστηριότητες με μεγάλο αριθμό ερεθισμάτων-αντιδράσεων και
στη  λεπτή  κινητικότητα[  CITATION Γκο93 \l  1033 ].  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα
πολλές  ενέργειες  να  γίνονται  αδέξια  ή  να  αποτυγχάνουν  πλήρως.  Το  παιδί  με
Σύνδρομο Down δεν μπορεί να διέλθει εξελικτικά, όπως το τυπικώς αναπτυσσόμενο
παιδί  από τη  φάση συντονισμού ματιού-χεριού[  CITATION ΣΠο12 \l  1033 ].  Σε
σύγκριση  με  τα  παιδιά  της  ίδιας  χρονολογικής  ηλικίας  τα  παιδιά  με  νοητική  και
κινητική  ανεπάρκεια  εκδηλώνουν  καθυστέρηση  στην  ανάπτυξη  των  λεπτών
κινητικών τους δεξιοτήτων. Παρουσιάζουν ελλείμματα και ιδιαίτερες δυσκολίες στην
εκτέλεση έργων τα  οποία απαιτούν ακριβείς  και  περίπλοκες  κινητικές  δεξιότητες.
[ CITATION ΑΑλ16 \l 1032 ]Πιο συγκεκριμένα εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις σε
σχέση με τους συνομήλικούς τους σε τεστ τα οποία απαιτούν: σταθερότητα χεριού,
δύναμη, επιδεξιότητα, ταχύτητα, ακρίβεια, χρόνο αντίδρασης και συντονισμό ματιού-
χεριού. Η λεπτή κινητικότητα χαρακτηρίζεται από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες
[ CITATION ΔΚο97 \l 1032 ] O Σταύρου(2003) επισημαίνει ότι: «Στη φάση αυτή
γίνεται  προσαρμογή  και  συντονισμός  ανάμεσα  στη  λεπτή  κινητικότητα  και  στην
οπτική αντίληψη. Ο συντονισμός αυτός αποτελεί συγχρόνως εργαλείο τόσο για την
οργάνωση των  αισθητικών και  νοητικών αντιλήψεων (απτικών-οπτικών),  όσο και
μέσο-διάμεσο δράσης του παιδιού στον εξωτερικό κόσμο. Η δράση αυτή συντονίζει
αλλά και διαφοροποιεί τη χωρική δόμηση και τον κινητικό συντονισμό» [ CITATION
ΕΣτ03 \l 1032 ] Το νοητικά καθυστερημένο και με κινητική δυσπραξία παιδί αφενός
δε  διαθέτει  την  ωρίμανση  των  οργάνων  της  όρασης,  αφετέρου  δεν  μπορεί  να
αναπτύξει  και  να  γενικεύσει  γνωστικές  στρατηγικές  για  να  επιτύχει  μεγαλύτερη
ακρίβεια στην κίνησή του, παρά μόνο αν αυτές διδαχθούν από έμπειρο παιδαγωγό
(Κουτσούκη, 1997). 

1.8Έρευνες για τη σχέση γνωστικής και κινητικής ανάπτυξης των παιδιών με
σύνδρομο Down
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Η  σχέση  ανάμεσα  στη  γνωστική  και  την  κινητική  ανάπτυξη  των  παιδιών,  έχει
μελετηθεί από πολλούς ερευνητές στο πέρασμα των χρόνων [ CITATION CSu08 \l
1033  \m CSh99 \m DSu86 \m RBr78 \m BCr70]

Σύμφωνα  με  την  έρευνα  της  Γιαγκάζογλου  και  των  συνεργατών  της  (2009),  η
καθυστέρηση  που  παρατηρείται  στην  κινητική  ανάπτυξη,  στην  εκμάθηση
δραστηριοτήτων,  στην  αδυναμία  συγκέντρωσης  και  διατήρησης  της  προσοχής,
μετατρέπουν σε  ακόμα πιο  δύσκολο έργο για  τα  παιδιά  με  σύνδρομο Down,  την
ολοκλήρωση μιας κινητικής δραστηριότητας. Μάλιστα, ο Rarick και οι συνεργάτες
του (1976)   επισήμαναν στην έρευνά τους ό,τι όσο πιο χαμηλό είναι το διανοητικό
επίπεδο των παιδιών αυτών, τόσο περισσότερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και στον
κινητικό  τομέα.[  CITATION  JRa76  \l  1033  ] Όσον  αφορά  την  κατάκτηση  των
βασικών αναπτυξιακών προτύπων, όπως το βάδισμα, το τρέξιμο, η ρίψη μιας μπάλας,
οι δεξιότητες χειρισμού αντικειμένων, που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των
κινητικών δεξιοτήτων, τα αποτελέσματα ερευνών  [ CITATION Sel06 \l  1033  \m
DSu86 \m CSu08] έδειξαν ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down εμφανίζουν σημαντικό
βαθμό αργοπορίας μέχρι την κατάκτησή τους. Ακόμα και όταν οι δεξιότητες αυτές
κατακτώνται,  δεν  είναι  τόσο  ώριμες  όσο  των  τυπικά  αναπτυσσόμενων  παιδιών.
Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε η Cratty  (1970) για την
ανάπτυξη  της  αδρής  κινητικότητας  των  παιδιών  με  σύνδρομο  Down.  Η  ίδια
διαπίστωσε ότι τα παιδιά αυτά: α) εμφανίζουν δυσκολίες στη στατική και δυναμική
ισορροπία,  β)  μέχρι  την ηλικία των 12 ετών δεν έχουν αναπτύξει  την έννοια της
αμφιπλευρικότητας, γ) παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στις αριθμητικές πράξεις, δ)
μέχρι το τέλος της παιδικής ηλικίας δεν μπορούν να πιάσουν μια μπάλα που αναπηδά,
ε)  δεν  μπορούν  να  ισορροπήσουν  στο  ένα  πόδι  με  τα  μάτια  κλειστά  για  4-6
δευτερόλεπτα  και  στ)  δεν  μπορούν  να  αναπηδήσουν  με  ακρίβεια  προς  τα  πίσω.
[ CITATION BCr70 \l 1033 ] Τέλος, με προβλήματα παρουσιάζεται και η άσκηση
της  λεπτής  κινητικότητας  των  παιδιών  με  σύνδρομο  Down,  αφού  σύμφωνα  με
έρευνες  [  CITATION  KCo70  \l  1033   \m  DGa02  \m  ΔΚο97  \m  Γκο93]οι
δραστηριότητες  που  απαιτούν  λεπτούς  χειρισμούς,  ακρίβεια,  επιδεξιότητα  και
οπτικοκινητικό συντονισμό - όπως για παράδειγμα η χρήση του ψαλιδιού που απαιτεί
τον ακριβή συντονισμό ματιού-χεριού - δεν εκτελούνται με επιτυχία από τα παιδιά
αυτά. Επίσης, η μέτρηση των επιδόσεών τους σε ασκήσεις λεπτής κινητικότητας που
αφορούν το συντονισμό ματιού-χεριού, επιδεξιότητας και χρόνου αντίδρασης, είναι
πολύ χαμηλές και χαρακτηρίζονται αποό έλλειψη προσανατολισμού.  [ CITATION
Uya03 \l 1033 ]

1.9 Σκοπός έρευνας

Βασιζόμενοι,  λοιπόν,  στην  βιβλιογραφία  και  τα  δεδομένα  που  αναφέρθηκαν  στο
θεωρητικό πλαίσιο, θέσαμε κάποια βασικά ερωτήματα για τη συγκεκριμένη έρευνα.
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Σκοπός της  έρευνας ήταν η καταγραφή των αποτελεσμάτων της υλοποίησης ενός
προγράμματος παρέμβασης.

Η συγκεκριµένη έρευνα εξετάζει τα αποτελέσματα κάποιων μεθόδων αξιολόγησης
για τη βελτίωση ακαδηµαϊκών προβληµάτων στο πλαίσιο µιας γενικής τάξης ενός
τυπικού  νηπιαγωγείου  µε  τη  δηµιουργία  εξατοµικευµένου  προγράµµατος  λεπτής
κινητικότητας  για  την  ενίσχυση  ενός  μαθητη  με  σύνδρομο  Down.  Οι  διάφοροι
µέθοδοι  της  αξιολόγησης  χρησιµοποιήθηκαν  για  να  αναπτυχθεί  το  κατάλληλο
πρόγραμμα παρέµβασης που βελτιώνει την κίνηση των µαθητή στην ενασχόληση του
µε διάφορα αντικείµενα. Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται ποικίλουν από τάξη σε
τάξη  και  εξαρτώνται  από  διάφορους  ατοµικούς  και  οικονοµικούς,
κοινωνικοπολιτιστικούς  παράγοντες.  Με  βάση  τις  συµπεριφορές  του  παιδιού  ο
εκπαιδευτικός  κρίνει  τη  συµµετοχή  του  µαθητή  και  µαζί  µε  τις  πετυχηµένες
ανταποκρίσεις του κρίνει την επίδοση του. 

Η έρευνα για τη λεπτή κινητικότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού είναι σχετικά
περιορισμένη  και  ίσως  αυτό  οφείλεται  σε  μία  ποικιλία  παραγόντων  όπως:  οι
συγκεκριμένες  δεξιότητες  θεωρούνται  κομμάτι  καθαρά  γνωστικό,  οπότε  στην
περίπτωση  αυτή  να  είναι  δύσκολο  να  διερευνηθεί,  οι  προτεραιότητες  για  την
εκπαίδευση  του  συγκεκριμένου  πληθυσμού δεν  συμπεριλαμβάνουν  την  εκμάθηση
τέτοιου  είδους  δεξιοτήτων  η  ανάπτυξη  των  συγκεκριμένων  δεξιοτήτων  δεν
συμπεριλαμβάνονται  στις  προσδοκίες  των  γονέων  αλλά  και  του  άμεσου
περιβάλλοντος αυτού του πληθυσμού.

Όποιοι πάντως και αν είναι οι λόγοι της μη διερεύνησης της συγκεκριμένης περιοχής,
το  συμπέρασμα  είναι  ότι  δεν  υπάρχει  επαρκές  υλικό  αναφοράς  και  ότι  τα  όποια
ευρήματα  αναφέρονται  παρουσιάζουν  αδυναμίες.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τα
πρααναφερθέντα  για  το  συγκεκριμένο πληθυσμό,  και  τα  δεδομένα στον ελληνικό
χώρο  όπου δεν  υπάρχουν  πρόσφατες  έρευνες  για  τη  λεπτή  κινητικότητα  κρίθηκε
αναγκαία η μελέτη της.

1.10Ερευνητικά Ερωτήματα

Συγκεκριμένα τέθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποια  η  σηµασία  δηλ.  πως  αξιοποιήθηκαν  τα  στοιχεία  της  λειτουργικής
αξιολόγησης  στον  καθορισµό  και  την  ανάπτυξη  ενός  κατάλληλου
προγράµµατος παρέµβασης;

2. Πώς  το  πρόγραμμα  παρέμβασης  στοχεύει  στην  κατάκτηση  συγκεκριμένων
δεξιοτήτων;
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3. Θα  βελτιωθεί  η  γενικότερη  εικόνα  του  παιδιού,  μέσα  από  την  εφαρμογή
δεξιοτήτων  που  στοχεύουν  σε  συγκεκριµένες  συμπεριφορές-στόχους;  Αν
υπάρξει  βελτίωση,  θα  συντηρηθεί  μετά  από  την  απομάκρυνση  της
παρέμβασης;

Τα παραπάνω ερωτήματα, τέθηκαν σε συνάρτηση με την ελληνική πραγματικότητα.
Αναμέναμε,  λοιπόν,  ότι  η  ελληνική  οικογενειακή  ζωή,  όντας  περιοριστική  και
υπερπροστατευτική, και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όντας ελλιπές και χωρίς
δομές, θα αποτελούσαν δύο στοιχεία ανασταλτικά για την ανάπτυξη και ενίσχυση της
λεπτής κινητικότητας του παιδιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία έρευνας

2.1 Συμμετέχων

Ο Πάρης γεννήθηκε το 2000 και έχει  διάγνωση του Συνδρόμου    Down  .    Φοιτά για
δεύτερη χρονιά σε απλό νηπιαγωγείο και θα συνεχίσει τη φοίτησή του σίγουρα για
μια ακόμη χρονιά εκεί, έπειτα από επιθυμία της μητέρας του.

Ο Πάρης είναι το τελευταίο παιδί μιας οικογένειας με τρία παιδιά. Τα αδέρφια του
έχουν κανονική ανάπτυξη και φροντίζουν ιδιαίτερα τον Πάρη Είναι αρκετά δεμένος
με την οικογένειά του και ασχολείται ιδιαίτερα με τα αδέρφια του. Οι γονείς του
ενδιαφέρονται και δε διστάζουν να εκθέσουν το παιδί στους χώρους που κινούνται.

Είναι  ντροπαλός  απέναντι  σε  ανθρώπους  που  δε  γνωρίζει  καλά  και  συνηθίζει  να
κατεβάζει το κεφάλι όταν τον καλούν να πλησιάσει ή να μιλήσει. Το οικογενειακό
του  περιβάλλον,  μέχρι  πρόσφατα  δεν  του  ενίσχυε  τις  προσπάθειες  κατάκτησης
καθημερινών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως μικροθελήματα στη γειτονιά κ.άλλα.. Η
γονείς του πιστεύουν πως η μειωμένη ικανότητα λεκτικής επικοινωνίας του παιδιού,
αποτελεί  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  του.  Κάνει  τρεις  φορέες  την  εβδομάδα
λογοθεραπεία και δύο εργοθεραπεία, όπου έχει παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη από
την έναρξη του έως τώρα.

Η σωματική του ανάπτυξη δεν συνάδει  με την εξέλιξη στην ομιλία του,  η οποία
απέχει πολύ από την ηλικία του. Ο εκφραστικός του λόγος που θα μπορούσε να τον
βοηθήσει  στη  δημιουργία  κοινωνικών  σχέσεων  και  στην  ανάπτυξη  της
αυτοεκτίμησης  του,  υστερεί  ιδιαίτερα.  Στην  ηλικία  των  5  χρόνων,  απαντά  με
συλλαβές έπειτα από παρακίνηση. Κατανοεί και εκτελεί απλές αλλά και σύνθετες
εντολές Αναγνωρίζει αντικείμενα και απλές έννοιες που αφορούν την καθημερινή
πρακτική. Είναι σχετικά ανεξάρτητος στην προσωπική του υγιεινή και στη σίτιση, όχι
όμως και στην τουαλέτα όπου θέλει τη μητέρα του μόνο. 

Στους τομείς που αφορούν τη γνωστική του ανάπτυξη -αντίληψη, προσοχή, σκέψη,
μνήμη  και  γλώσσα-,  δείχνει  να  υστερεί,  ενώ  στο  πλαίσιο  του  σπιτιού  του
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περισσότερο, αλλά και του σχολείου, λειτουργεί καλά σε επίπεδο αυτοματισμού και
άριστα σε ρουτίνες. 

Συνήθως ακολουθεί  τους  κανόνες,  εκτελεί  τις  δραστηριότητες  που του ζητούνται,
αφού  δεχτεί  λεκτική  παρότρυνση  και  κατανοητές  εντολές,  κυρίως  όταν  έχουν
παιχνιώδη  μορφή,  μα  δεν  συμμετέχει  ενεργά  και  αυθόρμητα  σε  ομαδικές
δραστηριότητες. Η κοινωνική του ικανότητα ως μέλος μιας ομάδας φτάνει συνήθως
μέχρι το επίπεδο της παράλληλης δράσης του μέσα σε αυτήν. Όταν καθοδηγείται από
κάποιον  ενήλικα,  συμμετέχει  για  λίγα  λεπτά  -μέσα  σε  μικρή  ομάδα  παιδιών  -σε
δραστηριότητες με εναλλαγές. Όσο αφορά το παιχνίδι είναι εφευρετικός και κάποιες
φορές,  περνά  στην  αποσύνδεση  του  περιεχομένου  από  την  πραγματικότητα..  Σε
συνθήκες παιχνιδιού και όταν ο ενθουσιασμός του είναι μεγάλος, μπορεί να φωνάξει
διάφορες  συλλαβές.  Δε  του  αρέσει  ιδιαίτερα  να  μεταμφιέζεται,  ενώ  δείχνει  να
διασκεδάζει όταν παίζει το κρυφτούλι στους ενήλικες.

Όσο αφορά την εικόνα του εαυτού του, είναι παιδί με σχετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Μέχρι  πρόσφατα  αντιδρούσε  με  κλάμα  και  απόσυρση  όταν  δέχονταν  επιθετικές
συμπεριφορές.  Εδώ και λίγο καιρό όμως άρχισε κι  αυτός να αντιδρά απαντώντας
κάποιες φορές με τον ίδιο τρόπο.

Κάποιες φορές αγγίζει  ανάρμοστα τις  γυναίκες γελώντας και για να τραβήξει την
προσοχή των ενηλίκων, φέρεται ανυπάκουα και διαταρακτικά, πετώντας ή κρύβοντας
αντικείμενα. Συχνά αποτραβιέται και πεισμώνει.  Είναι πολύ «χειριστικός» με τους
ανθρώπους που ασχολούνται  μαζί  του και  εκφράζει  δυσαρέσκεια όταν αυτός  που
ασχολείται μαζί του μοιράσει τη προσοχή του και σε άλλο παιδί. Όταν βρίσκεται στη
ρουτίνα  του,  με  άτομα  που  γνωρίζει  καλά,  είναι  περισσότερο  υπάκουος  και
υπεύθυνος.

Ενώ είναι αργός στους ρυθμούς του, πολλές φορές αντιδρά παρορμητικά. Η προσοχή
του αποσπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα, εκτός αν ασχολείται με κάτι που
τον  ενδιαφέρει,  αλλά  και  πάλι  δείχνει  να  βαριέται  γρήγορα.  Κουράζεται  εύκολα,
επιζητά νέες δραστηριότητες ή αποσύρεται. Δίνει την αίσθηση πως καταφέρνει μόνο
σε όσα επιθυμεί.

Είναι αρκετά ευσυνείδητος και αξιόπιστος όταν αναλάβει να κάνει κάτι και φροντίζει
τα πράγματα του. Δείχνει να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των άλλων, όταν αυτά
εκφράζονται.  Δένεται  συναισθηματικά,  εκφράζει  τα  συναισθήματα  και  τις
προτιμήσεις του, βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους απασχόλησης και επικοινωνίας. 

Ανταποκρίνεται  θετικά  σε  μουσικά  ακούσματα  όλων  των  ειδών  αλλά  προτιμά
ρυθμικά κομμάτια, χορεύει και ακολουθεί το ρυθμό με παλαμάκια. Του αρέσει να
ακούει παραμύθι, να βλέπει εικόνες και να μαθαίνει με τον υπολογιστή. Αναγνωρίζει
όλα τα χρώματα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα σχήματα, τα επαγγέλματα. 

Δυσκολεύεται  λίγο στην αναγνώριση των εποχών αλλά γνωρίζει τα φρούτα, κάθε
εποχής.  Γνωρίζει  τον  καιρό  αλλά  δυσκολεύεται  και  τις  έννοιες  πρωί-βράδυ.
Αναγνωρίζει όλα γράμματα, μέσα από εικόνες και διακρίνει τους αριθμούς 1 ως 10,
ταυτόχρονα ενώ τα πηγαίνει καλά με προμαθηματικές έννοιες.
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Κινητικά, λειτουργεί αρκετά καλά, κατεβαίνει αρκετά καλά σκαλοπάτια με εναλλαγή
ποδιών. Δεν μπορεί να παραμείνει σε πλαίσιο, δεν αντιγράφει σχήματα, δεν γράφει,
και  δεν  ζωγραφίζει  «ανθρωπάκι»,  αλλά  και  τίποτε  άλλο  συγκεκριμένο,  παρά
μουτζουρώνει ανεξέλεγκτα το χώρο. Φτάχνει γραμμές με αρχή και τέλος και κύκλους
και αναγνωρίζει τους αριθμούς και τα σχήματα. Δεν φτιάχνει παζλ, αλλά μαθαίνει
εύκολα  να  φτιάχνει  απλά  ενσφηνώματα.  Φτιάχνει  πύργο  με  8  και  περισσότερα
τουβλάκια και ξεχωρίζει απλές χωρικές έννοιες.

Το παιδί μπορεί να συνυπάρχει με παιδιά χωρίς αναπηρίες δηλαδή τους συμμαθητές
του, σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες. Στην παρεούλα μπορεί να καθίσει και να
παρακολουθήσει όπως οι άλλοι, όχι πάντα για όλη την ώρα, ενώ θέλει να έχει κάτι
στα  χέρια  του,  από παιχνίδι  έως και  μια απλή καρτέλα αριθμού.  Μερικές  φορές,
μετακινείται  στο  χώρο  προκαλώντας  τις  διαμαρτυρίες  των  άλλων  παιδιών.
Συγκεντρώνεται για λίγο σε οργανωμένο συλλογικό παιχνίδι χαμηλών απαιτήσεων
και τότε εκφράζει τη χαρά του

2.2 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων

Εγχειρίδιο της Σχολικής Λειτουργικής Αξιολόγησης (School Function Assesment)

Για την αρχική αξιολόγηση του συμμετέχοντα χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο της
Σχολικής  λειτουργικής  αξιολόγησης  (School Function Assesment)  των  Coster,
Deeney και Haltiwagner και Halley (1998) , το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση
της  απόδοσης  του  μαθητή  σε  λειτουργικές  δραστηριότητες  που  ενισχύουν  τη
συμμετοχή  του  στις  ακαδημαϊκές  και  κοινωνικές  πτυχές  του  γενικού  σχολείου.
Λειτουργεί  ως  όργανο  αξιολόγησης  του  οποίου  η  χρήση  θα  καθοδηγήσει  τους
εκπαιδευτές  στο  σχεδιασμό  ενός  προγράμματος  για  μαθητές  με  αναπηρίες  που
παρακολουθούν το γενικό σχολείο. Σκοπός του είναι η μέτρηση της επίδοσης των
μαθητών σε διάφορες λειτουργικές εργασίες που του χρησιμεύουν για την επιτυχή
συμμετοχή τους στα ακαδημαικά και κοινωνικά θέματα που προκύπτουν στο σχολικό
περιβάλλον του δημοτικού. [ CITATION Cos98 \l 1033 ] 

Η  κύρια  χρήση  του  είναι  να  εξετάσει  την  τρέχουσα  ικανότητα  του  μαθητή  να
συμμετέχει  με  επιτυχία  και  πλήρως  στο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  και  να
προσδιοριστούν τα λειτουργικά πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί που επηρεάζουν
την  ικανότητα  του  μαθητή  να  ανταπεξέλθει  στις  πρσδοκίες  του  σχολείου.
Περιλαμβάνει  τρεις  κλίμακες  αξιολόγησης  τη  συμμετοχή του  παιδιού  σε
περιβάλλοντα σχολικών δραστηριοτήτων, την υποστήριξη που παρέχεται στο μαθητή
κατά  την  εκτέλεση  των  λειτουργικών  δραστηριοτήτων  που  απαιτούνται  για  την
αποτελεσματική συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στην απόδοση σε
συγκεκριμένες σχολικές λειτουργικές δεξιότητες. 
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Για τις  ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας το εγχειρίδιο συμπληρώθηκε από την
εκπαιδευτικό  της  παράλληλης  στήριξης  και  ερευνήτριας  ταυτόχρονα.  Δεν  ήταν
αναγκαία η συμπλήρωση όλου του εγχειριδίου όπως άλλωστε αναφέρεται και στον
οδηγό συμπλήρωσης. Χρησιμοποιήθηκε μόνο το μέρος που αξιολογει τους τομείς που
αφορούν  τη  λεπτή  κινητικότητα.  Αυτοί  είναι  η  γραπτή  εργασία,  η  χρήση
αντιικειμένων, και η κινηση που έχει σχέση με το χειρισμό αντικειμένων. 

Προκύπτει ένα συγκεκριμένο σκορ για τον κάθε τομέα ξεχωριστά. Οι απαντήσεις που
προκύπτουν  από  τις  απαντήσεις  και  τα  αποτελέσματα  του  ερωτηματολογίου,
χρησιμοποιούνται  για  να  σχεδιαστεί  η  παρέμβαση  γιια  το  παιδί.  Ταυτόχρονα
χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τον ερευνητή να καθορίσει τους γενικούς και
ειδκιούς στόχους του εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης.

Κινητικό τεστ (BOT-2, 2005)

Στην  παρούσα  εργασία  για  την  ολοκληρωµένη  κινητική  αξιολόγηση  του  παιδιού
αυτού, µετά από συγκριτική µελέτη και αξιολόγηση των διάφορων ψυχοµετρικών
µέσων για τη µέτρηση της λεπτής κινητικότητας, επιλέχθηκε και χρησιµοποιήθηκε η
σύντοµη µορφή (Short Form) του κινητικού τεστ Bruininks-Oseretsky Test of Motor
Proficiency (BOT-2, 2005). 

Η  σύντοµη  µορφή  (Short Form)  του  BOT-2  αποτελεί  ένα  γρήγορο  και  εύκολο
εργαλείο  αξιολόγησης.  Οι  οδηγίες  σχετικά  µε  τις  δοκιµασίες  του είναι  απλές  και
εύκολα  κατανοητές  από τον  αξιολογούµενο.  Παρέχει  ένα  συνολικό  σκορ για  την
κινητική  ανάπτυξη  του  αξιολογούµενου  ατόμου.  Το  ψυχοµετρικό  µέσο  BOT-2
(2005), αποτελεί αναθεωρηµένη και νεώτερη έκδοση του Bruininks-Oseretsky Test of
Motor Proficiency (Bruininks, 1978).  Συνιστά ένα ατοµικό ψυχοµετρικό µέσο και
απευθύνεται σε παιδιά και νέους χρονολογικής ηλικίας 4 - 21 ετών. Προορίζεται για
χρήση ως ένα µέτρο αξιολόγησης της κινητικής παρουσίας του ατόµου. 

Ειδικότερα,  η  αξιολόγηση  επικεντρώνεται  σε  τέσσερις  περιοχές  της  κινητικής
ανάπτυξης: α) στον έλεγχο της λεπτής επιδεξιότητας, ο οποίος συµπεριλαµβάνει το
γράψιµο  και  το  σχεδιασµό,  δεξιότητες  που  απαιτούν  έναν  σχετικά  υψηλό  βαθµό
ακρίβειας,  β)  στην  επιδεξιότητα  του  συντονισµού  που  συµπεριλαµβάνει  τις
δεξιότητες  του  φτασίµατος,  του  γραπώµατος  και  του  επιδέξιου  χειρισµού  των
αντικειµένων, δίνοντας έµφαση στην ταχύτητα, στην επιδεξιότητα και το συντονισµό
των µπράτσων και των χεριών. γ) Η τρίτη περιοχή αναφέρεται στο συντονισµό του
σώµατος,  ο οποίος  συµπεριλαµβάνει  το άλµα, την χρήση των µπράτσων και  των
ποδιών, καθώς και την ισορροπία και δ) η τέταρτη περιοχή αναφέρεται στη δύναµη
και την ευκινησία, η οποία συµπεριλαµβάνει την ταχύτητα του τρεξίµατος, το άλµα
και τη δύναµη. 

Στην παρούσα αξιολόγηση θα εστιάσουμε μόνο στην λεπτή κινητικότητα.
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2.3 Φάσεις έρευνας-Αξιολόγησης

Διαδικασία συλλογής Δεδομένων 

Η έρευνα κι έπειτα η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο σχολικό περιβάλλον του
παιδιού από την ερευνήτρια και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης.
Το  πρόγραμμα  σχεδιάστηκε  κι  εφαρμόστηκε  επί  τρεις  ή  τέσσερις  φορές  την
εβδομάδα μέσα σε διάστημα δύο μηνών και διήρκησε από το Νοέμβριο έως και τον
Ιανουάριο.Ο  μέσος  όρος  της  ημερήσιας  διάρκειας  ήταν  τα  40  έως  45  λεπτά.  Η
παρέμβαση  γινόταν  εξατομικευμένα,  εξασφαλίζοντας  έτσι  τη  μεγαλύτερη
συγκέντρωση του παιδιού. 

Η έρευνα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις.

Αρχική  Αξιολόγηση:  Η  αρχική  αξιολόγηση  η  οποία  διήρκησε  δύο  εβδομάδες,
πραγματοποιήθηκε  τόσο  μέσα  στη  σχολική  τάξη  όσο  και  στο  διάλειμμα.
Πραγματοποιήθηκε  από  την  ερευνήτρια  και  ταυτόχρονα  εκπαιδευτικό  της
παράλληλης στήριξης.  Ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν το γεγονός ότι η ερευνήτρια είχε
πολύμηνη επαφή με το παιδί πριν την αξιολόγηση. Στη συνέχεια έγινε η εφαρμογή
των εργαλείων αξιολόγησης. Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα δύο εργαλεία αξιολόγησης
ήταν  έπειτα  από  επιθυμία  για  διασφάλιση  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερης
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας στα αποτελέσματα, αναφορικά με τις δεξιότητες
του παιδιού. 

Μετά την αρχική αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκε άμεση παρατήρηση του παιδιού, η
οποία  διήρκησε  για  μία  εβδομάδα,  και  είχε  ως  στόχο  την  ανάδειξη  των
συμπεριφορών-στόχων της παρέμβασης. Οι παρατηρήσεις πραγματοποιούνται κατά
την διάρκεια ελεύθερου παιχνιδιού με την χρήση διαφόρων υλικών-παιχνιδιών. Κατά
τον αρχικό εντοπισμό των δυσκολιών, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν
του όλες τις συμπεριφορές και αντιδράσεις του παιδιού για να μπορέσει να δομηθεί
ένα  ολοκληρωμένο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα.  Ταυτόχρονα  πρέπει  να  είναι
αποστασιοποιημένος κατά το εφικτό, ώστε να μην επηρεάζεται το παιδί. 
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Διαμορφωτική αξιολόγηση: Μετά την αρχική αξιολόγηση κι αφού τα αποτελέσματα
αξιολογήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι δραστηριότητες αλλά και το υλικό επιλογής θα
ήταν  καλό  να  ανταποκρίνονται  στο  επίπεδο  του  παιδιού  και  την  ηλικία.  Πιο
συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάστηκε στο παιδί ένα εύρος δραστηριοτήτων με κοινό
στόχο, δοσμένος μέσα από διαφορετικά υλικά, ώστε να διασφαλιστεί με αυτό τον
τρόπο  η  προσέλκυση  του  ενδιαφέροντος  του  παιδιού  η  ελεύθερη  επιιλογή  κι  η
επαναλαμβανόμενη  εξάσκηση.  Επιπλεόν  στο  πρόγραμμα  λήφθηκε  υπόψιν  να
συμπεριληφθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε αναπόφευκτα το παιδί  να εξασκεί κάθε φορά
συνολικά την κίνησή του, δηλαδή όχι μόνο τη λεπτή κίνηση (δάχτυλα και καρπός)
αλλά και την αδρή(χρήση ολόκληρου του χεριού). 

Η εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης διήρκησε για 8 περίπου εβδομάδες. Με
βάση  το  επίπεδο  ανάπτυξης  των  ικανοτήτων  του  παιδιού,  πραγματοποιείται  η
διατύπωση των στόχων, και τα κριτήρια για την επιτυχία. 

Σε  επόμενο στάδιο,  ακολούθησε η εφαρμογή του προγράμματος  παρέμβασης στη
λεπτή  κινητικότητα.  Κάθε  εβδομάδα  πραγματοποιούνται  δύο-τρεις  συνεδρίες
χρονικής διάρκειας 45 λεπτών. 

Τελική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης είναι το τελευταίο
βήμα διήρκησε 2 εβδομάδες. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης
γίνεται  η  τελική  αξιολόγηση  του  επιπέδου  ανάπτυξης  των  ικανοτήτων  λεπτής
κινητιικότητας,  με  βάση  το  φύλλο  παρατήρησης  που  χρησιμοποιήθηκε  κατά  την
αρχική αξιολόγηση. 

Στόχος της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι να εντοπιστούν οι διαφοροποιήσεις στη
συμπεριφορά του  παιδιού μετά  την  παρέμβαση,  αλλά και  να  εκτιμηθεί  ο  βαθμός
επίτευξης των στόχων του προγράμματος παρέμβασης. 

Κατά το σχεδιασμό του προγράμματος, λαμβάνονται υπόψιν από τον εκπαιδευτικό τα
ενδιαφέροντα του παιδιού, προκειμένου η διδασκαλία να είναι ευχάριστη κι ανάλογη
με τις δυνατότητές του. 

Με αυτό  τον  τρόπο το  παιδί  θα  είναι  σε  θέση  να  εφαρμόσει  τις  δεξιότητες  που
μαθαίνει στην καθημερινή ζωή. 

Σε κάθε συνεδρία από την αρχική αξιολόγηση μέχρι και την τελική, ο εκπαιδευτικός
κρατά σημειώσεις για την έκβαση κάθε συνεδρίας και την πρόοδο του παιδιού. 

2.4 Παρέμβαση-Στόχοι

Στόχος εκπαιδευτικού προγράμματος 
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Η συγκεκριµένη έρευνα εξετάζει τα αποτελέσματα κάποιοων μεθόδων αξιολόγησης
για τη βελτίωση ακαδηµαϊκών προβληµάτων στο πλαίσιο µιας γενικής τάξης ενός
τυπικού  νηπιαγωγείου  µε  τη  δηµιουργία  εξατοµικευµένου  προγράµµατος  λεπτής
κινητικότητας για την ενίσχυση ενός μαθητη με σύνδρομο Down. 

Οι  διάφοροι  µέθοδοι  της  αξιολόγησης  χρησιµοποιήθηκαν  για  να  αναπτυχθεί  το
κατάλληλο πρόγραμμα παρέµβασης που βελτιώνει  την κίνηση των µαθητών στην
ενασχόληση  τους  µε  διάφορα  αντικείµενα.  Οι  δεξιότητες  που  αναπτύσσονται
ποικίλουν  από  τάξη  σε  τάξη  και  εξαρτώνται  από  διάφορους  ατοµικούς  και
οικονοµικούς,  κοινωνικοπολιτιστικούς  παράγοντες.  Με βάση  την ανταπόκριση  σε
αυτές ο εκπαιδευτικός κρίνει τη συµµετοχή του µαθητή και µαζί µε τις πετυχηµένες
ανταποκρίσεις του κρίνει την επίδοση του. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όσα προαναφέρθηκαν και αξιολογώντας τις πληροφορίες µου 
για το επίπεδο του παιδιού ο µακροπρόθεσμος     στόχος   του προγράµµατος 
παρέµβασης που ορίστηκε ήταν:

«Η  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  λεπτής  κινητικότητας».  Ο  μακροπρόθεσμος  στόχος
επιλέχθηκε βάση της αρχικής αξιολόγησης του παιδιού.

Οι βραχυπρόθεσμοι     στόχοι   που ορίστηκαν για ήταν οι εξής:

Να χειρίζεται με επιδεξιότητα διάφορα αντικείμενα

Να εξοικειωθεί με τη χρήση του ψαλιδιού

Να χειρίζεται σωστά το μολύβι

Να βελτιώσει τον κινητικό σχεδιασμό

Να  αναπτύξει  αμφίπλευρο  συντονισμό  των  χεριών  στα  πλαίσια  ανάπτυξης
δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας 

Το  πρόγραμμα  αποσκοπεί  στην  ανάπτυξη  και  ολοκλήρωση  της  εκμάθησης  των
δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας που πραγματοποιείται μέσα από την καθημερινή
δραστηριότητα του παιδιού.

Όλοι  οι  στόχοι  που  τέθηκαν  δουλεύτηκαν  μέσω  δραστηριοτήτων,  Όλοι  οι
βραχυπρόθεσμοι  στόχοι  αποτελούν  προσαρμογές  των  στόχων  που  υπάρχουν  στο
αναλυτικό πρόγραμμα.
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Στο  στάδιο  αυτό  εφαρμόστηκε  η  παρέμβαση  των  στρατηγικών  υποβοήθησης  της
λεπτής  κινητικότητας  του  παιδιού.  Στο  Α'  μέρος  που  διήρκησε  4  εβδομάδες
πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του παδιού κι ακολούθησε η παρέμβαση, η οποία
σχεδιάστηκε  με  βάση  τα  ενδιαφέροντα  του  παιδιού  αλλά  και  την  επίδοση  σε
συγκεκριμένους  τομείς,  που  παρατηρήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  αρχικής
αξιόλογησης.

Στο Α' μέρος η εκπαιδευτικός παρουσίασε στο παιδί μια σειρά δραστηριοτήτων οι
οποίες στόχευαν αρχικά στη διαπίστωση πως κατέχει τις έννοιες που θα μελετηθούν
και  στη  συνέχεια  στην  αντίδραση  του.  Σε  γενικές  γραμμές  το  παιδί  παρουσίαζε
ππαράξενη συμπεριφορά όταν του έδινες κάτι καινούριο. Δεν ήθελε να αλλάζει τη
σειρά  των  δραστηριοτήτων  που  ήδη  ήξερε  να  φτιάχνει  στην  τάξη.  Σε  κάθε
δραστηριότητα δινόταν επαρκής χρόνος στο παιδί, προκειμένου να πειραματιστεί με
το υλικό, να κάνει λάθη, να τα διορθώσει ή ακόμη και να δείξει εάν το υλικό του
κεντρίζει το ενδιαφέρον ή όχι. 

Αποφασίστηκε το πρόγραμμα της κάθε εβδομάδας να χωριστεί σε τρία επίπεδα:

⇒ Προετοιμασία – Συζήτηση – Απόφαση ⇒ Ανατροφοδότηση ⇒ Πράξη. 

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η ανατροφοδότηση δινόταν από το ίδιο το παιδί, καθώς
παρακολουθούσε τις δραστηριότητες που είχε κάνει και η εκπαιδευτικός του έδειχνε
τα  λάθη που  έκανε  με  σκοπό να  τα  διορθώσει  στην  επόμενη επαναλαμβανόμενη
προσπάθειά του. 

2.5 Μέθοδος

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι μελέτη περίπτωσης
(case study). Η συγκεκριµένη μέθοδος στοχεύει στην αποτύπωση μιας συγκεκριµένης
πραγματικότητας και παρατηρεί τους παράγοντες που εμφανίζονται σε πραγματικά
περιβάλλοντα. Η μελέτη περίπτωσης ασχολείται με τη συστηματική διερεύνηση και
μελέτη θεμάτων ή προβλημάτων με σκοπό την παρατήρηση ή ανάλυσή τους. Είναι
ένα  συγκεκριμένο  επιστημονικό  παράδειγμα  που  συχνά  σχεδιάζεται  για  να
σκιαγραφήσει μια γενικότερη κατάσταση, είναι η μελέτη περστατικού εν τη εξελίξει.
Το συγκεκριµένο περιστατικό είναι τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος και συνιστά
ένα  μοναδικό  παράδειγμα  πραγματικών  προσώπων  ή  καταστάσεων.[  CITATION
ΑΑθ07 \l 1032 ]

Τα  θετικά  της  μελέτης  περίπτωσης  είναι  ότι  είναι  ρεαλιστική  καθώς  αποτελεί
ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας. Επιπλέον, η γνώση που προέρχεται από
μελέτη περίπτωσης προσφέρεται για άμεση ερμηνεία και χρήση, για το λόγο ότι αυτή
ξεκινάει  από  ένα  κόσμο  δράσης  και  συνεισφέρει  σε  αυτόν.  Δηλαδή,  οι  μελέτες
περίπτωσης είναι ''βήμα για δράση''. [ CITATION CAd80 \l 1033 ]

35



Πέρα  από  τα  πλεονεκτήματα  που  εμφανίζουν  οι  μελέτες  περίπτωσης,  έχουν  και
κάποια μειοντεκτήματα, όπως το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν είναι γενικεύσιμα
και  δεν μπορούν να υποβληθούν σε μεταγενέστερους  ελέγχους,  καθώς αποτελούν
μεμονωμένες και επιλεκτικές περιπτώσεις.[ CITATION JNi84 \l 1033 ]

Ένα ακόμα μειονέκτημα της μεθόδου είναι η αλληλεπιδραστική της φύση καθώς ο
ίδιος  ο ερευνητής  αναλαμβάνει  διπλό ρόλο,  αφενός  να συλλέξει  τα δεδομένα και
αφετέρου  να  τα  ερμηνεύσει.  Η  συλλογή  των  δεδομένων  μπορεί  να  γίνει  είτε  με
συνεντεύξεις είτε με άμεση παρατήρηση. Η εμπλοκή της κρίσης του ερευνητή σε όλη
τη  διαδικασία  είναι  πιθανό  να  επηρεάσει  τη  συλλογή  των  δεδομένων,  την
παρατήρηση των συμμετεχόντων και τη σύνταξη της τελικής έκθεσης[ CITATION
JNi84 \l 1033 ]

2.6 Το πρόγραμμα παρέμβασης

Το  πρόγραμμα  παρέμβασης  λεπτής  κινητικότητας  εφαρμόστηκε  από  την  ειδική
παιδαγωγό, που είχε ως αρμοδιότητα της την παράλληλη στήριξη στην γενική τάξη
του νηπιαγωγείου όπου φοιτούσε το παιδί. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για
την  ανάπτυξη  των  κινήσεων  του  παιδιού  ήταν  η  άμεση  διδασκαλία  και  άμεση
ανατροφοδότηση, η καθοδηγούμενη πρακτική και η παροχή κινήτρων.

Η διάρκεια  της  παρέμβασης  ήταν  8  εβδομάδες  και  εφαρμόστηκε  στην  τάξη  που
φοιτούσε το παιδί , καθώς πρόκειται για ένα χώρο που το παιδί είναι εξοικειωμένο
και του εμπνέει εμπιστοσύνη και τον κάνει να μπορεί να προσηλωθεί πλήρως στην
εργασία που του δίνεται. 

Οι δραστηριότητες επιλέχθηκαν από την εκπαιδευτικό μέ βάση τα ενδιαφέροντα και
τους εκπαιδευτικούς στόχους που αποφάσισε η ίδια, έπειτα από μια ανασκόπηση των
στόχων  του  εξατομικευμένου  προγράμματος  καθώς  και  τα  αποτελέσματα  της
αξιολόγησης,  όπως  αυτή  προέκυψε  από το  εγχειρίδιο  της  Σχολικής  Λειτουργικής
Αξιολόγησης. 

Οι ανταμοιβές που θα δίνονταν έπειτα από επιυχημένες προσπάθειες, βασίστηκαν στα
προσωπικά ενδιαφέροντα του παιδιού. 

Παρακάτω παρατίθενται οι ικανότητες που στόχευε η εκπαιδευτικός να αναπτύξει με
το πρόγραμμα παρέμβασης ενίσχυσης της λεπτής κινητικότητας. 

1. Να ακούει προσεκτικά την εκπαιδευτικό
2. Να ξεκινάει να γράφει από αριστερά προς δεξιά
3. Να πιάνει αντικείμενα με τα δάχτυλα, χωρίς να τα αρπάζει
4. Να αντιγράφει ότι του ζητείται χωρίς να κάνει πολλές μουτζούρες
5. Να κάνει μικρές δουλειές που απαιτούν λεπτή κίνηση
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6. Να μην αντιδρά αρνητικά κάθε φορά που η εκπαιδευτικός του ζητά να κάνουν
μια δραστηριότητα

Προγράμματα Δραστηριοτήτων

Αρχικά,  θα  παρουσιαστούν  οι  συνοπτικοί  πίνακες  των  δραστηριοτήτων  και  στη
συνέχεια  θα  ακολουθήσει  μια  μικρή  ανάλυση  της  διδασκαλίας  που
πραγματοποιήθηκε. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

Όνομα:Πάρης Μ.

Ημερομηνία Έναρξης: 12 Νοεμβρίου 2016

Ημερομηνία Λήξης: 20 Δεκεμβρίου 2016

Διάρκεια παρέμβασης: 7 ημέρες

Συχνότητα: 3 φορές την εβδομάδα

Διάρκεια: μέχρι 45 λεπτά

Μακροπρόθεσμος στόχος

Να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας 

Βραχυπρόθεσμος στόχος 

Να ανοιγοκλείνει τα δάχτυλα με αντικείμενα σαν μανταλάκια

Δραστηριότητα Οδηγίες Συμπεριφορά
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Να  βάλει  μόνος  του
μανταλάκια που γράφουν πάνω
αριθμούς με τη σειρά γύρω από
ένα  κυλινδρικό  χαρτόνι  με
συνδυασμούς δαχτύλων. 

Υλικά μέσα

Χαρτόνι

Μανταλάκια

Πιάσε το χαρτόνι

Πιάσε  το  μανταλάκι  με  τον
αριθμό 1

Άνοιξε και κλείσε το μανταλάκι
με  τα  δάχτυλά  του  δεξιού
χεριού σου

κι έπειτα του αριστερού

Προσπάθησε  να  βάλεις  το
μανταλάκι στο χαρτόνι 

Γίνεται  για  ενδυνάμωση
δαχτύλων 

Προσπαθεί  να
εξοικειωθεί  με  το
άνοιγμα-κλείσιμο
αντικειμένων 

Κριτήριο Αμοιβή

5=5 Ένα  αυτοκόλλητο  κάθε  φορά  που
εκδηλώνει  3  επιτυχημένες
προσπάθειες

Βήματα στο στόχο 

Ανοίγει και κλείνει ταυτόχρονα όλα τα δάχτυλα

Ανοίγει το μανταλάκι με το μη κυρίαρχο χέρι 

Κρατά το μανταλάκι με το μη κυρίαρχο χέρι και το περνάει στο χαρτόνι

Ανοίγει και κλείνει το μανταλάκι στον αέρα

Αφού το κάνει αυτό, το περνάει στο χαρτόνι
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Επίπεδα διδασκαλίας

Προετοιμασία-Συζήτηση-
Απόφαση

Ανατροφοδότηση Εκτέλεση

Έπειτα  από  συζήτηση  με
το  παιδί  κι  αφού  του
έδειξα  τη  δραστηριότητα
που θα έκανε συμφωνήαμε
να την κάνει

Πραγματοποιήθηκε  άμεση
ανατροφοδότηση  από
εμένα  λίγο  μετά  την
επιτυχία  της
δραστηριότητας

Έπειτα  από  δική  μου
παρακίνηση
πραγματοποιήθηκε  η
δραστηριότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

Όνομα:Πάρης Μ.

Ημερομηνία Έναρξης: 28 Νοεμβρίου 2016

Ημερομηνία Λήξης: 5 Δεκεμβρίου 2016

Διάρκεια παρέμβασης: 7 ημέρες

Συχνότητα: 3 φορές την εβδομάδα

Διάρκεια: μέχρι 45 λεπτά

Μακροπρόθεσμος στόχος

Να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας 

Βραχυπρόθεσμος στόχος

Να εξοικιωθεί με τη χρήση του ψαλιδιού
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Δραστηριότητα Οδηγίες Συμπεριφορά

Να βάλει μόνος του το χέρι στο
ψαλίδι  και  να  κόψει  διάφορα
αντικείμενα που θα του δοθούν
και  ευθείες  γραμμές  στο
χαρτόνι που ζωγράφισε ο ίδιος
πιο πριν. 

Υλικά μέσα

ψαλίδι

σχοινί

καλαμάκια

πλαστελίνη

χαρτόνι κανσόν

Πιάσε  το  ψαλίδι  και  κοίτα
προσεκτικά  τα  δύο
ανοίγματα 

Κράτα το ψαλίδι με το ένα
χέρι πάνω στη βίδα του και
πέρασε τον αντίχειρα και το
δείκτη  στα  ανοίγματα  που
βλέπεις

Άνοιξε και κλείσε το ψαλίδι
στον αέρα

Κόψε το σχοινί  στον αέρα,
έπειτα τα καλαμάκια επίσης
στον  αέρα  σε  μικρά
κομμάτια

Κόψε  την  πλαστελίνη  σε
μικρά κομμάτια

Κόψε  το  χαρτόνι  σε  μικρά
κομμάτια

Γίνεται  για  ενδυνάμωση
δαχτύλων 

Προσπαθεί  να
εξοικειωθεί  με  το
άνοιγμα-κλείσιμο  του
ψαλιδιού

Κριτήριο Αμοιβή

5=5 Ένα  αυτοκόλλητο  κάθε  φορά  που
εκδηλώνει  2  επιτυχημένες
προσπάθειες
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Βήματα στο στόχο 

Πιάνει το ψαλίδι με το κυριάρχο χέρι και βλέπει τα ανοίγματα

Εστιάζει στη λεπίδα και περνά τα δάχτυλά του στο ψαλίδι

Ανοιγοκλείνει το ψαλίδι στον αέρα

Αφού προηγηθούν  αυτά τα  βήματα,  προσπαθεί  να  κόψει  τα  αντικείμενα που του
δίνονται στον αέρα, σχοινί και καλαμάκια, πλαστελίνη

Αφού κάνει αυτά, κόβει κομματάκια στο χαρτόνι κανσόν

Επίπεδα διδασκαλίας

Προετοιμασία-Συζήτηση-
Απόφαση

Ανατροφοδότηση Εκτέλεση

Έπειτα  από  συζήτηση  με
το  παιδί  κι  αφού  του
έδειξα  τη  δραστηριότητα
που θα έκανε συμφωνήαμε
να την κάνει

Πραγματοποιήθηκε  άμεση
ανατροφοδότηση  από
εμένα  λίγο  μετά  την
επιτυχία  της
δραστηριότητας

Έπειτα  από  δική  μου
παρακίνηση
πραγματοποιήθηκε  η
δραστηριότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

Όνομα:Πάρης Μ.

Ημερομηνία Έναρξης: 6 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνία Λήξης: 20 Ιανουαρίου 2017

Διάρκεια παρέμβασης: 30 ημέρες

Συχνότητα: 4 φορές την εβδομάδα
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Μακροπρόθεσμος στόχος

Να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας 

Βραχυπρόθεσμος στόχος

Να κόβει απλά σχέδια με το ψαλίδι

Δραστηριότητα Οδηγίες Συμπεριφορά

Να βάλει μόνος του το χέρι στο
ψαλίδι και να κόψει σχέδια στο
χαρτόνι

Υλικά μέσα

ψαλίδι

χαρτόνι 

Πιάσε το ψαλίδι

Ψαλίδισε  αυθαίρετα  πάνω
στο χαρτί

Κόψε στη μέση το χαρτί

Κόψε  ακριβώς  την  ευθεία
γραμμή

Κόψε τη ζιγκ ζαγκ γραμμή 

Κόψε  ακριβώς  πάνω  στη
καμπυλωτή γραμμή 

Κόψε ακριβώς το ημικύκλιο

Κόψε  ακριβώς  τον  κύκλο
γύρω γύρω

Κόψε  διάφορα  σχέδια
προσεκτικά

Γίνεται  για  ενδυνάμωση
δαχτύλων 

Προσπαθεί  να  κόψει
σωστά τα σχήματα

Κριτήριο Αμοιβή
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10/10/17 Ένα  αγαπημένο  τραγούδι  στο  ράδιο
κάθε  φορά  που  εκδηλώνει  4
συνεχομένες  επιτυχίες  για  5  περίπου
λεπτά.

Βήματα στο στόχο 

Πιάνει το ψαλίδι

Ψαλιδίζει αυθαίρετα πάνω στο χαρτί

Κόβει στη μέση το χαρτί

Κόβει ακριβώς την ευθεία γραμμή

Κόβει τη ζιγκ ζαγκ γραμμή 

Κόβει ακριβώς πάνω στη καμπυλωτή γραμμή 

Κόβει ακριβώς το ημικύκλιο 

Κόβει ακριβώς τον κύκλο γύρω γύρω

Κόβει διάφορα σχέδια προσεκτικά

Επίπεδα διδασκαλίας

Προετοιμασία-Συζήτηση-
Απόφαση

Ανατροφοδότηση Εκτέλεση

Έπειτα  από  συζήτηση  με
το  παιδί  κι  αφού  του
έδειξα  τη  δραστηριότητα
που θα έκανε συμφωνήαμε
να την κάνει

Πραγματοποιήθηκε  άμεση
ανατροφοδότηση  από
εμένα  λίγο  μετά  την
επιτυχία  της
δραστηριότητας

Έπειτα  από  δική  μου
παρακίνηση
πραγματοποιήθηκε  η
δραστηριότητα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

Όνομα:Πάρης Μ.

Ημερομηνία Έναρξης: 23 Ιανουαρίου 2017

Ημερομηνία Λήξης: 17 Φεβρουαρίου 2017

Διάρκεια παρέμβασης: 20 ημέρες

Συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα

Διάρκεια: μέχρι 45 λεπτά

Μακροπρόθεσμος στόχος

Να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας 

Βραχυπρόθεσμος στόχος

Να εξοικιωθεί με το σωστό πιάσιμο του μολυβιού

4-6 ετών:

Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία συνήθως χρησιμοποιούν 3 δάχτυλα για να κρατούν το
εργαλείο γραφής και μάλιστα τα τρία αυτά δάχτυλα λειτουργούν ως μια ενότητα. Τα
σκίτσα των ανθρώπων γίνονται τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες. Όσο τα δάχτυλα
που κρατούν το μολύβι  αρχίζουν  να κινούνται ανεξάρτητα,  ο παράμεσος και  το
μικρό δάχτυλο αρχίζουν να στρέφονται  προς την παλάμη, το άνοιγμα μεταξύ του
αντίχειρα και του δείκτη-μέσου μεγαλώνει και το εργαλείο γραφής το κρατάνε πιο
κοντά  στη  μύτη  του,  έτσι  ώστε  η  γραφή  να  προέρχεται  από  τις  άκρες  των
δακτύλων[ CITATION ΚΔα02 \l 1033 ]

Δραστηριότητα Οδηγίες Συμπεριφορά

Να πιάσει σωστά το μολύβι και
να  προσπαθήσει  να  χαράξει

Πιάσε  το  μολύβι  και
δες  σε  ποια  μεριά

Προσπαθεί  να  εξοικειωθεί  με
το  πιάσιμο  του  μολυβιού  και
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γραμμές στο χαρτί

Υλικά μέσα

μολύβι

χαρτί 

είναι το σημείο με τη
μύτη του 

Κράτα  το  μολύβι  με
το την παλάμη από το
κυριάρχο χέρι σου

Άφησε το στο θρανίο
σου και ξανά πιάσε το
μετά από λίγο από τη
σωστή μεριά του

Κράτα  το  μολύβι  με
τα δάχτυλά σου 

Επανάλαβε  μερικές
φορές

Προσπάθησε  να
κάνεις  γραμμές  χωρίς
όριο στο χαρτί σου

Γίνεται  για  την
εκμάθηση της χρήσης
του μολυβιού 

να μάθει να χαράσσει γραμμές

Κριτήριο Αμοιβή

5=5 Ένα  αγαπημένο  επιτραπέζιο  παιχνίδι
μόλις  ολοκληρώσει  σωστά  τη
δραστηριιότητα

Βήματα στο στόχο 
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Πιάνει το μολύβι με το χέρι του 

Βρίσκει τη μεριά γραφής

Κρατά το μολύβι με την παλάμη του 

Αφήνει και πιάνει ξανά το μολύβι από τη σωστή μεριά του

Κρατά το μολύβι με τα δάχτυλά του 

Επαναλαμβάνει μερικές φορές

Προσπαθεί να κάνει γραμμές χωρίς όριο στο χαρτί του

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5

Όνομα:Πάρης Μ.

Ημερομηνία Έναρξης: 20 Φεβρουαρίου 2017

Ημερομηνία Λήξης: 24 Φεβρουαρίου 2017

Διάρκεια παρέμβασης: 5 ημέρες

Συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα

Διάρκεια: μέχρι 45 λεπτά

Μακροπρόθεσμος στόχος

Να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας 

Βραχυπρόθεσμος στόχος

Να γράφει τα σχέδια που του δίνονται

Δραστηριότητα Οδηγίες Συμπεριφορά

Να γράψει  δραστηριότητες  με
σχέδια που θα του δοθούν

Πιάσε  το  μολύβι  και
προσπαθησε  να
σχεδιάσεις  τα  φύλλα

Προσπαθεί  να  εξοικειωθεί  με
το  μολύβι  και  να  κάνει  τις
δραστηριότητες  που  του
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Υλικά μέσα

μολύβι

χαρτί 

φύλλα εργασίας

εργασίας  που  θα  σου
δοθούν

**  Σε  κάθε  φύλλο
εργασίας του δίνονται
κάθε φορά οδηγίες

Γίνεται  για  την
εκμάθηση της χρήσης
του μολυβιού 

δίνονται

Κριτήριο Αμοιβή

5=5 Ένα  αγαπημένο  επιτραπέζιο  παιχνίδι
μόλις  ολοκληρώσει  σωστά  όλη  τη
δραστηριιότητα

Βήματα στο στόχο

Ακολούθησε όλες τις οδηγίες που δίνονται στα φύλλα εργασίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6

Όνομα:Πάρης Μ.
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Ημερομηνία Έναρξης: 27 Φεβρουαρίου 2017

Ημερομηνία Λήξης: 10 Μαρτίου 2017

Διάρκεια παρέμβασης: 10 ημέρες

Συχνότητα: 4 φορές την εβδομάδα

Μακροπρόθεσμος στόχος

Να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας 

Βραχυπρόθεσμος στόχος

Να βελτιώσει την επιδεξιότητα και τη σταθερότητα του χεριού

Δραστηριότητες Οδηγίες Συμπεριφορά

Γίνεται  μια  σειρά  από  μικρές
δραστηριιότητες  σε  μορφή
παιχνιδιού

Περνάμε  κορδόνια  μέσα  από
κουμπιά. 

Ξύνουμε  μολύβια  ή
ξυλομπογιές,  για  κινητικότητα
καρπού.

Σχηματίζουμε  πύργο  από
νομίσματα  το  ένα  πάνω  στο
άλλο

Πιάσε  ένα  κορδόνι  και
πέρασε  το  μέσα  από  τις
τρύπες  των  κουμπιών.
Επανάλαβε και για το άλλο
κορδόνι

Πιάσε ένα μολύβι με το ένα
χέρι σου και τοποθέτησέ το
μέσα στην ξύστρα.  Ξεκίνα
να  το  ξύνεις  με  κυκλικές
κινήσεις.

Πιάσε  τα  νομίσματα  και
προσπάθησε  να  τα  βάλεις
το ένα πάνω στο άλλο.

Προσπαθεί  να  εκτελέσει
σωστά ότι του ζητείται. 

48



Φτιάχνουμε  μπαλάκια  με  την
πλαστελίνη και δουλεύουμε ανα
2 δάχτυλα

Φτιάχνουμε  μπαλάκια  με
πλαστελίνη  και  τα  περνάμε
μέσα  από  οδοντογλυφίδες,  για
να φτιάξουμε «σουβλάκια»

Υλικά μέσα

Κορδόνια

Κουμπιά

Νομίσματα

Πλαστελίη

Ξυλάκια

Πιάσε  την  πλαστελίνη  και
ξεκίνα  να  τη  δουλεύεις  με
τα  δάχτυλά  σου.
Χρησιμοποίησε  δύο
δάχτυλα κάθε  φορά,  όποια
θέλεις.  Σχημάτισε
μπαλάκια.

Αυτά  τα  μπαλάκια
προσπάθησε να τα περάσεις
μέσα  από  τα  ξυλάκια  σαν
σουβλάκι.

Κριτήριο Αμοιβή

Ένα  αγαπημένο  τραγούδι  στο  ράδιο
κάθε  φορά  που  εκδηλώνει  4
συνεχομένες  επιτυχίες  για  5  περίπου
λεπτά.

Βήματα στο στόχο 

Πιάνει  ένα  κορδόνι  και  το  περνάει  μέσα  από  τις  τρύπες  των  κουμπιών.
Επαναλαμβάνει με το άλλο κορδόνι.

Πιάνει το μολύβι με το ένα χέρι σου και το το ξύνει με κυκλικές κινήσεις.
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Πιάνει τα νομίσματα και προσπαθεί να τα βάλει το ένα πάνω στο άλλο.

Πιάνειι την πλαστελίνη και τη δουλεύε με τα δάχτυλά του. Σχημάτισε μπαλάκια.

Αυτά τα μπαλάκια προσπάθησε να τα περάσεις μέσα από τα ξυλάκια σαν σουβλάκι.

Επίπεδα διδασκαλίας

Προετοιμασία-Συζήτηση-
Απόφαση

Ανατροφοδότηση Εκτέλεση

Έπειτα  από  συζήτηση  με
το  παιδί  κι  αφού  του
έδειξα  τη  δραστηριότητα
που θα έκανε συμφωνήαμε
να την κάνει

Πραγματοποιήθηκε  άμεση
ανατροφοδότηση  από
εμένα  λίγο  μετά  την
επιτυχία  της
δραστηριότητας

Έπειτα  από  δική  μου
παρακίνηση
πραγματοποιήθηκε  η
δραστηριότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7

Όνομα:Πάρης Μ.

Ημερομηνία Έναρξης: 13 Μαρτίου 2017

Ημερομηνία Λήξης: 31 Μαρτίου 2017

Διάρκεια παρέμβασης: 20 ημέρες

Συχνότητα: 4 φορές την εβδομάδα
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Μακροπρόθεσμος στόχος

Να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας 

Βραχυπρόθεσμος στόχος

Να προσπαθήσει να ισορροπήσει αντικείμενα χρησιμοποιώντας και τα δύο του χέρια

Δραστηριότητα Οδηγίες Συμπεριφορά

Γίνεται μια σειρά από μικρές
δραστηριότητες  σε  μορφή
παιχνιδιού

1)Να  ισορροπήσει  τη  μπάλα
πάνω  σε  ένα  ποτήρι
χρησιμοποιώντας  τα  δύο του
χέρια

2)Την  ώρα  του  φαγητού  να
γεμίσει  ένα  ποτήρι  νερό  για
να  πιεί  από  μια  πλαστική
κανάττα που θα του δοθεί. Το
ένα  χέρι  κρατάει  και
χειρίζεται  την κανάτα και  το
άλλο σταθεροποιεί το ποτήρι.

Άνοιγμα  και  κλείσιμο
μπουκαλιών

Ξετύλιγμα  καλαμακιού:  Το
ένα χέρι κρατάει το τυλιγμένο
σε ζελατίνα καλαμάκι και το
άλλο προσπαθεί να βγάλει τη
ζελατίνα

Δρασηριότητα 1

Πρώτα  βγάλε  την  μπάλα
έξω  από  το  κύπελλο,  και
γύρισε  το  κύπελλο
ανάποδα 

Χρησιμοποίησε  τις  δύο
κουτάλες για να πιάσεις τη
μπάλα

Προσπάθησε  να
ισορροπήσεις  τη  μπάλα
πάνω  στην  κορυφή  του
κυπέλλου

Τέλος  προσπάθησε  να
ξαναβγάλεις τη μπάλα από
το  κύπελλο  και  να
ξεκινήσεις  τη  διαδικασία
από την αρχή.

Δραστηριότητα 2

Πιάσε με το ένα χέρι σου
την κανάτα με το νερό και
με το άλλο το ποτήρι

Προσπάθησε  να  γεμίσεις
το ποτήρι σου με νερό

Δρασηριότητα 3

Κράτησε  το  παγουρίνο
σου με το ένα χέρι και με

Προσπαθεί  να  κόψει
σωστά τα σχήματα
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Υλικά μέσα

1 πλαστικό κύπελλο

2 κουτάλες 

μπάλα μικρή 

κανάτα

ποτήρι 

καλαμάκι με ζελατίνα

παγουρίνο 

το άλλο προπάθησε να το
ξεβιδώσεις

το  ίδιο  κάνε  και  με  το
πλαστικό μπουκάλι νερού.

Δρασηριότητα4

Κράτησε  με  το  χέρι  σου
αυτό  το  καλαμάκι  που
είναι  καλλυμμένο  από
ζελατίνα

Προσπάθησε  με  το  άλλο
να ξετυλίξεις τη ζελατίνα

Κριτήριο Αμοιβή

10/10/17 Ένα  ποτήρι  από  τον  αγαπημένο  του
χυμό κάθε φορά που ολοκληρώνει με
επιτυχία μια δραστηριότητα.

Βήματα στο στόχο 

Δρασηριότητα 1

Πρώτα βγάζει την μπάλα έξω από το κύπελλο, και γυρίζει το κύπελλο ανάποδα 

Χρησιμοποιεί και τις δύο κουτάλες για να πιάσει τη μπάλα

Προσπαθεί να ισορροπήσει τη μπάλα πάνω στην κορυφή του κυπέλλου
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Έπειτα  προσπαθεί  να  ξαναβγάλει  τη  μπάλα από το  κύπελλο  και  να  ξεκινήσει  τη
διαδικασία από την αρχή.

Δραστηριότητα 2

Πιάνει με το ένα χέρι την κανάτα με το νερό και με το άλλο το ποτήρι

Προσπαθεί να γεμίσει το ποτήρι σου με νερό

Δρασηριότητα 3

Κρατά το παγουρίνο του με το ένα χέρι και με το άλλο προσπαθεί να το ξεβιδώσει.

Το ίδιο επαναλμβάνεται και με ένα πλαστικό μπουκάλι νερού.

Δρασηριότητα4

Κρατά με το ένα χέρι ένα καλαμάκι που είναι καλλυμμένο από ζελατίνα

Προσπαθεί με το άλλο να ξετυλίξει τη ζελατίνα

Επίπεδα διδασκαλίας

Προετοιμασία-Συζήτηση-
Απόφαση

Ανατροφοδότηση Εκτέλεση

Έπειτα  από  συζήτηση  με Πραγματοποιήθηκε  άμεση Έπειτα  από  δική  μου

53



το  παιδί  κι  αφού  του
έδειξα  τη  δραστηριότητα
που θα έκανε συμφωνήαμε
να την κάνει

ανατροφοδότηση  από
εμένα  λίγο  μετά  την
επιτυχία  της
δραστηριότητας

παρακίνηση
πραγματοποιήθηκε  η
δραστηριότητα

Αναλυτικότερα,

Στην  1η  παρέμβαση  η  ελάχιστη  δύναμη  στα  χέρια  του  μαθητή  δημιούργησε

πρόβλημα  στο  άνοιγμα  και  κλείσιμο  από  τα  μανταλάκια.  Ιδιαίτερο  πρόβλημα

παρουσιάστηκε  στην προσπάθεια  να  το  κρατήσει  ανοιχτό  για  να  το  περάσει  στο

χαρτόνι με τους αριθμούς. 

Έπειτα  από  αρκετή  εξάσκηση  και  αρκετές  προσπάθειες  ανοίγματος-κλείσιμου

κατάφερε να περάσει το μανταλάκι στο χαρτόνι. Σύντομα κατάφερε να τα περάσει

όλα  σωστά  με  τη  σειρά.  Η  δραστηριότητα  άρεσε  αρκετά  τον  μαθητή,  ο  οποίος

εξοικειώθηκε στη χρήση τους.  Η ζωντανή και  συνεχής  εμπλοκή του μαθητή στις

δραστηριότητες αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για εκπαίδευση και δημιουργία. 

Στην 2η και 3η παρέμβαση η χρήση και εξοικείωση του ψαλιδιού επαναλαμβάνεται

σε  όλες  τις  δραστηριότητες.  Ειδικότερα,  στις  κύριες  δραστηριότητες  της  2ης

παρέμβασης καταφέρνει να πιάσει σωστά το ψαλίδι και προσπαθεί να το χειριστεί

πάνω στα αντικείμενα που του δόθηκαν. Ο μαθητής χειρίστηκε το ψαλίδι με τα δύο

χέρια δημιουργώντας άχαρες και απροσανατόλιστες χαρακιές πάνω στα αντικείμενα

κοπής. 

Στις δραστηριότητες της 3ης παρέμβασης, δόθηκαν στο μαθητή εικόνες με εύκολα

σχέδια προς κοπή. Αν και εστίαζε στις γραμμές του σχεδίου, αδυνατούσε να κρατήσει

σταθερό  το  χέρι  στην  σχεδιασμένη  εικόνα  και  να  κόψει.  Τραβούσε  αυθαίρευτες

γραμμές πάνω στο χαρτί μέχρι που το έσκιζε, τραβώντας το, ενώ μπορούσε να το

κόψει με το ψαλίδι. Αδυνατούσε να συντονίσει την κίνηση του χεριού με το ψαλίδι,

γιαυτό και δεν μπορούσε να κόψει τα σχέδια σωστά. Στο συντονισμό των κινήσεων

του μαθητή αποδείχθηκε ότι ο μαθητής άρχισε να εξοικειώνεται με τη χρήση του
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ψαλιδιού. O μαθητής μετά τις κατάλληλες υποδείξεις από τη ερευνήτρια, χειρίστηκε

το ψαλίδι  με  το  ένα  χέρι  τοποθετώντας  τον  αντίχειρα  και  τον  μεσαίο  στα ειδικά

διαμορφωμένα κενά του ψαλιδιού. Επιπλέον, οι κοψιές του ψαλιδιού έπαψαν να είναι

άχαρες  και  μετατράπηκαν  σε  αρκετά  συντονισμένες  χαρακιές.   Παρόλα  αυτά,  ο

μαθητής έδειξε προθυμία και θέληση για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας. 

Στην κύρια δραστηριότητα της 4ης παρέμβασης ο μαθητής έκανε κάτι που του ήταν

ήδη γνωστό. Κρατούσε το μολύβι και τραβούσε γραμμές στο χαρτί. Η προσπάθεια

του  ήταν  πολύ  σημαντική  καθώς  δεν  διαμαρτυρήθηκε  γγια  το  μολύβι,  αντίθετα

προσπάθησε να το κρατήσει σωστά με το κυρίαρχο χέρι και να χαράσσει γραμμές.

Δυσκολευόταν  να  βάλει  όριο  στις  γραμμές,  αλλά  κατάφερε  να  κάνει  σωστά  τη

δραστηριότητα.

Στην 5η παρέμβαση παρά τη δυσκολία που παρουσιάστηκε στην οριοθέτηση των

γραμμών  στην  προηγούμενη  παρέμβαση,  προσπάθησε  με  μεγάλη  προθυμία  να

σχεδιάσει τα διάφορα σχέδια που του δόθηκαν. Φυσικά χρειάστηκε εξάσκηση και

καθοδήγηση  απόο  την  ερευνήτρια,  ωστόσο  κατόρθωσε  να  φέρει  εις  πέρας  τη

δραστηριότητα  με  μεγάλη επιτυχία,  αντιγράφοντας  τα  σχήματα.  Περισσότερο τον

δυσκόλεψαν τα περίπλοκα σχήματα, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά η προσπάθεά του

ήταν πολύ σημαντικής σημασίας. Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής χειρίστηκε το μολύβι

με αργές κινήσεις προσπαθώντας να χαράξει τις κουκίδες με ακρίβεια. Δυσκολεύτηκε

αρκετά στην αντιγραφή των εικονιζόμενων γραμμάτων με σκοπό να βοηθηθεί από τη

διδάσκουσα. 

Στην  6η  παρέμβαση,  η  μικρή  δύναμη  στα  χέρια  του  μαθητή  δημιούργησε

προβλήματα στο πέρασμα του κροδονιού μέσα από τις τρύπες των κουμπιών, αλλά

και το ξύσιμο των μολυβιών τον δυσκόλεψε αρκετά και ζήτησε βοήθεια. Ιδιαίτερο

πρόβλημα παρουσιάστηκε στο ζύμωμα της πλαστελίνης και στο να φτιάξει  μικρά

μπαλάκια και να τα περάσει σε ξυλάκια σαν σουβλάκι. Ενώ έδειχνε να διασκεδάζει

με  την  δραστηριότητα,  δυσκολεύτηκε  αρκετά.  Μόνο  τα  νομίσματα  έδειξε  να

τοποθετεί  το  ένα  πάνω  στο  άλλο,  χωρίς  καμία  δυσκολία.  Φάνηκε  ωστόσο  να

εξοικειώθηκε με τις δραστηριότητες όλες, αφού τις επανέλαβε αρκετές φορές μέχρι
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να τις κατορθώσει σε σημαντικό βαθμό. Η ζωντανή και συνεχής εμπλοκή του μαθητή

στις δραστηριότητες αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για εκπαίδευση και δημιουργία. 

Στην 7η παρέμβαση, η ισορροπία της μπάλας πάνω στο ποτήρι πραγματοποιήθηκε με

μεγάλη ευκολία από το παιδί, καθώς έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις μπάλες και χάρηκε

με τη δραστηριότητα. Το γέμισμα νερού από κανάτα σε ποτήρι παρά, τον δυσκόλεψε

λόγω της ελάχιστης δύναμης στα χέρια του. Παρόλα αυτά, κατάφερε να το εκτελέσει

έπειτα  από  τρεις  προσπάθειες.  Στις  άλλες  δύο  δραστηριότητες  κατάφερε  και

ανταπεξείλθε  από  την  πρώτη  προσπάθεια,  καθώς  κατόρθωσε  να  χειριστεί  τα

αντικείμενα με μεγάλη ευκολία συντονίζοντας και τα δύο δάχτυλά του. Η χρήση και

των δύο χεριών ταυτόχρονα ήταν φανερή σε όλες τις δραστηριότητες. 

Συνεργασία ειδικών

Ιδιαίτερα μείζονος σημασίας στην αποτελεσματικότερη παρέμβαση του παιδιού είναι

η  στενή  συνεργασία  των  ειδικών  με  τους  οποίους  συνεργάζεται.  Αυτοί  είναι  ο

δάσκαλος, ο ειδικός εκπαιδευτικός, ο εργοθεραπευτής και λογοθεραπευτής. Ιδίως ο

εργοθεραπευτής  με  τον  ειδικό  παιδαγωγό,  οφείλουν  να  ακολουθούν  παρόμοιες

δραστηριότητες, ώστε να εξασκείται όλο και περισσότερο ο μαθητής.

Ο δάσκαλος έχει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού, καθώς το παιδί έρχεται

κάθε μέρα σε επαφή μαζί του.  Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τις απαιτήσεις του

προγράμματος  διδασκαλίας  και  έχει  την  εμπειρία  να  δουλεύει  με  παιδιά  τόσο σε

ομαδικό  όσο  και  σε  ατομικό  επίπεδο.  Ο  δάσκαλος  της  τάξης  συμμετέχει  και

προσφέρει τη βοήθεια του , σε θέματα της γλώσσας και της ομιλίας, αν το παιδί είναι

πλήρως  ενταγμένο  στο  σχολείο.  Ο  ειδικός  παιδαγωγός  είναι  ο  ειδικός  ο  οποίος

εντοπίζει και αναλύει τις ειδικές ανάγκες του παιδιού σε σχέση με το ακαδημαϊκό

πρόγραμμα. Μπορεί να προτείνει προσαρμογές στις εργασίες της τάξης, οι οποίες θα

βοηθήσουν το παιδί να κατακτήσει κάποιες δεξιότητες. Επίσης ο ειδικός παιδαγωγός

μπορεί  να  σχεδιάσει  ένα  πρόγραμμα  που  στόχο  θα  έχει  την  βελτίωση  της

συμπεριφοράς  μέσα  στην  τάξη.  Στην  πλήρη  ένταξη  ο  ειδικός  παιδαγωγός  έχει

συμβουλευτικό ρόλο και καθοδηγεί τον δάσκαλο της τάξης, ενώ στα ειδικά σχολεία ό
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ειδικός παιδαγωγός είναι ο δάσκαλος της τάξης. Ο εργοθεραπευτής είναι αυτός που

αναλύει και θεραπεύει δυσκολίες στην λεπτή κινητικότητα συμπεριλαμβανομένης της

αισθητηριακής ολοκλήρωσης, της χειρωνακτικής  δεξιότητας και  της  νευρολογικής

λειτουργίας. Συχνά ο εργοθεραπευτής συνεργάζεται με τον λογοθεραπευτή, όταν το

παιδί αντιμετωπίζει προβλήματα γραφής. Ο μεν λογοθεραπευτής είναι υπεύθυνος να

βοηθήσει το παιδί με τις γλωσσικές δυσκολίες που εμπλέκονται στην γραφή, ο δε

εργοθεραπευτής είναι υπεύθυνος να βοηθήσει το παιδί στις φυσικές διαδικασίες που

εμπλέκονται στην γραφή, όπως για παράδειγμα στον οπτικοκινητικό συντονισμό και

στο  κράτημα  του  μολυβιού.  [  CITATION  Kum04  \l  1033  ] Προαπαιτείται  η

συνεργασία  μεταξύ  τους  για  την  επιτυχία  της  παρέμβασης.  Ο  εκπαιδευτικός

συμπληρώνει τους υπόλοιπους θεραπευτές, για να ακολουθούν μια κοινή πορεία.
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Κεφάλαιο Τρίτο: Αποτελέσματα

3.1 Εργαλεία Αξιολόγησης

Σχολική Λειτουργική Αξιολόγηση (SFA)

Για τις  ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας το εγχειρίδιο συμπληρώθηκε από την
εκπαιδευτικό  της  παράλληλης  κατά  τη  διάρκεια  της  αρχικής  αξιολόγησης,  με  τη
μέθοδο της ατομικής παρατήρησης και εφαρμογής του τεστ. Δεν ήταν αναγκαία η
συμπλήρωση  όλου  του  εγχειριδίου  όπως  άλλωστε  αναφέρεται  και  στον  οδηγό
συμπλήρωσης. Έτσι από το εργαλείο σχολικής λειτουργικής αξιολόγησης επιλέχθηκε
να γίνει αξιολόγηση στους τομείς που αφορούν τη λεπτή κινητικότητα μόνο. Όπως
αναφέρεται και στον οδηγό Αυτοί είναι η γραπτή εργασία, η χρήση αντιικειμένων,
και η κινηση που έχει σχέση με το χειρισμό αντικειμένων. 

Στο  εργαλείο  της  Σχολικής  Λειτουργικής  Αξιολόγησης  το  παιδί  φαίνεται  να
αντιµετωπίζει τις µεγαλύτερες δυσκολίες στη Γραπτή εργασία (69%) και στη Χρήση
αντικειμένων,(58%).

Στην Κίνηση που έχει σχέση με χειρισμό αντικειμένων, είχε αρκετά καλή βαθμολογία
έχοντας και περιθώριο βελτίωσης. (46%).

Αρχική Αξιολόγηση

Σχολική
λειτουργική

Αξιολόγηση

Γραπτές εργασίες Χρήση
Αντικειμένων

Κίνηση  που  έχει
σχέση  με  το
χειρισμό
αντικειμένων

Πάρης 33/48 44/76 37/80
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69% 58% 46%

Στο εργαλείο της Λειτουργικής Αξιολόγησης το παιδί φαίνεται να αντιμετωπίζει το
μεγαλύτερο πρόβλημα στις κινήσεις των χεριών. Παρουσίασε σημαντικό πρόβλημα
στο χειρισμό των αντικειμένων καθώς απαιτούν από το παιδί την πλήρη προσοχή του
και συγκέντρωση, κάτι που δεν δίνει όταν κάνει μια εργασία. 

Σημαντικό μέρος αυτού του τομέα είναι πως παρουσίασε αρκετά υψηλό ποσοστό στις
γραπτές  εργασίες  (75%),  που  για  την  ηλικία  και  το  επίπεδό  του  ήταν  πολύ
ανεβασμένο.  Ο  τομέας  των  γραπτών  εργασιών  αναφέρεται  στην  ικανότητα  του
παιδιού να γράφει παντός τύπου γράμματα σχήματα και είναι πολύ θετικό το ποσοστό
επιτυχίας  που παρουσίασε,  ώστε  να  μπορεί  να ανταπεξέλθει  με  επιτυχία  και  στις
δραστηριότητες του εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης. 

Ο αμέσως  επόμενος  τομέας  που  παρουσίασε θετικά  αποτελέσματα ήταν  η χρήση
αντικειµένων. Ο τομέας αναφέρεται σε αντικείμενα που δίνονται στο παιδί και πως τα
χειρίζεται. Για παράδειγμα αντιμετωπίζει δυσκολία στο ψαλίδι, κάτι που δυσχαιρένει
όλες  τις  δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με  αυτό.  Εντούτοις  το  πρόγραμμα είναι
σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσει κάθε αδυναμία του παιδιού. Είναι
πολύ  σημαντικό  το  γεγονός  πως  παρουσιάζει  υψηλά  ποσοστά  στη  χρήση  των
αντικειμένων,  για  να  μπορεί  να  χειριστεί  με  επιδεξιότητα  τα  αντικείµενα  της
παρέµβασης. 

Η εξαγωγή αποτελεσμάτων από το εργαλείο Λειτουργικής Αξιολόγησης αποκάλυψε
τους τομείς που το παιδί χρειάζεται υποστήριξη και υπέδειξε τον τομέα που υπερτερεί
ώστε να το εκμεταλλευτεί η ερευνήτρια στο πρόγραμμα παρέμβασης.

Ως πιο κατάλληλοι  τομείς  παρέμβασης θεωρήθηκε ο χειρισμός των αντικειμένων,
εφόσον περιλαμβάνει και κινήσεις  χρήσης αντικειμένων και ενίσχυσης της λεπτής
κινητικότητας. Στην πραγματικότητα θα γίνει παρέμβαση για όλους τους τομείς που
έγινε η αξιολόγηση δίνονται περισσότερη έμφαση στο χειρισμό των αντικειμένων
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Γράφημα 1

Γραπτές εργασίες
Χρήση Αντικειμένων

Κίνηση σε σχέση με το χειρισμό αντικειμένων
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Αρχική Αξιολόγηση

Μετά το πέρας του προγράμματος παρέµβασης βελτιώθηκε η αξιολόγηση σε όλους
τους τομείς. 

Ειδικότερα, η τελικκή αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε 2 εβδομάδες μετά το πέρας της
παρέμβασης.  Σκοπός  ήταν  να  αξιολογηθεί  η  βελτίωση  ή  μη  των  τομέων  που
εξετάστηκαν στην αρχική αξιολόγηση. 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσµατα. 
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Τελική Αξιολόγηση

Σχολική
λειτουργική

Αξιολόγηση

Γραπτές εργασίες Χρήση
Αντικειμένων

Κίνηση  που  έχει
σχέση  με  το
χειρισμό
αντικειμένων

Πάρης 38/48

80%

54/76

71%

54/80

68%

Από την παρατήρηση εξάγεται το συμπέρασμα ότι η απόδοση του παιδιού αυξήθηκε
σε όλους τους τομείς που δοκιμάστηκε. Τα ποσοστά βελτίωσης είναι σημαντικά και
στους 3 τομείς αλλά ιδαίτερα στις γραπτές εργασίες που άγγιξε το 80%. (από 69%).

Αξίζει  να  σημειωθεί  το  γεγονός  ότι  η  εφαρμογή της  παρέμβασης  δεν  προκάλεσε
κάποια μείωση στην απόδοση του παιδιού στους συγκεκριμένους τομείς δεξιοτήτων.

Γράφημα 2

Γραπτές εργασίες
Χρήση Αντικειμένων

Κίνηση σε σχέση με το χειρισμό αντικειμένων
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Τελική Αξιολόγηση

61



Γράφημα 3

Γραπτές εργασίες
Κίνηση σε σχέση με το χειρισμό αντικειμένων
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Σύγκριση Αρχικής-Τελικής Αξιολόγησης

Πρέπει να σημειωθεί πως η παρέµβαση έδωσε χρόνο και ευκαιρίες για εξάσκηση στο
παιδί, γιαυτό και διαπιστώθηκε πρόδος από την αρχική ως την τελική αξιολόγηση. 

Εργαλείο Αξιολόγησης BOT2

Για τη μέτρηση των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών χρησιμοποιήθηκε η σύντομη
έκδοση  της  Δέσμης  Kινητικής  Αξιολόγησης  Bruininks  Ozeretsky  Test  of  Motor
Proficiency-  2.  (BOT  –  2,  Bruininks  και  Bruininks,  2005).  Το  BOT  –  2
χρησιμοποιείται διεθνώς για την εκτίμηση της κινητικής απόδοσης ατόμων ηλικίας 4
έως 21 ετών. Δημιουργοί του είναι οι Robert και Brett Bruininks και δημοσιεύτηκε
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για πρώτη φορά το 1978. Η δεύτερη έκδοσή του έγινε το 2005, οπότε και ονομάστηκε
BOT-2. 

Το ΒΟΤ-2 έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην ελληνική πραγματικότητα (Καμπάς και
συν. 2004), χωρίς ωστόσο να έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό.

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η σύντομη μορφή, που αποτελείται από 14
δοκιμασίες και διαρκεί περίπου 15 έως 20 λεπτά. 

Κατά  την  χορήγηση  και  τη  βαθµολόγηση  του  BΟΤ-2  τηρήθηκαν  επακριβώς  οι
οδηγίες  των  κατασκευαστών  του  τεστ  (Bruininks και  Bruininks,  2005).  Ο  χώρος
διενέργειας της αξιολόγησης ήταν η σχολική τάξη, ένας χώρος με την παρουσία των
υπολοίπων  9  παιδιών  της  τάξης  και  της  δασκάλας  γενικής  και  της  δικής  μου
παρουσίας. Περιττά αντικείμενα που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στη διάσπαση της
προσοχής του παιδιού είχαν απομακρυνθεί και στο θρανίο υπήρχε μόνο το τεστ και το
μολύβι.  Με βάση το  πρωτόκολλο του  BOT-2 στην πρώτη σελίδα  του φυλλαδίου
επιδόσεων  υπολογίστηκε  και  αναγράφτηκε  η  ακριβής  χρονολογική  ηλικία  του
ατόµου.  Παράλληλα,  αναγράφτηκε  το  προτιµώµενο  χέρι.  Συγκεκριµένα,  για  τον
εντοπισµό του προτιµώµενου χεριού ζητήθηκε από το  παιδί  να  σχεδιάσει  σε  ένα
χαρτί µία γραµµή. 

Τα  στοιχεία  του  παιδιού  καταγράφηκαν  σε  ειδική  καρτέλα  που  περιλαμβάνει
πληροφορίες  όπως  η  ημερομηνία  γέννησης,  το  κυρίαρχο  χέρι  –  πόδι  κ.α.  Για  να
βρεθεί το κυρίαρχο χέρι για τις δοκιμασίες λεπτής κινητική ικανότητας ακριβείας, το
παιδί σχεδίασε σε χαρτί μια γραμμή, με δικό του τρόπο, με το χέρι προτίμησης. Για
να βρεθεί το κυρίαρχο χέρι για τις υπόλοιπες δοκιμασίες, το παιδί πέταξε τη μπάλα με
το  χέρι  της  επιλογής  του,  για  δύο  συνεχόμενες  επαναλήψεις.  Σημειώθηκε  η
ημερομηνία  αξιολόγησης  του  παιδιού  και  υπολογίστηκε  η  ακριβής  χρονολογική
ηλικία σε χρόνια και σε μήνες. 

Πίνακας βαθμολόγησης

Η Δέσμη Kινητικής Αξιολόγησης BOT-2 περιλαμβάνει δοκιμασίες για τις λεπτές και
αδρές  κινητικές  δεξιότητες.  Η  προετοιμασία  του  χώρου  για  την  εφαρμογή  της
σύντομης  μορφής  του  BOT-2 διαρκεί  5  λεπτά.  Η Δέσμη Kινητικής  Αξιολόγησης
BOT-2 αποτελείται από 14 δοκιμασίες,  χωρισμένες σε 8 ενότητες και 4 βασικούς
υπό-τομείς: λεπτή κινητικότητα, επιδεξιότητα άνω άκρων, συναρμογή σώματος και
αδρή κινητικότητα (Bruininks και συν., 2005): 

1η Ενότητα: λεπτή κινητική ικανότητα ακριβείας 1 η δοκιμασία: σχεδιασμός γραμμής
σε τεθλασμένο μονοπάτι. 2 η δοκιμασία: δίπλωση χαρτιού 
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2η  Ενότητα:  λεπτή  κινητική  ικανότητα  ενσωμάτωσης  3  η  δοκιμασία:  αντιγραφή
τετραγώνου 4 η δοκιμασία: αντιγραφή αστεριού 

3η Ενότητα: επιδεξιότητα χειρισμού 5 η δοκιμασία: μεταφορά νομισμάτων. Η μέση
διάρκεια διεξαγωγής της δέσμης είναι 15 – 20 λεπτά, και πραγματοποιείται ατομικά.
Η εσωτερική συνοχή της σύντομης έκδοσης για τις ηλικίες 4 έως 7 ετών έχει βρεθεί
ίση με r = .82. Η αξιοπιστία επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για τις ηλικίες 4 έως 7
ετών  βρέθηκε  ίση  με  r  =  .86.  Xαρακτηρίζεται  από  πολύ  καλή  εγκυρότητα
(περιεχομένου, σύμφωνη, δομική) (Bruininks & Bruininks, 2005). 

Οι τιμές των δοκιμασιών για τη λεπτή κινητική ικανότητα ακριβείας και για τη λεπτή
κινητική ικανότητα ενσωμάτωσης μπορούν να δώσουν μια ενδεικτική τιμή για τη
λεπτή ικανότητα χειρισμού. Οι τιμές της επιδεξιότητας χειρισμού και της συναρμογής
άνω άκρων μπορούν να  δώσουν μια  ενδεικτική τιμή  για το συντονισμό των άνω
άκρων.

Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά (total scores) συγκρίθηκαν με τα standard scores του
τεστ (BOT-2 Manual), ανάλογα με την ηλικία και το φύλο και υπολογίσθηκε ένας
συνολικός  δείκτης  επιδεξιότητας  ανάλογα  με  την  ηλικία  και  το  φύλο,  ο  οποίος
κατηγοριοποιήθηκε  σε  μια  από  τις  πέντε  κατηγορίες  αξιολόγησης:  well-above
average (πολύ πάνω απ’ το μέσο όρο του πληθυσμού), above average (πάνω απ’ το
μέσο όρο), average (στο μέσο όρο), below average (κάτω απ’ το μέσο όρο) και well-
below average (πολύ κάτω απ’ το μέσο όρο) (Bruininks & Bruininks, 2005). 

Οι βαθμολογίες των τεστ δίνουν ένα συνολικό σκορ, με βάση το οποίο υπολογίζεται
στη  συνέχεια  η  τυποποιημένη  επίδοση,  η  εκατοστιαία  θέση  και  η  θέση  στην
εννιαβάθμια κλίμακα που αντιστοιχεί στην απόδοση του εξεταζόμενου. 

Σύµφωνα µε  τις  οδηγίες  των  κατασκευαστών του  τεστ,  στην περίπτωση που  µία
δοκιµασία  απαρτιζόταν  από  δύο  υποδοκιµασίες  και  χορηγούνταν  και  η  δεύτερη
υποδοκιµασία  στον  αξιολογούµενο,  για  τον  υπολογισµό  του  σκορ  λαµβάνονταν
υπόψη η υποδοκιµασία µε την καλύτερη επίδοση (Bruininks και  Bruininks, 2005).
Όσον αφορά τον υπολογισµό των σκορ επίδοσης στην κινητική ανάπτυξη, αρχικά
καταγράφτηκε  η  επίδοση  σε  κάθε  υποτέστ  (raw score),  η  οποία  στη  συνέχεια
µετατράπηκε στο βαθµό που της αντιστοιχούσε (point score). 

Τα σκορ όλων των υποτέστ της κλίµακας ΒΟΤ-2 αθροίστηκαν και προέκυψε το σκορ
της συνολικής κινητικής ανάπτυξης του συµµετέχοντα (Τοtal point score).

Το συνολικό σκορ εκφρασµένο σε point score µπορεί να κυµαίνεται από 0 - 88.
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Γράφημα 1
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Οπτικό ερέθισμα

Η ηλικία του παιδιού όταν εφαρμόστηκε η αρχική αξιολόγηση ήταν 5 ετών και 4
μηνών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μαρτυρούν ότι το παιδί συγκέντρωσε 13
πόντους αρχικά στην αντίδραση σε οπτικό ερέθισμα, κάτι που παρουσίασε αύξηση
περί 30% κατά την διαδικασία τελικής αξιολόγησης, όπου η ηλικία του παιδιού ήταν
5 ετών και 7 μηνών, έφτασε στους 21 πόντους. 
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Γράφημα 2

Αρχική Τελική
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Οπτικοκινητικός έλεγχος

Η ηλικία του παιδιού όταν εφαρμόστηκε η αρχική αξιολόγηση ήταν 5 ετών και 4
μηνών.  Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μαρτυρούν ότι  το παιδί  συγκέντρωσε 9
πόντους αρχικά στην αντίδραση σε οπτικό ερέθισμα, κάτι που παρουσίασε αύξηση
περί 60% κατά την διαδικασία τελικής αξιολόγησης, όπου η ηλικία του παιδιού ήταν
5 ετών και 7 μηνών, έφτασε στους 23 πόντους. 
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Γράφημα 3

Αρχική Τελική
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Επιδεξιότητα άνω άκρων

Η ηλικία του παιδιού όταν εφαρμόστηκε η αρχική αξιολόγηση ήταν 5 ετών και 4
μηνών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μαρτυρούν ότι το παιδί συγκέντρωσε 16
πόντους αρχικά στην αντίδραση σε οπτικό ερέθισμα, κάτι που παρουσίασε αύξηση
περί 35% κατά την διαδικασία τελικής αξιολόγησης, όπου η ηλικία του παιδιού ήταν
5 ετών και 7 μηνών, έφτασε στους 26 πόντους. 
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Γράφημα 4

Αντίδραση σε οπτικό ερέθισμα
Επιδεξιότητα άνω άκρων
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Αρχική Αξιολόγηση

Τελική Αξιολόγηση

Αναλυτικότερα,  ξεκινώντας  το  Υποτέστ  1,  το  γέμισμα  του  κύκλου  δεν
πραγματοποιήθηκε με αποτελεσματικότητα καθώς το παιδί δεν μπορεί να βάψει εντός
των ορίων με ευκολία. Χαράσε ανεξέλεγκτα στο χώρο γραμμές χωρίς να βλέπει τα
όρια του σχήματος. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με το γέμισμα του αστεριού. Όσον
αφορά το σχεδιασµό της γραµµής του µονοπατιού τη σχεδίασε με αρκετή επιτυχία
και εύκολα. Η αντιγραφή του κύκλου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Η ένωση των
τελειών έγινε με πολύ δουλειά καθώς έδειχνε να μην ξέρει τι  να κάνει και ήθελε
καθοδήγηση.  To δίπλωµα χαρτιού  πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία,  είναι  κάτι  που
ξέρει να κάνει.

Αναφορικά με το Υποτέστ 2, κατά την αντιγραφή του τετραγώνου, τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι δυσκολεύτηκε στην ένωση των γραμμών. Παρά τη δυνατότητα
του να αντιληφθεί και να αναπαράγει τις ίσιες, κάθετες και οριζόντιες γραμμές από
τις οποίες αποτελείται το τετράγωνο, δεν είναι σε θέση να συνδυάσει πλήρως αυτά τα
στοιχεία.
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Επιπλέον, κατά την αντιγραφή του κύκλου παρατηρήθηκε ότι ο κύκλος ήταν άλλοτε
μικρότερος κι άλλοτε μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που ζητήθηκε. Σε αντίθεση με
τους εφαπτόμενους κύκλους που δεν τους αντέγραψε καθόλου. 

Αναφορικά, με την αντιγραφή του τριγώνου, απέφυγε να το ολοκληρώσει κι έκανε
μουτζούρες.

Κατά την αντιγραφή του διαμαντιού, του αστεριού και των εφαπτόμενων μολυβιών
διαπιστώθηκε ότι με δυσκολία εκτέλεσε τις συγκεκριμένες γραφικές δραστηριότητες,
σχεδόν δεν τις έκανε. 

Η εκτέλεση της κυρτής γραμμής πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Ολοκληρώνοντας το Yποτέστ 3, όλες οι δαστηριότητες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.
Η μεταφορά νοµισµάτων έγινε με επιτυχία αφού το παιδί είναι προσαρμοσμένο με
αντικείμενα όπως τα νομίσματα, οι κάρτες ή οτιδήποτε μπορεί να έχει τη μορφή, το
μέγεθος και το υλικό αυτό. Ειδικότερα, η διαλογή καρτών, το πέρασμα αντικειμένων
σε μια χοντρή κλωστή-νήμα και το γέμισμα κενών ενός παιχνιδιού με αντικείμενα
που ταιριάζουν ολοκληρώθηκαν με πλήρη επιτυχία. Το μόνο πράγμα που δυσκόλεψε
το παιδί είναι το γέμισμα κύκλων με μικρές τελείες, διότι οτιδήποτε έχει σχέση με τη
χρήση του μολυβιού πλην πολύ απλών σχημάτων τον δυσκολεύει ιδιαίτερα. Παρόλα
αυτά με την προσπάθεια που κατέβαλε συγκέντωσε έναν ικανοποιητικό βαθμό για
όλες τις δοκιμασίες.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις δυνατότητες του παιδιού και τις ανάγκες του, θεωρώ ότι ο
χρόνος ήταν πολύ σύντομος για θεαματικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, οι στόχοι
που τέθηκαν φάνηκε να αποδίδουν. Μετά από περίπου δύο μήνες παρέμβασης, τα
αποτελέσµατα της τελικής αξιολόγησης του BOT-2, ήταν εμφανώς ικανοποιητικά. 

Όπως είναι αντιληπτό, οι δεξιότητες οπτικοκινητικού ελέγχου βελτιώθηκαν κατά 14
μονάδες, γεγονός που τον κατατάσσει από το επίπεδο ''κάτω από το μέσο όρο'', στο
επίπεδο ''πάνω από το μέσο όρο''. 

Ταυτόχρονα, παρουσίασε μεγάλη βελτίωση στην αντίδραση σε οπτικό ερέθισμα, 7
μονάδες. Ιδιαίερα ικανοποιητική ήταν η επίδοση και στην επιδεξιότητα των άκρων
όπου βελτιώθηκε κατά 10 μονάδες.

Φαίνεται στο γράφημα, πως η συνολική επίδοσή του παρουσίασε μια βελτίωση, αφού
έδειξε πολύ μεγάλη προθυμία για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων.

Προκειµένου να υπολογιστεί η ατοµική συνολική κινητική επίδοση οι βαθµοί που
αντιστοιχούσαν  στο  Τοtal point score µετατράπηκαν  σε  τυποποιηµένη
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επίδοση/τυπικές  τιµές  (standard score)  µε  βάση  τους  σχετικούς  πίνακες  του
εγχειριδίου  χρήσης  του  BΟΤ-2  και  στη  συνέχεια  υπολογίστηκαν  οι  περιγραφικές
κατηγορίες.

Πίνακας αποτελεσμάτων

Αντίδραση  σε  οπτικό
ερέθισμα 

Οπτικοκινητικός έλεγχος Επιδεξιότητα άνω άκρων

Μέσος  όρος  ηλικίας  :
3.94

Μέσος Όρος ηλικίας : 11.71 Μέσος  όρος  ηλικίας  :
18.47

Αρχική  Αξιολόγηση:
2.55

Αρχική Αξιολόγηση:3,64 Αρχική Αξιολόγηση: 3.94

Τελική  Αξιολόγηση  :
5,82 

Τελική Αξιολόγηση : 6,55 Τελική Αξιολόγηση : 9,48

Αρχικά  πραγματοποιήθηκε  ανάλυση  συσχέτισης  μεταξύ  της  τυποποιημένης
επίδοσης  (standard  score)  της  BOT  και  των  αντίστοιχων  σκορ  για  την
συγκεκριμένη ηλικακή κατηγορία που πραγματοποίησε το παιδί  στους τομείς
όπου αξιολογήθηκε.

Αναλυτικότερα, 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ

Βάψιμο-γέμισμα σχήματος
κύκλου. 

.48 .82

Βάψιμο-γέμισμα αστεριού. 5,82 6,48
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Σχεδιασµός  γραµµής
τεθλασµένου  –
καμπυλωτού µονοπατιού

4,82 4,88

Αντιγραφή τετραγώνου. 3,64 4

Αντιγραφή αστεριού 3,64 4

Αντιγραφή  εφαπτόμενων
κύκλων.

2,21 2,3

Αντιγραφή  κυρτής
γραμμής

2,79 3,24

Αντιγραφή Τριγώνου. 3,64 4

Αντιγραφή διαμαντιού. 2,21 2,3

Αντιγραφή Κύκλου.

5,82 6,48

Αντιγραφή  εφαπτόμενων
μολυβιών

2,79 3,24

Μεταφορά νοµισµάτων. 10,33 13,27

Γέμισμα κύκλων με μικρές
τελείες

10,36 13,27

Διαλογή καρτών 7,58 9,21

Πέρασμα αντικειμένων σε
μια χοντρή κλωστή-νήμα 

2,79 3,24

Γέμισμα  κενών  ενός
παιχνιδιού  με  αντικείμενα

9,1 9,3
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που ταιριάζουν

Είναι  εµφανές,  ότι  οι  επιδόσεις  του  υπολείπονταν  σημαντικά.  Με  βάση  τα
αποτελέσµατα  της  συσχέτισης  των  επιδόσεων  στην  κινητική  ανάπτυξη  από  τις
περιγραφικές  κατηγορίες  των  κατασκευαστών  του  ψυχοµετρικού  µέσου  ΒΟΤ-2
(Bruininks  και  Bruininks,  2005),  προέκυψε  ότι  οι  επιδόσεις  του  συνέπιπταν στην
κατηγορία «κάτω από το µέσο όρο» πάντοτε με βάση την ηλικία του. 

Ωστόσο  είναι  εμφανής  η  βελτίωση  του  μαθητή  όσον  αφορά  τα  θέματα  λεπτής
κινητικότητας,  οπτικοκινητικού συντονισμού και γραφοκινητικών δεξιοτήτων μετά
το τέλος τον παρεμβάσεων. Παρόλα αυτά το γεγονός πως αυξήθηκε σε όλους τους
τομείς, φτάνοντας στο επίπεδο «μέσος όρος» με βάση την ηλικία του, από μόνο του
δείχνει την βελτίωση της επίδοσης καθώς και την σημαντικότητα του προγράμματος
παρέμβασης. Ταίριαξε στην ηλικία του παιδιού γιαυτό και αποτυπώθηκε ένα τόσο
θετικό αποτέλεσμα.

Πρέπει να σημειωθεί πως η παρέµβαση έδωσε χρόνο και ευκαιρίες για εξάσκηση στο
παιδί, γιαυτό και διαπιστώθηκε πρόδος από την αρχική ως την τελική αξιολόγηση. 

Κεφάλαιο Τέταρτο 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σκοπός της  παρούσας έρευνας  είναι  η  διερεύνηση της  λεπτής  κινητικότητας  ενός

παιδιού  με  σύνδρομο  Down καθώς  και  η  και  τα  οφέλη  μιας  εκπαιδευτικής

παρέμβασης  σε  αυτή.  Η λεπτή  κινητικότητα των παιδιών αυτών διαφέρει  από τα

παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης,  τα  άτομα  με  σύνδρομο  Down  χαρακτηρίζονται  από

υποτονία των μυών και από χαλαρούς συνδέσμους, οι οποίοι επηρέζουν την ποιότητα

των  κινήσεων.  Έρευνες  υποδηλώνουν  ότι  τα  παιδιά  με  σύνδρομο  Down

παρουσιάζουν  κινητικά  προβλήματα  και  γνωστικά  ελλείμματα.  [  CITATION

ZLo06 \l 1032  \m AHa93]
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Για το σκοπό αυτό οργανώθηκαν 7 εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και εφαρμόστηκαν σε

μαθητή με Σύνδρομο Down. Η λεπτή κινητικότητα είναι ένα σημαντικό κριτήριο για

το αν το άτομο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου . Χωρίς τις

λεπτές κινητικές ικανότητες καλά αναπτυγμένες, το άτομο μπορεί να έχει δυσκολία

να  μάθει  να  γράφει  ή  να  εκτελεί  πολλές  από  τις  άλλες  βασικές  εργασίες  που

παρουσιάζονται στο Νηπιαγωγείο.[ CITATION SAn06 \l 1032 ]

Στην περίπτωση του Πάρη η λεπτή του κινητικότητα δεν έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε ο

μαθητής να εκτελεί  ανεξάρτητα τέτοιου είδους δεξιότητες.  Γι’  αυτό τον λόγο δεν

μπορεί να γράψει ή να ολοκληρώσει δραστηριότητες που απαιτούν την ανάπτυξη της

λεπτής κινητικότητας. Η λεπτή κινητικότητα αναφέρεται στην κίνηση των μικρών

μυών  που  λειτουργούν  συντονισμένα  για  να  εκτελέσουν  δύσκολες  και  λεπτές

εργασίες  [CITATION  ΓΔρ05  \l  1032   \m  VBu93]Σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία

[ CITATION SAn06 \l 1032  \m ΓΔρ05 \m VBu93] ένα άτομο με Σύνδρομο Down

δυσκολεύεται να πιάσει σωστά το μολύβι, να κόψει με το ψαλίδι, να κουμπώσει τα

κουμπιά  του,  να  ενώσει  κομμάτια  ενός  παζλ και  γενικότερα να  εκτελέσει  λεπτές

χειρονακτικές εργασίες. Αυτό οφείλεται στο χαλαρό μυϊκό τόνο των χεριών και στο

μικρό μέγεθος των δακτύλων. Πολλές φορές συνυπάρχει και έλλειψη συντονισμού

ματιού - χεριού. Από τη δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα επηρεάζεται και ο λόγος

καθώς οι μύες του κεφαλιού (όπως της γλώσσας, των χειλιών, του προσώπου) είναι

χαλαροί και δυσχεραίνουν την άρθρωση ορισμένων φθόγγων. [ CITATION VBu93 \l

1032 ]

Η λεπτή του κινητικότητα παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες. Ο Πάρης είναι σε

θέση να κρατήσει έναν μαρκαδόρο δεν μπορεί όμως να ζωγραφίσει σε οριοθετημένα

πλαίσια, ενώ μπορεί να κρατήσει το ποντίκι του υπολογιστή χρειάζεται περισσότερο

χρόνο  και  προσπάθεια  να  εκτελέσει  την  εργασία.  Στον  έλεγχο  της  λεπτής

κινητικότητας του παιδιού, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να πιάσει το ψαλίδι με το

ένα χέρι και για να διευκολυνθεί χρησιμοποιούσε και τα δύο του χέρια. Ο Πάρης

χαρακτηρίζεται αμφιδέξιος και παρουσίασε ανώριμη λαβή του μολυβιού.

Όσον αφορά το νοητικό του επίπεδο είναι εμφανής η νοητική του ανωριμότητα ως

απόρροια  του  συνδρόμου.  Παρόλα  αυτά  δείχνει  ότι  έχει  πολλές  δυνατότητες  για

βελτίωση.  Έχοντας  μελετήσει  τις  αδυναμίες  του  παιδιού  και  βασιζόμενη  στην

βιβλιογραφία  ότι,  η  λεπτή  κινητικότητα  μπορεί  να  καλλιεργηθεί  με  πολλές
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δραστηριότητες  στις  οποίες  το  άτομο  καλείται  να  χρησιμοποιήσει  τα  χέρια  του,

σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στον μαθητή 7 παρεμβατικές διδασκαλίες. 

Με  βάση  το  πρώτο  διερευνητικό  ερώτημα,  οι  παρεμβατικές  διδασκαλίας

σχεδιάστηκαν  και  οργανώθηκαν  εξ’  ολοκλήρου  από  την  ερευνήτρια  έχοντας  ως

στόχο  την  ανάπτυξη  της  λεπτής  κινητικότητας  και  αξιοποιώντας  τα  στοιχεία  της

αξιολόγησης. Κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων, η ερευνήτρια συμπλήρωνε ένα

έντυπο καταγραφών που θα βοηθούσε για να δει τη βελτίωση του παιδιού.

Από  την  εξέταση  των  καταγραφών  αυτών  διεξήχθη  το  συμπέρασμα  ότι  το  παιδί

παρουσίασε μεγάλη βελτίωση των λεπτών του δεξιοτήτων αφού κατάφερε με την

ολοκλήρωση  των  παρεμβάσεων  να  χειρίζεται  καλύτερα  λεπτά  αντικείμενα  όπως

μολύβι, μαρκαδόρο, ψαλίδι και άλλα. Πιο συγκεκριμένα, δεν αντιμετώπισε κάποιο

ιδιαίτερο πρόβλημα στην διεκπεραίωση των παρεμβάσεων.

Σύμφωνα  με  την  Κουτσούκη  (1997),  η  κινητική  συμπεριφορά  των  ατόμων  με

Σύνδρομο Down περιγράφεται πολλές φορές ως απρόσεχτη και συμπεριφορά νηπίου.

Η  κίνησή  τους  είναι  αργή,  ασυντόνιστη,  με  πολλά  λάθη.[  CITATION  ΔΚο97  \l

1032 ]

Όσον αφορά λοιπόν την λεπτή του κινητικότητα, ο μαθητής ενδυνάμωσε τους μύες

των  χεριών  τραβώντας  λοξές,  ίσιες  και  πλάγιες  γραμμές,  σκίζοντας  και

τσαλακώνοντας το χαρτί, φτιάχνοντας μπαλίτσες, κόβοντας με το ψαλίδι, περνώντας

χάντρες σε σκοινί, ανοιγοκλείνωντας μανταλάκια, ζωγραφίζοντας με μαρκαδόρους,

και εξασκήθηκε στο κράτημα του μολυβιού, μαρκαδόρου και πινέλου. Αν και αρχικά

δυσκολεύτηκε με  τη  χρήση του ψαλιδιού,  έπειτα  από εξάσκηση και  επίδειξη  του

τρόπου χειρισμού του ψαλιδιού ο μαθητής κατάφερε να το χειριστεί με το ένα μόνο

του χέρι. Το σημείο που δυσκόλεψε περισσότερο τον μαθητή και που δεν κατάφερε

να βελτιώσει μετά το πέρας των παρεμβάσεων ήταν το να ζωγραφίσει εντός ενός

καθορισμένου πλαισίου.  Για παράδειγμα,  ο μαθητής δεν μπορούσε να ζωγραφίσει

εντός  της  σχηματισμένης  μορφής  γεγονός  που  αποδεικνύει  ότι  αδυνατούσε  να
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συντονίσει με ευκολία τις κινήσεις των δαχτύλων του ενώ παράλληλα χειρίζονταν

ένα  αντικείμενο  όπως  το  μαρκαδόρο.  Ο  μαθητής  ζωγράφιζε  και  ζωγραφίζει

ανορθόδοξα με τους μαρκαδόρους χωρίς να μπορεί να εστιάσει στο πλαίσιο που του

δίνεται, παρ’ όλο που μπορεί να κρατήσει πολύ σωστά τον μαρκαδόρο πλέον δεν

μπορεί να εστιάσει τη ζωγραφική εντός που καθορισμένου πλαισίου.

Η δυσκολία αυτή επιβεβαιώνεται και από την Γκουτζιαμάνη-Σωτηριάδη, (1993) οι

οποίοι  αναφέρουν  ότι,  οι  μεγάλες  δυσκολίες  των  ατόμων  με  Σύνδρομο  Down

εστιάζονται  σε  δραστηριότητες  που  απαιτούν  συνταύτιση  αντιληπτικών  και

κινητικών λειτουργιών (συντονισμός ματιού- χεριού, προσανατολισμός και αντίληψη

του χώρου σε σχέση με την κίνηση του σώματος κ.ά.), σε σύνθετες δραστηριότητες

με  μεγάλο  αριθμό  ερεθισμάτων-  αντιδράσεων  και  στη  λεπτή  κινητικότητα.

[ CITATION Γκο93 \l 1032 ]

Σε θέμα οπτικής αντίληψης παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση. Αρχικά ο μαθητής δεν

μπορούσε  να  ζωγραφίσει  ή  να  κόψει  πάνω  στις  καθορισμένες  γραμμές  που  του

ζητούνταν,  να  εστιάσει  και  να  εντοπίσει  ένα  αντικείμενο  με  αποτέλεσμα  ο

οπτικοκινητικός του συντονισμός να χαρακτηρίζεται ως χαμηλού επιπέδου. Έπειτα

από πολλές παρεμβάσεις οπτικοκινητικού συντονισμού κατάφερε να συντονίσει την

οπτική αντίληψη με τις λεπτές κινήσεις των χεριών.

Όσον αφορά το νοητικό του επίπεδο, ο Πάρης γνώριζε τα σχήματα όπως, τρίγωνο,

τετράγωνο,  κύκλος,  ρόμβος,  οβάλ,  καρδιά.  Μάλιστα  κρίθηκε  ότι,  η  μνήμη  του

μαθητή είναι πολύ καλή αφού μετά από τις παρεμβάσεις θυμόταν ακόμη τα σχήματα

που διδάχθηκε στην πρώτη αξιολόγηση δηλαδή πριν από ενάμιση περίπου μήνα. 

Η δοκιμασία εφαρμόστηκε δυο φορές στον μαθητή, μια φορά πριν από την έναρξη

των παρεμβάσεων έτσι ώστε να καταγραφεί το επίπεδο του και μία μετά το πέρας των

παρεμβάσεων.  Οργανώθηκαν  συνολικά  7  παρεμβατικές  διδασκαλίες  οι  οποίες

υλοποιήθηκαν στο σχολείο του παιδιού.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών, παρατηρήθηκε βελτίωση του μαθητή

στην  λεπτή  του  κινητικότητα,  στον  οπτικοκινητικό  συντονισμό  και  τις

γραφοκινητικές του δεξιότητες. 

Αναφορικά με το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα, ο προέλεγχος των δεξιοτήτων του

μαθητή στην πρώτη κλίμακα της δοκιμασίας, έδειξε ότι η απόδοσή του είναι κάτω

από το μέσο όρο, ενώ ο μεταέλεγχος, μετά την παρέμβαση έφτασε στο μέσο όρο.

Μετά από δύο περίπου μήνες τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων ήταν θετικά αφού

ο μαθητής κατάφερε να αντιγράψει πολλά σύμβολα. Μάλιστα ο τρόπος που σχεδίασε

τα  σύμβολα αυτή  την φορά ήταν πιο  καθαρός  και  κατανοητός  και  ο  τρόπος που

κρατούσε το μολύβι πιο σταθερός. 

Γενικό συμπέρασμα της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι τα άτομα με Σύνδρομο

Down χρειάζονται περισσότερο χρόνο και εξάσκηση για να αναπτύξουν τις κινητικές

τους  δεξιότητες.  Ακόμη  ότι,  μπορούν  πιο  εύκολα  να  συγκεντρωθούν  και  να

αναπτύξουν την λεπτή  τους  κινητικότητα όταν ο  μαθητής  εξασκείται  συνεχώς σε

τέτοιου  είδους  δραστηριότητες  και  όταν  οι  δραστηριότητες  αυτές  εστιάζουν  στις

ιδιαίτερες κλίσεις τους, τις ανάγκες και δεξιότητες τους.Τη θεωρία ότι τα άτομα με

Σύνδρομο Down χρειάζονται  περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν τις  κινητικές

τους δεξιότητες, επιβεβαιώνει και η έρευνα των Palisano και συν. (2001). 

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  όσο  αυξάνεται  η  πολυπλοκότητα  της

κίνησης τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται από τα άτομα με Σύνδρομο Down να

μάθουν και να μιμηθούν τις κινήσεις αυτές.[ CITATION RPa01 \l 1033 ]

Αναφορικά με το τελευταίο προς μελέτη ερώτημα, και σύμφωνα με τους Sacks &

Buckley,  (2003),  ο  πιο  αποτελεσματικός  τρόπος  για  να  βελτιώσουν  τις  κινητικές

δεξιότητες και να τις διατηρήσουν, είναι με την πρακτική, και μελέτες έχουν δείξει

ότι  τα  άτομα  με  Σύνδρομο  down  χρειάζονται  περισσότερη  εξάσκηση  για  να

βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών αλλά

και της δικής μας έρευνας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ακολουθώντας αυτές τις
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συγκεκριμένες  πρακτικές  τα  περισσότερα  νήπια  με  Σύνδρομο  Down μπορούν  να

συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις κινητικές ικανότητες τους και πολλοί θα επιτύχουν

υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων αν τους δοθεί η ευκαιρία. [ CITATION BSa03 \l 1033 ]

Εν  κατακλείδι,  τέτοιου  τύπου  προγράμματα  παρέμβασης  στα  παιδιά  αυτά  είναι

εξαιρετικά ωφέλιμα,  αφού έδειξε πολύ σημαντική βελτίωση και  επιπλέον υπάρχει

κίνητρο για μάθηση στα παιδιά.

Τα  συμπεράσματα  στα  οποία  καταλήξαμε  σ΄αυτή  την  έρευνα,  θα  μπορούσαν  να

λειτουργήσουν συμπληρωματικά με άλλες σχετικές έρευνες και να αποτελέσουν την

αφορμή  για  περαιτέρω  διερεύνηση  των  αντιληπτικοκινητικών  δεξιοτήτων  των

παιδιών  με  σύνδρομο Down,  χρησιμοποιώντας  περισσότερα  ερευνητικά  εργαλεία,

όπως συνεντεύξεις, check list, κ.α., ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ως

επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.

Περιορισμοί έρευνας-Μελλοντικές Προτάσεις

Η  παρούσα  εργασία  αποδεικνύει  το  γεγονός  ότι  η  έγκαιρη  αναγνώριση  των
προβλημάτων που παρουσιάζουν οι μαθητές στις δεξιότητες που αφορούν τη λεπτή
κινητικότητα  και  η  πρώιμη παρέμβαση,  μπορούν  να  μειώσουν  τις  δυσκολίες  του
παιδιού,  καθώς  θα  ακολουθηθεί  η  κατάλληλη  παρέμβαση.  Βέβαια,  τα  παραπάνω
συμπεράσματα  δεν  μπορούν  να  γενικευτούν  ,  καθώς  η  συγκεκριμένη  εργασία
υπόκειται σε βασικούς περιορισμούς. 

Αρχικά, ο κυριότερος περιορισμός είναι ο ιδιαίτερα περιοριστικός χαρακτήρας του
προγράμματος  παρέµβασης.  Εστιάζει  στο  ψαλίδι,  το  μολύβι  και  κάποια  άλλα
αντικείμενα λεπτής κινητικότητας και περιορίζεται στην ανάπτυξη μόνο αυτών. 

Δε δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να εξελιχθεί περισσότερο, πέρα από το ψαλίδι και
το μολύβι. Εστιάζει στο ψαλίδι, κάτι που πιθανόν να έχει εκπαιδευτικές επιπτώσεις
γισ  το  παιδί.  Χαρακτηρίζεται  πολύ  περιοριστικό  για  πρόγραμμα  ανάπτυξης  της
λεπτής κινητικότητας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πρόγραμμα ανάπτυξης της
δεξιότητας χρήσης ψαλιδιού. 

Ταυτόχρονα, η παρέμβαση εφαρμόστηκε σε έναν μόνο μαθητή, ο οποίος παρουσίασε
συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  και  ενδιαφέροντα.  Ταυτόχρονα  η  παρέμβαση
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εφαρμόστηκε από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, γνώριμο στο παιδί, γεγονός που ίσως
επηρέασε το μαθητή, αφού δεν αισθανόταν πως εξετάζεται.  Θα ήταν περισσότερο
έγκυρο αν μια τέτοια έρευνα πραγματοποιούνταν σε μεγαλύτερο δείγμα ατόμων ίδιας
ή  διαφορετικής  χρονολογικής  ηλικίας  για  να  φανεί  αν  τα  αποτελέσματα  θα  ήταν
διαφορετικά με αυτής της έρευνας. 

Άλλος ένας περιορισμός είναι ότι δεν μπόρεσε να ελεγχθεί η γνώση των κεκτημένων
δεξιοτήτων σε κάποιο άλλο χώρο πλην αυτόν του σχολικού περιβάλλοντος. Επίσης
δεν  ελέχθηκε  η  γενίκευση  των  δεξιοτήτων  από  άλλον  εκπαιδευτικό,  πλην  της
ερευνήτριας. 

Επιπλέον, ένας βασικός περιορισμός της έρευνας που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι ο
μαθητής φοιτούσε στο γενικό σχολείο. Η εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης
στο πλαίσιο  ενός  ειδικού σχολείου  ενδεχομένως  να  άλλαζε  τα  αποτελέσματα της
έρευνας. 

Τέλος,  είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι  ο  μαθητής  μας  δεν  είχε  την  ικανότητα
παραγωγής προφορικού λόγου και χαρακτηριζόταν από νοητική υστέρηση μέτριου
βαθμού, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την διεξαγωγή των παρεμβάσεων. Γι’
αυτόν τον λόγο, προτείνεται η επέκταση της έρευνας σε περισσότερους μαθητές με
αλλά και σε μαθητές με διαφορετικά Σύνδρομα.

Πιο συγκεκριμένα, οι μελλοντικές έρευνες στο πεδίο αυτό θα έπρεπε να έχουν ως
στόχο τον έλεγχο της γενίκευσης και συντήρησης των αποτελεσμάτων τους. Είναι
πολύ σημαντικό  να  αναπτυχθούν παρεμβάσεις  λεπτής  κινητικότητας  διότι  μεγάλο
ποσοστό  παιδιών  με  παρουσιάζει  έλλειψη  στο  πεδίο  αυτό  και  είναι  ιδιαίτερα
σημαντική για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και ανεξαρτησία τους, αλλά και στην
γενικότερη ανάπτυξή τους. 

Ταυτόχρονα θα ήταν χρήσιμη η εφαρμογή σε ένα περιβάλλον εκτός σχολείου. Ακόμη
θα είχε ενδιαφέρον, να ήταν μεγαλύτερη η διάρκεια ώστε τα αποτελέσµατα που θα
προκύψουν να είναι περισσότερο έγκυρα και αξιόπιστα. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια
έχει  ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, τόσο τα
άτομα με αναπηρία είναι σε θέση να κατακτήσουν μια νέα γνώση.

Τέλος,  μια  ακόμα  μελλοντική  πρόταση,  είναι  τέτοιου  είδους  έρευνες  να
πραγματοποιούνται  όχι  από  ένα  άτομο,  αλλά  από  μία  διεπιστημονική  ομάδα
αποτελούμενη  από διάφορους  ειδικούς  οι  οποίοι  θα  αναλάβουν  εξ  ολοκλήρου το
παιδί, έτσι ώστε εκείνο να προοδεύει μεθοδικά σε όλους τους τομείς της ζωής και
καθημερινότητας του.

78



Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Adelman, C., Jenkins, D., & Kemmis, S. (1980). Rethinking case study : notes from
the second Cambridge conference. Center for applied Research in Education.
University of East Anglia, 45-61.

Anderson, S., & Gumus, S. (2006). Preparing pre-service secondary education majors
for  iinclusive  classrooms  in  the  USA.  International  Journal  of  Inclusive
Education, 10 (6), 529-546.

Barbour,  A.,  & Seetfeld,  N.  (1986).  Early Childhood Education:  An introduction.
London: Charles. E. Merril Publishing Company.

Bruiniks, R. (1978).  Bruiniks-Oseretsky Test of Motor Proficiency. USA: American
Guidance Service.

Burns,  V.,  & Gump,  P.  (1993).  Εκπαίδευση ατόμων με σύνδρομο Down. Αθήνα:
Έλλη.

Connoly,  K.  (1970).  Response  speed,  temporal  sequencing  and  information
processing in children. New York: Academic Press.

Copple,  S.,  &  Bredekamp,  S.  (1997).  Καινοτομίες στην προσχολική εκπαίδευση.
Αναπτυξιακά  κατάλληλες  πρακτικές  στα  προσχολικά  προγράμματα. (Ε.
Ντολιοπούλου, Μεταφρ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Coster, W., Deeny, T., Haltiwagner, & Haley, S. (1998). School Function Assesment
user's manual . San Antonio : The Psycological Corporation.

Cratty, B. (1970). Perceptual and Motor Development in infants and young children .
New York: Macmillan.

Didriche, P. (1990).  Η ψυχοκινητική αγωγή:Θεμέλιο όλης της Προσχολικής Αγωγής
και  απαραίτητη  προυπόθεση  για  το  Δημοτικό  Σχολείο.  Πρακτικά  συνεδρίου
Εκπαιδευτηρίων Δούκα. 

Gallahue, D. (2002).  Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή για τα σημερινά παιδιά. (Ε.  Π.  Χ
Ευαγγελινού, Μεταφρ.) Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Hayes, A., & Bathaw, M. (1993). Down Syndrome . Pediatric clinic North America,
523-535.

J  Jenkinson,  T.  H.  (2008).  Building  blocks  for  learning  occupational  therapy
approaches. First Edition. (Wiley-Blackwell, Επιμ.) Psycology and Behavioral
Sciences, 33-40.

79



Jahnukainen, M. (2015). Inclusion,intergration, or what? A comparative study of the
school principals'  perceptions of inclusive and special  education in Finland
and in Alberta,Canada. Disability & Society, 30(1), 59-72.

Kumin, L. (2004). Clasroom language skills for children with Down Syndrome: a
guide for parents and teachers. Woodbine House.

Lissamer,  C.  &.  (2008).  Σύγχρονη  Παιδιατρική. (Δ.  Μπερή(Μεταφ),  Μεταφρ.)
Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης.

Lorenz, Z. (2006). Children with Down's syndrome. Cambridge: David Fulton.

Morrison, G. (1988). Early Childhood Education Today. Colombus: Merril.

Nisbet, J., & Watt, J. (1984). Case Study. Investigations in Educational Managment,
79-92.

Palisano, R., Rosenbaum, P., Walter, S., Russel, D., WOOD, E., & Gallupi, B. (2001).
Development and validation of a gross motor function classification system
for children with cerebral palsy. Dev, Med, Child Neurol, 214-223.

Rarick,  J.,  & Broadhead,  D.  D.  (1976).  The  motor  domain  and  its  correlates  in
educationally handicapped children . New Jersey: Prentice Hall.

Sacks,  B.,  & Buckley,  S.  (2003).  Motor  development  for  individuals  with  Down
Syndrome-An Overview. Down Syndrome Issues and Information.

Selikowitz. (2006). Down Syndrome: The Facts. New York: Oxford University Press.

Sherril, C. (1999). Adapted Physical activity Recreation and Sport. Boston: WCB Mc
Graw-Hill.

Siegler, R., & Trawick-Smith. (1997).  Imformation processing approaches to child
development. New York: Handbook of child psycology.

Su, C. (2008). Profiles and Cognitive predictors among early school age children with
mild intellectual disabilities. Journal of intellectual disability, 1-13.

Sudgen, D., & Wann, C. (1986). The assesment of motor impairment in children with
moderate learning dificulties. British Journal of Educational Psycology, 225-
236.

Thomson&Thomson. (2004). Ιατρική Γενετική. (Ι. Γ. Ν Μοσχονάς, Μεταφρ.) Κρήτη:
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

Uyanik,  M.,  Bumin,  G.,  & Kayihan,  H.  (2003).  Comparison  of  different  therapy
approaches in children with Down Syndrome.  Pediatricks International, 68-
73.

80



Ελληνική Βιβλιογραφία

Αθανασίου, Α. (2007).  Διαβάσεις και Εξαιρέσεις. Αντινομίες της διεθνικότητας στις
παρυφές του κοσμοπολιτικού. Ζωή στο όριο. Δοκίμια για το σώμα, το φύλο και
τη βιοπολιτική. Αθήνα: Εκρεμμές.

Αλευριάδου, Α. (2016).  Προβλήματα συμπεριφοράς σε άτομο με νοητική αναπηρία .
Αθήνα : Πεδίο.

Δαραής, Κ. (2002).  Γραφή και άτομα με σύνδρομο Down. Θεσσαλονίκη: University
Studio Press.

Δημητρίου-Χατζηνεοφύτου,  Λ.  (2001).  Τα  6  πρώτα  χρόνια  της  ζωής. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.

Δράκος, Μ. &. (2005). Ψυχοκινητική Αγωγή. Αθήνα: Πατάκη.

Καρτασίδου,  Λ.  (2004).  Μάθηση  μέσω  κίνησης.  Θεωρητικές  προσεγγίσεις  και
εκπαιδευτικές  εφαρμογές  της  ψυχοκινητικής  στην  ειδική  παιδαγωγική.
Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Κάτσιου-Ζαφρανά.  (1996).  Εγκέφαλος  και  γώσσα,  γραφή  και  ανάγνωση  στην
προσχολική  ηλικία.  Πρακτικά  Α'πανελληνιου  συνεδρίου«Η  διδασκαλία  της
Ελληνικής Γλώσσας». Θεσσαλονίκη.

Κουτσούκη-Κοσκινά.  (1992).  Κινητική  Αδεξιότητα  και  νηπιακή  ηλικία.  Άτομα  με
ειδικές  ανάγκες.  Σύγχρονες  κατευθύνσεις  και  απόψεις  σε  προβλήματα
πρόληψης,  παρέμβασης  και  αντιμετώπισης.  Πρακτικά  Διεπιστημονικού
Ευρωπαικού  Συμποσίου,  τ  Α',  Ρόδος  8-10  Μαίου. Ρόδος:  Πανεπιστήμιο
Αιγαίου-Ελληνικά Γράμματα.

Κουτσούκη-Κοσκινά,  Δ.  (1997).  Ειδική  Φυσική  Αγωγή.  Θεωρία  και  Πρακτική.
Αθήνα: Συμμετρία.

Πολυχρονοπούλου, Σ. (2012). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες.
Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Σταύρου, Ε. (2003). Εικόνα σώματος και σωματικό σχήμα. Αθήνα: Άνθρωπο.

Σωτηριάδου,  Κ.  Γ.  (1993).  Παιδιά  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες. Αθήνα:
Γκουτζιαμάνη.

Τζουριάδου,  Μ.,  &  Μαρκοβίτης,  Μ.  (1991).  Μαθησιακές  Δυσκολίες:Θεωρία  και
Πράξη. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.

Τραυλός,  Α.  (1998).  Ψυχοκινητική  ανάπτυξη  παιδιών  ηλικάς  2-7  χρόνων. Αθήνα:
Σαββάλας.

81



Ιστοσελίδες

Αγαλιώτης,  Ι.  (2012).  Υποστήριξη  μαθητών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  ή

προβλήματα  συμπεριφοράς.  [online]  [cited  31/05/2012]

http://www.oepek.gr/portal/index.php?

option=com_content&view=article&id=118&Itemid

Καρλοβασίτου,  Α.  (2008).  Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  –  γονέων  παιδιών  με

αναπηρίες  και  γονέων  μαθητών  με  αναπηρίες.  [online]  [cited  31/05/2012]

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3785/1125.pdf

Στεφανογιάννης,  Γ.(2010,  Μάρτιος).  Το σύνδρομο  Down. Χανιώτικα Νέα. [online]

[cited 02/06/2012]http  ://  www  .  greek  -  health  .  gr  /2010/03/  down  .  htm  l  

82

http://www.oepek.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid
http://www.oepek.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid
http://www.greek-health.gr/2010/03/down.htm
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3785/1125.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πέρασμα μανταλακίων
στο χαρτόνι

Δραστηριότητα
1ης παρέμβασης

      

Κόψιμο καλαμακίου                                Κόψιμο πλαστελίνης                

Δραστηριότητες 2ης παρέμβασης
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Κόψιμο σχοινιού                                                               Κόψιμο χαρτονιού

Δρασηριότητες 2ης παρέµβασης

         

Κόψιμο εύκολων σχημάτων                          Κόψιμο πιο περίπλοκων σχημάτων

Δραστηριότητες 3ης παρέμβασης
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Χάραξη γραμμών, ελέυθερη δραστηριότητα γραφής

Δρασηριότητα 4ης παρέμβασης
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Πέρασμα πλαστελίνης στο ξυλάκι                  Παιχνίδι με την πλαστελίνη

Δραστηριότητες 6ης παρέμβασης
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Πύργος με νομίσματα

Πέρασμα σχοινιού από κουμπιά με μεγάλη και μικρότερη τρύπα

Ξύσιμο μολυβιών

Δραστηριότητες 6ης  παρέμβασης
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Ξετύλιγμα καλαμακίων                            Βίδωμα και ξεβίδωμα παγουρίνου

Πιάσιμο μπάλας με κουτάλα και σταθεροποίηση στο ποτήρι

88



Άδειασμα νερού από την κανάτα στα ποτήρια-Δραστηριότητες 7ης παρέμβασης

Φύλλα εργασιών  που χρησιμοποιήθηκαν για το ψαλίδι και το μολύβι 
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	Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

