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Περίληψη 

Η κατανόηση των ιδιαιτέρων αναγκών των ατόμων με οπτική αναπηρία αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τον σωστό και έγκαιρο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα άτομα με οπτική αναπηρία είναι μία 

μεγάλη ετερογενής ομάδα που εμφανίζει ελλείμματα σε ποικίλους τομείς της 

κινητικής ανάπτυξης. 

Στην παρούσα μελέτη ανασκόπησης εξετάστηκε πώς επηρεάζουν οι διάφορες 

μεταβλητές όπως το φύλο, η χρονολογική ηλικία, ο βαθμός της οπτικής αναπηρίας, η 

ηλικία εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας, η φυσική κατάσταση των ατόμων, 

τιςκινητικές δεξιότητες των ατόμων. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε ποιες κινητικές 

δεξιότητες συγκεκριμένα (αδρή κινητικότητα, λεπτή κινητικότητα, ισορροπία) 

επηρεάζονται περισσότερο από την μειωμένη όραση.  

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν πως η κινητική ικανότητα των ατόμων με αναπηρία 

είναι φτωχότερη σε σχέση με τα βλέποντα άτομα της ίδιας ηλικίας και συγκεκριμένα 

η ισορροπία και όλες οι κινητικές δεξιότητες που απαιτούν ταχύτητα και ακρίβεια. 

Όσον αφορά το φύλο, την ηλικία και το βαθμό οπτικής αναπηρίας, οι έρευνες έδωσαν 

αντιφατικά αποτελέσματα. Επίσης ελάχιστα ήταν τα στοιχεία που βρέθηκαν σχετικά 

με την επίδραση της ηλικίας της εμφάνισης του προβλήματος. 

Φαίνεται ακόμη πως τα διαφορετικά προγράμματα παρέμβασης έστω και μικρής 

χρονολογικής διάρκειας είχαν θετικό αντίκτυπο στην φυσική κατάσταση των ατόμων 

καθώς και στις κινητικές τους δεξιότητες. 
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Ως γενικό συμπέρασμα ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως σε κάθε περίπτωση η 

έγκαιρη παρέμβαση από επαγγελματίες μπορεί να βελτιώσει την κινητική ανάπτυξη 

των παιδιών και των εφήβων. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: παιδιά, έφηβοι, οπτική αναπηρία, κινητικές δεξιότητες, ισορροπία, 

τυφλότητα, παρεμβατικά προγράμματα 
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Abstract 

The understanding of special needs of individuals with visual impairment is 

fundamental for the appropriate design and implementation of suitable educational 

programs. Individuals with visual impairment consist ofa large heterogenous group 

which shows deficits in many domains of motor development.  

In the present study of literature review different variables such as sex, age, degree of 

impairment,age at onset, and  physical fitness were tested on motor skills of 

individuals. Furthermore, author looked into which specific motor skills are most 

affected by reduced sight.  

According to the results, motor performance of individuals with visual impairment is 

poorest than sighted peers and especially balance, motor dexterity and motor speed. 

Results related to the relationship between age, sex and degree of impairment and 

motor performance were unclear. Only a few studies were found related to the effects 

of the early onset of impairment on motor development.  

It seems that intervention programs even those that do not last long positively effect 

physical performance and motor skills of children and adolescents.  

Finally it is important to mention that by all means, early intervention from 

professionals can improve motor development of children and adolescents. 

 

Keywords: children, adolescents, visual impairment, motor skills, balance, blindness 

 

 



8 
 

Πρόλογος 
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Εισαγωγή 

Η οπτική αναπηρία στην παιδική ηλικία έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη 

ζωή ενός ατόμου.  Καθώς η όραση αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αισθήσεις για 

την κίνηση, την μετακίνηση, την ισορροπία, τον προσανατολισμό και τις κινητικές 

δεξιότητες του ατόμου είναι φανερό πως η ολική/μερική απώλεια της επηρεάζει 

ποικιλλοτρόπως τα άτομα που πάσχουν. Η ηλικία εμφάνισης του προβλήματος, ο 

βαθμός της οπτικής αναπηρίας, το είδος της οπτικής αναπηρίας ενδεχομένως και το 

φύλο φαίνεται να επηρεάζουν την κινητικότητα των ατόμων.  

Προκειμένου ωστόσο να βελτιωθεί η φυσική κατάσταση των νεαρών ατόμων 

αφενός και η αυτοπεποίθηση και το θάρρος τους αφετέρου και κατ’επέκταση και η 

ποιότητα της ζωής τους κρίνεται απαραίτητο από νωρίς τα παιδιά να συμμετέχουν σε 

προγράμματα παρέμβασης ειδικά σχεδιασμένα για τυφλά και αμβλύωπα άτομα. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μια αναφορά στο θέμα της οπτικής 

αναπηρίας και δίνεται ο ορισμός της τύφλωσης, ποια είναι τα αίτια της και πώς 

επηρεάζεται ο εγκέφαλος του ατόμου με τύφλωση. Επίσης περιγράφονται οι έννοιες 

όπως κινητική ανάπτυξη, αδρή κινητικότητα, λεπτή κινητικότητα, ισορροπία, μυϊκός 

συντονισμός, προσανατολισμός, κιναισθησία, φυσική κατάσταση και προγράμματα 

παρέμβασης. 

Μετά γίνεται μια σύντομη αναφορά στις μελέτες ανασκόπησης που έχουν ήδη 

γίνει και κατόπιν τίθενται ο ερευνητικός στόχος της παρούσας εργασίας καθώς και τα 

ερευνητικά ερωτήματα.  

Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της μεθοδολογίας καθώς και αναλύονται τα 

κριτήρια εισαγωγής των εργασιών που συμπεριλήφθηκαν στην εργασία.  
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Ακολουθούν τα αποτελέσματα των ερευνών που συμπεριλήφθηκαν στην 

έρευνα αναλυτικά και με μορφή πινάκωνχωρισμένα σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος 

παρατίθενται τα άρθρα που αφορούν στην οπτική αναπηρία και στις κινητικές 

δεξιότητες και στο δεύτερο μέρος παρατίθενται τα άρθρα που αφορούν στα 

προγράμματα παρέμβασης που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα νεαρά άτομα με 

αναπηρία. 

Συνοψίζοντας, στη συζήτηση που ακολουθεί αναλύονται οι επιπτώσεις της 

οπτικής αναπηρίας στην κινητική ανάπτυξη του ατόμου καθώς και η σχέση ανάμεσα 

στο βαθμό της αναπηρίας, το φύλο, την ηλικία εμφάνισης του προβλήματος όρασης 

με τις κινητικές δεξιότητες του ατόμου. Ακόμη περιγράφεται η σχέση ανάμεσα στα 

παρεμβατικά προγράμματα και στην κινητική βελτίωση των ατόμων με αναπηρία. Η 

συζήτηση ολοκληρώνεται με μερικές προτάσεις για καλύτερη ζωή των ατόμων με 

αναπηρία. 

Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται ελληνόγλωσηκαι ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία. 
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1.Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

1.1 Τύφλωση και προβλήματα ανάπτυξης 

(Εννοιολογικός προσδιορισμός - Χαρακτηριστικά ατόμων με αναπηρία όρασης) 

Τύφλωση είναι η αδυναμία του οπτικού συστήματος του ανθρώπου να 

συλλάβει οπτικά ερεθίσματα, τα οποία καταλήγουν στη δημιουργία οπτικών 

παραστάσεων. Οπτική αναπηρία είναι οποιαδήποτε αναπηρία επηρεάζει την οπτική 

ικανότητα του ατόμου και κυμαίνεται από ήπια, έως πολύ σοβαρή. Ο όρος οπτική 

αναπηρία υπονοεί ότι το άτομο μπορεί να έχει μερική λειτουργική όραση, σε 

αντίθεση με τον όρο τυφλό άτομο, όπου σ’ αυτή την περίπτωση το άτομο μπορεί να 

έχει μόνο αντίληψη του φωτός ή να μην έχει και καθόλου. 

 Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί κάποιος διεθνής ορισμός για την τύφλωση. Κάθε 

χώρα χρησιμοποιεί τον δικό της ορισμό, ανάλογα με τη νομοθεσία της. Επίσης συχνά 

γίνεται διάκριση ανάμεσα στο ιατρικά-νομικά τυφλό άτομο καθώς και στο 

εκπαιδευτικά τυφλό άτομο. Ο ιατρικός ορισμός εστιάζει στην οπτική οξύτητα, δηλαδή 

στην ικανότητα του ματιού να διακρίνει δύο αντικείμενα καθαρά, στην στενότητα και 

στο πλάτος του οπτικού πεδίου. Ωστόσο αυτός ο ορισμός δεν είναι επαρκής για να 

εξηγήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία. Έτσι, ως 

εκπαιδευτικά τυφλό άτομο ορίζεται εκείνο που ύστερα από την καλύτερη δυνατή 

ιατρική παρέμβαση είναι απαραίτητο να διδαχθεί γραφή και ανάγνωση με τη μέθοδο 

Braille ή να χρησιμοποιεί ακουστικές μεθόδους (ομιλούντα βιβλία).  

Ο WHO (World Health Organization, 2013) παρέχει έναν ορισμό για την 

οπτική αναπηρία εκφρασμένο σε δέκατα, σύμφωνα με τον οποίο 

 «τύφλωση είναι η οπτική οξύτητα η οποία είναι μικρότερη από 3/60 στον καλύτερο 

οφθαλμό, ύστερα από διόρθωση», ενώ «μερική όραση είναι η οπτική οξύτητα η οποία 
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είναι μικρότερη από 6/18, αλλά ίση ή μεγαλύτερη από 3/60 στον καλύτερο οφθαλμό, 

ύστερα από διόρθωση».  

Σύμφωνα με τον ΙCD-10  (International Classification of Diseases, 2006), τα 

άτομα χωρίζονται σε  κατηγορίες οπτικής λειτουργίας για νομικούς ή/και για 

εκπαιδευτικούς λόγους. 

1. Μέτρια οπτική αναπηρία (η όραση κυμαίνεται από 20/70 έως 20/200) 

2. Σοβαρή οπτική αναπηρία (η όραση κυμαίνεται από 20/200 έως 20/400) 

3. Τύφλωση (όραση μικρότερη από 20/400) 

4. Τύφλωση (πολύ μικρή αντίληψη του φωτός) 

5. Τύφλωση (όχι αντίληψη του φωτός) 

Σύμφωναμε τον IBSA (Ιnternational Blind Sports Association) για τυφλούς 

αθλητές ισχύουν οι εξής κατηγορίες : 

1. Β1 (τυφλοί αθλητές-αθλητές μόνο με αντίληψη φωτός) 

2. Β2 (αθλητές με οπτική οξύτητα μέχρι 20/600) 

3. Β3(αθλητές με οπτική οξύτητα από 20/599 μέχρι 20/200) 

4. Β4 (αθλητές με οπτική οξύτητα από 20/200 μέχρι 20/70) 

Για την Ελλάδα, νομικά τυφλός είναι εκείνος που ύστερα από διόρθωση έχει 

οπτική οξύτητα μικρότερη του 1/20 της φυσιολογικής, δηλαδή μπορεί να 

διακρίνει σε απόσταση 1 μέτρου αυτό που ένα άτομο με κανονική όραση 

διακρίνει σε 20 μέτρα. Αμβλύωπας θεωρείται εκείνος που έχει όραση μεταξύ 

1/10 και στα 1/20. 

1.2 Αίτια τύφλωσης 

 

Σύμφωνα με τον Warburgh (1986) οι πιο συχνές αιτίες προβλημάτων όρασης είναι  
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1) Φλοιώδεις παθήσεις της όρασης 

2) Ατροφία οπτικού νεύρου 

3) Διαταραχές του αμφιβληστροειδούς-Καταρράκτης 

4) Ελαττωματική διαμόρφωση των ματιών 

5) Νεοπλάσματα 

6) Μολυσματικοί παράγοντες 

Η επεξεργασία των πληροφοριών στον αμφιβληστροειδή (που αποτελεί τον 

εσωτερικό χιτώνα του ματιού) γίνεται από τους διάμεσους νευρώνες του 

αμφιβληστροειδούς, ενώ τα εξερχόμενα σήματα μεταφέρονται στον εγκέφαλο από 

τους νευράξονες των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδούς μέσω των 

οπτικών νεύρων και των οπτικών ταινιών.  Η κύρια οπτική οδός περνάει μέσα από 

τον έξω γονατώδη πυρήνα του θαλάμου, κατευθυνόμενη προς τις οπτικές υποδεκτικές 

περιοχές του φλοιού των εγκεφαλικών αιμοσφαιρίων. Καθώς η οπτική οδός 

εκτείνεται από τη βάση του εγκεφάλου και μέσω του βρεγματικού και του 

κροταφικού λοβού έως τον ινιακό λοβό, απώλεια της όρασης είναι δυνατόν να 

προκληθεί από βλάβη σε μια ευρεία περιοχή του εγκεφάλου. Η απώλεια μπορεί να 

αφορά μόνο τον ένα οφθαλμό, εάν ενέχεται ο αμφιβληστροειδής ή το οπτικό νεύρο 

στην μία πλευρά, ή και στους δύο οφθαλμούς εάν ενέχονται το οπτικό χίασμα, η 

οπτική ταινία, ο έξω γονατώδης πυρήνας, η οπτική ακτινοβολία ή οπτικός φλοιός. Η 

συγκεκριμένη μορφή της οπτικής απώλειας, εξαρτάται από την ακριβή θέση και την 

έκταση της βλάβης (Pinel, 2011). 

1.2.1 Κύρια αίτια τύφλωσης στα μικρά παιδιά 

 

Η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της χώρας φαίνεται ότι παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εμφάνιση της οπτικής αναπηρίας στα μικρά παιδιά. Στις χώρες υψηλού 
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εισοδήματος (όπως ΗΠΑ, Καναδάς, ευρωπαϊκές χώρες) κυριαρχούν τα προβλήματα 

του οπτικού νεύρου, ενώ σε χαμηλά εισοδηματικές χώρες τα αίτια είναι η βλάβη του 

κερατοειδούς λόγω ιλαράς, η έλλειψη βιταμίνης Α και οι λανθασμένες 

οφθαλμολογικές θεραπείες (Gilbert&Foster, 2001). Η αμφιβληστροπάθεια λόγω 

πρόωρου τοκετού είναι επίσης συνηθισμένη στις χώρες μεσαίου εισοδήματος 

(Gilbert&Foster, 2001). Πιο συγκεκριμένα, οι παθήσεις του αμφιβληστροειδούς 

αντιπροσωπεύουν το 25% των περιπτώσεων παγκοσμίως (Gilbert, 2009). Οι 

συγγενείς ανωμαλίες ολόκληρου του οφθαλμού αντιπροσωπεύουν το 18,5 % της 

τύφλωσης και είναι ιδιαίτερα σημαντική αιτία στην Ασία (Gilbert, 2009).Στην 

Ευρώπη, οι κυριότερες αιτίες τύφλωσης σύμφωνα με τους Kocur&Resnikoff (2002), 

είναι η ατροφία του οπτικού νεύρου, οι διαταραχές του αμφιβληστροειδούς και οι 

βλάβες των ανώτερων οπτικών οδών. 

Στραβισμός είναι ανωμαλία των οφθαλμοκινητικών μυών κατά την οποία οι 

οφθαλμικοί άξονες των δύο ματιών δεν είναι παράλληλοι κατά τις διάφορες θέσεις 

του βλέμματος. Η απεικόνιση των εικόνων στον οπτικό φλοιό είναι διαφορετική και η 

συγχώνευση των ειδώλων σε ένα είδωλο εξαρτάται από τον βαθμό της απόκλισης του 

στραβισμού και από την ικανότητα του νευρικού συστήματος να «διορθώνει» την 

διαφορετική απεικόνιση. Σε μεγάλες αποκλίσεις, η οπτική αντίληψη των 

αντικειμένων είναι διαφορετική από ότι συμβαίνει σε υγιή μάτια οπότε και η 

οπτικοκινητική αντίληψη δεν είναι φυσιολογική, επηρεάζοντας αρνητικά τις 

κινητικές δεξιότητες. Όταν δεν γίνεται συγχώνευση των οπτικών ειδώλων, το παιδί 

αναγκάζεται να χρησιμοποιεί μόνο το ένα μάτι, με συνέπεια να ατροφεί σταδιακά το 

οπτικό νεύρο του άλλου ματιού από αχρηστία. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που 

εμφανίζουν στραβισμό, έχουν και διπλωπία (τα βλέπουν διπλά) διότι ο εγκέφαλος 

είχε μάθει από παλιά να δέχεται δύο εικόνες και να τις μετατρέπει σε μία. Ο 
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στραβισμός μπορεί να κατηγοριοποιηθεί περαιτέρω ανάλογα με το αν το μάτι που 

αποκλίνει «βλέπει» προς τα μέσα (εσωτροπία) ή αν το μάτι «βλέπει» προς τα έξω 

(εξωτροπία). Σύμφωνα με την έρευνα των Aprileetal., (2014),   τα άτομα με συγγενή 

στραβισμό αναπτύσσουν διαφορετικές στρατηγικές προκειμένου να περπατήσουν. 

Φαίνεται πως τα παιδιά με εξωτροπικό στραβισμό έχουν μεγαλύτερη αστάθεια στη 

βάδιση και έχουν μεγάλο πλάτος βήματος σε αντίθεση με τα παιδιά με εσωτροπικό 

στραβισμό. 

Η αμβλυωπία (ή αλλιώς «το τεμπέλικο μάτι») είναι ένας γενικός όρος που 

περιλαμβάνει μια πλειάδα αιτιολογικών καταστάσεων όπως ο καταρράκτης, η 

πρεσβυωπία, η μυωπία και ο στραβισμός μεταξύ άλλων  και είναι αρκετά συχνή στα 

παιδιά. Συνήθως επηρεάζει το ένα από τα δύο μάτια, όμως συχνά εμφανίζεται το 

φαινόμενο και το μη αμβλυωπικό μάτι να παρουσιάζει κάποιες δυσλειτουργίες. Εάν 

εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ανάπτυξης για το οπτικό σύστημα –μέχρι 

την ηλικία των 7 ετώνπερίπου- τότε δημιουργεί πολλά προβλήματα στο ευαίσθητο 

οπτικό σύστημα των παιδιών και πολλές από τις νευρωνικές συνδέσεις της περιοχής 

χάνονται για πάντα (Daw, 2006) και υπάρχει το ενδεχόμενο να χαθεί οριστικά η 

όραση από το ένα μάτι. Πρακτικά οι αμβλύωπες αντιμετωπίζονται στην εκπαίδευση 

ως τυφλοί. 

 Η βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη των τυφλών παιδιών προϋποθέτει 

ότι η ανάπτυξη των τυφλών παιδιών-και των μερικώς βλεπόντων- είναι ίδια με εκείνη 

των βλεπόντων παιδιών, απλώς εκτελείται με πιο αργό ρυθμό. Η συλλογιστική αυτή 

μπορεί να ονομαστεί «θεωρία της αναπτυξιακής καθυστέρησης»και έχει γαλουχήσει 

γενιές ολόκληρες από επαγγελματίες με αποτέλεσμα ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο 

συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά με οπτική αναπηρία.Σύμφωνα με τον Warren 

(1994) ωστόσο, «οι αρχές και η βασική δυναμική της ανάπτυξης είναι θεμελιωδώς 
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ταυτόσημες τόσο για τα τυφλά όσο και για τα βλέποντα παιδιά. Στόχος της έρευνας 

πρέπει να είναι να κατανοήσουμε τις παραλλαγές που εμφανίζονται στην ανάπτυξη 

των τυφλών παιδιών». 

Η όραση είναι μία από τις πλέον σημαντικές αισθήσεις και η απώλεια της 

οδηγεί σε σοβαρές μεταβολές στην ανάπτυξη ενός παιδιού αλλά και στην 

καθημερινότητά του (Warren, 1994). Σχεδόν το 80-90% των πληροφοριών που 

αποθηκεύονται στον εγκέφαλο, έχουν προσληφθεί από το οπτικό σύστημα 

(Baratietal., 2013). Τα παιδιά με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο 

σε γνωσιακό και κοινωνικό επίπεδο, όσο και αναπτυξιακά κινητικά προβλήματα 

(Κotsis&Andreou, 2004). 

Οι Prechtletal. (2001) έδειξαν ότι τα τυφλά βρέφη σε σχέση με τα βλέποντα 

βρέφη δεν εμφανίζουν διαφορές στην κινητικότητα μέχρι σχεδόν την ηλικία των δύο 

μηνών, διότι στα αρχικά στάδια της ζωής η όραση έχει περιορισμένο ρόλο στην 

κίνηση. Από την ηλικία των δύο μηνών ωστόσο, τα τυφλά βρέφη, δυσκολεύονται να 

κρατήσουν τον έλεγχο του κεφαλιού τους.  

Όταν η όραση λειτουργεί, το άτομο μπορεί να βλέπει πράγματα στο απώτερο 

περιβάλλον του και κάτι τέτοιο ουσιαστικά το παρακινεί να τα εξερευνήσει 

μετακινώντας το σώμα του ήδη από την νηπιακή ηλικίακαι αυτό επηρεάζει την 

γνωσιακή του ανάπτυξη (Anderson, 1955, Piaget, 1952). Στο τυφλό νήπιο κάτι τέτοιο 

δεν μπορεί να ισχύει, ενώ στο νήπιο με μερική όραση, η ικανότητα του να αποσπά 

πληροφορίες από τον περιβάλλοντα χώρο είναι περιορισμένη.  

Λόγω έλλειψης ερεθισμάτων τα τυφλά παιδιά, όχι μόνο δεν έχουν κίνητρο να 

εξερευνήσουν το περιβάλλον τους, αλλά δεν μπορούν και να μιμηθούν τους ενήλικες. 

Το αποτέλεσμα είναι η μειωμένη κινητική τους ανάπτυξη (Brambring, 2006, 
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Sudgenetal., 2013) που με τη σειρά της οδηγεί σε φτωχές επιδόσεις σε φυσικές 

δραστηριότητες, με συνεπακόλουθη την κακή φυσική κατάσταση των ατόμων 

(Ponchillia, Armbruster&Wiebold, 2005). 

Η αισθητηριακή δυσκολία των παιδιών με μερική όραση δεν τους επιτρέπει 

τόσες κινητικές δραστηριότητες όσες ο υπόλοιπος πληθυσμός εκτελεί αβίαστα οπότε, 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας και επίπεδα φυσικής κατάστασης 

κατώτερα από αυτά των βλεπόντων. Η φυσική κατάσταση των ατόμων με οπτική 

αναπηρία είναι κακή ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, υποστηρίζουν οι 

Short&Winnick (1986). Ο Skaggs (1996) υποστήριξε στην έρευνα του ότι η ευελιξία, 

η καρδιοαγγειακή αντοχή, η μυϊκή αντοχή και η ισορροπία είναι σε χειρότερο επίπεδο 

στα άτομα με αναπηρία, διότι απαιτούν έλεγχο του σώματος. Σύμφωνα ωστόσο με 

τον Buell(1982), τα άτομα με αναπηρία μπορεί να έχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα 

με τα άτομα χωρίς αναπηρία σε δοκιμασίες που απαιτούν μυϊκή δύναμη (όπως 

pushups). Από αυτές τις μελέτες διαφαίνεται ότι  σε ορισμένους τομείς της φυσικής 

κατάστασης τα ατόμων αυτά μπορεί να έχουν πολύ καλές επιδόσεις αν και αυτό 

εξαρτάται από την συγκεκριμένη δοκιμασία. 

1.3 Εγκέφαλος και τύφλωση 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα τυφλά άτομα αναπτύσσουν ιδιαίτερη 

ευαισθησία στα ερεθίσματα που προσλαμβάνονται από άλλες αισθήσεις και 

βασίζονται σε αυτά περισσότερο από ότι τα βλέποντα άτομα. Ο οπτικός φλοιός έχει 

ιδιαίτερη ευπλαστότητα στα νεαρά άτομα και παραμένει σχετικά εύπλαστος και στην 

ενήλικη ζωή (Merabet and Pascual-Leone, 2010). Αυτή η ευπλαστότητα επιτρέπει την 

«κατάληψη» του χώρου αυτού από το σωματαισθητικό και το ακουστικό σύστημα 

στα εκ γενετής τυφλά άτομα (Weeksetal., 2000). 
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Σύμφωνα με τους Despresetal., (2005), τα τυφλά άτομα χρησιμοποιούν την 

αίσθηση της ακοής προκειμένου να προσανατολιστούν στο χώρο και να βρουν πού 

βρίσκονται διάφορα αντικείμενα, αλλά και ο εαυτός τους. Οι Doucetetal., (2005) 

υποστηρίζουν ότι τα τυφλά άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν πιο ικανοποιητικά τα 

ακουστικά ερεθίσματα από ότι τα βλέποντα άτομα προκειμένου να αντιληφθούν τον 

περιβάλλοντα χώρο. Ωστόσο σε πιο πρόσφατη έρευνα, οι Gorietal., (2014) 

υποστήριξαν ότι η πρώιμη τύφλωση επηρεάζει τον προσανατολισμό και την 

μετακίνηση στο χώρο μέσω ακουστικών ερεθισμάτων, ειδικά όταν τα ακουστικά 

ερεθίσματα είναι πιο σύνθετα, ή περισσότερα του ενός. 

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι πέρα από την αιτία στην οποία οφείλεται η 

οπτική αναπηρία αλλά και το βαθμό της οπτικής αναπηρίας, σημαντική παράμετρος 

είναι και η ηλικία στην οποία προέκυψε η βλάβη. Πολλές μελέτες κάνουν διάκριση 

ανάμεσα σε «πρώιμα τυφλά» και «αργά τυφλά» άτομα. Συγκεκριμένα, οι Lebaz, 

Picard&Jouffrais (2010) όρισαν το ποσοστό της ζωής που το άτομο δε βλέπει ως 

ακριβέστερη διατύπωση. Η αναλογία του χρόνου ζωής με τύφλωση ορίζεται ως ο 

λόγος της διάρκειας του χρόνου ζωής με τύφλωση προς την τρέχουσα ηλικία. Οι 

Lebazetal., (2010) ανακάλυψαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των 

στρατηγικών που αναπτύσσει το άτομο προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και να 

τις κατανοήσει και του ποσοστού της ζωής με τύφλωση. 

1.4 Ορισμοί 

Κινητική ανάπτυξη  

Η κινητική ανάπτυξη ορίζεται ως η σταδιακή αλλαγή στην κινητική 

συμπεριφορά ενός ατόμου και αυτό είναι απόρροια της αλληλεπίδρασης του 

περιβάλλοντος του, αλλά και των χαρακτηριστικών του ατόμου (Gallahue, 2002).Οι 

κινητικές δεξιότητες (motor skills) αντανακλούν την ανάπτυξη του νευρομυϊκού 
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συντονισμού γενικότερα. Ωστόσο, η έντονη ανάπτυξη του αμφίπλευρου συντονισμού 

του σώματος αναπτύσσεται σχετικά αργά, δηλαδή στην ηλικία των 10-12 ετών. 

Κινητικές δεξιότητες θεωρούνται οι κάθε μορφής κινητικές δραστηριότητες 

που απαιτούν το συντονισμό και τον έλεγχο μεγάλων και μικρών μυϊκών ομάδων 

(Τσαπακίδου, 1997). Οι κινητικές δεξιότητες με κριτήριο την ακρίβεια εκτέλεσης της 

κίνησης μπορούν να διακριθούν σε αδρές και λεπτές. 

Αδρή κινητική ανάπτυξη είναι η επιδέξια χρησιμοποίηση συνολικά του 

σώματος σε δραστηριότητες όπου ενεργοποιούνται μεγάλες μυϊκές ομάδες 

(Payne&Isaacs, 2012) όπως γίνεται στη βάδιση, στο τρέξιμο, στην ισορροπία, στο 

άλμα κ.ά. Κατά τη διάρκεια της μικρής ηλικίας του παιδιού η ανάπτυξη των αδρών 

κινητικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για τη μετακίνηση, τη σταθεροποίηση και τον 

έλεγχο του σώματος κατά την εξερεύνηση του. 

Η λεπτή κινητικότητα ή επιδεξιότητα των χεριών περιλαμβάνει τις κινήσεις 

του επιδέξιου χειρισμού με την ενεργοποίηση και την χρήση μικρών μυϊκών ομάδων 

των άνω άκρων οι οποίες απαιτούν καλή νευρομυϊκή συναρμογή, συντονισμό και 

ταυτόχρονα μεγάλο βαθμό στην ακρίβεια εκτέλεσης της κίνησης (Payne και Isaacs, 

2002, Κουτσούκη, 2001). 

Οι Θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες (Fundamental Motor Skills, FMS) 

αποτελούν μια οργανωμένη σειρά από βασικές κινήσεις, που συμπεριλαμβάνουν την 

ενεργοποίηση μεγάλων μυϊκών ομάδων (Loganetal., 2011). Διακρίνονται σε 

δεξιότητες κινητικότητας (loco motor) και χειρισμού των αντικειμένων (object 

control) (Haywood and Getchel,2009). Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, στις ΘΚΔ 

συνυπολογίζονται και οι δεξιότητες σταθεροποίησης που αφορούν στην διατήρηση 

της ισορροπίας. 
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• Δεξιότητες Μετακίνησης. Το σώμα μεταφέρεται από το ένα σημείο στο άλλο, 

από όρθια στάση με οριζόντια ή κάθετη κατεύθυνση.  

•  Δεξιότητες Σταθεροποίησης. Το σώμα είναι σταθερό αλλά κινείται γύρω από 

τον οριζόντιο ή κάθετο ή διαγώνιο άξονα, και γίνεται προσπάθεια για 

απόκτηση ή διατήρηση της ισορροπίας. 

• Δεξιότητες χειρισμού. Παρέχεται δύναμη σε αντικείμενο ή λαμβάνεται 

δύναμη από αντικείμενο και απαιτείται κινητικός έλεγχος, ορθότητα και 

ακρίβεια στην κίνηση. 

Ισορροπία  

Ένας πολύ σημαντικός τύπος αδρής κινητικότητας είναι η ισορροπία. Η ικανότητα 

διατήρησης της ισορροπίας αποκτάται πολύ νωρίς στη ζωή. Η ισορροπία μπορεί να 

διακριθεί σε στατική και σε δυναμική.  Η στατική ισορροπία αφορά στηδιατήρηση 

μίας στάσης και παρά την ονομασία της είναι ένα δυναμικό γεγονός που απαιτεί 

συνεχείς διορθώσεις. Δυναμική ισορροπία έχουμε όταν ο στόχος είναι να 

διατηρήσουμε την τροχιά του κέντρου μάζας εντός ορισμένων ορίων που αποτρέπουν 

την πτώση, ενώ η βάση στήριξης μεταβάλλεται. Παραδείγματα δυναμικής ισορροπίας 

είναι το τρέξιμο, το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας, τα άλματα και οι ελιγμοί. Τα 

οπτικά ερεθίσματα δημιουργούν ένα σύστημα αναφοράς που αφορά στον 

περιβάλλοντα χώρο. Οι πληροφορίες που λαμβάνει το μυαλό για την ισορροπία του 

σώματος αναλύονται και διορθώνονται. Επίσης η όραση συνεργάζεται με το 

αιθουσαίο σύστημα προκειμένου να επιτευχθεί η ισορροπία (Held-Ziolkowska, 

2006). Η ισορροπία απαιτείται για τη διατήρηση της στάσης η οποία στάση δεν είναι 

μια στατική κατάσταση, αλλά μια δυναμική αλληλεπίδραση μέσω ενός μεγάλου 

πλέγματος αυτοματοποιημένων συμπεριφορών (Horak, etal., 1996). 
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Κινητικός συντονισμός ονομάζεται ο καθορισμός και ο συνδυασμός 

γνωστικών και σωματικό-κινητικών ενεργειών ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό 

κινητικό αποτέλεσμα, χωρίς απώλειες χρόνου και ενέργειας και αποφεύγοντας τις 

συγχύσεις και τις αδέξιες κινήσεις (Salter, Wishart, Lee&Simon, 2004). 

Ως προσανατολισμός μπορεί να οριστεί η ικανότητα ενός ατόμου να 

συνειδητοποιεί τη θέση του μέσα στον χώρο σε σχέση με το περιβάλλον, να 

δημιουργεί δηλαδή ένα νοητικό χάρτη του χώρου, ώστε να γνωρίζει που βρίσκεται 

κάθε φορά και πώς να μετακινηθεί από το ένα σημείο στο άλλο. Η κινητικότητα 

αναφέρεται στο σύνολο των τεχνικών που έχει αναπτύξει ένα άτομο με προβλήματα 

όρασης προκειμένου να κινείται ανεξάρτητα, άνετα και με ασφάλεια, ανιχνεύοντας 

δηλαδή τα εμπόδια και αποφεύγοντας τα επικίνδυνα σημεία  (Παπαδόπουλος, 2007, 

Τσαούσης, 2015). 

Κιναισθησία ή Αίσθηση της θέσης ή ιδιοδεκτική αίσθηση 

Πρόκειται για την αντίληψη της θέσης του σώματος και των μελών του 

σώματος στο χώρο, της μεταξύ τους σχέσης, της σχέσης τους με το περιβάλλον και τη 

βαρύτητα, καθώς και την αντίληψη των κινήσεων και των μεταβολών τους μέσα στο 

χώρο.  Με τη λειτουργία των εξωδεκτικών οργάνων, όπως είναι ο οφθαλμός, το 

άτομο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και ταυτόχρονα δημιουργούνται 

αντανακλαστικές κινήσεις για να προσαρμοσθεί ο οργανισμός. Έτσι διεγείρονται τα 

ιδιοδεκτικά όργανα των μυών, των τενόντων, των αρθρώσεων καθώς και το 

αιθουσαίο σύστημα και μέσω συγκεκριμένων νευρικών οδών μεταβιβάζονται στο 

ΚΝΣ (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) όπου δημιουργείται η αίσθηση της θέσης και των 

κινήσεων του σώματος και αφετέρου ρυθμίζεται ο τόνος των μυών. Τα 
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αντανακλαστικά αυτά διεκπεραιώνονται από κυκλώματα του νωτιαίου μυελού 

(Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 2004). 

Φυσική κατάσταση 

Η φυσική κατάσταση αφορά δύο τομείς: την υγεία και την απόδοση. Η 

φυσική κατάσταση σχετική με την υγεία είναι γενετικά εξαρτώμενη και όχι ευθέως 

σχετιζόμενη με αθλητική δεξιότητα (Gallahue, 2002: 48-49). Η φυσική κατάσταση 

σχετική με την απόδοση είναι γενετικά εξαρτώμενη όσον αφορά τη μέγιστη απόδοση 

και στενά συνδεδεμένη με τις αθλητικές δεξιότητες (Gallahue, 2002: 49) και την 

ποιότητα των κινητικών δεξιοτήτων του ατόμου.  Σύμφωνα με τους Fleck&Kraemer, 

(2000) προσδιορίζεται από το βαθμό ανάπτυξης των ικανοτήτων αντοχής, δύναμης, 

ευκαμψίας, όπουη ταχύτητα κατέχει πολύ περιορισμένο ρόλο, γιατί αφορά μαζικό 

αθλητισμό. 

Φυσική κατάσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία σχετιζόμενα με την απόδοση 

 
1. Ισορροπία 

 2. Συναρμογή  

3. Ευκινησία  

4. Ταχύτητα 

 5. Ισχύς 

Στοιχεία σχετιζόμενα με την υγεία  

 
1. Μυϊκή δύναμη  

2. Μυϊκή αντοχή  

3. Καρδιαγγειακή αντοχή  

4. Ευκαμψία αρθρώσεων  

5. Σύνθεση σώματος 
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1.5 Προγράμματα παρέμβασης 

 

Με τον όρο «πρόγραμμα παρέμβασης» εννοείται η λεπτομερής περιγραφή και 

καταγραφή πράξεων και ενεργειών με την σειρά που έχει σχεδιαστεί να εκτελεστούν 

σε καθορισμένο χρονικό διάστημα (Μπαμπινιώτης, 2002). 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Brambring, 1996), μέχρι τη δεκαετία του 1980 

υπήρχαν κενά στην επιστημονική γνώση πάνω στον αντίκτυπο που είχε η εκ γενετής 

τύφλωση στην ανάπτυξη του ατόμου. Οι λόγοι που συνέβαινε κάτι τέτοιο 

ενδεχομένως να σχετίζονταν με την δυσκολία των επιστημόνων να έρθουν σε επαφή 

με νεαρά τυφλά παιδιά και η χρησιμοποίηση ακατάλληλων διαγνωστικών 

διαδικασιών. Αργότερα ωστόσο, στη δεκαετία του ΄90 εκδόθηκαν καινούρια 

εγχειρίδια για την πρώιμη παρέμβαση τυφλών και οπτικώς ανάπηρων παιδιών 

(Ferrell, 1994, 1996a, 1996b, Pogrund&Fazzi, 2002). 

H πρώιμη παρέμβαση για το παιδί με προβλήματα όρασης κανονικά –και 

ιδιανικά- θα πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά τη γέννα ή έστω μόλις ανιχνευθούν οι 

παράγοντες κινδύνου (Ferell, 2000, Ferell, Shaw&Dietz, 1998). Ανάλογα και με τις 

ανάγκες του παιδιού, απαιτούνται ειδικοί διαφορετικών πεδίων, όπως παιδίατροι, 

φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, νοσοκόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί και δάσκαλοι 

ειδικής αγωγής (Huebner, Merk-Adam, Stryker, Wolffe, 2004). Τα προγράμματα 

παρέμβασης-όχι μόνο αυτών που αφορούν στην φυσική κατάσταση- έχουν αποδειχθεί 

βάσει ερευνών ότι συμβάλλουν θετικά στη ζωή των ατόμων (Elsmanetal., 2019). Τα 

προγράμματα παρέμβασης μπορει να αποσκοπούν στην καλύτερη φυσική κατάσταση 

και υγεία των τυφλών/αμβλύωπων ατόμων, στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, 

στην αναγνωστική ικανότητα, σε καλύτερη ψυχολογία, ακόμη και σε ικανότητες που 

θα καταστήσουν τα άτομα με αναπηρία πιο λειτουργικά στην καθημερινότητά τους. 
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Ωστόσο, η κινητική κατάσταση των ατόμων είναι μείζονος σημασίας γιατί 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο την υγεία τους, αλλά και την αυτοεκτίμησή 

τους, την αυτονομία τους και την κοινωνική τους ζωή. Τα παιδιά και οι έφηβοι που 

είναι τυφλοί ή με προβλήματα όρασης επιβάλλεται να συμμετέχουν στο μάθημα της 

φυσικής αγωγής στο σχολείο και σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας. Τα 

νεαρά άτομα με οπτική αναπηρία πρέπει να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 

σχεδιασμένο για να βελτιώσουν τα επίπεδα της φυσικής τους κατάστασης 

συμμετέχοντας σε παιχνίδια, δραστηριότητες και ασκήσεις ειδικά για αυτούς και τις 

ανάγκες τους. Ορισμένα παιδιά μπορεί να έχουν κακή κυκλοφορία, περιορισμένα 

ικανότητα των πνευμόνων, μυϊκή υποτονικότητα, κακή στάση σώματος, καθώς και 

μια τάση προς παχυσαρκία και διαβήτη. Ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης-που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου, θα του δώσει αυτοπεποίθηση  και θάρρος 

πέρα από σωματικά οφέλη και για αυτό και κρίνεται χρήσιμο και απαραίτητο από 

μικρή ηλικία. Επιπλέον οι κινητικές δεξιότητες που θα αναπτύξει/βελτιώσει θα έχουν 

θετικό αντίκτυπο και στην καθημερινότητα του ώστε να μπορεί να είναι κανείς πιο 

ικανός να αντεπεξέλθει σε απλές καθημερινές ανάγκες. 

1.6 Μελέτες ανασκόπησης που έχουν ήδη γίνει 

 

 Σε μια παλαιότερη μελέτη η Depaw (1981) μελέτησε την φυσική εκπαίδευση 

των ατόμων με οπτική αναπηρία και βρήκε 6 εμπειρικές μελέτες μεταξύ των ετών 

1970-1980 εκ των οποίων μόνο μία (Fraiberg, 1974) εστίασε στην ανάπτυξη των 

θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων και αναφέρει ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης 

υστερούν σε αυτόν τον τομέα. 

Οι Sleewenkoek, Boter&Vermeer (1995), έκαναν μία μελέτη ανασκόπησης 

των ετών 1968-1992 και οι έρευνες που συμπεριλήφθηκαν εξέταζαν τις διαταραχές 
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της όρασης και την κινητικότητα, την σχέση όρασης-προσανατολισμού, την κινητική 

απόδοση και την κινητική ένταξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης περπατούν διστακτικά και με δυσκαμψία, ενώ παρουσιάζουν και 

δυσκολίες στην ισορροπία. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση μειώνει ή 

και αποτρέπει προβλήματα στην στάση του σώματος  (bodyposture) και στην 

μετακίνηση (locomotion). 

Οι Houwenetal., (2009), στην έρευνα ανασκόπησης που πραγματοποίησαν 

μελέτησαν συγκεκριμένες μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την κινητική επίδοση 

(motor skill performance) των παιδιών με οπτική αναπηρία.Οι ερευνητές όρισαν την 

κινητική επίδοση ως προϊόν την αλληλεπίδρασης τριών συνισταμένων: τα γενετικά 

χαρακτηριστικά του παιδιού και η αναπηρία του, το περιβάλλον του και η φύση των 

δραστηριοτήτων (taskconstraints= περιορισμός). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν μια σχέση α) ανάμεσα στην επίτευξη 

δυναμικής ισορροπίας και βαθμού τυφλότητας και β) ανάμεσα σε παθήσεις όπως 

αμβλυωπία και δεξιότητες λεπτής κινητικότητας.  

Επίσης οι Haegeleetal., (2015), σε μια πιο πρόσφατη μελέτη ανασκόπησης 

εξέτασαν την υπάρχουσα αρθρογραφία πάνω στις βασικές κινητικές δεξιότητες 

(Fundamental motor skills) για παιδιά σχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης για 

τα έτη 1982 έως 2014. Πολύ λίγες εργασίες συμπεριλήφθηκαν τελικά στην μελέτη 

και ως γενικό συμπέρασμα βγήκε ότι εν συγκρίσει με τους βλέποντες συνομήλικους 

τους, τα άτομα με οπτική αναπηρία εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη των θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων. 

Ακόμη, οι Bakkeetal., (2019) συγκέντρωσαν και διερεύνησαν 24 μελέτες που 

πραγματεύονταν τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών με οπτική αναπηρία ηλικίας 7-
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10 ετών καθώς και τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 

1994 έως 2017. Το πόρισμα ήταν ότι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των 

διαγνωστικών μεθόδων ήταν μέτρια με εξαίρεση τoTest of Gross Motor 

Development-2 (TGMD-2)  και το Movement Assessment Battery for Children-2 που 

θεωρούνται αξιόπιστα για τον έλεγχο των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Οι Paravlicetal., (2015) σε μια μικρή μελέτη ανασκόπησης που περιελάμβανε 

μόνο τέσσερις ερευνητικές εργασίες εξέτασαν τον τροόπο με τον οποίο διαφορετικά 

προγράμματα γυμναστικής, διαφορετικής χρονικής διάρκειας και έντασης σε παιδιά 

με οπτική αναπηρία επηρέασαν την κινητική κατάσταση των ατόμων. 

Ακόμη, οι Elsmanetal., (2019) συγκέντρωσαν 66 μελέτες  από το 1977 έως το 

2018 που αφορούσαν σε προγράμματα παρέμβασης για τυφλά και αμβλύωπα παιδιά 

και εφήβους που σκοπό είχαν την βελτίωση της ποιότητας ζωής, της 

λειτουργικότητας και της ομαλής ένταξης των ατόμων.Tα περισσότερα παρεμβατικά 

προγράμματα έδειξαν θετικά αποτελέσματα, αν και υπήρχαν ορισμένα με ουδέτερα ή 

ακόμη και αρνητικά αποτελέσματα. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι πειραματικές 

μελέτες είχαν μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά τις μεταβλητές και τα διαγνωστικά 

εργαλεία και για αυτό δεν ήταν εφικτή μια μετα-ανάλυση των ερευνών. 
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Πίνακας 1. Μελέτες ανασκόπησης 

  Συγγραφείς Tίτλος εργασίας  Αριθμός άρθρων 

1. 
Ηouwen, Visscher, 

Lemmink, Hartman (2009) 

Motor skill performance of 

children and adolescents with 

visual impairments: A review 

39 μελέτες 

2.  
Ηaegele, Brian, Goodway 

(2015) 

Fundamental motor skills and 

school-aged individuals with 

visual impairments: a review 

11  μελέτες 

3.  Βakkeetal., (2019) 

Assessment of motor skills in 

children with visual 

impairment: a systematic  and 

integrative review  

24 μελέτες 

4 Paravlicetal., (2015) 

The Effects Of Exercise 

Programs On Visually Impaired 

Children: a Systematic Review 

Study 

4 μελέτες 

5. Elsmanetal., (2019) 

Interventions to improve 

functioning, participation, and 

quality of life in children with 

visual impairment : a 

systematic review 

66 μελέτες 
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2. Ερευνητικός στόχος 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της 

σχέσης της οπτικής αναπηρίας των παιδιών και των εφήβων με τις κινητικές τους 

δεξιότητες. Επίσης εξετάζεται η επίδραση μεταβλητών όπως το φύλο, η χρονολογική 

ηλικία, ο βαθμός αναπηρίας και η φυσική κατάσταση των ατόμων πάνω στην 

κινητική ανάπτυξη των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα προγραμμάτων 

παρέμβασης φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά και εφήβους με οπτική αναπηρία. 

 

2.1 Ερευνητικές υποθέσεις ή/ και διερευνητικά ερωτήματα 

 

I. Ποιες ικανότητες κινητικής ανάπτυξης επηρεάζει η οπτική αναπηρία στα 

παιδιά και στους εφήβους; 

II. Ο βαθμός οπτικής αναπηρίας συνδέεται άμεσα με χειρότερη κινητική 

ανάπτυξη; 

III. Το φύλο και η χρονολογική ηλικία παίζουν κάποιο ρόλο στις κινητικές 

δεξιότητες των ατόμων με οπτική αναπηρία; 

IV. Τα εκ γενετής τυφλά παιδιά αναπτύσσουν τις ίδιες κινητικές δεξιόητες με τα 

παιδιά που χάνουν την όραση τους αργότερα; 

V. Τα προγράμματα παρέμβασης είναι τελικά αποτελεσματικά στην ενίσχυση 

των κινητικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία; 
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3. Μεθοδολογία 

Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε μέσω 

υπολογιστή στο Μελετητή Google (Google Scholar) και στη βιβλιογραφική βάση 

δεδομένων Scopus (Elsevier). Για την αναζήτηση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός (AND, OR) των ακόλουθων όρων α) “Visual 

impairment”, “blindness”, “low vision”, β) “motor skills”, “gross motor skills”, “fine 

motor skills”, “motor competence”, “fundamental motor skills”, “balance”, “manual 

dexterity” γ)  “children”, “youth, adolescent”, δ) “physical fitness”,“gender”, “age”. 

Η αναζήτηση της ελληνικής βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε με τους 

πιθανούς συνδυασμούς των αντίστοιχων ελληνικών όρων: οπτική αναπηρία, 

τύφλωση, παιδιά, έφηβοι, κινητικές δεξιότητες, ισορροπία, αδρές κινητικές 

δεξιότητες, λεπτές κινητικές δεξιότητες, φυσική κατάσταση, φύλο, χρονολογική 

ηλικία. 

Όσον αφορά στα προγράμματα παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός 

των λέξεων α) “intervention programs and” β) “visually impaired 

children/adolescents”,  γ) “physical fitness”, “improvement”, “motor skills” δ) 

“physical performance”. 

3.1 Κριτήρια εισαγωγής εργασιών 

 

Για την κινητική ανάπτυξη των ατόμων 

Προκειμένου να ενσωματωθεί μια έρευνα στην παρούσα εργασία έπρεπε να 

πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήταν α) να έχει δημοσιευτεί μεταξύ των 

ετών 2000-2019 σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και όχι σε συνέδριο, β) να είναι 
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γραμμένη στα αγγλικά, γ) οι συμμετέχοντες να είναι παιδιά άνω των 3 ετών και νεαρά 

άτομα κάτω των 22 ετών,  δ) να μην υπάρχουν άλλες παθήσεις ή αναπηρίες πέραν της 

οπτικής αναπηρίας, ε) το δείγμα να είναι μεγαλύτερο των 20 ατόμων. 

Για τα προγράμματα παρέμβασης 

Χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κριτήρια εισαγωγής, αλλά λόγω έλλειψης μελετών 

συμπεριλήφθηκαν και μελέτες με δείγμα μικρότερο των 20 ατόμων. 

3.2 Χαρακτηριστικά των ερευνών 

 

Οι έρευνες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν την εργασία μπορούν να 

χωριστούν σε 5 μεγάλες κατηγορίες  : α) περιγραφικές, αναλυτικές (descriptive), β) 

σχετικιστικές (correlational), γ) παρεμβατικές (intervention), δ) συγκριτικές 

(comparative) ε) αξιολόγησης (validation) 

• Οι περιγραφικές μελέτες επιχειρούν να περιγράψουν μια δεδομένη κατάσταση 

χωρίς να καταφεύγουν σε περιγραφές των σχέσεων μεταξύ των ομάδων. 

• Οι σχετικιστικές μελέτες εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 

μεταβλητών. 

• Οι παρεμβατικές μελέτες επιχειρούν να ορίσουν μία αιτιακή σχέση ανάμεσα 

στις μεταβλητές 

• Οι συγκριτικές μελέτες εξετάζουν τις διαφορές ανάμεσα στις ομάδες των 

συμμετεχόντων 

 

4. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας – Αναφορά σε συγκεκριμένες 

παρεμφερείς έρευνες  2000-2019 
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4.1 Α’ μέρος-Οπτική αναπηρία και κινητικές δεξιότητες 

 

         Οι έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συνολικά δεκαεννιά, ένας σχετικά 

χαμηλό αριθμός για μια περίοδο δεκαεννέα χρόνων. Μόλις 8 έρευνες περιελάμβαναν 

τυφλά παιδιά, ενώ οι υπόλοιπες μελετούσαν άτομα με ποικίλλες παθήσεις και 

μεταβλητό βαθμό τυφλότητας. Μονάχα μία έρευνα (Ziporietal., 2018) εξέτασε τις 

διαφορές ανάμεσα σε παιδιά με στραβισμό και παιδιά με αμβλυωπία. Σχεδόν όλες οι 

έρευνες πλην της έρευνας των Zylkaetal., (2013) περιελάμβαναν άτομα και των δύο 

φύλων, και σχεδόν σε όλες τις μελέτες ο αριθμός των αγοριών ήταν μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των κοριτσιών, ενδεχομένως γιατί περισσότερα αγόρια πάσχουν. Μόνο 

μία έρευνα εστίασε σε άτομα πολύ μικρής ηλικίας, δηλαδή κάτω των 5 ετών 

(Levtzion–Korachetal., 2000), ενώ συνολικά μόλις 4 έρευνες περιείχαν στο δείγμα 

τους και νεαρά άτομα ηλικίας 4 ετών. 

Από τις 19 έρευνες που συμπεριλήφθηκαν, 2 πραγματοποιήθηκαν στον 

Καναδά, μία στη Βραζιλία, 1 στην Αυστραλία, 3 στις ΗΠΑ, 2 στο Ισραήλ και οι 

υπόλοιπες στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, μία έρευνα έγινε σην Ελλάδα, μία στην 

Τουρκία, δύο στην Ολλανδία, δύο στην Πολωνία και μία έρευνα διεξήχθη στην 

Σερβία. 

 

 

 

           

 Συγγραφείς Συμμετέχοντες Οπτική αναπηρία Ερευνητικό ερώτημα Μεθοδολογικό εργαλείο 



32 
 

1. 
Bouchard&Tetrault 

(2000) 

30 παιδιά, 8-13 

ετών 

μέτρια οπτική 

αναπηρία 

Μελέτη της κινητικής 

ανάπτυξης των παιδιών με 

οπτική αναπηρία, 

σύγκριση με βλέποντα 

παιδιά, καθορισμός 

παραγόντων που 

επηρεάζουν την κινητική 

ανάπτυξη 

ΒΟΤ-2 (χωρίς προσαρμογές)  

2. 
Levtzion-Korachetal., 

(2000) 

40 άτομα, κάτω 

των 5 ετών 
όχι αντίληψη φωτός 

Διερεύνηση της κινητικής 

ανάπτυξης των τυφλών 

παιδιών 

BayleyDevelopmentalScale 

3. Navarro,  etal., (2004) 

20 παιδιά (7 

αγόρια, 13 

κορίτσια) 

εκ γενετής τυφλά 

άτομα 

Ανάλυση της νευρο-

ψυχοκινητικής ανάπτυξης  

7χρονων τυφλών παιδιών 

 Εξέταση ΝΕΕ (12 τεστ) 

4. Webberetal., (2008) 

82 παιδιά 

ηλικίας μ.ό. 8,2 

ετών 

αμβλυωπία 
Εξέταση της λεπτής 

κινητικότητας των παιδιών  

ΒΟΤΜΡ 

(Visual Motor Control and 

 Upper Limb Speed and Dexterity) 

5. Engel-Yeger (2008) 

22 παιδιά 

ηλικίας 4-7 

ετών 

αμβλυωπία 

Σύγκριση αδρών 

κινητικών δεξιοτήτων 

παιδιών με αμβλυωπία  και 

χωρίς και εξέταση της 

αυτοαντίληψης των 

παιδιών για την φυσική 

τους κατάσταση 

διερεύνηση της άποψης 

των γονιών για τις 

κινητικές δεξιότητες των 

παιδιών τους 

1)MABC   

2)Pictorial Scale of Perceived Competence and  

Social Acceptance 

3) Child's-Balance Performance in Daily 

 Life 

 (μετροποποιήσεις) 

6. Ηouwen, etal. (2008) 

48 παιδιά (25 

άτομα ηλικίας 

7-8 ετών, 23 

άτομα 9-10 

ετών) 

19 παιδιά με 

σοβαρή ΟΑ (οπτική 

οξύτητα <20/200) 

και 29 παιδιά με 

μέτρια  ΟΑ (οπτική 

οξύτητα <20/60) 

Διερεύνηση της επίδοσης 

των παιδιών με οπτική 

αναπηρία σε κινητικές 

δεξιότητες 

 MABC (με προσαρμογές) 

7 Houwenetal., (2009) 

60 παιδιά 

ηλικίας 6-12 

ετών (20 

κορίτσια, 40 

αγόρια) 

16 παιδιά με 

σοβαρή ΟΑ (οπτική 

οξύτητα μικρότερη 

από 20/200) 44 

παιδιά με ήπια ΟΑ 

(οπτική οξύτητα 

λιγότερη από 20/60 

και μεγαλύτερη από 

20/200) 

Σύγκριση των κινητικών 

δεξιοτήτων και της 

φυσικής κατάστασης 

παιδιών με ΟΑ και 

βλεπόντων παιδιών 

TGMD II (μεπροσαρμογές),   

European Test of Physical Fitness (Eurofit), BMI 

8. Liebermanetal., (2010) 

152 παιδιά, 91 

αγόρια και 61 

κορίτσια 

42 παιδιά Β1 , 31 

παιδιά Β2, 76 

παιδιά Β3 και 1 

παιδί Β4 

Διερεύνηση της φυσικής 

κατάστασης των παιδιών 

με προβλήματα όρασης 

και μελέτη της σχέσης της 

με το βαθμό τυφλότητας 

και το φύλο των ατόμων ΒPFT (Brockport Physical Fitness Test) 

9. 
ΑtasavunUysal&Duger 

(2011)   

60 παιδιά 

ηλικίας 7-14 

ετών 

30 παιδιά με 

σοβαρή αναπηρία, 

30 παιδιά τυφλά ή 

σχεδόν τυφλά 

Σύγκριση κινητικών 

δεξιοτήτων παιδιών με 

οπτική αναπηρία και 

χωρίς. 

ΒΟΤΜΡ (με προσαρμογές) 

10. Wagneretal., (2013)  

23 παιδιά, 14 

αγόρια και 9 

κορίτσια 

ηλικίας 6-12 

ετών 

τυφλότητα (όχι 

αντίληψη του 

φωτός) 

Διερεύνηση των αδρών 

κινητικών δεξιοτήτων των 

παιδιών προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια βάση για 

τη διδασκαλία των παιδιών 

με ΟΑ 

ΤGMD  2 (με τροποποιήσεις) 
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11 Zylkaetal., (2013) 
26 κορίτσια 

ηλικίας 10 έως 

15 ετών 

Μέτρια οπτική 

αναπηρία( οπτική 

οξύτητα μικρότερη 

από 20/60) 

Διερεύνηση της 

ικανότητας στατικής και 

δυναμικής ισορροπίας 

Βerg Balance Scale (ΒΒS)  

and stabilography 

12. Fotiadouetal., (2014) 

22αγόρια , 

15κορίτσια,  8-

14 ετών 

19 άτομα τυφλά,  

18 με μερική όραση 

Σύγκριση κινητικών 

δεξιοτήτων παιδιών με 

οπτική αναπηρία και χωρίς 

και διερεύνση της 

επίδρασης διαφόρων 

μεταβλητών (φύλο, ηλικία, 

βαθμός αναπηρίας) πάνω 

στην κινητική ανάπτυξη 

και έλεγχος της 

αυτοεκτίμησης 

ΒΟΤ-2 

13. Haibachetal., (2014) 

61 αγόρια, 39 

κορίτσια, 6-12 

ετών 

23 παιδιά Β1, 25 

παιδιά Β2, 52 

παιδιάν Β3 

Διερεύνηση της επιρροής 

του φύλου, της ηλικίας και 

του βαθμού της οπτικής 

αναπηρίας στις δεξιότητες 

μετακίνησης και χειρισμού 

αντικειμένων στα παιδιά 

με οπτική αναπηρία 

TGMD II (με προσαρμογές) 

14. 

Uzunovic, Goran  

(2015) 

31 παιδιά 

ηλικίας 11-12 

ετών 

Παιδιά με μέτρια 

και παιδιά με 

σοβαρή ΟΑ 

σύμφωνα με την 

οπτική οξύτητα του 

WHO 

Σύγκριση της στατικής 

ισορροπίας παιδιών με ΟΑ 

και χωρίς  

1) the Bass test lengthwise,  

2) the Bass test crosswise,  

3) the standing balance test 

4) the lengthwise balance test. 

15. 
Rutkowska, etal. 

(2015)  

1η ομάδα 6-11 

ετών (66 παιδιά) 

2η ομάδα 12-16 

ετών (71 παιδιά) 

66 παιδιά με 

τύφλωση, 61 παιδιά 

με μερική όραση 

Εξέταση της ικανότητας 

ισορροπίας των παιδιών με 

οπτική αναπηρία και 

εξέταση της επιρροής του 

βαθμού τύφλωσης και του 

φύλου των παιδιών  

BOT-2 

16. Reimeretal., (2015) 

256 παιδιά, 180 

αγόρια και 76 

κορίτσια, 4-11 

ετών 

Διάφορες παθήσεις  

Διερεύνηση της επίδοσης 

των παιδιών με οπτική 

αναπηρία σε δεξιότητες 

λεπτής κινητικότητας και 

έλεγχος αξιοπιστίας του 

διαγνωστικού εργαλείου 

ManuVis 

17. 
Rutkowska, etal. 

(2016) 

75 παιδιά 

ηλικίας 7-18 

ετών  

συγγενής σοβαρή 

οπτική αναπηρία 

Διερεύνηση της 

ικανότητας αμφίπλευρου 

συντονισμού και έλεγχος 

της επίδρασης του φύλου 

και της ηλικίας στην 

επίδοση 

BOT-2 

18. 
Grbovic&Jorgic 

(2017) 

27 παιδιά  

ηλικίας 7-12 

ετών 

13 παιδιά με ήπια 

αναπηρία, 14 παιδιά 

με σοβαρή οπτική 

αναπηρία 

Καθορισμός των διαφορών 

στις κινητικές ικανότητες 

παιδιών με διαφορετικού 

βαθμού οπτική αναπηρία 

8 τεσταπότοEurofit Battery of Tests 

19. Ziporietal., (2018)  

34 παιδιά 

ηλικίας 4-21 

ετών 

18 παιδιά με 

αμβλυωπία και 16 

παιδιά με 

στραβισμό 

Σύγκριση της ικανότητας 

ισορροπίας ατόμων με 

στραβισμό, ατόμων με 

αμβλυωπία και βλεπόντων 

ατόμων. 

ΒΟΤΜΡ (με προσαρμογές) 

Οι Bouchard&Tetreault, (2000) μελέτησαν 30 παιδιά με χαμηλή όραση 

(σύμφωνα με το USA Αssociation of Blind Athletes Classification System) ηλικίας 8-

13 ετών. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποίησαν ήταν το Bruininks-
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Oseretsky Test of Motor Proficiency και από τα αποτελέσματά τους φάνηκε ότι τα 

παιδιά με χαμηλή ικανότητα όρασης είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στις κινητικές 

δεξιότητες συγκριτικά με τα παιδιά χωρίς αναπηρία και η ικανότητα της ισορροπίας 

είναι αυτή που δυσκολεύει περισσότερο τα παιδιά. Επιπρόσθετα, οι ερευνητές δεν 

βρήκαν διαφορά στις κινητικές επιδόσεις των μεγαλύτερων ατόμων σε σχέση με τα 

μικρότερα. 

Οι Levtzion–Korachetal., ερεύνησαν την γενικότερη κινητική ανάπτυξη 

τυφλών νηπίων (καμία αντίληψη φωτός) συγκρίνοντας τα με υγιή παιδιά. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 40 τυφλά παιδιά, ηλικίας 3 ετών έως 5 ετών και τα μεθοδολογικά 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Bayley Developmental Scale και το Revised 

Denver Developmental Screening Test. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα τυφλά 

παιδιά εμφάνισαν καθυστέρηση και στις κινητικές δεξιότητες στις οποίες 

εξετάστηκαν. 

Οι Navarro, Fukujima, Fontes, Matas&Fernandes do Prado (2004), ανέλυσαν 

την νεύρο-ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών που ήταν εκ γενετής τυφλά εν συγκρίσει 

με βλέποντα παιδιά ίδιας ηλικίας. Το δείγμα αποτελούνταν από 20 τυφλά παιδιά 

ηλικίας 7 ετών και η ομάδα ελέγχουν αποτελούνταν από ισάριθμα παιδιά, ίδιου φύλου 

και ηλικίας. Οι νεύρο-ψυχοκινητικές ικανότητες των παιδιών ελέγχθηκαν με βάση 

την εξέταση NEE (Neurological Evolution Examination) (Lefevreetal., 1976). 

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 12 τεστ από την εξέταση NEE, που έλεγξαν την στατική 

ισορροπία των παιδιών, την δυναμική ισορροπία και την ικανότητα αναπαραγωγής 

ρυθμού. Τα τυφλά παιδιά είχαν χειρότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες στατικής 

ισορροπίας και επίσης σε ποσοστό 65% δεν μπορούσαν να αναπαράγουν (να 

σχεδιάσουν) ένα ρόμβο. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η ικανότητα της ισορροπίας 

δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένη στα μικρά τυφλά παιδιά. Επίσης, ο συντονισμός των 
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χεριών παρουσιάζει προβλήματα, κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό που χρήζει όσο το 

δυνατόν γρηγορότερης παρέμβασης προκειμένου να βοηθηθεί η νευροκινητική 

ανάπτυξη των τυφλών ατόμων. 

Σκοπός της έρευνας των Webberetal., (2008) ήταν να εξετάσουν τις 

δεξιότητες λεπτής κινητικότητας σε παιδιά με αμβλυωπία. Το δείγμα αποτελούνταν 

από 82 παιδιά με ΟΑ με μέσο όρο ηλικίας τα 8,2 έτη και 37 υγιή παιδιά που 

αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Το διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

το BOTΜΡ  και συγκεκριμένα το τμήμα Upper Limb Speed and Dexterity (ULSD) 

και το Visual Motor Control (VMC). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αμβλύωπες 

είχαν χειρότερες επιδόσεις σε 9 από τις συνολικά 16 δοκιμασίες. Στις δοκιμασίες που 

απαιτούσαν ταχύτητα τα παιδιά με οπτική αναπηρία δυσκολεύονταν περισσότερο από 

ότι στις δοκιμασίες που απαιτείται ακρίβεια, κάτι που συνάδει και με τα ευρήματα 

των Grantetal., (2007). Επίσης φάνηκε ότι από όλα ταπαιδιά με αμβλυωπία, τα παιδιά 

με στραβισμό είχαν τις χαμηλότερες επιδόσεις. 

Η Engel-Yeger (2008) μελέτησε τις αδρές κινητικές δεξιότητες παιδιών με 

αμβλυωπία, ερεύνησε την αντίληψη που έχουν τα παιδιά για την φυσική τους 

κατάσταση, καθώς επίσης ελέγχθηκε και η ισορροπία των παιδιών μέσω 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι γονείς. Το δείγμα αποτελούνταν από 22 

παιδιά με οπτική αναπηρία ηλικίας 4 έως 7 ετών και 25 βλέποντα παιδιά. Το 

μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ΜΑΒC (Movement 

Assessment Battery for Children) προκειμένου να ελεγχθούν οι αδρές κινητικές 

δεξιότητες και το Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for 

Young Children, προκειμένου να ερευνηθεί η αυτο-αντίληψη για τη φυσική 

κατάσταση. Στους συμμετέχοντες δίνονταν δύο φωτογραφίες στις οποίες φαίνονταν 

ένα παιδί να πραγματοποιεί μια κινητική δραστηριότητα και να τα καταφέρνει καλά 
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(πχ σκαρφάλωμα σε δέντρο) και στην άλλη φωτογραφία ένα παιδί να μην τα 

καταφέρνει καλά. Το ζητούμενο από τα παιδιά ήταν να πουν σε ποια εικόνα 

μοιάζουν. Επίσης ως τρίτο μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένο 

το ερωτηματολόγιο Ch-BPD (Child’s –Balance Performance in Daily Life), το οποίο 

συμπλήρωσαν οι γονείς των παιδιών. Με αυτό το ερωτηματολόγιο ερευνήθηκε η 

ικανότητα στάσης (posturalability) και η ισορροπία των παιδιών όσον αφορά στις 

καθημερινές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με αμβλυωπία 

είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στα τεστ των αδρών κινητικών δεξιοτήτων σε σχέση με 

τις επιδόσεις των βλεπόντων παιδιών. Επίσης τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 

οι γονείς των παιδιών με προβλήματα όρασης έδειξαν φτωχές κινητικές ικανότητες 

(κυρίως στην ισορροπία και στη διατήρηση της στάσης του σώματος) των παιδιών 

που δυσκολεύουν την καθημερινότητα. Αντίθετα με την αρχική υπόθεση, φάνηκε ότι 

η αυτοαντίληψη των παιδιών όσον αφορά στη φυσική τους κατάσταση δε σχετιζόταν 

με τα αποτελέσματα από το τεστ ΜΑΒC. Παραδόξως, δεν βρέθηκε και στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα των παιδιών με αμβλυωπία και στα 

παιδιά χωρίς προβλήματα όρασης. Με βάση αυτά τα πορίσματα, φαίνεται πόσο 

επηρεάζει η οπτική αναπηρία τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας και πόσο σημαντική είναι η από νωρίς επαγγελματική αρωγή για αυτά τα 

παιδιά. 

Οι Ηouwen, Visscher, Lemmink and Hartman (2008) μελέτησαν και 

συνέκριναν 48 παιδιάηλικίας 7-10 ετών με οπτική αναπηρία με 48 παιδιά χωρίς 

αναπηρία όσον αφορά στις κινητικές τους δεξιότητες. Επίσης ερευνήθηκε αν ο 

βαθμός της οπτικής αναπηρίας επηρεάζει τις κινητικές επιδόσεις. Το μεθοδολογικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το MABC (Movement Assessment Battery for 

Children). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά με οπτική αναπηρία δεν έχουν 
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απαραίτητα κακές κινητικές επιδόσεις στις διάφορες δοκιμασίες, αλλά εξαρτάται 

κάθε φορά από την συγκεκριμένη δοκιμασία στην οποία εξετάζονται. Οι ασκήσεις 

στην στατική ισορροπία, στο πιάσιμο ενός κινούμενου αντικειμένου και στον 

συντονισμό ματιού-χεριού δυσκόλεψαν περισσότερο τα παιδιά με αναπηρία 

καιειδικά, ο συντονισμός ματιού-χεριού που βασίζεται πάρα πολύ στην οπτική 

πληροφορία. Επίσης, παρόλο που τα παιδιά χρησιμοποιούν εναλλακτικές στρατηγικές 

όπως το να βασίζονται περισσότερο στην ιδιοδεκτική (proprioceptive) πληροφόρηση, 

όταν οι ασκήσεις απαιτούν ταχύτητα, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να τις 

ολοκληρώσουν. Ένα από τα ευρήματα ήταν ότι ο συντονισμός και των δύο χεριών 

αποδείχτηκε δύσκολος για τα παιδιά με σοβαρή αναπηρία, ενώ τα άτομα με ήπια 

αναπηρία τα πήγαν εξίσου καλά με τα παιδιά χωρίς πρόβλημα, κάτι που 

υποστηρίζεται και από την έρευνα των Wyver&Livesey (2003). Οι ασκήσεις στην 

στατική ισορροπία δυσκόλεψαν περισσότερο τα παιδιά με αναπηρία διότι βασίζονται 

περισσότερο στην οπτική πληροφόρηση, ενώ η δυναμική ισορροπία κατά την 

διάρκεια γρήγορων κινήσεων χρησιμοποιεί ιδιοδεκτική πληροφόρηση καθώς και 

πληροφορίες από το αιθουσαίο σύστημα και αυτό ευνοεί τα παιδιά με αναπηρία. 

Υποστηρίζεται λοιπόν από τα ευρήματα ότι ο βαθμός της οπτικής αναπηρίας δεν 

επηρεάζειπαρά μόνο συγκεκριμένες ασκήσεις/δραστηριότητες (tasks). 

 

Οι Houwen, Hartman,&Visscher (2009), συνέκριναν τις κινητικές δεξιότητες 

και τη φυσική κατάσταση παιδιών με οπτική αναπηρία και βλεπόντων παιδιών 

σχολικής ηλικίας. Το δείγμα τους αποτελούνταν από 60 υγιή παιδιά και 44 άτομα με 

ήπια οπτική αναπηρία και 16 με σοβαρή αναπηρία, ηλικίας 6-12 ετών. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το TGMD (με προσαρμογές) για τον έλεγχο των κινητικών 

δεξιοτήτων των παιδιών, το Εurofit, για τον έλεγχο της φυσικής κατάστασης των 

παιδιών και το ΒΜΙ  για την μέτρηση της μάζας σώματος των παιδιών. Από τα 
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αποτελέσματα φάνηκε ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης είχαν χειρότερες 

επιδόσεις στις δεξιότητες μετακίνησης καθώς και χειρισμού αντικειμένων, όπως και 

στις δοκιμασίες για τον έλεγχο της φυσικής κατάστασης.  Ωστόσο στις δοκιμασίες 

που δεν απαιτούσαν ταχύτητα και ακρίβεια, (όπως τα πους-απς) τα αποτελέσματα των 

παιδιών με πρόβλημα ήταν συγκρίσιμα με εκείνα των υγιών παιδιών. Βρέθηκε επίσης 

μεγάλο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών-σχεδόν 25%. Σε αντίθεση με 

άλλες έρευνες, ο βαθμός της οπτικής αναπηρίας δεν επηρέασε τα αποτελέσματα της 

μελέτης.  

Σκοπός της έρευνας των Lieberman, Byrneetal., (2010) είναι να μελετήσουν 

την φυσική κατάσταση αγοριών και κοριτσιών με ποικίλλου βαθμού προβλήματα 

όρασης. Το δείγμα αποτελούνταν από 152 παιδιά, 91 αγόρια και 61 κορίτσια ηλικίας 

10-17 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό 

τυφλότητας και συγκεκριμένα στην ομάδα Β1 βρίσκονταν 42 παιδιά, στην ομάδα Β2 

31 παιδιά, στην ομάδα Β3 76 παιδιά και 1 παιδί στην ομάδα Β4. Το διαγνωστικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ΒPFT το οποίο είναι σχεδιασμένο ειδικά για 

άτομα με προβλήματα όρασης. Οι δοκιμασίες αφορούσαν στην ευλυγισία, στην 

καρδιοαγγειακή αντοχή, στην μυϊκή δύναμη του πάνω μέρος του σώματος, στην 

μυϊκή δύναμη στην κοιλιακή χώρα, και στην μέτρηση του λίπους στο σώμα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών και επίσης ο βαθμός τυφλότητας δεν 

επηρέασε τις επιδόσεις των ατόμων. Στην δοκιμασία που απαιτούσε τρέξιμο ενός 

μιλίου για τον έλεγχο της καρδιαγγειακής αντοχής, τα ποσοστά ήταν πολύ χαμηλά για 

όλες τις ομάδες και συγκεκριμένα η ομάδα Β1 είχε την χαμηλότερη επίδοση. 

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς επηρεάζει η οπτική αναπηρία την ανάπτυξη 

κινητικών δεξιοτήτων στα παιδιά. Το δείγμα αποτελούνταν από 30 παιδιά με μερική 
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όραση, 30 παιδιά με τύφλωση ή σχεδόν τυφλά και 30 βλέποντα παιδιά. Η ηλικία των 

ατόμων κυμαινόταν από 7-14 ετών. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν το ΒΟΤΜΡ (Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency) και στα 

αποτελέσματα έγινε στατιστική επεξεργασία με το Μann Whitney U Test. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με μειωμένη όραση είχαν σαφώς χειρότερες 

επιδόσεις από αυτές των βλεπόντων παιδιών, τόσο στην αδρή όσο και στην λεπτή 

κινητικότητα. Αυτό το εύρημα συμφωνεί με τους Bouchard&Tetrault (2000), οι 

οποίοι βρήκαν διαφορές στις αδρές κινητικές δεξιότητες και ιδιαίτερα στην 

ισορροπία, αν και δε βρήκαν διαφορές στις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας.  Επίσης, 

δε βρέθηκαν διαφορές στην δύναμη και στον αμφίπλευρο συντονισμό ανάμεσα στα 

παιδιά με χαμηλή όραση και στα τυφλά παιδιά. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι τα τυφλά 

παιδιά δίσταζαν να περιπλανηθούν στον χώρο κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και το 

τρέξιμο και το περπάτημά τους ήταν αβέβαιο. 

Σκοπός της έρευνας των Zylkaetal., (2013) ήταν η ικανότητα ισορροπίας 

κοριτσιών με οπτική αναπηρία. Οι ερευνητές μελέτησαν 26 κορίτσια ηλικίας 10 έως 

15 ετών με προβλήματα όρασης (οπτική οξύτητα μικρότερη από 20/60, στον 

καλύτερο οφθαλμό μετά από διόρθωση) όσον αφορά στην ικανότητα στατικής και 

δυναμικής ισορροπίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το PBS (pediatric 

basescale) που τροποποιήθηκε από το Βerg Balance Scale (ΒΒS) που ήταν 

σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους ηλικίας 5-15 ετών. Το τεστ χρησιμοποιήθηκε σε 

συνδυασμό μεσταβιλογραφία (stabilography) που ελέγχει την ταλάντωση του 

σώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχουσες δεν είχαν πρόβλημα με την 

ισορροπία τους όταν κάθονταν ή όταν στέκονταν. Αντιθέτως, τα προβλήματα 

εμφανίστηκαν στην καθιστή θέση όταν η βάση στήριξης ήταν πολύ στενή, και στην 

περίπτωση που το κέντρο βάρους είναι κοντά στην άκρη της βάσης στήριξης. 



40 
 

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά , οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

οπτική αναπηρία στην διατήρηση της ισορροπίας, ενδεχομένως έχουν αντίκτυπο στην 

καθημερινότητα τους, η οποία δυσχεραίνεται.   

Σκοπός της έρευνας των Wagner, Habach and Lieberman (2013) που 

πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. ήταν να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν διαφορές 

στην ικανότητα ανάπτυξης αδρής κινητικότητας ανάμεσα σε βλέποντα και τυφλά 

παιδιά, ώστε να δημιουργηθεί μια εμπειρική βάση προκειμένου να διδαχτούν τα 

τυφλά παιδιά δεξιότητες αδρής κινητικότητας. Το δείγμα αποτελούνταν από 23 τυφλά 

παιδιά και 28 βλέποντα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. H μέθοδος αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το ΤGMD  2 (Test of Gross Motor Development Second 

Edition, Ulrich, 2000). Φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι τα παιδιά με οπτική 

αναπηρία δυσκολεύοντανστις δεξιότητες χειρισμού των αντικειμένων  

(objectcontrol), καθώς επίσης και σε πολλές δοκιμασίες μετακίνησης και 

συγκεκριμένα, το τρέξιμο, leaping, kicking, and catching ήταν που βρέθηκαν οι 

μεγαλύτερες διαφορές.  

Οι Haibach, Wagner & Lieberman (2014) εξέτασαν πώς το φύλο, η ηλικία και 

ο βαθμός οπτικής αναπηρίας επηρέαζουν την αδρή κινητικότητα των παιδιών. Στην 

πειραματική μελέτη συμμετείχαν 100 παιδιά με οπτική αναπηρία ηλικίας 6-12 ετών 

από κατασκηνώσειςκαι το μεθολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

TGMDII (Test of Gross Motor Development Secondedition). Τα παιδιά χωρίστηκαν 

σε τρεις κατηγορίες  : α) Β1 (τυφλά παιδιά), Β2 (παιδιά με όραση στον καλύτερο 

οφθαλμό ύστερα από διόρθωση 20/600 και πάνω) και Β3 (παιδιά με όραση στον 

καλύτερο οφθαλμό ύστερα από διόρθωση, από 20/200 έως 20/599). Σύμφωνα με την 

έρευνα τους, φάνηκε ότι ο βαθμός της οπτικής αναπηρίας παίζει σημαντικό ρόλο, 

καθώς τα τυφλά παιδιά σημείωσαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις 
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ασκήσεις, ενώ τα παιδιά με ήπια αναπηρία τα πήγαν καλύτερα μόνο σε ορισμένες από 

τις ασκήσεις. Ακόμη, τα αγόρια και τα κορίτσια δεν είχαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις επιδόσεις τους όσον αφορά στις ασκήσεις μετακίνησης (loco motor 

tasks), αλλά τα αγόρια είχαν καλύτερες επιδόσεις στις ασκήσεις ελέγχου αντικειμένου 

(object control tasks), ενδεχομένως εξαιτίας της μεγαλύτερης εξάσκησης. Αντίθετα με 

τις προβλέψεις, η ηλικία των παιδιών δεν ήταν σημαντικός παράγοντας και μόνο στη 

ντριπλα (dribbling) τα μεγαλύτερα παιδιά τα πήγαν καλύτερα από τα μικρότερα. 

Σκοπός της έρευνας των Fotiadouetal., (2014) ήταν να ελέγξει α) αν υπάρχει 

διαφορά ανάμεσα στην κινητική ανάπτυξη των παιδιών με και χωρίς προβλήματα 

όρασης, β) αν το φύλο των παιδιών παίζει ρόλο, γ) αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα 

στο βαθμό της οπτικής αναπηρίας και στην κινητική ανάπτυξη των παιδιών, δ) αν 

σχετίζεται η χρονολογική ηλικία των παιδιών με την κινητική τους ανάπτυξη ε) πώς 

σχετίζεται η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ΟΑ με την κινητική τους ανάπτυξη. 

Το δείγμα περιελάμβανε 74 παιδιά και εφήβους ηλικίας 8-14 ετών, εκ των 

οποίων τα 37 είχαν οπτική αναπηρία και τα 37 ήταν βλέποντα. Το μεθοδολογικό 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ΒΟΤ-2 (Bruininks – Oseretsky Test of Motor 

Proficiency) και στα αποτελέσματα έγινε στατιστική επεξεργασία. Συμπερασματικά 

φάνηκε ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν μειωμένη κινητική ανάπτυξη σε 

σχέση με τα βλέποντα. Οι ερευνητές απέδωσαν τα ευρήματα αυτά στην κακή φυσική 

κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα να αναπτύξουν λιγότερο τις κινητικές τους 

δεξιότητες. Επιπρόσθετα, τα κορίτσια είχαν χειρότερη απόδοση από τα αγόρια, κάτι 

που αποδόθηκε στην υπερπροστασία των κοριτσιών που τους αποτρέπει από το να 

αθληθούν. Επίσης, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα 

μικρότερα παιδιά με οπτική αναπηρία. Τέλος, εν αντιθέσει με άλλες έρευνες φάνηκε 

ότι ο βαθμός της οπτικής αναπηρίας δεν σχετιζόταν με την κινητική ανάπτυξη των 
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παιδιών.Επιπρόσθετα, φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

ανάμεσα στην κινητική ανάπτυξη και την αυτοεκτίμηση. 

Οι Reimeretal., (2015) εξέτασαν τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας παιδιών 

με οπτική αναπηρία και επίσης έλεγξαν την αξιοπιστία του διαγνωστικού τεστ. Στο 

δείγμα τους είχαν 256 παιδιά με διάφορες παθήσεις όπως νυσταγμός, καταρράκτης, 

δυστροφία του αμφιβληστροειδούς, στραβισμός, μικροφθαλμία και άλλες. Ως ομάδα 

ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 162 παιδιά ίδιας ηλικίας, δηλαδή 4 έως 11 ετών. Το 

διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Μanu Vis και για το οποίο έγινε 

έλεγχος αξιοπιστίας και αποδείχτηκε πολύ καλή. Τα αποτέλεσματα έδειξαν αφενός 

ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να 

ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες και ειδικότερα τα νεαρότερα άτομα. Αφετέρου φάνηκε 

ότι με την ηλικία μειώνεται ο χρόνος που χρειάζονται τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 

10 ετών και μετά δεν υπάρχει περαιτέρω μείωση. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα 

στα παιδιά με πρόβλημα όρασης και στα βλέποντα παιδιά φάνηκε στο ηλικιακό 

στάδιο των 4-5 ετών, διότι τα πολύ μικρά παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόμη 

μηχανισμούς και δεν έχουν εξασκηθεί αρκετά, ώστε να επιτευχθεί αυτοματισμός των 

κινήσεων μέσω συχνής επανάληψης. 

Προκειμένου να αξιολογήσουν αφενός την ικανότητα της ισορροπίας ατόμων 

με οπτική αναπηρία σε σχέση με βλέποντα άτομα και αφετέρου να προσδιορίσουν τα 

σημεία στα οποία τα άτομα αντιμετώπιζαν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην επίτευξη 

της διατήρησης της ισορροπίας λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό τύφλωσης και το φύλο 

των παιδιών, οι Rutkowska, Bednarczuk, etal., (2015) μελέτησαν 127 άτομα ηλικίας 

6-16 ετών, εκ των οποίων 61 είχαν μερική όραση και 66 ήταν τυφλά. 

Χρησιμοποιήθηκε το ΒΟΤ-2 (Bruininks and Bruininks, 2005) test ως ερευνητικό 

εργαλείο και ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα 
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έδειξαν ότι τα τυφλά παιδιά τα πήγαν χειρότερα στην διατήρηση της ισορροπίας και 

από τα βλέποντα και από τα μερικώς βλέποντα παιδιά. Επίσης, όσο μεγαλύτερη η 

οπτική αναπηρία, τόσο μεγαλύτερη η δυσκολία διατήρησης ισορροπίας. Ανεξαρτήτως 

φύλου και βαθμού οπτικής αναπηρίας, τα μεγαλύτερα παιδιά, ηλικίας 12-16 ετών τα 

πήγαν καλύτερα από τα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών. Το φύλο γενικότερα, δεν φάνηκε 

να επηρεάζει την ικανότητα διατήρησης ισορροπίας. Οι ερευνητές απέδωσαν τα 

ευρήματα στην ικανότητα των μεγαλύτερων παιδιών με αναπηρία να αναπτύσσουν 

αντισταθμιστικούς μηχανισμούς προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε ζητήματα 

διατήρησης ισορροπίας. 

Οι Uzunovic, etal., (2015) συνέκριναν την στατική ισορροπία μερικώς 

βλεπόντων και βλεπόντων παιδιών ηλικίας 11-12 ετών. Το σύνολο των παιδιών ήταν 

57 και χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Η ομάδα ελέγχου περιελάμβανε 26 παιδιά 

χωρίς προβλήματα όρασης και η άλλη ομάδα αποτελούνταν από 31 παιδιά με μέτρια 

έως και σοβαρά προβλήματα όρασης. Η μεθοδολογική έρευνα περιελάμβανε : 1) the 

Bass test lengthwise, 2) the Bass test crosswise, 3) the standing balance test 4) the 

lengthwise balance test.  Η κάθε άσκηση πραγματοποιούνταν δύο φόρες, μία με 

ανοιχτά και μία φορά με κλειστά μάτια. Οι ερευνητές κατέληξαν πως τα παιδιά χωρίς 

αναπηρία τα πήγαν καλύτερα στις ασκήσεις ισορροπίας στο ένα πόδι, ενώ στις 

ασκήσεις ισορροπίας στα δύο πόδια δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Ένα 

ενδιαφέρον εύρημα ήταν τα βλέποντα άτομα είχαν διαφορετικές επιδόσεις-

χειρότερες- όταν πραγματοποιούσαν τις ασκήσεις με κλειστά μάτια, ενώ τα άτομα με 

αναπηρία δεν είχαν διαφορά στις επιδόσεις τους, εκτός από την άσκηση ισορροπίας 

στο ένα πόδι. 

Οι Rutkowskaetal. (2016), μελέτησαν 75 παιδιά ηλικίας 7-18 ετών με σοβαρά 

προβλήματα όρασης εκ γενετής και έγινε σύγκριση με 139 βλέποντα παιδιά ίδιας 
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ηλικίας. Οι ερευνητές εξέτασαν την ικανότητα αμφίπλευρου συντονισμού καθώς και 

την επίδραση του φύλου και της ηλικίας στην επίδοση των ατόμων με αναπηρία. Το 

μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το τεστ BOT-2, το οποίο εξετάζει 

ένα μεγάλο εύρος κινητικών δεξιοτήτων. Το επίπεδο των κινητικών δεξιοτήτων 

ωστόσο αντανακλά την ανάπτυξη του νευρο-μυϊκού συντονισμού του ατόμου. Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία είχαν πολύ χαμηλότερες 

επιδόσεις στις 5 από τις 7 δοκιμασίες του τεστ (μόνο στο άγγιγμα της μύτης με τα 

δάχτυλα με κλειστά μάτια και στο άγγιγμα των ποδιών και με τα δάχτυλα της 

αντίθετης πλευράς τα αποτελέσματα ήταν παραπλήσια για τις δύο ομάδες).  Το φύλο 

δεν επηρέασε τα αποτελέσματα και, αν και είχε υποτεθεί ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες 

οι επιδόσεις θα ήταν καλύτερες, όπως συμβαίνει με τα βλέποντα άτομα, εν τούτοις 

κάτι τέτοιο δεν συνέβη.  

Σκοπός της έρευνας των Grbovic&Jorgic (2017) ήταν να διερευνηθούν οι 

διαφορές στις κινητικές ικανότητες παιδιών με διαφορές στην οπτική αντίληψη. Το 

δείγμα αποτελούνταν από 51 συμμετέχοντες και των δύο φύλων, ηλικίας 7-12 ετών. 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με την πρώτη ομάδα να είναι η ομάδα ελέγχου 

που αποτελούνταν από 24 παιδιά με φυσιολογική όραση και τη δεύτερη ομάδα να 

αποτελείται από 27 παιδιά με προβλήματα όρασης. Η δεύτερη ομάδα χωρίστηκε 

περαιτέρω σε μία ομάδα παιδιών με σοβαρή οπτική αναπηρία και μία ομάδα με 

παιδιά με ήπια οπτική αναπηρία. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν το Euro fit Battery of tests από το οποίο τα παιδιά εξετάστηκαν σε 8 τεστ. Από 

τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά χωρίς προβλήματα όρασης είχαν καλύτερες 

επιδόσεις σε όλες τις δοκιμασίες. Η στατική ισορροπία των ατόμων με ΟΑ ήταν 

στατιστικά χαμηλότερη από των βλεπόντων παιδιών και συγκεκριμένα τα χειρότερα 

αποτελέσματα ήταν των παιδιών με ήπια οπτική αναπηρία. Όσον αφορά στις 
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δοκιμασίες δύναμης, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

βλεπόντων και μη βλεπόντων παιδιών, ενδεχομένως διότι δεν απαιτούνται οπτικά 

ερεθίσματα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. 

Οι Ziporietal., (2018) εξέτασαν την ικανότητα διατήρησης ισορροπίας ατόμων 

με στραβισμό, ατόμων με αμβλυωπία και βλεπόντων ατόμων και επίσης μελέτησαν 

την μεταβλητή της ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 56 άτομα, εκ των οποίων 18 

άτομα με αμβλυωπία, 16 άτομα με στραβισμό και 22 βλέποντα άτομα. Οι 

συμμετέχοντες είχαν ηλικία από 4 έως 21 ετών. Το μεθοδολογικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το τεστ BOT-2, με προσαρμογές και συγκεκριμένα το balance 

sub test. Το πόρισμα των ερευνητών ήταν ότι και οι δύο ομάδες με προβλήματα 

όρασης είχαν χειρότερα αποτελέσματα στις δοκιμασίες για την διατήρηση της 

ισορροπίας, αλλά μεταξύ των δύο ομάδων με αναπηρία δε βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. Η ομάδα των ατόμων μόνο με στραβισμό, παρά το γεγονός ότι 

έχει μεγαλύτερη οπτική οξύτητα και καλύτερη διοφθαλμική όραση δεν πέτυχε 

καλύτερες επιδόσεις, από την ομάδα των ατόμων με αμβλυωπία, ενδεχομένως γιατί 

συμπεριλήφθηκαν μόνο άτομα με ήπια αμβλυωπία και όχι σοβαρές περιπτώσεις. 

Επιπρόσθετα φάνηκε ότι τα νεαρότερα άτομα –ειδικά τα παιδιά κάτω των δέκα ετών 

είχαν μεγάλες αποκλίσεις στις επιδόσεις ανάλογα με τη δοκιμασία (ανοιχτά μάτια-

κλειστά μάτια).  

4.2 Β’ μέρος-Οπτική αναπηρία και προγράμματα παρέμβασης 

Στην εργασία συμπεριλήφθηκαν τελικά 10 ερευνητικές εργασίες, εκ των οποίων 

οι 4 πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία, 2 στην Ελλάδα, 2 στην Ινδία, μία στην 

Ταϊβάν, και μία στο Ιράν.  Η διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης κυμαινόταν 
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από 8 έως 16 εβδομάδες και στις περισσότερες έρευνες έλαβε χώρα στο χώρο του 

σχολείου.  

 

 Πίνακας 3. Προγράμματα Παρέμβασης     

 

 

 

 

Το  goalball είναι ένα άθλημα που σχεδιάστηκε ειδικά για τυφλά και αμβλύωπα 

άτομα και προκειμένου να διαπιστώσουν τα ευεγερτικά του οφέλη, οι Colaketal., 

(2004), κατέγραψαν τις διαφορές ανάμεσα σε έφηβους παίκτες goalball και μη. 

Συνολικά συμμετείχαν 103 άτομα, όλα αγόρια, ηλικίας από 11-13 ετών που είχαν 

  Συγγραφείς Διάρκεια μελέτης Δείγμα Οπτική αναπηρία Μεταβλητές 

1. Colaketal., (2004) 6ώρες/βδομάδα 103 άτομα 13-15 ετών Β1, Β2, Β3   

2. Akietal., (2007) 3 μήνες 40 άτομα με μ.ό. 8,9 έτη 

σοβαρή οπτική 

αναπηρία με οπτική 

οξύτητα <40/200 

Κινητικές δεξιότητες 

3. Caliksanetal., (2011) 3 μήνες 46 άτομα, (10 -15 ετών) 
σοβαρή οπτική 

αναπηρία  
Δείκτης μάζας σώματος 

4. 
Chao-Chien, &Shih-

Yen, (2011)  
10 εβδομάδες 16 άτομα (15-17 ετών) οπτική αναπηρία Φυσική κατάσταση 

5. Jazietal., (2012) 8 εβδομάδες 19 άτομα (8-14 ετών) 

οπτική αναπηρία με 

οπτική οξύτητα 

<20/70 

Δυναμική ισορροπία 

6. 
Mavrovouniotis, etal., 

(2013) 
8 εβδομάδες 16 άτομα με μ.ό. 15,9 έτη τυφλότητα Ισορροπία 

7. Mohantyetal., (2015) 16 εβδομάδες 83 άτομα με μ.ό. 12,2 έτη 

22,5% ολική 

τύφλωση, 77,5 % 

οπτική αναπηρία 

Μυϊκή κατάσταση 

8. Mohantyetal., (2016) 16 εβδομάδες 83 άτομα με μ.ό. 12,6 έτη τυφλότητα 
κινητική ανάπτυξη, 

ταχύτητα 

9. Taskin (2016) 8 εβδομάδες 40 άτομα με μ.ό. 15,5 έτη τυφλότητα 
Ρυθμός πρόσληψης του 

οξυγόνου 

10. Pineioetal., (2017) 12 εβδομάδες 24 άτομα, (6-14 ετών) οπτική αναπηρία κινητική ανάπτυξη 
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διαφορετικό βαθμό σοβαρής οπτικής αναπηρίας. Οι παίκτες του goalball αθλούνταν 

για 6 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιποι δεν έκαναν κανενός είδους άσκηση. Οι 

ερευνητές εξέτασαν διάφορες παραμέτρους της κινητικής κατάστασης των παιδιών, 

όπως η ισοκινητική ομόκεντρη μέγιστη ροή (isokinetic concentric peak torque),η 

ισορροπία, η δύναμη της χειρολαβής (handgrip), η ικανότητα κατακόρυφου άλματος 

(που βασίζεται στον συντονισμό του σώματος) και η ευλυγισία. Ως διαγνωστικά 

εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν δυναμόμετρα, το FBT (Flamingo Balance Test) και το 

SART test για την ευλυγισία. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι παίκτες του 

goalball τα κατάφεραν καλύτερα σε όλους τους τομείς από τους μη παίκτες βάση 

στατιστικής ανάλυσης. 

Οι Akietal., (2007) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος 

παρέμβασης για βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων παιδιών με προβλήματα 

όρασης. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 3 μηνών και ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών 

ήταν τα 8,9 έτη.  Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 40 παιδιά και των δύο φύλων με 

σοβαρά προβλήματα όρασης τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα με 20 

άτομα έβλεπε ένα φυσιοθεραπευτή τρεις φορές την βδομάδα και η άλλη ομάδα ήταν 

στο σπίτι. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις ισορροπίας, μυϊκής ενδυνάμωσης, 

συντονισμού και ασκήσεις λεπτής κινητικότητας. Τα διαγνωστικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ΒΟΤ και το Snellen Chart. Τα παιδιά εμφάνισαν θετικά 

αποτελέσματα σε όλες τις δεξιότητες στο πρόγραμμα με τον φυσιοθεραπευτή, ενώ για 

τα παιδιά που το πρόγραμμα γινόταν στο σπίτι από τους γονείς, παρότι ήταν ίδιας 

χρονικής διάρκειας εμφάνισε μεν θετικά αποτελέσματα, αλλά όχι σε όλες τις 

δεξιότητες. 

Οι Caliskanetal., (2011) μελέτησαν για τρεις μήνες την αλλαγή στο δείκτη μάζας 

σώματος (BMI) και το ποσοστό λίπους στο σώμα 46 παιδιών με σοβαρή οπτική 
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αναπηρία. Στο πείραμα συμμετείχαν 24 αγόρια και 22 κορίτσια ηλικίας 10 έως 15 

ετών τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Για διάστημα 3 μηνών τα παιδιά της μίας 

ομάδας έπαιζαν goalball και της άλλης ομάδας συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα για 

κινητικότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν  ότι τόσο το ποσοστό του λίπους στο σώμα 

όσο και ο δείκτης μάζας σώματος μειώθηκε και στα αγόρια και στα κορίτσια που 

συμμετείχαν στο άθλημα. Αντίθετα στα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

κινητικότητας, τα αποτελέσματα ήταν διφορούμενα, καθώς στα κορίτσια ο δείκτης 

μάζας σώματος μειώθηκε, ενώ στα αγόρια αυξήθηκε. 

 Οι Chao-Chien, &Shih-Yen, (2011) μελέτησαν για 71 μέρες (10 εβδομάδες) 

16 άτομα εφηβικής ηλικίας (από 15 έως 17 ετών για να ελέγξουν την επίδραση που 

θα είχε το σκοινάκι (rope jumping) στη φυσική κατάσταση και στην υγεία των 

παιδιών. Ελέγθηκε η ικανότητα ευλυγισίας, η ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου κατά 

τη διάρκεια της άσκησης όπως επίσης και ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ). Το 

πρόγραμμα εκτελούνταν 3 φορές την εβδομάδα από 50 λεπτά και τα παιδιά είχαν 

οπτική αναπηρία και χωρίστηκαν σε ομάδα ελέγχου και ομάδα που πηδούσε το 

σκοινάκι. Το διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το SART test (sit and 

reachtest). Η φυσική κατάσταση των ατόμων ελέγχθηκε πριν και μετά το πέρας του 

πειράματος και υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ευλυγισία και στην 

ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου (aerobic capa city) όπως επίσης βελτιώθηκε και η 

γενικότερη φυσική κατάσταση των ατόμων που πηδούσε το σκοινάκι, αν και ο 

δείκτης ΒΜΙ δεν μειώθηκε όπως αναμενόταν. 

Οι Jazi, Purrajabi, Movahedi, &Jalali (2012) είχαν ως σκοπό της έρευνας τους να 

ελέγξουν αν οι ασκήσεις ισορροπίας επηρεάζουν την δυναμική ισορροπία των 

παιδιών με ΟΑ. Στην μελέτη έλαβαν μέρος 19 άτομα ηλικίας 8-14 ετών με οπτική 

οξύτητα που δεν ξεπερνούσε τα 20/70 στον καλύτερο οφθαλμό μετά από διόρθωση. 
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Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 8 εβδομάδες και οι ασκήσεις εκτελούνταν 2 

φορές την εβδομάδα από 60 λεπτά. Ως διαγνωστικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το 

MBTDB (Modified Bass Test of Dynamic Balance) και υπήρξε στατιστικά σημαντική 

βελτίωση στην δυναμική ισορροπία των παιδιών του προγράμματος σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου. 

Οι Mavrovouniotis etal., (2013) ερεύνησαν την επίδραση που θα είχε ένα 

πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών χορών και ένα πρόγραμμα πιλάτες (pilates) στην 

ικανότητα διατήρησης ισορροπίας τυφλών παιδιών. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 

έφηβοι με μέσο όρο ηλικίας 15,9 έτη, εκ των οποίων οι 7 αποτελούσαν την ομάδα 

ελέγχου και οι υπόλοιποι ήταν στο πρόγραμμα παρέμβασης όπου για 8 εβδομάδες 

γυμνάζονταν 2 φορές την εβδομάδα από 45 λεπτά. Τα διαγνωστικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ΒΟΤ-2 και το ΜΑΒC-2. Η στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα SPSS και έδειξε ότι υπήρχε σημαντική 

διαφορά τόσο στην στατική όσο και στην δυναμική ισορροπία των εφήβων στην 

πειραματική ομάδα. 

 

Οι Mohantyetal., (2015) μελέτησαν την επίδραση ενός προγράμματος γιόγκα 

(yoga training) στην μυϊκή κατάσταση τυφλών παιδιών και εφήβων για 16 βδομάδες. 

Στην μελέτη έλαβαν μέρος 80 άτομα και των δύο φύλων ηλικία 9 έως 16 ετών. 

Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα ελέγχου με 39 άτομα και την ομάδα που 

εκτελούσε τις ασκήσεις γιόγκα με 41 άτομα. Τα άτομα ελέγχθηκαν πριν την έναρξη 

του προγράμματος, στα μισά του προγράμματος (8 εβδομάδες) και με το πέρας του 

προγράμματος.  

Επιπλέον οι Μohantyetal., (2016) εξέτασαν την δύναμη των άνω άκρων όπως και 

την ευλυγισία του αγκώνα καθώς και την ταχύτητα της κίνησης σε αμβλύωπα παιδιά 
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ηλικίας 9-16 ετών. Η πειραματική ομάδα περιελάμβανε 41 άτομα που ασκούνταν με 

ένα πρόγραμμα ασκήσεων γιόγκα για 16 εβδομάδες ενώ η ομάδα ελέγχου δεν έκανε 

κανενός είδους άσκηση. Μετά το πέρας του προγράμματος έγινε έλεγχος με 

δυναμόμετρο και ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων όπου 

διαπιστώθηκε ότι στην πειραματική ομάδα, όλα τα παιδιά ταν πήγαν καλύτερα σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Σε ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης που διήρκησε 8 εβδομάδες, ο Τaskin (2016) 

μελέτησε την ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου και τον χρόνο αντίδρασης των 

συμμετεχόντων σε ένα ακουστικό ερέθισμα. Στο πείραμα έλαβαν μέρος 40 άτομα με 

μέσο όρο ηλικίας τα 15 έτη και χωρίστηκαν σε πειραματική ομάδα και ομάδα 

ελέγχου.Tα άτομα ανήκαν στην κατηγορία Β3 σύμφωνα με τον ΙΒSA.  Ο χρόνος 

αντίδρασης σε ένα ακουστικό ερέθισμα ελέγχθηκε με το πάτημα ενός κουμπιού με τη 

βοήθεια χρονόμετρου. Για να μετρήσουν την ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου, οι 

ερευνητές έβαλαν τα παιδιά να τρέξουν σε ένα οριοθετημένο δρομολόγιο 20mόπου τα 

άτομα δέχονταν ηχογραφημένες οδηγίες. Τα παιδιά ενθαρρύνονταν να τρέξουν όσο 

μπορούσαν και όσο περνούσε η ώρα η ταχύτητα αυξάνονταν.  

Οι τιμές ελέγχθηκαν πριν και μετά το τέλος του πειράματος και βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές προς όφελος μόνο των ατόμων που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα άσκησης και όχι στην ομάδα ελέγχου. 

Την επίδραση ενός προσαρμοσμένου παρεμβατικού κινητικού προγράμματος στην 

ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων με οπτική αναπηρία μελέτησαν οι 

Christodoulouetal., (2017). Τα άτομα ήταν ηλικίας 6-14 ετών και χωρίστηκαν σε 

ομάδα ελέγχου με 12 άτομα και πειραματική ομάδα με 12 άτομα επίσης. 

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν η ευλυγισία, η ισορροπία, η λεπτή κινητικότητα, η αδρή 

κινητικότητα, ο αμφίπλευρος συντονισμός και η μυϊκή ενδυνάμωση. Το πρόγραμμα 
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διήρκησε 12 εβδομάδες και οι ασκήσεις πραγματοποιούνται 3 φορές την εβδομάδα 

για 40 λεπτά. Το διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ΒΟΤ-2 και οι 

μετρήσεις έγιναν πριν και μετά το τέλος του προγράμματος. Η πειραματική ομάδα τα 

πήγε καλύτερα σε όλες τις παραμέτρους σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που δεν είχε 

καμία διαφορά. 
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5. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η όραση είναι μία κυρίαρχη αίσθηση στους ανθρώπους και ο ρόλος της στην 

απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων (Hashemietal., 2012) και στην κιναισθησία 

(Navarroetal., 2004) είναι καίριος. 

H Bigelow (2003) υποστήριξε ότι ένα ελάττωμα ή μια ανωμαλία σε ένα τομέα 

ανάπτυξης ενός παιδιού, αναπόφευκτα θα επηρεάσει και τους υπόλοιπους τομείς 

ανάπτυξης. Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία γενικά, έχουν 

λιγότερες κινητικές δεξιότητες (lower motor performance) σε σχέση με τα υγιή 

άτομα, αλλά επίσης ότι σε κάποιους τομείς της κινητικής ανάπτυξης δυσκολεύονται 

περισσότερο. Πώς όμως τα προβλήματα στον κινητικό τομέα μπορούν να εξηγηθούν 

και ποιοι είναι αυτοί οι τομείς στους οποίους τα παιδιά έχουν τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες; Αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα διότι αν απαντηθούν θα 

αποτελέσουν μια βάση πάνω στην οποία θα χτίσουν οι επαγγελματίες της 

εκπαίδευσηςκαι οι επαγγελματίες υγείας διαμορφώνοντας κατάλληλα προγράμματα 

για τα παιδιά αυτά με απώτερο σκοπό μια υγιέστερη και καλύτερη κοινωνική ζωή.  

Μία από τις κυριότερες προσαρμογές που απαιτείται προκειμένου τα τυφλά άτομα να 

μπορέσουν να ζήσουν μία «κανονική» ζωή, είναι να μετατρέψουν το χέρι, σε 

κυρίαρχο όργανο για την αντίληψη του χώρου, πέρα από την καθεαυτό χρηστική του 

λειτουργία. Ο συντονισμός και των δύο χεριών είναι απαραίτητος προκειμένου τα 

τυφλά άτομα να πιάνουν αντικείμενα, να τα ανοίγουν, να τα κλείνουν, να τα 

εντοπίζουν και να τα αναγνωρίζουν. Ο διττός ρόλος των χεριών σε νεαρά τυφλά 

άτομα, φαίνεται πως δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, εκτός και αν γίνουν από πολύ 

νωρίς παρεμβατικές κινήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό.  



53 
 

Η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων (αδρές και λεπτές), ο μυϊκός 

συντονισμός του σώματος και η διατήρηση της ισορροπίας αποτελούν ένα ορόσημο 

στην γενικότερη ανάπτυξη του ατόμου διότι ο έλεγχος του σώματος επιτρέπει στο 

άτομο να έχει μια εύκολη καθημερινότητα (στην οποία μπορεί να αυτο-

εξυπηρετείται) και παράλληλα του ανοίγει το δρόμο για την κοινωνική ζωή. 

Πράγματι, στα πρώτα χρόνια της ζωής η κοινωνικοποίηση επιτυγχάνεται με το 

παιχνίδι, και με άλλες δραστηριότητες που απαιτούν κινητικότητα. O Schneekloth 

(1989), συνέκρινε την κινητική συμπεριφορά των παιδιών με οπτική αναπηρία, 

τυφλών παιδιών και παιδιών χωρίς προβλήματα όρασης κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μικρά παιδιά με χαμηλή όραση είχαν 

λιγότερο αναπτυγμένες τις δεξιότητες αδρής κινητικότητας και γενικότερα είχαν 

χειρότερη κινητικότητα. Ο ερευνητής υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να 

εξηγηθούν από την έλλειψη ευκαιριών των ατόμων με πρόβλημα για κινητική 

ανάπτυξη. Όπως υποστηρίζεται και από αλλες έρευνες, τα τυφλά παιδιά περνούν 1/3 

του χρόνου τους παίζοντας μόνα τους (Bouchard&Tetrault, 2000). Τα τυφλά παιδιά 

δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν λεκτικές οδηγίες, άρα υπάρχει ένα κενό στην 

επικοινωνία ανάμεσα σε αυτά και σε άτομα του γενικού πληθυσμού, που με τη σειρά 

του μειώνει την πιθανότητα να συμμετάσχουν σε ομαδικά παιχνίδια. 

 Τη δεκαετία του 1990, στο εργαστήριο του G.Rizzolatti μελετήθηκε μια ειδική 

κατηγορία νευρικών κυττάρων στην προκινητική περιοχή του εγκεφάλου 

(δευτεροταγής κινητικός φλοιός) πρωτευόντων θηλαστικών. Οι νευρώνες αυτοί, που 

αργότερα ονομάστηκαν κατοπτρικοί νευρώνες (Lyons, Santos&Keil, 2006, 

Rizzolattietal., 2006) είναι νευρώνες που εκπυρσοκροτούν όταν ένα άτομο εκτελεί 

μια συγκεκριμένη επί σκοπώ κίνηση ή όταν κάποιο άτομο παρατηρεί κάποιον άλλο 

να εκτελεί την ίδια επί σκοπώ κίνηση. Η σημασία τους οφείλεται στο γεγονός ότι 
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παρέχουν ένα μηχανισμό για κοινωνική νόηση, συνεργασία και μίμηση. Στον 

άνθρωπο υπάρχουν ενδείξεις – μέσω μελετών λειτουργικής απεικόνισης του 

εγκεφάλου, ότι παρόμοιοι νευρώνες υπάρχουν και είναι ενεργοί όταν το υποκείμενο 

εκτελεί μια πράξη ή όταν βλέπει κάποιον άλλο να την εκτελεί. Είναι προφανές ότι 

στα άτομα με προβλήματα όρασης και ειδικότερα στα τυφλά άτομα, αυτοί οι 

νευρώνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι τα άτομα δεν λαμβάνουν οπτικά 

σήματα και άρα δεν μπορεί να υπάρξει μιμητισμός και μάθηση μέσω κοινωνικής 

κατανόησης.  

5.1 Τύφλωση και κινητικές δεξιότητες 

 

Τα τυφλά παιδιά φαίνεται να υστερούν σε όλες τις κινητικές δεξιότητες σε 

σχέση με τα βλέποντα παιδιά όλων των ηλικιών. Πιο συγκεκριμένα, οιLevtzion-

Korachetal., (2000) μελέτησαν τυφλά παιδιά προσχολικής ηλικίας και βρήκαν 

σημαντικές καθυστερήσεις σε πολλές κινητικές δεξιότητες (motor skills) σε σχέση με 

υγιή παιδιά. Τα παιδιά και οι έφηβοι χωρίς αντίληψη φωτός έχουν χαμηλές δεξιότητες 

αδρής και λεπτής κινητικότητας (Atasaun Uysal&Duger, 2011) και συγκεκριμένα 

δυσκολεύονται πολύ σε δεξιότητες που αφορούν στον χειρισμό των αντικειμένων, σε 

δεξιότητες μετακίνησης (Wagneretal., 2013) καθώς και σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τον συντονισμό των χεριών (Navarroetal., 2004). Οι Reimeretal. 

(1999) βρήκαν ότι στα τυφλά παιδιά δεν υπάρχει βελτίωση στον χρόνο που 

χρειάζονται για να εκτελέσουν μία χειροκίνητη δραστηριότητα (manual dexterity) 

όσο αυξάνεται η ηλικία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το 

αντιμετωπίζουν με τη διατήρηση της στατικής ισορροπίας (Navarroetal., 2004, 

Rutkowskaetal., 2015). Η έρευνα των Ribadietal., (1987) όμως  έδειξε ότι οι εκ 

γενετής τυφλοί έφηβοι τα πήγαν σημαντικά καλύτερα από ότι οι βλέποντες έφηβοι με 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levtzion-Korach%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10849221
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levtzion-Korach%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10849221
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δεμένα μάτια στις δοκιμασίες δυναμικής ισορροπίας ενδεχομένως γιατί είχαν 

αναπτύξει με τα χρόνια αντισταθμιστικούς μηχανισμούς για να ξεπερνούν τα 

ελλείματα τους και άρα ελέγχουν μεθοδικά τη στάση του σώματος τους η οποία 

μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περιβάλλον. 

Τα δεδομένα που αναφέρονται στην επίδραση της χρονολογικής ηλικίας 

εμφάνισης της οπτικής αναπηρίας στην κινητική ανάπτυξη του ατόμου είναι 

ελάχιστα. Θεωρείται πως όταν η οπτική αναπηρία συνυπάρχει από τη στιγμή της 

γέννησης είναι περισσότερο πιθανό να προκαλέσει προβλήματα που έχουν σχέση με 

την κινητική ανάπτυξη του ατόμου απ΄ ότι αν συμβεί αργότερα, ως αποτέλεσμα 

κάποιας νόσου, τραυματισμού κ.ά. (Lieberman, 2005, Longmuir, 1998). Τα άτομα με 

ολική τύφλωση από πολύ μικρή ηλικία παρουσιάζουν καθυστέρηση στην αντίληψη 

του χώρου, ενώ τα άτομα με τύφλωση του ενός μόνο οφθαλμού ή με σταδιακή 

εκφύλιση της βάσης και στους δυο οφθαλμούς, έχουν τη δυνατότητα να 

διαμορφώνουν αντίληψη του χώρου και του βάθους, με την προϋπόθεση της ύπαρξης 

ανάλογων εμπειριών από το παρελθόν, αλλά και εφόσον ο εγκέφαλος είναι έτοιμος να 

επεξεργασθεί τα είδωλα που του μεταβιβάζονται, ώστε να υπάρχει πλήρης οπτική 

αντίληψη (Χατζηχαραλάμπους, 2000). Ωστόσο, προκειμένου να μπορέσει να 

ισχυριστεί κανείς ανεπιφύλακτα κάτι τέτοιο χρειάζεται να διεξαχθούν περαιτέρω 

έρευνες. Η θεωρία της πλήρους απώλειας όρασης πρεσβεύει ότι η απώλεια της 

όρασης δεν αντικαθίσταται με καμία άλλη αίσθηση (Schmidetal., 2007) και σε 

έρευνες που έγιναν σε τυφλά και επίκτητα τυφλά άτομα φάνηκε ότι κατά την 

αποσταθεροποίηση του σώματος στο χώρο, η αίσθηση της όρασης ήταν 

αναντικατάστατη (Schmidetal., 2007). 
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5.2 Οπτική αναπηρία και αδρή κινητικότητα 

 

Αδρή κινητικότητα είναι η  ικανότητα του ατόμου να εκτελεί δραστηριότητες 

που ενεργοποιούν μεγάλους μύες ή μυϊκές ομάδες, όπως βάδιση, τρέξιμο, κ.ά. 

Αποτελεί τη βάση για την οργάνωση και την εκτέλεση των πιο εκλεπτυσµένων 

κινήσεων (λεπτή κινητικότητα) που είναι απαραίτητες για καθημερινές 

δραστηριότητες, όπως ντύσιµο, σίτιση, γράψιµο κλπ. Οι δεξιότητες που σχετίζονται 

με την αδρή κινητικότητα αναπτύσσονται σταδιακά από την ηλικία των 2 μηνών. 

Τότε ένα βρέφος μπορεί να ρολλάρει αυτόνομα, να στηρίζει το κεφάλι του καθώς και 

να στηρίζει το βάρος του στα χέρια ανασηκώνοντας το κεφάλι του. Μέσα από το 

παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει τον αδρό συντονισμό και στην ηλικία των 6 ετών πλέον 

η αδρή κινητικότητα έχει ωριμάσει. Τότε το παιδί μπορεί να εκτελεί σύνθετες 

κινήσεις που απαιτούν ακρίβεια και διαδοχή, όπως για παράδειγμα να κάνει κούνια, 

να σκαρφαλώνει, να πηδάει ψηλά. Ακόμα αποκτά δεξιότητες οπτικό-κινητικού 

συντονισμού των μερών του σώματος. Τέτοιες είναι να πετά και να πιάνει μια μπάλα, 

να στοχεύει βάζοντας καλάθια, να κλωτσά μία κινούμενη μπάλα. 

Τα μικρά παιδιά με ήπια οπτική αναπηρία–ηλικίας 4 έως 7 ετών- έχουν 

μειωμένη αδρή κινητικότητα, γεγονός που δυσκολεύει την καθημερινότητα τους, 

σύμφωνα και με τους ίδιους τους γονείς των παιδιών (Engel-Yeger, 2000). Ωστόσο 

ακόμη και μεγαλύτερα παιδιά με οπτική αναπηρία –ήτοι ηλικίας 8 έως 13 ετών έχουν 

χαμηλές κινητικές επιδόσεις (Bouchard&Tetrault, 2000, Αtasavun Uysal&Duger, 

2011). Οι Houwenetal., (2009), μελέτησαν παιδιά ηλικίας 6-12 ετών με ήπια και με 

σοβαρή οπτική αναπηρία και βρήκαν ότι υστερούσαν στις κινητικές τους δεξιότητες 

και ειδικότερα στις δοκιμασίες μετακίνησης καθώς και χειρισμού των αντικειμένων. 
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Η οπτική αναπηρία προκαλεί μερικό ή ακόμη και ολικό περιορισμό της 

χρήσης του χωρικού συστήματος αναφοράς (spatial reference system), εμποδίζει την 

ευθυγράμμιση του σώματος στο χώρο και ως εκ τούτου επηρεάζει αρνητικά την 

διατήρηση της ισορροπίας (Wade&Jones, 1997). Eπιπλέον, η διατήρηση της 

ισορροπίας βασίζεται στο επίπεδο των κινητικών δεξιοτήτων που κάποιος διαθέτει. 

Λόγω της αναπηρίας τους τα παιδιά με ποικίλλου βαθμού προβλήματα όρασης δεν 

κατακτούν το ίδιο επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων (όπως η λεπτή κινητικότητα και ο 

συντονισμός) όπως άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας, με αποτέλεσμα να χρειάζονται 

ειδική εξάσκηση για να μάθουν να διατηρούν την ισορροπία τους αλλά και για να 

προσανατολίζονται και να μετακινούνται στο χώρο (Uzunovicetal., 2015). Σύμφωνα 

με πολλούς ερευνητές τόσο η στατική όσο και η δυναμική ισορροπία φαίνεται να 

επηρεάζονται πάρα πολύ από την οπτική αναπηρία (Hakinnenetal., 2006, 

Bouchard&Tetrault, 2000, Zylkaetal., 2013, Uzunovic,etal., 2015). 

Οι έρευνες σχετικά με την ικανότητα διατήρησης ισορροπίας βλεπόντων, 

μερικών βλεπόντων και τυφλών παιδιών και ιδιαίτερα οι μεταβλητές που την 

επηρεάζουν έχουν δώσει διφορούμενα αποτελέσματα (Horvatetal. 2003).Οι 

Ziporietal., (2019) συνέκριναν την ικανότητα διατήρησης στάσης και την ισορροπία 

σε άτομα με στραβισμό και αμβλυωπία και μολονότι βρήκαν ότι τα παιδιά και των 

δύο ομάδων υστερούσαν σε σχέση με τα φυσιολογικά, μεταξύ των δύο ομάδων δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Σε ορισμένες μελέτες φαίνεται πως οι επιδόσεις των τυφλών παιδιών είναι 

παρόμοιες ή ακόμη και καλύτερες από τις επιδόσεις των μερικώς βλεπόντων ατόμων 

ή καλύτερες και από αυτές των βλεπόντων ατόμωνσε συγκεκριμένες πάντα ασκήσεις 

(Johnson-Krameretal., 1992, Nakata and Yabe, 2001). 
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5.3 Λεπτή κινητικότητα και οπτική αναπηρία 

 

Ο μεγαλύτερος όγκος της αρθρογραφίας αφορά στην γενική κινητική 

ανάπτυξη των παιδιών και όχι σε επιμέρους τομείς όπως πχ οι λεπτές κινητικές 

δεξιότητες. 

Όσον αφορά στην λεπτή κινητικότητα, μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά με 

οπτική αναπηρία α) χρειάζονται περισσότερο χρόνο, β) είναι λιγότερο ακριβή και γ) 

χρησιμοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών προκειμένου να αντισταθμίσουν την 

έλλειψη όρασης και όλα αυτά πάντα ανάλογα και με την δοκιμασία (task). Τα παιδιά 

χρειάζονται τις δεξιότητες λεπτής κινητικότηας πριν ακόμη πάνε στο σχολείο, οπότε 

η παρέμβαση πρέπει να γίνει στην ηλικία των 4 με 6 ετών. Συγκεκριμένα οι 

Reimeretal., (2015) βρήκαν ότι τα παιδιαμε προβλήματα όρασης χρειάζονται πολύ 

περισσότερο χρόνο για να διεκπεραιώσουν τις δοκιμασίες και ειδικότερα οι 

μικρότερες ηλικίες. 

Οι Wyver & Livesey (2003), δε βρήκαν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με 

μέτρια οπτική αναπηρία και στα παιδιά χωρίς αναπηρία όσον αφορά στην ταχύτητα 

πιασίματος αντικειμένων χρησιμοποιώντας το ένα χέρι. Αντίθετα, διαφορές βρέθηκαν 

στον συντονισμό και των δύο χεριών ανάμεσα στα παιδιά με σοβαρή αναπηρία και 

στα παιδιά με ήπια αναπηρία και στα βλέποντα παιδιά. 

Οι Caputoetal., (2007) βρήκαν ότι παιδιά με συγγενή στραβισμό χρειάζονταν 

περισσότερο χρόνο για να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας 

(manual dexterity) συγκριτικά με τα υγιή παιδιά. 

Οι Webberetal., (2008) που μελέτησαν παιδιά ηλικίας 8 ετών με αμβλυωπία 

βρήκαν ότι η λεπτή κινητικότητα των ατόμων δεν ήταν καλή και ειδικότερα οι 

δραστηριότητες που απαιτούσαν ταχύτητα. Τις μεγαλύτερες  δυσκολίες 
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αντιμετώπισαν τα παιδιά με στραβισμό, και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι 

διαφορετικές παθήσεις του οφθαλμού επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τις κινητικές 

δεξιότητες. 

 

5.4 Φυσική κατάσταση και κινητικές δεξιότητες 

 

Η φυσική κατάσταση είναι μία πολυδιάστατη έννοια που αφορά σε ένα 

σύνολο συμπεριφορών (attributes) που σχετίζονται με την ικανότητα φυσικής 

άσκησης όπως η μυική αντοχή, η δύναμη κλπ. Παλαιότερες έρευνες δείχνουν ότι 

τυφλά άτομα ή άτομα με μερική απώλεια όρασης έχουν κακή φυσική κατάσταση 

σύμφωνα με τις μετρήσεις διαφόρων διαγνωστικών τεστ όπως τα Unique Physical 

Fitness test, KlausWeber Minimum Physical Fitness test, Brock port Physical Fitness 

test (Short&Winnick, 1986, Seelye, 1983, Winnick, 1999). Η κακή φυσική 

κατάσταση σχετίζεται με μειωμένες ικανότητα για κινητικές δεξιότητες, σύμφωνα με 

τους ερευνητές (Bouchard&Tetrault, 2000). Ωστόσο, η αλληλεπίδραση μεταξύ 

κινητικών δεξιοτήτων και φυσικής κατάστασης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και 

συγκεκριμένα είναι αντιστρόφως ανάλογη. Σύμφωνα με τους Kozub&Oh (2004),  

όσο μεγαλύτερο το άτομο, τόσο μικρότερη η συμμετοχή σε δραστηριότητες. Για τα 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας πχ 10-12 ετών, αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας των 

αθλητικών δραστηριοτήτων και άρα για να μπορεί το άτομο να συμμετέχει πρέπει να 

έχει και αυξημένες κινητικές δεξιότητες. Γνωρίζουμε ακόμη πως τα βλέποντα παιδιά 

με αυξημένο σωματικό βάρος έχουν κακή φυσική κατάσταση, που λειτουργεί 

αμφίδρομα. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, αλλά παραμένει 

άγνωστη η σχέση του σωματικού βάρους, της φυσικής κατάστασης και του βαθμού 

αναπηρίας. 
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Οι Ayvazoglou, Oh, and Kozub (2006) βρήκαν ότι τα μικρότερα παιδιά με 

προβλήματα όρασης ήταν πιο δραστήρια από ότι τα μεγαλύτερα παιδιά-δηλαδή συν 

τοχρόνω οι δραστηριότητες παύουν. 

Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία τείνουν να μην 

γυμνάζονται αρκετά σε σχέση με τα βλέποντα άτομα (Haegele and Porretta, 2015, 

Kozub, 2006), και όταν γυμνάζονται, οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ήπια εγκύμανση 

και όχι έντονη (vigorous) (Aslan, Calik&Kitis, 2012). Ως εκ τούτου, η ευλυγισία, η 

μυϊκή δύναμη και η αντοχή τους είναι περιορισμένες (Liebermanetal., 2010).Οι 

Hopkinsetal., (1987) μελέτησαν την κατανάλωση οξυγόνου σε παιδιά με προβλήματα 

όρασης και υγιή παιδιά, ηλικίας 7 έως 17 ετών και διαπίστωσαν ότι υπήρχε σαφής 

μείωση στην κατανάλωση οξυγόνου και άρα τα παιδιά με οπτική αναπηρία ήταν 

σαφώς λιγότερο δραστήρια από τα βλέποντα παιδιά. Η δύναμη, αποτελεί τμήμα της 

εκπαίδευσης της κινητικότητας και του προσανατολισμού στο χώρο (Horvat, 2003). 

H ανάπτυξη της δύναμης είναι σημαντική γιατί συμβάλλει στη διατήρηση της στάσης 

του σώματος μέσω διορθωτικών κινήσεων των κάτω άκρων (ιδιαίτερα ποδοκνημικής 

και ισχίου) έτσι ώστε να αποφεύγονται οι πτώσεις και να ανακτάται γρήγορα η 

ισορροπία σε περίπτωση ταλάντωσης (Shumway-Cook, Woollacot, 2001, 

Horvatetal., 2004).  

 

5.5 Φύλο και κινητικές δεξιότητες 

 

Τα στοιχεία από τις έρευνες δεν συμφωνούν στο ερώτημα αν το φύλο των 

ατόμων με αναπηρία επηρεάζει τις κινητικές δεξιότητες. Οι Fotiadouetal., (2014) 

βρήκαν ότι τα κορίτσια ηλικίας 8-14 ετών είχαν μειωμένη κινητική ανάπτυξη σε 

σχέση με τα αγόρια, και οι Haibachetal., (2014) υποστήριξαν ότι τα κορίτσια ηλικίας 
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6-12 ετών δυσκολεύτηκαν περισσότερο στις δοκιμασίες χειρισμού των αντικειμένων 

από ότι τα αγόρια. Αντίθετα, στις δοκιμασίες μετακίνησης, το φύλο δεν έπαιξε ρόλο. 

Οι Rutkowskaetal., (2015) που ερεύνησαν την ικανότητα διατήρησης ισορροπίας σε 

παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, βρήκαν ότι το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει τις επιδόσεις 

των ατόμων. Ακόμα, ο νευρομυϊκός συντονισμός του σώματος ήταν εξίσου χαμηλός 

τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια με προβλήματα όρασης (Rutkowskaetal., 

2016). Οι Cameto&Nagle (2007) οι οποίοι μελέτησαν την κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό εφήβων με οπτική αναπηρία δε βρήκαν συσχέτιση ανάμεσα στις 

επιδόσεις των ατόμων και το φύλο, όπως και οι Ribadietal., (1987) που μελέτησαν 

την ισορροπία σε τυφλούς εκ γενετής έφηβους. Ομοίως, ο Pereira (1990) μελέτησε 

την δυναμική και στατική ισορροπία παιδιών ηλικίας 6-13 ετών με οπτική αναπηρία 

και δε βρήκε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Ενδεχομένως οι διαφορετικές επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών με οπτική 

αναπηρία, μπορεί να αντανακλούν  αφενός τις διαφορές στο σωματότυπο κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης και της ωρίμανσης (body composition) και αφετέρου τη 

φυσική δραστηριότητα των ατόμων, με τα κορίτσια να συμμετέχουν λιγότερο σε 

αθλητικές δραστηριότητες (Aslan, Calik&Kitis, 2012). 

 

5.6 Χρονολογική ηλικία και κινητικές δεξιότητες 

 

 Οι έρευνες έχουν δώσει αντιφατικά αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση 

της ηλικίας στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων στα άτομα με οπτική αναπηρία.  

Στα βλέποντα παιδιά, ο μυϊκός συντονισμός αυξάνεται σταδιακά με την ηλικία  

καθώς και η ισορροπία –ιδιαίτερα τα κορίτσια έχουν πιο γρήγορη ανάπτυξη από τα 

αγόρια μέχρι την εφηβεία. Μετά την εφηβεία, τα αγόρια υπερτερούν έναντι των 
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κοριτσιών (Nolanetal., 2005, Steindletal., 2006). Σύμφωνα με τον Ljach (2003), η 

ικανότητα να διατηρεί κανείς στατική αλλά και δυναμική ισορροπία, είναι κάτι που 

βελτιώνεται με τα χρόνια και κατακτάται στην ηλικία των 15 ετών για τα αγόρια και 

στα 17 έτη για τα κορίτσια. Οι Lionsetal., (2013), υποστηρίζουν ότι τα άτομα με 

συγγενή στραβισμό ή τα άτομα που αναπτύσσουν στραβισμό πολύ νωρίς μετά την 

γέννηση τους έχουν στατιστικά χειρότερη στατική και δυναμική ισορροπία.  

Οι Cameto&Nagle (2007) οι οποίοι μελέτησαν την κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό εφήβων με οπτική αναπηρία δε βρήκαν συσχέτιση ανάμεσα στις 

επιδόσεις των ατόμων και την χρονολογική τους ηλικία. Οι Bouchard&Tetrault 

(2000), καθώς και οι Fotiadouetal., (2014) υποστηρίζουν επίσης ότιοι κινητικές 

επιδόσεις των ατόμων με προβλήματα όρασης δεν άλλαζαν ανάλογα με την ηλικία. 

Επίσης, οι Houwenetal., (2009) κατέληξαν στο ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για 

την επίδραση της ηλικίας στις κινητικές επιδόσεις, ενώ και οι Haibachetal., (2014) δε 

βρήκαν βελτίωση των ατόμων όσον αφορά τον μυϊκό συντονισμό του σώματος. 

Ενδεχομένως η πρόοδος των παιδιών να λιμνάζει λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και 

περιορισμένης συμμετοχής σε δραστηριότητες  (Reimeretal., 2015). 

Από την άλλη πλευρά, η Gipsman (1981) που μελέτησε τυφλά παιδιά ηλικίας 

12-14 και ηλικίας 8-10 ετών, βρήκε ότι η δυναμική ισορροπία των μεγαλύτερων 

ατόμων ήταν καλύτερη. Επίσης, οι Reimeretal. (1999) βρήκαν ότι τα μεγαλύτερα 

παιδιά με μειωμένη όραση χρειάζονταν λιγότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν μία 

manual dexterity task (χειροκίνητη δραστηριότητα) σε σχέση με τα μικρότερης 

ηλικίας παιδιά, αν και οι ίδιοι ερευνητές σε άλλη μελέτη σημειώνουν ότι η πρόοδος 

των παιδιών συνεχίζει να αυξάνεται μόνο μέχρι την ηλικία των 10 ετών (Reimeretal., 

2015). Φαίνεται πως στα πολύ μικρά παιδιά, ηλικίας 4 έως 5 ετών οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν με την λεπτή κινητικότητα σχετίζονται με τους λιγότερους 
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αντισταθμιστικούς μηχανισμούς που έχουν αναπτύξει. Ο αυτοματισμός των κινήσεων 

έρχεται μέσω συχνής επανάληψης και άρα συμβαίνει σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

5.7 Βαθμός οπτικής αναπηρίας και κινητικές επιδόσεις 

 

Θεωρητικά, όσο μεγαλύτερη η οπτική αναπηρία, τόσο μεγαλύτερη η δυσκολία 

στις κινητικές δεξιότητες. Ωστόσο, αυτό δεν συνάδει πάντα με τα αποτελέσματα των 

ερευνών. Οι Abdullahetal., (2014) στην μελέτη τους, δεν βρήκαν συσχέτιση ανάμεσα 

στο βαθμό αναπηρίας και στις δεξιότητες αδρής κινητικότητας. Επίσης οι 

Fotiadouetal., (2014)  δε βρήκαν στατιστικά σημαντική απόκλιση  ανάμεσα στις 

κινητικές επιδόσεις των μεγαλύτερων και των μικρότερων ατόμων.  

Αντίθετα, οι Rutkowska, etal. (2015) υποστηρίζουν πως όσο μεγαλύτερη είναι 

η οπτική αναπηρία, τόσο μεγαλύτερη η δυσκολία διατήρησης ισορροπίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο η άποψη ότι η στατική ισορροπία των ατόμων με 

ήπια οπτική αναπηρία ήταν χειρότερη από των ατόμων με σοβαρή οπτική αναπηρία 

(Grbovic&Jorgic, 2017). 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η περιφερειακή όραση είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για την στατική ισορροπία (Bril & Breniere, 1993) και όχι η κεντρική όραση. Έτσι, 

άτομα με ήπια οπτική αναπηρία που έχουν όμως κεντρική όραση, δίνουν φτωχά 

αποτελέσματα, ενώ άτομα με σοβαρή αναπηρία που βασίζονται ως επί το πλείστον 

στην ελλειματική περιφερειακή όραση φαίνεται να υπερτερούν από τα άτομα με ήπια 

οπτική αναπηρία (Grbovic&Jorgic, 2017). 
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5.8 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις έρευνες συμπεραίνουμε αφενός ότι ο αριθμός 

των ερευνών είναι πραγματικά πολύ μικρός και αφετέρου τα αποτελέσματα δεν 

συμφωνούν μεταξύ τους. Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στη δυσκολία 

ανεύρεσης μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων που να πληροί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις γεγονός που αποτρέπει τους ερευνητές, καθώς και στα διαγνωστικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Επίσης τα τελευταία χρόνια υπάρχει στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου νομοθεσία που προωθεί την ενσωμάτωση των 

παιδιών με αναπηρία στα γενικά σχολεία, κατά συνέπεια είναι δύσκολο να βρεθούν 

παιδιά σε ειδικά σχολεία ή ιδρύματα. 

Σύμφωνα με άρθρο ανασκόπησης των Houwenetal., (2009), η μεγάλη 

απόκλιση στα αποτελέσματα των διαφόρων ερευνών οφείλονται σε ένα βαθμό και 

στα διαγνωστικά εργαλεία. Ενδεχομένως τα διαγνωστικά τεστ δεν έχουν αρκετή 

εξειδίκευση ώστε να πιάσουν τις διαφορές (Reimeretal., 2015). 

Συγκεκριμένα, τα περισσότερα διαγνωστικά τεστ που χρησιμοποιούνται δεν 

είναι σχεδιασμένα για μελέτη ατόμων με οπτική αναπηρία και είτε δεν γίνονται οι 

κατάλληλες προσαρμογές, είτε δεν ελέγχεται η αξιοπιστία τους. Ορισμένοι ερευνητές 

προσάρμοσαν τα ήδη υπάρχοντα διαγνωστικά τεστ (δίνοντας προφορικές οδηγίες 

στους συμμετέχοντες, χρησιμοποίηση των άλλων αισθήσεων, χρησιμοποίηση 

έντονων χρωμάτων κ.ά.) προκειμένου να τα εφαρμόσουν. Αν και θεωρείται ότι οι 

προσαρμογές δεν αλλοίωσαν τα αποτελέσματα (Houwenetal., 2009), ωστόσο οι 

Skaggs and Hopper (1996) υποστηρίζουν ότι θα ήταν προτιμότερο οι ερευνητές να 

αναπτύξουν διαγνωστικά τεστ που να απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα με 

προβλήματα όρασης. Επιπρόσθετα, αντί για εξειδικευμένα τεστ χρησιμοποιούνται 
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πολλές φορές ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες ή το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. Τις περισσότερες φορές το δείγμα είναι μικρό και η 

τεράστια ποικιλότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται καθιστά μια μετα-ανάλυση 

αδύνατη. 

Ένας ακόμα λόγος που τα αποτέλεσμα των ερευνών όσον αφορά στις 

επιδόσεις των παιδιών με μειωμένη όραση είναι πολύ αντιφατικά, είναι ότι οι ομάδες 

των ατόμων με μειωμένη όραση είναι σημαντικά ανομοιογενείς. Στις περισσότερες 

μελέτες, δεν γίνεται διάκριση του βαθμού της οπτικής αναπηρίας, κάτι που έχει ως 

απόρροια να συμπεριλαμβάνονται άτομα με ήπια αναπηρία, αλλά και άτομα με 

σοβαρά προβλήματα όρασης. Για παράδειγμα οι Bouchard&Tetrault (2000) είχαν 

παιδιά με ήπια αναπηρία στο δείγμα τους, ενώ οι Αtasavun Uysal etal., (2011) 

συμπεριέλαβαν και βαριές και ελαφριές περιπτώσεις και η αδρή κινητικότητα των 

παιδιών μειώθηκε, ενώ η πρώτη ομάδα δεν βρήκε διαφορές με τα βλέποντα παιδιά. 

Επίσης, δεν γίνεται διάκριση των παθήσεων από τις οποίες πάσχουν τα άτομα. Στις 

περισσότερες μελέτες, το δείγμα περιλαμβάνει άτομα με διάφορες οπτικές παθήσεις. 

Οι Siddiquietal., (2005), μελέτησαν την λειτουργικότητα ατόμων 6-16 ετών σε σχέση 

με την κινητική τους ικανότητα εστιάζοντας κυρίως σε δύο τομείς : την ικανότητα 

ελέγχου πάνω στις κινήσεις του σώματος και τις κινήσεις στο περιβάλλοντα χώρο και 

πώς τα παιδιά χρησιμοποιούσαν την όραση τους σε καθημερινές δραστηριότητες, 

όπως ο συντονισμός ματιού-χεριού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με 

συγγενή καταρράχτη τα πήγαν σχεδόν εξίσου καλά με τα βλέποντα, ενώ τα παιδιά με 

παθήσεις του αμφιβληστροειδούς ή του οπτικού νεύρου είχαν χειρότερες επιδόσεις. 

 Συγκεντρώνοντας όλα τα αποτελέσματα μπορούμε να προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή. Καταρχήν 

αποδεικνύεται ότι η οπτική αναπηρία επηρεάζει την κινητική ανάπτυξη και 
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συγκεκριμένα την ισορροπία των ατόμων και τον μυϊκό συντονισμό καθώς και 

οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί ακρίβεια και ταχύτητα. Ο βαθμός της οπτικής 

αναπηρίας δεν συνδέεται άμεσα με τις κινητικές επιδόσεις, αλλά η κινητική επίδοση 

εξαρτάται από την εκάστοτε δραστηριότητα καθώς επίσης σημαντικό ρόλο παίζει το 

είδος της αναπηρίας –αν λ.χ. έχει βλάβη η περιφερειακή ή η κεντρική όραση του 

ατόμου. Όσον αφορά στις μεταβλητές του φύλου και της χρονολογικής ηλικίας οι 

μελέτες έχουν δώσει αντιφατικά αποτελέσματα.  

Η τύφλωση επηρεάζει την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων όπως 

αποδεικνύεται σε όλες τις μελέτες. Ωστόσο δε μπορούμε να εξάγουμε αποτέλεσμα  

που σχετίζεται με την επίκτητη και την εκ γενετής τύφλωση. Φαίνεται πως τα μεν 

τυφλά εκ γενετής άτομα αναπτύσσουν από πολύ νωρίς στρατηγικές αντιμετώπισης 

των καθημερινών αναγκών που προκύπτουν και τα δε άτομα με επίκτητη τύφλωση 

έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσουν αντίληψη του χώρου πριν χαθεί η όραση τους 

και το εκμεταλλεύονται. 

 

5.8 Νευρωνικά δίκτυα, όραση και κινητικότητα 

 

Τα γενετικά προγράμματα  της ανάπτυξης του νευρικού συστήματας δεν 

λειτουργούν «εν κενώ», αλλά η ανάπτυξη προέρχεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις 

των νευρώνων με το περιβάλλον. Γνωρίζουμε ακόμη ότι η επίδραση μιας 

συγκεκριμένης εμπειρίας στην ανάπτυξη εξαρτάται από το πότε θα συμβεί κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης. Υπάρχει μια ευαίσθητη κρίσιμη περίοδος που τα νευρωνικά 

κυκλώματα του εγκεφάλου εξευγενίζονται –αν σε αυτό το χρονικό διάστημα ο 

εγκέφαλος του αναπτυσσόμενου ατόμου δε δεχτεί ερεθίσματα, οι νευρώνες δεν 
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επιβιώνουν και αυτή η κρίσιμη περίοδος χάνεται για πάντα (Knusden, 2004). 

Γνωρίζουμε ότι επίμυες που μεγάλωσαν στο σκοτάδι έχουν λιγότερες συνάψεις και 

λιγότερα νευρικά κύτταρα στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό και επίσης είχαν ελλείμματα 

στην αντίληψη της μορφής και του βάθους ως ενήλικες. Αντίθετα η έκθεση σε 

εμπλουτισμένο σε ερεθίσματα περιβάλλον είχε ευεργετικά αποτελέσματα στην 

νευρωνική ανάπτυξη του εγκεφάλου, κάτι που επιβεβαιώνεται και στους ανθρώπινους 

εγκεφάλους. 

Οι μηχανιμοί με τους οποίους η εμπειρία ασκεί τις επιδράσεις της στον 

εγκέφαλο δεν είναι κατανοητοί, όχι γιατί δεν έχουν ερευνηθεί ενδελεχώς, αλλά γιατί ο 

αριθμός τους φαίνεται να είναι πάρα πολύ μεγάλος (Feldman&Brecht, 2005). 

Προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος την σχέση ανάμεσα στην όραση και 

την κίνηση είναι απαραίτητο να εξετάσουμε το θέμα από την πλευρά του εγκεφάλου 

καθώς αυτός είναι σε μεγάλο βαθμό ο υπαίτιος της συμπεριφοράς ενός ατόμου.  

Τα μάτια όπως και τα όργανα ισορροπίας του ωτός και οι υποδοχείς στο 

δέρμα και τους μύες παρακολουθούν και καταγράφουν αδιαλλείπτως πληροφορίες τις 

οποίες στην συνέχεια διοχετεύουν στα διάφορα αισθητικοκινητικά κυκλώματα του 

εγκεφάλου και έτσι ουσιαστικά το αισθητικό ερέθισμα (είσοδος) πυροδοτεί μια 

κινητική απάντηση (έξοδος). Είναι πασιφανές ότι στα νεαρά άτομα με προβληματική 

όραση τα σήματα που λαμβάνει το μυαλό είναι ελλειπή –στην καλύτερη περίπτωση- 

και άρα και οι κινητικές αποκρίσεις είναι ανάλογες (Tunik, Frey, Grfton, 2005). Το 

νευρικό σύστημα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τις αρχικές θέσεις των τμημάτων του 

σώματος που πρόκειται να μετακινηθούν, όπως επίσης και τις θέσεις των 

αντικειμένων με τα οποία το σώμα θα αλληλεπιδράσει. Η περιοχή του εγκεφάλου που 

ασχολείται και με τις δύο αυτές διαδικασίες είναι ο οπίσθιος βρεγματικός συνερμικός 

φλοιός και αυτό γιατί λαμβάνει τα περισσότερα αισθητικά ερεθίσματα. Βλάβη σε 
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αυτήν την περιοχή ή μη σωστή τροφοδότηση με ερεθίσματα-πληροφορίες (όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση των τυφλών ατόμων) μπορεί να οδηγήσει σε μια πλειάδα 

αισθητικοκινητικών ελλειμμάτων. Μεταξύ αυτών μπορεί να υπάρχουν ελλείμματα 

στην αντίληψη και στην μνήμη χωρικών σχέσεων, την ακρίβεια της κίνησης της 

έκτασης του χεριού και της σύλληψης, τον έλεγχο των οφθαλμικών κινήσεων και την 

προσοχή (Freund, 2003). Υποστηρίζεται λοιπόν σε μεγάλο βαθμό ότι βλάβη στο 

οπτικό σύστημα, συνεπάγεται και καταστροφή νευρωνικώνεγκεφαλικώ κυκλωμάτων 

με συνακόλουθη μειωμένη κινητική ικανότητα. Το πώς ο εγκέφαλος κατορθώνει σε 

κάποιος βάθμο να αναπληρώσει αυτό το έλλειμμα, είναι άξιο θαυμασμού, όμως 

ακόμη δε γνωρίζουμε με βεβαιότητα τον τρόπο που γίνεται αυτή η αλλαγή στους 

νευρώνες του εγκεφάλου. 

 

5.9 Προγράμματα παρέμβασης  για την φυσική κατάσταση/υγεία των παιδιών με 

οπτική αναπηρία 

 

Με βάση τις έρευνες φαίνεται ότι τα προγράμματα παρέμβασης που αφορούν 

στην άσκηση έχουν ευεγερτική επίδραση στα άτομα με οπτική αναπηρία (Shindoetal., 

1987, Ponchilliaetal., 2005, Robinsonetal., 2007,McMahon, 2013). Θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η έγκαιρη παρέμβαση δεν ενδυναμώνει μόνο το ίδιο το παιδί, αλλά και 

την οικογένεια του. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι και οι γονείς των παιδιών με αναπηρία 

χρήζουν υποστήριξης και επαγγελματικής βοήθειας καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν 

πολλές δυσκολίες για τις οποίες δεν ήταν προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι. 

Έρευνες έχουν δείξει πως μητέρες τυφλών παιδιών έχουν κακή διάθεση, αν όχι 

καταθλιπτική συμπεριφορά εξαιτίας της πάθησης του παιδιού, κάτι που ανακόπτει 

την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και δημιουργεί αρνητικό δεσμό 
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προσκόλλησης με τη μητέρα και περισσότερα ελλείμματα στην κοινωνική, γνωσιακή 

και κινητική ανάπτυξη (Warren, 1994). 

Οι Mohantyetal., (2015, 2016) διαπίστωσαν ότι ακόμη και μία ήπιας μορφής 

άκσηση όπως η εκπαίδευση με ένα πρόγραμμα γιόγκα για ένα σύντομο σχετικά 

χρονικό διάστημα (16 εβδομάδες) μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα πάνω 

στην μυϊκή ενδυνάμωση των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης. Επίσης τα 

άτομα είχαν μεγαλύτερη ταχύτητα στην κίνησή τους μετά τα μαθήματα της yoga και 

αυτή είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι πρόκειται για ένα ασφαλή και αποτελεσματικό 

τρόπο εκγύμνασης. 

Το πρόγραμμα για την διατήρηση καλύτερηςδυναμικής ισορροπίας που 

πραγματοποίησαν οι Jazi, Purrajabi, Movahedi, &Jalali (2012) σε ένα ιρανικό σχολείο 

έδωσε πολύ θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, βελτιώθηκε η 

ιδιοδεκτική αίσθηση των παιδιών με αναπηρία καθώς και έγινε καλύτερη χρήση του 

αιθουσαίου συστήματος ισορροπίας, αν και απαιτούνται και άλλες έρευνες 

προκειμένου να αποδειχθεί ο ακριβής ρόλτος της κιναισθησίας. Η καλυτέρευση της 

δυναμικής ισορροπίας σημαίνει λιγότερες πτώσεις και άρα καλύτερη ποιότητα ζωής 

για τα τυφλά άτομα. 

Επίσης, οι Mavrovouniotisetal., (2013) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 

ακόμη και η εκμάθηση παραδοσιακών ελληνικών χορών και το πιλάτες συμβάλλουν 

θετικά στην βελτίωση της δυναμικής και της στατικής ισορροπίας τυφλών ατόμων. 

To goalball δημιουργήθηκε από τους Hans Lorenzen και Sepp Reindle το 

1946 προκειμένου να αθλούνται οι τυφλοί βετεράνοι του πολέμου και 

πρωτοεμφανίστηκε στους Παραολυμπιακούς του Τορόντο το 1976 και έκτοτε δεν 

έχει σταματήσει ποτέ να παίζεται. Απευθύνεται αποκλειστικά σε τυφλούς παίκτες. Οι 

Colaketal., (2004) διαπίστωσαν πως έφηβοι παίκτες του αθλήματος είχαν βελτίωση 
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σε πολλές κινητικές δεξιότητες όπως ευλυγισία των άνω άκρων, μυϊκή δύναμη, 

ισορροπία και κινητικότητα των άκρων σε σχέση με μη παίκτες. Τα αποτελέσματα 

στην διατήρηση της ισορροπίας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τους παίκτες γιατί 

πρέπει να κινούνται γρήγορα και να προσαρμόζουν διαρκώς τη θέση και τη στάση 

του σώματος τους κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ τα τυφλά άτομα. 

Το goalball επίσης φάνηκε να βοηθά τα τυφλά παιδιά στην έρευνα των 

Caliskanetal., (2011), όσον αφορά στη μείωση του λίπους στο σώμα. Αντίθετα ο 

δείκτης μάζας σώματος μειώθηκε μόνο στα κόριτσια και όχι στα αγόρια, ενδεχομένως 

γιατί αυξήθηκε η μυϊκή μάζα. Ο δείκτης μάζας σώματος όμως δεν μειώθηκε ούτε 

στην έρευνα των Chao-Chien, &Shih-Yen, (2011) από την Ταϊβάνοι οποίοι 

διερεύνησαν την επίδραση που θα είχε μια απλή άσκηση όπως το να πηδάς σχοινάκι 

(rope jumping)στην φυσική κατάσταση και την υγεία των εφήβων με οπτική 

αναπηρία. Φαίνεται πως για να μειωθεί ο δείκτης μάζας σώματος δεν αρκεί η φυσική 

δραστηριότητα, αλλά και σωστή και μετρημένη κατανάλωση θερμίδων. 

Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο τα άτομα να συμμετέχουν σε αθλήματα ή 

ειδικές αθλητικές δραστηριότητες. Όπως φάνηκε και από την έρευνα των Akietal., 

(2007), ακόμη και απλές ασκήσεις ενδυνάμωσης που πραγματοποιούνται στο σπίτι 

βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών με οπτική αναπηρία., αν και τα  

αποτελέσματα ήταν πιο θετικά όταν οι ασκήσεις πραγματοποιούνταν από έναν 

φυσιοθεραπευτή. Ενδεχομένως οι εξειδικευμένες γνώσεις να είναι πιο 

αποτελεσματικές για τις ειδικές περιπτώσεις ή είναι πιθανό ότι και μόνο η παρουσία 

ενός επαγγελματία –έναντι των γονιών- είναι πιο ισχυρό κίνητρο για να ασχοληθούν 

πιο σοβαρά τα παιδιά με οπτική αναπηρία. 

H ηλικία των ατόμων φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο ειδικά στο άθλημα 

του goalball, σύμφωνα με τους Caliskan etal., (2011), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η 
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ωριμότητα των εφήβων σε σχέση με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας συμβάλλει στα 

θετικότερα αποτελέσματα. 

Οι Christodoulou etal., (2017) παρατήρησαν πως ένα πολύ καλά σχεδιασμένο 

πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών με οπτική αναπηρία όχι μόνο 

βελτιώνει τις κινητικές τους δεξιότητες, αλλά επιπρόσθετα τα χαροποιεί κιόλας σε 

σημείο που δεν ήθελαν να χάνουν μάθημα. Φαίνεται πως εκτός από τη βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης, σημαντική ώθηση έλαβε και η αυτοπεποίθηση και η ψυχική 

διάθεση των ατόμων. 

 

5.10 Μελλοντικές προτάσεις 

 

Τα παιδιά με οπτική αναπηρία είναι σε θέση να αποκτήσουν δεξιότητες αδρής 

κινητικότητας όπως και οι βλέποντες συνομήλικοι τους  (Blessingetal., 1993, 

Singh&Singh, 1993), αρκεί να τους δοθεί τόπος και χρόνος (Lieberman, 

Ponchillia&Ponchillia, 2013). Πιο συγκεκριμένα, οι Houwenetal. (2008) 

υποστηρίζουν ότι ορισμένες προσαρμογές, όπως περισσότερος χρόνος, σταθερό 

περιβάλλον και χρησιμοποίηση αισθητηριακών ερεθισμάτων (οπτικών όπου γίνεται 

και ακουστικών), βελτιστοποιούν την κινητική απόδοση των παιδιών με προβλήματα 

όρασης. O Winnick (1985) υποστήριξε ότι οι τυφλοί μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες αρκεί να τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες και 

να πάψει η υπερπροστασία τόσο των γονιών όσο και των εκπαιδευτικών. 

Οι χαμηλές κινητικές επιδόσεις μπορεί εν μέρει να οφείλονται σε μειωμένες 

δυνατότητες των ατόμων να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες (Holbrook, 

Caputo, Fuller, Perry&Morgan, 2009, Kozub&Oh, 2004, Shapiroetal., 2005). Αυτό 

πολλές φορές συμβαίνει διότι οι καθηγητές φυσικής αγωγής δεν γνωρίζουν πώς να 
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προσαρμόσουν την γυμναστική στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

(Conroy, 2012, Liebermanetal., 2002, Perkinsetal., 2013). 

Εν κατακλείδει μπορούμε να πούμε ότι η κινητική απόδοση (motor 

performance) των παιδιών επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες 

όπως μεταβλητές που σχετίζονται με το ίδιο το παιδί, μεταβλητές που αφορούν στο 

περιβάλλον του και τις ευκαιρίες που του δίνονται, ή τα εμπόδια που συναντάει και 

τέλος η ίδια η φύση των διαφόρων δραστηριοτήτων . 

Όσον αφορά στις προσωπικές μεταβλητές, όπως το φύλο, η ηλικία, ο 

σωματότυπος, η φυσική κατάσταση, οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν δώσει 

διφορούμενα αποτελέσματα. Οι Ungar, Blades and Spencer (1995) υποστηρίζουν ότι 

στα εκ γενετής τυφλά άτομα είναι οι στρατηγικές που αναγκάζονται να υιοθετήσουν 

από την αρχή της ζωής τους που τους κάνει να τα καταφέρνουν στην εκτέλεση των 

κινητικών δραστηριοτήτων παρά η χρονολογική ηλικία ή ο βαθμός τυφλότητας. Οι 

περιβαλλοντικές μεταβλητές είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, καθώς διαφαίνεται 

ότι οι διαφοροποιήσεις στις ικανότητες και στα χαρακτηριστικά των παιδιών έχουν 

άμεση σχέση με τις διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές τους συνθήκες. Τα νήπια 

και τα τυφλά παιδιά που βιώνουν ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον και 

ενθαρρύνονται ως προς την δραστηριοποίηση τους ως προς αυτό, αντί να 

προστατεύονται, εμφανίζουν καλύτερα αναπτυγμένες αντιληπτικές –κινητικές 

συμπεριφορές. Η κοινωνικοποίηση ενός παιδιού με προβλήματα όρασης επηρεάζεται 

περισσότερο από το κοινωνικό του περιβάλλον παρά από το οπτικό του πρόβλημα. Οι 

Ayvazoglou, Oh&Kozub (2006), υποστηρίζουν ότι οι γονείς των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να προβάλλουν θετικά μοντέλα για την 

κινητική συμπεριφορά για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να γίνουν πιο ενεργά. 
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Σύμφωνα με τους Ponchillia, Armbruster&Wiebold (2005), το 42% των 

ατόμων με αναπηρία ηλικίας 8 έως 19 ετών δεν συμμετέχουν σε προγράμματα 

φυσικής αγωγής και ως εκ τούτου δεν αναπτύσσουν τις κινητικές τους ικανότητες. 

Φαίνεται πως όταν τα άτομα δραστηριοποιούνται σε ειδικά προγράμματα, τότε οι 

ικανότητες τους βελτιώνονται αισθητά (Fazzietal., 2005, Jazietal., 2012). 

Σύμφωνα με ερευνητές και ειδικούς σε θέματα ανάπτυξης, η έγκαιρη 

παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας γιατί αποτρέπει τον μελλοντικό αποκλεισμό του 

ατόμου από την κοινωνική και οικονομική ζωή στα κατοπινά χρόνια. 

Όταν χρησιμοποιείται το συγκριτικό μοντέλο, η ανάπτυξη των τυφλών 

παιδιών αξιολογείται σύμφωνα με τις νόρμες των βλεπόντων παιδιών. Η χρήση του 

συγκεκριμένου μοντέλου διαμόρφωσε μια αξιοσημείωτη βιβλιογραφία η οποία με τη  

σειρά της καθιέρωσε μια ιδιαίτερη άποψη για τα τυφλά παιδιά, η οποία υποστηρίζει 

ότι μπορεί το τελικό επίπεδο των τυφλών παιδιών να είναι επαρκές, αλλά η πρόοδος 

της ανάπτυξης καθυστερεί. Η άποψη αυτή ωστόσο τείνει να διαμορφώνει 

συγκεκριμένες προσδοκίες για τα τυφλά παιδιά, γιατί σύμφωνα με το φαινόμενο 

Πυγμαλίωνα –η αυτοεκπληρούμενη προσδοκία, διαφορετικά-οι χαμηλές προσδοκίες 

επιφέρουν χαμηλά αποτελέσματα (Warren, 1994) άποψη που ασπάζονται οι 

επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι γονείς και τελικά υιοθετούν τα ίδια τα παιδιά. 

 Όταν όμως οι έρευνες προσανατολίζονται στις ατομικές διαφορές και τους 

παράγοντες που τις προκαλούν, προκύπτει μια διαφορετική «αλήθεια», η οποία 

αποκαλύπτει ότι η αναπτυξιακή πορεία ακολουθεί τουλάχιστον την νόρμα που ισχύει 

για τα βλέποντα παιδιά. 

Όσο περισσότεροι γονείς πείθονται ότι τα παιδιά τους έχουν πολλές 

δυνατότητες που μπορεί να μετατραπούν σε ικανότητες με την κατάλληλη 
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καθοδήγηση και ενθάρρυνση, τότε ίσως διαπιστώσουμε ότι περισσότερα παιδιά 

παρουσιάζουν μοτίβα ανάπτυξης πιο προσαρμοστικά. 
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