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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Με την παρουσίαση της διατριβής µου ολοκληρώνω έναν κύκλο σπουδών που 

ξεκίνησε από το 1987 µε την εισαγωγή µου στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισµού (T.E.Φ.A.A.) του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και συνεχίστηκε µε 

τις µεταπτυχιακές µου σπουδές στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης (Π.Τ.∆.Ε.), όπου και εκπονήθηκε και η παρούσα ερευνητική εργασία. 

Στην πορεία των σπουδών µου είχα πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγωγή 

και την εκπαίδευση του παιδιού, τόσο του νηπιαγωγείου όσο και του δηµοτικού 

σχολείου, γεγονός που µε οδήγησε στην επιλογή του Π.Τ.∆.Ε. του Παν/µίου Κρήτης για 

τη συνέχισή τους.  

Συνοδοιπόρους στην πορεία µου αυτή είχα πάντα τους γονείς µου, αργότερα το 

σύζυγο και την κόρη µου, τους οποίους δεν εχω λόγια να ευχαριστήσω για την αµέριστη 

συµπαράστασή τους. 

Καθοδηγητές και εµψυχωτές µου υπήρξαν τα τρία µέλη της συµβουλευτικής µου 

επιτροπής, ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Ι. Βάµβουκας (επόπτης της εργασίας µου), η 

Καθηγήτρια κ. ∆ήµητρα Κουτσούκη-Κοσκινά και η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ευφηµία 

Τάφα (µέλη της τριµελούς επιτροπής µου).  Οι συµβουλές τους στάθηκαν για µένα 

καθοριστηκές στην προσπάθειά µου αυτή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ: 

Τον επόπτη της εργασίας µου, κ. Μιχάλη Ι. Βάµβουκα (Καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε. 

του Παν/µίου Κρήτης), για τους προβληµατισµούς που µου δηµιούργησε κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεών µας, που µε βοήθησαν να οριοθετήσω τη µελέτη µου και να 

οργανώσω την έρευνά µου, αλλά και για τις εύστοχες διορθώσεις και παρατηρήσεις του 

κατά την περίοδο της συγγραφής, που συνέβαλαν στην καλύτερη διαµόρφωση της δοµής 

και της κατανόησης του περιεχοµένου της εργασίας αυτής. 

Την κ. ∆ήµητρα Κουτσούκη (Καθηγήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Παν/µίου 

Αθηνών), για την προθυµία της να συναντηθούµε όποτε αυτό ήταν δυνατό, λόγο της 

απόστασης. Οι συµβουλές της, κατά την περίοδο επεξεργασίας του κριτηρίου της 

έρευνας στάθηκαν καθοριστηκές στην τελική του διαµόρφωση. Την ευχαριστώ ακόµα 

για την επιµονή της σχετικά µε τον έλεγχο της αξιοπιστίας του κριτηρίου που 

κατασκαυάσαµε, δίνοντας έτσι στην έρευνά µας µεγαλύτερο κύρος. 
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Την κ. Ευφηµία Τάφα (Επίκουρη Καθηγήτρια του Π.Τ.Π.Ε. του Παν/µιου 

Κρήτης), για τη συµπαράστασή της σε όλα τα στάδια της εργασίας µου, για τις 

συζητήσεις και τις συµβουλές της σχετικά µε τη γραφή των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. 

Οι ευχαριστίες όµως που οφείλω δεν τελειώνουν εδώ⋅ θα ήθελα ακόµα να 

ευχαριστήσω:  

Τον κ. Νικόλαο Ανδρεαδάκη (Επίκουρο Καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε. του Παν/µίου 

Κρήτης), για την ανεκτίµητη βοήθειά του στο επίπεδο της στατιστικής επεξεργασίας των 

δεδοµένων, αλλά και την αµέριστη συµπαράστασή του καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εργασίας µου. 

Τις Σχολικούς Συµβούλους προσχολικής εκπαίδευσης κ.κ. Νίκη ∆ελικανάκη και 

Αγγελική Μάλµου για τη διευκόλυνσή που µου παρείχαν στην επικοινωνία µε τα 

νηπιαγωγεία που επιλέχθηκαν για την εφαρµογή της έρευνας. 

Τις νηπιαγωγούς κ.κ. Μαριάνθη Ατσαλή, Μαρία Ταταράκη, Μαρία Τσαγκαράκη 

και Ευστρατία Φουντουλάκη για την πολύτιµη βοήθειά τους στο στάδιο της εφαρµογής 

του πειραµατικού προγράµµατος, αλλά και τις νηπιαγωγούς των τάξεων που αποτέλεσαν 

την οµάδα ελέγχου, για την πρόθυµη συµµετοχή τους στην έρευνα.    

Όλα τα νήπια που έλαβαν µέρος στην έρευνα για την άψογη συνεργασία τους 

κατά τη διαδικασία της επίδοσης του κριτηρίου και την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, για τη θερµή υποδοχή που µου επιφύλλασσαν σε κάθε µας συνάντηση 

και για τα όσα µε δίδαξαν. 

 

Έχοντας τελειώσει τις ευχαριστίες µου, µε την ελπίδα να µην έχω ξεχάσει 

κανέναν, οφείλω να οµολογήσω ότι θα ήταν αδύνατο να φέρω σε πέρας, µόνη µου, µια 

τέτοια εργασία, χωρίς την υποστήριξη όλων αυτών των τόσο σηµαντικών και 

ξεχωριστών ανθρώπων, που βοήθησαν, καθένας µε τον τρόπο του, βάζοντας ένα 

λιθαράκι προς την ολοκλήρωσή της.  

Τους ευχαριστώ πολύ όλους 

Καλλιόπη Τρούλη 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η συστηµατική εκµάθηση της δεξιότητας της γραφής αποτελεί µια από τις 

βασικές µαθήσεις µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπο το παιδί µε την είσοδό του στο 

δηµοτικό σχολείο. Γι’ αυτό, η δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα ευνοήσουν την 

επιτυχή της προσέγγιση από το παιδί, απασχολεί έντονα τους µελετητές της προσχολικής 

ηλικίας.  

Η ψυχοκινητική αγωγή, ως εκπαιδευτική προσέγγιση που στοχεύει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, µε µεγάλη εφαρµογή και αποδοχή στην εκπαίδευση, 

ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες (Le Boulche, 1984, Durivage, 1987, De Lièvre & Staes, 

1993, Bolduc, 1997), οφείλει, στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, να 

προετοιµάσει το παιδί για την κατάκτηση των στοιχείων εκείνων χωρίς τα οποία 

απειλείται µε αποτυχία, όπως: η δόµηση του σωµατικού σχήµατος, η ανάπτυξη της 

λεπτής κινητικότητας και του οπτικο-κινητικού συντονισµού, η σταθεροποίηση της 

πλευρίωσης, η κατάκτηση των χωρικών και χρονικών εννοιών, ο έλεγχος του µυϊκού 

τόνου (Le Camus, 1990, Contant & Calza, 1994, Corraze, 1998), στοιχεία απαραίτητα 

για την εκµάθηση της γραφής. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε ότι η ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού 

συνδέεται στενά µε τη γραφή, καθώς η εκµάθησή της αποτελεί µια πολύπλοκη 

διαδικασία της οποίας η επιτυχής παραγωγή εξαρτάται όχι µόνο από γνωστικούς αλλά 

και από ψυχοκινητικούς παράγοντες, των οποίων η σχέση µε τη γραφή έχει κριθεί από 

πολλούς ερευνητές σηµαντική. Το νηπιαγωγείο οφείλει να στηρίξει το παιδί σ’ αυτή την 

προσπάθεια, βοηθώντας το να αναπτύξει τις αναγκαίες προϋποθέσεις που θα το 

οδηγήσουν σε µια επιτυχηµένη γραφή. 

Συµβολή στην ανάδειξη της σχέσης µεταξύ της γραφής και της ψυχοκινητικής 

αγωγής αποτελεί η έρευνά µας. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι στόχοι που τέθηκαν 

είναι ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και η αξιολόγηση  ενός πειραµατικού προγράµµατος στο 

πλαίσιο του προγράµµατος του νηπιαγωγείου, σύστοιχου προς την ψυχοκινητική 

ανάπτυξη του νηπίου.  
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Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας επιχειρήσαµε, αρχικά, µέσα από τη 

µελέτη της βιβλιογραφίας, να αναδείξουµε τους ψυχοκινητικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την εκµάθηση της γραφής στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και, 

στηριζόµενοι σ’ αυτούς, να εκπονήσουµε ένα πειραµατικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη 

της ψυχοκινητικής και γραφοκινητικής δεξιότητας των νηπίων. Στη συνέχεια 

υιοθετήσαµε την εφαρµογή ενός φυσικού πειραµατισµού. Με τη µέθοδο της τυχαίας 

δειγµατοληψίας επιλέξαµε 8 τάξεις νηπιαγωγείου (συνολικά 116 νήπια), τις οποίες 

χωρίσαµε σε δύο οµάδες, την πειραµατική και την ελέγχου, των οποίων στη συνέχεια 

επιβεβαιώσαµε την ισοδυναµία. Στην πειραµατική οµάδα εφαρµόσαµε το πειραµατικό 

πρόγραµµα που σχεδιάσαµε, ενώ, κατά την ίδια περίοδο, η οµάδα ελέγχου ακολούθησε 

το τυπικό-παραδοσιακό πρόγραµµα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου.  

Στην πειραµατική µας µελέτη διατυπώσαµε δύο γενικές υποθέσεις. Στην πρώτη 

υποθέσαµε ότι οι δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου) διαφέρουν σηµαντικά στις 

επιδόσεις τους στο σύνολο των ψυχοκινητικών δοκιµασιών, µετά την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος. Στη δεύτερη υποθέσαµε ότι οι δύο οµάδες (πειραµατική 

και ελέγχου) διαφέρουν σηµαντικά στις επιδόσεις τους στο σύνολο των γραφοκινητικών 

δοκιµασιών, µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος.  

Για τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας κατασκευάσαµε ένα κριτήριο 

µέτρησης της ψυχοκινητικής και της γραφοκινητικής δεξιότητας παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, που να ελέγχει τις ψυχοκινητικές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την 

κατάκτηση της κίνησης της γραφής, το οποίο και ελέξαµε για την αξιοπιστεία του. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψαν από τη σύγκριση των επιδόσεων της 

πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου, πριν (προ-τεστ) και µετά (µετα-τεστ) την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος.   

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας έδειξε ότι, το πειραµατικό 

πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στην πειραµατική οµάδα είχε σαν αποτέλεσµα τη 

βελτίωση των παραγόντων που αξιολογήθηκαν, σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου που 

ακολούθησε το τυπικό-παραδοσιακό πρόγραµµα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου.  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα, µας επιτρέπουν να ισχυριστούµε την 

αποτελεσµατικότητα του πειραµατικού µας προγράµµατος, που αν και είχε περιορισµένη 

διάρκεια 12 εβδοµάδων, απέδειξε ότι είναι ικανό να βελτιώσει την ψυχοκινητική και 
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γραφοκινητική δεξιότητα των παιδιών της πειραµατικής οµάδας, σε σχέση µε τα παιδιά 

της οµάδας ελέγχου. 

 



 14

RÉSUMÉ 
 
 

L'étude systématique de l’apprentissage de l'écriture est fondamentale. Elle  

constitue un des apprentissages de base avec lesquels se confronte l'enfant dès son entrée 

à l'école primaire. Pour ceci, la création des conditions qui encourageront son approche 

réussie par l'enfant, préoccupe intensément les expérimentateurs de l'âge préscolaire.    

L’éducation psychomotrice, en tant qu'approche éducative qui vise la croissance 

globale de l'enfant, a une grande application et acceptation au milieu de l'éducation, en 

particulier chez les petits (Le Boulche, 1984, Durivage, 1987, De Lièvre et Staes, 1993, 

Bolduc, 1997). Dans le cadre de l'éducation préscolaire, elle prépare l'enfant à acquérir 

les éléments sans lesquels il est menacé par l'échec, comme: la structuration du schéma 

corporel, la croissance de la motricité fine et la coordination oculomotrice, la stabilisation 

de la latéralité, la conquête des notions de l’espace et du temps, la maîtrise du tonus 

musculaire (Le Camus, 1990, Contant et Calza, 1994, Corraze, 1998), éléments essentiels 

pour l'apprentissage de l'écriture. 

L’étude bibliographique prouve que la croissance psychomotrice de l'enfant est 

reliée étroitement à l'écriture. Son apprentissage constitue un processus compliqué dont la 

production réussie dépend aussi bien de facteurs cognitifs que de facteurs psychomoteurs.  

La relation de ces derniers avec l'écriture a été jugée importante par plusieurs chercheurs. 

L’école maternelle doit donc soutenir l'enfant dans cet effort et l’aider à développer les 

conditions nécessaires pour le conduire vers une écriture réussie.  

Notre recherche contribue à mettre en évidence la relation entre l'écriture et 

l'éducation psychomotrice. Le but de celle-ci est le développement des habilités 

psychomotrices  et graphomotrices des enfants d’âge préscolaire. Les objectifs visés sont  

la planification, l'application et l'évaluation d’un programme expérimental dans le cadre  

du programme de l’école maternelle, compatible à la croissance psychomotrice de 

l’enfant d’âge préscolaire.  

  Pour l'accomplissement des objectifs de la recherche nous avons essayé, par 

l'étude de la bibliographie, de mettre en évidence les facteurs psychomoteurs qui 

influencent l’apprentissage de l’écriture chez les enfants d’âge préscolaire. Suite à cette 

étude, nous avons établi un programme expérimental pour le développement de la 
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croissance psychomotrice et graphomotrice des petits enfants. Nous avons appliqué une 

expérimentation en environnement naturel. La méthode d’échantillonnage aléatoire a été 

utilisée pour sélectionner 8 classes maternelles (au total 116 enfants d’âge maternel), que 

nous avons divisé en deux équipes: expérimentale et de contrôle; ensuite nous avons 

confirmé leur équivalence. Dans l'équipe expérimentale nous avons appliqué le 

programme expérimental que nous avons créé, alors que, pendant la même période, 

l'équipe de contrôle suivait le programme formel-traditionnel des activités de l’école 

maternelle.    

Dans notre étude expérimentale nous avons formulé deux hypothèses générales. 

D'abord nous avons supposé que les deux équipes (expérimentale et de contrôle) diffèrent 

considérablement dans leurs performances au total des épreuves psychomotrices, après 

l'application du programme expérimental. Deuxièmement nous avons supposé que les 

deux équipes (expérimentale et de contrôle) diffèrent considérablement dans leurs 

performances au total des épreuves graphomotrices, après l'application du programme 

expérimental.    

Pour sélectionner les éléments de la recherche nous avons créé un critère pour 

mesurer l’habilité psychomotrice et graphomotrice des enfants d’âge préscolaire, dont le 

but était de vérifier les conditions psychomotrices qui assurent la conquête du geste de 

l'écriture. Ce critère a été examiné pour sa fiabilité.  

Pour obtenir les résultats de la recherche, nous avons comparé les performances 

de l'équipe expérimentale et de l'équipe de contrôle, avant (pre-test) et après (post-test) 

l'application du programme expérimental.     

Le traitement statistique des données de la recherche a montré que le programme     

expérimental, appliqué à l'équipe expérimentale, a eut comme résultat l'amélioration des 

facteurs évalués, en comparaison avec l'équipe de contrôle qui a suivi le programme 

formel-traditionnel des activités de l’école maternelle.    

Les résultats de notre recherche nous permettent de prouver l'efficacité de notre 

programme expérimental, qui malgré sa durée limitée de 12 semaines, a montré qu'il est 

capable d’améliorer l’habilité psychomotrice et graphomotrice des enfants de l'équipe 

expérimentale, par rapport aux enfants de l'équipe de contrôle.   
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Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

 
 
 
1.0  Εισαγωγή 
 

 
Η κίνηση είναι το πρώτο µέσο µε το οποίο το παιδί προσεγγίζει, ερευνά και 

γνωρίζει το περιβάλλον του και αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης όλων των υπολοίπων 

τοµέων της ζωής του (Κουτσούκη, 1992). Για να µπορέσει, όµως, να συντονίσει τις 

κινήσεις του και να τις προσαρµόσει στο χώρο και στο χρόνο, απαιτείται να έχει καλή 

σωµατική διαθεσιµότητα, να διαθέτει, δηλαδή, ικανότητα προσαρµογής. Θα πρέπει να 

είναι δραστήριο φυσικά και πνευµατικά, για να µπορεί να λύνει τα κινητικά προβλήµατα 

που του παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης. Η εικόνα που έχει 

δηµιουργήσει για το σώµα του, του χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς κατά τις 

µετακινήσεις του στο χώρο. Μαθαίνει, έτσι, να τοποθετείται µέσα στο χώρο σε σχέση µε 

τους άλλους και σε σχέση µε τα πράγµατα. Κατά τον ίδιο τρόπο και παράλληλα, 

γεννιέται η έννοια του χρόνου, µέσα από τη συνειδητοποίηση της διάρκειας της κίνησης.  

Το σώµα, ο χώρος και ο χρόνος είναι, λοιπόν, βασικές έννοιες που το παιδί πρέπει 

να κατακτήσει κατά τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο και αποτελούν απαραίτητα εφόδια 

για τις βασικές µαθήσεις του δηµοτικού σχολείου, όπως η γραφή.  

Για να µπορέσει όµως το παιδί να εισέλθει µε ευκολία στη γραφή, θα πρέπει, 

προηγουµένως, να είναι ικανό να προσαρµόζεται σε κινητικούς περιορισµούς, να 

διαθέτει επαρκή ωριµότητα στο νοητικό, το γλωσσικό και το συναισθηµατικό επίπεδο, 

ώστε αυτή η µάθηση να µπορεί να γίνει µε άνεση και ευχαρίστηση (Vaivre-Douret, 

1999). 

Η διεθνής βιβλιογραφία και αρθρογραφία αναφέρονται συχνά στη  συσχέτιση της 

δεξιότητας της γραφής µε την ψυχοσωµατική ανάπτυξη του ατόµου, γεγονός που µας 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η τεχνική του γραψίµατος δεν µπορεί να ιδωθεί ξεχωριστά 

από τις δραστηριότητες της ψυχοκινητικής αγωγής. Όπως υποστηρίζουν οι De Lievre και 
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Staes (1993), µέσα από τις δραστηριότητες αυτές, το παιδί µαθαίνει να χρησιµοποιεί 

κατάλληλα το σώµα του και το εργαλείο γραφής, ώστε να είναι σε θέση να αποδώσει το 

λόγο σε γραπτό κείµενο. 

Ωστόσο, το νηπιαγωγείο σήµερα δίνει την εντύπωση ότι θεωρεί τη µάθηση της 

γραφής αυθόρµητη και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ιδιαίτερη εξάσκηση, µε αποτέλεσµα 

πολλά από τα παιδιά να συναντούν δυσκολίες µε την είσοδό τους στο δηµοτικό σχολείο 

(Charbon-Maclet, 2001).   

Με την εργασία µας αυτή προσπαθήσαµε να δείξουµε ότι το νήπιο πρέπει να έχει 

κατακτήσει ορισµένες βασικές ψυχοκινητικές έννοιες (σωµατικό σχήµα, χώρος, χρόνος) 

για να προχωρήσει στην εκµάθηση της γραφικής δεξιότητας. Ακόµα, οι έννοιες αυτές 

κατακτιούνται από το παιδί σε συγκεκριµένα αναπτυξιακά στάδια και καλλιεργούνται µε 

παιχνιώδεις δραστηριότητες, δραστηριότητες/ ασκήσεις ανακάλυψης και ελεύθερης 

σωµατικής έκφρασης.  

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής η κίνηση γίνεται το µέσο για την 

ενεργοποίηση της σκέψης των παιδιών. Πιστεύουµε ότι τα νήπια πρέπει να προσεγγίζουν 

τη γραφή πρώτα ψυχοκινητικά, πριν εισέλθουν στη διαδικασία αναπαραγωγής των 

γραµµάτων. Απόψεις όπως των  Rieu και Frey-Kerouedan (1986, σ.8) που επισηµαίνουν 

ότι «θα είναι πολύ πιο δύσκολο και χρονοβόρο να διορθώσουµε µια ‘στραβή’  µάθηση σ’ 

ένα παιδί που βρίσκεται πια στο δηµοτικό σχολείο, παρά να ασχοληθούµε µε επιµονή να 

προετοιµάσουµε ένα παιδί του νηπιαγωγείου στην εκµάθηση της ανάγνωσης και της 

γραφής» και του Tavernier (1999, σ.10), ότι «µπορούµε να προβλέψουµε περισσότερες 

πιθανότητες επιτυχίας στο δηµοτικό σχολείο σε ένα παιδί που δεν µπορεί ακόµα να 

σχηµατίσει σωστά τα γράµµατα αλλά που έχει δηµιουργήσει γερά θεµέλια µέσα στο 

χώρο, που έχει αναπτύξει τη διάθεση για µάθηση, που κατέστησε έναν καλό έλεγχο των 

κινήσεών των χεριών του, παρά σε ένα παιδί που µπορεί να ονοµάσει και να ‘σχεδιάσει’ 

πολλά από τα γράµµατα αλλά δεν ενδιαφέρεται για τα βιβλία και δεν ξέρει να 

προσανατολίζεται µέσα στο χώρο», µας βρίσκουν σύµφωνους και αποτέλεσαν πηγή του 

προβληµατισµού µας.  
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1.1 Η έννοια της ψυχοκινητικότητας  
 

 

Για πολύ καιρό η πνευµατική ζωή και η σωµατική δράση θεωρούνταν δύο 

πραγµατικότητες ετερογενείς, απόλυτα διαφορετικές. Στις αρχές του προηγούµενου 

αιώνα, ο Dupré (1925), απέδωσε στην ψυχοκινητικότητα τη σηµερινή της διάσταση, 

δίνοντας στην κίνηση την ψυχολογική της σηµασία. Ακολούθησαν ερευνητές όπως οι 

Wallon, Piaget, Vayer, De Ajuriaguerra, Le Boulche, Vial , De Meur και Staes κ.ά. 

(Βλέπε σχετικά: Dupré, 1925, Wallon, 1942, De Ajuriaguerra, 1970, Le Boulche, 1971, 

Durivage, 1987, De Meur & Staes, 1990, Bolduc, 1997), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, η 

ψυχοκινητικότητα µάς αποδέσµευσε από την ανάπτυξη του δυϊσµού του ανθρώπου (της 

δυϊστικής σκέψης) και ότι ο όρος ψυχοκινητικότητα χαρακτηρίζει την ενιαία λειτουργία 

και αλληλεπίδραση των ψυχικών και κινητικών δυνάµεων. Θεωρούν, δηλαδή, πως το 

συναίσθηµα προκαλεί την κίνηση ή και αντίστροφα, σε µια διαλεκτική σχέση τόσο στενή 

που δεν µπορούµε να διακρίνουµε σε ποιο βαθµό το ένα επιδρά πάνω στο άλλο.  

Η νέα αυτή σφαιρική προσέγγιση του ατόµου ως βιο-ψυχολογικού όντος και  η 

αναγνώριση των δεσµών ανάµεσα στην ψυχική και τη σωµατική κατάσταση επέβαλε 

σταδιακά την έννοια της ψυχοκινητικότητας.  Η έννοια αυτή εστιάζει κυρίως στη 

σφαιρικότητα, στη µοναδικότητα του ατόµου και στις αντιδράσεις του στα ερεθίσµατα 

του περιβάλλοντος (Bolduc, 1997). Είναι µια λειτουργία που αφορά τον τρόπο ύπαρξής 

µας στον κόσµο, µέσω της σωµατικής µας έκφρασης και της σχέσης µας  µε το 

κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτυσσόµαστε (De Ajuriaguerra, 1970, Tajan, 

1982). 

Το Lexique du psychomotricien (Carric, 2000) αναφέρει ότι ο όρος 

ψυχοκινητικότητα αφορά στην ολοκλήρωση των πνευµατικών και κινητικών λειτουργιών 

υπό την επίδραση της αγωγής και την ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος.  

Θα πρέπει, βέβαια, να αναφέρουµε πως η αρχική εικόνα της ψυχοκινητικότητας 

συνδέθηκε µε την παθολογία. Ωστόσο, ένα εκπαιδευτικό ρεύµα επιβλήθηκε σιγά-σιγά 

στην αρχική πρακτική, υποστηρίζοντας ότι η εκπαιδευτική στάση απέναντι στην 

ψυχοκινητικότητα θα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα και να µη συνδέει 
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απαραίτητα τη µεθοδολογία της µε τα άλλα ρεύµατα που αναπτύχθηκαν (Le Boulche, 

1984).  

 

 

1.2 Η εκπαιδευτική διάσταση της ψυχοκινητικότητας 
 

  
Η εξάπλωση της ψυχολογίας του παιδιού επέφερε σηµαντικές αλλαγές στην 

εκπαίδευση, όπου, παράλληλα µε τη φυσική αγωγή, αναπτύχθηκαν νέες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις. Στη Γαλλία, π.χ., εµφανίστηκαν οι λεγόµενες µέθοδοι ψυχοκινητικής 

επανεκπαίδευσης και ψυχοκινητικής αγωγής (Βλέπε σχετικά: Le Camus, 1984, Le 

Boulche, 1984,  Durivage, 1987, De Meur & Staes, 1990, Fauché, 1993, Bolduc, 1997), 

που προτείνουν µια σφαιρική προσέγγιση του παιδιού, δίνοντας µεγάλη σηµασία στο 

σώµα ως µεσολαβητή για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης (Paoletti, 1999). Το 

παράδειγµα της Γαλλίας ακολούθησαν σύντοµα αρκετές ευρωπαϊκές και µη χώρες 

(Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Βέλγιο, Καναδάς) (Le Camus, 1984). 

Για τη θεραπεία των διαφόρων διαταραχών, ψυχοκινητικών (κινητικές 

αδεξιότητες, καθυστερήσεις της κινητικής ανάπτυξης, διαταραχές της ισορροπίας, κ.τ.λ.), 

οργανικών (νοητική υστέρηση, ακουστική ανεπάρκεια, κ.τ.λ.) και συναισθηµατικών 

(ανασφάλεια, δυσκολίες στην επικοινωνία, επιθετικότητα, κ.τ.λ.) ευθύνεται ο τοµέας της  

ψυχοκινητικής επανεκπαίδευσης (Durivage, 1987, De Meur & Staes, 1990, Bolduc, 1997), 

στον οποίο δεν θα αναφερθούµε στην εργασία µας αυτή.    

Η εκπαιδευτική πρακτική της ψυχοκινητικότητας µε το όνοµα ψυχοκινητική 

αγωγή1 λειτούργησε συχνά ανταγωνιστικά ως προς την καθιερωµένη φυσική αγωγή, παρά 

το  γεγονός ότι και οι δύο αυτές µορφές αγωγής, χρησιµοποιούν την κίνηση ως στήριγµα 

για την επίτευξη των σκοπών τους. Σύµφωνα µε τον Le Boulche (1995) η φυσική αγωγή 

ενδιαφέρεται για την κινητική ενέργεια, δηλαδή για την αποτελεσµατική κίνηση, που 

                                                 
1 Στη διεθνή βιβλιογραφία, συχνά ο όρος της ψυχοκινητικής αγωγής ταυτίζεται µε τον όρο αντιληπτικό-
κινητική αγωγή, ιδιαίτερα µάλιστα όταν αναφέρεται στην εφαρµογή της στην προσχολική ηλικία, όπου και 
επιδιώκεται έντονα η ανάπτυξη των αντιληπτικών παραγόντων (ακουστική, οπτική, απτική αντίληψη, 
αντίληψη του χώρου, του χρόνου, του σώµατος, κ.τ.λ.) µέσω κινητικών δραστηριοτήτων (Francotte, 1999, 
Bolduc, 1997, Paoletti, 1999). Στην παρούσα εργασία οι δύο αυτοί όροι χρησιµοποιούνται, όπου 
εµφανίζονται, ως συνώνυµοι. 
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επιδιώκεται µέσα από τις σωµατικές δραστηριότητες, ενώ, η ψυχοκινητική απευθύνεται 

κυρίως στο συναισθηµατικό σώµα, που στηρίζει την επικοινωνία. Ο ίδιος, ασχολήθηκε µε 

τη µελέτη του ρόλου της φυσικής αγωγής στην πρόληψη των δυσκολιών των πρώτων 

σχολικών µαθήσεων και κατέληξε στην ψυχοκινητική προσέγγιση της σχολικής φυσικής 

αγωγής, η οποία, εφαρµόστηκε µε επιτυχία τόσο στον τοµέα της πρόληψης όσο και στον 

τοµέα της εκπαίδευσης των παιδιών µε νοητική υστέρηση ή µε δυσαρµονία στην 

ανάπτυξη. 

Η σχέση της φυσικής µε την ψυχοκινητική αγωγή και ο τρόπος µε τον οποίο 

αυτές οι δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις συνυπάρχουν και συµβάλλουν στη γενικότερη 

εκπαίδευση του παιδιού, απασχόλησε τους De Lièvre και Staes (1993), οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν τη φυσική και την ψυχοκινητική αγωγή ως δύο συµπληρωµατικές 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του σώµατος και του ατόµου, που απευθύνονται σε όλα τα 

παιδιά που φοιτούν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Υποστηρίζουν δε ότι, η 

φυσική αγωγή στηρίζεται σε µια σηµαντική ψυχοκινητική βάση, ότι χρειάζεται, δηλαδή,  

να γνωρίζει κανείς στο ελάχιστο το σώµα του, το χώρο και την προσαρµογή στο χρόνο 

για να προσεγγίσει όποια γυµναστική ή αθλητική δραστηριότητα. Για τους ίδιους, αυτό 

που διαφοροποιεί το είδος της διδασκαλίας και της προσδίδει αθλητικό ή ψυχοκινητικό 

χαρακτήρα, είναι ο ίδιος ο σκοπός της. Πιο συγκεκριµένα, ισχυρίζονται ότι, τα µαθήµατα 

φυσικής αγωγής (Φ.Α.), έχουν σκοπό να εκπαιδεύσουν το παιδί και να καταλήξουν σε µια 

ποιότητα κίνησης, ενώ, τα µαθήµατα ψυχοκινητικής αγωγής (Ψ.Α.), στοχεύουν στη 

συνειδητοποίηση του «εαυτού» και του χωρο-χρονικού περιβάλλοντος.  

Την ίδια άποψη φαίνεται να έχουν και οι Κωσταντινάκος και Peluso (1988), που 

επισηµαίνουν ότι, η ψυχοκινητική αγωγή δεν επιδιώκει την τελειότητα στην εκτέλεση 

των κινήσεων, αλλά βασίζεται στην παραδοχή της µοναδικότητας του ατόµου και 

προσανατολίζεται στη δική του ολοκλήρωση. ∆ίνει σηµασία στο βίωµα, στην εµπειρία 

που έχει αποκτηθεί από το παιδί, ενώ αντίθετα η φυσική αγωγή, όπως και η αθλητική 

εκπαίδευση, έχουν στόχο την εκτέλεση και την απόδοση της κίνησης, µε τη µορφή 

κωδικοποιηµένων κινήσεων, παραλείποντας τις ασκήσεις ελεύθερης σωµατικής 

έκφρασης, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στην προσχολική ηλικία. 

Αυτό που φαίνεται ακόµα να διαφοροποιεί την ψυχοκινητική αγωγή από την 

παραδοσιακή φυσική αγωγή, είναι ότι φέρνει στην επιφάνεια βασικές έννοιες, όπως η 
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αντίληψη του σώµατος, η πλευρική κυριαρχία, η δόµηση του χώρου και του χρόνου, που 

χρησιµεύουν για στήριγµα, όχι µόνο σε κάθε µορφή εκπαίδευσης µέσω της κίνησης, 

αλλά γενικά σε όλες τις µαθήσεις (γραφή, ανάγνωση, µαθηµατικά, κ.τ.λ.). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο χαρακτηρισµός της ψυχοκινητικής αγωγής και ως 

εκπαίδευση µέσω της κίνησης (Le Boulche, 1984) αφορά την εκπαίδευση ολόκληρου του 

ατόµου διαµέσου του σώµατός του, µε την οποία, όπως υποστηρίζει ο Bolduc (1997), 

βελτιώνει την κινητικότητα, τη γλώσσα και τη νοηµοσύνη του, εφόσον και οι τρεις αυτές 

όψεις της προσωπικότητας του ατόµου, ουσιαστικά αποτελούν µόνο µία.    

Μια τέτοια µορφή αγωγής, που ευνοεί τις ανάγκες της σηµερινής κοινωνίας για 

σχολική, κοινωνική και αθλητική επιτυχία (Bolduc, 1997), πρέπει να κατέχει προνοµιακή 

θέση στην αγωγή της µικρής ηλικίας, κατά την οποία, όπως επισηµαίνει ο  Le Boulche, 

(1984) επιβάλλεται η πρόληψη των διαταραχών, πάντα δύσκολων να θεραπευτούν, όταν 

έχουν δοµηθεί. Αφήνει έτσι να ελπίζουµε σε µια προληπτική λειτουργία της.  

Η ψυχοκινητική αγωγή εµφανίζεται, λοιπόν,  ως µια παιδαγωγική πρακτική που 

στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού µέσω της βελτίωσης των κινητικών του 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Paoletti, 1999). Ορίζεται συχνά ως µια ψυχοπαιδαγωγική 

πρακτική που χρησιµοποιεί την κίνηση µε στόχο την προσαρµογή ή τη βελτίωση της 

συµπεριφοράς του παιδιού (Juhel, 1997, Bolduc, 1997, Carric, 2000),  ώστε να µπορεί να 

τοποθετείται καλύτερα µέσα στο χώρο και στο χρόνο, να δηµιουργεί σχέσεις µε τα 

αντικείµενα που το περιβάλλουν και ως εκ τούτου να του επιτρέψει µια καλύτερη σχολική 

προσαρµογή και κοινωνική ολοκλήρωση.   

Για πολλούς ερευνητές (Le Boulche, 1984, Durivage, 1987, De Meur & Staes, 

1990, De Lièvre & Staes, 1993, Juhel, 1997, Paoletti, 1999, Berthet, 1999), η προσχολική 

ηλικία αποτελεί την ιδανική ηλικία για να κατακτήσει το παιδί τις βασικές κινητικές 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση των σχολικών µαθήσεων. Μέληµα, 

λοιπόν, της ψυχοκινητικής αγωγής κατά την προσχολική ηλικία, είναι η προετοιµασία 

του παιδιού για την κατάκτηση των στοιχείων εκείνων χωρίς τα οποία απειλείται µε 

αποτυχία, όπως: η δόµηση του σωµατικού σχήµατος, η ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας και του οπτικο-κινητικού συντονισµού, η σταθεροποίηση της πλευρίωσης, 

η κατάκτηση των χωρικών και χρονικών εννοιών, ο έλεγχος του µυϊκού τόνου (Le 
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Camus, 1990, Contant & Calza, 1994, Corraze, 1998), στα οποία θα αναφερθούµε 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

 

1.3 Οι συνιστώσες της ψυχοκινητικής αγωγής  
 

 

Η ψυχοκινητική αγωγή χρησιµοποιεί τα πορίσµατα της αναπτυξιακής ψυχολογίας και 

των θεωριών της ωρίµανσης, προκειµένου να διαµορφώσει κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες ικανότητες και στις ξεχωριστές ανάγκες 

της ηλικίας των παιδιών στα οποία απευθύνεται. 

Η ανάπτυξη των παραγόντων που συνθέτουν την ψυχοκινητικότητα του παιδιού 

(σωµατικό σχήµα, πλευρίωση, χώρος, χρόνος), κατέχει ένα σηµαντικό µέρος της 

εργασίας µας, εφόσον, για να εκπονήσουµε ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα, 

προσαρµοσµένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών στα οποία απευθυνόµαστε, 

πρέπει να γνωρίζουµε το επίπεδο ωρίµανσης που απαιτείται για να είναι δυνατή η η 

ανάπτυξη και η εκµάθηση των επιθυµητών ικανοτήτων, εννοιών και δεξιοτήτων. 

Στις ενότητες που ακολουθούν, θα ασχοληθούµε µε την ανάπτυξη και 

ολοκλήρωση του σωµατικού σχήµατος, τη διαδικασία  ολοκλήρωσης της πλευρίωσης, της 

δόµησης του χώρου και της δόµησης του χρόνου, καθώς και µε την επίδραση που 

παρουσιάζουν οι παραπάνω παράγοντες στην κατάκτηση των σχολικών µαθήσεων, 

ιδιαίτερα στη γραφή.  

  

 

1.3.1  Η δόµηση του σωµατικού σχήµατος  

 

Το παιδί κινείται σε έναν τρισδιάστατο κόσµο έχοντας ως κέντρο αναφοράς το 

σώµα του. Για να κινηθεί άνετα στο περιβάλλον του και για να έχει τη δυνατότητα να 

εκτελεί πολύπλοκες δεξιότητες, πρέπει να αποκτήσει την αίσθηση του σώµατός του έτσι, 

ώστε να γνωρίζει και να ονοµάζει σωστά τα διάφορα µέλη του, να αντιλαµβάνεται τις 

τµηµατικές κινήσεις των αρθρώσεών του (Τραυλός, 1998, Francotte, 1999).  
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Καθώς το παιδί µεγαλώνει η γνώση του σώµατός του δηµιουργείται προοδευτικά 

διαµέσου των επαφών του µε το περιβάλλον. Μαθαίνει πρώτα να ξεχωρίζει τον εαυτό 

του απ’ αυτό, να αναγνωρίζει τα σωµατικά του όρια και τις κινητικές του δυνατότητες 

και να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις καταστάσεις. Η γνώση της κατάστασης των 

διαφόρων µελών του σώµατος και του τρόπου µε τον οποίο αυτά τα σωµατικά όργανα 

αρθρώνονται µεταξύ τους, καθιστά το σώµα σηµαντικό και το συνδέει µε την αντίληψη 

του χώρου (των διαστάσεων του χώρου σε σχέση µε τις διαστάσεις του σώµατος). Έτσι 

κατά τη Vurpillot (1975) το σώµα γίνεται ένα πλαίσιο εσωτερικής αναφοράς χάρη στο 

οποίο, κάθε µέλος του σώµατος τοποθετείται σε σχέση µε ένα άλλο. Η σύσταση αυτού 

του εσωτερικού πλαισίου προηγείται και προϋποθέτει τη σύσταση ενός εξωτερικού 

πλαισίου αναφοράς.  

Η γνώση των σωµατικών όρων επιτρέπει στο παιδί µια καλύτερη αντίληψη του 

εαυτού του που καταλήγει προοδευτικά στη νοητική αναπαράσταση του σώµατός του. Η 

νοητική αναπαράσταση του σώµατος θα πάρει βαθµιαία µορφή διαµέσου της γραφικής 

αναπαράστασης του ανθρωπάκου2.  

Έρευνες (Ayres,  1978, Williams, 1983, Keogh & Sugden, 1985, Shaek, 1993) 

έχουν δείξει ότι τα µεγάλα και τα σηµαντικά µέρη του σώµατος (µάτια, µύτη, στόµα, 

χέρια  και πόδια) γίνονται αναγνωρίσιµα από το παιδί και µπορεί να τα δείξει όταν του 

ζητηθεί, γύρω στα 1 µε 2 έτη της ζωής του. Στις ηλικίες 2- 5 έτη, τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται ελάχιστα το σωµατικό προσανατολισµό. Τα 2/3 των παιδιών µπορούν 

να αναγνωρίσουν τα βασικά µέλη του σώµατός τους σε ηλικία 6 ετών, ενώ στην ηλικία 

των 7 ετών τα λάθη είναι πολύ σπάνια. Η αντίληψη των τµηµατικών κινήσεων του 

παιδιού ελέγχεται συχνά ζητώντας στο παιδί να αναπαράγει µια στάση που πήρε το ίδιο 

προηγουµένως, χωρίς οπτική βοήθεια. Αυτή η ικανότητα εξελίσσεται από την ηλικία των 

5 - 8 ετών µε ελάχιστη βελτίωση στη συνέχεια. 

Έτσι για τη Vurpillot (1975) το σωµατικό σχήµα αποτελεί µια δοµή που έχει 

κατακτηθεί και επιτρέπει στο υποκείµενο να αναπαριστάνει οποιαδήποτε στιγµή και 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες τα διάφορα µέρη του σώµατός του, έξω από κάθε 

εξωτερικό αισθητηριακό ερεθισµό. ∆εν παρέχει µόνο τη δυνατότητα για 

συνειδητοποίηση της ατοµικής ύπαρξης κάθε µέλους (δάχτυλο, µύτη, γόνατο, κ.τ.λ.) 

                                                 
2 Ιχνογράφηµα µε το οποίο το νήπιο αναπαριστά το ανθρώπινο σώµα. 
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αλλά συγχρόνως παρέχει το αίσθηµα ότι όλα αυτά τα στοιχεία ανήκουν σε ένα και µόνο 

ον.    

Το σωµατικό σχήµα είναι η πρώτη προϋπόθεση της σωµατικής ταυτότητας. Για 

να µπορέσει αυτή να εκδηλωθεί, θα πρέπει το σώµα να συνενωθεί σε µια σφαιρική, 

ενιαία και αυτόνοµη εικόνα. Με το σωµατικό σχήµα, η σχέση παιδί-εξωτερικός κόσµος 

αναπτύσσεται ως προς τις δυνατότητες δράσης, ως προς την κινητικότητα, τη σχέση µε 

τους άλλους. Εξασφαλίζει στο παιδί καλύτερη συνειδητοποίηση του εαυτού του, 

χρησιµοποίηση του σώµατός του και ολοένα λειτουργικότερη αυτονοµία (Didriche, 

1990). 

Για τον Wallon (1968) το σωµατικό σχήµα είναι η αναπαράσταση, περισσότερο ή 

λιγότερο σφαιρική, περισσότερο ή λιγότερο επιστηµονική και διαφοροποιηµένη που το 

παιδί έχει για το σώµα του και θεωρεί ότι το σωµατικό σχήµα δεν είναι µια βιολογική ή 

φυσική οντότητα, αλλά το αποτέλεσµα και η προϋπόθεση των σωστών σχέσεων ανάµεσα 

στο άτοµο και το περιβάλλον του. 

Οι όροι σωµατικό σχήµα και εικόνα του εαυτού αναφέρονται στην αντίληψη που 

έχει ένα άτοµο για το σώµα του και τον εαυτό του ως προσωπικότητα. Η γνώση του 

εαυτού είναι ο καρπός όλων των βιωµένων εµπειριών, ενεργητικών και παθητικών 

(Durivage, 1987). Είναι η τρισδιάστατη εικόνα που έχει ο καθ’ ένας για τον εαυτό του 

(Juhel, 1997). 

Οι δυνατότητές µας για έκφραση διαµέσου του σώµατός µας θα γίνουν ο 

µάρτυρας της εξέλιξης και της λεπτοµερειακής ολοκλήρωσης του σωµατικού µας 

σχήµατος. (π.χ. µπορούµε να πούµε «αυτό που κάνεις είναι πολύ καλό» στο λεκτικό 

επίπεδο. Αλλά µπορούµε να προσθέσουµε σ’ αυτή τη φράση ένα χαµόγελο, ένα βλέµµα, 

µια κίνηση που θα εκφράζουν πιο ολοκληρωµένα αυτό το συναίσθηµα). Η χρήση του 

σωµατικού σχήµατος, εµπλέκει περισσότερο τον «ποµπό» και δίνει µεγαλύτερη 

βαρύτητα στο µήνυµα.  

Έτσι λοιπόν, το σωµατικό σχήµα είναι η συνειδητοποίηση από το παιδί του 

σώµατός του, των κινητικών δυνατοτήτων του και των δυνατοτήτων του να ενεργεί και να 

εκφράζεται. Ένα παιδί που χρησιµοποιεί µε άνεση το σώµα του και είναι ικανό να 

τοποθετεί τα µέλη του το ένα σε σχέση µε το άλλο, θα µεταφέρει τις ανακαλύψεις του, 



 26

π.χ., θα τοποθετεί προοδευτικά τα αντικείµενα, τους ανθρώπους, τα γεγονότα σε σχέση 

µε τον εαυτό του, κι έπειτα σε σχέση µεταξύ τους (De Lièvere & Staes, 1993).  

Κατά τη φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο, οι ασκήσεις για την ανάπτυξη του 

σωµατικού σχήµατος έχουν στόχο να βοηθήσουν το παιδί να τελειοποιήσει τις κινήσεις 

του, να αναγνωρίζει όλα τα µέλη του σώµατος του και να χρησιµοποιεί σωστά το καθένα 

από αυτά. Θα µπορεί έτσι να οργανώνει καλύτερα τις κινήσεις του στο χώρο που το 

περιβάλλει (Juhel, 1997). Ακόµα, η κινητική ανεξαρτησία που αποκτά το παιδί µέσα από 

τη διαδικασία δόµησης του σωµατικού του σχήµατος, του επιτρέπει να αισθάνεται άνετα 

µε τον εαυτό του, το ελευθερώνει από την κηδεµονία του ενήλικου, το προετοιµάζει στην 

αυτονοµία, ενώ του δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί µέσα από την επαφή µε τα 

παιδιά της ηλικίας του και να προσαρµόσει τη συµπεριφορά του µε τη συµπεριφορά του 

άλλου.  

 

1.3.1.1 Σταθµοί ανάπτυξης του σωµατικού σχήµατος 

 

Η δόµηση του σωµατικού σχήµατος παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

παιδιού. Το σώµα είναι παρόν σε ό,τι κάνουµε, είναι το µέσο έκφρασης της χαράς και 

του πόνου µας, ένα εργαλείο για να δηµιουργήσουµε σχέσεις µε τον κόσµο που µας 

περιβάλλει (Juhel, 1997).  

Η εξέλιξη του σωµατικού σχήµατος αρχίζει αµέσως από τη γέννηση, 

τελειοποιείται σε όλη τη διάρκεια της παιδικότητας και δεν ολοκληρώνεται όσο το άτοµο 

δεν έχει κατακτήσει τις ψυχοκινητικές και νοητικές ιδιότητες από τις οποίες εξαρτάται. 

Το στοργικό άγγιγµα και η σωµατική επαφή των γονιών µε το νεογέννητο παράγουν 

απτικές, ακουστικές και οπτικές αισθήσεις και αντιλήψεις, που συντελούν στην όλη 

φυσική του ανάπτυξη (Durivage, 1987, Juhel, 1997, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997). 

Ο Piaget (1972) θεωρεί ότι το σώµα βιώνεται αρχικά ως ένα αντικείµενο που δεν 

διακρίνεται από τα άλλα, ως ένα αντικείµενο µέσα στα άλλα. Με άλλα λόγια, το παιδί 

δεν έχει πάντα συνείδηση της ύπαρξής του ή της παρουσίας του σώµατός του ως 

διαφοροποιηµένη ολότητα που του ανήκει. Σιγά-σιγά, πραγµατοποιεί όλο και 

περισσότερες εκούσιες κινήσεις που του αποφέρουν νέες αισθήσεις και τη βίωση νέων 

καταστάσεων.  
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Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού, η εξωτερική εικόνα του σώµατός 

του αλλάζει διαρκώς. Το µυϊκό του σύστηµα διαµορφώνεται, τα άκρα του µακραίνουν. 

Χάρη σε µια πληθώρα εµπειριών, το παιδί αποκτά περισσότερη ακρίβεια στις 

χειρονοµίες, µια καλύτερη κινητική συναρµογή, αναπτύσσεται η νοηµοσύνη του και, 

κατά συνέπεια, µπορεί σταδιακά να κατακτήσει τις αφηρηµένες έννοιες του χώρου και 

του χρόνου. Έτσι κάθε αλλαγή που συµβαίνει στο σώµα του µεταβάλλει το «όλο» που 

είναι το παιδί και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει τις αλλαγές αυτές µε τρόπο ώστε να 

µπορεί να συνεχίσει να δρα (Juhel, 1997). Έτσι καθώς οι διάφορες δοµές του σώµατος 

(σκελετός, µύες, εγκέφαλος, νευρικό σύστηµα) αναπτύσσονται και ωριµάζουν, 

παρατηρούµε ανάπτυξη και αλλαγές στις ικανότητες και το συντονισµό των κινήσεων 

του σώµατος. Οι κινήσεις, από µαζικές που είναι αρχικά στο νεογέννητο, γίνονται 

µερικές και πιο εξειδικευµένες. Παρατηρούµε σταδιακή µείωση των αρχέγονων 

αντανακλαστικών (όπως θα δούµε παρακάτω) τα οποία αντικαθίστανται µε σκόπιµες και 

εκούσιες κινήσεις του σώµατος ή ορισµένων µερών του (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 

1997).  

Το σωµατικό σχήµα δοµείται πολύ αργά, η διαµόρφωσή του σχετίζεται άµεσα µε 

την ωρίµανση του νευρικού συστήµατος. 

Για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης του σωµατικού σχήµατος, θα το 

χωρίσουµε σε τέσσερις σταθµούς (Le Boulche, 1984, De Lièvere & Staes, 1993, Juhel, 

1997): 

• Το υφιστάµενο σώµα: από τη γέννηση έως 3 µηνών 

• Το βιούµενο σώµα: από 3 µηνών έως 3 χρόνων 

• Το αντιληπτό σώµα: από 3 χρονών έως 7 χρόνων  

• Το αναπαριστώµενο σώµα: από 7 χρονών έως 12 χρόνων.  

 

Α)  Το υφιστάµενο σώµα (le corps subi): από τη γέννηση έως τους 3 µήνες  

Το νεογέννητο υποµένει το σώµα του, έχει ευχάριστες ή δυσάρεστες εντυπώσεις 

σε σχέση µε την τροφή, τη ζέστη, τον ύπνο, τις εντερικές κενώσεις. Η κινητικότητά του 

είναι αντανακλαστική. Βιωµένη σαν µάζα, είναι απροσάρµοστη και εκρηκτική. Η 

δραστηριότητά του είναι πολυµερής, αµφίπλευρη και ασύµµετρη (De Lièvere & Staes, 

1993). 
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Το νευρικό σύστηµα του νεογέννητου δεν έχει τελειοποιηθεί. Αντιδρά στα 

ερεθίσµατα µε κινήσεις που δεν µπορεί να ελέγξει. Οι ενέργειές του είναι 

αντανακλαστικές, «αρχέγονες». Από τη γέννηση µέχρι τον τρίτο µήνα, η κινητική 

δραστηριότητα του παιδιού είναι άτακτη. Η περίοδος αυτή τροφοδοτεί το βρέφος µε 

πλούσιες αισθήσεις και ερεθίσµατα που θα διευκολύνουν τη σωµατική του ωρίµανση και 

τη σύλληψη διαφόρων ερεθισµάτων (Juhel, 1997, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997).  

Τα αντανακλαστικά είναι οι πρώτες δυνάµεις που έχει στη διάθεσή του το παιδί 

(Κρασανάκης, 1987). Χάρη σ’ αυτά είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει ορισµένες 

κινήσεις χωρίς όµως να έχει τη συνείδηση και τον έλεγχό τους. Οι κινήσεις αυτές 

στοχεύουν στο να συλλέξουν πληροφορίες και να προστατεύσουν τον οργανισµό από 

ενοχλητικά ερεθίσµατα (Κουτσούκη, 1997). Ορισµένες από αυτές τις αντανακλαστικές 

κινήσεις είναι:  

• Το αντανακλαστικό του θηλασµού ή της αναζήτησης και του πιπιλίσµατος. Πρόκειται 

για τη στροφή της κεφαλής του νεογέννητου προς την κατεύθυνση του αγγίγµατος 

µόλις ακουµπήσουµε το δάκτυλό µας στο µάγουλο του και την κίνηση του έντονου 

πιπιλίσµατος µόλις έρθει σε επαφή µε τη θηλή της µητέρας. Το αντανακλαστικό της 

αναζήτησης εξαφανίζεται στον 6ο µήνα, ενώ του θηλασµού γίνεται σταδιακά εκούσιο 

και του επιτρέπει να τρώει και να πίνει  

• Το αντανακλαστικό του πιασίµατος  ή ∆αρβίνειο αντανακλαστικό. Πρόκειται για την 

αυτόµατη αντίδραση του σφιξίµατος των δακτύλων (των χεριών και των ποδιών) του 

βρέφους πάνω σε ένα αντικείµενο που του ερέθισε την παλάµη ή το πέλµα. 

Εξαφανίζεται γύρω στον 3ο µήνα, αλλά επανέρχεται στον 6ο µήνα σαν εκούσια 

κίνηση πιασίµατος  

• Το αντανακλαστικό Moro ή ξαφνιάσµατος. Πρόκειται για την αντίδραση 

ξαφνιάσµατος του νεογέννητου σε ένα απότοµο ήχο ή στο χάσιµο της στήριξής του. 

Ανοίγει στιγµιαία τα χέρια του και στη συνέχεια τα επαναφέρει πάνω στο στήθος 

του, βγάζοντας και έναν ήχο. Εξαφανίζεται γύρω στον 3ο µήνα και αντικαθίσταται µε 

την αντίδραση του ξαφνιάσµατος. 

• Το αντανακλαστικό του αυτόµατου βαδίσµατος. Περιγράφει την αντίδραση του 

νεογέννητου στην όρθια στάση µε κινήσεις βαδίσµατος. Εξαφανίζεται γύρω στην 6η 

µε 8η εβδοµάδα. 
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• Το αντανακλαστικό Babinsky. Πρόκειται για την αντίδραση του νεογέννητου στο 

χάιδεµα του πέλµατός του, ανοίγοντας τα δάκτυλά του σαν βεντάλια. Εξαφανίζεται 

µεταξύ 8ου και 12ου µήνα3. 

Κατά την περίοδο αυτή η προσοχή του νεογέννητου αποσπάται γενικά από την 

ύπαρξη αντίθεσης στα χαρακτηριστικά του ερεθίσµατος. Μέχρι την ηλικία των 6-8 

εβδοµάδων, το βρέφος ενδιαφέρεται βασικά µόνο για τον εντοπισµό του αντικειµένου 

µέσα στο χώρο. Εστιάζει το βλέµµα του σε αντικείµενα που βρίσκονται κοντά του, 

παρακολουθεί τις κινήσεις τους στο χώρο και κοιτάζει τα περιγράµµατά τους όπου 

υπάρχει το στοιχείο της αντίθεσης (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997). Από την 4η 

εβδοµάδα το παιδί ακολουθεί µια οριζόντια µετατόπιση. Αν η κίνηση είναι αργή, µπορεί 

να εστιάσει ένα πρόσωπο για αρκετά λεπτά. Στις 9 εβδοµάδες µπορεί να ακολουθεί µια 

οριζόντια µετακίνηση και στις 10 εβδοµάδες µια κυκλική µετακίνηση (De Lièvere & 

Staes, 1993). 

 

Β)   Το βιούµενο σώµα ( Le corps vécu): από 3 µηνών έως 3 χρόνων  

Το βρέφος των 3 µηνών αναζητά τα πρόσωπα και αγαπά πολύ τη συντροφιά 

(Juhel, 1997). Οι οπτικές του προτιµήσεις µετατοπίζονται στα ίδια τα αντικείµενα και 

στα χαρακτηριστικά τους, δείχνει σαφή προτίµηση στα σχήµατα µε γωνίες ή καµπύλες 

και όχι µε ευθείες γραµµές (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997). 

Στο στάδιο αυτό το παιδί δηµιουργεί σχέσεις ανάµεσα στις επιθυµίες του και τις 

εξωτερικές καταστάσεις, αρχίζει να θέλει να δράσει (Piaget, 1972).  Σταδιακά αρχίζει η 

αναστολή πολλών αντανακλαστικών κινήσεων, τις οποίες διαδέχονται κινήσεις που 

ελέγχονται από τον κινητικό-εγκεφαλικό φλοιό, αποκτώντας έτσι εκούσια διάσταση 

(Κουτσούκη, 1997). 

Παρατηρούµε µια µεγαλύτερη κινητική δραστηριότητα του παιδιού σε σχέση µε 

την προηγούµενη περίοδο. Μπορεί να παίξει για περίπου 30 λεπτά µε τα χέρια του. Τα 

βάζει στο στόµα, τα παρατηρεί, τα γλείφει, κ.τ.λ. διεγείροντας έτσι τις αισθήσεις του. 

Ανακαλύπτει το σώµα του, συσχετίζοντας τα µάτια και το στόµα του, εγκαθιστώντας µια 

σύνδεση ανάµεσα στο βλέµµα και στο πιάσιµο (Juhel, 1997). Αντιδρά ενεργητικά στον 
                                                 
3 Σχετικά µε τις αντανακλαστικές κινήσεις βλέπε: Κρασανάκης, 1987, Illingworth, 1990, ∆ηµητρίου-
Χατζηνεοφύτου, 1997, Juhel, 1997. 
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εξωτερικό κόσµο. Ανακαλύπτει τα αντικείµενα που το περιστοιχίζουν, παίζοντας για 

παράδειγµα µε µια κουδουνίστρα. Το βρέφος όταν είναι ξύπνιο, δεν χασοµερά, εξερευνά 

διαρκώς και άρα αποκτά εµπειρίες που το οδηγούν στη µάθηση. Θα χρειαστεί περίπου 3 

µήνες για να µπορέσει να ανασηκώσει πλήρως το κεφάλι του (∆ηµητρίου-

Χατζηνεοφύτου, 1997).  

Στους 5 µε 6 µήνες το βρέφος ανακαλύπτει ότι τα χέρια αποτελούν µέρος του 

εαυτού του και ότι δεν είναι σαν ένα αντικείµενο. Όταν πιάνει ένα αντικείµενο 

συνειδητοποιεί ότι είναι διαφορετικό από τον εαυτό του, ότι είναι κάτι έξω από αυτό. Θα 

το δούµε να χτυπάει τα χέρια του στο τραπέζι, να µεταφέρει τα αντικείµενα από το ένα 

χέρι στο άλλο (Juhel, 1997). Μπορεί να αρχίσει να κάθεται, αν στηρίζεται από κάποιον, 

διευρύνοντας έτσι και το οπτικό του πεδίο. Σε ύπτια στάση του αρέσει να κάνει 

«ποδήλατο» µε τα πόδια του, ενώ γυρίζει µόνο του από την πλάτη στην κοιλιά 

(∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997). 

Γύρω στον 7ο µε 8ο µήνα µπορεί να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους 

κοιτάζοντας µέσα σε καθρέπτη. Είναι η περίοδος της εξερεύνησης µέσω του 

ψηλαφίσµατος. Μόλις µάθει µια καινούργια κίνηση προσπαθεί να την επαναλάβει, όπως 

το να πετάει πράγµατα στο πάτωµα για να τα µαζεύουµε. Είναι ένας «ακροβάτης», 

«γεννηµένος εξερευνητής» που θέτει το σώµα του και την κίνησή του σε συναγωνισµό 

µε τον εξωτερικό κόσµο. Μπορεί και κάθεται µόνο του χωρίς στήριξη (Le Boulch, 1984, 

Juhel, 1997). 

Στους 9 µήνες το βρέφος προσπαθεί να σκαρφαλώσει, στους 10 µήνες 

καταφέρνει να περπατάει στα τέσσερα και σηκώνεται µόνο του στηριζόµενο στα 

διάφορα έπιπλα. Η κατάκτηση της δυνατότητας µετακίνησής του, του ανοίγει νέες 

ευκαιρίες για εξερεύνηση. Βρίσκεται στη µετακοµιστική περίοδο (période du 

déménageur), του αρέσει να αδειάζει τα συρτάρια, τα ντουλάπια, κ.τ.λ. Επιδεικνύει το 

ενδιαφέρον του για ανακάλυψη του περίγυρού του. Προσφέροντάς του ένα περιβάλλον 

ερεθιστικό, θα µπορεί µέσα από το παιχνίδι να µάθει να συντονίζει τις κινήσεις του, να 

συνειδητοποιεί το σώµα του. Του αρέσει να παίζει «κρυφτό».  

Στους 12 µήνες το παιδί περπατάει κρατώντας το χέρι του ενήλικου, ενώ µπορεί 

να περπατάει χωρίς βοήθεια µεταξύ 12 και 15 µηνών (Juhel, 1997). Υπάρχουν τεράστιες 

διαφορές ανάµεσα στα βρέφη σχετικά µε την κατάκτηση του βαδίσµατος. Άλλα παιδιά 
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βαδίζουν από τον 9ο µήνα και άλλα φθάνουν τον 18ο και τον 20ο µήνα. Το γεγονός αυτό 

πάντως δεν αποτελεί από µόνο του ένδειξη προβληµάτων στην ανάπτυξη του παιδιού 

(∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997). 

Το παιδί συνειδητοποιεί τον εαυτό του, το «Εγώ» του σε σχέση µε τους άλλους. 

Στους 18 µήνες µπορεί να υποδεικνύει δυο-τρία µέρη του σώµατός του: µύτη, µάτια, 

στόµα, χέρια, πόδια. Μιµείται τους γονείς του στις δουλειές του σπιτιού. Μπορεί να 

αναγνωρίζει τον εαυτό του µέσα στον καθρέπτη και να διαφοροποιεί το σώµα του από τα 

άλλα αντικείµενα και το σώµα της µητέρας του (Keogh & Sugden, 1985, Juhel, 1997).  

Στην ηλικία των 2 ετών, κατεβαίνει τις σκάλες τοποθετώντας και τα δυο του 

πόδια πάνω στο ίδιο σκαλοπάτι. Τρέχει γρήγορα, κάνει µικρά πηδηµατάκια, 

σκαρφαλώνει, χτυπά ένα µπαλόνι. Το παιδί εξερευνά τα αντικείµενα. Παρακολουθούµε 

σιγά-σιγά µια πνευµατική ανάπτυξη συνδεδεµένη στις κινητικές εµπειρίες (De Lièvere & 

Staes, 1993). Το παιδί συνειδητοποιεί τη διαφορά των φύλων µεταξύ των γονιών του ή 

ανάµεσα στα αδέρφια του και τον εαυτό του (Juhel, 1997). Μεταξύ 2 και 4 ετών τα 

περισσότερα παιδιά καταφέρνουν να ελέγχουν τους σφικτήρες τους, µε αποτέλεσµα τη 

βελτίωση του ελέγχου του σώµατος χωρίς το εµπόδιο της πάνας (De Lièvere & Staes, 

1993, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997). Στα 2 ½  µε 3 έτη, σύµφωνα µε τον Piaget, 

γίνεται δυνατή η νοητική αναπαράσταση, χωρίς την παρουσία µοντέλου (Le 

Boulch,1984, σ. 99).   

 

Γ)   Το αντιληπτό σώµα (le corps perçu): από 3 έως 7 ετών  

Μέχρι τα 3 έτη, τα ενδιαφέροντα του παιδιού αναφέρονται κυρίως στον 

εξωτερικό κόσµο, περιορίζοντας έτσι την περιγραφή της κινητικής δραστηριότητας στην 

πρακτική όψη της κίνησης.  

Το παιδί των 3 ετών που µεγάλωσε σε ένα προνοµιακό περιβάλλον, θα πρέπει να 

έχει µια αρµονική αυτόµατη και αυθόρµητη κινητικότητα. Οι µετακινήσεις του δεν 

προκαλούν πια προβλήµατα, η ισορροπία του έχει εξασφαλιστεί, η συναρµογή χεριών-

ποδιών έχει κατακτηθεί και εκτελείται µε ρυθµό. Ανεβαίνει και κατεβαίνει γρήγορα τα 

σκαλοπάτια και έχει βελτιώσει πολύ την επιδεξιότητά του στο επίπεδο του οπτικο-

κινητικού συντονισµού (Le Boulch, 1984). 
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Σ’ αυτό το καινούργιο στάδιο, το παιδί ελέγχει καλύτερα το σώµα του και παίρνει 

µια συγκεκριµένη συνείδηση του σωµατικού του σχήµατος. Έχει κατακτήσει τις έννοιες 

του µπροστά και του πίσω, κυριαρχεί πάνω στις κινήσεις του και οργανώνει τις 

µετακινήσεις του. Μπορεί να υπολογίσει το ύψος που καταλαµβάνει το σώµα του όταν 

περνά κάτω από το τραπέζι. Κάνει ερωτήσεις σχετικά µε το ανάστηµά του. Ανεβαίνει και 

κατεβαίνει τις σκάλες σαν ένας ενήλικος. Σύµφωνα µε την  Lurçat (1988) και τον  

Μπέλλα, (2000), την περίοδο αυτή εµφανίζεται η πρώτη αναπαράσταση του ανθρώπου 

µε τη µορφή «γυρίνου».  

Το παιδί των 4-5 ετών χρησιµοποιεί συχνά το σώµα του για να αναπαραστήσει 

πράγµατα που γνωρίζει. Η µίµηση προϋποθέτει µια σχετική γνώση του εαυτού, µια 

ικανότητα ελέγχου των κινήσεών έναντι ενός µοντέλου. Μέσα από τις νοηµατικές του 

αντιδράσεις και τις µιµήσεις του θα εξωτερικεύσει τα συναισθήµατά του («περίοδος της 

χάρης»). Έτσι συχνά µιµείται ένα ζώο, ένα πρόσωπο, ένα αεροπλάνο, κ.τ.λ., χαµογελάει, 

θυµώνει µε σκοπό να τραβήξει την προσοχή, λατρεύει τις µεταµορφώσεις και τις 

µεταµφιέσεις, ενώ η διάθεσή του να κατανοήσει τις διάφορες καταστάσεις αποτελεί 

δείγµα κοινωνικοποίησης. Είναι η ηλικία του συµβολικού παιχνιδιού (Le Boulch, 1984, 

Durivage,  1987, De Lièvere & Staes, 1993). 

Η αρµονία και ο ρυθµός της κίνησης φτάνει σε ένα είδος τελειοποίησης µεταξύ 

των 4-5 ετών, ενώ η σταθεροποίηση της πλευρικής κυριαρχίας που αρχίζει να 

συντελείται απ’ αυτή την ηλικία, θα αποτελέσει τη βάση για ένα καλύτερο 

προσανατολισµό του σώµατος µέσα στο χώρο (Le Boulch, 1984, De Lièvere & Staes, 

1993). Το παιδί αυτής της ηλικίας µπορεί να ονοµάσει αυτό που ζωγραφίζει. Βρίσκουµε 

στο ιχνογράφηµα του ανθρωπάκου το στόµα, τα µάτια, τη µύτη, τον κορµό, τα πόδια, 

συχνά ακόµα και τα µαλλιά, τοποθετεί λεπτοµέρειες στο ρουχισµό ή αντικείµενα στις 

άκρες των χεριών (De Lièvere & Staes, 1993, Juhel,  1997). 

Στα 6 έτη, το παιδί θα έχει µια καλή εικόνα του σώµατός του. Περνά από µια 

σφαιρική γνώση του σώµατός του, σε µια τοπολογική γνώση των διαφόρων µελών του  

και στη γνώση των σωµατικών όρων. Είναι ικανό να δείξει τα διάφορα µέλη του 

σώµατος πάνω του, αλλά και πάνω σε κάποιον άλλο (De Lièvere & Staes, 1993). Μπορεί 

να ζωγραφίσει µια ολοκληρωµένη µορφή του ανθρωπάκου πιο εξελιγµένη και πιο 

επεξεργασµένη. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το ιχνογράφηµα του ανθρωπάκου 
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χαρακτηρίζεται από την ίδια στατική στάση, µια και προβάλλει µέσα απ’ αυτό το δικό 

του σωµατικό σχήµα, το οποίο, σ’ αυτή την ηλικία, δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Ακόµα 

κάτω από την επίδραση του γραπτού λόγου, το παιδί αρχίζει να συµπληρώνει συχνά τα 

σχέδιά του µε διάφορες λέξεις και φράσεις τις οποίες προσθέτει µέσα σ’ αυτά (Μπέλλας, 

2000). 

Στο στάδιο αυτό, το παιδί µαθαίνει τις διάφορες στάσεις του σώµατος. Πρέπει να 

µπορεί να διορθωθεί µέσα από έναν καθρέπτη. Να µπορεί να δει ποια θέση πρέπει να 

πάρει (ποια κατεύθυνση και ποιο εύρος). Για τους De Lièvere και Staes (1993) η 

συνειδητοποίηση των σωµατικών στάσεων αποτελεί σηµαντικό σταθµό αφού επιτρέπει 

τη δυνατότητα διάκρισης των χωρικών προσανατολισµών (µεταξύ άλλων, τον 

προσανατολισµό των γραµµάτων στη γραφή).  

Σύµφωνα µε τον Le Boulch (1984), η ψυχοκινητική αγωγή θα αποτελέσει σ’ αυτή 

την ηλικία ένα στήριγµα για να περάσει το παιδί από µια σφαιρική αντίληψη του κόσµου, 

σε µια οργάνωση των πληροφοριών που προϋποθέτει ανάλυση και σύνθεση των 

αισθητηριακών δεδοµένων. 

 

∆)   Το αναπαριστώµενο σώµα (le corps représenté): από 7 έως 12 ετών  

Γύρω στα 8 έτη, το παιδί µπορεί να εκτελεί σύνθετες κινήσεις, είναι ικανό να 

αναπαριστάνει νοητικά την εικόνα του σώµατός του και της κίνησής του. Αυτή η 

αναπαράσταση είναι σε συνάρτηση µε την ανάπτυξη της νοηµοσύνης του, τη συναρµογή 

των κινήσεών του, την ικανότητά του να τοποθετείται στο χώρο και στο χρόνο και την 

κοινωνική και συναισθηµατική του ανάπτυξη.  

Το παιδί είναι ικανό να σεβαστεί τις ποσότητες (τις αναλογίες) και τις διαστάσεις  

στην πραγµατοποίηση των ιχνογραφηµάτων του. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 

ιχνογραφηµάτων του σ’ αυτή την ηλικία, είναι η αναπαράσταση των προσώπων  σε 

κίνηση, γεγονός που αποτελεί αντανάκλαση της έντονης κινητικότητας που το διακρίνει. 

Από τα 7 του έτη το παιδί είναι ικανό να ζωγραφίζει έναν ανθρωπάκο σε προφίλ 

(Μπέλλας, 2000).   

Μεταξύ 10 και 12 ετών, το παιδί είναι σε θέση να διορθώνει µια σύνθετη κίνηση, 

µεταβάλλοντας τον αυτοµατισµό κατά την εκτέλεση. Προσαρµόζει την κίνησή του στις 

άµεσες καταστάσεις, βρίσκοντας γρήγορα λύσεις. Η ικανότητα πρόβλεψης του χώρου 
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και του χρόνου, του δίνουν ισχυρά πλεονεκτήµατα στην εκτέλεση των δεξιοτήτων 

(Schmidt, 1993, De Lièvere & Staes, 1993).   

Η γραφική αναπαράσταση των προσώπων γίνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

ακρίβεια στα χαρακτηριστικά και τα ρούχα τους (Μπέλλας, 2000). Η εικόνα του εαυτού 

είναι θεµελιώδης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και προσδιορίζει τη 

διαδικασία µάθησής του. Η προσωπικότητα και η σωµατική εικόνα στηρίζονται σε µια 

σύνθεση, αποτέλεσµα όλων των εισφορών που προέρχονται από το ίδιο του το σώµα και 

των ανταλλαγών του µε το περιβάλλον.  

Θα πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι, όσο πιο πολλές σωµατικές εµπειρίες αποκτά το 

παιδί (µε παιχνίδια οµαδικά, σωµατικής έκφρασης, χορού, κολύµβησης, αντισφαίρισης), 

τόσο καλύτερη θα είναι και η νοητική αναπαράσταση του σώµατός του σε κίνηση (Juhel, 

1997). Αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο ο ενήλικος αντιλαµβάνεται και ζει το σώµα του 

είναι αποτέλεσµα των εµπειριών που έχει ζήσει, της ελευθερίας που χάρηκε ή των 

καταστολών που υπέστη (Durivage, 1987). 

 

1.3.1.2 Η λεπτή κινητικότητα και ο οπτικο-κινητικός συντονισµός 

 

Για τον Wallon (1968), το µάτι και το χέρι συνεργάζονται στενά στην εξερεύνηση 

και το χειρισµό των πραγµάτων που περιβάλλουν το παιδί, ενώ ο Le Boulch (1984), 

τονίζει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην ανάπτυξη της αίσθησης της αφής και 

της επιδεξιότητας.  

Ο τοµέας της κίνησης µε τα χέρια καλύπτει το φάσµα µιας γενικής κατηγορίας 

κινήσεων που γίνονται από το χέρι (βραχίονας, πήχης, καρπός, παλάµη, δάχτυλα) για να 

εξασφαλιστεί ο καλύτερος έλεγχος των αντικειµένων (Τραυλός, 1998).  

Έτσι λεπτή κινητικότητα ονοµάζουµε την ικανότητα που έχει το παιδί να 

χειρίζεται αντικείµενα ή τµήµατα αντικειµένων χρησιµοποιώντας ολόκληρο το χέρι (την 

παλάµη και τα δάκτυλα) ή µόνο ορισµένα δάκτυλα (Durivage, 1987) και η οποία 

υποστηρίζεται από τη δυνατότητα εστιασµού του µυϊκού τόνου4. Είναι κινήσεις που 

                                                 
4 Ο µυϊκός τόνος είναι µια µόνιµη κατάσταση έντασης των µυών, ενεργητική και ακούσια (Carric, 2000, σ. 
190). Είναι η ελάχιστη συστολή ενός µυ σε κατάσταση ηρεµίας, επιτρέπει τη συγκράτηση της όρθιας 
στάσης (Juhel, 1997, σ. 224) και αποτελεί αφετηρία κάθε στατικής ή κινητικής δραστηριότητας (Bolduc, 
1997, σ. 488).   
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επιβάλλουν την αποκλειστική χρήση των αποµακρυσµένων µελών του σώµατος 

(βραχίονες, πήχης, παλάµες) (Francotte, 1999).  

Η λεπτή κινητικότητα ευνοεί την ανεξαρτησία των κινήσεων, την ταχύτητα και 

την επιδεξιότητα (Didriche, 1990). Αφορά, δηλαδή, τους µύες που χρησιµοποιούµε για 

να κάνουµε µια εργασία που απαιτεί µεγάλη ακρίβεια. Αυτοί οι µύες χρησιµοποιούνται 

κυρίως για τις δραστηριότητες του χεριού, όπως το ιχνογράφηµα, τη ζωγραφική, τους 

γραφισµούς, τη γραφή, τη ραπτική, κ.τ.λ. Η µελέτη της λεπτής κινητικότητας µας 

παραπέµπει στην ανάπτυξη της αίσθησης της αφής, του πιασίµατος και της εξέλιξης της 

γραφικής έκφρασης. Οι ασκήσεις λεπτής κινητικότητας στοχεύουν σε ένα καλύτερο 

έλεγχο των δακτύλων, των χεριών συνολικά και των µατιών, ώστε το παιδί να γίνει πιο 

επιδέξιο (Juhel, 1997).  

 

Η ανάπτυξη της λεπτής κινητικής ικανότητας 

Η ανάπτυξη των λεπτών κινήσεων ακολουθεί την κατεύθυνση από το κέντρο 

προς την περιφέρεια, σύµφωνα µε την αρχή της φυγόκεντρης κατεύθυνσης (loi 

proximodistale) της ανάπτυξης. Οι µύες που βρίσκονται κοντά στον κορµό οι οποίοι 

ελέγχουν τους ώµους, τους βραχίονες και τους πήχεις, ωριµάζουν γρηγορότερα από τους 

µύες των άκρων που ελέγχουν τους καρπούς, την παλάµη και τα δάκτυλα. Όσο πιο 

µακριά βρίσκονται οι µύες από τον κορµό, τόσο πιο αργά αναπτύσσονται (Douret & 

Auzias, 1993, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997, Καµπάς, 1998, Pangrazi, 1999). Η 

ανάπτυξη των αδρών, άστοχων κινήσεων, προηγείται της ανάπτυξης των κινήσεων που 

απαιτούν λεπτή µυϊκή συναρµογή.  

Το παιδί, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, γεννιέται µε το αντανακλαστικό του 

πιασίµατος. Ενδείξεις ύπαρξης ενός ελάχιστου συντονισµού µεταξύ µατιού-χεριού στα 

νεογέννητα (5-9 ηµερών) κατέγραψε µε κάµερα ο Hofsten (1982), όταν κάτω από 

συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες, φάνηκε ότι τα νεογέννητα έκαναν προσπάθειες 

να πιάσουν τα αντικείµενα που βρίσκονταν µέσα στο οπτικό τους πεδίο.   

Αργότερα, γύρω στο 2ο µήνα, αρχίζει το παιχνίδι των χεριών, µε το οποίο 

πραγµατοποιεί µια µικρή εξερεύνηση: βάζει τα χέρια του στο στόµα, κοιτάζει για λίγο τα 

δάκτυλά του. Γύρω στον 4ο µήνα παρακολουθεί µε τα µάτια το ένα του χέρι, η οπτική 

παρακολούθηση του χεριού αντιστοιχεί στην πρώτη εκδήλωση του οπτικο-κινητικού 
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συντονισµού και σταθεροποιείται µέχρι τον 6ο µήνα. Κατά τον 5ο µήνα επιτυγχάνεται η 

εκούσια προσπάθεια πιασίµατος ενός αντικειµένου. 

Η κατάκτηση της καθιστής στάσης γύρω στον 6ο µήνα, θα ευνοήσει το 

πλησίασµα του χεριού και το πιάσιµο του αντικειµένου. Η λαβή γίνεται µε την παλάµη 

και τα τελευταία δάκτυλα. 

Φτάνοντας στο 10ο µήνα το βρέφος είναι ικανό να πιάνει και να αφήνει 

αντικείµενα µε ευκολία. Στο εξής η βελτίωση του συντονισµού των δακτύλων  θα 

επιτρέπει τον καλύτερο χειρισµό των αντικειµένων, θα κρατάει το ποτήρι του για να πιει, 

θα χειρίζεται το κουτάλι του για να φάει, κ.τ.λ. Ωστόσο, θα καταφέρει να αυτονοµηθεί 

µόνο γύρω στα 2 του έτη (Le Boulch, 1984, ∆ηµητρίου-Χατζινεοφύτου, 1997). 

Γύρω στο 18ο-24ο µήνα, το παιδί µπορεί να κρατά µόνο του χοντρούς 

µαρκαδόρους ή κηροµπογιές και να παράγει ίχνη που µοιάζουν µε «σκαριφήµατα»5, τα 

οποία χαρακτηρίζονται από κλειστές ή άλλου είδους γραµµές. Το πιάσιµο του εργαλείου 

γίνεται µε ολόκληρη την παλάµη, ενώ ο καρπός παραµένει άκαµπτος (Rosembloom & 

Horton, 1971). Η παραγωγή της κίνησης γίνεται από τον ώµο, που κινεί ολόκληρο το 

βραχίονα.  

Το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνει το παιδί της προσχολικής ηλικίας, 

θα επηρεάσει σηµαντικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Έτσι, για παράδειγµα, σε 

κοινωνικά περιβάλλοντα που χρησιµοποιούνται µαχαίρι και πιρούνι, το παιδί αποκτά την 

δεξιότητα στην ταυτόχρονη χρήση τους γύρω στα 5 έτη. Ενώ τα Κινεζάκια µπορούν να 

χρησιµοποιούν επιδέξια τα ξυλάκια τους από την ηλικία των 2 ½ ετών περίπου, χάρη 

στην µεγάλη εξάσκηση που κάνουν από πολύ µικρή ηλικία.  

Στο τέλος της προσχολικής ηλικίας η λεπτή κινητικότητα έχει βελτιωθεί 

σηµαντικά και τα περισσότερα παιδιά έχουν κατακτήσει σε σηµαντικό βαθµό την 

αυτονοµία τους. Μπορούν να δέσουν τη ζώνη τους, να κουµπώσουν τα κουµπιά τους, να 

κλείσουν το φερµουάρ τους, να δέσουν τα κορδόνια τους, να κόβουν µε το ψαλίδι 

(∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997). Ακόµα και η λαβή των εργαλείων γραφής 

εκλεπτύνεται σιγά-σιγά, περνώντας από τη λαβή µε όλη την παλάµη στη λαβή µε τον 

αντίχειρα και το δείκτη.  

                                                 
5  Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και ως  «µουτζουρώµατα» ή «ορνιθοσκαλίσµατα» βλέπε: Τάφα, 2001, σ. 
55, Γιαννικοπούλου, 2001, σ. 45, ∆ηµητρίου Χατζηνεοφύτου, 1997, σ. 485. 
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Η εξέλιξη της γραφικής δραστηριότητας του παιδιού καθώς και της ανάπτυξης 

της λαβής µε την οποία τα παιδιά πιάνουν το εργαλείο κατά τη γραφή, θα συζητηθεί 

εκτενέστερα στις σχετικές ενότητες (σελ. 93 και 104). 

 

Ο έλεγχος της κινητικότητας των χεριών 

Η κινητικότητα του χεριού συγκεντρώνει το σύνολο των εκούσιων, επιδέξιων και 

εξειδικευµένων κινήσεων του άνω άκρου και της παλάµης, η οποία, απελευθερωµένη 

από την καταπίεση της συγκράτησης της σωµατικής µάζας και προικισµένη µε µια πολύ 

µεγάλη αρθρική ελευθερία, µπορεί να εκτελέσει µια πληθώρα κινήσεων (Paoletti, 1999). 

Οι κινήσεις µε τα χέρια ελέγχονται από το συνδετικό σύστηµα των χεριών 

(βραχίονας, πήχης, και καρπός) και το σύστηµα των δακτύλων και της παλάµης (που 

αφορούν τους δακτυλικούς χειρισµούς του χεριού). Το συνδετικό σύστηµα των χεριών 

ευθύνεται για τη διατήρηση της παλάµης και των δακτύλων σε µια συγκεκριµένη θέση, 

προκειµένου να πετύχουν τον καλύτερο έλεγχο του αντικειµένου, για την τοποθέτηση 

της παλάµης και των δακτύλων µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη προσέγγιση 

και πιάσιµο του αντικειµένου και για την παραγωγή και ρύθµιση της δύναµης που θα 

εφαρµοστεί στο αντικείµενο. Το σύστηµα των δακτύλων και της παλάµης, αφορά τους 

δακτυλικούς χειρισµούς και έχει ως αποστολή του να πιάνει και να χειρίζεται τα 

αντικείµενα (Τραυλός, 1998).  

Για να ελέγξουµε τις ενέργειες των χεριών µας, χρησιµοποιούµε εξωτερικές 

πληροφορίες, που προέρχονται από την όραση και την αφή, και εσωτερικές πληροφορίες, 

που προέρχονται από τους µύες και τις αρθρώσεις των άνω άκρων. Η σηµασία των 

παραπάνω αισθητηριακών µορφών κυµαίνεται ανάλογα µε το είδος των κινήσεων των 

χεριών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται (Paoletti, 1999).  

Ο κινητικός έλεγχος των χεριών αναφέρεται λοιπόν στην εκδήλωση των 

κινητικών ενεργειών που επιλέχθηκαν για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση της 

κίνησης (Τραυλός, 1998) και διακρίνεται σε: οπτικό έλεγχο του χεριού, κιναισθητικό 

έλεγχο και έλεγχο της αφής του χεριού, έλεγχο των βαλλιστικών κινήσεων των χεριών και 

έλεγχο των µονόχειρων κινήσεων6.  

                                                 
6 ∆εν αναφέρουµε τον έλεγχο των κινήσεων που πραγµατοποιούνται µε τα δύο χέρια, γιατί δεν σχετίζεται 

µε την κίνηση της γραφής. 
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Ο οπτικός έλεγχος του χεριού 

Σύµφωνα µε τον Τραυλό (1998, σ. 62), «η όραση παρέχει πληροφορίες σχετικές 

µε το χώρο (πληροφορίες χώρου) στον οποίο θα διαδραµατιστεί η κίνηση. Όταν όµως το 

παιδί ή τα αντικείµενα ή και τα δύο κινούνται, τότε η όραση µας παρέχει χρονικές 

πληροφορίες σχετικά µε τις µεταβολές των περιβαλλοντικών ερεθισµάτων που 

διαδραµατίζονται πριν και κατά τη διάρκεια της κίνησης», εξασφαλίζοντας έτσι την 

προσαρµογή της σ’ αυτές. Αυτή η ιδιαίτερη λειτουργία της όρασης που καθοδηγεί και 

προσαρµόζει τις κινήσεις του χεριού, ορίζει την έννοια του οπτικού ελέγχου του χεριού  

ή της οπτικής ανατροφοδότησης (feedback visuel) (Zesiger, 1995, Paoletti, 1999).  

Ο οπτικός έλεγχος του χεριού αλλάζει µορφή ανάλογα µε την κατηγορία 

ενεργειών των χεριών στην οποία ασκείται. Έτσι στις δραστηριότητες χειρισµού και 

γραφισµού, οι οπτικές πληροφορίες βοηθούν το υποκείµενο να ελέγξει την ενέργεια των 

δακτύλων του πάνω στο αντικείµενο και να κατευθύνει τις µετατοπίσεις του εργαλείου 

που κρατάνε. Με τη βοήθεια της όρασης το παιδί καταλήγει στη διαπίστωση κάποιων 

αποτελεσµάτων σχετικά µε τη δύναµη και την πίεση που θα ασκηθούν πάνω στο 

εργαλείο, που επιτρέπουν την αναδροµική προσαρµογή της έντασης των µυϊκών του 

ενεργειών πάνω σ’ αυτό (Paoletti, 1999). Για παράδειγµα, στη ζωγραφική µε πινέλο, το 

παιδί διαπιστώνει ότι το φάρδος ενός ίχνους κυµαίνεται ανάλογα µε την πίεση που 

ασκείται πάνω στο πινέλο και έτσι, µαθαίνει να προσαρµόζει τη δύναµη που εφαρµόζει 

πάνω του.  

Ο κιναισθητικός έλεγχος και ο έλεγχος της αφής του χεριού 

Η κιναισθητική ευαισθησία, µυϊκής και αρθρικής προέλευσης, καταλαµβάνει µια 

σηµαντική λειτουργία, που συχνά αγνοείται στον έλεγχο της κινητικότητας του χεριού. Ο 

κιναισθητικός έλεγχος αποτελείται από δύο µορφές ελέγχου των κινήσεων των χεριών: ο 

ένας ασυνείδητος, έχοντας σχέση µε την προετοιµασία της στάσης των χεριών στην 

κίνηση και ο άλλος συνειδητός, επιτρέπει τη συνειδητοποίηση των κινήσεων του 

σώµατός µας, αγγίζοντας την πιο λεπτή προσαρµογή των δακτυλικών µας ενεργειών.  

Όσον αφορά την απτική ευαισθησία, επεµβαίνει στις κινήσεις των χεριών που 

προϋποθέτουν επαφή µε τα πράγµατα. Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των 

υλικών µε τα οποία έρχεται σε επαφή το σώµα µας και µας ενηµερώνει όχι µόνο σχετικά 

µε την αρχή, τη διάρκεια και το τέλος της επαφής του χεριού µε τα αντικείµενα και την 
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πίεση που τους ασκείται, αλλά επίσης σχετικά µε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες αυτών 

των αντικειµένων, όπως η θερµοκρασία τους, η στερεότητά τους, η υφή τους, κ.τ.λ. 

(Schmidt, 1993, Le Boulche, 1995, Paoletti, 1999, Francotte, 1999). 

Έρευνες της Ayres (1978) και των Williams και συνεργατών (1979) έδειξαν ότι  

η ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί ενός σηµείου που αγγίξαµε πάνω στο σώµα του, 

χωρίς τη βοήθεια της όρασης, ωριµάζει γύρω στην ηλικία των 5 ετών. Ακόµα για τον 

Williams και τους συνεργάτες του (1979) και τον Williams (1983) η ικανότητα 

αναγνώρισης των βασικών χαρακτηριστικών ενός αντικειµένου µόνο µέσω της αφής, 

εµφανίζεται στα 5 έτη, ενώ µεταξύ 6 και 8 ετών, βελτιώνεται σηµαντικά η ταχύτητα 

αναγνώρισης των αντικειµένων καθώς και η απτική µνήµη.      

Ο έλεγχος των κατευθυνόµενων και των βαλλιστικών κινήσεων των χεριών 

Κατευθυνόµενη κίνηση ονοµάζουµε µια τµηµατική µετατόπιση της οποίας η 

εκτέλεση είναι αρκετά αργή ώστε να είναι δυνατή η διόρθωση της διαδροµής της. Σ’ 

αυτόν τον τύπο κινήσεων, οι οπτικές αισθητηριακές πληροφορίες, απτικές και 

κιναισθητικές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ακολουθήσουν και να καθοδηγήσουν 

τις µετατοπίσεις από την αρχή µέχρι το τέλος της εκτέλεσής τους. Λέµε τότε ότι η 

επιτυχία της ενέργειας είναι εξασφαλισµένη από µηχανισµούς αναδροµικού ελέγχου 

(contrôle rétroactif) (Zesiger, 1995, Paoletti, 1999, Zesiger et al. 2000). Έτσι οι 

περισσότερες ενέργειες χειρισµών και γραφισµού ελέγχονται µε αυτό τον τρόπο.  

Σε µερικές περιπτώσεις, πάντως, η ταχύτητα εκτέλεσης αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα, όπως στη δακτυλογράφηση, το κάρφωµα µιας πρόκας, κ.τ.λ. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις όπου το χέρι πρέπει να ενεργεί πολύ γρήγορα, η µετατόπισή του δεν µπορεί 

πια να ελεγχθεί από την αρχή µέχρι το τέλος. Ονοµάζουµε βαλλιστική κίνηση µια 

τµηµατική µετατόπιση της οποίας η διάρκεια εκτέλεσης είναι τόσο σύντοµη που είναι 

αδύνατο να διορθώσουµε την πορεία της µια φορά που η κίνηση έχει ολοκληρωθεί. Λέµε 

ότι ο κινητικός έλεγχος των βαλλιστικών κινήσεων πραγµατοποιείται µε προ-κινητικό 

έλεγχο (contrôle proactif). Με τον καιρό όµως και την επανάληψη, η εξέλιξη της κίνησης 

ρυθµίζεται από απτικές και κιναισθητικές ανατροφοδοτήσεις, φτάνοντας µάλιστα στο 

σηµείο να µην είναι πια απαραίτητη η όραση, σχεδόν ολοκληρωτικά. Όταν ο βαθµός 

προσοχής που απαιτείται αρχικά έχει µειωθεί σηµαντικά, η δραστηριότητα έχει 

αυτοµατοποιηθεί πλήρως ή εν µέρει (Zesiger, 1995, Tavernier, 1999, Paoletti, 1999). 
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Γενικά όµως οι βαλλιστικές κινήσεις εµπεριέχουν πάντα ένα µέρος τύχης, ακόµα και 

µετά από µια µεγάλη και επαναληπτική προπόνηση. Ακόµα επειδή δεν επιτρέπουν την 

εφαρµογή µηχανισµών διόρθωσης παρά µόνο µετά την εκτέλεσή τους, δεν έχουν την ίδια 

εκπαιδευτική αξία µε τις κατευθυνόµενες κινήσεις.  

Ο έλεγχος των µονόχειρων κινήσεων 

Όταν µια δραστηριότητα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µόνο µε το ένα χέρι, η 

επιλογή του χεριού επηρεάζει άµεσα την ποιότητα της εκτέλεσής της. Στα περισσότερα 

άτοµα, πράγµατι, παρατηρούµε ότι το ένα από τα χέρια παρουσιάζει µια κάποια 

λειτουργική ανωτερότητα σε σχέση µε το άλλο, φαινόµενο που το αποκαλούµε υπεροχή 

χειρισµού. Το γεγονός ότι ανατρέχουµε στο κυρίαρχο χέρι για την εκτέλεση µιας 

εργασίας που απαιτεί επιδεξιότητα και ακρίβεια, µας επιτρέπει να έχουµε το µέγιστο 

έλεγχο των κινήσεών µας.  

Για την προτίµηση του ατόµου να επιλέγει το ένα του χέρι έναντι του άλλου, 

στην εκτέλεση κάποιων ενεργειών, θα αναφερθούµε εκτενέστερα στην ενότητα της 

πλευρίωσης.  

 Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η λεπτή κινητικότητα είναι το 

προϊόν των λεπτών κινήσεων που χαρακτηρίζονται από λεπτοµέρεια και ακρίβεια. 

Αναφέρονται στην κινητικότητα των µυών του προσώπου, στη συναρµογή των χεριών, 

στη συναρµογή των δακτύλων, στον οπτικο-κινητικό συντονισµό. 

Η εκπαίδευση στη λεπτή κινητικότητα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τη 

συναρµογή, την ακρίβεια της χειρονοµίας, το ρυθµό και το χώρο. Στην περίπτωση του 

κανονικού παιδιού, αρκεί να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον ερεθιστικό και να το 

αφήσουµε ελεύθερο να εξερευνήσει και να χειριστεί τα διάφορα αντικείµενα (Le 

Boulche, 1984), ώστε να µπορέσει σταδιακά να ωριµάσει η ικανότητα του να χειρίζεται 

µικρά αντικείµενα και σταδιακά να προετοιµαστεί για την εκπαίδευση της γραφής. 

 

1.3.1.3  Η σηµασία του σωµατικού σχήµατος στις σχολικές µαθήσεις 

 

Η σηµασία της ύπαρξης και της ολοκλήρωσης του σωµατικού σχήµατος 

φανερώνεται κυρίως όταν παρουσιάζει διαταραχές.  
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Το παιδί του οποίου το σωµατικό σχήµα δεν έχει ολοκληρωθεί, παρουσιάζει 

προβλήµατα στο συντονισµό των κινήσεών του. Το περπάτηµά του είναι σκληρό και 

βαρύ, εκτελεί άτσαλες κινήσεις (σκουντάει πάνω στους άλλους), είναι αδέξιο στο 

χειρισµό µικρών εργαλείων (π.χ. ψαλίδι, κατσαβίδι κ.τ.λ.). Συχνά υποφέρει από έλλειψη 

συγκέντρωσης, κάνει κινήσεις τις οποίες δεν µπορεί να ελέγξει, ούτε και να τις 

διορθώσει. ∆εν µπορεί να εκτελέσει κινήσεις που απαιτούν µυϊκή αποµόνωση µια και 

δεν ξέρει ποιο µέρος του σώµατος πρέπει να αποµονώσει και πώς να το κατευθύνει 

(Bolduc, 1997, De Lièvre & Staes, 1993). Είναι ανίκανο να αναπαράγει από µνήµης 

ασύµµετρες τοποθετήσεις (στάσεις) του σώµατος (Borel-Maisonny, 1960).  Ένα παιδί µε 

τέτοιες δυσκολίες, θα αντιµετωπίσει δυσκολίες όπου απαιτείται ανάλυση, οπτική ή 

ακουστική διάκριση, ποιότητα της κίνησης (όπως στην περίπτωση της γραφής). Κατά 

συνέπεια θα έχει ένα άτσαλο και ανορθόγραφο γράψιµο (τα γράµµατά του θα είναι 

κακοσχηµατισµένα και θα ξεπερνούν τις γραµµές) και η ανάγνωσή του θα γίνεται χωρίς 

ρυθµό, συνοχή και ακολουθία (Ζακοπούλου, 2001). Λερώνει τα τετράδιά του, κάνει 

µουτζούρες και λάθη, σκίζει το χαρτί του γράφοντας ή σβήνοντας.  

Σύµφωνα µε τους De Lièvre και Staes, (1993) ένα παιδί που δεν µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το λεξιλόγιο των σωµατικών όρων, δεν αναπαριστάνει σωστά την εικόνα 

του στο ιχνογράφηµα του ανθρωπάκου, βιώνει ακόµα το σώµα του ως σύνολο. Για τους 

ίδιους, η γνώση των σωµατικών όρων είναι µια από τις πρώτες συµβολικές έννοιες που 

προσεγγίζει το παιδί και αποτελεί προαπαιτούµενο στις σχολικές µαθήσεις όπως η 

γραφή, η αρίθµηση κ.τ.λ. Υποστηρίζουν δε ότι το παιδί που παρουσιάζει δυσκολία στον 

προσανατολισµό του σώµατος του, δεν µπορεί να αναλύσει την κίνηση που κάνει ή που 

αναπαριστάνει. Η εκτέλεσή του είναι λίγο-πολύ σωστή, της λείπει όµως η ακρίβεια.  

Παρουσιάζει δυσκολίες διάκρισης στην αντίληψη. ∆εν µπορεί να συγκρίνει δυο 

αντικείµενα που ένοιωσε, που είδε, ή που άκουσε. ∆εν µπορεί να συγκρατήσει την 

προφορά δύο όµοιων γραµµάτων ή δύο όµοιων ήχων, άλλοτε πάλι αντιλαµβάνεται 

σωστά τις διαφορές τους και ξεχνά το γραφικό τους σύµβολο. Είναι άτολµο, ντροπαλό ή 

αντίθετα υπερβολικό και έντονα επιθετικό στη συµπεριφορά του.   
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1.3.2 Η πλευρίωση  

 

 Η κατανόηση του φαινοµένου της πλευρίωσης απαιτεί το διαχωρισµό της από τις 

έννοιες της αµφιπλευρικότητας και της γνώσης του δεξιά-αριστερά, οι οποίες, αν και 

εµπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της πλευρίωσης, εντούτοις αποτελούν 

διαφορετικές διαστάσεις της.  

H aµφιπλευρικότητα ορίζεται ως «η συνείδηση που έχουµε για την ύπαρξη των 

δύο πλευρών του σώµατός µας» (Paoletti, 1999, σ. 99). Είναι η ικανότητα διάκρισης των 

δύο πλευρών του σώµατος (δεξιά και αριστερή) και η κατανόηση ότι, αν και τα δυο µας 

πόδια, χέρια, κ.τ.λ., έχουν την ίδια µορφή και την ίδια διάσταση, ωστόσο µπορούν να 

τοποθετηθούν µε διαφορετικό τρόπο (να πάρουν, δηλαδή, διαφορετικές στάσεις) και να 

κινηθούν ανεξάρτητα (Francotte, 1999). Βοηθά στην οµαλή ανάπτυξη του ατόµου, γιατί 

το υποβοηθά να συντονίζει τις κινήσεις του, να οργανώνει τη δραστηριότητά του στο 

χώρο και στο χρόνο και γενικά να ζει µε τις δύο του πλευρές. Σύµφωνα µε τον De 

Ajuriaguerra (1970) το παιδί αντιλαµβάνεται ότι το σώµα του έχει δύο διαφορετικές 

πλευρές µε δυο χέρια, δυο µάτια, δυο πόδια, κ.τ.λ. µεταξύ 4 και 5 ετών.  

Η απλή γνώση της αµφιπλευρικότητας συµβάλλει µόνο στον αντιληπτικό 

διαχωρισµό των µελών του σώµατος και στη συνειδητοποίηση των δύο πλευρών του και 

αναφέρεται πάντα στο σωµατικό σχήµα, ενώ ο συνδυασµός των πλευρών µε τις 

ονοµασίες δεξί-αριστερό υποβοηθά στο γνωστικό διαχωρισµό και δηµιουργεί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύγκριση της αµφιπλευρικότητας µε τη διάσταση του 

χώρου (Juhel, 1997, Τραυλός, 1998).  

Από τα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ύπαρξης, µερικά παιδιά παρουσιάζουν 

ξεκάθαρη πλευρική προτίµηση. Είναι ήδη δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Όµως δεν 

συµβαίνει το ίδιο για τα περισσότερα παιδιά. Συχνά πρέπει να περιµένουµε µέχρι την 

ηλικία των 8-10 ετών για την τελική εγκατάσταση της πλευρικής προτίµησης (Bastin, 

1970). Αποτελεί όµως κοινή παραδοχή, ότι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν περισσότερο το 

ένα από τα δύο χέρια, πόδια, µάτια, αυτιά. 

Ο όρος πλευρίωση αναφέρεται στην προτίµηση χρήσης της µίας µόνο από τις 

συµµετρικές πλευρές του σώµατος, δεξιά ή αριστερή, για το  χέρι, το µάτι, το αυτί και το 

πόδι (Rieu & Kerouedan, 1986, Rigal, 1985, Μαρουλάκης, 1987), αφορά όλα τα µέλη 
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και τα όργανα των αισθήσεων (Durivage, 1987) και παρατηρείται στις λειτουργικές 

κινήσεις που απαιτούν, είτε τη χρήση του ενός µόνο µέλους, όπως, για παράδειγµα, όταν 

κάνουµε κουτσό είτε την αλληλοσυµπλήρωση των δύο µελών, όπως, για παράδειγµα, 

όταν ξεβιδώνουµε το καπάκι ενός µπουκαλιού.  

Η πλευρίωση ολοκληρώνει το σωµατικό σχήµα, αφορά τον τρόπο µε τον οποίο 

ωριµάζει και εκδηλώνεται η υπεροχή ορισµένων µελών του σώµατος κατά τη διάρκεια 

διαφόρων κινητικών δοκιµασιών. Συνεπώς είναι µια λειτουργία που βρίσκεται σε συνεχή 

εξέλιξη και συνδέεται στενά µε την έννοια της συναρµογής των κινήσεων (Azemar, 

1970). Είναι η ενδιάµεση κατάσταση ανάµεσα στο σωµατικό σχήµα και τη δόµηση του 

χώρου. Πράγµατι µόνο διαµέσου της σωµατικής ασυµµετρίας θα µπορέσει το παιδί να 

ξεχωρίσει τη δεξιά από την αριστερή κατεύθυνση. Οι όροι αριστερά-δεξιά αποτελούν 

µέρος των εννοιών του χώρου, µπορούν να εκφραστούν στο περιβάλλον, ενώ το να είσαι 

δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας αποτελεί ολοκληρωτικό µέρος του υποκειµένου. 

Θεωρούµε λοιπόν αναγκαίο το διαχωρισµό της  πλευρίωσης από την έννοια δεξιά-

αριστερά. Ένα παιδί µπορεί να είναι πλευριωµένο µε οµοιογενή τρόπο, να είναι 

δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τους όρους δεξιά-αριστερά (De 

Lièvre & Staes, 1993).  

Η ικανότητα διάκρισης των όρων δεξιά-αριστερά, αρχίζει γύρω στο 4ο µε 5ο  έτος 

και συνεχίζεται µέχρι το 10ο  έτος (Azemar, 1970, Dailly & Moscato, 1987). Φαίνεται 

ακόµα ότι το παιδί των 6 ετών έχει κατακτήσει τη διάκριση µεταξύ του δεξιά-αριστερά 

πάνω στο σώµα του. Ωστόσο, η ικανότητα αναγνώρισης του δεξιά-αριστερά πάνω σε 

κάποιον που στέκεται απέναντι (σε αντιστρεψιµότητα), δεν µπορεί να προσεγγιστεί πριν 

από τα 6 ½ έτη, ενώ η αναγνώρισή τους γίνεται χωρίς λάθος αρκετά αργότερα, γύρω στα 

9 µε 10 έτη. Από 9 έως 12 ετών, οι έννοιες δεξιά-αριστερά διακρίνονται πάνω στα 

αντικείµενα και στις µεταξύ τους σχέσεις χωρίς άµεση αναφορά στο σώµα του παιδιού. 

Το παιδί αποκτά την ικανότητα νοητικής αναπαράστασης των σχέσεων µεταξύ των 

αντικειµένων. Έτσι, για παράδειγµα, αν του ζητήσουµε να µας πει από ποια µεριά 

βρίσκεται το ζεστό νερό στη βρύση της τάξης του, θα πρέπει πρώτα να αναπαραστήσει 

νοητικά την εικόνα της βρύσης και των κλειδιών του ζεστού και του κρύου νερού πριν 

µας απαντήσει (Vurpillot, 1975, De Meur & Staes, 1990, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 

1997, Juhel, 1997).  
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Η  Galifret-Granjon (1984), εφάρµοσε το τεστ του Piaget «δεξί-αριστερό» σε 

παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 86% των παιδιών ηλικίας 

6 ετών επιτυγχάνει ήδη στη δοκιµασία αναγνώρισης των εννοιών δεξιά-αριστερά πάνω 

στο ίδιο το σώµα του παιδιού. Η αναγνώριση των εννοιών δεξιά-αριστερά πάνω σε ένα 

άτοµο που βρίσκεται απέναντί µας, πραγµατοποιείται µε επιτυχία στο 80% των παιδιών 

ηλικίας 8 ετών, ενώ από τα 9 έως τα 14 έτη οι αποτυχηµένες απαντήσεις σπανίζουν. 

Τέλος η ικανότητα των παιδιών να διακρίνουν τη δεξιά ή αριστερή τοποθέτηση ενός 

αντικειµένου σε σχέση µε ένα άλλο, πραγµατοποιείται µε επιτυχία από το 49% των 

παιδιών ηλικίας 10 ετών και από το 62% των παιδιών 12 ετών.  

Σιγά-σιγά πάντως το παιδί θα πρέπει να καταλήξει σε δεξιόχειρα ή 

αριστερόχειρα, καθόσον, για να µπορέσει να γράψει µε ευκολία πρέπει να χρησιµοποιεί 

το κυρίαρχο χέρι του, αριστερό ή δεξί. Η προτίµηση του χεριού σε συνδυασµό µε 

παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, κ.τ.λ. δηµιουργούν ποικίλες διαφοροποιήσεις στις 

δυνατότητες και στο ρυθµό ανάπτυξης των οπτικο-κινητικών δεξιοτήτων. Γι’ αυτό, 

γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι και κατάλληλα 

ενηµερωµένοι, για να έχουν από τα παιδιά τους απαιτήσεις ανάλογες µε τις δυνατότητές 

τους (Βλάχος, 1998). Θα πρέπει ακόµα, να επιµένουν στη χρησιµοποίηση του κυρίαρχου 

χεριού κάθε φορά που τα παιδιά καλούνται να γράψουν ή να σχεδιάσουν, εφόσον, η 

χρησιµοποίηση του µη κυρίαρχου χεριού στις δεξιότητες αυτές, έχει σαν αποτέλεσµα το 

χάσιµο πολύτιµου χρόνου εξάσκησης που επιβραδύνει τη µάθηση (γράφει πιο αργά από 

τα άλλα παιδιά, κουράζεται πιο γρήγορα, κ.λ.π.) και µπορεί να αποθαρρύνει το παιδί 

καθώς και να του δηµιουργήσει απέχθεια προς τη γραφή ( Rieu & Frey-Kerouedan, 1986, 

Τραυλός, 1998). 

 
 
1.3.2.1 Κατανοµή της πλευρίωσης στον πληθυσµό 

 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη φύση της πλευρίωσης στον άνθρωπο, είναι 

απαραίτητο να εξετάσουµε τις διαφορετικές µορφές της, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία 

στην έκταση στην οποία τα δεξιόχειρα και µη υποκείµενα είναι συνεπή στη χρήση του 

χεριού, του ποδιού, µατιού και αυτιού της ίδιας πλευράς. Οι σχετικές πληροφορίες 

συναντιούνται σποραδικά και όχι συστηµατοποιηµένα ή αφορούν κυρίως την πλευρίωση 
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του χεριού, του ποδιού και του µατιού, ενώ αγνοούν την πλευρίωση του αυτιού (Clark, 

1957, Gur & Gur, 1977, Rieu  & Kerouedan, 1986, Coren, 1992). 

Η οµοιογενής πλευρίωση αναφέρεται στη σταθερή χρήση του χεριού, ποδιού, 

µατιού και αυτιού από την ίδια πλευρά του σώµατος (δεξιά ή αριστερή) για την 

πραγµατοποίηση µιας εργασίας.  

Η διασταυρωµένη πλευρίωση αναφέρεται στα άτοµα που έχουν πλευριωθεί δεξιά 

για κάποια µέλη του σώµατός τους και αριστερά για κάποια άλλα (για παράδειγµα: 

δεξιός στο χέρι και στο µάτι και αριστερός στο πόδι) (De Lièvre & Staes, 1993, 

Francotte, 1999).  

Η αµφιδεξιότητα/ αµφιχειρία αναφέρεται στα άτοµα που παρουσιάζουν την ίδια 

επιδεξιότητα και δύναµη τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό χέρι (Παπαδόπουλος, 1994, 

Carric, 2000). Εντοπίζεται συνήθως στο επίπεδο του χεριού, αλλά συχνά επίσης και στο 

επίπεδο του ποδιού (ποτέ και στα δύο συγχρόνως). Η εµφάνιση της κατάστασης αυτής 

στο παιδί της προσχολικής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, 

φανερώνει ότι δεν έχει ακόµα εγκατασταθεί η κυρίαρχη πλευρίωση στο παιδί αυτό 

(Juhel, 1997, Francotte, 1999).  

Αν και τα τελευταία χρόνια η αναλογία των αριστερόχειρων έχει ελαφρώς 

αυξηθεί,  ωστόσο δεν έχει ξεπεράσει το ποσοστό του 10% του πληθυσµού. Ο αριθµός 

των δεξιόχειρων είναι σαφώς µεγαλύτερος από των αριστερόχειρων (φτάνει το 90%) και 

µάλιστα αυξάνει µέχρι την ηλικία των 10 ετών, ενώ µειώνεται ο αριθµός των 

αριστερόχειρων (Zazzo, 1984, De Lièvre, & Staes, 1993, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 

1997, Βλάχος, 1998). Πρέπει επίσης να γνωρίζουµε ότι η πλευρίωση εδραιώνεται µε την 

νευρολογική ωρίµανση του παιδιού και ότι υπάρχουν περισσότερα αγόρια 

αριστερόχειρες παρά κορίτσια (Harris & Carlson, 1988, αναφέρεται στο Βλάχος, 1998, σ. 

54). Ακόµα η πλευρίωση των αγοριών πραγµατοποιείται µε πιο αργούς ρυθµούς από των 

κοριτσιών (De Lièvre & Staes, 1993,  Carric, 2000).  

Οι Coren, Porac και Duncan (1981) µελέτησαν την πλευρίωση του χεριού στα 

παιδιά ηλικίας 3-6 ετών, και βρήκαν ότι: 

• το 68% των παιδιών ήταν δεξιόχειρες,  

• το 26% αριστερόχειρες και  

• το 6% παρουσίαζαν διασταυρωµένη (µικτή) πλευρίωση. 
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1.3.2.2 Η ανάπτυξη της πλευρίωσης   

 
Η πορεία που ακολουθεί η ανάπτυξη της πλευρίωσης έχει απασχολήσει πολλούς 

µελετητές, ωστόσο η ακριβής διαδικασία µε την οποία το παιδί γίνεται δεξιόχειρας ή 

αριστερόχειρας δεν είναι ακόµα απόλυτα γνωστή.   

Πριν ακόµα από τη γέννησή του, η στάση του εµβρύου θα µπορούσε να εξηγήσει 

κάποιες πλευρικές προδιαθέσεις (Dailly, & Moscato, 1987). 

Μετά τη γέννηση, το βρέφος, ξαπλωµένο µε την πλάτη, γυρίζει αυτόµατα το 

κεφάλι του από τη µια µεριά προτίµησης στην άλλη. Η µελέτη του τονικού 

αντανακλαστικού του λαιµού στο νεογέννητο, επιτρέπει να προβλέψουµε τη µελλοντική 

κυριαρχία του χεριού στο 75% των περιπτώσεων (Le Boulche, 1984, Rigal,1985).   

Από την 6η εβδοµάδα µέχρι τους 4 µήνες, παρατηρούµε συχνά µια αµφίπλευρη 

έκταση των βραχιόνων. Αυτή η κίνηση ευνοεί  τη συνάντηση των δύο χεριών που θα 

συνδεθεί µε τον οπτικό έλεγχο (De Lièvre & Staes, 1993). Η πλευρική κυριαρχία του 

χεριού µπορεί να φανερωθεί γύρω στον 4ο µήνα, όταν το παιδί γίνει ικανό να 

ακολουθήσει µε τα µάτια του τη µετακίνηση των χεριών του (Le Boulche, 1984).  

Γύρω στους 5 µε 6 µήνες, εµφανίζεται, όπως έχουµε ήδη περιγράψει, ο οπτικο-

κινητικός συντονισµός χέρι-µάτι, αλλά το ένα χέρι φτάνει πρώτο στο αντικείµενο και το 

πιάνει. Τότε πραγµατοποιείται η διαφοροποίηση του ρόλου των χεριών (De Lièvre & 

Staes, 1993).  Ο Le Boulche (1984) επισηµαίνει ότι από τον 7ο µήνα η υπεροχή γίνεται 

συγκεκριµένη, όταν το ένα από τα χέρια εµφανίζεται πιο ευκίνητο από το άλλο στους 

χειρισµούς και το παιδί τείνει να το χρησιµοποιεί µε προτίµηση. 

Από την ηλικία των 9 έως 12 µηνών, παρατηρείται η συνεργασία των δύο χεριών 

για την επίτευξη µιας ενέργειας. Για παράδειγµα, προκειµένου να βάλει έναν κύβο µέσα 

σε µια φλιτζάνα, το επικρατέστερο χέρι θα πιάσει και θα τοποθετήσει το αντικείµενο, 

ενώ το άλλο χέρι θα κρατάει τη φλιτζάνα. Γίνεται φανερό ότι, η χρήση του κυρίαρχου 

χεριού συνδέεται µε τη δυσκολία της εργασίας. Όσο πιο άγνωστη είναι η δραστηριότητα, 

δύσκολη ή ακριβής, τόσο περισσότερο το κυρίαρχο χέρι θα αναλάβει τον ενεργητικό 

ρόλο. Εάν η δραστηριότητα είναι απλή και γνωστή το µη κυρίαρχο χέρι µπορεί να την 

πραγµατοποιήσει (De Lièvre & Staes, 1993).  
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Η πλευρίωση περνάει από φάσεις αστάθειας και φάσεις σταθεροποίησης. Κατά 

τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού υπάρχουν στιγµές µονόχειρων και δίχειρων 

χειρισµών. Μεταξύ 2 και 3 ετών η υπεροχή του χεριού θα είναι µεταβαλλόµενη και η 

πλευρίωση δεν θα έχει ακόµα οριστικά σταθεροποιηθεί (Le Boulche, 1984,  Durivage,   

1987). Η Durivage (1987) παρατήρησε ότι ενώ η πλευρική κυριαρχία εγκαθίσταται 

σχεδόν µόνιµα γύρω στην ηλικία των 4 ετών, µια περίοδος αναποφασιστικότητας 

επανέρχεται γύρω στα 7 έτη. Το γεγονός αυτό αναφέρεται και από τους De Lièvre και 

Staes (1993), το εντοπίζουν όµως στην ηλικία των 5 έως 6 ετών. 

Η πλευρίωση στην όραση σταθεροποιείται στα περισσότερα παιδιά µεταξύ του 

2ου και του 3ου έτους. Οι µελέτες σε ενηλίκους έχουν δείξει ότι λιγότερο από 5% του 

πληθυσµού παραµένει µε ακαθόριστη πλευρίωση στην όραση, ενώ το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ατόµων προτιµούν το δεξί µάτι. Το ποσοστό των δεξιόφθαλµων είναι 

µικρότερο από το ποσοστό των δεξιόχειρων. Στο 3ο έτος της ηλικίας τους, τα παιδιά είναι 

δεξιόφθαλµα σε ποσοστό 60-70%, ενώ δεξιόχειρα είναι σε ποσοστό 90% 

(Παρασκευόπουλος, 1985). 

Η κυριαρχία του ποδιού είναι ορατή µεταξύ του 1ου και 2ου έτους, όταν το παιδί 

έχοντας κατακτήσει την όρθια στάση του βαδίσµατος, αρχίζει να ανεβαίνει τις σκάλες 

(De Lièvre & Staes, 1993). Το επικρατέστερο πόδι θα είναι αυτό που τοποθετεί πρώτο 

στο σκαλοπάτι που πρόκειται να ανέβει. 

Σχετικά µε την οµοιογενή χρήση των δεικτών πλευρικής κυριαρχίας (χέρι, πόδι, 

µάτι αυτί), οι Polemikos και Papaeliou (2000), σε έρευνά τους σε παιδιά 11;05 έως 14;05 

ετών, έδειξαν ότι, η υπάρχει µια κυριαρχία της δεξιάς πλευράς στην πλευρίωση των 

χεριών, ποδιών, µατιών και αυτιών. Ωστόσο, αυτή η τάση δεν εµφανίζεται ισότιµα και 

για τους 4 δείκτες πλευρικής προτίµησης: η πλευρίωση του χεριού είναι η πιο σταθερή 

(88.1%), ακολουθεί του ποδιού (78.3%), έπεται η πλευρίωση του µατιού (73.7%), ενώ 

τελευταία εµφανίζεται η πλευρίωση του αυτιού (64.0%).  

Σε έρευνα των Τρούλη και Βάµβουκα (2002), σε παιδιά 5;00 έως 6;05 ετών, 

βρέθηκε ότι και τα παιδιά αυτής της ηλικίας, εµφανίζουν πλευρική κυριαρχία της δεξιάς 

πλευράς. Ωστόσο, αυτή η τάση εµφανίζεται µε ποσοστό 80% στο χέρι, 46,2% στο πόδι, 

61,5% στο µάτι και 67,7% στο αυτί.  
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Η πιο φανερή µορφή λειτουργικής ασυµµετρίας που µελετήθηκε πιο εκτεταµένα 

είναι αυτή του χεριού. Ενώ οι άνθρωποι φαίνεται να µη γνωρίζουν για την πλευρίωση 

του αυτιού.   

Για τον προσδιορισµό του κυρίαρχου µέλους (χεριού, ποδιού, µατιού, αυτιού), οι 

ερευνητές προσεγγίζουν το φαινόµενο της πλευρίωσης χρησιµοποιώντας διαφορετικά 

επίπεδα ανάλυσης. 

 

1.3.2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την πλευρίωση 

 

Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η πλευρική κυριαρχία επηρεάζεται από 

κληρονοµικούς-γενετικούς, νευρολογικούς και κοινωνικούς  παράγοντες. 

 

Α. Κληρονοµικοί-γενετικοί παράγοντες  

Οι υποστηριχτές της θεωρίας της κληρονοµικότητας, πιστεύουν ότι η πλευρίωση 

είναι έµφυτη ή αυτόµατη (Rieu & Kerouedan-Frey, 1986). Έχει ένα χαρακτήρα 

γονοτυπικό που µεταδίδεται λίγο πολύ απ’ ευθείας από τον πατέρα ή τη µητέρα (Zazzo, 

1984).  Μιλάνε για κυρίαρχο αλληλόµορφο γονίδιο για τη δεξιοχειρία (gêne dominant) 

και για υποτελές αλληλόµορφο γονίδιο (gêne récessif) για την αριστεροχειρία. Άλλοι 

πάλι µιλάνε για συνεργασία των δύο γονιδίων που καθορίζουν την πλευρίωση. Ο 

γονοτυπικός πάντως παράγοντας είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Ο Chamberlain (όπως 

αναφέρει ο Zazzo, 1984, σ. 22)  σε έρευνά του βρήκε ένα ποσοστό 50% αριστερόχειρων 

όταν οι δύο γονείς είναι αριστερόχειρες, 20% όταν µόνο ο ένας γονιός είναι 

αριστερόχειρας και 7% όταν κανείς από τους γονείς δεν είναι αριστερόχειρας. Φαίνεται 

έτσι ξεκάθαρα πως οι γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν τον καθορισµό της πλευρίωσης 

αλλά όχι µε αποκλειστικό τρόπο (De Lièvre, & Staes, 1993, Βλάχος, 1998). Η µελέτη 

στον τοµέα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη.   

 

Β. Νευρολογικοί παράγοντες 

Ο εγκέφαλος αποτελείται από δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια, τα οποία όµως 

διαφέρουν µεταξύ τους τόσο στο ανατοµικό όσο και στο λειτουργικό επίπεδο. Οι 

ασυµµετρίες αυτές αντικατοπτρίζουν διαφοροποιηµένη εξειδίκευση των δύο 
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εγκεφαλικών ηµισφαιρίων και εντοπίζονται σε ασυµµετρίες των κινητικών, των 

αισθητικών και των γνωστικών λειτουργιών (Βλάχος, 1998). Σε κάποιες περιπτώσεις το 

ένα ηµισφαίριο εργάζεται περισσότερο από το άλλο, αλλά υπάρχει µια διαρκής 

ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσά τους. Αυτή η ανταλλαγή επιτρέπει το συντονισµό της 

ενέργειας και της σκέψης.  

Είναι γνωστό ότι σχετικά µε την κινητικότητα και το συναίσθηµα, κάθε 

ηµισφαίριο του εγκεφάλου διατάζει την αντίθετη πλευρά του σώµατος. Για ορισµένες 

λειτουργίες, το ένα ηµισφαίριο επεµβαίνει µε τη µορφή εξειδίκευσης (De Lièvre & Staes, 

1993). Ειδικότερα, η γλωσσική λειτουργία, οι αναλυτικές διεργασίες και οι κινητικές 

δραστηριότητες της δεξιάς πλευράς του σώµατος ελέγχονται από το αριστερό 

εγκεφαλικό ηµισφαίριο, ενώ το δεξί ηµισφαίριο ελέγχει τις µη λεκτικές, οπτικοχωρικές 

διεργασίες και τις κινητικές δραστηριότητες της αριστερής πλευράς του σώµατος 

(Βλάχος, 1998) 

Ο Καραπέτσας (1991) τονίζει, ότι είναι λάθος να µιλάµε για κυρίαρχο 

ηµισφαίριο, γιατί το κάθε ηµισφαίριο έχει τις δικές του λειτουργικές ιδιαιτερότητες και ο 

σωστός όρος που θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την οργάνωσή των ηµισφαιρίων είναι 

λειτουργική ασυµµετρία.   

 

Γ. Κοινωνικοί παράγοντες  

Στο χριστιανικό µας πολιτισµό, το δεξί και αριστερό έχουν µια συµβολική αξία, 

που ταυτίζεται µε τις έννοιες του καλού και του κακού αντίστοιχα (Juhel, 1997). Λέµε 

«εκ δεξιών του πατρός», κάνουµε το σταυρό µας µε το δεξί χέρι.  

Υπάρχουν ακόµα στην κοινωνία µας ένας µεγάλος αριθµός «πλευριωµένων» 

δραστηριοτήτων που έχουν µεγαλύτερη κοινωνική αξία από άλλες και που µας 

επιβάλλουν άλλοτε τη χρήση της δεξιάς και άλλοτε τη χρήση της αριστερής πλευράς. 

Έτσι, για παράδειγµα, στο στρώσιµο του τραπεζιού το µαχαίρι τοποθετείται δεξιά, ενώ 

το πιρούνι αριστερά, η πόρτα του ψυγείου ανοίγει ευκολότερα µε το δεξί χέρι, το κουµπί 

της φωτογραφικής µηχανής πατιέται µε το δεξί χέρι, αλλά και αντικείµενα καθηµερινής 

χρήσης, όπως το ψαλίδι, τα κουµπιά των οικιακών συσκευών, ο τρόπος που ανοίγουν και 

κλείνουν τα κλειδιά της βρύσης για το ζεστό και κρύο νερό, οι ζώνες ασφαλείας στα 

αυτοκίνητα, είναι όλα φτιαγµένα για να χρησιµοποιούνται από δεξιόχειρες, επιβάλλοντας 
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έτσι έµµεσα πίεση στους αριστερόχειρες για αλλαγή του χεριού τους. Το γεγονός αυτό 

εξηγεί γιατί πολλά από τα παιδιά που γράφουν µε το αριστερό χέρι, χρησιµοποιούν το 

δεξί για να κόψουν µε το ψαλίδι, για να ανοίξουν τη βρύση, κ.τ.λ. (Rieu & Kerouedan-

Frey, 1986, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997).  

Το χέρι που χρησιµοποιούµε για να γράψουµε επηρεάζεται από τις προσδοκίες 

του περιβάλλοντος. Η συχνότητα εµφάνισης της προτίµησης του αριστερού χεριού για το 

γράψιµο επηρεάζεται από το βαθµό στον οποίο η κοινωνία και ο πολιτισµός µας είναι 

ανεκτικοί έναντι της αριστεροχειρίας (Βλάχος, 1998). Σε µια κοινωνία δεξιόχειρων, οι 

πιο συντηρητικοί γονείς, επιβάλλουν στα παιδιά τους να γίνουν δεξιόχειρες (De Lièvre & 

Staes, 1993, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997). Η άσκηση πίεσης όµως σε ένα 

αριστερόχειρο άτοµο για να γράψει µε το δεξί χέρι έχει συχνά συνέπειες στην ανάπτυξη 

και τη συµπεριφορά του (Βλάχος, 1998). 

Συνεπώς, ο ρόλος που παίζει η κοινωνία επηρεάζει την πλευρική προτίµηση, 

δηµιουργώντας µια «κεκτηµένη» ή «από συνήθεια» πλευρίωση, η οποία επικρατεί µέσα 

στις κοινωνικές και καθηµερινές δραστηριότητες.  

 

1.3.2.4 Λειτουργίες εγκεφαλικών ηµισφαιρίων και πλευρίωση 

 

Το αριστερό ηµισφαίριο θεωρείται κυρίαρχο στα περισσότερα άτοµα. Σχετίζεται  

µε τη λεκτική επικοινωνία, τη λογική σκέψη, την αφηρηµένη σκέψη, τη λεπτοµερή 

ανάλυση, κ.τ.λ. Κατευθύνει τη συµπεριφορά κατά τη διάρκεια λεκτικών 

δραστηριοτήτων. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η οργάνωση της σκέψης σε 

στάδια, µε βάση ένα συγκεκριµένο πλάνο οργανωµένο και λογικό, όπως γίνεται συνήθως 

στα µαθηµατικά. Είναι ο χώρος της ανάλυσης και της αρίθµησης (De Lièvre & Staes, 

1993, Βλάχος,  1998, Carric,  2000). 

Η προτίµηση του δεξιού χεριού αντικατοπτρίζει εξειδίκευση του αριστερού 

ηµισφαιρίου για τις χειρονακτικές εργασίες, γεγονός που φανερώνει τη λειτουργική 

εξειδίκευση του αριστερού ηµισφαιρίου στους ανθρώπους (Βλάχος, 1998). 

Το δεξί ηµισφαίριο, γνωστό και ως υποτελές ηµισφαίριο, επεµβαίνει σε όλα όσα 

αφορούν τη σκέψη χωρίς λεκτική επικοινωνία και έκφραση, την αναγνώριση των 

σχηµάτων, τη χωρική αντίληψη, κ.τ.λ. Είναι πιο κατάλληλο να κυριαρχεί κατά τη 
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διάρκεια µη λεκτικών, οπτικο-χωρικών δραστηριοτήτων. Θεωρείται ως το πιο 

«συναισθηµατικό ηµισφαίριο», είναι το ηµισφαίριο της φαντασίας, της µουσικής 

ευαισθησίας, του ρυθµού, των περιγραµµάτων, της αναλογικής σκέψης, των 

συνδυασµών, κ.τ.λ. Ρυθµίζει την οπτικο-χωρική σκέψη που µας επιτρέπει την άµεση 

αναπαράσταση του πλάνου των όσων ειπώθηκαν (π.χ. µιας διαδροµής που πρέπει να 

ακολουθήσουµε), να θυµόµαστε πρόσωπα, κ.τ.λ., χάρη σ’ αυτό το ηµισφαίριο η 

προσέγγιση θα είναι αυτονόητη και συνθετική (De Lièvre & Staes, 1993, Βλάχος, 1998, 

Carric, 2000). 

Αυτή η διαφοροποιηµένη χρήση και αξιοποίηση του ενός ηµισφαιρίου υποτίθεται 

ότι αντικατοπτρίζεται στο «γνωστικό στυλ» του ατόµου. Έτσι µια τάση για προσέγγιση 

των προβληµάτων λεκτικά ή αναλυτικά θεωρείται ότι ενεργοποιεί το αριστερό 

ηµισφαίριο και υποδεικνύει αριστερόπλευρη ηµισφαιρικότητα, ενώ µια τάση για 

διαπραγµάτευση των πληροφοριών ολιστικά, συνθετικά ή χωροταξικά πιστεύεται ότι 

ενεργοποιεί το δεξί ηµισφαίριο και υποδεικνύει δεξιόστροφη ηµισφαιρικότητα (Βλάχος, 

1998).  

Αν αληθεύει ότι χρησιµοποιούµε την µια πλευρά του εγκεφάλου µας πιο συχνά 

από την άλλη σε ορισµένες ενέργειες, είναι ωστόσο προφανές ότι καµιά ενέργεια δεν 

είναι δυνατή χωρίς να υπάρξει συνεργασία των δύο ηµισφαιρίων (De Lièvre & Staes, 

1993, Σαββάκη, 1997). Οι περισσότερες ανώτερες γνωστικές λειτουργίες είναι 

πλευριωµένες, που σηµαίνει ότι αντιπροσωπεύονται διαφοροποιηµένα στα δύο 

ηµισφαίρια, µε το ένα ηµισφαίριο να εµπλέκεται περισσότερο σε κάθε συγκεκριµένο 

εγχείρηµα. Για τον Βλάχο (1998) η κυριαρχία του ενός ηµισφαιρίου εξαρτάται από τη 

σύνθετη αλληλεπίδραση του ερεθίσµατος, της δοκιµασίας, της αντίδρασης και διαφόρων 

άλλων µεταβλητών που έχουν σχέση µε το υποκείµενο, όπως, π.χ., το φύλο, την 

προτίµηση χεριού κ.ά. Με εξαίρεση τις πολύ απλές δοκιµασίες, συνήθως και τα δύο 

ηµισφαίρια εµπλέκονται σε όλες τις διεργασίες. Παρ’ όλα αυτά, το κάθε ηµισφαίριο είναι 

εξειδικευµένο για συγκεκριµένες λειτουργίες, και όταν το ένα ηµισφαίριο 

καταστρέφεται, το άτοµο δεν µπορεί να εκτελέσει ή εκτελεί πληµµελώς δοκιµασίες που 

εξυπηρετούνται από τις συγκεκριµένες λειτουργίες . 

Ο ίδιος σχετικά µε την κινητικότητα αναφέρει ότι ο έλεγχος της κίνησης των άνω 

και κάτω άκρων αλλά και όλων των µυϊκών συστηµάτων του σώµατος, γίνεται από την 
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κινητική περιοχή του εγκεφάλου. Τα δύο ηµισφαίρια του εγκεφάλου µοιράζονται τον 

έλεγχο του σώµατός µας, έτσι ώστε κάθε ηµισφαίριο να δέχεται τα ερεθίσµατα που 

προέρχονται από την αντίθετη πλευρά του σώµατος και να στέλνει εντολές προς αυτή 

την πλευρά (Carric, 2000). Η κινητική περιοχή του δεξιού εγκεφαλικού ηµισφαιρίου 

ελέγχει τις εκούσιες κινήσεις της αριστερής πλευράς του σώµατος (άρα και του 

αριστερού χεριού) και η κινητική περιοχή του αριστερού εγκεφαλικού ηµισφαιρίου 

ελέγχει τις εκούσιες κινήσεις της δεξιάς πλευράς του σώµατος (άρα και του δεξιού 

χεριού) (Καραπέτσας, 1998). Έτσι στο δεξιόχειρα, επικρατεί το αριστερό ηµισφαίριο, 

ενώ το αντίθετο συµβαίνει για τον αριστερόχειρα. 

Μια συνοπτική εικόνα των όσων προαναφέρθηκαν για τις κινητικές, αισθητικές 

και γνωστικές λειτουργίες που ελέγχει κάθε  εγκεφαλικό ηµισφαίριο, µας δίνει ο 

παρακάτω πίνακας.   
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Πίνακας 1: Οι λειτουργίες που ελέγχουν τα δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια 

 
 

Το Αριστερό Ηµισφαίριο ελέγχει: 
 

Το ∆εξί Ηµισφαίριο ελέγχει: 

 
∆εξί ήµισυ του σώµατος Αριστερό ήµισυ του σώµατος 
Αισθητικά και κινητικά Αισθητικά και κινητικά 
Αντίληψη του χρόνου Οπτική αντίληψη χώρου 
Οµιλία, ανάγνωση, γραφή, συµβολισµό 

Αντίληψη λόγου 
Κατανόηση «µεταφορικών εννοιών» και χιούµορ, 

συσχέτιση, σύνθεση λεγοµένων, συναισθηµατική 

φόρτιση και µελωδία λόγου  

 
Λεκτική µνήµη Οπτική µνήµη 
Σειριακή-αναλυτική σκέψη µε λέξεις (λογική 

διαδοχή µε επαλληλία από το  µερικό στο ολικό) 
Ολιστική-συνθετική σκέψη µε αισθητηριακές 

εικόνες (διαισθητική σκέψη µε τυχαία διαδοχή) 
Επικοινωνία µε λέξεις κατά κυριολεξία Επικοινωνία µε: τόνο φωνής, εκφράσεις προσώπου, 

εξωλεκτική κινησιολογία 

Προσοχή  
Επεξεργασία ακουστικών ερεθισµάτων ∆ιάκριση πολύπλοκων ακουστικών τόνων 
Επεξεργασία αφηρηµένης πληροφορίας Επεξεργασία ερεθισµάτων αφής 
Αντίληψη λεπτοµερειών Αναγνώριση ολιστικού τύπου προσώπων,  

πολύπλοκων σχεδίων 
Πρόκληση ελεγχόµενης συµπεριφοράς Πρόκληση παρορµητικής συµπεριφοράς 
∆ευτερογενή ερµηνεία συµπεριφοράς Αισθήµατα, συγκινήσεις, δηµιουργικότητα, 

φαντασία 
Μαθηµατικά, γραµµατική Καλλιτεχνική έκφραση (τραγούδι, χορός, µουσική, 

ζωγραφική)  

Ευαισθησία στα χρώµατα 
Πηγή: Σαββάκη, 1997, σ. 82  
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1.3.2.5 Η σηµασία της πλευρίωσης στις σχολικές µαθήσεις  

 

Από πολύ νωρίς απασχόλησε τους επιστήµονες η διερεύνηση της πιθανότητας να 

οφείλονται προβλήµατα και διαταραχές των γνωστικών ικανοτήτων των ατόµων σε 

διαφορές της εγκεφαλικής ασυµµετρίας. Τα τελευταία χρόνια οι Geschwind και 

Galaburda (1987), ισχυρίστηκαν ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στην προτίµηση χεριού, τη 

δυσλεξία και άλλες µορφές διαταραχών της γλώσσας.  

Ένα παιδί που δεν σταθεροποίησε την πλευρίωσή του, θα αντιµετωπίσει 

προβλήµατα µε τον προσανατολισµό και την τοποθέτησή του στο χώρο αλλά και µε την 

τοποθέτηση και τον προσανατολισµό των αντικειµένων µέσα σ’ αυτόν. Η έλλειψη 

σταθεροποίησης της πλευρίωσής του θα του στερήσει τη δυνατότητα διάκρισης της 

δεξιάς και αριστερής του πλευράς (µια και δεν θα έχει σταθερό σηµείο αναφοράς) και 

της µεταφοράς αυτής της γνώσης στην εκτέλεση διαφόρων ενεργειών. Κατ’ επέκταση 

δεν θα µπορεί να µεταφέρει και να διακρίνει τη δεξιά και αριστερή πλευρά της κόλλας 

του, να ακολουθήσει τη γραφική κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να γράφει 

και να διαβάζει από αριστερά προς τα δεξιά. 

Η αστάθεια λοιπόν της εγκεφαλικής κυριαρχίας εκδηλώνεται µε τη δυσκολία 

εκτίµησης των εννοιών «δεξιά-αριστερά» και αποτελεί µια από τις αιτίες των 

καθρεπτικών λαθών που παρατηρούνται στην ανάγνωση και τη γραφή των δυσλεξικών 

παιδιών (Σταύρου, 1995), όπως β αντί θ ή αν αντί να. Το παιδί που δεν ελέγχει τις έννοιες 

δεξιά-αριστερά, δεν µπορεί να εντοπίσει και τη διαφορά τους (Juhel, 1997).  

Συχνά οι αριστερόχειρες χαρακτηρίζονται ως αδέξιοι και άγαρµποι στις κινήσεις 

τους µια και αναγκάζονται να εκτελούν πολλές κινήσεις ανάποδα. Η επιµονή όµως στην 

αλλαγή του αριστερόχειρα σε δεξιόχειρα, µπορεί να έχει συνέπειες στην ανάπτυξη του 

παιδιού που εκδηλώνονται µε σύγχυση, εκνευρισµό, προβλήµατα στη γλωσσική του 

ανάπτυξη µε κίνδυνο εµφάνισης τραυλισµού (Παρασκευόπουλος, 1985, ∆ηµητρίου-

Χατζηνεοφύτου, 1997, Βλάχος, 1998). 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι αυτή η οργάνωση της σωµατικής ασυµµετρίας 

είναι απαραίτητη για τον προσανατολισµό του σώµατος και πρωταρχική για την προβολή 

του στο χώρο, όπως θα δούµε στη συνέχεια. Οι δυσκολίες που εµφανίζονται στην 
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ανάπτυξη της πλευρίωσης έχουν συχνά επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή του παιδιού και 

ιδιαίτερα την περίοδο των σχολικών µαθήσεων, προπάντων της ανάγνωσης και της 

γραφής (Durivage, 1987). 

 

 

1.3.3 Η δόµηση του χώρου 

 

Απ’ όλα τα παρατηρούµενα χαρακτηριστικά των στοιχείων της πραγµατικότητας, 

ο παράγοντας χώρος είναι ο πιο εµφανής.   

Η κατάκτηση της έννοιας του χώρου από το παιδί προϋποθέτει την κατανόηση 

του εξωτερικού κόσµου καθώς και του ίδιου του σώµατός του. Τον κατακτά µέσω των 

διαφόρων αντιλήψεων (οπτική, ακουστική, απτική, κ.τ.λ.) που του επιτρέπουν να 

συλλαµβάνει τον εξωτερικό κόσµο και το ίδιο του το σώµα (De Lièvre & Staes,1993).   

Η αντίληψη του χώρου είναι η ενεργή  διαδικασία ποιοτικής και ποσοτικής 

εκτίµησης των δοµικών χαρακτηριστικών (σχήµα, επιφάνεια, όγκος) των αντικειµένων 

και των όντων, καθώς και των σχέσεων (στάση, προσανατολισµός, κατεύθυνση, σηµείο 

αναφοράς, απόσταση, µέτρηση) που συνδέουν αυτά τα αντικείµενα και τα όντα µέσα στο 

περιβάλλον (Paoletti, 1999).   

Η δόµηση του χώρου ορίζεται ως «ο προσανατολισµός, η δόµηση του εξωτερικού 

κόσµου που σχετίζεται πρώτα-πρώτα µε το συγκεκριµένο εγώ, έπειτα µε άλλα 

αντικείµενα που βρίσκονται σε ακινησία ή σε κίνηση» (Tasset, 1972, σ. 14). Είναι η 

ικανότητα του υποκειµένου να τοποθετείται, να προσανατολίζεται και να µετακινείται 

µέσα στο περιβάλλον του, έχοντας αντίληψη των χωρικών διαστάσεών του, αλλά και να 

τοποθετεί, να προσανατολίζει και να αντιλαµβάνεται τα κοντινά και τα µακρινά 

πράγµατα, καθώς και να κατασκευάζει έναν κόσµο πραγµατικό ή φανταστικό (De Lièvre 

& Staes, 1993). Σύµφωνα µε τον Francotte (1999) ορίζει ακόµα την ικανότητα του 

παιδιού να αναγνωρίζει τη στάση, τον προσανατολισµό ή την τακτοποίηση των 

αντικειµένων σε ένα δισδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο. Θεωρεί ακόµα την ικανότητα 

αυτή ιδιαίτερα σηµαντική για πολλές κινητικές δεξιότητες οι οποίες πραγµατοποιούνται 

σύµφωνα µε µια συγκεκριµένη χωρική διάσταση ή µε αντικείµενα προσανατολισµένα µε 

συγκεκριµένο τρόπο.    
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Η αντίληψη του χώρου προηγείται της δόµησης εφόσον ο χώρος, πριν 

προσανατολιστεί και οργανωθεί από το παιδί, θα πρέπει πρώτα να  τον έχει αντιληφθεί 

σωστά. Σύµφωνα µε τον Κρασανάκη  (1987) η οικοδόµηση του χώρου αρχίζει από το 

πρώτο έτος της ζωής του παιδιού και συγκεκριµένα κατά τον 11ο µε 12ο µήνα.  

Ο χώρος δεν είναι ένα «à priori» πλαίσιο όπου η εµπειρία µας ξεδιπλώνεται ή 

κατατίθεται µε παθητικό τρόπο. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να δρα µέσα σ’ αυτόν, 

να τον µεταµορφώνει, να τον οργανώνει ή να κατασκευάζει το χώρο του,  

δηµιουργώντας την πραγµατικότητά του. Χάρη στον έλεγχο που ασκεί πάνω στο χώρο, 

µπορεί να κινείται και να εκτελεί τις κινητικές του µορφές συµπεριφοράς:  πιάνει και 

αφήνει αντικείµενα,  τα πετάει, αποφεύγει τα εµπόδια, οµαδοποιεί τα αντικείµενα µεταξύ 

τους και βρίσκει τις αιτιώδεις σχέσεις τους (Carric, 2000). 

Η προσαρµογή και ο συντονισµός του σώµατος στο χώρο, καθώς και η επίδραση 

του χώρου στην κίνηση του σώµατος οικοδοµείται µέσα από βιωµατικές εµπειρίες, 

δηλαδή από κινητικές δραστηριότητες που επιτρέπουν στο παιδί να δρα µε ασφάλεια, 

εµπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και αυτοκυριαρχία (Τσαπακίδου, 1997). 

Το παιδί ανακαλύπτει το χώρο ξεκινώντας από τη γνώση που έχει για το ίδιο του 

το σώµα και τις κινήσεις του. Έτσι το παιδί που αναγνωρίζει τους σωµατικούς όρους 

πλάτη και κοιλιά, θα µπορεί να καταλάβει τους όρους µπροστά και πίσω. Η 

συνειδητοποίηση των στάσεων του σώµατός του επιτρέπει να κατανοεί τις χωρικές 

έννοιες. ∆εν µπορούµε, λοιπόν, να αποχωρίσουµε το σωµατικό σχήµα από τον 

περιβάλλοντα χώρο εφόσον το ανθρώπινο σώµα πρέπει σε κάθε στιγµή να τοποθετείται 

σε σχέση µε ό,τι το περιβάλλει (Juhel, 1997). 

Η κίνηση του σώµατος πραγµατοποιείται σε έναν προσωπικό χώρο, ο οποίος 

περιβάλλεται από ένα γενικότερο που έχει καθορισµένα φυσικά όρια και είναι το 

περιβάλλον (Laban, 1980). Ο προσωπικός χώρος είναι αυτός που περιβάλλει το άτοµο 

και που αγγίζει τα τεντωµένα µέλη του, είναι ο δικός του χώρος. Το παιδί εισέρχεται 

στον προσωπικό χώρο όταν είναι σε θέση να συντονίζει τις κινήσεις των χεριών του και 

να ελέγχει σχετικά τον κορµό και τη λεκάνη του. Το χώρο αυτό το παιδί τον µαθαίνει 

από µόνο του και τον ανακαλύπτει µε τις δικές του δυνάµεις. Ο κοινός χώρος (γενικός 

χώρος), είναι ο χώρος που χρησιµοποιούµε µαζί µε τους άλλους, όπως, για παράδειγµα, 

το σχολείο,  το γυµναστήριο, την πισίνα, το δρόµο, το πάρκο, κ.τ.λ. (Juhel, 1997).  
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Η κίνηση, άρα, εκτελείται τόσο στον προσωπικό όσο και στο γενικό χώρο. 

Πραγµατοποιείται κοντά ή µακριά από το σώµα, από µια αρχική θέση του σώµατος ή 

περιφερειακά γύρω από αυτό. Προς όλες τις κατευθύνσεις (µπροστά, πίσω, πλάγια, 

δεξιά, αριστερά) και σε όλα τα επίπεδα (µεσαία, ψηλά, χαµηλά), καθώς µετακινείται και 

πηδά κοντά στο έδαφος ή ψηλά στον αέρα (Τσαπακίδου, 1997). Ο προσωπικός χώρος 

εµπεριέχεται στο γενικό χώρο, µια και όπου και αν πάµε στο γενικό χώρο, κουβαλάµε 

µαζί τον προσωπικό µας χώρο. 

Ο άνθρωπος όµως βιώνει το χώρο και συναισθηµατικά. Ο συναισθηµατικός 

χώρος µεταβάλλεται ανάλογα µε τη στιγµή, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 

άτοµο. Έτσι αν ένα αγόρι καθίσει µέσα στο λεωφορείο δίπλα σε ένα κορίτσι που του 

αρέσει, θα εκτιµήσει ότι ο χώρος που καταλαµβάνει το κορίτσι είναι ο σωστός. Εάν όµως 

την επόµενη µέρα καθίσει δίπλα σε έναν κύριο που µυρίζει τσιγάρο, αλλά καταλαµβάνει 

τον ίδιο χώρο µε την κοπέλα που προαναφέραµε, απογοητευµένος και ενοχληµένος, θα 

εκτιµήσει ότι ο κύριος αυτός καταλαµβάνει περισσότερο χώρο από την κοπέλα. 

Μπορούµε να πούµε ότι η έννοια του χώρου µεταβάλλεται από άτοµο σε άτοµο (Juhel, 

1997) και από συναισθηµατική σε συναισθηµατική κατάσταση.   

 

1.3.3.1 Η εξέλιξη της δόµησης του χώρου  

 

Το παιδί από τη γέννησή του και σ’ όλη την πορεία της ζωής του, βρίσκεται µέσα 

στο χώρο (Κίτσου, 1975). Για τον Carric (2000) το αίσθηµα του χώρου συνδέεται µε το 

αίσθηµα του εγώ που βρίσκεται µε τη σειρά του σε στενή σχέση µε το περιβάλλον του.  

«Η αντίληψη του χώρου δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την επαφή του 

υποκειµένου µε το αντικείµενο. Ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται το χώρο προοδευτικά, όσο 

αναπτύσσεται το νευρικό του σύστηµα, όσο τελειοποιούνται τα αισθητήριά του όργανα, 

όσο ισχυροποιούνται οι νοητικές του δυνάµεις» (Κρασανάκης, 1993). 

Σώµα και χώρος λοιπόν θα αναπτυχθούν παράλληλα, µέσα από µια µακρινή 

πορεία που θα διαρκέσει όλη την παιδικότητα. Μέσα από την κινητική δραστηριότητα 

που θα αναπτύξει το παιδί, θα γνωρίσει πρώτα το σώµα του και χρησιµοποιώντας το ως 

σηµείο αναφοράς θα δηµιουργήσει τις σχέσεις του µε το περιβάλλον.  
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Ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι το παιδί, καθώς αναπτύσσεται, διακρίνει πρώτα 

τις πιο απλές ποιοτικές σχέσεις, τις λεγόµενες τοπολογικές (τις ανοιχτές και κλειστές 

γραµµές, το διαχωρισµό και εγκλεισµό, τα σύνορα, τη συνέχεια, τη διαδοχή, τις 

γειτνιάσεις), στη συνέχεια τις προβολικές σχέσεις (τις σχέσεις ευθυγράµµισης,  

συγγραµµικότητας και προοπτικής, καθετότητας και παραλληλίας) και µόνο στο τέλος 

τις µετρικές ή ευκλείδειες σχέσεις (τις αποστάσεις, τα µεγέθη, τις αναλογίες κ.τ.λ.) 

(Piaget, 1973, Τρούλης, 1992, Τζεκάκη, 1996).  

Στον Piaget χρωστάµε τη λεπτοµερή περιγραφή της εξέλιξης της αντίληψης του 

χώρου στο παιδί. Υποστηρίζει ότι, «οι αντιληπτικοί µηχανισµοί ξεκινούν από µια 

αισθησιοκινητική βάση, περνούν από µια προλογική διεργασία, φτάνουν σε ένα επίπεδο 

συγκεκριµένων λογικών διεργασιών και καταλήγουν στη θεωρητική σύλληψη και 

ερµηνεία του χώρου» (Κρασανάκης, 1993, σ.5169). Κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας, το παιδί δεν αποθηκεύει παθητικά τα δεδοµένα του περιβάλλοντος, αλλά 

βρίσκεται σε  µια διαρκή αλληλεπίδραση ανάµεσα στη διανοητική του ανάπτυξη και των 

πληροφοριών του περιβάλλοντος (Τρούλης, 1992). 

Είναι φανερό ότι η αλληλεπίδραση του παιδιού µε το περιβάλλον µεταβάλλεται 

από ηλικία σε ηλικία. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τα 

σηµαντικότερα σηµεία αυτών των µεταβολών µέσα από  τέσσερα στάδια: 

• Ο υφιστάµενος χώρος (Espace subi)  

• Ο βιούµενος χώρος (Espace vécu) 

• Ο αντιληπτός χώρος (Espace perçu) 

• Ο γνωστός ή αναπαριστώµενος χώρος (L’espace connu ou représenté)  

 

A. Ο υφιστάµενος χώρος (Espace subi) 

Είναι η περίοδος όπου το παιδί υφίσταται τις µετακινήσεις που του επιβάλλει το 

περιβάλλον του.  

Από τις πρώτες µέρες της ζωής του, το παιδί αντιλαµβάνεται το χώρο µε τρόπο 

πολύ περιορισµένο, γεγονός που οφείλεται στην ανωριµότητα των αισθητηριακών 

νευρικών κέντρων του, της κινητικότητας και της νοηµοσύνης του. Κάποιοι 

αισθητηριακοί χώροι (στοµατικός, οπτικός, απτικός, ακουστικός, οσφρητικός) του 

φαίνονται οικείοι αλλά δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει τη σύνδεση µεταξύ τους. Οι 
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χώροι αυτοί δεν συνεργάζονται, έτσι ο θόρυβος της κουδουνίστρας δεν συνδέεται µε την 

οπτική της εικόνα (Piaget & Inhelder, 1981, Durivage, 1987, Κρασανάκης, 1987, De 

Lièvre & Staes, 1993).  

Μέχρι την 6η ή 8η εβδοµάδα της ζωής του, το παιδί είναι ανίκανο να συνδέσει την 

ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των αναγκών του µε τη µία ή την άλλη αισθητηριακή 

ένδειξη. Είναι ανίκανο να συνδέσει τα συναισθήµατά του µε πραγµατικά χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος που δεν έχει ακόµα αντιληφθεί. Αυτό το στάδιο αντιστοιχεί στην 

«πρωταρχική ναρκισσιστική περίοδο» (période narcissique primaire) (Francotte, 1999). 

Στην αρχή της ζωής του βρέφους, το σύµπαν είναι ένας κόσµος χωρίς πράγµατα, 

υφίσταται µετακινήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων βλέπει µόνο τοπία που 

εκτυλίσσονται ασταµάτητα. Η ζωή του είναι ένας κινούµενος πίνακας, ένα άθροισµα 

πραγµάτων που εµφανίζονται και αποσύρονται (Κρασανάκης, 1987,  De Lièvre, & Staes, 

1993).  

Στην ηλικία αυτή το υποκείµενο και το αντικείµενο είναι αδιαφοροποίητα, η 

συµπεριφορά του δεν κατευθύνεται σε κάποιο στόχο, αλλά το ίδιο αντανακλαστικό 

επαναλαµβάνεται και µάλιστα µε αυξανόµενη συχνότητα (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 

1997). 

 

Β. Ο βιούµενος χώρος (Espace vécu) 

Σ’ αυτή τη δεύτερη περίοδο το παιδί θα εξελιχθεί από τον αισθησιοκινητικό χώρο 

σε έναν χώρο που µετατοπίζεται και µέσα στον οποίο ψαχουλεύει (De Lièvre & Staes, 

1993). Στο στάδιο αυτό το βρέφος διευρύνει τα ενδιαφέροντά του και αρχίζει να 

ασχολείται µε συµβάντα και αντικείµενα έξω από αυτό (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 

1997). Μέχρι τον 6ο µήνα δεν αναγνωρίζει συνηθισµένα παιγνίδια που εµφανίζονται σε 

ασυνήθιστη κατάσταση. ∆εν µπορούµε να κάνουµε λόγο για  µονιµότητα7 των 

αντικειµένων, παρά µόνο µετά τον 8ο µε 9ο µήνα (Piaget & Inhelder, 1981, Κρασανάκης, 

1987, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997).  

Κατά τους πρώτους 18 µήνες της ζωής του ανθρώπου οργανώνεται ένας 

αισθησιοκινητικός, πρακτικός χώρος. Με τη βοήθεια των αισθήσεων και των κινήσεων 

                                                 
7 Με τον όρο «µονιµότητα» του αντικειµένου ο Piaget  εννοεί τη δυνατότητα διατήρησης ενός πράγµατος, 
κι όταν ακόµα εξαφανίζεται από το αντιληπτικό πεδίο (Κρασανάκης, 1987, σ. 131).   
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οι αρχικοί ετερογενείς χώροι (οπτικός, απτικός, ακουστικός, κινητικός) συνεργάζονται 

και συντονίζονται όσο αναπτύσσεται το παιδί (Κρασανάκης, 1993). Με την κίνηση 

λοιπόν παίρνει πληροφορίες από το περιβάλλον του και αποκτά µια πραξιακή αίσθηση 

του χώρου (Τσαπακίδου, 1997).  

Κατά την περίοδο αυτή, ο χώρος διευρύνεται χάρη στην εµφάνιση του οπτικο-

κινητικού συντονισµού (της συνεργασίας του  πιασίµατος και της όρασης) και το 

χειρισµό των αντικειµένων και επεκτείνεται σηµαντικά µε την εµφάνιση του βαδίσµατος. 

Χάρη στη µετακίνηση, οι χώροι που ήταν προηγουµένως αποµονωµένοι συναντούνται 

και δίνουν µια έννοια της διάστασης (Durivage, 1987).  

Το παιδί µετακινείται µέσα στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς να τον αναλύει. 

Σταδιακά θα µπορεί να µετακινείται χωρίς να σκουντάει τα έπιπλα, να κυλάει µέσα σε 

ένα αυτοκινητάκι και να στρίβει µε τρόπο κατάλληλο. Οι χειρισµοί όµως αυτοί, αν και 

καταλήγουν σε µια λογική της πράξης, είναι αποτέλεσµα της αυθόρµητης κινητικής του 

δραστηριότητας και προσαρµογής στις αποστάσεις και στο περιβάλλον (Τρούλης, 1992, 

De Lièvre & Staes, 1993). Το νήπιο κατακτά περισσότερο το χώρο, αλλά δεν έχει πλήρη 

αντίληψη των όσων το συγκροτούν. 

Με τη µίµηση θα γίνει ικανό να χρησιµοποιεί σωστά το οικείο περιβάλλον του, 

θα µπορεί να βάλει ένα χαρτί στα σκουπίδια, να βάλει ένα κύβο ζάχαρη σε µια φλιτζάνα 

κ.τ.λ. Οι κινήσεις αυτές µπορούν να πραγµατοποιηθούν πολύ νωρίτερα από την 

κατάκτηση της έννοιας «µέσα» (De Lièvre & Staes, 1993). 

Η απόκτηση της συµβολικής σκέψης στο τέλος της αιθησιοκινητικής περιόδου, 

αποτελεί ορόσηµο στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού, εφόσον το παιδί εγκαταλείπει 

πλέον το επίπεδο της πραξιακής νοηµοσύνης και του ανοίγονται εντελώς νέοι δρόµοι 

µέσω της ικανότητας εσωτερικής αναπαράστασης των γεγονότων ή των αντικειµένων.   

 

Γ. Ο αντιληπτός χώρος (Espace perçu) 

Αυτός ο τρίτος σταθµός αντιστοιχεί στο προλογικό στάδιο της διανοητικής 

ανάπτυξης. Το παιδί θα συγκρίνει τις διάφορες εµπειρίες  που έχει µε το χώρο, θα 

αντιληφθεί ότι για να πετάξει µια µπάλα µακριά, πρέπει να βάλει περισσότερη δύναµη. 

Θα χαρεί ανακαλύπτοντας διάφορες αποχρώσεις του χώρου (De Lièvre & Staes,1993). 
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Η κατάκτηση της συµβολικής λειτουργίας, του επιτρέπει να δηµιουργεί αυθαίρετες 

σχέσεις µεταξύ του εαυτού του και των αντικειµένων. Η σκέψη του αποκτά ευκαµψία 

και την ικανότητα να µεταµορφώνει την εµπειρία που απέκτησε προβάλλοντας τις δικές 

του ιδέες πάνω στα αντικείµενα.  Έτσι, ένα καπέλο µπορεί να γίνει καλάθι για τα ψώνια, 

µια τσαλακωµένη εφηµερίδα µπορεί να γίνει µπάλα κ.τ.λ.   

Μέχρι τα 7 έτη δηµιουργεί τοπολογικές σχέσεις, χωρίς µορφή και διαστάσεις, 

γίνεται δηλαδή, ικανό  να αντιλαµβάνεται τις έννοιες: της γειτνίασης (κοντά, µακριά, 

απέναντι), του διαχωρισµού (θα µπορεί να ξεχωρίζει τα διαφορετικά σχήµατα), της 

διάταξης  (διατάσει σε σειρά τα αντικείµενα), του περιτυλίγµατος (µέσα, κάτω, µεταξύ) 

και της συνέχειας των αντικειµένων, αλλά θα κατανοεί αυτές τις έννοιες ξεκινώντας από 

τα προσωπικά του βιώµατα (Rigal, 1985, Durivage, 1987, Τρούλης, 1992, De Lièvre & 

Staes, 1993, Τζεκάκη, 1996, Boston & Deliège, 1998). Σύµφωνα µε τον Beard (όπως 

αναφέρει η ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997, σ. 515) θα «αφοµοιώνει τις γενικότερες 

εµπειρίες του από τον κόσµο σε σχήµατα που αποκτήθηκαν από το δικό του άµεσο 

κόσµο, εξετάζοντας το καθετί µέσα από τον εαυτό του». Πριν τα 5 χρόνια το παιδί 

αντιλαµβάνεται τις τοπολογικές σχέσεις του χώρου. Αναπαριστά οµοιόµορφα τα διάφορα 

µοντέλα σαν έναν κύκλο. Αντιλαµβάνεται κάθε σχήµα σαν µια κλειστή γραµµή και δε 

λαµβάνει υπόψη τις ευθείες και τις γωνίες ενώ επιτυγχάνει πλήρως να αναπαραστήσει 

τους εγκλεισµούς, τους διαχωρισµούς, τις γειτνιάσεις, τα ανοίγµατα (Τρούλης, 1992). 

∆. Ο γνωστός ή αναπαριστώµενος χώρος (L'espace connu ou représenté ) 

Η τελευταία αυτή περίοδος της διαδικασίας εκµάθησης του χώρου καλύπτει την 

προλογική περίοδο και το στάδιο των λογικών πράξεων (De Lièvre & Staes, 1993). Κατά 

την περίοδο αυτή, το παιδί θα περάσει από έναν τοπολογικό χώρο σε έναν ευκλείδειο 

χώρο (Francotte, 1999). 

Μέχρι τα 7 έτη, το παιδί θα µπορεί να αποµνηµονεύσει και να εκφράσει µε λόγο 

καταστάσεις και χωρικούς προσανατολισµούς. Θα είναι επίσης ικανό να οργανώσει το 

χώρο του σύµφωνα µε τις ανάγκες του, περιορίζοντάς τις στον τοπολογικό χώρο. Η 

γλώσσα διευκολύνει την κατάκτηση των πρώτων χωρικών εννοιών: µπροστά, πίσω, 

δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, κ.τ.λ. Στο τέλος αυτού του σταδίου, ο προσανατολισµός 

του σώµατος έχει επιτευχθεί. Η καλύτερη συναρµογή των ενεργειών και των 

µετακινήσεων του καθώς και η σταθεροποίηση της πλευρίωσης, επιτρέπουν στο παιδί να 
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προσανατολίζεται καλύτερα µέσα στο χώρο µε την κατάκτηση των όρων δεξί-αριστερό 

(Durivage, 1987). Το σώµα του γίνεται ο άξονας προσανατολισµού του, το σηµείο 

αναγνώρισης και αναφοράς του, σε σχέση µε τους τρεις άξονες προσανατολισµού: πάνω-

κάτω, µπροστά-πίσω, δεξιά-αριστερά. Τώρα µπορεί να δηµιουργήσει σχέσεις, ανάµεσα 

στα σχήµατα, τις στάσεις και τις αποστάσεις. Ελέγχει τις τρεις βασικές κατευθύνσεις του 

τρισδιάστατου χώρου. Ο «βιούµενος χώρος» µετατρέπεται σε «αναπαριστώµενο χώρο» 

και συντελείται το πέρασµα από τον τοπολογικό χώρο, στον προβολικό8 χώρο  (Le 

Boulch, 1984, Durivage, 1987). 

Ανάµεσα στα 7 και 12 έτη, το παιδί είναι ικανό να προσανατολίζεται στο χώρο 

και να τοποθετείται σε σχέση µε τα αντικείµενα που το περιβάλλουν. ∆εν επικεντρώνεται 

πια µόνο στον εαυτό του και µπορεί να βρει σηµεία αναφοράς έξω από το σώµα του 

καθώς και να µεταφέρει τις χωρικές έννοιες από το σώµα του, πάνω στα πράγµατα.  Στην 

ηλικία αυτή, το παιδί αποκτά την έννοια της διατήρησης των αποστάσεων, των 

ποσοτήτων, των σχηµάτων κ.τ.λ. Είναι στο στάδιο των ευκλείδειων και των µετρικών 

σχέσεων9 (Durivage, 1987, De Lièvre & Staes, 1993). Το παιδί γίνεται ικανό να 

αντιλαµβάνεται τη διατήρηση του σχήµατος ενός αντικειµένου που αλλάζει 

προσανατολισµούς, να συνδυάζει τις αλλαγές στην προοπτική που προκαλούν οι 

µετακινήσεις του σε σχέση µε τα πράγµατα (Piaget & Inhelder, 1981). Για παράδειγµα: 

το παιδί µπορεί να καταλάβει ότι µια ευθεία γραµµή των 4 εκατοστών  ζωγραφισµένη 

οριζοντίως ή πλαγίως έχει το ίδιο µήκος, ακόµα ότι µε ένα κοµµάτι πλαστελίνη µπορεί 

να φτιάξει όποιο σχήµα θέλει δεν αλλάζει όµως η ποσότητα της πλαστελίνης ή ότι η 

ποσότητα του υγρού που περιέχεται σε ένα µεγάλο ποτήρι δεν αλλάζει αν µοιραστεί σε 2 

ή 3 µικρότερα. Αντιλαµβάνεται την προοπτική (De Lièvre & Staes, 1993, ∆ηµητρίου-

Χατζηνεοφύτου, 1997)· βλέποντας ένα δρόµο φαίνεται σαν να συγκλίνουν οι πλευρές 

του, το γεγονός όµως αυτό γνωρίζει ότι δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα.  

                                                 
8 Προβολικές ονοµάζονται οι σχέσεις ανάµεσα σε άτοµα ή αντικείµενα του χώρου, όπου παρεµβάλλονται η 
ευθυγράµµιση, συγγραµµικότητα, η οπτική γωνία κ.τ.λ. Π.χ. δυο αντικείµενα που βρίσκονται στην ίδια 
ευθεία συνδέονται µε µια προβολική σχέση (Τζεκάκη, 1996, σ. 63). Αναφέρονται στο συντονισµό των 
απόψεων για το αντικείµενο, δηλαδή στις προοπτικές του (Boston & Deliège, 1998, σ. 82). 
9 Μετρικές ή ευκλείδειες ονοµάζονται οι σχέσεις ανάµεσα σε άτοµα ή αντικείµενα του χώρου όπου 
παρεµβάλλονται µετρήσεις µεγεθών όπως: η απόσταση, το µήκος, η επιφάνεια κ.λ.π. (Τζεκάκη, 1996, σ.36 
και σ. 94). Αναφέρονται στο µετρικό σύστηµα, στις φυσικές συντεταγµένες και στην ανάλυση των 
σχηµάτων. Στη διατήρηση της παραλληλίας, των γωνιών και των ίσων µηκών Boston & Deliège, 1998, σ. 
82). 
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1.3.3.2 Η προσέγγιση των εννοιών του χώρου  

 

Ο χώρος που µας περιβάλλει (φυσικός ή τεχνητός) αποτελεί µια από τις 

κυριότερες πηγές ανάπτυξης των περισσοτέρων εννοιών γιατί ο άνθρωπος, για να 

λειτουργήσει µέσα σ’ αυτόν, χρειάζεται να διακρίνει τις σχέσεις που συναντά και να τις 

αναπαραστήσει (Τζεκάκη, 1996).  

Η απόκτηση των εννοιών του χώρου, όπως διαπιστώσαµε στην προηγούµενη 

ενότητα,  δεν µπορεί να ιδωθεί ξεκοµµένη από το σώµα του παιδιού. Μέσα από ένα 

πλήθος οργανωµένων δραστηριοτήτων που συντελούν στην απόκτηση εµπειριών και 

ανακαλύψεων στο χώρο, δοµούνται, οργανώνονται και µορφοποιούνται έννοιες που 

οδηγούν τη δράση του παιδιού αρχικά πάνω στα αντικείµενα και αργότερα πάνω στα 

σχήµατα και τις αναπαραστάσεις του χώρου (Γερµανός, 1991, 1993).  

Έτσι το παιδί αρχικά: 

• οριοθετεί και προσανατολίζει τον εαυτό του σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο και 

τα αντικείµενά του, στη συνέχεια 

• οριοθετεί και συσχετίζει τα αντικείµενα µεταξύ τους, και µε τον τρόπο αυτό 

• αναπτύσσει βαθµιαία µια αντικειµενική αντίληψη του χώρου, συµπεριλαµβάνοντας 

και τον εαυτό του µέσα σ’ αυτόν (Τζεκάκη, 1996). 

Η πορεία που ακολουθεί το παιδί για την κατάκτηση των χωρικών εννοιών, 

αρχίζει από την παρατήρηση και αναγνώριση των σχέσεων των αντικειµένων µε τον 

εαυτό του, περνάει στη σχέση των αντικειµένων µεταξύ τους και ολοκληρώνεται µε την 

παρατήρηση και αναγνώριση των σχέσεων του σώµατός του µε τα αντικείµενα.  

Αρχικά, το παιδί µέσα από ποικίλες κινητικές δραστηριότητες εξερευνά το χώρο 

ώστε να αντιληφθεί τις διαστάσεις του, το σχήµα του, τα όριά του, τη διάταξη των 

εµποδίων κ.τ.λ. και να µπορεί να τον χρησιµοποιεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του, χωρίς 

να προβαίνει σε ειδικότερη ανάλυσή του, και χωρίς να χρησιµοποιεί ιδιαίτερο λεξιλόγιο. 

Το παιδί πρέπει να µάθει να καταλαµβάνει όλο το χώρο, να τον γεµίζει, ωστόσο όµως να 

σέβεται τα όριά του (π.χ. θα µπορεί να γεµίσει µε το σώµα σου ένα στεφάνι, να τρέξει 

πάνω σε ένα χαλί χωρίς να περάσει τα όρια του) (De Lièvre & Staes, 1993). Όσο ο χώρος 

το προκαλεί να εξερευνά και να πειραµατίζεται µε το σώµα του,  ανακαλύπτει διαρκώς 
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νέα µοντέλα κίνησης (π.χ. περνάει µε τα τέσσερα κάτω από ένα τραπέζι, πηδάει πάνω 

από ένα εµπόδιο κ.τ.λ.).  

Στη συνέχεια, το παιδί συνειδητοποιεί το χώρο που υπάρχει ανάµεσα σ’ αυτό και 

τα αντικείµενα που βρίσκονται γύρω από αυτό. Μαθαίνει να τοποθετείται στον περίγυρο 

στον οποίο ζει σε σχέση µε τα πράγµατα (άλλα άτοµα, αντικείµενα και ζώα) που 

υπάρχουν κοντά του. Εισέρχεται σε µια συνειδητοποίηση του «πεδίου του». Ξεκινώντας 

από το ίδιο του το σώµα, εκτιµά την απόσταση (κοντά, µακριά) που το χωρίζει από το 

αντικείµενο. Γύρω στα 2 έτη, χρησιµοποιεί µε άνεση τις έννοιες του πάνω, κάτω και του 

µέσα, έξω. Η συνειδητοποίηση των προσανατολισµών του σώµατός του επιτρέπει να 

κατανοεί τις χωρικές έννοιες όπως: µπροστά, πίσω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά  κ.τ.λ. 

(Μούχινα, 1990, Juhel, 1997). Με τη βοήθεια αυτών των εννοιών, τοποθετεί τα 

αντικείµενα γύρω του και προσανατολίζεται σε σχέση µε αυτά, αλλά και τις µεταφέρει 

σε άλλες µαθήσεις όπως τη γραφή και την ανάγνωση (γράφουµε και διαβάζουµε από 

πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά) (De Meur & Staes, 1990).  

Το παιδί αποκτά επίγνωση του χώρου που υπάρχει ανάµεσα σ’ αυτό και πολλά 

αντικείµενα και του χώρου που χωρίζει τα διάφορα αντικείµενα µεταξύ τους. Είναι ικανό 

να «τεµαχίσει το χώρο» παρατηρώντας τα διάφορα µέρη του. Μπορεί ακόµα να 

εκτιµήσει τη θέση των αντικειµένων σε σχέση µε το σώµα του και τις σχέσεις των 

αντικειµένων µεταξύ τους. Έτσι το παιδί είναι ικανό να µας πει π.χ.  ότι: το σπιτάκι του 

σκύλου βρίσκεται µπροστά µου, πολύ κοντά µου, το σκυλί είναι πίσω µου, το σκυλί είναι 

πιο µακριά από µένα από το σπιτάκι του, κ.τ.λ. Γύρω στα 3 έτη το παιδί έχει µια 

συγκεκριµένη αναπαράσταση του χώρου προς τον οποίο κατευθύνεται η ενέργεια. 

(Juhel, 1997).  

Ενώ µέχρι τώρα η προσέγγιση των εννοιών τοποθέτησης και προσανατολισµού 

γινόταν µε βάση ένα σύστηµα αναφοράς επικεντρωµένο στο σώµα του παιδιού, 

«εγωκεντρικό», θα πρέπει στο εξής το σύστηµα αυτό να µεταφερθεί έξω από το σώµα 

του, δηλαδή σε τοποθετήσεις αντικειµένων ως προς άλλα άτοµα ή αντικείµενα. Αυτό το 

σύστηµα αναφοράς «αλλοκεντρικού» (allocentrique) τύπου, προϋποθέτει ικανότητα 

αποκέντρωσης, κατανόησης δηλαδή µιας άλλης άποψης. Αυτού του είδους η κατανόηση 

αναπτύσσεται µεταξύ των 3 και 4 ετών, αλλά µόνο στα 6 έτη το παιδί θα είναι ικανό να 

ξαναδοµήσει αυτή την άποψη, π.χ., µέσα από µια φωτογραφία (Pierre & Soppelsa, 1998). 
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Με την εξάσκηση στη µεταφορά του συστήµατος αναφοράς το παιδί µαθαίνει να 

τοποθετείται σταδιακά σε σχέση µε ένα εξωτερικό σύστηµα αναφοράς (για παράδειγµα, 

όταν δύο παιδιά στέκονται το ένα πίσω από το άλλο, το «µπροστά» του παιδιού που 

στέκεται  πίσω είναι «πίσω» για το παιδί που στέκεται µπροστά του) (Piaget & Inhelder, 

1981, Τζεκάκη, 1996).  Σύµφωνα µε τους Κuczaj και Maratsos (1975) ένα µεγάλο 

ποσοστό των παιδιών ηλικίας  2½ έως 3 ετών µπορούν να τοποθετήσουν ένα αντικείµενο 

µπροστά και πίσω από το σώµα τους, αλλά αντιµετωπίζουν δυσκολίες όταν τους ζητηθεί 

να τοποθετήσουν ένα αντικείµενο µπροστά ή πίσω από ένα άλλο αντικείµενο. Τα παιδιά 

ξεπερνούν αυτή τη δυσκολία στην ηλικία των 4 χρόνων. Η ικανότητα αντίληψης των 

κατευθύνσεων αναπτύσσεται σηµαντικά από 4 έως 8 ετών και οι αδυναµίες που 

παρουσιάζονται σ’ αυτήν την ικανότητα, συνδέονται άµεσα µε αδυναµίες στο επίπεδο 

της πλευρίωσης (Shaek, 1993). 

Οι κινήσεις στο χώρο, λοιπόν, προϋποθέτουν τη χρήση σηµείων αναφοράς ως 

µέσο προσδιορισµού της θέσης και της κατεύθυνσης. Τα σηµεία αναφοράς εξασφαλίζουν 

ένα πλαίσιο, µέσα στο οποίο γίνεται δυνατή η µελέτη της κίνησης. Σταδιακά θα µπορεί 

το παιδί να κωδικοποιεί τη µετακίνησή του ή ακόµα να κωδικοποιεί µια διαδοχή σηµείων 

αναφοράς που συνδέονται µε αλλαγές του προσανατολισµού (Pierre & Soppelsa, 1998).   

Ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζεται το παιδί µε το σώµα του, αντικατοπτρίζει το 

είδος των χωρικών του σχέσεων µε τα πρόσωπα και τα αντικείµενα του χώρου (Spodek, 

1988).  Ο προσανατολισµός στο χώρο περιέχει επίσης έννοιες κατεύθυνσης όπως: 

ανεβαίνω, γυρίζω, πάω προς, πετώ προς, κ.τ.λ. (De Lièvre & Staes, 1993). 

∆ιαπιστώνουµε ότι για να δώσουµε τον ακριβή προσανατολισµό µας µέσα στο χώρο, 

πρέπει συχνά να δώσουµε και τον προσανατολισµό των ατόµων ή των αντικειµένων που 

βρίσκονται κοντά µας, έτσι µπορώ να πω: «βρίσκοµαι στο σαλόνι, µπροστά από την 

τηλεόραση και µε την πλάτη µου γυρισµένη σ’ αυτήν». 

 Οι ασκήσεις του χωρικού περιβάλλοντος έχουν στόχο να βοηθήσουν το παιδί 

στην τοποθέτηση του σώµατός του µέσα στο χώρο, να συνειδητοποιήσει τις διάφορες 

χωρικές σχέσεις µεταξύ των αντικειµένων και να προσαρµοστεί µέσα σ’ αυτό το χώρο 

(Juhel, 1997). Ακόµα θα το οδηγήσουν σταδιακά από την αντίληψη, στη µνήµη των 

εννοιών του χώρου για να καταλήξουν στη γνώση αυτών των εννοιών (De Lièvre & 

Staes, 1993).  
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Αργότερα, το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα να οργανώνεται σε σχέση µε τις 

ανάγκες του και τις απαιτήσεις του χώρου που γνωρίζει, συνδυάζοντας τις διάφορες 

καταστάσεις, τους διαφορετικούς προσανατολισµούς των πραγµάτων και των ατόµων µε 

στόχο µια συγκεκριµένη ενέργεια. Η οργάνωση του χώρου είναι ένας προσωπικός 

τρόπος κατασκευής του, γι’ αυτό καθένας οργανώνει το χώρο σε σχέση µε τον εαυτό του, 

µε τα βιώµατά του, µε το σώµα του, µε τον τρόπο που σκέφτεται (De Meur & Staes, 

1990, De Lièvre & Staes, 1993). Για παράδειγµα, προκειµένου να προβάλουµε µια 

ταινία, θα πρέπει να οργανώσουµε το χώρο ώστε να µπορούµε να παρακολουθήσουµε το 

έργο, καθένας όµως µπορεί να οργανώσει το χώρο διαφορετικά. Αλλά συχνά και 

διαφορετικοί χώροι, µας αναγκάζουν σε διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης για τον ίδιο 

σκοπό. Από το παράδειγµα αυτό γίνεται φανερό ότι η ικανότητα οργάνωσης του χώρου 

απαιτεί το συνδυασµό των διαφόρων χωρικών θέσεων και προσανατολισµών για ένα 

συγκεκριµένο στόχο. 

 Γύρω στα 4-5 έτη, το παιδί αναγνωρίζει συνηθισµένες διαδροµές (π.χ., από το 

σπίτι στο νηπιαγωγείο). Είναι ικανό να λεκτικοποιεί τα σχέδιά του, να περιγράψει τι και 

τι θα κάνει για να φτάσει σε ένα αντικείµενο. Έτσι, αν το παιδί πρέπει να πάει στο 

γυµναστήριο, θα είναι ικανό να µας πει από πού θα περάσει και να µας δώσει σηµεία 

αναφοράς που θα συναντήσει στη διαδροµή του (Juhel, 1997). Το παιδί σταδιακά µπορεί 

και εντοπίζει οπτικά σύµβολα και γεωµετρικά σχήµατα µέσα στο χώρο και γίνεται ικανό, 

σύµφωνα µε την Berthet (1999), να ζωγραφίζει µια κατάσταση που δεν βρίσκεται στο 

οπτικό του πεδίο. 

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, θα µπορεί να απαντάει µε άµεσο τρόπο στις 

τρέχουσες καταστάσεις, θα είναι ικανό, δηλαδή, να κάνει µια πνευµατική σκέψη πάνω 

στο χώρο. Απαιτείται γι’ αυτό κατανόηση των δεσµών που υπάρχουν ανάµεσα σε δύο ή 

περισσότερες θέσεις ή προσανατολισµούς του χώρου. Η κατάκτηση αυτής της 

ικανότητας απαιτεί την επιδέξια, άνετη και αποτελεσµατική απάντηση της κίνησης και 

της χειρονοµίας. Εάν το παιδί εσωτερίκευσε καλά τις χωρικές έννοιες θα µπορεί να 

ελέγχει τις δεξιότητες που απαιτεί η χωρική προσαρµογή. Έτσι η τακτοποίηση των 

αντικειµένων µε σειρά κλιµάκωσης µεγεθών, π.χ., των κύκλων, απαιτεί από το παιδί την 

κατανόηση της χωρικής έννοιας του κύκλου (σχήµα), καθώς και του µεγέθους για να 

µπορέσει να εκτελέσει σωστά τη δραστηριότητα (De Lièvre & Staes, 1993, De Meur, & 



 67

Staes, 1989, Juhel, 1997).  Για να διανύσει µια απόσταση,  υπολογίζει τα βήµατα που θα 

χρειαστεί να κάνει για να πάει από το ένα σηµείο στο άλλο, σκέφτεται µε ποιον τρόπο θα 

πάει πιο εύκολα κ.τ.λ. Για να πετάξει ένα αντικείµενο σε ένα στόχο που βρίσκεται 

άλλοτε κοντά και άλλοτε µακριά του, θα πρέπει να προσαρµόζει τη δύναµη που 

καταβάλλει κάθε φορά σε σχέση µε την απόσταση του στόχου για να τον πετύχει. 

Τα παιδιά συχνά µπερδεύουν την προσπάθεια της κίνησής τους µε την απόσταση. 

Έτσι µια απόσταση σε ανηφόρα τη βρίσκουν µακρύτερη από µια απόσταση σε κατηφόρα 

ή σε επίπεδη επιφάνεια. Φαίνεται ότι η δυσκολία της προσπάθειας που καταβάλλουν 

τους δηµιουργεί την αίσθηση ότι µεγαλώνει η απόσταση  (Weikart, 1987). 

Μέσα από την κινητική δραστηριότητα, τους δίνεται η δυνατότητα να εξερευνούν 

το χώρο, να παρατηρούν τα σχήµατα, να τα διαχωρίζουν, να τα οµαδοποιούν, να τα 

κατατάσσουν και να τα αντιστοιχίζουν σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά τους (µέγεθος, 

χρώµα, κ.τ.λ.).  

Η άποψη του Piaget (όπως αναφέρει η Τσαπακίδου 1997, σ.37) ότι 

«σπρώχνοντας, κυλώντας, πετώντας, τραβώντας, λυγίζοντας τα πράγµατα, το παιδί 

παρατηρεί τις αντιδράσεις των αντικειµένων και τις συσχετίζει µε δικές του 

αντιδράσεις», µας βρίσκει απόλυτα σύµφωνους. 

Η κίνηση του παιδιού σε ποικίλες χωρικές επιφάνειες και σε όλα τα επίπεδα 

(ψηλό, µεσαίο, χαµηλό), του δίνει την ευκαιρία να βιώσει το χώρο σε όλες του τις 

διαστάσεις, να δηµιουργήσει σχήµατα µε το σώµα του και στη συνέχεια να τα 

αναπαραστήσει στο γραφικό χώρο ενεργοποιώντας µια από τις λεπτότερες κινήσεις, τη 

γραφή.  

 

1.3.3.3 Η σηµασία της δόµησης του χώρου στις σχολικές µαθήσεις 

 

Σύµφωνα µε την Didriche (1990) η έννοια του χώρου είναι θεµελιώδης για την 

εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, για τη διάκριση των γραµµάτων συµµετρικού 

γραφισµού ή για γράµµατα που το σχήµα τους έχει αντίστροφο προσανατολισµό. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Βάµβουκας (1999, σ. 197) επισηµαίνει ότι, «η εκµάθηση των δύο 

δεξιοτήτων (ανάγνωσης και γραφής) από τη φύση τους εµπλέκουν την ικανότητα του 

µικρού µαθητή να οργανώνει ικανοποιητικά το χώρο, να ταυτίζει τα αντικείµενα µέσα 
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στο χώρο, να αντιλαµβάνεται, δηλαδή, ότι ο προσανατολισµός δεξιά-αριστερά, πάνω-

κάτω, δηµιουργεί διαφορές στα αντικείµενα-γράµµατα (θ-β, Μ-Σ, ε-3, σ-ρ-δ κ.τ.λ.) και 

οφείλει να ενθυµείται σε ποια κατεύθυνση αντιστοιχεί το ένα ή το άλλο φώνηµα». Η 

συνειδητοποίηση και κατανόηση της σχέσης των αντικειµένων που συγκεντρώνονται σε 

µία εικόνα ή των οµαδοποιηµένων γραµµάτων σε µια λέξη είναι πολύ σηµαντική για τις 

σχολικές µαθήσεις. Αυτή η ικανότητα αναπτύσσεται αργότερα και ακολουθεί την απλή 

ικανότητα συνειδητοποίησης της χωρικής θέσης (Bolduc, 1997). 

Κατά συνέπεια, ένα παιδί που αντιλαµβάνεται µε δυσκολία την ακριβή θέση και 

τον προσανατολισµό ενός αντικειµένου σε σχέση µε το σώµα του, δεν αντιλαµβάνεται τη 

διαφορά ανάµεσα στο δεξιά-αριστερά, δεν αναγνωρίζει καλά το πάνω-κάτω, το ψηλά- 

χαµηλά: παρουσιάζει αδυναµία στη διάκριση, π.χ., του «ε» από το «3» ή το «ω», θα 

διαβάζει συχνά, π.χ., «ρέµα» αντί για «µέρα», «96» αντί «69», «12» αντί για «21» κ.τ.λ. 

Θα δυσκολευτεί πολύ, αν του ζητηθεί να ανασυνθέσει µια πρόταση που οι λέξεις της 

έχουν ανακατευθεί (Bolduc, 1997, De Meur, & Staes, 1990). Συχνά αδυναµίες στην 

ικανότητα προσανατολισµού του σώµατος µέσα στον περιβάλλοντα χώρο συνδέονται µε 

αδυναµίες στην σταθεροποίηση της πλευρίωσης (Schaek, 1993) µε συνέπειες που έχουµε 

ήδη αναφέρει στην ενότητα της πλευρίωσης. 

Ακόµα, το παιδί που δεν έχει κατακτήσει τα παραπάνω στοιχεία του χώρου δε 

χρησιµοποιεί όλο το διαθέσιµο χώρο, όταν χρωµατίζει µια ζωγραφιά, δε ζωγραφίζει σε 

όλο το φύλλο χαρτιού αλλά µόνο σ’ ένα περιορισµένο σηµείο αυτού, δεν µπορεί να 

περιορίσει τη γραφή του µεταξύ των γραµµών του τετραδίου του, δεν προσανατολίζεται 

σωστά µέσα στο χώρο, δεν αντιλαµβάνεται σωστά τις αποστάσεις, τον όγκο των 

πραγµάτων, τα µεγέθη, τα σχήµατα, δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει µια ζωγραφιά 

κατόπιν υποδείξεων, αντιστρέφει τη σειρά των γραµµάτων και των συλλαβών, 

διαταράσσεται η γραφική κατεύθυνση, δεν αντιλαµβάνεται τη σχέση µεταξύ των 

γραµµάτων και των αριθµών (De Lièvre & Staes, 1993).  

Η εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής αλλά και των µαθηµατικών κάτω 

από αυτές τις συνθήκες θα γίνεται µια οδυνηρή διαδικασία.  

 



 69

 

1.3.4 Η δόµηση του χρόνου 

 

«Από το χρόνο που τρέχει σαν πηγή δεν συγκρατούµε τίποτα, παρά ό,τι 

περιέχεται στη χούφτα του χεριού µας», θα µας πει µεταφορικά ο Piéron (όπως αναφέρει 

ο Fraisse, 1974, σ. 10) για το χρόνο. 

Η έννοια του χρόνου είναι λοιπόν αφηρηµένη, άπιαστη, και δεν είναι πάντα 

εύκολο να την κάνεις αντιληπτή στο παιδί, εφόσον, αντίθετα µε το χώρο ή την ταχύτητα, 

δεν βασίζεται στις αισθήσεις. ∆εν αντιλαµβανόµαστε, συνεπώς, παρά µόνο γεγονότα, 

δηλαδή τις κινήσεις και τις ενέργειες, τις ταχύτητες και τα αποτελέσµατά τους (Vayer & 

Walter, 1964). 

Το γαλλικό λεξικό «Petit Robert» ορίζει το χρόνο ως «ένα αόριστο χώρο όπου 

φαίνεται να εκτυλίσσονται αναπότρεπτα οι υπάρξεις µέσα στις αλλαγές τους, τα 

γεγονότα και τα φαινόµενα µέσα στη διαδοχή τους». Η διαπίστωση από το παιδί της 

διαδοχής των εποχών, το βοηθάει να συνειδητοποιήσει ότι ένας χρόνος πέρασε. Με τον 

ίδιο τρόπο θα µπορέσει να κατανοήσει το ρυθµό που υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου, 

δηλαδή τη διαδοχή των χρόνων από τη γέννηση µέχρι τα γεράµατα. 

Οι εκπαιδευτικοί έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι µε τις δυσκολίες του παιδιού 

να αναπαραστήσει µια διάρκεια πέντε λεπτών ή µιας ώρας, να τοποθετήσει µε 

χρονολογική σειρά τα γεγονότα, να χρησιµοποιήσει τα ρήµατα στους σωστούς χρόνους, 

κ.τ.λ. Τέτοιες δυσκολίες χαρακτηρίζουν την οµαλή εξέλιξη της αντίληψης και της 

σκέψης του παιδιού, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις δυσκολίες που συνδέονται µε τις 

χωρικές διαστάσεις των αντικειµένων. 

Η χρονική αντίληψη µπορεί να οριστεί ως η ενεργή διαδικασία ποσοτικής και 

ποιοτικής εκτίµησης  των χαρακτηριστικών του χρόνου (της τάξης και της διάρκειας των 

ενεργειών, των γεγονότων της πραγµατικότητας, κ.τ.λ.), όσο και της αλληλοσυσχέτισης 

των χαρακτηριστικών αυτών.  Η αντίληψη του χρόνου είναι πιο πολύπλοκη από την 

αντίληψη του χώρου γιατί αναφέρεται σε γεγονότα, φαινόµενα, ή καταστάσεις που 

βρίσκονται σε συνεχή κινητικότητα και όχι σε σταθερά και µόνιµα στοιχεία του 

περιβάλλοντος. Ο χρόνος δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί για να παρατηρηθεί, γι’ αυτό και 

οι δραστηριότητες εκτίµησης των χαρακτηριστικών του απαιτούν µια ιδιαίτερη 
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προσπάθεια συγκέντρωσης της προσοχής σε φευγαλέες αισθητηριακές εντυπώσεις, 

καθώς και τη συγκράτηση αυτών των εντυπώσεων (Paoletti, 1999).   

Η δόµηση του χρόνου αφορά την αντίληψη που έχει το παιδί για το χρόνο. 

Αναφέρεται στην ικανότητά του να αντιλαµβάνεται και να  προσαρµόζει την ενέργειά 

του ως προς την τάξη και τη διαδοχή των γεγονότων, τη διάρκειά, το µεσοδιάστηµα 

(intervalle), την ταχύτητα, την περιοδικότητα, το µη αναστρέψιµο χαρακτήρα τους και το 

ρυθµό τους. Αναφέρεται ακόµα στην ικανότητα του παιδιού να τοποθετείται και να 

προσανατολίζεται µέσα στο χρόνο ιδωµένο ως µια αναπότρεπτη χρονική διαδοχή, καθώς 

και να οργανώνεται µέσα σ’ αυτόν συνδυάζοντας τα διάφορα αντικείµενά του µε στόχο 

ένα χρονικό σκοπό (De Meur, & Staes, 1990, De Lièvre & Staes, 1993). 

Ο ρυθµός είναι ένα στοιχείο σηµαντικό της χρονικής δόµησης, γιατί συνδυάζει 

διαδοχή (πριν-µετά), διάρκεια (µικρό και µεγάλο χρονικό διάστηµα), παύση (σταµάτηµα 

ανάµεσα σε δύο χρόνους), ταχύτητα (γρήγορα-αργά) (Juhel, 1997). Zητώντας από το 

παιδί να µετακινηθεί σύµφωνα µε τη µουσική και στη διακοπή της να µείνει ακίνητο και 

να αναπαράγει το ρυθµό που άκουσε µε τα χέρια του,  θα εξασκηθεί στο να εκτιµά 

καλύτερα τη διαδοχική σειρά των γεγονότων (στη µουσική κινούµαι, στην παύση 

σταµατώ και παίζω το ρυθµό µε τα χέρια µου), τη διάρκειά τους (πόσο διαρκεί η κίνηση 

και πόσο η ακινησία), την παύση (στη διακοπή της µουσικής µένω ακίνητος), την 

ταχύτητά τους (κινούµαι αργά ή γρήγορα ανάλογα µε το ρυθµό της µουσικής).  

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι, ο έλεγχος και ο συντονισµός  των κινήσεων απαιτεί 

τις παραπάνω έννοιες του ρυθµού προκειµένου να ντυθεί το παιδί, να πλυθεί, να φάει, 

κ.τ.λ. Κάθε παιδί θα εκτελέσει όµως τις παραπάνω κινήσεις µε το δικό του προσωπικό 

ρυθµό (άλλο πιο γρήγορα και άλλο πιο αργά) τον οποίο πρέπει να δεχτούµε γιατί 

αποτελεί και αυτός µέρος του σώµατός του όπως το χρώµα των µατιών του ή το µήκος 

της µύτης του. 

Το παιδί προσεγγίζει το χρόνο διαµέσου των βιολογικών του ρυθµών  (το ρυθµό 

της καρδιάς, του βαδίσµατος, κ.τ.λ.) και των βιωµάτων του. Προοδευτικά θα αντιληφθεί 

τη διαδοχή των γεγονότων και θα µπορεί να διηγείται σωστά µια ιστορία. Αργότερα θα 

τοποθετεί τη ζωή του και τα ιστορικά γεγονότα πάνω σε ένα χρονοδιάγραµµα, θα είναι 

ικανό να φανταστεί ότι άλλα όντα έζησαν σε µια περίοδο άγνωστη σ’ αυτό. 
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Τα χαρακτηριστικά του χρόνου µπορούν να γίνουν κατανοητά µέσα από διάφορες 

δραστηριότητες παρουσίασης µιας σειράς ερεθισµάτων στο παιδί, τα οποία στη συνέχεια 

του ζητάµε να τα αναπαραστήσει γραφικά, λεκτικά, κινητικά (Paoletti, 1999). ∆είχνουµε, 

για παράδειγµα, στο παιδί τρία διαφορετικά αντικείµενα και του ζητάµε να τα 

αναπαραστήσει πάνω στο χαρτί µε τη σειρά που τα εµφανίσαµε. Μπορούµε ακόµα να 

του ζητήσουµε να µας διηγηθεί µια ιστορία, ένα παραµύθι ή ένα γεγονός στο οποίο ήταν 

παρόν ή να αναπαράγει µια σειρά κινήσεων που του δείξαµε.  

Η βίωση της έννοιας του χρόνου µεταβάλλεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 

ανάλογα µε τον τρόπο και τις συνθήκες ζωής του. Κάτω απ’ αυτή την έννοια ο χρόνος 

βιώνεται άλλοτε αντικειµενικά και άλλοτε υποκειµενικά.   

Ο αντικειµενικός χρόνος αναφέρεται στην κοινωνική σύµβαση του ωρολογιακού 

χρόνου, είναι αυτός που δείχνει το ρολόι και είναι πάντα ίδιος σύµφωνα µε κάποιες 

νόρµες της κοινωνίας που ζούµε (τις ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα). Όταν το 

πρόγραµµα της τηλεόρασης λέει ότι οι  ειδήσεις θα µεταδοθούν στις 20:00, αναφέρεται 

στον αντικειµενικό χρόνο. Αν εµείς το θυµηθούµε και ανοίξουµε την τηλεόραση στις 

20:45, οι ειδήσεις θα έχουν τελειώσει. Ο αντικειµενικός χρόνος είναι ίδιος για όλους, 

δηµιουργήθηκε από την ανάγκη του ατόµου για επικοινωνία, συνεργασία, οµαδική ζωή. 

Ο  υποκειµενικός χρόνος είναι η προσωπική µου αντίληψη για τη διάρκεια ενός 

γεγονότος που βιώνω. Αυτή η διάρκεια κυµαίνεται από άτοµο σε άτοµο και ανάλογα µε 

τα ενδιαφέροντά του, τη δραστηριότητα που κάνει εκείνη τη στιγµή και την ψυχική του 

κατάσταση. Το µικρό παιδί που δεν έχει κατακτήσει το χρόνο βιώνει τη στιγµή 

υποκειµενικά. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του καθώς θα συνειδητοποιεί την έννοια 

του χρόνου θα είναι σε θέση να εκτιµά καλύτερα τον αντικειµενικό χρόνο. Το µικρό 

παιδί που πεινάει δεν µπορεί να εκτιµήσει τη διάρκεια των 15 λεπτών του ρολογιού που 

χρειάζεται να περιµένει για να ετοιµαστεί το φαγητό και ρωτάει συνεχώς «πότε θα 

φάµε;».  Έτσι και ο έφηβος που θα βγει έξω να διασκεδάσει και θα πρέπει να γυρίσει 

νωρίς, όταν κοιτάζει τελικά το ρολόι του συνειδητοποιεί µε έκπληξη ότι η ώρα έχει 

περάσει και είναι πολύ αργά (υποκειµενικός χρόνος), ενώ η µητέρα του που τον 

περιµένει στο σπίτι κοιτάζοντας το ρολόι, αναφερόµενη στον αντικειµενικό χρόνο, 

ανησυχεί (Juhel, 1997, Carric, 2000). 
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Φαίνεται πως, στην καθηµερινή ζωή, η έννοια του χρόνου είναι σχετική. Ο 

χρόνος µοιάζει να εκτυλίσσεται λίγο ή πολύ αργά, ανάλογα µε τον αν µας αρέσει ή όχι 

αυτό που κάνουµε.  

Η συνεργασία των δύο αυτών χρόνων κρίνεται απαραίτητη, γιατί η προσωπική 

ζωή του ατόµου επηρεάζεται ουσιαστικά από τη ζωή της κοινωνίας και των ανθρώπων 

που τη συγκροτούν (Κρασανάκης, 1996). Το παιδί πρέπει να µάθει να εκτιµά την έννοια 

του χρόνου, ώστε η πλάνη του υποκειµενικού χρόνου να είναι η µικρότερη δυνατή και η 

εκτίµησή του να πλησιάζει όσο γίνεται πιο κοντά τον πραγµατικό, αντικειµενικό χρόνο. 

 

1.3.4.1 Η εξέλιξη της δόµησης του χρόνου  

 

Η αντίληψη του χρόνου ακολουθεί µια διαδικασία παρόµοια µε αυτή της 

αντίληψης του χώρου. Αρχίζει από το αισθησιο-κινητικό στάδιο. Εξαρτάται από 

παράγοντες όπως η ωρίµανση και η κινητικότητα.  

 

A. Ο βιούµενος χρόνος  (le temps vécu) 

Πριν τη γέννησή του, το έµβρυο βιώνει το χρόνο µέσα από τους ρυθµούς του 

σώµατός του. Από την 6η εβδοµάδα της ενδοµήτριας ζωής εµφανίζεται ο παλµός της 

καρδιάς. Το έµβρυο των 17 εβδοµάδων, εµφανίζει γενικές ρυθµικές κινήσεις (µυϊκής 

προέλευσης). Ήδη από τον 5ο µήνα παρουσιάζονται οι πρώτες αναπνευστικές κινήσεις 

(Fraisse, 1974, Le Boulche, 1984). Όλα τα όργανα, οι µυϊκές ίνες, τα γάγγλια, κ.τ.λ. 

εργάζονται ρυθµικά. Το έµβρυο βιώνει τόσο το ρυθµό της µητέρας του όσο και τον 

προσωπικό του ρυθµό (Martin, & Ellermann, 2001).  

Αµέσως µε τη γέννηση εµφανίζονται οι µεγάλες βιολογικές ανάγκες, που και 

αυτές υπακούουν σε µια συγχρονισµένη ρυθµική οργάνωση.  Οι ρυθµοί του ξυπνήµατος, 

του ύπνου, της πείνας, της αναπνοής. Οι αυθόρµητοι ρυθµοί του παιδιού έρχονται 

αντιµέτωποι µε την οργανωµένη χρονική πραγµατικότητα (τη διαδοχή των ηµερών και 

των νυχτών, την επιρροή των κοινωνικο-πολιτιστικών κανόνων).  Ο οργανισµός θα 

πρέπει να προσαρµόσει τους προσωπικούς του ρυθµούς στους ρυθµούς του εξωτερικού 

κόσµου (Fraisse, 1974, Le Boulche, 1984).  
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Κατά τη διάρκεια του αισθησιο-κινητικού, πρακτικού χρόνου που διανύει το 

βρέφος, ανακαλύπτει την ικανότητα να συντονίζει τις κινήσεις του µέσα στο χρόνο,  

βάζει τις βάσεις της χρονικής διαδοχής που έχει αρχή, εξέλιξη και τέλος. Θα µπορεί να 

εκτελεί κινήσεις σε µια τακτική σειρά, όπως το πιπίλισµα του δάκτύλου του όταν 

ακουµπά στο στόµα. Αρχίζοντας από µια εκούσια κίνηση, όπως το πιάσιµο ενός 

αντικειµένου,  το βρέφος φτάνει σε µια πρακτική αναγνώριση ορισµένων καταστάσεων 

και θα επαναλαµβάνει διαρκώς τις ίδιες διαδοχικές κινήσεις (Durivage, 1987).  

Αργότερα, αποκτά µια πολύ απλή συνείδηση της διαδοχής των γεγονότων µέσα 

στο χρόνο (γύρω στον 5-6 µήνα, όταν το βάζουµε να καθίσει στο καρεκλάκι  του 

φαγητού, ξέρει ότι θα φάει) (Juhel, 1997).  

Η ταλάντευση εµφανίζεται από νωρίς στο βρέφος. Στους 2 ½ µήνες µε την πλάτη 

ξαπλωµένη, χτυπά τα πόδια του, στους 4-7 µήνες σε καθιστή θέση ταλαντεύει τον κορµό 

του, λίγο αργότερα, στα τέσσερα, εκτελεί κινήσεις µπρος-πίσω, ενώ γύρω στους 12 

µήνες καθώς ταλαντεύεται χτυπάει το κεφάλι του στο κρεβάτι ή στον τοίχο τη στιγµή 

που το παίρνει ο ύπνος.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι το λίκνισµα (η ταλάντευση) σε έναν 

προσαρµοσµένο ρυθµό µειώνει το επίπεδο του µυϊκού τόνου του παιδιού ασκώντας µια 

επίδραση στο επίπεδο του λαβυρίνθου, που προκαλεί υπνηλία. Όταν όµως ένα 

µεγαλύτερο παιδί επιστρέφει σε αρχαϊκούς ρυθµούς όπως τις ταλαντεύσεις, σηµαίνει ότι 

αποκόβεται από το περιβάλλον λόγω ενόχλησης. Με αυτές τις ταλαντεύσεις, το παιδί 

λαµβάνει ένα ερέθισµα από το σύστηµα του λαβυρίνθου που του προµηθεύει µια 

ευχαρίστηση η οποία το αποκόβει απ’ «ό,τι δεν πάει καλά». Η κατάσταση αυτή 

παρατηρείται συχνά σε παιδιά ή ενήλικους µε νοητική υστέρηση (Fraisse, 1974, Le 

Boulche, 1984). 

Το παιδί και η µητέρα πρέπει να έχουν ένα τέµπο10 που να συντονίζεται ώστε να 

έχουν µια καλή τονική και συναισθηµατική ισορροπία. Αυτό δε σηµαίνει ότι η µητέρα θα 

πρέπει να προσαρµοστεί απόλυτα µε το τέµπο του παιδιού, διαφορετικά αυτό θα 

αντιµετωπίσει µεγάλη δυσκολία να αποδεχτεί τις εξωτερικές επιταγές και τις απαιτήσεις 

του εξωτερικού κόσµου. Η ρυθµική χρήση της γλώσσας και του τραγουδιού από τη 

                                                 
10 Το τέµπο χαρακτηρίζει την ταχύτητα εκτέλεσης µιας κίνησης, ενός µουσικού κοµµατιού (τέµπο 
βαδίσµατος, τέµπο τρεξίµατος, κ.τ.λ.) (Paoletti, 1999, σ. 191).  Στην βιβλιογραφία συναντάται και ως 
κινητικός ή σωµατικός ρυθµός. Τους όρους αυτούς τους θεωρούµε συνώνυµους και ως τέτοιους θα τους 
χρησιµοποιούµε στην εργασία µας.   
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µητέρα, µπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτήν την προσαρµογή (Le Boulche, 1984, De Lièvre 

& Staes, 1993, Le Boulche, 1995).  

Στο τέλος του 1ου έτους το παιδί ταλαντεύεται αυθόρµητα σε ένα ρυθµικό 

µουσικό άκουσµα (Fraisse, 1974). Αργότερα εγκαθίστανται ο ρυθµός της άρθρωσης και 

του λόγου.  

Το παιδί των 18 µηνών διαθέτει ανακλητική µνήµη (µε οικειοθελή ανάκληση) 

που του επιτρέπει να έχει συνείδηση του σηµείου που είναι η µητέρα του, αφού 

προηγουµένως την είδε να φεύγει (π.χ. αν η µητέρα έφυγε από το δωµάτιο του παιδιού 

για να πάει στην κουζίνα και εκείνο την είδε να φεύγει, µπορεί να φανταστεί το χώρο που 

βρίσκεται από τους ήχους που ακούει). 

Γύρω στα 2 έτη, είναι ικανό να µας πει τι έκανε πριν από τη δραστηριότητα που 

επιδίδεται εκείνη τη στιγµή. ∆ίνει την εντύπωση ότι είναι δεµένο µε το βιολογικό του 

ρυθµό, ωστόσο πλησιάζοντας στα 3 έτη, συνειδητοποιεί αργά την ύπαρξη εξωτερικών 

ρυθµών και κάνει σοβαρές προσπάθειες προσαρµογής σ’ αυτούς τους νέους ρυθµούς 

(Juhel, 1997, Bolduc, 1997).  

Το παιδί των 3 ετών που αναπτύσσεται οµαλά, θα πρέπει να διαθέτει, στο τέλος 

αυτής της περιόδου, µια γενική κινητικότητα καλά οργανωµένη χρονικά. 

Η επεξεργασία της χρονικής πληροφορίας πραγµατοποιείται αρχικά στο επίπεδο 

του βιούµενου σώµατος, ενώ η αντίληψη του χρόνου γίνεται δυνατή αρκετά αργότερα 

από το παιδί (Le Boulche, 1984).  

 

Β.  Ο αντιληπτός ή αναπαριστώµενος χρόνος (le temps perçu où représenté) 

Η χρονική αντίληψη εµφανίζεται τη στιγµή που οργανώνεται η συµβολική 

λειτουργία (2-3 έως 6 ετών) (Durivage, 1987).  

Ο βιούµενος χρόνος µετατρέπεται σε αναπαριστώµενο χρόνο µε τη βοήθεια της 

γλώσσας που θα επιτρέψει την κατάκτηση των εννοιών της τάξης και της διάρκειας. Στον 

προφορικό λόγο αυτή η αλλαγή εκδηλώνεται ως ικανότητα αναφοράς σε ένα µη 

παροντικό αντικείµενο (µια ενέργεια ή κατάσταση) ως λεξική συµπεριφορά (εκφορά 

λέξεων) (Βάµβουκας, 1999). Η κατανόηση που έχει το παιδί για τη χρονολογία των 

γεγονότων, ο τρόπος του να συζητά και οι σχέσεις που εγκαθιστά µε τον περίγυρό του 
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σηµατοδοτούν το πέρασµα από το προλογικό στάδιο, στο στάδιο των λογικών πράξεων 

(Durivage, 1987). 

Μεταξύ 3 - 6 ετών αναπτύσσεται ο αισθησιο-κινητικός συγχρονισµός. Το παιδί 

θα µπορεί, δηλαδή, προοδευτικά να απαντά σε µια σειρά περιοδικών ηχητικών 

ερεθισµάτων (ρυθµικών χτυπηµάτων) µε συγχρονισµένη κίνηση.  (Le Boulche, 1984). 

Γύρω στα 3 έτη,  ο προσωπικός ρυθµός του παιδιού φτάνει σε κάποια 

σταθερότητα (ο ρυθµός βαδίσµατος, κινήσεων, οµιλίας, κ.τ.λ.). Το παιδί αρχίζει να 

τοποθετείται σε ένα «τώρα» έπειτα σε ένα «πριν» ή ένα «µετά» και φτάνει να διακρίνει 

καταστάσεις ταυτόχρονες και καταστάσεις διαδοχικές. Καταλαβαίνει τους όρους: πριν, 

µετά, αργότερα, γρήγορα, αργά. Μέχρι τα 4 έτη θα µπορεί να συνοδεύσει ένα µετρονόµο 

και να  αναπαράγει µια απλή ρυθµική  δοµή (µε 2 έως 3 στοιχεία) (Durivage, 1987, De 

Lièvre & Staes, 1993). Είναι ικανό να επαναλάβει µέχρι 3 αριθµούς ή λέξεις µε τη σειρά 

που τα ακούει, µια και η βραχύχρονη µνήµη του είναι περιορισµένη (Paoletti, 1999).    

Στο στάδιο αυτό του «αντιληπτού χρόνου», το παιδί θα µπορεί να δώσει µια 

κινητική απάντηση µετά από µια συνειδητή ανάλυση της πληροφορίας (Le Boulche, 

1984).  

Στα 4 µε 5 έτη, αρχίζει να αναφέρεται σε σταθερά σηµεία αναγνώρισης του 

αντικειµενικού χρόνου (De Lièvre & Staes, 1993). Είναι ικανό να ονοµάσει τις διάφορες 

χρονικές περιόδους, όπως το απόγευµα, το πρωί, το βράδυ, το χθες, το αύριο. Είναι ικανό 

να ταξινοµήσει εικόνες που αναπαριστάνουν µια διαδοχή ενεργειών µέσα στο χρόνο, µε 

σκοπό να αναδοµήσει µια ιστορία. Μπορεί να περιγράψει τη διαδοχή συνηθισµένων 

ενεργειών (την καθηµερινή ρουτίνα του ξυπνήµατος, του φαγητού, του βραδινού ύπνου, 

κ.τ.λ.). Μπορεί να επαναλάβει µια µικρή ιστορία διατηρώντας τα βασικά της στοιχεία. Οι 

έννοιες της µέρας, της νύχτας, του σήµερα έχουν καλά εγκατασταθεί (Juhel, 1997). 

Καταφέρνει να αναπαράγει µε χτυπήµατα των χεριών του ένα ρυθµό που αντιλήφθηκε ή 

αισθάνθηκε (Bolduc, 1997).  

Μεταξύ 5 - 6 ετών, µαθαίνει τις εποχές (µπορεί να τις διακρίνει, να τις βάζει σε 

σειρά, κ.τ.λ.), αντιλαµβάνεται τη διαφορά 1 ώρας από 1-2 λεπτά, ενώ µέχρι τα 6 έτη 

µπορεί και αναπαράγει ρυθµούς που περιλαµβάνουν 3-4 στοιχεία. Η περίοδος γύρω στα 

6 έτη ευνοεί την ανάπτυξη της χρονικής αντίληψης και είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την 

πρόληψη αδυναµιών αργότερα (Le Boulche, 1984, 1995).   
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Μεταξύ 6 - 7 ετών, γνωρίζει τις µέρες της εβδοµάδας, πότε είναι τα γενέθλιά του, 

µπορεί να επαναλάβει γύρω στους 5 αριθµούς ή λέξεις µε τη σειρά που τα ακούει (Juhel, 

1997, Paoletti, 1999).   

Μεταξύ 7 - 8 ετών, µπορεί και χρησιµοποιεί ηµερολόγιο, καταλαβαίνει ότι ο 

µήνας αποτελείται από περίπου 4 εβδοµάδες. Γνωρίζει τη διαδοχικότητα των 12 µηνών, 

την τρέχουσα χρονολογία, κ.τ.λ. Χρησιµοποιεί κάποιες ηµεροµηνίες ως σηµεία 

αναγνώρισης (π.χ. τα Χριστούγεννα είναι στο τέλος του ∆εκέµβρη). Η εκµάθηση της 

ώρας γίνεται ολοκληρωµένα µε την κατάκτηση της έννοιας των λεπτών και των 

δευτερολέπτων. Εκλεπτύνονται οι αντικειµενικές έννοιες του χρόνου. Το παιδί γίνεται 

έτσι ικανό να εκτιµά την διάρκεια του χρόνου που χρειάζεται για να κάνει µια διαδροµή 

που γνωρίζει (Juhel, 1997). Μπορεί να αναπαράγει ρυθµικές δοµές µε 7 και 8 στοιχεία 

(Le Boulche, 1984). 

Γύρω στα 10 έτη,  µπορεί να µεταβαίνει σε ένα χρόνο που δεν έζησε, που δεν 

αναφέρεται στα προσωπικά του βιώµατα (π.χ. είναι ικανό να φανταστεί την περίοδο των 

ανθρώπων των σπηλαίων). ∆ιακρίνει τη διαφορά µεταξύ µακρινού και κοντινού 

παρελθόντος, καθώς και ιστορικού και προσωπικού παρελθόντος (De Lièvre & Staes, 

1993). Το παιδί διακρίνει τη χρονική τάξη των γεγονότων από τη χωρική τους τάξη.  

Η µάθηση της έννοιας του χρόνου ολοκληρώνεται µετά την εφηβεία. Βρίσκεται 

σε σχέση µε τη γενική ωρίµανση του οργανισµού. 
 

1.3.4.2 Η προσέγγιση των εννοιών του χρόνου 

 

Όπως την έννοια του χώρου έτσι και την έννοια του χρόνου το παιδί δεν την 

κατέχει µε τη γέννησή του αλλά την ανακαλύπτει λίγο-λίγο. Επιπλέον είναι µια έννοια 

αφηρηµένη, που για να βοηθήσουµε το παιδί να την ανακαλύψει, θα πρέπει να της 

δώσουµε µια υλική διάσταση. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί προσεγγίζοντας τα στοιχεία 

που αποτελούν τον αντικειµενικό χρόνο (αρχίζοντας µε τη χρήση σηµείων αναφοράς 

όπως η ώρα του φαγητού, οι µέρες που πάει στο κολυµβητήριο, το ντύσιµο ανάλογα µε 

την εποχή, κ.τ.λ.),  δίνοντας σε κάποια από τα συστατικά του στοιχεία χωρική διάσταση 

(δηλαδή οπτικοποιώντας τα), καθώς και µε τη γραφική αναπαραγωγή των κατακτήσεων 

(Piaget, 1946). 
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Αυτή η έννοια είναι σύνθετη, αποτελείται από αρκετά στοιχεία που συνδυάζονται 

µεταξύ τους, αλλά που µπορούν επίσης να παρατηρηθούν µεµονωµένα. Για να µπορέσει 

να την κατακτήσει το παιδί, θα πρέπει αρχικά να αντιληφθεί και να γνωρίσει τις 

επιµέρους χρονικές έννοιες: της τάξης και διαδοχής, της διάρκειας, του µεσοδιαστήµατος, 

της ταχύτητας, της περιοδικότητας και του ρυθµού. 

Η έννοια της τάξης εµπεριέχει την έννοια της διαδοχής, µια και αφορά την 

αντίληψη της διαδοχικότητας των γεγονότων (Paoletti, 1999) µε µια συγκεκριµένη σειρά. 

Η διαδοχή στο χρόνο εµφανίζεται, όταν συµβαίνουν διαφορετικά γεγονότα σε πολύ 

κοντινές στιγµές (Juhel, 1997). Το παιδί ανακαλύπτει τις παραπάνω έννοιες µαθαίνοντας 

να ταξινοµεί, να αποµνηµονεύει τις κινήσεις του και τα γεγονότα σύµφωνα µε τη 

χρονολογική τους σειρά. Θα πρέπει να µάθει να χρησιµοποιεί τους όρους: πριν, µετά, 

στην αρχή, στο τέλος, στη συνέχεια, αργότερα, χθες, σήµερα, αύριο, πρώτο, δεύτερο, 

κ.τ.λ. (De Lièvre, & Staes, 1993, Paoletti, 1999). Σύµφωνα µε τον Piaget (1946), το παιδί 

παραµένει µέχρι τα 7-8 έτη ανίκανο να ξαναφτιάξει χωρίς λάθος τη σειρά των 

επεισοδίων µιας ιστορίας, αλλά κυρίως να εγκαταστήσει σχέσεις αιτιότητας µεταξύ των 

στοιχείων της.   

Η έννοια της πραγµατικής διάρκειας ορίζεται ως η ποσότητα του χρόνου ανάµεσα 

στην αρχή και στο τέλος ενός γεγονότος ή που χωρίζει δύο διαδοχικά γεγονότα (Paoletti, 

1999). Το παιδί καλείται να συνειδητοποιήσει ότι κάποιες από τις δραστηριότητές του 

απαιτούν άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο χρόνο. Προοδευτικά θα πρέπει να 

κατακτήσει την έννοια του αντικειµενικού χρόνου, δηλαδή να µπορεί να διαχωρίζει ότι 

µια δραστηριότητα διαρκεί µια ώρα (π.χ. το µάθηµα κολύµβησης), µια άλλη µόνο 

δεκαπέντε λεπτά (π.χ. το διάλειµµα), ενώ µια εκδροµή µπορεί να κρατήσει µια ολόκληρη 

µέρα (De Lièvre, & Staes, 1993). Η έννοια της διάρκειας επηρεάζεται έντονα από την 

εντύπωση της συγκεκριµένης στιγµής. Ανάλογα µε την προσπάθεια που θα καταβάλει, το 

συναίσθηµα που θα εισπράξει, ευχάριστο ή δυσάρεστο, την κούραση που θα αποκοµίσει, 

ο χρόνος θα του φανεί µακρύς ή σύντοµος. Το µικρό παιδί είναι ανίκανο να διακρίνει τον 

υποκειµενικό από τον αντικειµενικό χρόνο (Boston & Deliège, 1998, Paoletti, 1999). 

Γύρω στην ηλικία των 6 ετών θα µπορεί να διακρίνει µια σύντοµη ή µέτρια διάρκεια από 

µια µεγάλη διάρκεια (Le Boulche, 1995).  
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Το µεσοδιάστηµα (intervalle) είναι µια διάρκεια µεταξύ δύο δραστηριοτήτων. 

Αλλά, αυτή η διάρκεια περιέχει µια ιδέα ξεκούρασης ή σταµατήµατος. Στους µεγάλους 

µιλάµε για ένα ενδιάµεσο διάστηµα ανάµεσα σε δύο µαθήµατα. Τα µικρά όµως µπορούν 

να αντιληφθούν αυτή την έννοια µέσα από µια ρυθµική δραστηριότητα (De Lièvre & 

Staes, 1993) (π.χ. ένας χρόνος παύσης ανάµεσα σε δυο χτυπήµατα του ταµπουρίνου, 

κινητικά µπορεί να εκφραστεί µε κίνηση στα χτυπήµατα και µε ακινησία στο σταµάτηµα 

του ταµπουρίνου).  

Η έννοια της ταχύτητας ενός γεγονότος γεννάται από το αποτέλεσµα της 

εντύπωσης που προκαλούν οι αλλαγές που συνοδεύουν την εξέλιξη αυτού του γεγονότος 

(Paoletti, 1999). Έτσι, ο ταξιδιώτης θα µας πει ότι το λεωφορείο στο οποίο βρίσκεται 

πηγαίνει λίγο ή πολύ αργά, αναφερόµενος στον τρόπο που το τοπίο παρελαύνει µπροστά 

στα µάτια του καθώς κοιτάζει από το παράθυρο ή την ένταση του ανέµου που µπαίνει 

από το µισάνοιχτο παράθυρο. Από πολύ νωρίς το παιδί αντιλαµβάνεται διαφορές 

ανάµεσα στις ταχύτητες των µέσων µεταφοράς, των αθλητών που συµµετέχουν σε 

αγώνες δρόµου, των διαφόρων µουσικών ρυθµών, κ.τ.λ. Για να κατανοήσει την έννοια 

αυτή το παιδί θα του προτείνουµε να κάνει µια ταξινόµηση µε βάση την ταχύτητα (π.χ. 

να βάλει µε σειρά ταχύτητας τα µεταφορικά µέσα που του παρουσιάζουµε: ποδήλατο, 

αυτοκίνητο, αεροπλάνο,  πατίνι), ή ακόµα να πραγµατοποιήσει κινήσεις µε βάση τις 

εντολές «γρήγορα», «αργά» (De Lièvre & Staes, 1993). Πριν τα 7-8 έτη, το παιδί δεν 

µπορεί να ξεχωρίσει τη χωρική έννοια της ταχύτητας από τη χρονική της έννοια. Στα 

πειράµατά του ο  Piaget (1946), διαπίστωσε ότι η έννοια της ταχύτητας δεν επηρεάζεται 

από την απόσταση που διανύουν τα δύο οχήµατα αλλά από την τακτικότητα των αφίξεών 

τους. Έτσι ένα όχηµα κρίνεται πιο γρήγορο από ένα άλλο εάν το προσπερνά, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η διαφορά στις αφετηρίες τους (Boston & Deliège, 1998). Γύρω στα 7 

έτη, το παιδί καταφέρνει να διαχωρίσει τη χρονική διάσταση από τη χωρική, εισέρχεται 

σε µία λογική αναπαράσταση της έννοιας του χρόνου, σύµφωνα µε την οποία το πιο 

γρήγορα σηµαίνει λιγότερος χρόνος (Paoletti, 1999).    

Η περιοδικότητα δηλώνει ότι, ένα γεγονός, ένα φαινόµενο ή µία κατάσταση 

επαναλαµβάνεται µε κυκλικό τρόπο (π.χ. µια περίοδος σε ένα ρυθµό, ένα ρεφρέν σε ένα 

τραγούδι, κ.τ.λ.) Το παιδί θα πρέπει να συνειδητοποιήσει την εναλλαγή της µέρας και της 

νύχτας, των εποχών, τη διαδοχή των στιγµών της ηµέρας (πρωί, µεσηµέρι, βράδυ) 
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αργότερα τη διαδοχή των ηµερών, των εβδοµάδων, των µηνών, των εορτών, κ.τ.λ. που 

επανέρχονται πάντα µε σταθερό τρόπο (De Lièvre & Staes, 1993). 

   Ο ρυθµός αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες διαστάσεις του χρόνου. Είναι «η 

οργάνωση µιας διαδοχής ερεθισµάτων, κατά τη διάρκεια της οποίας µια συγκεκριµένη 

δοµή εµφανίζεται περιοδικά» (Paoletti, 1999, σ.190), χαρακτηρίζεται από την αρχή της 

τάξης και της επανάληψης µιας συγκεκριµένης χρονικής ενότητας (Martin & Ellermann, 

2001). Το παιδί βιώνει τους προσωπικούς του ρυθµούς και προσαρµόζεται λίγο-πολύ 

στους ρυθµούς του εξωτερικού κόσµου. Σταδιακά θα µπορεί να περπατήσει ή να τρέξει 

ανάλογα µε το ρυθµό της µουσικής που ακούει. Τα τραγούδια, τα λαχνίσµατα και ο 

κινητικός συγχρονισµός σε ένα ρυθµικό άκουσµα, αποτελούν σηµαντική επένδυση κατά 

την περίοδο του νηπιαγωγείου (Le Boulche, 1995). 

Η κατάκτηση των χρονικών εννοιών, θα επιτρέψει στη συνέχεια στο παιδί να 

τοποθετείται και να προσανατολίζεται µέσα στο χρόνο. Θα µπορεί δηλαδή να ξεχωρίζει το 

παρόν από το παρελθόν χρησιµοποιώντας σηµεία αναφοράς λογικο-κοινωνικά και να 

τοποθετεί τα σηµεία του χρόνου τα µεν σε σχέση µε τα δε (Bolduc, 1997). 

Το παιδί θα µάθει να τοποθετείται το ίδιο ή να τοποθετεί  ένα γεγονός µέσα στο 

χρόνο. Θα προσανατολίζεται µε βάση ένα σταθερό σηµείο αναφοράς που αναγνωρίζει 

χρονικά, όπως τα γενέθλιά του,  για ένα γεγονός που συνέβη  πριν ή µετά απ’ αυτό.  

Η τοποθέτηση και ο χρονικός προσανατολισµός παριστάνονται στο χώρο µε τη 

µορφή µιας ευθείας γραµµής (ενός τόξου), που συχνά ονοµάζεται γραµµή του χρόνου. Η 

ευθεία παριστάνει το χρόνο που τρέχει και το βέλος τον προσανατολισµό του. Το παιδί 

θα πρέπει να κατανοήσει ότι ο χρόνος είναι αναπότρεπτος, όταν ένα γεγονός περάσει δεν 

ξαναγυρίζει. Ο χρόνος δε σταµατά και είναι αδύνατον να γυρίσει πίσω, θα πρέπει να 

µάθει να χρησιµοποιεί τους όρους: πολύ νωρίς, πολύ αργά, συγχρόνως, παιδί, νεαρός, 

γέρος, γέννηση, ζωή, θάνατος, κ.τ.λ. Τα διάφορα σηµεία πάνω στη γραµµή παριστάνουν 

τη διαδοχικότητα ή τη χρονολογική σειρά των γεγονότων. Ένα από αυτά τα σηµεία 

παριστάνει την παρούσα στιγµή. Η αντικειµενική διάρκεια µπορεί να αναπαρασταθεί από 

το διάστηµα µεταξύ δύο σηµείων της ευθείας (µεταφράζεται µε έναν αριθµό, µία 

ποσότητα λεπτών, ωρών, ηµερών, µηνών, χρόνων) (De Lièvre & Staes, 1993, Juhel, 

1997).  
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Στο τελευταίο στάδιο της δόµησης του χρόνου, το παιδί θα µάθει να οργανώνεται 

χρονικά. Η χρονική οργάνωση του παιδιού αποκαλύπτεται από τον τρόπο µε τον οποίο 

συνδυάζει όλα τα παραπάνω στοιχεία του χρόνου µε σκοπό να πραγµατοποιήσει µία ή 

περισσότερες ενέργειες ή δραστηριότητες σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

Εξαρτάται λοιπόν από την καλή γνώση των εννοιών του χρόνου και την ικανότητά του 

να τις συνδυάζει προκειµένου να πραγµατοποιήσει τις δραστηριότητες που θέλει να 

κάνει. Θα µπορεί έτσι να τελειώνει τις εργασίες του µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο (De 

Lièvre & Staes, 1993). Το παιδί συνειδητοποιεί, άρα, προοδευτικά την οργάνωση των 

σχέσεων µέσα στο χρόνο και γίνεται σταδιακά ικανό να αναπαριστάνει νοητικά την τάξη 

και την ποιότητα αυτών των στοιχείων, σύµφωνα µε τις ανάγκες του.  

Έτσι, το παιδί που παρουσιάζει  δυσκολίες στο επίπεδο του προσανατολισµού 

συναντά πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των διαφόρων µαθήσεών του µια και για να 

επιτύχει στο σχολείο, χρειάζεται µια καλή χρονική οργάνωση. Αν το παιδί είναι ανίκανο 

να δοµήσει καλά την τάξη του χρόνου ή αν δεν κατέχει την έννοια του πριν και του µετά, 

θα συναντήσει τεράστιες δυσκολίες για να γράψει τις πράξεις έπειτα από τις οδηγίες ή τα 

δεδοµένα ενός προβλήµατος (Bolduc, 1997), δεν θα µπορεί να χρησιµοποιήσει σωστά 

τους χρόνους στις κλίσεις των ρηµάτων (De Lièvre & Staes, 1993). 

 

1.3.4.2.1 Ο ρυθµός 

Η καλλιέργεια του ρυθµού µέσα από την κίνηση, υποστηρίχθηκε από πολλούς 

µελετητές ότι µπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος µε άλλες µορφές έκφρασης. Θα 

προσπαθήσουµε στη συνέχεια να καταστήσουµε σαφέστερη αυτή την άποψη.  

Ο ρυθµός εγγράφεται στο σώµα του παιδιού και ιδιαίτερα στις κινήσεις του κατά 

τη διάρκεια της εµβρυογένεσης. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στην ενότητα της εξέλιξης 

του χρόνου, από την 6η εβδοµάδα της ενδοµήτριας ζωής εµφανίζεται ο παλµός της 

καρδιάς, στις 17 εβδοµάδες οι γενικές ρυθµικές κινήσεις (µυϊκής προέλευσης), ενώ, από 

τον 5ο µήνα παρουσιάζονται οι πρώτες αναπνευστικές κινήσεις (Fraisse, 1974, Le 

Boulche, 1984). Όλα τα όργανα, οι µυϊκές ίνες, τα γάγγλια, κ.τ.λ. εργάζονται ρυθµικά. 

Κατά την περίοδο αυτή, το έµβρυο βιώνει τόσο το ρυθµό της µητέρας του όσο και τον 

προσωπικό του ρυθµό (Martin, & Ellermann, 2001). 
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Με τη γέννησή του, οι ρυθµοί του σώµατός του (η αναπνοή, οι παλµοί της 

καρδιάς, η πείνα, το περπάτηµα, κ.τ.λ.) καλούνται να συντονιστούν µε τις χρονικές 

συνθήκες που επιβάλλει το περιβάλλον (τη µέρα, τη νύχτα, τις εποχές, τους µήνες, 

κ.τ.λ.). Αυτοί οι δύο ρυθµοί εξελίσσονται και επηρεάζονται αµοιβαία (Durivage, 1987, 

Le Boulche, 1995, Juhel, 1997, Martin & Ellermann, 2001).  

Η ανάπτυξη του κινητικού ρυθµού µετά τη γέννηση συνδέεται στενά µε την 

ανάπτυξη της οµιλίας, επειδή το παιδί συνειδητοποιεί την κίνηση πιο εύκολα µέσα από 

ήχους, λέξεις, µουσικά όργανα, κ.τ.λ. Όταν το παιδί κινείται ρυθµικά, τότε βιώνει και 

διαµορφώνει το ρυθµό του ενεργητικά (Martin & Ellermann, 2001).  

Ο ρυθµός γίνεται αντιληπτός στο ανθρώπινο σώµα µέσω των αισθητηριακών 

ερεθισµάτων που δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, διαµέσου δηλαδή της ακοής (µε 

θορύβους ή ήχους, π.χ., συγκρίνουµε ένα σφύριγµα σύντοµο ή µεγάλης διάρκειας), της 

όρασης ή της αφής (µε χειρονοµίες, κινήσεις που δεν συνοδεύονται απαραίτητα από ήχο, 

π.χ. αντιλαµβανόµαστε τους χτύπους της καρδιάς µας βάζοντας το χέρι πάνω στο στήθος 

µας, η το ρυθµό ενός στρατιωτικού εµβατηρίου στην τηλεόραση) (Juhel, 1997).   

Ωστόσο, αν και η όραση έχει ένα σαφές προβάδισµα πάνω στις άλλες αισθήσεις 

στη λήψη πληροφοριών σχετικές µε το χώρο, δεν συµβαίνει το ίδιο και για τις ιδιότητες 

του χρόνου. Η ακοή και η αφή παρουσιάζουν σύµφωνα µε τον Paoletti (1999) σαφή 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την όραση. Κατέχουν την ικανότητά να αντιδρούν 

γρηγορότερα στις αλλαγές που προκαλούνται στο αισθητηριακό τους πεδίο. Η  

ακουστική και απτική κωδικοποίηση των εισερχόµενων πληροφοριών είναι σειριακή ή 

διαδοχική και άρα εύκολα αναγνωρίσιµη από τον εγκέφαλο, ενώ η οπτική κωδικοποίηση 

είναι σφαιρική ή παράλληλη, παρουσιάζοντας έτσι µια γενική εικόνα της 

πραγµατικότητας, µέσα στην οποία οι χρονικές ενδείξεις «πνίγονται» κατά κάποιο τρόπο 

από ένα πλήθος πληροφοριών. Ακόµα η αίσθηση της ακοής και της αφής ευνοούν τη 

συγκέντρωση της προσοχής του υποκειµένου στα χρονικά γνωρίσµατα των γεγονότων, 

ενώ η όραση τείνει να παρασύρει το υποκείµενο προς τα χωρικά χαρακτηριστικά των 

γεγονότων αυτών.   

Το να κατέχεις την αίσθηση του ρυθµού, σηµαίνει να µπορείς να κυριαρχείς πάνω 

στο σώµα σου ώστε να ακολουθείς, να συγχρονίζεσαι µε το ρυθµό ενός άλλου ή µιας 

οµάδας. Να µπορείς, δηλαδή, να προσαρµοστείς και να ζήσεις αρµονικά µε το 
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περιβάλλον σου (Juhel, 1997). Μια πρώτη προσέγγιση οµαδικού συγχρονισµού αποτελεί 

η προσαρµογή του εµβρύου αρχικά, αλλά και αργότερα του νεογέννητου στον κινητικό 

ρυθµό της µητέρας του.  

Ο ρυθµός αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό ενός αυτοµατοποιηµένου 

κινητικού προγράµµατος.  Γίνεται απαραίτητος όπου απαιτείται  συλλογική εργασία, 

Κάτι τέτοιο είναι πιο εύκολο να συµβεί σε κυκλικές κινήσεις (π.χ. τρέξιµο, βάδισµα, 

κ.τ.λ.), παρά σε συνδυασµούς κινήσεων των οποίων η δυναµική δοµή είναι κατά κανόνα 

πιο πολύπλοκη  (Fraisse, 1974, Martin & Ellermann, 2001). 

Κάθε παιδί έχει το δικό του προσωπικό ρυθµό (ύπνου, εργασίας, κ.τ.λ.) και δεν 

µπορούµε να του επιβάλλουµε κάποιον άλλο. Βοηθώντας το όµως να τον  

συνειδητοποιήσει,  θα καταφέρει να ελέγχει και να συντονίζει τις κινήσεις του. Ο 

προσωπικός του ρυθµός θα σταθεροποιηθεί και κατά την προσχολική περίοδο η κίνησή 

του θα χαρακτηρίζεται από αρµονία. Οι διάφορες δραστηριότητες αισθησιοκινητικού 

συγχρονισµού, όπως τα παιχνιδοτράγουδα (τα τραγούδια που συνοδεύονται µε κίνηση) 

και η ελεύθερη έκφραση µε συνοδεία µουσικής, βοηθούν στην προσαρµογή του 

προσωπικού του ρυθµού στους εξωτερικούς ρυθµούς και επιτρέπουν τη βελτίωση της 

πλαστικότητας του συντονισµού που απαιτείται για τις κοινωνικές µαθήσεις (Le 

Boulche, 1995, Juhel, 1997). Κατά την προσχολική περίοδο, επιδιώκουµε, δηλαδή, την 

ενίσχυση της ρυθµικής σταθεροποίησης της κίνησης µε τη βοήθεια κυρίως ηχητικών 

(ακουστικών) πληροφοριών, όπως η ανθρώπινη φωνή και η µουσική (Le Boulche, 1984).  

Ο χορός, γράφει ο Fraisse (1974, σ. 123), είναι η κορυφαία από τις τέχνες του 

χρόνου· συνδέεται άρρηκτα µε το τραγούδι, µια και αυτό αποτελεί καρπό των κινήσεων 

των φωνητικών οργάνων που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν φωνές, ήχους και 

οµιλίες. Θεωρεί ότι «η γλωσσική κίνηση, αντιστοιχεί στη φυσική κίνηση» και ότι οι 

κινήσεις των µελών µας είναι πηγές ήχων (χτυπήµατα ποδιών, χτυπήµατα χεριών, κ.τ.λ.), 

που µπορούν να ενισχυθούν και µε διάφορα µουσικά όργανα (κουδουνάκια, κρουστά, 

κ.τ.λ.). Οι χειρονοµίες, οι κινήσεις, η γλώσσα του παιδιού χτίζονται πάνω σε ρυθµικές 

δοµές. Το µικρό παιδί, πριν να γίνει ικανό να προφέρει διακρίνοντας όλες τις συλλαβές 

των λέξεων, αφοµοιώνει το ρυθµό της λέξης ή της έκφρασης ώστε, συχνά, ο ενήλικος να 

µπορεί να το καταλάβει από το ρυθµό των ήχων, ακόµα και όταν αυτοί διαφέρουν 

σηµαντικά από τα ακριβή φωνήµατα. Η Ευαγγέλου-Πετρούνια (1984) αναφέρει σχετικά 
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ότι τα υπερτµηµατικά στοιχεία του λόγου (τόνος, επιτονισµός και ρυθµός) είναι από τα 

πρώτα που εσωτερικεύει το µικρό παιδί, προτού ακόµα αρχίσει να «µιλάει», δηλαδή 

προτού αρχίσει να διακρίνει τα φωνήµατα.   

Μεγαλώνοντας θα πρέπει να µάθει να µιλάει και να διαβάζει σύµφωνα µε ένα 

ρυθµό (ούτε πολύ αργό, ούτε πολύ γρήγορο). Η γραφή και το ιχνογράφηµά του µπορούν 

να κατακτηθούν ή να βελτιωθούν χάρη σε οργανωµένες κινήσεις της παλάµης και του 

καρπού που επιτρέπουν στη γραφή να αποκτήσει έναν αυτοµατισµό (Bolduc, 1997).  

Τα εύρυθµα κείµενα απαιτούν λιγότερο χρόνο για να µαθευτούν από αυτά που 

δεν έχουν ρυθµό, εφόσον, «ό,τι έχει νόηµα και ρυθµό µαθαίνεται πιο εύκολα, πιο 

γρήγορα και διατηρείται περισσότερο στο χρόνο» (Βάµβουκας, 1999, σ. 198). Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την ευχέρεια µε την οποία τα παιδιά αποστηθίζουν τα 

τραγούδια και τα λαχνίσµατα (Fraisse, 1974).  

Η εκτέλεση ρυθµικών κινήσεων παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε 

τις µη ρυθµικές κινήσεις: οικονοµία ενέργειας, συνέχεια των στοιχείων που αποτελούν 

την κινητική αλυσίδα, συγχρονισµό των ενεργειών µεταξύ των συµµετεχόντων σε µια 

οµαδική δράση, γρηγορότερη αυτοµατοποίηση (Durivage, 1987, Paoletti, 1999).  

Ο Le Boulche (1995) τονίζει ότι, η περίοδος γύρω στα 6 έτη, είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκή για την ανάπτυξη της χρονικής αντίληψης και ότι είναι καθοριστική για την 

αποφυγή ανεπαρκειών σ’ αυτό το επίπεδο. Προτείνει, µάλιστα, η δραστηριότητα σ’ αυτή 

την ηλικία να ευνοεί την έκφραση των αυθόρµητων σωµατικών ρυθµών και τη 

δυνατότητα συγχρονισµού τους στα προσαρµοσµένα ηχητικά ακούσµατα. Ακόµα, θα 

πρέπει να στοχεύει στην εκπαίδευση της ακουστικής αντίληψης των ρυθµών και 

ιδιαίτερα αυτής των ρυθµικών δοµών.  

Τέλος αξίζει να τονίσουµε ότι, η προσπάθεια συγκέντρωσης που απαιτεί η 

ρυθµική δραστηριότητα, έχει σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 

βραχύχρονης µνήµης, που παίζει σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση του λεκτικού 

µηνύµατος και στη γνωστική κινητική µάθηση (Fraisse, 1974, Le Boulche, 1995). Το 

µέγεθος αυτής της µνήµης, επιτρέπει την αποµνηµόνευση των ρυθµικών δοµών και την 

ικανότητα ανακατασκευής τους, χάρη σε µια συγκεκριµένη νοητική αναπαράσταση των 

χρονικών τους στοιχείων (Le Boulche, 1984). Σύµφωνα µε τα πορίσµατα των ερευνών 

της Stambak (1984), για την εξέλιξη της αντίληψης των ρυθµικών δοµών σε σχέση µε 
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τον αριθµό των στοιχείων τους και την πολυπλοκότητα της δοµής τους, τα παιδία των 6 

ετών µπορούν να αναπαράγουν ρυθµικές µορφές των 3-4 στοιχείων, των 5 στοιχείων στα 

8 έτη, των 6 στοιχείων στα 10 έτη, ενώ από τα 7 έτη το παιδί µπορεί να αναπαράγει όλο 

και πιο πολύπλοκους συνδυασµούς τους.  

Οι πληροφορίες αυτές σχετικά µε την ικανότητα συγκράτησης των ρυθµικών 

δοµών στη βραχύχρονη µνήµη του παιδιού, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για το σχεδιασµό 

ρυθµικών δραστηριοτήτων που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες της ηλικίας του.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ρυθµός διευκολύνει την εκτέλεση των κινήσεων και 

ενισχύει την αποτελεσµατικότητά τους σε όλες µας τις δραστηριότητες (Bolduc, 1997). 

Ό,τι έχουµε αναφέρει µέχρι εδώ αποδεικνύει ότι η εκµάθηση της έννοιας του 

χρόνου εξαρτάται από τη συνειδητοποίηση που αποκτά το παιδί από την επανάληψη 

κάποιων γεγονότων, κάποιων συνηθισµένων κινήσεων και της διαδοχής κατά τη 

διάρκεια της ζωής του. Αυτή η διαδοχή και αυτή η επανάληψη αποτελούν τα ίδια τα 

χαρακτηριστικά του ρυθµού. Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι ο ρυθµός και ο χρόνος είναι 

αχώριστοι και ότι όλες µας οι ζωτικές κινήσεις «πραγµατοποιούνται µέσα στο χρόνο και 

στο χώρο και σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο ρυθµό» (Juhel, 1997).  

 

1.3.4.3 Η σηµασία της δόµησης του χρόνου στις σχολικές µαθήσεις 

 

Η αδυναµία του παιδιού στην κατανόηση και χρήση των χρονικών εννοιών 

συνδέεται µε σοβαρές δυσκολίες στις σχολικές µαθήσεις. 

Για τη  Roussel (1966) στη διαδικασία εκµάθησης της ανάγνωσης και της γραφής 

υπάρχει µια όψη πολύ σηµαντική: η χρονική συνέχεια των λέξεων. Οι ήχοι της γλώσσας 

εµφανίζονται διαδοχικά και σύµφωνα µε µια συγκεκριµένη τάξη, δηλαδή κάθε στοιχείο 

εµφανίζεται όταν ένα άλλο εξαφανίζεται. Αυτή τη διαδοχή πρέπει να κατακτήσει το 

παιδί, να την κατανοήσει και να την αποµνηµονεύσει για να την αντιγράψει σωστά. Άρα 

οι έννοιες πριν και µετά είναι πολύ σηµαντικές για να γράψουµε ένα γράµµα πριν από 

ένα άλλο ή µια λέξη µετά από µια άλλη. 

Η σφαιρική αντίληψη της διαδοχικότητας των ήχων, του ρυθµού ή της διάρκειας, 

µπορεί να οδηγήσει το παιδί  στο να παραλείπει ήχους (π.χ. τηόραση αντί τηλεόραση), να 

τους αντιστρέφει (π.χ. αρεοπλάνο αντί αεροπλάνο), να τους αρθρώνει άσχηµα.  



 85

Υπάρχουν λοιπόν στην ανάγνωση και στη γραφική αντιγραφή ήχοι, που 

χαρακτηρίζονται από διαδοχή, διάρκεια και ρυθµό και γίνονται αντιληπτοί µέσω της 

διάρκειας µετάδοσής τους και της έντασης του ήχου τους. Αν η µελωδία του προφορικού 

λόγου δεν έχει κατακτηθεί σωστά, η αποκωδικοποίηση των ήχων δε γίνεται σωστά και ο 

γραφικός κώδικας αναπαράγεται λανθασµένα, µε συνέπεια να παρουσιάζονται 

διαταραχές σε επίπεδο λεξιλογίου και ορθογραφίας (Bolduc, 1997).  

Η κατάκτηση του χώρου, του χρόνου και των συναφών εννοιών, σύµφωνα µε το 

Βάµβουκα (1999, σ. 196), αποτελούν αναγκαία προαπαιτούµενα για την κατάκτηση του 

γραπτού λόγου. Επισηµαίνει ότι «η ανάγνωση είναι εκφορά φωνολογικών συνόλων µέσα 

στο χώρο σύµφωνα µ’ ένα ρυθµό, ενώ η γραφή είναι κατανοµή γραφηµατικών συνόλων 

πάνω στο χώρο ενός στέρεου και διατηρητέου υλικού µ’ ένα ορισµένο ρυθµό». Είναι 

φανερό λοιπόν ότι, εκτός από την «ικανότητα οργάνωσης του χώρου, η µάθηση της 

ανάγνωσης και της γραφής απαιτεί να έχει ο µικρός µαθητής την αίσθηση του ρυθµού 

και µέτρου (χρόνου) ακουστικά και οπτικά».  

Το παιδί που δεν έχει κατακτήσει τα στοιχεία του χρόνου δυσκολεύεται να 

γράψει και να διαβάσει τα γράµµατα µε τη µορφή που παρουσιάζονται, δε γνωρίζει καλά 

τη διαδοχή των γραµµάτων στο αλφάβητο. Στην ανάγνωση παρουσιάζει προβλήµατα µε 

τις παύσεις ανάµεσα στις λέξεις και στις προτάσεις, δυσκολεύεται να καταλάβει τις 

έννοιες της διάρκειας και της ταχύτητας, µιλάει µε τρόπο απότοµο, διαβάζει χωρίς 

ρυθµό, γράφει µε τρόπο διακεκοµµένο, δε χρησιµοποιεί σωστά τους χρόνους των 

ρηµάτων, κ.τ.λ. (De Lièvre & Staes, 1993). 

Η απουσία χωρο-χρονικών σηµείων αναφοράς δεν µπορεί παρά να δυσκολέψει 

την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής αλλά και στο σύνολό τους τις σχολικές 

µαθήσεις. 
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1.4 Η ψυχοκινητική αγωγή στην προσχολική ηλικία  
 

 

Κατά την προσχολική ηλικία, οι κινητικές ικανότητες του παιδιού βρίσκονται σε 

πλήρη εξέλιξη. Η κινητικότητά του είναι ακόµα γενική /αδρή επειδή ο έλεγχος του 

µυϊκού τόνου δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Ο Κιτσαράς  (1997, σ. 105) αναφέρει 

σχετικά ότι είναι πρωταρχική «η ανάγκη του νηπίου για κίνηση και δράση µε απώτερο 

σκοπό την κινητική ωρίµανση, την κυριαρχία της κινητικότητάς του, τη µεγαλύτερη 

δυνατή ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του και τον καλύτερο κινητικό 

συντονισµό». Η κίνηση, επισηµαίνει, «αποτελεί πηγή γνώσης για το νήπιο και 

προϋπόθεση της ανάπτυξής του». Την περίοδο αυτή, η κινητικότητά του, του επιτρέπει 

να µεγαλώσει τις δυνατότητές του για εξερεύνηση και επικοινωνία και ευνοεί από τη µια 

την κοινωνική του ανάπτυξη και από την άλλη την ολοκλήρωση των εννοιών του χώρου, 

του χρόνου, των κατευθύνσεων, κ.τ.λ. (Le Boulche, 1984, Χατζηνικολάου-Μαρασλή, 

1995, Bolduc, 1997).  

Η σηµασία της ψυχοκινητικής αγωγής στο νηπιαγωγείο εξηγείται από την 

επίδραση που ασκεί στις διάφορες όψεις της προσωπικότητας του παιδιού. ∆ρα πάνω στη 

φυσιολογία του παιδιού ενεργοποιώντας τις µεγάλες οργανικές λειτουργίες, την ακρίβεια 

και την κινητική αποµόνωση. Αναπτύσσει τη νοηµοσύνη παρουσιάζοντας στο παιδί 

προβληµατικές καταστάσεις που ζητούν λύση. Έχει αντίκτυπο στη συναισθηµατικότητά 

του, καθώς µέσα από την προσπάθεια που καταβάλλει γνωρίζει την επιτυχία, 

προσδίδοντάς έτσι µεγαλύτερη αξία στον εαυτό του. Βοηθά ακόµα στην 

κοινωνικοποίησή του, µέσα από τις οµαδικές δραστηριότητες/ ασκήσεις που εµπλέκουν 

τη συµµετοχή του και τη συνεργασία του µε τα άλλα παιδιά.  

Η ψυχοκινητική αγωγή, ως εκπαιδευτική προσέγγιση που στοχεύει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, µε µεγάλη εφαρµογή και αποδοχή στην εκπαίδευση, 

ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες (Le Boulche, 1984, Durivage, 1987, De Lièvre & Staes, 

1993, Bolduc, 1997), οφείλει, ακόµα, στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, να 

ευνοήσει την καλύτερη διάχυση των κινητικών δυνάµεων του παιδιού και να το 

προετοιµάσει στις σχολικές µαθήσεις που βασίζονται στον έλεγχο ειδικών κινητικών 
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δεξιοτήτων, καθώς και στην τελειοποίηση της κινητικότητας των χεριών (Paoletti, 1999), 

γεγονός που αφορά άµεσα την εκµάθηση της γραφής στο νηπιαγωγείο.  

Την άµεση σχέση µεταξύ κίνησης και πνευµατικής επίδοσης υποστηρίζουν 

πολλοί ερευνητές (Wallon, 1969, Le Boulche, 1971, Lagrange, 1974, De Meur & Staes, 

1990, Μιχελογιάννης και άλ., 1985, Ζέρβας, 1992) και θεωρούν την κινητική ικανότητα 

του παιδιού, ως δείκτη πνευµατικής εξέλιξης.  

Σε έρευνα των Μιχελογιάννη και των συνεργατών του (1985), που 

πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά Α΄ και Β΄ δηµοτικού, ερευνήθηκε η σχέση της κινητικής 

ωριµότητας µε τη σχολική απόδοση. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι η 

κινητική ωριµότητα των παιδιών µε χαµηλή βαθµολογία υπολειπόταν σηµαντικά σε 

σχέση µε την κινητική ωριµότητα των  παιδιών µε καλή σχολική απόδοση. 

Ο Ζέρβας (1992) σηµειώνει σχετικά πως, παιδιά που προωθούνται στην κίνηση, 

στο παιχνίδι, στον αθλητισµό, σε µέτρια δηλαδή και κάπως έντονη σωµατική άσκηση, 

παρουσιάζουν βελτίωση στις πνευµατικές τους επιδόσεις και στα υπόλοιπα µαθήµατα.  

Στο πλαίσιο λοιπόν της προσχολικής εκπαίδευσης, η ψυχοκινητική αγωγή, πρέπει 

να αποτελεί πάνω απ’ όλα µια ενεργητική εµπειρία αντιπαράθεσης µε το περιβάλλον και 

να τονίζει ιδιαίτερα τη σηµασία της απόκτησης εµπειρίας µέσω της κίνησης και του 

πειραµατισµού (Le Boulche, 1984, Χατζηνικολάου-Μαρασλή, 1995). Θα πρέπει ακόµα 

να ενθαρρύνει τη µάθηση των αναγκαίων προαπαιτούµενων για τις σχολικές µαθήσεις 

και να συµβάλει στη δηµιουργία νέων καταστάσεων για το παιδί (Durivage 1987).  

Με παιχνιώδεις κινητικές δραστηριότητες και µε δραστηριότητες ελεύθερης 

έκφρασης και ανακάλυψης, το παιδί θα αποκτήσει συνείδηση του σώµατός του, θα 

εµπεδώσει τις χωρο-χρονικές έννοιες και θα αποκτήσει νέους προβληµατισµούς και 

εµπειρίες. Παράλληλα, µέσα από αυτές τις δραστηριότητες θα αναπτύξει την αντίληψη, 

την προσοχή, την κοινωνικότητα και τη γλώσσα του. Οι διαδικασίες αυτές δεν µπορούν 

να πραγµατοποιηθούν παρά µόνο σε ένα περιβάλλον όπου θα µπορέσει να επωφεληθεί 

από την επαφή µε τα παιδιά της ηλικίας του και από τη δυνατότητα να τα 

«εκµεταλλευτεί» αξιοποιώντας την επαφή µαζί τους, µέσα από οµαδικές δραστηριότητες 

που εναλλάσσονται µε δραστηριότητες εξατοµικευµένες (Durivage 1987, Le Boulche, 

1984). Αυτό το περιβάλλον  δεν είναι άλλο από το περιβάλλον του νηπιαγωγείου.  
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Πώς θα µπορέσουµε να µάθουµε τον κύκλο στο παιδί, αν δεν έδωσε ποτέ  τα 

χέρια του µε τα άλλα παιδιά για να φτιάξουν έναν; Πώς θα µπορέσει να κατακτήσει ένα 

φυσικό ρυθµό στην ανάγνωση και τη γραφή αν δεν κινήσει προηγουµένως το σώµα του 

σε διαφορετικούς ρυθµούς; Τέτοια είναι τα ερωτήµατα που απασχολούν την 

ψυχοκινητική προσέγγιση των µαθήσεων, εφόσον, όπως υποστηρίζουν οι De Lievre και 

Staes (1993) η µάθηση που προκύπτει από τη βίωση εγγράφεται στο σώµα και στη 

µνήµη του παιδιού µε φυσικό τρόπο.  

Η ψυχοκινητική αγωγή, συνεπώς, ιδωµένη ως εκπαίδευση µέσω της κίνησης, 

ευνοεί την εκπαίδευση του παιδιού σαν ολότητα, «αφορά την εκπαίδευση όλου του 

ατόµου, γιατί συνδέει στενά τη γνώση µε την κίνηση και επιτρέπει µια σταδιακή 

ολοκλήρωση των κατακτήσεων που γίνονται τότε αντικείµενο µελέτης και σκέψης» 

(Bolduc, 1997, σ. 137). Επιτρέπει δηλαδή στο παιδί να οργανώσει τις εµπειρίες του και 

να δηµιουργήσει τις απαραίτητες νοητικές δοµές για την ατοµική του ανάπτυξη και 

κυρίως για τη σχολική του επιτυχία. 

 

Η συστηµατική εκµάθηση της δεξιότητας της γραφής αποτελεί µια από της 

βασικές µαθήσεις µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπο το παιδί µε την είσοδό του στο 

δηµοτικό σχολείο.  Γι’ αυτό η δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα ευνοήσουν την 

επιτυχή της προσέγγιση από το παιδί, απασχολεί έντονα τους µελετητές της προσχολικής 

ηλικίας.  

Στη συνέχεια της εργασίας µας, θα εστιάσουµε την ανάλυσή µας στη σχέση της 

ψυχοκινητικής αγωγής µε την απόχτηση της πράξης γραφής. 
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1.5 Οι συνιστώσες της πράξης γραφής   
  
 

Χάρη στην ανάπτυξη της κινητικότητάς του, το παιδί θα µπορέσει να 

διαφοροποιήσει το «εγώ» του από τον κόσµο που το περιβάλλει, θα γίνει ικανό να 

οργανώνεται σε σχέση µε τα πράγµατα όταν θα έχει εξερευνήσει τα χαρακτηριστικά και 

τα όρια του σώµατός του. Τότε  µόνο θα µπορεί να αναλύει τις σχέσεις που το συνδέουν 

µε αυτά, να µεταθέτει τη γνώση του εαυτού του στη µάθηση του άλλου και να 

οργανώνεται σε σχέση µε αυτόν. 

Το παιδί θα πρέπει να υποστηριχθεί σε κάθε προσπάθεια του για επικοινωνία, 

χωρίς την οποία καµιά κοινωνική µάθηση δεν µπορεί να επιτευχθεί (Charmeux, 1975). 

∆εν πρέπει, συνεπώς, να παραβλέπουµε ότι η επιθυµία του παιδιού να «µεγαλώσει» είναι 

γι’ αυτό ζωτικής σηµασίας. Η είσοδός του στο γραπτό λόγο του επιτρέπει όχι µόνο να 

ταυτιστεί µε τον ενήλικο, αλλά του ανοίγει τις πόρτες του κόσµου «των µεγάλων» µε 

τους οποίους µπορεί να επικοινωνεί διαφορετικά από τον απλό τρόπο της οµιλίας 

(Friedrich & Helwig, 1999). 

Η εκµάθηση της γραφής επιβάλλει στο παιδί µια πρώιµη εξοικείωση και µια 

δόµηση γνώσεων και τεχνογνωσίας µέσα από κοινωνικές καταστάσεις, κυρίως 

οικογενειακές. Στην προοπτική αυτή αντιλαµβανόµαστε την ανάγνωση και τη γραφή 

πρώτα-πρώτα σαν µια κοινωνική πρακτική (Foucambert, 1994), που υπακούει σε µια 

διαδικασία στην οποία το παιδί εµπλέκεται ενεργά. Αυτή η διαδικασία ξεκινάει από πολύ  

νωρίς, πριν την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (Ferreiro & Gomez-Palacio, 

1988).  

Το σηµερινό παιδί εξελίσσεται µέσα σε έναν κόσµο, όπου ο γραπτός λόγος 

αφθονεί. Εντυπώνεται συνειδητά ή ασυνείδητα και συνεπώς, όταν το παιδί φτάνει στο 

νηπιαγωγείο, σε ηλικία 4 ετών, είναι ήδη αναγνώστης (Friedrich & Helwig, 1999). Οι 

αφίσες, οι διαφηµίσεις, οι εφηµερίδες, οι πινακίδες των καταστηµάτων, κ.τ.λ. αποτελούν 

µέρος του καθηµερινού του τοπίου.  
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Η εκµάθηση, εποµένως του γραπτού λόγου, δεν µπορεί να περιοριστεί µέσα στο 

στενό πλαίσιο του σχολικού θεσµού, µια και το παιδί δεν περιµένει το σχολείο για να 

αρχίσει να σκέφτεται και να αναρωτάται γύρω απ’ αυτόν (BenFadhel, 1998).   

Σύµφωνα µε την Τάφα (2001, σ. 22), «η µάθηση της ανάγνωσης και της γραφής 

είναι µια εξελικτική, συνεχής και αδιάσπαστη διαδικασία, στην οποία δεν υπάρχουν προ- 

και µετά- φάσεις». Με την έννοια αυτή, οι όροι προανάγνωση και προγραφή θεωρούνται 

αδόκιµοι, µια και οι πρώτες εµπειρίες και γνώσεις του παιδιού για την ανάγνωση και τη 

γραφή είναι γνήσιες αναγνωστικές ή γραφικές πράξεις (Γιαννικοπούλου, 1998, 2001). 

Η κατάκτηση του γραπτού λόγου (ανάγνωσης και γραφής), έπεται της 

πρόσκτησης του προφορικού λόγου (ακρόασης και οµιλίας). Πιο συγκεκριµένα, κατά την 

εξέλιξη της ζωής του παιδιού, εµφανίζονται πρώτα η ακρόαση, στη συνέχεια η οµιλία και 

αργότερα µε την παρέµβαση της οργανωµένης διδασκαλίας, η ανάγνωση και η γραφή 

(Βάµβουκας, 1999).  

Βέβαια, η συστηµατική εκµάθηση της γραφής αποτελεί µια από τις βασικές 

επιδιώξεις του δηµοτικού σχολείου, όχι όµως του νηπιαγωγείου (Tavernier, 1999, 

Friedrich & Helwig, 1999, Τάφα, 2001). Για τα νήπια η γραφή δεν πρέπει να είναι παρά 

µια δραστηριότητα µεταξύ άλλων. Ακόµα και αν βρίσκουν τόπο ή είναι αναπόφευκτες 

κάποιες στιγµές συστηµατικής διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο, δεν γίνεται γιατί τα παιδιά 

πρέπει να γνωρίζουν την αλφάβητο και το σχεδιασµό όλων των γραµµάτων στο τέλος 

του νηπιαγωγείου, αλλά γιατί πολλά παιδιά αυτής της ηλικίας επιθυµούν να γράψουν 

(Tavernier, 1999).  

Το ενδιαφέρον των παιδιών είναι αυτό που θα καθορίσει την επιτυχή προσέγγιση 

του γραπτού λόγου. Για να θελήσει συνεπώς το παιδί του νηπιαγωγείου να εισέλθει στη 

γραπτή γλώσσα, είναι απαραίτητο να καταλάβει σύντοµα ότι η ανάγνωση και η γραφή 

είναι χρήσιµες, αντιστοιχούν, δηλαδή, σε πράξεις που έχουν κάποια σηµασία (Didriche, 

1990, Κακανά & Τσολάκη, 1999, Βάµβουκας, 1999)  και δεν αποτελούν µονάχα 

µαθήσεις από τις οποίες δεν µπορεί να ξεφύγει (Friedrich & Helwig, 1999). Θα πρέπει να 

καταλάβει ότι το διάβασµα και το γράψιµο προκαλούν ευχαρίστηση, µας επιτρέπουν να 

επικοινωνούµε από απόσταση, να θυµόµαστε, να ενηµερωνόµαστε, να µορφωνόµαστε, 

να µαθαίνουµε τον κόσµο, κ.τ.λ.  
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Σύµφωνα µε τον Zesiger και άλ. (2000) η εκµάθηση της γραφής κατευθύνεται 

από µια σειρά δεξιοτήτων και γνώσεων του παιδιού τόσο στο γλωσσικό/ γνωστικό 

επίπεδο (γλωσσικές, φωνολογικές, µεταφωνολογικές γνώσεις, όνοµα ή/ και ήχος των 

γραµµάτων, ορθογραφικές γνώσεις)  όσο και στο οπτικο-χωρικό επίπεδο (αφορά τον 

γραφικό χώρο: σχήµα γραµµάτων, κατανόηση των χωρικών σχέσεων µεταξύ των ιχνών/ 

σηµείων, τοποθέτησης των γραµµάτων και των γραµµών στη γραφική επιφάνεια) και στο 

αντιληπτικο-κινητικό/ ψυχοκινητικό επίπεδο (αφορά τον κινητικό έλεγχο: ικανότητα να 

παράγω διαδροµές, να προσαρµόζω τη στάση µου, τη χρησιµοποίηση των σηµείων 

στήριξης, το κράτηµα και το χειρισµό του γραφικού εργαλείου). Για τον ίδιο, οι 

δεξιότητες αναπτύσσονται µε διαφορετικό ρυθµό σε κάθε παιδί και ανάλογα µε τα 

ερεθίσµατα που δέχονται από τους ενήλικες που τα πλαισιώνουν.  

Η εκµάθηση της γραφής, φαίνεται, λοιπόν, ότι αποτελεί µια σύνθετη δεξιότητα η 

οποία εξαρτάται από χαρακτηριστικά που αποκτώνται µε την εξάσκηση και την εµπειρία 

(Ζηκούλη και άλ., 2000, Σέµογλου και άλ. 2001) και  προϋποθέτει την ανάπτυξη 

αντιληπτικο-κινητικών/ ψυχοκινητικών ικανοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων (Amberg 

& Schumann, 1995, αναφέρεται στο Καµπάς, 1998).  

Στην εργασία µας δεν θα αναφερθούµε στη γλωσσική/ γνωστική διάσταση της 

γραφής, που θα απαιτούσε από µόνη της µια διαφορετική εργασία. Σύµφωνα µάλιστα µε 

τους Sterneberg (1969) και  Zesiger και άλ. (2000) το γνωστικό/ νοητικό µέρος, κατά το 

µεγαλύτερο τµήµα του, είναι ανεξάρτητο  και  µπορεί να διαχωριστεί από το κινητικό 

µέρος των γραφοκινητικών δεξιοτήτων.  

 

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο µιας ψυχο-παιδαγωγικής προσέγγισης της 

γραφοκινητικότητας, θα ασχοληθούµε µε τη µελέτη της ανάπτυξης της γραφής στο παιδί, 

τη µελέτη της κίνησής της καθώς και των αναγκαίων παραγόντων που εµπλέκονται στη 

γραφική πράξη και συµβάλλουν στο οµαλότερο πέρασµα του παιδιού στο στάδιο της 

γραφής και ευθύνονται για την επιτυχή παραγωγή της.  
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1.5.1 Η έννοια της γραφοκινητικότητας  

 
Σύµφωνα µε τον Tajan (1982), η γραφοκινητικότητα ασχολείται µε την κίνηση 

της γραφής. Είναι η εφαρµογή της ψυχοκινητικότητας στην κίνηση της γραφής. Αφορά 

την επιστηµονική γνώση της λειτουργίας, του σχηµατισµού της γραφής και προϋπόθεση 

της εξέλιξής της. Για τον ίδιο, ο όρος γραφοκινητικότητα αναφέρεται ακριβώς στην 

κίνηση εκείνη που επιτρέπει να χαράξουµε ένα µήνυµα σ’ ένα στέρεο και διατηρητέο 

υλικό συντονίζοντας τις κινήσεις του χεριού (παλάµης και δακτύλων), του βραχίονα και 

του πήχη.  

Η διάσταση αυτή της γραφής εκφράζει την οπτική µας γωνία και µας οδηγεί στην 

υιοθέτηση του ορισµού της γραφής που προτείνεται από τον Tajan (1982) και  τον 

Βάµβουκα (1999), σύµφωνα µε τους οποίους,  γραφή είναι  η κίνηση που παγιώνει 

σηµεία πάνω σε ένα στέρεο και διατηρητέο υλικό µε τη βοήθεια ενός οργάνου-χαράκτη. 

Τα σηµεία αυτά, στη δυτική γραφή, χαράσσονται το ένα µετά το άλλο προχωρώντας από 

τα αριστερά προς τα δεξιά. Τα γράµµατα οµαδοποιούνται σε λέξεις και οι λέξεις 

ακολουθούν η µια τις άλλες πάνω σε οριζόντιες και παράλληλες γραµµές µε αφετηρία 

την αριστερή πλευρά της γραφικής επιφάνειας, συνήθως του φύλλου χαρτιού.  

Όµοια µε τους παραπάνω ερευνητές, η Peugeot (1979, 1997) ορίζει τη γραφή ως 

µια χωρο-χρονική δραστηριότητα που συνίσταται στην αναπαραγωγή σχηµάτων 

τοποθετηµένων στο χώρο ενός φύλλου από χαρτί, σεβόµενη µια συνεχόµενη κίνηση από 

αριστερά προς τα δεξιά. Για να είναι δυνατή η εκµάθησή της απαιτείται η ύπαρξη µιας 

ελάχιστης τονικότητας που να επιτρέπει µια πίεση αρκετά δυνατή από το παιδί για να 

εγγραφούν αυτά τα σχήµατα χωρίς να εµποδίζεται η προώθησή τους.  

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αφορούν τις επιδέξιες εκείνες κινήσεις που 

σχετίζονται µε τη γραφή και τη ζωγραφική (Crystal, 1987). Είναι οι διάφορες κινητικές 

δεξιότητες που σχετίζονται µε το γράψιµο (γραµµές, κύκλοι, γράµµατα, αριθµοί, κ.τ.λ.) 

(Καµπάς, 1998). 

Ο χώρος, άρα, της γραφοκινητικότητας είναι πάνω απ’ όλα ο χώρος της 

µηχανικής διαδικασίας της γραφής. Η γνωστική διαδικασία, η επεξεργασία του 

µηνύµατος, η κατασκευή των προτάσεων και η επιλογή των λέξεων δεν ανήκουν άµεσα 
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στην περιοχή της, δεν µπορούν βέβαια και να αγνοηθούν εφόσον και οι δύο αυτές 

λειτουργίες εµπλέκονται (Tajan, 1982).   

Η κίνηση της γραφής δεν είναι κληρονοµική. Η ικανότητα γραφής που αποκτά το 

παιδί είναι το αποτέλεσµα αργών κατακτήσεων στο κινητικό, αντιληπτικό και συµβολικό 

επίπεδο. Για να µπορέσει το παιδί να εισχωρήσει µε ευκολία στη γραφή, θα πρέπει, 

µπαίνοντας στο δηµοτικό σχολείο, να έχει κατακτήσει µια επαρκή ωριµότητα στο 

νοητικό, γλωσσικό, κινητικό και πραξιακό (praxique) επίπεδο, ώστε αυτή η µάθηση να 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε άνεση και ευχαρίστηση (Tajan, 1982, Auzias, 1981). 

 

1.5.2 Η κατάκτηση της γραφής από το παιδί 

 

Πριν αντιµετωπίσει το παιδί τη συστηµατική εκµάθηση της γραφής, θα περάσει 

αρκετά χρόνια πειραµατιζόµενο και εξασκώντας τις γραφοκινητικές του δεξιότητες µέσα 

από τα «σκαριφήµατα», το ιχνογράφηµα και την «ψευδογραφή» (Lurçat, 1974, 1984). 

Από τον αυθόρµητο γραφισµό στην κατάκτηση της γραφής, έχουµε να διανύσουµε 

πολλά στάδια που απαιτούν πολύ χρόνο. Πρόκειται για µια πράξη αποκλειστικά 

ανθρώπινη (Le Boulche, 1995).   

 Έπειτα από την κινητικότητα των χεριών αντανακλαστικής φύσης, τα πρώτα 

αυθόρµητα ιχνογραφήµατα αντιστοιχούν περισσότερο σε µια συναισθηµατική παρά σε 

µια γνωστική κινητικότητα. Το αναπαραστατικό ιχνογράφηµα (Lurçat, 1974), συνδέει 

τον αντιληπτικό κόσµο του παιδιού µε τη γραφική του εµπειρία.  

Η γραφική δραστηριότητα του παιδιού αρχίζει όταν το παιδί, γύρω στους 10 

µήνες, στο καρεκλάκι του φαγητού του, αφήνει πάνω στο τραπεζάκι ίχνη µε το δάχτυλό 

του που σχηµατίζονται από το σάλιο του και τα ψίχουλα του ψωµιού που έτρωγε. Το 

κινητικό επίπεδο της γραφικής πράξης εµφανίζεται λίγο αργότερα µεταξύ 12 και 18 

µηνών µε τα πρώτα «σκαριφήµατα». Αυτό που άλλαξε ουσιαστικά είναι η χρήση του 

εργαλείου (µολύβι, µαρκαδόρος, κ.τ.λ.) που καθορίζει και τη φύση της γραφής.  Κατά 

την περίοδο αυτή το παιδί, κρατώντας ένα µολύβι µε όλη την παλάµη του και κινώντας 

ολόκληρο το χέρι του από την άρθρωση του ώµου, επιδίδεται σε αδέξιες κινήσεις 

παράγοντας ίχνη πάνω σε ένα φύλλο χαρτιού. Το βλέµµα του δεν ακολουθεί την κίνηση. 

Τα σχέδιά του αποτελούν την προβολή της κίνησής του στο γραφικό χώρο (Tajan, 1982, 
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Douret & Auzias, 1993, Chambron-Maclet, 2001). Κατά την περίοδο αυτή, η προδιάθεση 

του παιδιού να παράγει «λεκέδες» µαρτυρεί τη βασική του ανάγκη να παράγει ένα ίχνος 

που αντιθέτως µε τη φωνή που χάνεται, αυτό παραµένει για απροσδιόριστο χρόνο κάτω 

από το βλέµµα του και επιβεβαιώνεται σαν ένα αποτέλεσµα διαρκείας (Tajan, 1982, σ. 

7). 

Στα 2 έτη περίπου, εµφανίζονται τα πρώτα περιστροφικά ίχνη µε τη βοήθεια 

δακτυλικών κινήσεων. Η πραγµατοποίησή τους γίνεται δυνατή χάρη στην κάµψη του 

καρπού που φέρνει το χέρι πιο κοντά στον κορµό και στην ωρίµανση του καµπτήρα του 

αντίχειρα που επιτρέπει την επιβράδυνση της κίνησης (Lurçat, 1984, Douret, & Auzias, 

1993). Έτσι, στα 2 ½ έτη περίπου, τα ίχνη που παράγει το παιδί, αν και εξακολουθούν να 

έχουν τη µορφή «σκαριφηµάτων», ωστόσο, οργανώνονται µε τη βοήθεια του οπτικού 

ελέγχου.  Είναι τα πρώτα συνειδητά σχεδιάσµατα γεωµετρικών µορφών (γραµµών, 

κύκλων, ζιγκ ζαγκ). Κατά την περίοδο αυτή, η γραφή και το ιχνογράφηµα συνδέονται 

στενά στο παιδί, καθόσον δεν κάνει καµιά διάκριση µεταξύ τους και δεν προσδίδει 

κανένα περιεχόµενο στα σχέδιά του (Γιαννικοπούλου, 2001). 

Γύρω στα 3 έτη, η γραφική κίνηση συνοδεύεται από µια αναζήτηση µορφής. Τα 

σχήµατα που παράγει το παιδί γίνονται εκούσια, ενώ προοδευτικά πραγµατοποιεί τη 

διαφοροποίηση ανάµεσα σ’ αυτό που είναι αποτέλεσµα µιας επιδίωξης για 

αναπαράσταση µέσα από το ιχνογράφηµα και αυτό που είναι είδωλο (οµοίωµα) γραφής 

(Auzias, 1974, Douret & Auzias, 1993). Αρχίζουν δηλαδή να διακρίνουν το σχέδιο από 

το γράψιµο και τα χρησιµοποιούν εναλλάξ (Curto, Morrillo & Teixido, 1998).  

Καθώς το παιδί προσπαθεί να µιµηθεί περισσότερο τον ενήλικο, εµφανίζονται 

κάποια σχήµατα που αποτελούν ένα πρόπλασµα γραµµάτων, που δεν είναι ούτε σχέδια, 

ούτε συµβατικά γράµµατα, αλλά απλώς «ψευδογράµµατα» και παράγονται γύρω στο 4ο  

έτος (Douret & Auzias, 1993, Τάφα, 2001). Όλες  οι προσπάθειες που καταβάλλει το 

παιδί για να γράψει είναι θεµελιώδεις, µια και επιτρέπουν στο παιδί να αναπτύξει τις 

απαραίτητες δεξιότητες που απαιτεί η εκµάθηση της γραφής.  

Οι Fijalkow και Fijalkow (1991), σηµειώνουν ότι η κατάκτηση της γραπτής 

γλώσσας, περνά από δύο στάδια, όπου: στο πρώτο το παιδί ανακαλύπτει τη γραφή και 

στο δεύτερο ανακαλύπτει τις σχέσεις ανάµεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο, για 
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να ολοκληρώσει την κατάκτησή του αυτή µε την ανακάλυψη των µη φωνητικών 

συνιστωσών της γλώσσας.   

Γύρω στα 5 του έτη λοιπόν, το παιδί εισχωρεί στο συµβολικό σύστηµα της 

γραφής (Douret & Auzias, 1993). Το όνοµά του αποτελεί την πρώτη πηγή άντλησης 

γραµµάτων, που εµπλουτίζεται σταδιακά από τα γράµµατα που περιέχονται στα γραπτά 

µηνύµατα/ ερεθίσµατα του περιβάλλοντός του (Γιαννικοπούλου, 2001, Garton & Pratt, 

1989). Θα γράφει ένα γράµµα, µια ιστορία, κ.τ.λ. χρησιµοποιώντας µη φωνητικές 

αλυσίδες γραµµάτων. ∆ηλαδή τα γράµµατα σε αυτές τις αλυσίδες δεν αντιστοιχούν στα 

φωνήµατα των λέξεων του µηνύµατος (Τάφα, 2001). Είναι ικανό να αντιγράφει µε 

επιτυχία κάποιες λέξεις ή σύντοµες φράσεις (Douret & Auzias, 1993).   

Λίγο αργότερα, τα παιδιά του νηπιαγωγείου αρχίζουν να αντιλαµβάνονται τη 

φωνητική φύση της γραπτής γλώσσας. Στην προσπάθειά τους  να γράψουν ό,τι ακούν, θα 

περάσουν από τη συλλαβική επινοηµένη γραφή, στην πλήρη επινοηµένη γραφή. Από τη 

χρήση, δηλαδή, ενός γράµµατος για κάθε συλλαβή που ακούνε, στη χρήση ενός 

γράµµατος για κάθε φώνηµα, µε την κατάκτηση του αλφαβητικο-φωνητικού κώδικα 

(Douret & Auzias, 1993, Τάφα, 2001, Γιαννικοπούλου, 2001). 

Σε έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Τάνταρος και Βάµβουκας (1999) σε παιδιά 

νηπιαγωγείου και πρώτης δηµοτικού, έδειξαν ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου γράφοντας 

παράγουν συχνά σχέδια, ζωγραφιές και γράµµατα. Στο ενδιάµεσο αυτό στάδιο ανάµεσα 

στο πέρασµα από τα σχέδια στη χρήση γραµµάτων, τα γράµµατα που εµφανίζονται, 

ανήκουν κυρίως σε γράµµατα του ονόµατός τους.   

Τα στάδια αυτά στην εξέλιξη της γραφής του παιδιού, είναι ενδεικτικά και  δεν 

οριοθετούνται µε ακρίβεια. Κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθµό στην κατάκτηση 

αυτής της δεξιότητας, η οποία χρειάζεται, για την ολοκλήρωση της, σχεδόν όλη τη 

σχολική ζωή, ώστε η γραφή του να εξελιχθεί και να µεταµορφωθεί σε µια προσωπική 

ενήλικη γραφή.  
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1.5.3 Η εξέλιξη της κίνησης της γραφής  

 

Η κίνηση της γραφής ακολουθεί, όπως όλες οι λεπτές κινήσεις, την ανάπτυξη της 

κινητικότητας σύµφωνα µε την αρχή της φυγόκεντρης κατεύθυνσης. Άρα, το παιδί ελέγχει 

πρώτα τα µέλη του σώµατος που βρίσκονται κοντά στον κύριο άξονα και αργότερα τα 

πιο αποµακρυσµένα: βραχίονας, αγκώνας, παλάµη. Για τον Bolduc (1997) είναι επίσης 

το προϊόν µιας σύνθετης ψυχοκινητικής δραστηριότητας όπου παρεµβαίνουν πολλοί 

παράγοντες, όπως η γενική ωρίµανση του νευρικού συστήµατος, η γενική ψυχοκινητική 

ανάπτυξη (ιδίως σε ό,τι αφορά το µυϊκό τόνο και τη συναρµογή των κινήσεων) και η 

ανάπτυξη των λεπτών δραστηριοτήτων των δακτύλων.  

Η Didriche (1990) επισηµαίνει ότι για µια επιτυχηµένη λεπτή κινητικότητα 

απαιτείται προηγουµένως απόλυτα παγιωµένη γενική/ αδρή κινητικότητα. Για να 

γράψουµε, λοιπόν, πρέπει να έχουµε κατακτήσει µια ορισµένη επιδεξιότητα των χεριών. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε την ίδια, αν δώσουµε στα παιδιά του νηπιαγωγείου πολύ πρόωρα 

δραστηριότητες πολύ λεπτής κινητικότητας, υπάρχει ο κίνδυνος να εµποδίσουµε τη 

φυσιολογική κινητική τους ανάπτυξη. 

Η λεπτή κινητικότητα ευνοεί την ανεξαρτησία των τµηµάτων του σώµατος, την 

ταχύτητα και την επιδεξιότητα. Αφορά, δηλαδή, τις κινήσεις που απαιτούν µεγάλη 

τµηµατική διάκριση. Οι ρόλοι των µυών έχουν διαφοροποιηθεί και η µυϊκή ένταση 

κυµαίνεται σύµφωνα µε τη λειτουργικότητα των ρόλων τους (∆ηµητρίου-

Χατζηνεοφύτου, 1997, Tavernier, 1999).  Αυτή ακριβώς η τµηµατική διάκριση και η 

κινητοποίηση του σώµατος γύρω από τα µέλη που θα πραγµατοποιήσουν την κίνηση της 

γραφής, κρύβει για το µικρό παιδί µια πραγµατική δυσκολία. Ο Hébrard (2001) αναφέρει 

σχετικά ότι το παιδί θα πρέπει να εξουδετερώσει την κίνηση του σώµατός του και να την 

περιορίσει µόνο στον καρπό και στα δάκτυλα. Πρόκειται για µια δουλειά µεγάλης 

ακρίβειας, κατά την οποία θα πρέπει να ακινητοποιήσει ένα µέρος του σώµατός του για 

να κινητοποιήσει καλύτερα ένα άλλο.  

Η γραφή άρα, εξελίσσεται από τη στιγµή που ενεργοποιούνται οι 

διαφοροποιηµένες κινήσεις του ώµου, του αγκώνα, του καρπού και των δακτύλων. Η 

συναρµογή όλου αυτού του συστήµατος καταλήγει στη µετακίνηση του εργαλείου 
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γραφής πάνω στο χαρτί, που χαράσσει, κάτω από την εντολή του εγκεφάλου, ένα σωρό 

σύµβολα που εκφράζουν τη σκέψη µας (De Ajuriaguerra & Auzias, 1989).     

Οι πρώτες παραγωγές γραφής που πλησιάζουν το πρότυπο των ενηλίκων 

αντιστοιχούν γενικά στη γραφή των γραµµάτων του ονόµατος του παιδιού. Κυρίως µέσα 

από την αντιγραφή γραµµάτων και λέξεων το παιδί κάνει τα πρώτα του βήµατα στη 

γραφή. Κατά την περίοδο αυτή, το µέγεθος των γραµµάτων είναι µεγάλο και ακανόνιστο 

και η τοποθέτησή τους άτακτη. Συχνά παρουσιάζονται αναστροφές του 

προσανατολισµού των γραµµάτων (αριστερά-δεξιά) και σηµαντικές παραµορφώσεις του 

µεγέθους των γραµµών που σχηµατίζουν το κάθε γράµµα. Η τάξη και η κατεύθυνση µε 

την οποία χαράσσονται τα γράµµατα δεν ακολουθεί τους κανόνες που χρησιµοποιεί ο 

ενήλικος αλλά ακολουθούν την προσωπική προτίµηση του παιδιού (Zesiger και άλ., 

2000). 

Η κίνηση της γραφής σπάνια ελέγχεται καλά πριν την ηλικία των 14 ετών. 

∆ιαπιστώνεται ότι λείπει ακόµα σ’ αυτή την ηλικία η ιδιαίτερη ποιότητα ελέγχου και η 

ευρυθµία που χαρακτηρίζει τη γραφή του  ενήλικου, αποτέλεσµα ενός καλού 

συντονισµού των κινήσεων εγγραφής και προώθησης. Στο αποτέλεσµα αυτό κατέληξε η 

Peugeot (1979, 1997), σε έρευνα που πραγµατοποίησε σε παιδιά 5-6 και 14 ετών. 

Για να µπορέσουν οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι να παρέµβουν αποτελεσµατικά 

στη γραφοκινητική προετοιµασία του παιδιού  και στην εκµάθηση της γραφής και να 

λύσουν τις περισσότερες δυσκολίες που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν, θα πρέπει να 

κατέχουν την κίνηση της γραφής, που, όπως θα δούµε, δεν σταµατάει µόνο στην όψη του 

σχηµατισµού των γραµµάτων. 

 

1.5.3.1 Τα χαρακτηριστικά της κίνησης της γραφής 

 

Η γραφή απαιτεί λεπτές κινήσεις του εργαλείου γραφής και πραγµατοποιείται 

χάρη στον ανταγωνισµό των µυών που συγκρατούν τις στάσεις (στάση του σώµατος 

κατά τη γραφή, λαβή γραφής, κ.τ.λ.), ενώ συγχρόνως επιτρέπουν την ευελιξία εκτύλιξης 

των κινήσεων (Douret & Auzias, 1993). Προϋποθέτει όχι µόνο διαφοροποιηµένες 

κινήσεις των δακτύλων και του χεριού (της παλάµης), αλλά και ένα σύνολο στατικών 
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µυϊκών ενεργειών, που ρυθµίζουν τη συγκράτηση της επιλεγµένης στάσης, τη 

σταθεροποίηση και την ισορροπία του σώµατος.  

Σύµφωνα µε τον Zesiger (1995, σ. 165), «σε κανονικές συνθήκες, η κατάκτηση 

της γραφής αφορά µια κινητική διαδικασία εκµάθησης που εξελίσσεται στο πλαίσιο µιας 

κινητικής ανάπτυξης και δεν είναι καθόλου εύκολο να διακρίνει κανείς τι αφορά τον ένα 

ή τον άλλο µηχανισµό».  

Η κίνηση της γραφής, απαιτεί την κατάκτηση κινητικών λειτουργιών σε δύο 

διαφορετικά επίπεδα: του γραφικού χώρου και της στάσης του σώµατος. 

 

Οι κινητικές λειτουργίες στο επίπεδο του γραφικού χώρου 

Ο γραφικός χώρος αφορά το πλαίσιο εργασίας στο οποίο εγγράφονται τα ίχνη. 

Πρόκειται για µια ιδιαίτερη περίπτωση χωρικής οργάνωσης, που περιέχει όλες τις 

δραστηριότητες χαρτιού-µολυβιού, τους µηχανισµούς της ανάγνωσης, τις γραφικές 

τέχνες, κ.τ.λ. Έχει καθορισµένα όρια, τα οποία το παιδί οφείλει να σεβαστεί.  

Στις δυτικές κοινωνίες η γραφή µε το χέρι παρουσιάζεται µε τη µορφή 

σειροθετηµένων, διαδοχικών ιχνών που οργανώνονται σε οριζόντιες παράλληλες 

γραµµές και ξεκινούν από την αριστερή πλευρά της κόλλας. Αυτή η ευθυγράµµιση των 

λέξεων σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο προσανατολισµό και κατεύθυνση από αριστερά 

προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, είναι αποτέλεσµα της προοδευτικής 

ανάπτυξης του οπτικο-κινητικού συντονισµού. Προκαλεί µια κινητική εξειδίκευση στην 

κατάκτηση των κινήσεων και την εκµάθηση των συµβόλων (Κακανά & Τσολάκη, 1999, 

Bolduc, 1997, Chambron-Maclet, 2001). Ξαναβρίσκουµε λοιπόν εδώ τις χωρικές έννοιες, 

το χωρικό προσανατολισµό, τη χωρική δόµηση και τη χωρική προσαρµογή για τις οποίες 

έχουµε ήδη µιλήσει στο κεφάλαιο της ψυχοκινητικότητας.   

Η οργάνωση πάνω στο χώρο-φύλλο χαρτιού, η κατάσταση και η σχέση των 

γραφικών συµβόλων,  είναι από τα πρώτα πράγµατα που προσέχουµε όταν κοιτάζουµε το 

ίχνος που αφήνει η γραφή. Στην αρχή της εκµάθησης, φαίνεται ότι το παιδί είναι πολύ 

απασχοληµένο από τη δυσκολία εγγραφής των γραµµάτων για να σκεφτεί την 

κατάστασή τους στο χώρο. Παράγει, φυσιολογικά, άτακτα διαστήµατα από έλλειψη 

ελέγχου της κίνησης. Τα διαστήµατα αυτά συχνά είναι πολύ µεγάλα και αντιστοιχούν σε 
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δικαιολογηµένες κινητικές δυσκολίες. Θα χρειαστεί να γίνει περίπου 12 ετών για να 

αρχίσει να τοποθετεί σωστά το κείµενό του στο χώρο (Peugeot, 1979, 1997). 

Η γραφή παράγεται από µια βασική κίνηση που εξαρτάται από τη δυσκολία 

πραγµατοποίησης του συντονισµού των κινήσεων εγγραφής και προώθησης.  

 

Η κίνηση εγγραφής 

Η κίνηση εγγραφής σταθεροποιεί τα γράµµατα πάνω στο χαρτί και εξασφαλίζεται 

από την έκταση, κάµψη και περιστροφή των τριών δακτύλων (αντίχειρα, δείκτη, µέσο) 

που συγκλίνουν για να κρατήσουν το όργανο γραφής και να χαράξουν τα γράµµατα 

(Tajan, 1982, Freeman, 1921, Callawaert, 1962, Douret, & Auzias, 1993). Αποτελείται 

από την εκτέλεση ευθειών και καµπυλών που συνθέτουν τα γράµµατα και  

πραγµατοποιείται προς µια προτεινόµενη κατεύθυνση που είναι αµετάβλητη για κάθε 

σύµβολο (De Ajuriaguerra & Auzias, 1989). 

Η εγγραφή πραγµατοποιείται αρχικά µε το σύνολο του βραχίονα, και µε τη 

συµµετοχή λίγο ως πολύ του υπόλοιπου σώµατος στην κίνηση. Στη συνέχεια 

εµπλέκονται όλο και πιο πολύ οι κινήσεις των δακτύλων (Douret & Auzias, 1993).  

 

Οι κινήσεις προώθησης 

Οι κινήσεις προώθησης συνδέονται µε τη µετατόπιση του εργαλείου γραφής από 

αριστερά προς τα δεξιά, κατά µήκος της γραµµής γραφής, χαρακτηριστικό της δυτικής 

γραφής (Paoletti, 1999). Αφορούν τις κινήσεις µεταφοράς του καρπού και του πήχη, µε 

τις οποίες πραγµατοποιείται η διαδοχή των γραµµάτων και των λέξεων προς τη δεξιά 

κατεύθυνση (Tajan, 1982). Στο επίπεδο του ώµου, το µυϊκό σύστηµα πρέπει να 

υποστηρίζει το βάρος του βραχίονα σ’ όλη τη διάρκεια που χρειάζεται για να γραφτεί µια 

ολόκληρη γραµµή. Με τον τρόπο αυτό το παιδί δεν στηρίζεται στον αγκώνα ή στον 

πήχη. Έτσι διατηρεί το µέλος ελεύθερο και πραγµατοποιεί µε ευκολία την κίνηση 

αποµάκρυνσης του βραχίονα και την επαναφορά του κοντά στο σώµα τη στιγµή που 

πραγµατοποιείται η αλλαγή της γραµµής. 

Στους δεξιόχειρες, αυτή η προώθηση του εργαλείου γραφής εξασφαλίζεται από 

τη µετατόπιση του πήχη πάνω στην επιφάνεια εργασίας, κατά την οποία ο πήχης κινείται 

γύρω από τον αγκώνα σαν άξονας διαβήτη  και από την κίνηση του χεριού (της παλάµης 
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και των δακτύλων) γύρω από τον καρπό. Στην πρώτη περίπτωση µιλάµε για µεγάλη 

προώθηση και στη δεύτερη  για µικρή προώθηση (βλέπε σχετικά: De Ajuriaguerra & 

Auzias, 1989, σσ. 170-182).  

Στους αριστερόχειρες, η παρατήρηση έχει δείξει ότι οι κινήσεις προώθησης και 

εγγραφής είναι σχετικά όµοιες µε αυτές των δεξιόχειρων όταν το χέρι που γράφει 

συγκρατείται κάτω από τη γραµµή γραφής. Ωστόσο, οι µύες που εµπλέκονται στην 

προώθηση προς την αριστερή µεριά του φύλλου είναι οι καµπτήρες µύες  του βραχίονα 

και του πήχη, ενώ στους δεξιόχειρες, η προώθηση εξασφαλίζεται από τους εκτείνοντες 

µύες (De Ajuriaguerra  & Auzias, 1989, Paoletti, 1999). 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι σταδιακά ενεργοποιούνται µόνο τα τµήµατα εκείνα που 

αφορούν τη συγκεκριµένη κίνηση της γραφής, συνεργάζονται αρµονικά και µε 

οικονοµικό τρόπο, χωρίς άλλη κινητική συµµετοχή από άλλο µέλος. Η οικονοµία της 

κίνησης, στην οποία στοχεύει κάθε εκµάθηση µιας πρακτικής (συνήθειας) σύµφωνα µε 

τον Guillaume (1973, όπως αναφέρεται από τον Vaivre-Douret, 1999, σ. 298), δεν µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο όταν το χέρι τοποθετηθεί κάτω από τη γραµµή και ο 

πήχης πάρει µια θέση κάθετη µε αυτή.  

Τα αποτελέσµατα ερευνών του De Ajuriaguerra και των συνεργατών του (1989), 

έδειξαν ότι η τοποθέτηση του χεριού γραφής σε σχέση µε τη γραµµή γραφής βελτιώνεται 

µε την αύξηση της ηλικίας. Το χέρι γραφής, τείνει να τοποθετηθεί όλο και περισσότερο 

κάτω από τη γραµµή. Στα 5 χρόνια του παιδιού βρίσκεται πάνω στη γραµµή γραφής  και 

θα χρειαστεί να γίνει περίπου 14 ετών για να πάρει µια ξεκάθαρη τοποθέτηση κάτω από 

τη γραµµή γραφής.  

Ο Blöte και οι συνεργάτες του (1987), απέδειξαν ότι, στο παιδί των 5-6 ετών, τα 

συνεχόµενα ίχνη, όπως οι σπείρες και οι τεθλασµένες,  παράγονται κυρίως µε µια πλάγια 

µετατόπιση που πραγµατοποιείται από την παλάµη γύρω από τον καρπό. Ενώ, τα 

ασυνεχή µοτίβα (µικροί κύκλοι) και τα γράµµατα (στη γραφή του ονόµατός τους) 

πραγµατοποιούνται κυρίως από αναπηδήσεις του χεριού και του πήχη µετά από κάθε 

χαρακτήρα.  

Όταν το µολύβι φτάνει στο τέλος της γραµµής, το χέρι επανατοποθετείται στην 

αρχή της καινούργιας γραµµής, πάντα από αριστερά. Το υποκείµενο µπορεί να 

εκµεταλλευτεί αυτή την κίνηση επιστροφής στη γραµµή για να ανεβάσει την κόλλα του 
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και για να αναπροσαρµόσει τη θέση των πήχεών του στην επιφάνεια εργασίας (Paoletti, 

1999). 

 

Οι κινητικές λειτουργίες στο επίπεδο της στάσης του σώµατος  

Ο Tajan (1982) στη µελέτη του για το µηχανισµό της γραφής, επισηµαίνει ότι οι 

κινήσεις εγγραφής και προώθησης διευκολύνονται από τη σωστή στάση του κορµού που 

απελευθερώνει το βραχίονα και τη στήριξη του πάνω στο τραπέζι και υποστηρίζει την 

παλάµη χωρίς να ενοχλεί την προοδευτική της κίνηση, εφόσον, το µέγεθος των 

γραµµάτων πρέπει να είναι οµοιόµορφο και σταθερό και η γραφή να ακολουθεί τις 

οριζόντιες γραµµές.     

Η ευαναγνωσία της γραφής µπορεί να µεταβάλλεται σηµαντικά ανάλογα µε τις 

γενικότερες προϋποθέσεις µε τις οποίες έχει τοποθετηθεί ο γραφέας και προσδιορίζεται, 

όπως θα δούµε στη συνέχεια, από: την αντίσταση στη δύναµη της βαρύτητας, την 

τοποθέτηση και  σταθεροποίηση του φύλλου εργασίας, τη λαβή του εργαλείου γραφής και 

την τοποθέτηση του πήχη γραφής, την ισορροπία και τη σταθεροποίηση της στάσης του 

σώµατος και  τέλος τον έλεγχο του  µυϊκού τόνου. 

 

 Η αντίσταση στη δύναµη της βαρύτητας 

Σύµφωνα µε τον Poletti (1999) η επιλογή µιας στάσης καθορίζεται από την 

ανάγκη να αντισταθούµε αποτελεσµατικά στη δύναµη της βαρύτητας, να διατηρήσουµε 

χωρίς προσπάθεια την ισορροπία και την ευστάθεια του σώµατος και να τοποθετήσουµε 

τα µέλη του σώµατος που εξασφαλίζουν άµεσα τις κινήσεις στις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες ελευθερίας των κινήσεων. Η αντίσταση του σώµατος στη βαρύτητα 

εφαρµόζεται ανάλογα µε τα σταθερά σηµεία στήριξής του.  

Στην περίπτωση της γραφής, το παιδί βρίσκεται στην καθιστή στάση, το σώµα 

του στηρίζεται πάνω στην καρέκλα και στο οριζόντιο επίπεδο του θρανίου. ∆ιατηρώντας 

αυτή τη στάση, η µυϊκή ένταση στα κάτω άκρα, που ακουµπάνε στο πάτωµα, είναι 

ελάχιστη. Η λεκάνη εξασφαλίζει το µεγαλύτερο µέρος της σταθερότητας, ενώ το άλλο 

σηµείο στήριξης είναι για το δεξιόχειρα ο αριστερός πήχης (για τον αριστερόχειρα ο 

δεξιός πήχης). Ωστόσο, το χέρι γραφής πρέπει να απελευθερωθεί και να ακουµπήσει µε 

ευελιξία πάνω στην κόλλα γραφής. Θα πρέπει γι’ αυτό οι ραχιαίοι µύες, να 
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συγκρατήσουν το βάρος του κορµού, ώστε να αποφευχθεί η πτώση του προς τα µπρος ή 

προς τον πήχη του χεριού γραφής (δεξιό για τον δεξιόχειρα, αριστερό για τον 

αριστερόχειρα), γεγονός που θα προκαλούσε µεταβολή της οπτικής γωνίας. Στόχος της 

καλής στάσης είναι συνεπώς η απελευθέρωση του ώµου και του αγκώνα του χεριού 

γραφής, ώστε µόνο ο καρπός και τα δάκτυλα να κινούνται (Tavernier, 1999).  

Φυσικά τα σηµεία στήριξης του σώµατος κατά τη στάση γραφής µεταβάλλονται 

µε την αύξηση της ηλικίας. Για τον De Ajuriaguerra και τους συνεργάτες του (1989), η 

προοδευτική ανύψωση της κεφαλής και του κορµού που πραγµατοποιείται µεταξύ 5 και 

14 ετών, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της στήριξης του κορµού και του πήχη πάνω 

στην επιφάνεια εργασίας. Η σταθεροποίηση των διαφόρων µελών του σώµατος επιτρέπει 

σταδιακά την ευελιξία των αρθρώσεων. Τονίζουν ακόµα,  την αύξηση της σηµασίας των 

κινήσεων που πραγµατοποιούνται από τις αποµακρυσµένες αρθρώσεις που παίρνουν 

σταδιακά το προβάδισµα ως προς τις κινήσεις που εκτελούνται πιο κοντά στο σώµα. Ο 

Bulinger (1988), µιλάει επίσης για ένα πέρασµα από µια κινητική κυριαρχία, αρχικά 

γενική, σε µια περισσότερο τοπική κυριαρχία που επιτρέπει την κινητοποίηση µόνο των 

αρµόδιων τµηµάτων.    

Στη στάση αυτή, την ανάληψη του βάρους του κορµού και της κεφαλής την 

εξασφαλίζει κατά το µεγαλύτερο µέρος η στήριξη των γλουτών και των µηρών πάνω στο 

κάθισµα. Οι πήχεις µε τη µεριά τους, συγκρατούν το δικό τους βάρος µε το να 

στηρίζονται πάνω στην επιφάνεια της εργασίας και το ίδιο συµβαίνει µε τις κνήµες οι 

οποίες υποστηρίζονται από την στήριξη των πελµάτων στο πάτωµα. 

Ο Paoletti (1999) τονίζει τη σηµασία προσαρµογής του καθίσµατος στη 

µορφολογία του παιδιού, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες που µόλις περιγράψαµε. 

Επισηµαίνει ότι αν το κάθισµα είναι πολύ ψηλό ή πολύ χαµηλό, τα σηµεία στήριξης του 

σώµατος αλλάζουν, γεγονός που έχει άµεσες επιπτώσεις πάνω στη στάση του σώµατος.  

Για τον ίδιο, το ύψος του θρανίου είναι πολύ σηµαντικό για µια καλή στάση κατά 

την εκτέλεση της γραφικής δραστηριότητας. Θεωρεί ότι µια πολύ ψηλή επιφάνεια 

εργασίας, αναγκάζει το παιδί να υιοθετήσει διάφορες παραλλαγές της στάσης του 

σώµατός του, προκειµένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση του χεριού 

γραφής πάνω στο τραπέζι και τον καλύτερο οπτικό έλεγχο των χαρακτικών κινήσεων.   
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Το ύψος της επιφάνειας εργασίας ορίζεται εύκολα. Σύµφωνα µε τον Dottrens 

(1931), αρκεί να ρυθµίσουµε το ύψος της καρέκλας του παιδιού, ώστε τα πόδια του να 

πατάνε στο πάτωµα και την επιφάνεια εργασίας να βρίσκεται στο ύψος των αγκώνων 

του, όταν τα χέρια του είναι τεντωµένα δίπλα στο σώµα του.  Ακόµα, όταν η κλίση της 

κεφαλής και του κορµού είναι τέλεια, η µετατόπιση του κέντρου βαρύτητας προς τα 

µπρος είναι µικρής σηµασίας και το κάθισµα στην καρέκλα συνεχίζει να εξασφαλίζει την 

στήριξη του βάρους του κορµού. Έτσι, όταν τα παιδιά ετοιµάζονται για γραφικές 

δραστηριότητες, πρέπει η µπροστινή άκρη της καρέκλας και η άκρη της επιφάνειας 

εργασίας να είναι ευθιασµένες κάθετα.  

 

Η τοποθέτηση και η σταθεροποίηση του φύλλου εργασίας 

Σύµφωνα µε τον Clark (1974), το φύλλο εργασίας δεν πρέπει να είναι 

κεντραρισµένο σε σχέση µε το θώρακα, αλλά πρέπει να αποκλίνει προς το δεξιό 

ηµιθώρακα για το δεξιόχειρα και προς τον αριστερό ηµιθώρακα για τον αριστερόχειρα. 

Αυτό το µέτρο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τον αριστερόχειρα, ο οποίος µε 

τον τρόπο αυτό µπορεί να προωθεί τον πήχη του από την µια άκρη του φύλλου εργασίας 

στην άλλη χωρίς ο θώρακάς του να αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο.  

Εκτός όµως από την απόκλιση του φύλλου εργασίας από το θώρακα, που 

περιγράψαµε παραπάνω, είναι δυνατόν, να δώσουµε µια γωνία προς τα αριστερά για τους 

δεξιόχειρες ή προς τα δεξιά για τους αριστερόχειρες (Callewaert, 1969). Για τους 

δεξιόχειρες, αυτή η γωνία θα ωφελούσε την περιστροφή του πήχη γύρω από τον αγκώνα, 

ενώ στους αριστερόχειρες, θα επέτρεπε καλύτερο οπτικό έλεγχο της σχεδίασης (Clark, 

1974). Πολλοί ερευνητές πάντως υποστηρίζουν ότι πρέπει να βρούµε µια φυσιολογική 

κλίση, χωρίς υπερβολές, που θα µπορούσε να κυµαίνεται µεταξύ 20° και 35° σε σχέση µε 

τον κάθετο άξονα της επιφάνειας εργασίας (του τραπεζιού).  

Για να µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία οι κινήσεις εγγραφής και 

προώθησης, θα πρέπει προηγουµένως να εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση του φύλλου 

εργασίας, που έχει την τάση να κινείται. Η σταθεροποίησή του κατοχυρώνεται από το 

χέρι που δεν γράφει, εφόσον το βάρος του βραχίονά του σιγουρεύει αυτή τη 

σταθεροποίηση µε φυσικό τρόπο. Με την εγκαρσιο-κεντρική (transversale et centrale) 

στάση του πήχη στήριξης σε σχέση µε το στήθος, εξασφαλίζεται ακόµα περισσότερο η 
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υποστήριξη της κεφαλής και του κορµού που κλίνουν ελαφρώς προς τα εµπρός. Έτσι 

ελευθερώνεται περισσότερο το χέρι γραφής και µπορεί να αφιερωθεί εξολοκλήρου στο 

έργο του. Αυτή η κατανοµή των εργασιών και η εξειδίκευση  µεταξύ των δύο µελών 

πρέπει πάντα να διατηρείται (Paoletti, 1999).   

Η παραπάνω περιγραφή αναφέρεται στην ιδανική τοποθέτηση του φύλλου 

εργασίας από το γραφέα, ωστόσο, ο De Ajuriaguerra και συν. (1989) µελέτησαν την 

τοποθέτηση του στα παιδιά των 5 έως 14 ετών και παρατήρησαν ότι µεταξύ 5 και 7 ετών, 

το παιδί τοποθετεί το φύλλο εργασίας του απέναντι από τον κορµό του και µάλιστα 

κάθετα. Από τα 9 έτη, τείνει να το τοποθετεί προς τη δεξιά πλευρά του σώµατός του 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (60%-80%), προσδίδοντας µάλιστα σ’ αυτήν µια 

ελαφριά κλίση προς τα αριστερά, στο 73% των περιπτώσεων.  

 

Η λαβή του µολυβιού και η τοποθέτηση του πήχη γραφής 

Η λαβή πιασίµατος του παιδιού εξελίσσεται αργά κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξής του και αρχίζει πολύ πριν να µπορέσει να κρατήσει ένα εργαλείο γραφής στα 

χέρια του µε αποτελεσµατικό τρόπο (Callewart, 1969).  

Στην αρχή της ζωής του, µέχρι και το 2ο µήνα περίπου, εµφανίζεται το 

αντανακλαστικό του πιασίµατος, που όπως είδαµε στην ενότητα της ανάπτυξης του 

σωµατικού σχήµατος, συνίσταται στο κλείσιµο του χεριού έπειτα από απτικό ερεθισµό 

της παλάµης.  

Γύρω στους 4-6 µήνες η λαβή πιασίµατος χαρακτηρίζεται από υπτιασµό της 

παλάµης (η παλάµη βλέπει προς τα πάνω). Η λαβή γίνεται µε τη σύγκλιση των 

δακτύλων, χωρίς τη συµµετοχή του αντίχειρα. Στους 7 µε 8 µήνες, ο αντίχειρας αρχίζει 

και έχει ενεργό ρόλο στη συγκράτηση των αντικειµένων. Γύρω στους 9 µήνες 

εµφανίζεται το πιάσιµο σε «λαβίδα» ή «πένσα», όπου ο αντίχειρας συνεργάζεται µε το 

δείκτη και όπου κάθε µικρό αντικείµενο πιάνεται µε λεπτότητα. Αυτή την περίοδο το 

παιδί µπορεί να µεταφέρει ένα αντικείµενο από το ένα χέρι στο άλλο και να το αφήνει 

οικειοθελώς, κατάκτηση απαραίτητη ώστε όλες οι µορφές πιασίµατος να µπορούν να 

γίνουν κτήµα του. Η λαβή αυτή χαρακτηρίζεται από πρηνισµό της παλάµης (η παλάµη 

στρέφεται προς τα κάτω) και ευνοεί την ανάπτυξη των λεπτών δακτυλικών κινήσεων 

(Rosembloom & Horton, 1971, ∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1997, Vaivre-Douret, 1999).  
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Από τα 2 έως τα 5 έτη, η λαβή του εργαλείου γραφής εξελίσσεται από τη λαβή σε 

γροθιά σε µια µακρινή11 και λεπτή δακτυλική λαβή (Callewaert, 1969, De Ajuriaguerra 

και άλ., 1989). Στη λαβή µε τη γροθιά ή µε την παλάµη (γνωστή και ως λαβή ισχύος), ο 

έλεγχος της κίνησης προέρχεται από τον ώµο και τον αγκώνα και χαρακτηρίζεται από τη 

συµµετοχή ολόκληρου του συνδετικού συστήµατος του χεριού στη γραφή. Ο αγκώνας 

και ο καρπός δεν ακουµπούν στο τραπέζι.  

Στη συνέχεια η εξέλιξη της λαβής περνά από ενδιάµεσα στάδια, όπου το γραφικό 

εργαλείο κρατείται µε τα δάκτυλα σε ποικίλους συνδυασµούς (οι λαβές αυτές 

χαρακτηρίζονται ως ηµιτελείς τριποδικές λαβές), ενώ ο καρπός έρχεται σταδιακά σε 

επαφή µε την επιφάνεια εργασίας. Προοδευτικά ενεργοποιούνται οι δακτυλικές κινήσεις, 

που καθοδηγούν όλο και πιο επιδέξια το εργαλείο γραφής µε τη χρήση της δυναµικής 

τριποδικής λαβής, κατά την οποία το συνδετικό σύστηµα του χεριού ακινητοποιείται και 

η γραφή παράγεται από τα δάχτυλα και τον καρπό (Saida & Miyashita, 1979, Τραυλός, 

1998).  

Η συγκράτηση του εργαλείου γραφής που χαρακτηρίζει τη δυναµική τριποδική 

λαβή, (Paoletti, 1999),  εξασφαλίζεται από µια λαβή τριών δακτύλων που σχηµατίζεται 

από τον αντίχειρα, το δείκτη και το µέσο δάκτυλο. Στο δεξιόχειρα, ο δείκτης και ο 

αντίχειρας σφίγγουν το εργαλείο γραφής σε απόσταση περίπου 2 εκ. από τη µύτη, ενώ ο 

µέσος δάκτυλος εξασφαλίζει την παθητική του στήριξη στην εσωτερική άκρη της τρίτης 

του φάλαγγας. Το πίσω µέρος του εργαλείου γραφής ακουµπά πάνω στο τόξο που 

σχηµατίζουν ο δείκτης και ο αντίχειρας. Ο παράµεσος και ο µικρός, όπως και η πηχυαία 

άκρη της παλάµης, χρησιµεύουν σαν βάση στήριξης του χεριού πάνω στο τραπέζι, 

γεγονός που εξασφαλίζει όλη την απαραίτητη σταθερότητα στα υπόλοιπα δάκτυλα. Αυτή 

η λαβή του εργαλείου γραφής από τις τρεις τελευταίες φάλαγγες των δακτύλων, 

χαρακτηρίζεται ως µακρινή.  

Για τον αριστερόχειρα, οι µελετητές συνιστούν µια λαβή παρόµοια µε αυτή που 

µόλις περιγράψαµε. Το χέρι γραφής ακολουθεί το ίχνος (ενώ στο δεξιόχειρα προηγείται), 

µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται ο οπτικός έλεγχος της γραφής. Για το λόγο αυτό, η λαβή 

του αντίχειρα µε το δείκτη θα πρέπει να τοποθετηθεί λίγο πιο ψηλά, περίπου 3 εκατοστά 

                                                 
11 µεταφράζουµε τον όρο «distale» που αναφέρεται στην κινητοποίηση των αποµακρυσµένων αρθρώσεων 
του καρπού και των δακτύλων για τον έλεγχο του γραφικού εργαλείου.  



 106

από τη µύτη του εργαλείου γραφής, για να αποφευχθεί  η επαφή του χεριού µε τα 

γράµµατα που µόλις χαράχτηκαν και να ευνοηθεί ο οπτικός έλεγχος της γραφής (Clark, 

1974, Alston & Taylor, 1987, Tavernier, 1999).   

Η µακρινή τριποδική λαβή ή δυναµική τριποδική λαβή του εργαλείου γραφής, 

στην οποία ο δείκτης και ο αντίχειρας εξασφαλίζουν τις κινήσεις εγγραφής, είναι αυτή 

που, από ανατοµικο-λειτουργικής πλευράς επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο πάνω στο 

εργαλείο γραφής. Απ’ όλα τα δάχτυλα ο δείκτης και ο αντίχειρας είναι αυτοί που 

διαθέτουν τους πιο διακεκριµένους µύες και την πιο λεπτή αίσθηση της αφής, γεγονός 

που προσδίδει στη λαβή αντίχειρα-δείκτη ένα προβάδισµα απροσπέραστο σε σχέση µε 

οποιαδήποτε άλλη λαβή (Rosenbloom & Horton, 1971, Τραυλός, 1998, Paoletti, 1999, 

Tavernier, 1999).  

Ωστόσο, κατά την εξέλιξη της λαβής του γραφικού εργαλείου, κάθε παιδί 

αναπτύσσει το δικό του τρόπο να κρατά το µολύβι του ή το στυλό του. Οι Friedrich και  

Helwig (1999) επισηµαίνουν ότι, για να αποφύγουµε την εγκατάσταση κακών 

συνηθειών, θα πρέπει ήδη από την αρχή της εκµάθησης αυτής της δεξιότητας να 

υιοθετήσουµε µερικούς βασικούς κανόνες: το εργαλείο γραφής πρέπει οπωσδήποτε να 

κρατείται ανάµεσα στον αντίχειρα και το δείκτη και να στηρίζεται στην πρώτη φάλαγγα 

του µέσου, ενώ τα δάκτυλα παραµένουν χαλαρά και ευλύγιστα. Ο δείκτης διατηρείται 

τεντωµένος και ο αντίχειρας σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να «καβαλικέψει» 

(επικαλύψει) το εργαλείο γραφής.  Η παλάµη και ο καρπός κλίνουν ελαφρά προς τη 

µεριά του µικρού δακτύλου, καθώς τα δάκτυλα είναι αυτά που κατευθύνουν το εργαλείο 

και όχι το χέρι, που παραµένει ακίνητο. Η διατήρηση αυτή του καρπού και της παλάµης 

σε θέση ηµι-πρηνισµού, θα πρέπει να διατηρηθεί καθ’ όλη τη γραφική κίνηση.  

Η δυναµική τριποδική λαβή κάνει την εµφάνισή της για πρώτη φορά γύρω στην 

ηλικία των 4 µε 6 ετών (Rosembloom & Horton, 1971). Ωστόσο έρευνες των Blöte, 

Zielstra και Zoetewey (1987), που ασχολήθηκαν µε τη λαβή του εργαλείου γραφής σε 

παιδιά 5-6 ετών που πρόκειται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου, 

διαπίστωσαν ότι το 56% των παιδιών αυτών χρησιµοποιούν µια λαβή τριποδικού τύπου. 

Αντίθετα, ο Sassoon (1990), που µελέτησε τη λαβή του εργαλείου γραφής σε παιδιά 7, 9 

και 16 ετών (δεξιόχειρες και αριστερόχειρες), διαπίστωσε ότι το ⅓ µόνο των παιδιών 

κάθε ηλικίας χρησιµοποιούν τη δυναµική τριποδική λαβή που περιγράψαµε.   
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Η τοποθέτηση του πήχη του χεριού γραφής, πάνω στην επιφάνεια γραφής 

απασχόλησε τον Callewaert (1969), σύµφωνα µε τον οποίο, τα δεξιόχειρα άτοµα µε 

κάποια εµπειρία στην καλλιγραφία, ακουµπούν τον πήχη που συµµετέχει στη γραφή 

πάνω στο τραπέζι µε µια φυσική στάση και σε µια γωνία περίπου 30° σε σχέση µε την 

άκρη του τραπεζιού. Η παλάµη και ο καρπός τοποθετούνται σε θέση ηµι-πρηνισµού, µε 

τρόπο ώστε η παλάµη να δείχνει καθαρά προς τα αριστερά και το πηχυαίο σώµα (η 

πλευρά του µικρού δακτύλου) να χρησιµεύει για στήριξη πάνω στην επιφάνεια εργασίας. 

Το χέρι κρατείται κάτω από τη γραµµή της γραφής και βρίσκεται στο σύνολό του σε 

θέση τόξου. Η εικόνα που πλησιάζει περισσότερο είναι αυτή της στάσης που παίρνει το 

χέρι όταν κρατάει ένα κουτάλι σούπας. 

 

Η ισορροπία και η σταθεροποίηση της στάσης του σώµατος  

Στην καθιστή στάση του σώµατος, µε τα πόδια να πατάνε στο πάτωµα και τους 

πήχεις στο θρανίο, η µυϊκή ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση της ισορροπίας και 

της σταθεροποίησης της στάσης του σώµατος είναι ελάχιστη. Συµβαίνει όµως κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων και για διάφορους λόγους το παιδί να µεταβάλει τα σηµεία 

στήριξής του (π.χ. τοποθετεί το ένα του πόδι πάνω στο κάθισµά και κάθεται πάνω του, 

τοποθετεί το χέρι που δεν συµµετέχει στη γραφή πάνω στους µηρούς του και δεν 

στηρίζει την κόλλα του, αιωρεί τα πόδια καθώς γράφει, κ.τ.λ.). Όλες αυτές οι 

καταστάσεις µεταφράζονται γενικά από µυϊκές ενέργειες και τµηµατικές θέσεις 

αντιστάθµισης που µπορεί να αποδειχτούν άβολες και που αντανακλούνται στη γραφή. 

Η δυσκολία του παιδιού να βρει ένα καλό στήριγµα προέρχεται συχνά από 

έλλειψη ελέγχου του µυϊκού τόνου της καθιστής στάσης. Έτσι, άλλοτε στηρίζει την 

κοιλιά του στο τραπέζι, µε συνέπεια να κουράζεται εύκολα και άλλοτε στηρίζει τον πήχη 

του χεριού γραφής πάνω στο τραπέζι, ώστε να συγκρατεί την καθιστή στάση, γεγονός 

που δυσκολεύει τη σωστή εκτέλεση της κίνησης της γραφής (Tajan, 1982).    

Ο De Ajuriagouerra και συν. (1989), παρατήρησαν ότι τα παιδιά ηλικίας 5-7 

ετών, δεν µπορούν ακόµα να διατηρήσουν µε ευκολία την όρθια θέση του κορµού στην 

καθιστή στάση και αναγκάζονται συχνά να κάµπτουν το σώµα τους προς τα δεξιά 

ακολουθώντας την κίνηση προώθησης. Ακόµα, φαίνεται ότι στα παιδιά των 5 ετών, η 

ανάγκη για καλύτερο οπτικό έλεγχο σχετίζεται άµεσα µε την απόσταση των µατιών τους 
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από την κόλλα γραφής τους, γεγονός που επηρεάζει φυσικά και την στάση του κορµού 

τους.  

 

Ο έλεγχος του  µυϊκού τόνου  

Ο µυϊκός τόνος είναι η ελαφρά, διαρκής και ακούσια σύσπαση των µυών όταν το 

άτοµο βρίσκεται σε κατάσταση αγρύπνιας. Εξασφαλίζει την ισορροπία του σώµατος σε 

κατάσταση ηρεµίας και τη συγκράτηση των στάσεων  (Juhel, 1997, Berthet, 1999, 

Paoletti, 1999, Carric, 2000). Ο µυϊκός τόνος παρεµβαίνει στη µελέτη της κίνησης της 

γραφής και µας πληροφορεί για την κατάσταση έντασης των µυών που πραγµατοποιούν 

ή στηρίζουν την κίνηση (De Ajuriagouerra και άλ., 1989). Σύµφωνα µάλιστα µε τον 

Zesiger (1995) το δακτυλικό κιναισθητικό σύστηµα είναι αυτό που εµπλέκεται στον 

έλεγχο της πίεσης του γραφικού εργαλείου πάνω στην επιφάνεια γραφής. 

Για την Peugeot (1979, 1997) η δύναµη και η πίεση αποτελούν στοιχεία του 

µυϊκού τόνου που παρεµβαίνουν στην κίνηση της γραφής. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι για 

να είναι δυνατή η εκµάθησή της απαιτείται η ύπαρξη µιας ελάχιστης τονικότητας που να 

επιτρέπει µια πίεση αρκετά δυνατή από το παιδί ώστε να εγγραφούν αυτά τα σχήµατα 

χωρίς να εµποδίζεται η προώθησή τους. Το παιδί συνεπώς που δεν πιέζει αρκετά, δεν 

ελέγχει καλά το εργαλείο του, µε αποτέλεσµα να του ξεφεύγει και να παράγει ένα ίχνος 

αβέβαιο (τρεµουλιαστό) στο χαρτί, το οποίο εξαφανίζεται πολύ γρήγορα στο παιδί µε 

κανονική νευρολογική ανάπτυξη. Ωστόσο, για την ίδια, τα περισσότερα παιδιά των 

οποίων η τονικότητα είναι καλή, έχουν την τάση αντιθέτως να πιέζουν πολύ δυνατά στην 

αρχή της γραφοκινητικής τους δραστηριότητας.  

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασµό µε την προσπάθεια συγκέντρωσης και την 

ακρίβεια που απαιτεί αυτή η δραστηριότητα επηρεάζει πολύ το µικρό παιδί, που 

βρίσκεται σε περίοδο εκµάθησης της γραφής. Μπορεί να οξύνει το άγχος του και να του 

προκαλέσει µια γενική κατάσταση υπερτονίας που συχνά προκαλεί σύσπαση των µυών 

και κούραση των δακτύλων και της παλάµης, η γραφή του προκαλεί πόνο, ως εκ τούτου 

εγκαταλείπει την προσπάθεια (Demirdjian, 1996, Vaivre-Douret, 1999). Η Berthet (1999, 

σ. 54) αναφέρει σχετικά ότι η «συµπεριφορά της γραφικής κίνησης εξαρτάται από την 

κατάσταση τονικότητας του υποκειµένου καθώς και τους παράγοντες άγχους και 

ευαισθησίας που παρεµβαίνουν σ’ αυτή».   
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Το παιδί θα πρέπει να µάθει σταδιακά να χρησιµοποιεί και να καθορίζει το 

µέγεθος της µυϊκής έντασης, προκειµένου να περιορίσει τη δαπάνη ενέργειας, αλλά και 

να διατηρήσει τους µύες που πραγµατοποιούν και στηρίζουν την κίνηση της γραφής όσο 

γίνεται πιο χαλαρούς. Συνεπώς, τόσο η υπέρµετρη ένταση, όσο και η υποτονικότητα, 

αποτελούν ακραίες καταστάσεις γραφικής συµπεριφοράς και µπορούν να δηµιουργήσουν 

προβλήµατα στην παραγωγή του ίχνους, που παρουσιάζεται άλλοτε πολύ έντονο και 

άλλοτε πολύ ισχνό (Peugeot, 1979,  Vaivre-Douret, 1999).  

Για τον Fauché (1993) ο λόγος για τον οποίο µαθαίνουµε στο παιδί τη µυϊκή 

χαλάρωση είναι για να το µυήσουµε στον έλεγχο του εαυτού του. Τόσο ο ίδιος όσο και η 

Berthet, (1999) υποστηρίζουν ότι η χαλάρωση και η ατµόσφαιρα ηρεµίας, διευκολύνουν 

αυτή τη ρύθµιση της έντασης, επιτρέποντας τη συµµετοχή της στη γραφική κίνηση µε 

πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Η εργασία αυτή πραγµατοποιείται µέσα από µια ρυθµική και 

αναπνευστική δραστηριότητα που προκαλεί µυϊκή ξεκούραση και αναπτύσσει την 

προσοχή. Ακόµα η Berthet (1999) επισηµαίνει την ανάγκη των παιδιών να χαλαρώσουν 

πριν να καταπιαστούν µε µια δραστηριότητα που ζητάει προσοχή, εφόσον, όταν είναι 

χαλαρά, µπορούν να είναι δεκτικά, να ακούν τις οδηγίες και να συγκεντρώνουν την 

προσοχή τους. 
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1.6 Ψυχοκινητικές προϋποθέσεις για την κατάκτηση της γραφής  
 

 

Έχουµε ήδη επισηµάνει από την αρχή του κεφαλαίου της γραφής, την ανάγκη 

ενίσχυσης της επιθυµίας του παιδιού για επικοινωνία. Κατά την προσχολική ηλικία, το 

νηπιαγωγείο οφείλει να καλλιεργήσει και να ενισχύσει το διαφέρον του για τη γραφή και 

να του δηµιουργήσει την ανάγκη να γράψει (Toresse, 1995, Κακανά & Τσολάκη, 1999, 

Friedrich & Helwig, 1999, Τάφα 2001, Γιαννικοπούλου, 2002). 

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της γραφικής κίνησης, που µόλις περιγράψαµε, κάνει 

τη γραφή αδύνατη, αν προηγουµένως δεν έχει κατακτηθεί ένα ορισµένο επίπεδο 

οργάνωσης της γενικής κινητικότητας, της λεπτής συναρµογής των κινήσεων και της 

δυνατότητας δραστηριοποίησης των κινήσεων του παιδιού προς όλες τις κατευθύνσεις 

του χώρου (Le Boulche, 1984, De Lièvre & Staes, 1993, Zesiger, 1995, Le Boulche, 

1995, Bolduc, 1997, Peugeot, 1997).  

Πιο συγκεκριµένα, όπως τονίζει ο Bolduc (1997), οι βασικές ικανότητες για την 

ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής στηρίζονται στην ωρίµανση του νευρικού 

συστήµατος, στον καλό οπτικο-κινητικό συντονισµό και την αποτελεσµατική ωρίµανση 

του µυϊκού τόνου, καθώς και στην ανεξαρτησία των µελών του σώµατος, ιδιαίτερα του 

λειτουργικού συντονισµού των δακτύλων.  

Η γραφή είναι το αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης εκµάθησης, καθώς η κίνηση της 

γραφής, νευρολογικά, αποτελεί µια σύνθετη και ευαίσθητη ενέργεια εµπλέκοντας τη 

γενική/ αδρή κινητικότητα και τη λεπτή κινητικότητα του χεριού. Με αυτή την έννοια, 

ψυχοκινητικότητα και γραφή βρίσκονται σε άµεση σχέση εξάρτησης καθώς η µία 

αντικατοπτρίζει το βαθµό ωρίµανσης της άλλης, ώστε µια κακή ψυχοκινητική 

κατάσταση σε επίπεδο γενικής/ αδρής και λεπτής κινητικότητας εµποδίζει τη γραφική 

πράξη, ενώ µε  τη σειρά της η  γραφή αντανακλά το επίπεδο εξέλιξης της ψυχοκινητικής 

ανάπτυξης του παιδιού (Durivage, 1987, De Lièvre & Staes, 1993, Peugeot, 1979, 1997).  

Οι απόψεις των ερευνητών στο σηµείο αυτό φαίνεται να συγκλίνουν, ότι δηλαδή, 

η συστηµατική εκµάθηση της γραφής, µε τη µορφή της διδασκαλίας, αρχίζει γύρω στα 6 

µε 6 ½ έτη, µε την είσοδό του παιδιού στο δηµοτικό σχολείο,  ωστόσο, η ωρίµανση των 
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λειτουργιών που απαιτεί αυτή η µαθητεία εγκαθίσταται κατά την πορεία των 

προηγούµενων χρόνων της ανάπτυξης του παιδιού (Auzias & Ajuriaguerra, 1986, 

Friedrich & Helwig, 1999, Tavernier, 1999, Κακανά & Τσολάκη, 1999, Zesiger, 2000 

Chambron-Maclet, 2001).  

Το νηπιαγωγείο οφείλει λοιπόν να λειτουργήσει και σ’ αυτή την κατεύθυνση 

εξασφαλίζοντας στο παιδί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για µια άνετη γραφή.    

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν µέχρι εδώ, τονίζουµε ότι, για να µπορέσει το 

παιδί της προσχολικής ηλικίας να γράψει µε επιτυχία, απαιτείται µια ικανοποιητική 

ωριµότητα στο στάδιο της ολοκλήρωσης του σωµατικού σχήµατος, που λειτουργεί ως 

σηµείο αναφοράς για τον προσδιορισµό και τον προσανατολισµό των αντικειµένων που 

βρίσκονται έξω από αυτό. Το σωµατικό σχήµα πρέπει να έχει αναπτυχθεί επαρκώς, 

ιδιαίτερα στο επίπεδο των δακτύλων, εφόσον, η εικόνα που έχει το παιδί για τις διάφορες 

δακτυλικές µας αισθήσεις, θα του επιτρέψει να πραγµατοποιήσει πολύ ακριβείς κινήσεις. 

Το παιδί θα πρέπει να είναι ικανό να αντιλαµβάνεται και να διακρίνει τις κινήσεις των 

δακτύλων του, βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο του γραφικού εργαλείου.  

Η ικανότητα του παιδιού να αναπαράγει σωµατικές στάσεις επηρεάζει τη σωστή 

τοποθέτηση του σώµατός του κατά τη δραστηριότητα της γραφής. Ακόµα, η µυϊκή 

δύναµη του βραχίονα και του ώµου είναι απαραίτητες στην πλευρά προτίµησης της 

γραφής, καθώς και η αποµόνωση των κινήσεων των µελών που συµµετέχουν σ’ αυτή. Τα 

δάκτυλα  θα πρέπει να σταθεροποιήσουν τη λαβή του γραφικού εργαλείου και να έχουν 

αρκετή δύναµη για να πραγµατοποιήσουν σύνθετες γραφικές κινήσεις χωρίς να 

κουράζονται. Ένας καλός έλεγχος των κινήσεων του άνω άκρου θα επιτρέψει το 

σταµάτηµα ή την επιβράδυνση της κίνησης. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, µια 

και η γραφή στο εσωτερικό µιας λέξης, είναι µια αλυσίδα από επιταχύνσεις και 

επιβραδύνσεις, ενώ από τη µια λέξη στην άλλη ακολουθεί µια παύση της κίνησης των 

δακτύλων. 

Η κίνηση των µατιών πρέπει να συντονίζεται µε την κίνηση του χεριού γραφής, 

εφόσον το µάτι ακολουθεί και ελέγχει το ίχνος που παράγει το χέρι και σαρώνουν το 

φύλλο εργασίας στην ίδια κατεύθυνση (από αριστερά προς τα δεξιά). 

Η πλευρίωση θα πρέπει να έχει καλά εγκατασταθεί στο επίπεδο του χεριού, µια 

και για να πετύχουµε µια µέγιστη γραφική ποιότητα, η χρήση του γραφικού εργαλείου 
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πρέπει να γίνεται µε το κυρίαρχο χέρι. Για τον ίδιο λόγο χρειάζεται µια συµφωνία 

ανάµεσα στην κυριαρχία της κινητικότητας του µατιού και του χεριού. Η κατάκτηση των 

όρων δεξιά-αριστερά πάνω στο σώµα του παιδιού απαιτείται για να µπορέσει να τους  

µεταθέσει µέσα στο χώρο και  κατ’ επέκταση στο φύλλο εργασίας του. 

Η δόµηση του χώρου απαιτεί από το παιδί να µπορεί να τον οργανώνει (να γράφει 

από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά), να τον καταλαµβάνει 

(περιορίζοντας σταδιακά την κίνησή του στο διάστηµα µεταξύ των γραµµών), να 

αντιλαµβάνεται τα διάφορα σχήµατα (τις ευθείες, τις καµπύλες, τους κύκλους, για να 

µπορεί να αντιγράφει σωστά τα γράµµατα), να είναι ικανό να διακρίνει οπτικά τις 

χωρικές καταστάσεις και τους προσανατολισµούς (δύο όµοιων σχηµάτων ή γραµµάτων 

και την διαφορετική τοποθέτησή τους πάνω στη γραµµή γραφής ή τον διαφορετικό 

προσανατολισµό τους) καθώς και να τις θυµάται (η αποµνηµόνευση κάθε ίχνους βοηθά 

στην αναπαραγωγή του), ενώ θα πρέπει ακόµα να αντιλαµβάνεται τα µεγέθη και τις 

αποστάσεις (τη διατήρηση ενός σταθερού µεγέθους των γραµµάτων, ισοδιαστηµικών 

κενών µεταξύ των λέξεων, κ.τ.λ.). 

Η δόµηση του χρόνου, αναφέρεται στην κατάκτηση του ρυθµού, της ταχύτητας, 

της τάξης και διαδοχής καθώς και του µεσοδιαστήµατος, απαιτείται να την έχει 

κατακτήσει το παιδί για να µπορέσει να γράψει. Το παιδί έχει το δικό του προσωπικό 

ρυθµό. Κατά τη γραφή των λέξεων, θα πραγµατοποιεί ρυθµικές εναλλαγές (επιταχύνσεις, 

επιβραδύνσεις) πολύ σηµαντικές. Η ταχύτητά του εξαρτάται άµεσα από τον ρυθµό του, 

για να είναι όµως καθαρή η γραφή του παιδιού, θα πρέπει αυτό να σχεδιάζει τα σύµβολα 

µε µια ορισµένη ταχύτητα. Κάθε λέξη αποτελεί µια διαδοχή συγκεκριµένων σηµείων που 

το παιδί θα πρέπει να είναι ικανό να γράψει χωρίς να αντιστρέψει τη σειρά των στοιχείων 

της, αλλά και κάθε γράµµα για να πραγµατοποιηθεί απαιτεί µια συνέχεια κινήσεων µε 

συγκεκριµένη σειρά (ανέβασµα, κατέβασµα, στροφή). Τέλος, κάθε φράση, κάθε κείµενο 

εµπεριέχει παύσεις. Το παιδί καλείται να σεβαστεί την παύση ανάµεσα στις λέξεις, αλλά 

και τις παύσεις ανάµεσα στις φράσεις, την επιστροφή στη σειρά, κ.τ.λ. 

 

Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να ισχυριστούµε ότι, η συσχέτιση της δεξιότητας της  

γραφής µε την ψυχοκινητική ανάπτυξη του ατόµου, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

τεχνική του γραψίµατος δεν µπορεί να ιδωθεί ξέχωρα από τις δραστηριότητες της 



 113

ψυχοκινητικής αγωγής. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, το παιδί µαθαίνει να 

χρησιµοποιεί κατάλληλα το σώµα του και το εργαλείο γραφής, ώστε να είναι σε θέση να 

µεταφράσει τον προφορικό σε γραπτό λόγο. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της προσχολικής εκπαίδευσης, πιστεύουµε ότι ένα καλά 

σχεδιασµένο ψυχοκινητικό πρόγραµµα, µπορεί να βελτιώσει κάθε σηµείο που 

αναφέρθηκε προηγουµένως και να συµβάλει στην κατάκτηση του γραπτού λόγου στο 

παιδί.  

Στηριζόµενοι στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, σχεδιάσαµε ένα 

πειραµατικό πρόγραµµα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, µε σκοπό τη βελτίωση 

των απαραίτητων ψυχοκινητικών και γραφοκινητικών δεξιοτήτων που όπως δείξαµε 

προϋποθέτει η κατάκτηση της γραφής.  

Η µεθοδολογία της έρευνας, το πειραµατικό πρόγραµµα, καθώς και τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή του, αναφέρονται αναλυτικά στο δεύτερο µέρος της 

εργασίας µας που ακολουθεί.  
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II ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

 

2.0  Σκοπός και στόχοι της έρευνας  
 

  

Η προβληµατική που αναπτύχθηκε στο πρώτο µέρος της εργασίας, µας 

οδήγησε στο σχεδιασµό και τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων της έρευνάς 

µας.  

Σκοπός της έρευνας αυτής τέθηκε η ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Στόχοι της έρευνας τέθηκαν ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και η αξιολόγηση  ενός 

πειραµατικού προγράµµατος στο πλαίσιο του προγράµµατος του νηπιαγωγείου, 

σύστοιχου προς την ψυχοκινητική ανάπτυξή του νηπίου.  

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας επιχειρήσαµε, αρχικά, µέσα από τη 

µελέτη της βιβλιογραφίας, να αναδείξουµε  τους ψυχοκινητικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την εκµάθηση της γραφής στα παιδιά  της προσχολικής ηλικίας και, 

στηριζόµενοι σ’ αυτούς, να εκπονήσουµε ένα πειραµατικό πρόγραµµα για την 

ανάπτυξη της ψυχοκινητικής και  γραφοκινητικής δεξιότητας των νηπίων.  

Στη συνέχεια υιοθετήσαµε την εφαρµογή ενός φυσικού πειραµατισµού. Με τη 

µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας επιλέξαµε 8 τάξεις νηπιαγωγείου, τις οποίες 

χωρίσαµε σε δύο οµάδες, την πειραµατική και την ελέγχου, των οποίων στη συνέχεια 

επιβεβαιώσαµε την ισοδυναµία. Στην πειραµατική οµάδα εφαρµόσαµε το 

πειραµατικό πρόγραµµα που σχεδιάσαµε, ενώ, κατά την ίδια περίοδο,  η οµάδα 

ελέγχου ακολούθησε το τυπικό-παραδοσιακό πρόγραµµα δραστηριοτήτων του 

νηπιαγωγείου.  

Τέλος, οι δύο οµάδες αξιολογήθηκαν για την αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων που ακολούθησαν.   

Η µελέτη αυτή επιχειρήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του 

νηπιαγωγείου. Τα ερωτήµατα στα οποία προσπαθήσαµε να απαντήσουµε 
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αναφέρονται στις  συγκρίσεις των επιδόσεων των παιδιών της πειραµατικής οµάδας 

και της οµάδας ελέγχου στις ψυχοκινητικές και στις γραφοκινητικές δεξιότητες, σε 

σχέση µε την αποτελεσµατικότητα του πειραµατικού προγράµµατος και είναι τα 

ακόλουθα: 

• ∆ιαφοροποιούνται τα παιδιά των δύο οµάδων (πειραµατικής και ελέγχου) ως προς 

τις επιδόσεις τους στις ψυχοκινητικές δοκιµασίες, µετά την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος;  

• ∆ιαφοροποιούνται τα παιδιά των δύο οµάδων (πειραµατικής και ελέγχου) ως προς 

τις επιδόσεις τους στις γραφοκινητικές δοκιµασίες, µετά την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος; 

 

  

2.1 Οι υποθέσεις της έρευνας  

 
 

Τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, µας οδήγησαν στη 

διατύπωση των υποθέσεων της έρευνας:  

 

Γενική υπόθεση 1:  Οι δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου) διαφέρουν 

σηµαντικά στις επιδόσεις τους στο σύνολο της ψυχοκινητικότητας, µετά την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος.  

Οι επιµέρους υποθέσεις που διατυπώθηκαν, ως προς τις ψυχοκινητικές 

δοκιµασίες οµαδοποιήθηκαν σε τρεις διακριτές οµάδες:  

1. Αναφορικά µε τη γνώση του σωµατικού σχήµατος, οι δύο οµάδες (πειραµατική 

και ελέγχου) διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις επιδόσεις τους µετά την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος. 

Πιο συγκεκριµένα:  

 

α) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες γνώσης των 

σωµατικών όρων, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από τη µέση 

επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες.  
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β) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες αναπαραγωγής 

σωµατικών στάσεων, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από τη µέση 

επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 

 

γ) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες λεπτής κινητικής 

ικανότητας, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από τη µέση επίδοση 

της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 

 

δ) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες πλευρικής 

κυριαρχίας, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, παρουσιάζει διαφοροποίηση ως 

προς την οµοιογένεια από τη µέση επίδοση της οµάδας ελέγχου στις 

αντίστοιχες δοκιµασίες. Ειδικότερα, οι  δύο οµάδες (πειραµατική και 

ελέγχου), διαφέρουν ως προς τη σταθερότητα στη χρήση του ίδιου χεριού (∆ ή 

Α), µετά το πειραµατικό πρόγραµµα. 

 

2. Ως προς τη γνώση της δόµησης του χώρου, οι δύο οµάδες (πειραµατική και 

ελέγχου) διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις επιδόσεις τους µετά την εφαρµογή 

του πειραµατικού προγράµµατος. 

 Πιο συγκεκριµένα:  

 

α) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες γνώσης των 

εννοιών του χώρου, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από τη µέση 

επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 

 

β) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες γνώσης των 

εννοιών δεξιά-αριστερά, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από τη 

µέση επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 

 

γ) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες γνώσης του 

προσανατολισµού-κατεύθυνσης, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από 

τη µέση επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 
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3. Σχετικά µε τη γνώση της δόµησης του χρόνου, οι δύο οµάδες (πειραµατική και 

ελέγχου) διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις επιδόσεις τους σχετικά µε την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος. 

Πιο συγκεκριµένα: 

 

α) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες γνώσης της 

έννοιας της τάξης και της διαδοχής, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει 

από τη µέση επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 

 

β) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες γνώσης της 

έννοιας του ρυθµού, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από τη µέση 

επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 

 

Γενική υπόθεση 2: Οι δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου) διαφέρουν 

σηµαντικά στις επιδόσεις τους στο σύνολο της γραφοκινητικότητας, µετά την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος.  

Ως προς τις γραφοκινητικές δοκιµασίες, τέθηκαν οι ακόλουθες επιµέρους 

υποθέσεις:  

α) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες του οπτικο-

κινητικού συντονισµού, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από τη 

µέση επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 

 

β) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες γνώσης του 

γραφικού χώρου, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από τη µέση 

επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 

 

γ) Η µέση επίδοση της πειραµατικής οµάδας στις δοκιµασίες γνώσης του 

γραφικού κώδικα, µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, διαφέρει από τη µέση 

επίδοση της οµάδας ελέγχου στις αντίστοιχες δοκιµασίες. 
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2.2 Μεθοδολογία της έρευνας  
 

 

2.2.1 Σχεδιασµός της έρευνας  

 

Προκειµένου να ελέγξουµε τις υποθέσεις που διατυπώσαµε, σχεδιάσαµε µια 

πειραµατική έρευνα τριών φάσεων.  

Η πρώτη φάση του ερευνητικού σχεδιασµού πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο 

του 2001, διήρκεσε 25 ηµέρες και περιελάµβανε δύο συναντήσεις µας µε όλα τα 

παιδιά του δείγµατος, για την επίδοση του τεστ της έρευνας. Στην πρώτη συνάντηση 

µετρήθηκε  η ψυχοκινητική δεξιότητα των νηπίων στους τοµείς: του σωµατικού 

σχήµατος, της δόµησης του χώρου και της δόµησης του χρόνου. Στη δεύτερη 

συνάντηση µετρήθηκε η γραφοκινητική τους δεξιότητα. Στη συνέχεια, το δείγµα 

χωρίστηκε σε δύο οµάδες: την πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου, στις οποίες, 

αφού εξασφαλίστηκε η ισοδυναµία τους, προχωρήσαµε στη δεύτερη φάση της 

έρευνας. 

  

Η δεύτερη φάση του ερευνητικού σχεδιασµού πραγµατοποιήθηκε τους µήνες 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο Μάρτιο και Απρίλιο του 2002, διήρκεσε 12 εβδοµάδες και 

περιελάµβανε την εφαρµογή  πειραµατικού προγράµµατος στην πειραµατική οµάδα, 

για την ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων των 

νηπίων. Το ίδιο διάστηµα, η οµάδα ελέγχου παρακολουθούσε το τυπικό-παραδοσιακό 

πρόγραµµα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου. 

 

Η τρίτη φάση του ερευνητικού σχεδιασµού πραγµατοποιήθηκε το Μάιο και 

Ιούνιο του 2002. ∆ιήρκεσε 25 ηµέρες κατά τις οποίες έγινε επαναχορήγηση  του 

αρχικού τεστ της έρευνας σε δύο συναντήσεις µε τα νήπια, προκειµένου να 

αξιολογήσουµε την αποτελεσµατικότητα του πειραµατικού προγράµµατος που 

εφαρµόσαµε. 

 

Σχηµατική παρουσίαση του πειραµατικού µας µοντέλου εικονίζεται 

παρακάτω: 
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∆είγµα: 116 νήπια  

 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Α΄ Φάση έρευνας (προ-τεστ) 

 

Αρχική επίδοση του κριτηρίου σε 

όλο το δείγµα της έρευνας (116 

νήπια). 

∆ιάρκεια επίδοσης του κριτηρίου: 

 25 ηµέρες 

Μήνας: Οκτώβριος 2001 

Β΄ Φάση έρευνας (παρέµβαση)  

 

Εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος στην  πειραµατική 

οµάδα (53 νήπια). 

Συχνότητα παρεµβάσεων:  

 2 φορές την εβδοµάδα.  

∆ιάρκεια πειραµατικού  

προγράµµατος: 12 εβδοµάδες. 

Μήνες: Ιανουάριος-Απρίλιος 2002 

 

Γ΄ Φάση έρευνας (µετα-τεστ) 

 

Τελική επίδοση του κριτηρίου σε 

όλο το δείγµα της έρευνας (116 

νήπια). 

∆ιάρκεια επίδοσης του κριτηρίου:  

25 ηµέρες 

Μήνες: Μάιος-Ιούνιος 2002 

    47 νήπια στο                                                                                          69 νήπια στο  
       Ρέθυµνο                                                                                                Ηράκλειο          
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2.2.2 Το δείγµα της έρευνας  

 

Για τον καλύτερο σχεδιασµό και την εγκυρότητα της έρευνας, βασική 

προϋπόθεση τέθηκε η επιλογή δύο φυσικώς ισοδύναµων οµάδων, από τις οποίες η 

µία θα αποτελούσε την πειραµατική και η άλλη την οµάδα ελέγχου (Βάµβουκας, 

1991). Αυτές οι δύο οµάδες υποκειµένων θα πρέπει να είναι καθ’ όλα όµοιες12 µεταξύ 

τους, πριν αφήσουµε να επιδράσει η ανεξάρτητη µεταβλητή (Παρασκευόπουλος, 

1993) του πειραµατικού προγράµµατος. Επιλέξαµε έτσι µε τη µέθοδο της τυχαίας 

δειγµατοληψίας 8 τάξεις νηπίων13, τις οποίες χωρίσαµε στη συνέχεια και πάλι µε τη 

µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας σε δύο οµάδες, την πειραµατική και την ελέγχου. 

Βέβαια όπως επισηµαίνει και ο Βάµβουκας (1991, σσ. 362-363), «ο παιδαγωγικός 

πειραµατισµός διεξάγεται σε τάξεις ή δείγµατα τάξεων, που είναι αδύνατο να 

τροποποιήσουµε τη δοµή τους µε το πρόσχηµα ότι κάνουµε ένα πειραµατισµό. Έτσι 

στην πράξη ο παιδαγωγικός ερευνητής αναζητά οµάδες-τάξεις υποκειµένων µε όσο 

γίνεται πιο παρόµοια χαρακτηριστικά, ώστε να µπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν 

στον ίδιο πληθυσµό». 

Από το αρχικό δείγµα των 135 υποκειµένων εξαιρέθηκαν εκείνα που δεν 

φοιτούσαν σταθερά στο νηπιαγωγείο και κατά συνέπεια δεν µπορούσαν να 

παρακολουθήσουν τη ροή του προγράµµατος της οµάδας στην οποία εντάχθηκαν. 

Ακόµα, από τα νήπια που έλαβαν µέρος στην έρευνα, εξαιρέθηκαν εκείνα που 

απουσίαζαν το διάστηµα της αρχικής επίδοσης του κριτηρίου.  

Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, το τελικό δείγµα της έρευνας 

αποτέλεσαν 116 νήπια (51 αγόρια και 65 κορίτσια) που στην πρώτη επίδοση των 

κριτηρίων, το µήνα Οκτώβριο, ήταν ηλικίας 4;10-5;09 ετών και φοιτούσαν κατά το 

σχολικό έτος 2001-2002 στα δηµόσια νηπιαγωγεία των πόλεων Ηρακλείου και 

Ρεθύµνου.  

Το δείγµα, µετά την πρώτη χορήγηση του κριτηρίου σε όλα τα παιδιά, τον 

Οκτώβριο του 2001, χωρίστηκε σε δύο οµάδες: την πειραµατική οµάδα αποτέλεσαν 

53 νήπια (27 αγόρια και 26 κορίτσια) και την οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν 63 νήπια (24 

αγόρια και 39 κορίτσια) (πίνακας 2). 
                                                 
12  Τα αποτελέσµατα από τον έλεγχο ισοδυναµίας των δύο οµάδων παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 
Αποτελέσµατα της έρευνας και έλεγχος των υποθέσεων, στους πίνακες  7, 8,11 και 12. 
13 Στην πόλη του Ηρακλείου έλαβαν µέρος στην έρευνα: το 8ο νηπιαγωγείο (2 τάξεις), το 41ο 
νηπιαγωγείο (1 τάξη), το 19ο νηπιαγωγείο (1 τάξη) και το 4ο νηπιαγωγείο Αλικαρνασσού (1 τάξη). 
Στην πόλη του Ρεθύµνου έλαβαν µέρος στην έρευνα: το νηπιαγωγείο Μισιρίων (1 τάξη), το 8ο 
νηπιαγωγείο (1 τάξη) και το 11ο νηπιαγωγείο (1 τάξη).   
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Η διαφορά στο δείγµα της οµάδας ελέγχου, µεταξύ των φύλων (αγόρια 24, 

κορίτσια 39) δεν θεωρήθηκε ότι αποτελεί περιορισµό της έρευνας, εφόσον σύγχρονα 

ερευνητικά δεδοµένα από τον διεθνή και ελληνικό χώρο, που αναφέρονται στην 

προσχολική ηλικία, δεν έχουν δείξει σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων 

(βλέπε σχετικά: Boes, 1994, Κρασανάκη, 1996, Κουτσούκη 1998, Καµπάς και συν. 

1999, Τρούλη, 2002).  

 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά του δείγµατος 

Φύλο Ηλικία σε 
µήνες 

 

 αγόρια κορίτσια σύνολο x  s 

Ν % Ν % Ν %  

Πειραµατική οµάδα 27 50.9 26 49.1 53 49.1 

 

66 

 

5 

 

Οµάδα ελέγχου 

 

24 

 

38.1 

 

39 

 

61.9 

 

63 

 

54.3 

 

66 

 

5 

Σύνολο  51 44.0 65 56.0 116 100  

 
Το µέγεθος του δείγµατος, ο σχετικά µεγάλος αριθµός των µετρήσεων καθώς 

και ο χρόνος που απαιτήθηκε για να γίνουν, επέβαλε τη συµµετοχή στη διαδικασία 

µέτρησης, ειδικά εκπαιδευµένου βοηθητικού προσωπικού, το οποίο χρησιµοποιήσαµε 

και παρακολούθησε προς τούτο ειδικό ενηµερωτικό σεµινάριο. Αυτοί οι βοηθητικοί 

εξεταστές ενηµερώθηκαν λεπτοµερώς για το σκοπό της έρευνας, τον ακριβή τρόπο 

επίδοσης των δοκιµασιών µέτρησης της ψυχοκινητικής και της  γραφοκινητικής 

δεξιότητας των νηπίων, τον τρόπο καταγραφής των απαντήσεων, τις ιδιαιτερότητες 

και τους τρόπους παρότρυνσης των εξεταζοµένων κατά τη διάρκεια της επίδοσης του 

τεστ (µια και η έρευνα απευθυνόταν σε µικρά παιδιά που πολύ εύκολα χάνουν το 

ενδιαφέρον τους για µια τέτοια διαδικασία, γεγονός που αποτελεί και ένα σηµαντικό 

περιορισµό της έρευνάς µας). 

Με την αυστηρή διατύπωση των δοκιµασιών της έρευνας κατά την επίδοση 

των τεστ, προσπαθήσαµε να πετύχουµε τη συλλογή των δεδοµένων χωρίς αυτά να 

επηρεάζονται από την προσωπικότητα του ερευνητή, εξασφαλίζοντας έτσι την 

αντικειµενικότητά της (Βάµβουκας, 1991).  
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2.2.3   Περιορισµοί της έρευνας  

 

Κατά το σχεδιασµό της έρευνας χρειάστηκε να αντιµετωπίσουµε µια σειρά 

από δυσκολίες που εµπόδιζαν τη διεξαγωγή της:  

• Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία των αστικών κέντρων, λόγω των 

δυσκολιών που θα παρουσίαζε στη µετακίνηση και στην εφαρµογή των 

παρεµβάσεων στα παιδιά της πειραµατικής οµάδας, αλλά και της δυσκολίας 

συγκέντρωσης ενός τέτοιου δείγµατος σε νηπιαγωγεία της επαρχίας.  

• Εξαιρέθηκαν τα νηπιαγωγεία που δεν διέθεταν άλλο χώρο εκτός της αίθουσας 

δραστηριοτήτων τους, λόγω της αναγκαιότητας για ατοµική επίδοση του 

κριτηρίου στην αρχική και την τελική φάση της έρευνας. Η επίδοση του 

κριτηρίου στον ίδιο χώρο που κάνουν τις δραστηριότητές τους τα υπόλοιπα νήπια, 

θα ήταν αδύνατη.  

• Αποκλείστηκαν τα νηπιαγωγεία που δεν διέθεταν κατάλληλο χώρο (µεγάλη 

αίθουσα, αυλή ή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την υλοποίηση των 

συναντήσεων του πειραµατικού προγράµµατος που είχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

• ∆εν χρησιµοποιήθηκαν, επειδή δεν υπάρχουν στη χώρα µας σταθµισµένα τεστ για 

την αξιολόγηση των ψυχοκινητικών και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. 

• Η επίδοση του κριτηρίου, λόγω της µεγάλης του έκτασης, πραγµατοποιήθηκε σε 

δύο συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία, που διήρκεσε 15 ηµέρες, επιδόθηκαν σε 

όλο το δείγµα της έρευνας οι δοκιµασίες αξιολόγησης της ψυχοκινητικής 

δεξιότητας των νηπίων.  Στη δεύτερη συνεδρία, που διήρκεσε συνολικά 10 

ηµέρες, επιδόθηκαν και στις δύο οµάδες οι δοκιµασίες ελέγχου της 

γραφοκινητικής τους δεξιότητας.  

• Η έρευνα απευθυνόταν σε µικρά παιδιά που πολύ εύκολα χάνουν το διαφέρον 

τους για µια τέτοια χρονοβόρα διαδικασία, όπως η επίδοση κριτηρίου. Αλλά και 

που συχνά δεν κατανοούν γλωσσικά τη δοκιµασία που τους ζητείται να κάνουν. 

• Tέλος, λόγω του χρόνου που χρειάστηκε, η αρχική και τελική επίδοση του 

κριτηρίου, καθώς και η τρίµηνη διάρκεια εφαρµογής του πειραµατικού µας 

προγράµµατος, δεν υπήρξε χρόνος για επαναχορήγηση του κριτηρίου, 

προκειµένου να ελέγξουµε τη διατήρηση της κεκτηµένης γνώσης.  
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2.2.4   Μέσα συλλογής των δεδοµένων  

 

Η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου κριτηρίου µέτρησης της ψυχοκινητικής και 

της γραφοκινητικής δεξιότητας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, που να ελέγχει τις 

ψυχοκινητικές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την κατάκτηση της κίνησης της 

γραφής, µας οδήγησε στη δηµιουργία ενός τέτοιου κριτηρίου για τις ανάγκες της 

έρευνάς µας. Το κριτήριο αυτό χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων της 

έρευνας και τον έλεγχο των διαφοροποιήσεων µεταξύ της πειραµατικής οµάδας και 

της οµάδας ελέγχου και αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στις τρεις πρώτες 

ενότητες επιχειρούµε την αξιολόγηση της ανάπτυξης των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων 

των νηπίων, ενώ στην τέταρτη ενότητα αξιολογούµε τη γραφοκινητική τους 

δεξιότητα.  

Οι δοκιµασίες που αποτέλεσαν το τελικό κριτήριο επιλέχθηκαν από ένα 

µεγάλο αριθµό δοκιµασιών που επιδόθηκαν πιλοτικά σε 34 νήπια, κατά το σχολικό 

έτος 2000-2001. Η πιλοτική επίδοση βοήθησε στην  επεξεργασία του περιεχοµένου 

και στην κατανόηση της διατύπωσης των ερωτηµάτων από τα νήπια. 

Οι θεµατικές περιοχές που αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα του 

ψυχοκινητικού σκέλους του κριτηρίου ταξινοµήθηκαν σε τρεις µεγάλες ενότητες: το 

σωµατικό σχήµα, τη δόµηση του χώρου και τη δόµηση του χρόνου. Κάθε ενότητα 

αποτελείται από υποενότητες και αυτές µε τη σειρά τους από µεµονωµένες 

δοκιµασίες-ερωτήµατα (items). Το σύνολο των δοκιµασιών του ψυχοκινητικού 

σκέλους ανέρχεται στις 129. 

Στην τελική επιλογή των θεµατικών που αποτέλεσαν τη βάση για τη µέτρηση 

της γραφοκινητικής δεξιότητας των νηπίων συµπεριελήφθησαν τρεις υποενότητες: ο 

οπτικο-κινητικός συντονισµός, η γνώση του γραφικού χώρου και η γνώση του  

γραφικού κώδικα. Οι συνολικές δοκιµασίες-ερωτήµατα (items) που αποτέλεσαν το 

γραφοκινητικό σκέλος ανέρχονται στις 24. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ενότητες, οι υποενότητες και οι επιµέρους 

δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των ψυχοκινητικών και των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων, τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος βαθµολόγησής 

τους.  
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2.2.4.1 ∆οκιµασίες ελέγχου της ψυχοκινητικής δεξιότητας και η µέθοδος 

βαθµολόγησής τους 

 

Οι δοκιµασίες αξιολόγησης της ψυχοκινητικής δεξιότητας ταξινοµήθηκαν σε 

τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, του σωµατικού σχήµατος, συγκεντρώθηκαν οι 

δοκιµασίες µέτρησης της γνώσης των σωµατικών όρων, της αναπαραγωγής 

σωµατικών στάσεων,  της λεπτής κινητικής ικανότητας και της πλευρικής κυριαρχίας. 

Οι δοκιµασίες της δεύτερης ενότητας, της δόµηση του χώρου, στόχευαν στον έλεγχο 

της γνώσης των εννοιών του χώρου, του δεξιά-αριστερά και του χωρικού 

προσανατολισµού. Στην τρίτη ενότητα οι δοκιµασίες στόχευαν στην αξιολόγηση της 

δόµησης του χρόνου και αφορούσαν ειδικότερα τη γνώση της έννοιας της τάξης και 

διαδοχής και του ρυθµού.  

 

2.2.4.1.1 To Σωµατικό σχήµα  

 

α)   Γνώση των σωµατικών όρων  

 

Για την εκτίµηση της γνώσης των σωµατικών όρων χρησιµοποιήσαµε δύο 

τεστ:  

• Για την αξιολόγηση της αναγνώρισης των µελών του σώµατος τροποποιήσαµε την 

απλή δοκιµασία λεκτικής γνώσης «αντίληψη του σώµατος» του κριτηρίου 

«αξιολόγηση της αδρής και λεπτής κινητικότητας» (Motor development clinic, 

University of Alberta, 1986, όπως αναφέρεται στο Κουτσούκη, 1997, σ.284) και 

αντικαταστήσαµε τους όρους που παρουσίασαν πολύ µεγάλη αλλά και πολύ 

µικρή συχνότητα στις απαντήσεις των παιδιών, κατά την πιλοτική τους επίδοση, 

µε άλλους που δανειστήκαµε από τον πίνακα κατακτήσεων των σωµατικών όρων 

(De Lièvre & Staes, 1993, σ.323).  

Οι σωµατικοί όροι που ζητήσαµε στο παιδί να αναγνωρίσει είναι: οι ώµοι, οι 

βλεφαρίδες, τα γόνατα, οι αγκώνες, τα φρύδια, οι πατούσες, η φτέρνα και τα 

ρουθούνια. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η αναγνώριση των σωµατικών όρων σωστά και µε 

σιγουριά.  

Βαθµολόγηση: Οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις των σωµατικών όρων 
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πιστώνονται µε 1 µονάδα έκαστη, ενώ οι λανθασµένες µε 0. Η επίδοση στη 

δοκιµασία ελέγχου της αναγνώρισης των µελών του σώµατος κυµαίνεται από 0-8 

βαθµούς. 

• Για τον έλεγχο της εκτέλεσης κινήσεων µε λεκτική περιγραφή χρησιµοποιήθηκαν 

δοκιµασίες αξιολόγησης των κινήσεων των άκρων, από την «κλίµακα 

αξιολόγησης, αντίληψης του σώµατος» (Cratty, 1979, όπως αναφέρεται στο 

Κουτσούκη, 1997, σσ. 253-256), καθώς και η δοκιµασία «σωµατικού σχήµατος» 

(Βάµβουκας, 1999). 

Το παιδί σε όρθια θέση εκτελεί κινήσεις των άκρων του έπειτα από απλές 

εντολές. Οι εντολές δίνονται προφορικά, και περιέχουν ένα ρήµα ενεργητικό που 

εφαρµόζεται σ’ ένα µέρος του σώµατος, όπως: σήκωσε το χέρι µε το οποίο 

γράφεις, τέντωσε και τα δυο σου χέρια µπροστά, λύγισε τους αγκώνες σου, λύγισε το 

ένα γόνατο ψηλά και τέλος, τέντωσε τα πόδια σου. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η εκτέλεση των ζητούµενων κινήσεων σωστά και χωρίς 

επιφυλάξεις.  

Βαθµολόγηση: Κάθε σωστή απάντηση του παιδιού στις προφορικές εντολές 

αξιολογείται µε 1 µονάδα, ενώ µε 0 µονάδες κάθε λανθασµένη. Οι εντολές 

επαναλαµβάνονται µέχρι δύο φορές πριν σηµειωθεί η απάντηση. Η επίδοση στη 

δοκιµασία ελέγχου της εκτέλεσης των κινήσεων µε λεκτική περιγραφή κυµαίνεται 

από 0-5 βαθµούς. 

Η συνολική επίδοση στην υποενότητα γνώση των σωµατικών όρων 

κυµαίνεται από 0-13 βαθµούς. 

 

β)  Αναπαραγωγή σωµατικών στάσεων  

 

Για την αξιολόγηση της ικανότητας αναπαραγωγής στάσεων του σώµατος 

καθώς και της στάσης γραφής, χρησιµοποιήσαµε δύο τεστ: 

• Η ικανότητα αναπαραγωγής στάσεων ελέγχθηκε µε την κατασκευή τεστ, που 

βασίζεται στις δραστηριότητες αντίληψης του σωµατικού σχήµατος και 

ειδικότερα στην εκµάθηση και αναπαραγωγή των διαφόρων θέσεων/ στάσεων του 

σώµατος µέσα στο χώρο (De Meur & Staes, 1990, σ.94).  

Οι τέσσερεις διαφορετικές στάσεις που παρουσιάζονται πάνω σε καρτέλες 

αναπαράγονται καθρεπτικά από το παιδί.  
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Το παιδί στέκεται όρθιο απέναντί µας και αναπαράγει µε το σώµα του τις στάσεις 

που του παρουσιάζονται στις καρτέλες (βλέπε παράρτηµα σσ. 259-260). 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η σωστή εκτέλεση κάθε επιµέρους χαρακτηριστικού της 

εικονιζόµενης στάσης: προσανατολισµός, ισορροπία, στάση των χεριών και στάση 

των ποδιών, ενώ µόνο στην τρίτη καρτέλα συµπεριλαµβάνεται και η σωστή 

εκτέλεση της στάσης των δακτύλων.  

Βαθµολόγηση: Κάθε επιµέρους χαρακτηριστικό της στάσης που εικονίζεται σε 

κάθε καρτέλα (προσανατολισµός, ισορροπία, στάση των χεριών, στάση των 

ποδιών, την στάση των δακτύλων), αξιολογείται χωριστά. Κάθε παράµετρος που 

εκτελείται σωστά πιστώνεται µε 1 µονάδα και µε 0 όποια εκτελεστεί λάθος. Κάθε 

σωµατική στάση µπορεί να επαναληφθεί µέχρι δύο φορές και στη συνέχεια 

αξιολογείται η σωστότερη εκτέλεση. Έτσι το τεστ αναπαραγωγής στάσεων µε 

παρουσία µοντέλου βαθµολογήθηκε από 0-17 βαθµούς. 

 

• Στην προσπάθειά µας να καταγράψουµε και να αξιολογήσουµε τη στάση του 

σώµατος του νηπίου κατά τη γραφή, χρησιµοποιήσαµε τη δραστηριότητα 

ελεύθερης γραφής ενός γράµµατος.  

Εφαρµόζοντας τη µέθοδο της παρατήρησης (De Ajurriaguera και συν., 1989,  

Poletti, 1999) κατά την ώρα που το νήπιο έγραφε γράµµα σε ένα αγαπηµένο του 

πρόσωπο, καταγράψαµε και αξιολογήσαµε τα βασικά χαρακτηριστικά της στάσης 

του: τοποθέτηση της κόλλας πάνω στο τραπέζι, στάση κεφαλής, τοποθέτηση χεριού 

γραφής, τοποθέτηση χεριού στήριξης, τοποθέτηση των ποδιών και συµµετοχή των 

ποδιών κατά τη γραφή. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η σωστή τοποθέτηση όλων των  µελών του σώµατος κατά 

τη γραφή.  

Βαθµολόγηση: Κάθε στοιχείο της στάσης γραφής που εκτελείται σωστά 

πιστώνεται µε 1 βαθµό και µε 0 όποιο εκτελεστεί λάθος. Η επίδοση του τεστ 

στάση του σώµατος κατά τη γραφή κυµαίνεται από 0-6  βαθµούς. 

Η συνολική επίδοση στην υποενότητα αναπαραγωγή των σωµατικών στάσεων 

κυµαίνεται από 0-23 βαθµούς. 
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γ)   Λεπτή κινητική ικανότητα  

 

Για τον έλεγχο της λεπτής κινητικότητας των δακτύλων χρησιµοποιήσαµε µια 

σειρά από τεστ:  

• Ο έλεγχος της δακτυλικής πράξης, πραγµατοποιήθηκε µε τη δοκιµασία µελέτης 

της ποιότητας της κίνησης των άνω άκρων «άγγιγµα του αντίχειρα» (Guilmain & 

Guilmain, 1986, σ.46).  

Έχοντας τα χέρια τεντωµένα και τα δάκτυλα σε διάσταση, ακουµπάµε, µε τη 

µέγιστη δυνατή ταχύτητα, την άκρη του αντίχειρα διαδοχικά µε την άκρη των 

υπόλοιπων δακτύλων του χεριού αρχίζοντας από το µικρό δάκτυλο (µικρός, 

παράµεσος, µέσος, δείκτης), έπειτα αντίστροφα (δείκτης, µέσος, παράµεσος, 

µικρός). Η δοκιµασία εκτελείται από το παιδί κατόπιν επίδειξης, πρώτα µε το δεξί 

και ύστερα µε το αριστερό χέρι.  

Κριτήριο αξιολόγησης: Κάθε δάκτυλο αγγίζεται µόνο µια φορά µε τον αντίχειρα 

κατά την κίνηση από τον µικρό προς το δείκτη και αντίστροφα. Οποιαδήποτε 

αλλαγή στη σειρά των δακτύλων θεωρείται ως αποτυχηµένη εκτέλεση της 

δοκιµασίας, η οποία µπορεί να επαναληφθεί µέχρι δύο φορές σε κάθε χέρι (δεξί 

και αριστερό).  

Βαθµολόγηση: Στη δοκιµασία αυτή βαθµολογείται η επιτυχής εκτέλεση σε κάθε 

χέρι µε 1 µονάδα και µε 0 µονάδες η λανθασµένη. Η επίδοση στη δοκιµασία 

ελέγχου της δακτυλικής πράξης κυµαίνεται από 0-2 βαθµούς. 

 

• Η γνώση και διάκριση των δακτύλων, αξιολογήθηκε µε το «τεστ γνώσης των 

δακτύλων» των Galifret-Granjon (1984, σσ. 87-120) όπως τροποποιήθηκε και 

περιγράφεται από τους De Lièvre και  Staes  (1993, σ.127).  

Με τους αγκώνες και τις παλάµες να ακουµπάνε πάνω στο τραπέζι και τα 

δάκτυλα ανοιχτά, κρύβουµε την παλάµη του παιδιού µε ένα φύλλο χαρτί ώστε να 

µη φαίνονται τα δάκτυλά του. Στη συνέχεια ακουµπάµε δύο δάχτυλα και, αφού 

αφαιρέσουµε το χαρτί, του ζητάµε να µας δείξει ποια δάκτυλα και µε ποια σειρά 

τα ακουµπήσαµε. Τα δάκτυλα που ακουµπάµε διαδοχικά, πρώτα στο δεξί και 

έπειτα στο αριστερό χέρι, είναι τα εξής ζευγάρια: αντίχειρας και µικρός, δείκτης 

και µέσος, µέσος και παράµεσος. Η δοκιµασία εκτελείται κατόπιν δοκιµής και 
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µέχρι δύο προσπάθειες σε κάθε ζευγάρι δακτύλων. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Το παιδί πρέπει να δείξει τα δάκτυλα µε τη σωστή σειρά 

που τα ακουµπήσαµε.  

Βαθµολόγηση: Κάθε ζευγάρι δακτύλων που αναγνωρίζεται µε τη σωστή σειρά 

(πρώτα στο δεξί, έπειτα στο αριστερό χέρι), πιστώνεται µε 1 µονάδα και µε 0 

µονάδες κάθε λανθασµένη αναγνώριση. Η επίδοση στη δοκιµασία αντίληψης και 

διάκρισης των δακτύλων κυµαίνεται από 0-6 βαθµούς. 

 

• Για την αξιολόγηση της ικανότητας αναπαραγωγής κινήσεων µε τα χέρια και τα 

δάκτυλα, χρησιµοποιήθηκαν 12 κινήσεις µε τα χέρια από το «τεστ µίµησης 

χειρονοµιών» (Berges & Lezine, 1972), τις οποίες το παιδί πρέπει να µιµηθεί 

όντας καθισµένο απέναντι από τον ερευνητή. Η αναπαραγωγή των χειρονοµιών 

είναι καθρεπτική.  

Οι κινήσεις των χεριών που ζητήσαµε να µιµηθεί το παιδί απεικονίζονται στο 

κριτήριο της έρευνάς µας (βλέπε παράρτηµα σσ. 263-264). 

Κριτήριο αξιολόγησης: Οι άµεσες απαντήσεις που σέβονται το σχήµα και τον 

προσανατολισµό της προτεινόµενης χειρονοµίας. Κάθε χειρονοµία µπορούµε να 

την επαναλάβουµε µέχρι δύο φορές. 

Βαθµολόγηση: Κάθε δοκιµασία που εκτελείται σωστά βαθµολογείται µε 1 µονάδα 

και µε 0 µονάδες κάθε λάθος εκτέλεση. Έτσι συνολικά το «τεστ µίµησης 

χειρονοµιών» αξιολογήθηκε µε 0-12 βαθµούς.  

 

• Η λαβή γραφής του νηπίου αξιολογήθηκε µέσα από τη δραστηριότητα ελεύθερης 

γραφής ενός γράµµατος, που περιγράψαµε στην υποενότητα αναπαραγωγής 

σωµατικών στάσεων. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Το κράτηµα του µολυβιού ανάµεσα στο δείκτη και τον 

αντίχειρα, ενώ ο µέσος στηρίζει το εργαλείο γραφής (De Ajurriaguera, 1989, 

Berthet, 1999, Poletti, 1999). 

Βαθµολόγηση: Η σωστή λαβή του µολυβιού µε βάση τα παραπάνω κριτήρια, 

πιστώνεται µε 1 βαθµό ενώ η λανθασµένη µε 0. Η επίδοση στη δοκιµασία της 

λαβής γραφής κυµαίνεται από 0-1 βαθµό. 

Η συνολική επίδοση στην υποενότητα της λεπτής κινητικής ικανότητας 

κυµαίνεται από 0-21 βαθµούς. 
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δ)  Πλευρική κυριαρχία  

 

Για τον προσδιορισµό της πλευρικής προτίµησης που εµφανίζουν τα νήπια 

στην χρήση του χεριού, του ποδιού, του µατιού και του αυτιού χρησιµοποιήσαµε τρεις 

διαφορετικές δοκιµασίες για κάθε µέλος (χέρι, πόδι, µάτι, αυτί), δηλαδή συνολικά 12 

δοκιµασίες.  

• Ο έλεγχος της πλευρικής κυριαρχίας του χεριού πραγµατοποιήθηκε µε τις 

δοκιµασίες γραφής του ονόµατος, κόψιµο µε ψαλίδι (Jolivet, 1996, Ζακοπούλου, 

2001) και «πέταγµα αντικειµένου σε στόχο που βρίσκεται στο πάτωµα» για παιδιά 

4-6 ετών των Guilmain και Guilmain (1986, σ.52).  

Στην πρώτη δοκιµασία, το παιδί κάθεται, τοποθετούµε µπροστά του ένα φύλλο 

χαρτί και του ζητάµε να πάρει το µολύβι και να γράψει το όνοµά του (η 

δοκιµασία πραγµατοποιείται δύο φορές). Η απάντηση δεξί (∆), αριστερό (Α) ή 

αµφίχειρας (Αµφι) στη δοκιµασία, αφορά το αποτέλεσµα και των δύο 

προσπαθειών. 

Στη δεύτερη δοκιµασία, το παιδί βρίσκεται σε καθιστή στάση και τοποθετούµε 

µπροστά του ένα ψαλίδι και µια κόλλα χαρτί που πάνω της έχουµε σχηµατίσει ένα 

τετράγωνο 5x5 εκατοστά. Στη συνέχεια ζητάµε από το παιδί να πάρει το ψαλίδι 

και να κόψει αυτό το τετράγωνο πάνω στις γραµµές (η δοκιµασία 

επαναλαµβάνεται δύο φορές). Η απάντηση ∆, Α ή Αµφι στη δοκιµασία αφορά το 

αποτέλεσµα και των δύο προσπαθειών. 

Στην τρίτη δοκιµασία, το παιδί είναι σε όρθια θέση µε τα πόδια κλειστά και τα 

χέρια τεντωµένα και κολληµένα στο σώµα του (σε στάση προσοχής). Μπροστά 

του σε µικρή απόσταση τοποθετούµε ένα στεφάνι και στα πόδια του βάζουµε ένα 

σακουλάκι ισορροπίας14. Έπειτα, του ζητάµε, µόλις ακούσει το σύνθηµα, να 

πιάσει το σακουλάκι µε το ένα χέρι και να το πετάξει µέσα στο στεφάνι (η 

δοκιµασία επαναλαµβάνεται τρεις φορές). Η απάντηση ∆ ή Α ή Αµφι στη 

δοκιµασία αφορά το αποτέλεσµα και των τριών προσπαθειών. 

Κριτήριο αξιολόγησης: η σταθερότητα στη χρήση του ίδιου χεριού (∆ ή Α), κατά 

τη γραφή, το κόψιµο µε το ψαλίδι και το πέταγµα αντικειµένου σε στόχο.  

 
                                                 
14 Σακουλάκι µε σπόρους ντυµένο µε ύφασµα ή άλλο υλικό που χρησιµοποιείται στην εκτέλεση 
ψυχοκινητικών ασκήσεων. 
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• Η πλευρική κυριαρχία του ποδιού ελέγχθηκε µε τη βοήθεια των δοκιµασιών  

«αναπήδηση σε κουτσό» (Derivière, χ.χ, Guilmain & Guilmain, 1986, σσ.72-73), 

«σπρώξιµο αντικειµένου µε το ίδιο πόδι» (Jolivet, 1996, σ.72) και τη δοκιµασία 

«κλωτσιά αντικειµένου µε δύναµη» χωρίς καθορισµένο στόχο (“shooting-test” των 

Zazzo και Galifret-Granjon, 1984, σ.32), όπως τροποποιήθηκαν για τις ανάγκες 

της δικής µας έρευνας.  

Για την πραγµατοποίηση της πρώτης δοκιµασίας το παιδί στέκεται όρθιο µε τα 

πόδια κλειστά και µε το σύνθηµα κάνει κουτσό πάνω στη γραµµή µήκους 3 

µέτρων  που έχουµε χαράξει στο πάτωµα (η δοκιµασία εκτελείται δύο φορές). Η 

απάντηση ∆ ή Α  στη δοκιµασία αφορά το αποτέλεσµα και των δύο προσπαθειών.  

Για την πραγµατοποίηση της δεύτερης δοκιµασίας το παιδί στέκεται όρθιο µε τα 

πόδια κλειστά πίσω από το σακουλάκι ισορροπίας και µε το σύνθηµα αρχίζει να 

σπρώχνει το σακουλάκι πάνω στη γραµµή χρησιµοποιώντας το ίδιο πόδι µέχρι το 

τέλος της διαδροµής (η δοκιµασία εκτελείται δύο φορές). Η απάντηση ∆ ή Α  στη 

δοκιµασία αφορά το αποτέλεσµα και των δύο προσπαθειών. 

Για την πραγµατοποίηση της τρίτης δοκιµασίας το παιδί στέκεται όρθιο µε 

κλειστά πόδια πίσω από το σακουλάκι ισορροπίας και µε το σύνθηµα το κλοτσά 

όσο πιο δυνατά µπορεί (η δοκιµασία εκτελείται τρεις φορές).  Η απάντηση ∆ ή Α  

στη δοκιµασία αφορά το αποτέλεσµα και των τριών προσπαθειών. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Στις τρεις δοκιµασίες για τον έλεγχο της πλευρικής 

κυριαρχίας του ποδιού, βασικό κριτήριο αξιολόγησης αποτέλεσε η αυτόµατη 

επιλογή / προβολή του ∆ ή Α ποδιού  στο άκουσµα του ηχητικού ερεθίσµατος 

καθώς και η επιτυχής εκτέλεση της δραστηριότητας µε σταθερότητα και 

οµοιογένεια στη χρήση του.  

 

• Για την εκτίµηση της πλευρικής κυριαρχίας του µατιού οι δοκιµασίες που 

χρησιµοποιήσαµε είναι: το «κοίταγµα µέσα από µια τρύπα στο χαρτί» (“sighting-

test” των Zazzo και Galifret-Granjon, 1984, σ.30), η δοκιµασία «κοίταγµα µέσα 

από το µονοκιάλι» (Τραυλός, 1998, σσ.35-36), και η δοκιµασία «κοίταγµα µέσα 

από το µεγεθυντικό φακό» του Αθηνά τεστ (Παρασκευόπουλος και συν.,1999). 

Στην πρώτη δοκιµασία δίνουµε στο παιδί ένα φύλλο χαρτί µε µια τρύπα,  ενός 

εκατοστού, στη µέση. Του δείχνουµε ένα µικρό αντικείµενο στην αίθουσα και του 

ζητάµε να φέρει το φύλλο στο πρόσωπό του και να κοιτάξει το αντικείµενο µέσα 
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από την τρύπα. 

Στη δεύτερη δοκιµασία δίνουµε στο παιδί ένα µεγεθυντικό φακό και του ζητάµε 

να πλησιάσει το µάτι του και να παρατηρήσει τη βίδα της ξύστρας.   

Στην τρίτη δοκιµασία δίνουµε στο παιδί ένα ρολό χαρτί διαµέτρου 2 εκατοστών 

και του ζητάµε να το φέρει στο ένα του µάτι για να παρατηρήσει τα αντικείµενα 

που βρίσκονται στον τοίχο.  

Και οι τρεις δοκιµασίες εκτελούνται από δύο φορές, ενώ οι απαντήσεις ∆ ή Α 

αφορούν το αποτέλεσµα και των δύο προσπαθειών σε κάθε δοκιµασία. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Στις τρεις δοκιµασίες για τον έλεγχο της πλευρικής 

κυριαρχίας του µατιού, βασικό κριτήριο αξιολόγησης αποτέλεσε η σταθερή, 

οµοιογενής  χρήση του ενός µατιού ∆ ή Α.  

 

• Ο έλεγχος της πλευρικής κυριαρχίας του αυτιού πραγµατοποιήθηκε µε τις 

δοκιµασίες: βάλε το ρολόι στο αυτί σου του Αθηνά τεστ για τον προσδιορισµό της 

πλευρίωσης (Παρασκευόπουλος και συν.,1999), την δοκιµασία βάλε το αυτί σου 

στο τραπέζι και βάλε το αυτί σου κοντά στο ραδιόφωνο, που κατασκευάστηκαν 

από µας για τις ανάγκες της έρευνας.  

Το παιδί κάθεται απέναντι από τον ερευνητή, παίρνει το ρολόι και το βάζει στο 

αυτί του για να ακούσει τον ήχο που κάνει. 

Στη συνέχεια ακουµπά το αυτί του στο τραπέζι για να ακούσει τι γίνεται από 

κάτω (παράγουµε έναν ελαφρύ ήχο τρίβοντας το τραπέζι). 

Στην τελευταία δοκιµασία το παιδί σκύβει και βάζει το αυτί του κοντά στο 

ραδιόφωνο που βρίσκεται στο τραπέζι, προσπαθώντας να διακρίνει τι παίζει, σε 

πολύ χαµηλή ένταση.  

Κριτήριο αξιολόγησης: Στις τρεις δοκιµασίες για τον έλεγχο της πλευρικής 

κυριαρχίας του αυτιού, βασικό κριτήριο αξιολόγησης αποτέλεσε η σταθερή, 

οµοιογενής χρήση του ενός αυτιού ∆ ή Α.  

 

Βαθµολόγηση: Η πλευρική κυριαρχία (χεριού, ποδιού, µατιού και αυτιού) 

βαθµολογήθηκε σαν µία δοκιµασία στο σύνολο του κριτηρίου.  Η συνολική επίδοση 

στην υποενότητα της πλευρικής κυριαρχίας κυµαίνεται από 0-1 βαθµό. Με βαθµό 1 

αξιολογείται η απόλυτη οµοιογένεια (∆ ή Α) του χεριού, ποδιού, µατιού και αυτιού, 

σε όλες τις δοκιµασίες, ενώ µε 0 βαθµολογείται η ετερογενής χρήση των δεικτών 



 

133

πλευρικής προτίµησης. Στις δοκιµασίες πλευρικής κυριαρχίας του χεριού, οι 

απαντήσεις Αµφί, θεωρήθηκαν ετερογενείς απαντήσεις και έλαβαν βαθµό 0.   

 

2.2.4.1.2 Η δόµηση του χώρου  

 

α)   Γνώση των εννοιών  του χώρου  

 

Προκειµένου να αξιολογήσουµε τη γνώση των εννοιών του χώρου 

χρησιµοποιήσαµε: 

• Τους πίνακες κατακτήσεων της δόµησης του χώρου (De Lièvre & Staes, 1993, 

σ.323, Vaivre-Douret, 1999, σσ. 24-25). Οι όροι που ζητήσαµε να αναγνωρίσουν 

τα παιδιά είναι: πάνω, µπροστά, πίσω, ανάµεσα, κάτω, µέση, στενό, φαρδύ, 

τετράγωνο, τρίγωνο. 

Το παιδί κάθεται απέναντι µας και έχει µπροστά του τρία αντικείµενα (κουτάκι, 

ξύστρα, γόµα). Του ζητάµε π.χ. να βάλει την ξύστρα πάνω στο κουτάκι, µπροστά 

από το κουτάκι, κ.τ.λ. Στη συνέχεια του ζητάµε να µας δείξει ποιο αντικείµενο 

είναι πιο φαρδύ και ποιο πιο στενό: το µολύβι ή η ρίγα. Τέλος του παρουσιάζουµε 

στο τραπέζι διάφορα σχήµατα και του ζητάµε να µας δείξει ποιο είναι το 

τετράγωνο και ποιο το τρίγωνο (βλέπε παράρτηµα σ. 265). 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η αναγνώριση των εννοιών του χώρου σωστά και µε 

σιγουριά.  

Βαθµολόγηση: Οι σωστές απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις των χωρικών 

όρων πιστώνονται µε 1 µονάδα έκαστη, ενώ οι λανθασµένες µε 0. Έτσι η επίδοση 

στο τεστ γνώσης των εννοιών του χώρου κυµαίνεται από 0-10 βαθµούς. 

 

• Τη δοκιµασία «αντιγραφή ενός µοντέλου από έξι µπάλες» (Βάµβουκας, 1999), για 

την κατανόηση των χωρικών σχέσεων. 

∆εδοµένης µιας φιγούρας από έξι κύκλους διαφορετικής διάστασης, ζητάµε από 

το παιδί να την αντιγράψει σεβόµενο τη σχετική θέση και τη διάσταση των 

κύκλων. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Ο σωστός αριθµός των κύκλων (1 βαθµό), η σωστή 

διάσταση (1 βαθµό) και  διάταξή τους (1 βαθµό).  

Βαθµολόγηση: Για καθένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που εκτελείται µε 
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επιτυχία, η δοκιµασία πιστώνεται µε 1 βαθµό, ενώ όσα κριτήρια δεν επιτεύχθηκαν 

βαθµολογήθηκαν µε 0. Η επίδοση της δοκιµασίας κατανόησης των χωρικών 

σχέσεων κυµαίνεται έτσι από 0-3 βαθµούς. 

 

• Επτά ερωτήµατα, που κατασκευάσαµε, για τον έλεγχο της γνώσης των εννοιών 

του ειδικού χώρου γραφής.  

Ζητάµε από το παιδί να µας δείξει πάνω σε ένα λευκό φύλλο χαρτιού, ποια είναι: 

η πάνω µεριά της κόλλας, η κάτω, η δεξιά, η αριστερή καθώς και το σηµείο απ’ 

όπου αρχίζουµε να γράφουµε. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε στο παιδί ένα φύλλο 

χαρτί µε µια ευθεία γραµµή χαραγµένη πάνω του και του ζητάµε να µας δείξει 

ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος της γραµµής. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η σωστή και σίγουρη απάντηση σε κάθε ερώτηµα. 

Βαθµολόγηση: Κάθε σωστή απάντηση πιστώνεται µε 1 βαθµό, ενώ κάθε 

λανθασµένη µε 0. Η συνολική επίδοση στα ερωτήµατα ελέγχου της γνώσης των 

εννοιών του ειδικού χώρου κυµαίνεται από 0-7 βαθµούς. 

Η συνολική επίδοση στην υποενότητα γνώση των εννοιών του χώρου 

κυµαίνεται από 0-20 βαθµούς. 

 

β)   Γνώση του δεξιά-αριστερά  

 

Για να ελέγξουµε τη γνώση των εννοιών δεξιά-αριστερά κατασκευάσαµε ένα 

τεστ χρησιµοποιώντας: 

• Το «τεστ παρατήρησης της έννοιας δεξιά και αριστερά» πάνω στο ίδιο το άτοµο 

και πάνω σε κάποιον άλλο (Guilmain  & Guilmain, 1986, σ.55) και το τεστ 

«αξιολόγησης της αντίληψης του χώρου και προσανατολισµού κατεύθυνσης» του 

κριτηρίου «αξιολόγησης της αδρής και λεπτής κινητικότητας» (Motor Development 

Clinic, University of Alberta, 1986, όπως αναφέρεται στο Κουτσούκη, 1997, σ. 

284). 

Το παιδί βρίσκεται σε όρθια στάση µε τα χέρια κολληµένα στους γοφούς και του 

ζητάµε να κινήσει µόνο τα µέλη που του λέµε: σήκωσε µόνο το δεξί χέρι, σήκωσε 

και τα δύο χέρια συγχρόνως, σήκωσε µόνο το αριστερό πόδι, πήδηξε και µε τα δύο 

πόδια συγχρόνως, πιάσε µε το δεξί χέρι το αριστερό αυτί, κλείσε µε το δεξί χέρι το 

αριστερό µάτι, δείξε µου το δεξί µου χέρι, δείξε µου το αριστερό µου αυτί, το 
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σακουλάκι βρίσκεται δεξιά ή αριστερά από σένα;, το καρεκλάκι βρίσκεται δεξιά ή 

αριστερά από σένα;. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η σωστή και χωρίς επιφύλαξη απάντηση από το παιδί. 

Βαθµολόγηση: Κάθε ερώτηµα που απαντήθηκε σωστά αξιολογήθηκε µε 1 µονάδα 

και µε 0 µονάδες οι λάθος απαντήσεις. Έτσι η επίδοση στο τεστ γνώσης των 

εννοιών δεξιά-αριστερά κυµάνθηκε µεταξύ 0-10 βαθµούς. 

 

γ)   Χωρικός προσανατολισµός 

 

Η ικανότητα του παιδιού να προσανατολίζει τα αντικείµενα στο γενικό χώρο 

και στον ειδικό χώρο γραφής, αξιολογήθηκε µε τη βοήθεια δύο τεστ: 

• Το τεστ «δεξιού-αριστερού προσανατολισµού» του Piaget-Head (περιγράφεται από 

την Galifret-Granjon, 1984, σσ. 50-57), όπως διαµορφώθηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας. 

Τοποθετούµε πάνω στο τραπέζι τρία αντικείµενα (µια ξύστρα, ένα κουτάκι και 

µια γόµα) το ένα δίπλα στο άλλο. Στη συνέχεια ρωτάµε το παιδί: η γόµα βρίσκεται 

δεξιά ή αριστερά από το κουτάκι;, το κουτάκι βρίσκεται δεξιά ή αριστερά από την 

ξύστρα;, η ξύστρα βρίσκεται δεξιά ή αριστερά από το κουτάκι;. 

Βαθµολόγηση: Κάθε σωστή απάντηση που δίνει το παιδί πιστώνεται µε 1 βαθµό 

ενώ οι λανθασµένες µε 0. Η επίδοση στη δοκιµασία «δεξιού-αριστερού 

προσανατολισµού» κυµαίνεται από 0-3 βαθµούς. 

 

• Το «ιχνογράφηµα κατόπιν υπαγόρευσης» το οποίο κατασκευάσαµε για τις ανάγκες 

της έρευνας.  

Το παιδί κάθεται και τοποθετούµε µπροστά του µια λευκή κόλλα και του ζητάµε  

να ζωγραφίσει: στη µέση της κόλλας ένα σπίτι, δεξιά από το σπίτι ένα δέντρο, πάνω 

από το σπίτι και στη δεξιά µεριά τον ήλιο, πάνω από το σπίτι και στην αριστερή 

µεριά ένα σύννεφο, αριστερά από το σπίτι ένα λουλούδι.  

Βαθµολόγηση: Κάθε σωστή τοποθέτηση στο ιχνογράφηµα πιστώνεται µε 1 βαθµό 

ενώ οι λανθασµένες µε 0. Η επίδοση στη δοκιµασία αυτή κυµαίνεται από 0-5 

βαθµούς.  

Η συνολική βαθµολόγηση της υποενότητας προσανατολισµός στο χώρο 

κυµαίνεται από 0-8 βαθµούς. 
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2.2.4.1.3 Η δόµηση του χρόνου 

 

α)   Γνώση  της έννοιας της τάξης και διαδοχής 

 

Για την αξιολόγηση της γνώσης της έννοιας της τάξης και διαδοχής 

χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω δοκιµασίες:  

•  «Ταξινόµηση των ενεργειών» (Βάµβουκας, 1999).  

Παίρνουµε τρία διαφορετικά αντικείµενα και τα αφήνουµε ένα-ένα πάνω στο 

τραπέζι ανακατεύοντας τη σειρά άφιξής τους, στη συνέχεια ζητάµε από το παιδί 

να µας δείξει τη σειρά µε την οποία εµφανίστηκαν. Η ίδια δραστηριότητα 

επαναλαµβάνεται µε τέσσερα και πέντε αντικείµενα. Ενώ το παιδί καλείται να 

ανταποκριθεί στα ερωτήµατα: ποιο αντικείµενο έφερα πρώτο; µετά; και στο τέλος; 

Κριτήριο αξιολόγησης: Τα αντικείµενα πρέπει να δειχθούν µε τη σωστή σειρά 

άφιξης τους πάνω στο τραπέζι  

Βαθµολόγηση: Η σωστή αναγνώριση των αντικειµένων πιστώθηκε µε ένα βαθµό, 

ενώ η λανθασµένη µε 0 (1 βαθµός για τα τρία αντικείµενα, 1 βαθµός για τα 

τέσσερα και 1 βαθµός για τα πέντε αντικείµενα). Η δοκιµασία «ταξινόµηση των 

ενεργειών» έλαβε συνολικά από 0-3 βαθµούς. 

• «Εκτέλεση κινήσεων µε συγκεκριµένη σειρά» (Jolivet, 1996, σ. 73). 

Ζητάµε από το παιδί να εκτελέσει µε τη σειρά τρεις διαδοχικές κινήσεις. Πρώτα 

ακούει τη λεκτική διατύπωση και στη συνέχεια εκτελεί την κινητική αλυσίδα. 

Συνολικά, το παιδί καλείται να εκτελέσει τρεις κινητικές αλυσίδες:  

Κάνε ένα παλαµάκι, µετά σήκωσε τα χέρια σου ψηλά και µετά κλείσε τα 

µάτια σου. 

Κάνε ένα παλαµάκι, µετά σήκωσε τα χέρια σου ψηλά και ταυτόχρονα (ή 

µαζί) κλείσε τα µάτια σου.  

Κάνε ένα παλαµάκι, µετά σήκωσε τα χέρια σου ψηλά, αφού πριν 

κλείσεις τα µάτια σου. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Οι κινήσεις πρέπει να εκτελεστούν µε τη σειρά που του 

ζητούνται σε κάθε κινητική αλυσίδα  

Βαθµολόγηση: 1 βαθµός για κάθε κινητική αλυσίδα που εκτελείται σωστά και 0 

βαθµούς για κάθε όποια εκτελείται λάθος. Η δοκιµασία «εκτέλεση κινήσεων µε 
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συγκεκριµένη σειρά» έλαβε συνολικά από 0-3 βαθµούς. 

 

• «Προφορική αναπαραγωγή λέξεων» (Βάµβουκας, 1999). 

Το παιδί αναπαράγει προφορικά µια δεδοµένη διαδοχή τριών λέξεων, των οποίων 

το πρώτο φώνηµα ή η πρώτη συλλαβή είναι ίδιες (π.χ. γη-γίδα-γήπεδο). Η 

δοκιµασία αυτή αποτελείται συνολικά από 6 τριάδες λέξεων (βλέπε παράρτηµα σ. 

268), τις οποίες καλείται να επαναλάβει το παιδί, µετά από µας (κάθε τριάδα 

µπορεί να επαναληφθεί µέχρι δύο φορές). 

Κριτήριο αξιολόγησης: Να επαναλάβει στη σειρά και σωστά κάθε τριάδα λέξεων 

που ακούει.  

Βαθµολόγηση: Κάθε τριάδα λέξεων που επαναλαµβάνεται σωστά βαθµολογείται 

µε 1 βαθµό, ενώ όσες επαναλαµβάνονατι λάθος µε 0 βαθµούς. Η επίδοση στη 

δοκιµασία «προφορική αναπαραγωγή λέξεων» κυµαίνεται από 0-6 βαθµούς. 

Οι δοκιµασίες ελέγχου της γνώσης της έννοιας της τάξης και διαδοχής 

συγκεντρώνουν συνολικά ένα σκορ που κυµαίνεται από 0-12 βαθµούς. 

 

β)   Γνώση της έννοιας του ρυθµού 

 

Ο έλεγχος της γνώσης της έννοιας του ρυθµού πραγµατοποιήθηκε µε: 

• Το τεστ «ακουστικής διαφοροποίησης» του Βάµβουκα (1999).  

Παράγουµε, χτυπώντας µε το µολύβι πάνω στο τραπέζι, δύο απλές ρυθµικές 

δοµές και ζητάµε στο παιδί να µας πει αν είναι όµοιες ή διαφορετικές. Το τεστ 

αποτελείται από τρία ζεύγη ρυθµικών δοµών (κάθε ζεύγος µπορεί να επαναληφθεί 

µέχρι δύο φορές) (βλέπε παράρτηµα σ. 269). 

Κριτήριο αξιολόγησης: η σωστή διάκριση των ρυθµικών δοµών µε σιγουριά και 

στις τρεις δοκιµασίες του τεστ.  

Βαθµολόγηση: Κάθε σωστή ακουστική διάκριση πιστώνεται µε 1 βαθµό, ενώ κάθε 

λανθασµένη µε 0. Η επίδοση στο τεστ «ακουστικής διαφοροποίησης» κυµαίνεται 

από 0-3 βαθµούς. 

 

• Το τεστ «αναπαραγωγής ρυθµικών δοµών» της  Stambak (1984, σσ. 241-259, 

Pireyre, 2000, σσ.32-43),  όπως διαµορφώθηκε για τις ανάγκες της έρευνας. 

Χρησιµοποιήσαµε µόνο τις 5 από τις 21 δοκιµασίες που προτείνονται από την 
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ερευνήτρια, η επιλογή των οποίων έγινε µε τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε από 

την πιλοτική έρευνα, αλλά και για λόγους συντόµευσης της επίδοσης του 

κριτηρίου (βλέπε παράρτηµα, σ. 269). Χτυπάµε πάνω στο τραπέζι µε το µολύβι  

τη  ρυθµική δοµή, έπειτα, το παιδί, προσπαθεί  να εκτελέσει τη δοκιµασία 

χτυπώντας µε το µολύβι του τον ίδιο ρυθµό  πάνω στο τραπέζι (κάθε δοκιµασία 

µπορεί να επαναληφθεί µέχρι δύο φορές).  

Κριτήριο αξιολόγησης: η αναπαραγωγή θεωρείται σωστή µόνο όταν διακρίνονται 

οι βραχείς από τους µακρούς χρόνους και όταν ο αριθµός των χτύπων είναι ο 

σωστός. 

Βαθµολόγηση: Κάθε ρυθµική δοµή που αναπαράγεται σωστά αξιολογείται µε 1 

βαθµό και κάθε λανθασµένη µε 0. Η επίδοση στο τεστ «αναπαραγωγής ρυθµικών 

δοµών» κυµαίνεται από 0-5 βαθµούς. 

 

• Τη δοκιµασία τοποθέτησης σχηµάτων σύµφωνα µε ένα ρυθµό (De Lièvre & Staes, 

1993). 

Τοποθετούµε στη σειρά τα σχήµατα: κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο (βλέπε 

παράρτηµα, σ. 269). Έπειτα ζητάµε από τα παιδιά να συνεχίσουν την τοποθέτηση 

των σχηµάτων στην ίδια σειρά και µε τον ίδιο ρυθµό διαδοχής που τους 

παρουσιάσαµε.  

Κριτήριο αξιολόγησης: Η σωστή διαδοχή των σχηµάτων (1 βαθµό) και ο σωστός 

προσανατολισµός του τριγώνου (1 βαθµό). 

Βαθµολόγηση: Κάθε σωστή απάντηση πιστώνεται µε 1 βαθµό ενώ κάθε λάθος 

απάντηση µε 0. Η δοκιµασία τοποθέτησης σχηµάτων σύµφωνα µε ένα ρυθµό έλαβε 

από 0-2 βαθµούς. 

Οι δοκιµασίες γνώσης της έννοιας του ρυθµού συγκεντρώνουν ένα σκορ που 

κυµαίνεται συνολικά από 0-10 βαθµούς. 

 

 

2.2.4.2 ∆οκιµασίες ελέγχου της γραφοκινητικής δεξιότητας και η µέθοδος 

βαθµολόγησής τους 

 

Για την αξιολόγηση της γραφοκινητικής δεξιότητας των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας που έλαβαν µέρος στην έρευνα, χρησιµοποιήθηκαν δοκιµασίες µέτρησης του 
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οπτικο-κινητικού συντονισµού, της γνώσης του γραφικού χώρου και του γραφικού 

κώδικα.  

 

α)   Οπτικο-κινητικός συντονισµός  

 

Ο έλεγχος του οπτικο-κινητικού συντονισµού πραγµατοποιήθηκε µε 

δοκιµασίες αντιγραφής σχηµάτων µε παρουσία µοντέλου και αναπαραγωγής 

σχηµάτων από µνήµης:  

• Για την αξιολόγηση της ικανότητας αντιγραφής σχηµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι 6 

από τις 9 δοκιµασίες του τεστ «γραφική δοκιµασία οργάνωσης της αντίληψης για 

παιδιά 4 έως 6 ετών» (épreuve graphique d’organisation perceptive pour enfants 

de 4 à 6 ans) (Santucci, 1984, σσ.402-429), οι οποίες επιλέχθηκαν έπειτα από την 

πιλοτική επίδοση του κριτηρίου. 

Αφού εξασφαλίσουµε µια καλή στάση εργασίας στο παιδί, του παρουσιάζουµε 

µία - µία τις κάρτες µε τα γεωµετρικά σχήµατα και του ζητάµε να τα αντιγράψει 

όσο πιο πιστά γίνεται πάνω στο χαρτί. Τα έξι γεωµετρικά σχήµατα 

παρουσιάζονται στο παράρτηµα (σ. 270).   

Κριτήρια αξιολόγησης:  Η επιτυχής αντιγραφή κάθε γεωµετρικού σχήµατος, 

προϋποθέτει συγκεκριµένα κριτήρια επιτυχίας: 

- Σχήµα 1 (σταυρός): οι δύο ευθείες πρέπει να τέµνονται ξεκάθαρα. 

- Σχήµα 2 (τετράγωνο): οι τέσσερις γωνίες να είναι ορθές, κατά προσέγγιση. 

- Σχήµα 3 (κύκλοι που τέµνονται): η τοµή των δύο κύκλων και η τήρηση 

του προσανατολισµού τους.    

- Σχήµα 4 (ανοιχτό τετράγωνο): ο προσανατολισµός του ανοίγµατος να 

είναι προς τα πάνω και η γραµµή να εφάπτεται στην κάτω δεξιά γωνία του 

τετραγώνου. Μικρές αποκλίσεις (π.χ. ελαφριά διατοµή ή αποµάκρυνση 

της γραµµής) από το τετράγωνο λαµβάνονται ως σωστές.  

- Σχήµα 5 (κύκλοι ο ένας πάνω στον άλλο): οι δύο κύκλοι να βρίσκονται ο 

ένας πάνω στον άλλο. Μια ελαφριά διατοµή ή αποµάκρυνση θεωρούνται 

σωστές. 

- Σχήµα 6 (τετράγωνο): προσανατολισµός του τετραγώνου να είναι µε τη 

µία γωνία προς τα κάτω και οι τέσσερις γωνίες να είναι ξεκάθαρες.  

Βαθµολόγηση: Κάθε σχήµα που αντιγράφεται σωστά, µε βάση τα παραπάνω 
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κριτήρια, πιστώνεται µε 1 βαθµό, ενώ όσα σχήµατα δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις αυτές, πιστώνονται µε 0 βαθµούς. Έτσι η συνολική επίδοση στο 

τεστ αντιγραφής γεωµετρικών σχηµάτων κυµαίνεται από 0-6 βαθµούς. 

 

• Για την αναπαραγωγή σχηµάτων από µνήµης, χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία 

αναπαραγωγή από µνήµης ενός ιχνογραφήµατος σε διαφορετικές θέσεις (De Lièvre 

& Staes, 1993, σ.70), όπως τροποποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας.  

Κάθε ιχνογράφηµα παρουσιάζεται στο παιδί σε µια καρτέλα, την οποία παρατηρεί 

για 4 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια κρύβουµε την καρτέλα και ζητάµε από το παιδί 

να φτιάξει πάνω στο χαρτί την εικόνα που µόλις είδε. Η διαδικασία αυτή 

συνεχίζεται και για τα πέντε διαφορετικά ιχνογραφήµατα που πρέπει να 

αναπαράγει από µνήµης το παιδί (βλέπε παράρτηµα, σ. 270). 

Κριτήριο αξιολόγησης: η σωστή αναπαραγωγή και ο προσανατολισµός του 

ιχνογραφήµατος. 

Βαθµολόγηση:  Κάθε σωστή εκτέλεση βαθµολογείται µε 1 βαθµό ενώ κάθε 

λανθασµένη µε 0 βαθµούς. Η επίδοση στη δοκιµασία αναπαραγωγή σχηµάτων 

από µνήµης κυµαίνεται από 0-5 βαθµούς. 

Η συνολική βαθµολόγηση της υποενότητας αξιολόγησης του οπτικοκινητικού 

συντονισµού κυµαίνεται από 0-11 βαθµούς. 

 

β)   Γνώση του γραφικού χώρου 

 

Η γνώση του γραφικού χώρου αξιολογήθηκε µέσα από τη δραστηριότητα 

ελεύθερης γραφής ενός γράµµατος, που περιγράψαµε στην υποενότητα αναπαραγωγής 

σωµατικών στάσεων. 

• Παρατηρώντας τη γραφή που παράγει το παιδί, αξιολογούµε τα χαρακτηριστικά 

της γραφής  που εµφανίζονται στο γραφικό χώρο. 

Το παιδί γράφει από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά, στη σειρά 

και όχι σκόρπια, αλλάζει γραµµή όταν φτάσει στο τέλος, γράφει χωρίς µεγάλη 

παρέκκλιση από τη γραµµή. Αξιολογούµε ακόµα το σηµείο από το οποίο αρχίζει 

να γράφει το παιδί (βλέπε παράρτηµα, σ. 271). 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η τήρηση των παραπάνω χαρακτηριστικών του γραφικού 

χώρου κατά  τη διάρκεια της δοκιµασίας. Κριτήριο για το σωστό σηµείο έναρξης 
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της γραφής, θεωρήθηκε το πάνω - αριστερό µέρος της κόλλας.  

Βαθµολόγηση: Τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιήθηκαν σωστά αξιολογήθηκαν 

µε 1 βαθµό, ενώ όσα χρησιµοποιήθηκαν λάθος µε 0. Η επίδοση στη δοκιµασία 

γνώση του γραφικού χώρου κυµαίνεται συνολικά από 0-6 βαθµούς.  

 

γ)   Γνώση του γραφικού κώδικα  

 

Η αξιολόγηση του γραφικού κώδικα πραγµατοποιήθηκε µε τις δοκιµασίες 

αναπαραγωγής γραπτών ρυθµικών δοµών,  την αξιολόγηση της γραφής του ονόµατος 

και  του σταδίου γραφής: 

• Οι δοκιµασίες «αναπαραγωγής γραπτών ρυθµικών δοµών» (De Meur & Staes, 

1990, De Lièvre & Staes 1993) και «χρονικής οργάνωσης» (Βάµβουκας, 1999) 

τροποποιήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας. 

Ζητάµε από τα παιδιά να αντιγράψουν τα σχήµατα πάνω στη διακεκοµµένη 

γραµµή αφήνοντας κάθε φορά κενό (δύο µικρές γραµµές) σε κάθε επανάληψη. Οι 

δύο γραπτοί ρυθµοί που ζητήθηκαν από τα παιδιά να αναπαράγουν αναφέρονται 

στο παράρτηµα (σ. 272). 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η αντιγραφή των σχηµάτων µε τη σωστή σειρά (1 βαθµός) 

και η τήρηση του κενού ανάµεσα σε κάθε επανάληψη (1 βαθµός).  

Βαθµολόγηση:`Κάθε ρυθµική δοµή που αντιγράφτηκε σωστά αξιολογήθηκε µε 2 

βαθµούς. Έτσι η συνολική επίδοση στις παραπάνω δοκιµασίες κυµαίνεται από 0-4 

βαθµούς. 

 

• Με τη δραστηριότητα γραφή του ονόµατος, καταγράψαµε και στη συνέχεια 

αξιολογήσαµε το νήπιο για την ικανότητά του να γράφει το όνοµά του σωστά µε 

ή χωρίς αντιγραφή.  

Βαθµολόγηση: Η επιτυχής προσπάθεια γραφής του ονόµατος χωρίς αντιγραφή 

αξιολογήθηκε µε 1 βαθµό, ενώ η αποτυχηµένη προσπάθεια µε 0. Στη συνέχεια, µε 

άλλο 1 βαθµό αξιολογήθηκε η επιτυχής γραφή του ονόµατός του, είτε αυτή 

προέκυψε από αντιγραφή είτε όχι. Συνολικά η δραστηριότητα γραφή του ονόµατος 

έλαβε από 0-2 βαθµούς 

. 
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• Η αξιολόγηση του σταδίου γραφής του νηπίου, έγινε µέσα από τη δοκιµασία 

ελεύθερης γραφής ενός γράµµατος, που περιγράψαµε στην υποενότητα 

αναπαραγωγής σωµατικών στάσεων. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Το στάδιο γραφής αξιολογήθηκε µε βάση την κατάταξη 

των τρόπων γραφής των νηπίων σε τέσσερα στάδια:  

- 1ο σκαριφήµατα: αδέξια πρωτόγονα γραφήµατα.   

- 2ο γράµµατα και ψευδογράµµατα: ανάµιξη στην ίδια σελίδα σκαριφήµατα, 

γράµµατα και αριθµούς. 

- 3ο αλυσίδες γραµµάτων: γράµµατα που δεν αντιστοιχούν σε φωνήµατα 

των λέξεων του µηνύµατός τους. 

- 4ο επινοηµένη γραφή: γίνεται προσπάθεια ταύτισης του φωνήµατος µε το 

αντίστοιχο γράφηµα (Τάφα, Ε., 2001, σσ.55-67)  

Βαθµολόγηση: Τα στάδια 3 και 4 θεωρήθηκαν σωστά για τα νήπια και 

πιστώθηκαν µε 1 µονάδα, ενώ τα στάδια 1 και 2 θεωρήθηκαν λάθος και 

πιστώθηκαν µε 0 µονάδες. Το στάδιο γραφής βαθµολογήθηκε µε 0-1 βαθµό.  

Η συνολική επίδοση στην υποενότητα γνώση του γραφικού κώδικα, 

κυµαίνεται από 0-7 βαθµούς. 

 

Στον πίνακα 3 που παρουσιάζεται παρακάτω, αναφέρονται συνοπτικά οι 

ενότητες, οι υποενότητες, οι επιµέρους δοκιµασίες καθώς και η επίδοσή τους στο 

κριτήριο.  

 

Στη συνέχεια, θα ασχοληθούµε µε τον έλεγχο της αξιοπιστίας του κριτηρίου 

µας, καθώς και τη µέθοδο στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδοµένων.  
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Πίνακας 3: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥΣ  

Ψυχοκινητικές δεξιότητες 
 

 Σωµατικό σχήµα 

 
 

σκορ 

Λεκτική γνώση των µελών του σώµατος 0-8 Α. Γνώση των σωµατικών όρων 
Εκτέλεση κινήσεων µε λεκτική περιγραφή 0-5 
Αναπαραγωγή στάσεων µε παρουσία 
µοντέλου 

0-17  
Β. Αναπαραγωγή σωµατικών 
στάσεων  Χαρακτηριστικά της στάσης του σώµατος 

κατά τη γραφή  
0-6 

Άγγιγµα του αντίχειρα 0-2 
Αντίληψη και διάκριση των δακτύλων 0-6 
Μίµηση χειρονοµιών 0-12 

 
Γ. Λεπτή κινητική ικανότητα  
 

Λαβή γραφής 0-1 
Κυριαρχία χεριού  
Κυριαρχία ποδιού 
Κυριαρχία µατιού 

 
∆. Πλευρική κυριαρχία 

Κυριαρχία αυτιού 

 
0-1  

 

 ∆όµηση του Χώρου   

Αναγνώριση εννοιών χώρου  0-10 
Κατανόηση των χωρικών σχέσεων 0-3 

 
Α. Γνώση των εννοιών του χώρου  

Έννοιες του ειδικού χώρου γραφής 0-7 
Β. Γνώση του δεξιά-αριστερά Έννοιες ∆-Α πάνω στο άτοµο,  σε κάποιον 

άλλο και σε σχέση µε το χώρο 
0-10 

Τεστ δεξιού-αριστερού προσανατολισµού 0-3 Γ. Προσανατολισµός στο χώρο 
Ιχνογράφηµα κατόπιν υπαγόρευσης 0-5 

 ∆όµηση του Χρόνου   

Ταξινόµηση των ενεργειών και εκτέλεση 
των κινήσεων µε συγκεκριµένη σειρά 

0-6  
Α. Γνώση της έννοιας της τάξης 
και διαδοχής Προφορική αναπαραγωγή λέξεων µε 

συγκεκριµένη σειρά 
0-6 

Τεστ ακουστικής διαφοροποίησης 0-3 
Τεστ αναπαραγωγής ρυθµικών δοµών 0-5 

Β. Γνώση της έννοιας του ρυθµού 

Τοποθέτηση των σχηµάτων σύµφωνα µε 
ένα ρυθµό 

0-2 

Σύνολο ψυχοκινητικών 
δοκιµασιών  

  
0-118 

Γραφοκινητικές δεξιότητες  

Αντιγραφή σχηµάτων 0-6 Α. Οπτικοκινητικός συντονισµός  
Αναπαραγωγή σχηµάτων από µνήµης 0-5 

Β. Γνώση του γραφικού χώρου  Παρατήρηση των ειδικών χαρακτηριστικών 
της γραφής  

0-6 

Γραπτή αναπαραγωγή µιας ρυθµικής δοµής 0-4 
Γραφή του ονόµατος 0-2 

 
Γ. Γνώση του γραφικού κώδικα 

Στάδιο γραφής  0-1 
Σύνολο γραφοκινητικών 
δοκιµασιών  

  
0-24 
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2.2.5 Έλεγχος της αξιοπιστίας του κριτηρίου  

 

Οι µέθοδοι υπολογισµού της αξιοπιστίας ενός τεστ θα µπορούσαν να 

ταξινοµηθούν σε δυο γενικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις µεθόδους  

που βασίζονται στον έλεγχο της σταθερότητας µέσα στο χρόνο του εξεταζόµενου 

τεστ και η δεύτερη κατηγορία, η οποία συναρτάται στενά µε τη µελέτη της 

εγκυρότητας ενός τεστ, εξετάζει την εσωτερική του συνέπεια και σταθερότητα 

Η συνηθέστερη µέθοδος υπολογισµού της αξιοπιστίας της πρώτης κατηγορίας 

είναι ευρύτερα γνωστή µε τον όρο αξιοπιστία επαναληπτικών µετρήσεων ή ως 

διαδικασία επανάληψης της εξέτασης (Kline, 1994, Κασσωτάκης, 1998). Αυτή αφορά 

στη συσχέτιση των σκορ µιας οµάδας ατόµων που συµπλήρωσαν το ίδιο τεστ σε δυο 

διαφορετικές χρονικές στιγµές. Για να είναι αξιόπιστο ένα τεστ µε την εφαρµογή 

αυτής της µεθόδου, συνήθως απαιτείται µια τιµή τουλάχιστον της τάξης του 0.80 ως 

ένα αποδεκτό όριο. Για να είναι, επίσης, αποτελεσµατική η επαναχορήγηση του τεστ 

συνήθως απαιτείται να παρέλθει ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την 

αρχική του χορήγηση (σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται διάστηµα µεγαλύτερο 

των τριών µηνών). Θα πρέπει, ακόµη,  ο αριθµός των υποκειµένων να έχει ένα 

ικανοποιητικό µέγεθος, εφόσον αυτή η µέθοδος συνιστάται κυρίως στην περίπτωση 

που ο ερευνητής ενδιαφέρεται να σταθµίσει το τεστ σ’ ένα µεγάλο πληθυσµό 

αναφοράς ή σε  εθνική  κλίµακα, γεγονός που απαιτεί αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγµατος (συνήθως το δείγµα απαρτίζεται από υποκείµενα πολύ περισσότερα των 

100) (Kline, 1994). 

Οι µέθοδοι υπολογισµού της αξιοπιστίας ενός τεστ που εντάσσονται στη 

δεύτερη κατηγορία εξετάζουν την εσωτερική του συνοχή ή συνέπεια. Υψηλή 

εσωτερική συνέπεια του τεστ σηµαίνει ότι όλα ή σχεδόν όλα τα ερωτήµατα (items) 

σχετίζονται στενά µε τη µέτρηση µιας συγκεκριµένης δεξιότητας ή ικανότητας. Η 

εσωτερική, όµως,  συνέπεια συναρτάται ουσιαστικά µε την έννοια της εγκυρότητας 

ενός τεστ, δηλαδή την ικανότητά του να µετρήσει αυτό που έχει ως πρόθεση να 

µετρήσει (αν υποθέσουµε ότι πρόθεση του τεστ είναι αυτή ακριβώς η µέτρηση της 

δεξιότητας ή ικανότητας). Στην περίπτωση υψηλής εγκυρότητας, η εσωτερική συνοχή 

των ερωτηµάτων (items) αναµένεται να είναι επίσης υψηλή αλλά και αντίστροφα 

(Kline, 1994, Μέλλον, 1998). Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας ενός τεστ 

αποτελεί για πολλούς ερευνητές κριτήριο διατήρησης ενός ερωτήµατος (item)  στο 
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τεστ (Anastasi, 1968, Aiken, 1971, Kline, 1994), ακριβώς γιατί στη διαδικασία 

υπολογισµού του συντελεστή λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής συσχέτισης κάθε 

ερωτήµατος (item) µε το σύνολο των υπολοίπων του τεστ. Ο πιο δηµοφιλής 

συντελεστής εσωτερικής συνέπειας είναι ο Alpha του Cronbach. Σύµφωνα, µάλιστα, 

µε τον Kline (1994) ο συντελεστής Alpha είναι ο πιο σηµαντικός δείκτης της 

αξιοπιστίας ενός τεστ.  

Αξίζει τον κόπο να επισηµάνουµε εδώ ότι γενικά το ύψος της τιµής του 

συντελεστή  αξιοπιστίας συναρτάται και µε τον αριθµό των  items ενός τεστ.  Όσο πιο 

µεγάλο είναι το τεστ, τόσο πιο αξιόπιστη µέτρηση επιτυγχάνεται (Βάµβουκας, 1991, 

Kline, 1994). Τεστ που αποτελούνται από λιγότερα των 10 ερωτηµάτων (items) είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο αν όχι απίθανο να εµφανίσουν υψηλή αξιοπιστία. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία, ακόµη, δεν εντοπίζονται σαφείς µεθοδολογικές υποδείξεις για το ύψος 

της τιµής του συντελεστή αξιοπιστίας ενός τεστ για να µπορεί αυτό να χαρακτηριστεί 

ότι διαθέτει υψηλή αξιοπιστία. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο συντελεστής Α 

δεν πρέπει να είναι µικρότερος από µια τιµή της τάξης του 0.70 (Guilford, 1959, 

Nunnally, 1978, Kline, 1994) ενώ για άλλους ερευνητές το όριο τοποθετείται, είτε 

στο 0.65  (Anastasi, 1968) είτε στο 0.80 (Bryman & Cramer, 1999).           

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του δικού µας τεστ πραγµατοποιήθηκε µε τη 

µέθοδο έλεγχου της εσωτερικής του συνέπειας, χρησιµοποιώντας ως δείκτη 

αξιοπιστίας τον Alpha του Cronbach. 

Οι λόγοι που µας οδήγησαν στην επιλογή αυτή, εγκαταλείποντας τη µέθοδο 

των επαναληπτικών µετρήσεων ήταν:  

• ∆εν υπήρξε πρόθεση από την πλευρά µας για τη στάθµιση του συγκεκριµένου 

τεστ σε κάποιο πληθυσµό αναφοράς. 

• Λόγω της µεγάλης έκτασης του τεστ απαιτήθηκε ένα διάστηµα 25 ηµερών για 

την αρχική του επίδοση, γεγονός που καταστούσε ουσιαστικά απαγορευτική, 

χρονικά, την επαναχορήγησή του. 

• Η αυξηµένη πιθανότητα να θυµηθούν τα παιδιά τις απαντήσεις που έδωσαν 

στα διάφορα  items από την προηγούµενη εξέταση, αν οι δύο έλεγχοι γινόταν 

µε µικρή χρονική απόσταση (Κασσωτάκης, 1998). 

• Η αδυναµία που παρουσιάζει η µέθοδος αυτή σε παράγοντες όπως η 

ωρίµανση των υποκειµένων (κάθε τι δηλαδή που οφείλεται στο χρόνο, όπως η 

ηλικία, η ανία, η δίψα, κ.τ.λ). Έτσι, τα υποκείµενα µιας έρευνας µπορεί να 
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αποδώσουν διαφορετικά κατά την επαναµέτρηση επειδή ακριβώς µεγαλώνουν 

ηλικιακά, είναι σε καλύτερη ή χειρότερη φυσιολογική κατάσταση, είναι 

περισσότερο ή λιγότερο κουρασµένα, έχουν αυξηµένο ή µειωµένο ενδιαφέρον 

σε σχέση µε την αρχική µέτρηση, κ.τ.λ. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα 

εµφανές όταν τα υποκείµενα είναι µικρά παιδιά (Βάµβουκας, 1991, 

Καµπίτσης & Χαραχούσου-Καµπίτση, 1999). 

• H αξιολόγηση της ψυχοκινητικής και γραφοκινητικής δεξιότητας των νηπίων 

επιβάλλει ένα σύνολο ποικίλων δοκιµασιών, όχι όµως άσχετων µεταξύ τους. 

Με τη χρήση της µεθόδου έλεγχου της εσωτερικής συνέπειας του τεστ 

θελήσαµε να µελετήσουµε το βαθµό αξιοπιστίας αυτών των δοκιµασιών.  

Στο παρόν τεστ, η ψυχοκινητική δεξιότητα προσεγγίζεται µέσω σύνθετων 

παραγόντων άµεσα συσχετιζόµενων µε την ανάπτυξη της γραφοκινητικής δεξιότητας 

του νηπίου. 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του τεστ πραγµατοποιήθηκε στην αρχική µέτρηση 

της έρευνας και αφορούσε τις ενότητες του σωµατικού σχήµατος, της δόµησης του 

χώρου, της δόµησης του χρόνου και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Στον πίνακα 4 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή της 

µεθόδου Alpha στην περίπτωση του δικού µας τεστ. 

 

Πίνακας 4: Έλεγχος της αξιοπιστίας των ενοτήτων του τεστ. 

Ενότητες του τεστ Αριθµός items Τιµές δείκτη alpha 

Σωµατικό σχήµα 69  0.7513 

∆όµηση του χώρου 38 0.8716 

∆όµηση του χρόνου 22 0.7815 

Γραφοκινητικές δεξιότητες 24 0.8437 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι οι τιµές του δείκτη 

εσωτερικής συνέπειας Cronbach Alpha για κάθε θεµατική διαµορφώθηκαν ως εξής: 

• Στην πρώτη ενότητα του σωµατικού σχήµατος, ο υπολογισµός της αξιοπιστίας 

βασίστηκε σε 69 ερωτήµατα (items) και έδωσε τιµή Alpha=0.7513.  

• Στην ενότητα της δόµησης του χώρου, συµπεριλήφθηκαν 38 συνολικά 

ερωτήµατα (items) και η τιµή Alpha βρέθηκε 0.8716. 

• Για τον υπολογισµό της αξιοπιστίας της ενότητας της δόµηση του χρόνου,  
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λήφθηκαν υπόψη 22 ερωτήµατα (items). Η ενότητα αυτή µας έδωσε  τιµή 

Alpha=0.7815. 

• Τέλος, στην ενότητα των γραφοκινητικών δεξιοτήτων που περιείχε 24 

ερωτήµατα (items), η τιµή του δείκτη Alpha ήταν 0.8437. 

Οι προηγούµενες τιµές θα πρέπει να θεωρηθούν όλες ως ιδιαίτερα 

ικανοποιητικές, µια και ως αρκετά ικανοποιητική τιµή ενός δείκτη αξιοπιστίας, όπως 

ήδη αναφέραµε, θεωρείται µια τιµή της τάξης του 0.70 ή και του 0.65 και άνω 

(Guilford, 1959, Anastasi, 1968, Nunnally, 1978, Kline, 1994). Κατά συνέπεια, θα 

µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι, το τεστ που εκπονήθηκε  για τη µέτρηση των 

ψυχοκινητικών και των  γραφοκινητικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, µπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις και µπορεί  να 

χαρακτηριστεί ως αξιόπιστο. 

 

 

2.2.6 Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδοµένων  
 

Για την εισαγωγή των δεδοµένων σε Η/Υ δηµιουργήθηκαν δυο συνολικά 

βάσεις: µια για τα ερευνητικά δεδοµένα των δυο οµάδων (πειραµατικής και ελέγχου) 

πριν το πειραµατικό πρόγραµµα και µια για τα ερευνητικά δεδοµένα µετά το 

πειραµατικό πρόγραµµα. Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των εµπειρικών 

δεδοµένων διενεργήθηκε µε το στατιστικό πακέτο S.P.S.S.  

Οι ερευνητικές µεταβλητές, ανάλογα µε την κλίµακα µέτρησής τους, δηλαδή 

το είδος των τιµών που λαµβάνουν, ταξινοµήθηκαν στις βασικές κατηγορίες των 

ονοµατικών και ποσοτικών µεταβλητών, ενώ συνυφασµένες µε τον τρόπο χειρισµού 

του εξεταζόµενου προβλήµατος κατανεµήθηκαν σε ανεξάρτητες και εξαρτηµένες . Ως 

µοναδική ονοµατική και συγχρόνως ανεξάρτητη µεταβλητή αποτέλεσε η δίτιµη 

µεταβλητή οµάδα, η οποία λαµβάνει τιµές 1=πειραµατική και 2=ελέγχου. Ως 

ποσοτικές και ταυτόχρονα εξαρτηµένες µεταβλητές θεωρήθηκαν οι επιδόσεις των 

υποκειµένων στις διάφορες δοκιµασίες ψυχοκινητικών και γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων (π.χ. γνώση των σωµατικών όρων, χωρικός προσανατολισµός, οπτικο-

κινητικός συντονισµός, κ.τ.λ.).  
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Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής, για τον έλεγχο των ερευνητικών 

υποθέσεων που αφορούσαν στη σύγκριση των επιδόσεων των νηπίων της 

πειραµατικής οµάδας µε τις αντίστοιχες της οµάδας ελέγχου, τόσο πριν από το 

πειραµατικό πρόγραµµα όσο και µετά από αυτό, εφαρµόστηκε το t-test για 

ανεξάρτητα δείγµατα (π.χ. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά της επίδοσης των 

νηπίων της πειραµατικής οµάδας από την αντίστοιχη της οµάδας ελέγχου στη γνώση 

των σωµατικών όρων πριν από το πειραµατικό πρόγραµµα; ή Υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά της επίδοσης των νηπίων της πειραµατικής οµάδας από την 

αντίστοιχη της οµάδας ελέγχου στον οπτικο-κινητικό συντονισµό µετά την εφαρµογή 

του πειραµατικού προγράµµατος;). Αν ο έλεγχος της οµοιογένειας των διασπορών των 

επιδόσεων (που πραγµατοποιήθηκε µε το Levene’s test) έδειχνε ανοµοιογένεια των 

τυπικών αποκλίσεων, τότε καταφεύγαµε σε προσαρµοσµένη τιµή του t-test για άνισες 

διασπορές (βλέπε σχετικά: Καλαµατιανού, 1992, Grimm, 1993, Goodwin, 1995, 

Τσάντας, Μωυσιάδης, Μπαγιάτης & Χατζηπαντελής, 1999, Καραγιώργος, 2001, 

Γναρδέλλης, 2003).  

Για τον έλεγχο της διαφοροποίησης των υποκειµένων της πειραµατικής 

οµάδας και της οµάδας ελέγχου ως προς την σταθερότητα χρήσης του χεριού (∆ ή Α), 

τόσο πριν όσο και µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, εφαρµόστηκε το α-παραµετρικό 

κριτήριο x². Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εφαρµογής του κριτηρίου x² έδειξε ότι, σε 

καµιά περίπτωση δεν απαιτήθηκε η εφαρµογή του εναλλακτικού πιθανολογικού 

κριτηρίου Fisher’s Exact Test (F.E.T.). 

Αξίζει, τέλος, να προστεθεί, ότι για όλες τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου, 

ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας υιοθετήθηκε το p=.05. 

Προτιµήθηκε, µάλιστα, να αναγράφεται στους σχετικούς πίνακες µε την ακριβή του 

τιµή, έστω και αν αυτή ήταν µεγαλύτερη του .05. 
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2.3   Το πειραµατικό πρόγραµµα  
 

 

Για την ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γραφοκινητικών δεξιοτήτων των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχεδιάσαµε ένα πειραµατικό πρόγραµµα 25 

παρεµβάσεων, διάρκειας 45 λεπτών κάθε µία, µε σκοπό να εφαρµοστούν στην 

πειραµατική οµάδα δύο φορές την εβδοµάδα, για ένα διάστηµα συνολικά 12 

εβδοµάδων.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά ο σχεδιασµός του πειραµατικού 

προγράµµατος, τα περιεχόµενα και η εφαρµογή του.  

 

 

2.3.1 Ο σχεδιασµός του πειραµατικού προγράµµατος  

 

Για το σχεδιασµό του προγράµµατος λάβαµε υπόψη µας τα χαρακτηριστικά 

της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας  στους τοµείς  

του σωµατικού σχήµατος, της πλευρίωσης, της δόµησης του χώρου και της δόµησης 

του χρόνου, που αναπτύχθηκαν στις αντίστοιχες ενότητες της ψυχοκινητικότητας 

καθώς και τους ψυχοκινητικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση της 

γραφής.   

Με βάση τα στοιχεία αυτά, σχεδιάσαµε το πειραµατικό µας πρόγραµµα µε 

στόχους: 

• Να συνειδητοποιήσουν το σωµατικό τους σχήµα και ιδιαίτερα να 

κατακτήσουν  τους σωµατικούς όρους και στάσεις, να βελτιώσουν τη 

στάση του σώµατος κατά τη γραφή, τη λεπτή κινητικότητα, τη λαβή της 

γραφής και τον οπτικο-κινητικό συντονισµό.  

• Να κατακτήσουν τη δόµηση του χώρου, δίνοντας έµφαση στην 

κατάκτηση των εννοιών δεξιά-αριστερά, προσανατολισµού-κατεύθυνσης 

και στη συνειδητοποίηση του ειδικού χώρου γραφής.   

• Να κατακτήσουν τη δόµηση του χρόνου, µε έµφαση στη συνειδητοποίηση 

της έννοιας του ρυθµού, της τάξης και διαδοχής και της διάρκειας.  
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Ακολουθώντας την αρχή της προοδευτικότητας της διδασκαλίας, από τις 

απλές στις σύνθετες δραστηριότητες, χρησιµοποιήθηκαν κυρίως τρία είδη 

δραστηριοτήτων/ ασκήσεων για την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος: 

δραστηριότητες ελεύθερης σωµατικής έκφρασης προσανατολισµένες στην 

ανακάλυψη, κατευθυνόµενες δραστηριότητες για την υλοποίηση των ειδικότερων 

στόχων του προγράµµατος (Francotte, 1999) και δραστηριότητες γραφικής 

αναπαράστασης. Οι δραστηριότητες ανακάλυψης επικεντρώνονται κυρίως στην 

ενεργητική εµπειρία, στο βίωµα του παιδιού, ενώ αναπτύσσουν τη δηµιουργικότητα 

και τη φαντασία του, (Bourgeois, 1988, Pangrazi, 1999). ∆ίνουν τη δυνατότητα στα 

παιδιά να αποκτήσουν µια πλατιά και ποικίλη κινητική βάση, η οποία, στη συνέχεια, 

µε την εφαρµογή των κατευθυνόµενων δραστηριοτήτων, προεκτείνεται και 

εµβαθύνεται (Francotte, 1999).  Για παράδειγµα, η δραστηριότητα ανακάλυψης του 

τύπου τι µπορείς να κάνεις µε µια κορδέλα;, διεγείρει τη φαντασία και τη 

δηµιουργικότητα του παιδιού, αφήνοντάς το ελεύθερο να εξερευνήσει τα 

χαρακτηριστικά του υλικού που κρατάει καθώς και τις δυνατότητες κίνησής του στο 

χώρο. Αυτή η δραστηριότητα στη συνέχεια εµβαθύνεται µε τη δική µας καθοδήγηση 

και επεκτείνεται στην εκµάθηση της λαβής της κορδέλας και στην αναπαραγωγή 

συγκεκριµένων σχηµάτων µε αυτήν (κύκλος, σπείρα, κύµα, κ.τ.λ.). Η λεπτή 

κινητικότητα του παιδιού βελτιώνεται, ειδικότερα µάλιστα η ανεξαρτησία του 

βραχίονα σε σχέση µε τον κορµό και  η µυϊκή αποµόνωση των κινήσεων του καρπού 

και των δακτύλων, που το προετοιµάζουν στην κίνηση της γραφής.  

Με τις δραστηριότητες γραφικής αναπαράστασης, η πράξη της γραφής 

προεκτείνει τη σωµατική δράση και βελτιώνει τη νοητική αναπαράσταση, δίνοντας τη 

δυνατότητα στο παιδί να οπτικοποιεί και να αποµνηµονεύει τις διάφορες έννοιες και 

καταστάσεις που του παρουσιάζονται (Berthet, 1999). Ζητώντας, άρα,  από το παιδί, 

στη συνέχεια του προηγούµενου παραδείγµατος, να αναπαραστήσει γραφικά την 

κίνηση της κορδέλας ή και του σώµατός του καθώς παίζει µε την κορδέλα, 

ενεργοποιούµε τη λειτουργία εσωτερίκευσης (fonction d’intériorisation), χωρίς την 

οποία είναι δύσκολο να ενσωµατώσουµε τις νέες κινητικές απαντήσεις (Francotte, 

1999). Με τη διαδικασία αυτή δηµιουργούνται νοητικά σχήµατα, τα οποία 

επιτρέπουν στην κίνηση να γίνει πιο ακριβής και να είναι διαθέσιµη για πιο σύνθετες 

εφαρµογές (Le Boulche, 1984, Κουτσούκη 1997, Berthet, 1999).  



 151

Η πραγµατοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο, επιβάλλει την 

ατοµική τους οργάνωση ή την οργάνωσή τους σε ζευγάρια, προκειµένου να αυξηθεί 

το ποσοστό συµµετοχής και επιτυχίας των παιδιών σ’ αυτές (Pangrazi, 1999). Μια 

τέτοια οργάνωση υποστηρίζεται από τη χρήση κυρίως µικρών/ ατοµικών οργάνων και 

αντικειµένων (µπάλες, κορδέλες, µπαλόνια, ράβδους, σακουλάκια ισορροπίας, 

µαντίλια, πλαστελίνη, πινέλα, κ.τ.λ.). Η χρήση αυτού του υλικού επιτρέπει την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον προσωπικό ρυθµό ανάπτυξης κάθε 

παιδιού, που ευνοείται, εφόσον δε συγκρίνεται διαρκώς µε τους άλλους και δεν 

αισθάνεται να απορρίπτεται από την υπόλοιπη οµάδα. Ακόµα ο χειρισµός τέτοιου 

υλικού από το µικρό παιδί, υποστηρίζει την εκµάθηση κινητικών δεξιοτήτων, όπως η 

γραφή, καθώς βοηθά στην ανάπτυξη της οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής 

αντίληψης (Francotte, 1999).   

Ο σχεδιασµός ενός τέτοιου προγράµµατος, απαιτεί:  

• τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη συνεργασία των παιδιών µεταξύ τους αλλά 

και των παιδιών µε τον εκπαιδευτικό, 

• τη χρησιµοποίηση ενός κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου για την 

πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων,  

• τη χρησιµοποίηση µιας µεγάλης ποικιλίας υλικού για πολύπλευρη προσέγγιση 

των στόχων του προγράµµατος,  

• την καλλιέργεια όλων των ψυχοκινητικών λειτουργιών και την υιοθέτηση 

δηµιουργικών διαδικασιών, ώστε τα παιδιά να παράγουν προϊόντα κίνησης και 

γραφής. 

Κάθε παρέµβαση, διάρκειας 45 λεπτών, αποτέλεσαν τρία µέρη: η φάση της 

προετοιµασίας, του κυρίου µέρους και της χαλάρωσης.  

Στη φάση της προετοιµασίας εντάχθηκαν οι περισσότερες δραστηριότητες 

ανακάλυψης, στο κυρίως µέρος οι κατευθυνόµενες δραστηριότητες και στη 

χαλάρωση οι δραστηριότητες επιστροφής σε κατάσταση ηρεµίας (αναπνευστικές 

ασκήσεις, διατάσεις και µαλάξεις) και οι δραστηριότητες γραφικής αναπαράστασης.  

Πολλές από τις δραστηριότητες/ ασκήσεις που έχουµε χρησιµοποιήσει στο 

πειραµατικό µας πρόγραµµα, αναφέρονται από σύγχρονους συγγραφείς και ερευνητές 

σε συγγράµµατα και µελέτες τους (Le Boulche, 1984, Κουρετζής, 1991, 1993, De 

Lièvre & Staes, 1993, Demirdjian, 1996, Bolduc, 1997, Juhel, 1997, Albaret & 
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Soppelsa, 1999, Βάµβουκας, 1999, Berthet, 1999, Κακανά & Τσολάκη, 1999, 

Tavernier, 1999), τις οποίες εµείς διαµορφώσαµε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις 

δικής µας έρευνας. 

 

2.3.2 Τα περιεχόµενα του πειραµατικού προγράµµατος  

 

Για την καλύτερη κατανόηση της δοµής του πειραµατικού προγράµµατος, οι 

ηµερήσιες παρεµβάσεις παρατίθενται οµαδοποιηµένες σε τρεις ενότητες: της 

συνειδητοποίησης του σωµατικού σχήµατος, της κατάκτησης της δόµησης του χώρου 

και  της κατάκτησης της δόµησης του χρόνου. Ωστόσο η ακριβής σειρά µε την οποία 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την εφαρµογή του προγράµµατος αναφέρεται ξεχωριστά 

στην αρχή κάθε παρέµβασης. 

 

2.3.2.1 Η συνειδητοποίηση του σωµατικού σχήµατος  

2.3.2.1.1 Η κατάκτηση των σωµατικών όρων και των σωµατικών στάσεων 

  
Παρέµβαση1η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 1η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να αναπτύξουν την  επικοινωνία και να µάθουν να αποδέχονται τον άλλο.  

• Να µάθουν να αναγνωρίζουν τους σωµατικούς όρους.  

• Να αποκτήσουν την ικανότητα ακουστικής διάκρισης και να µάθουν να 

αντιδρούν σε ένα ρυθµό.  

• Να µάθουν να αναπαράγουν γραφικά τα µέλη του σώµατός τους.   

Υλικά: κασέτα µουσικής, χαρτί µέτρου, κηροµπογιές (χοντρές). 

Χώρος: η ειδικά διαµορφωµένη τάξη ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν 

περισσότερο ελεύθερο χώρο.  

Προετοιµασία: 

Άσκηση γνωριµίας και επικοινωνίας: Τα παιδιά σκορπίζονται µέσα στην τάξη και 

στο άκουσµα της µουσικής κινούνται όπως θέλουν στο ρυθµό της. Κάθε φορά που η 

µουσική σταµατάει, χαιρετούν όποιον βρίσκεται κοντά τους, ανακαλύπτοντας 
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διαφορετικούς τρόπους (π.χ. µε το χέρι, το πόδι, το κεφάλι, µε ένα νεύµα, µε µια 

λέξη, λέγοντας το όνοµά τους, κ.τ.λ.) 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση επικοινωνίας, επαφής και εµπέδωσης των σωµατικών όρων: Τα παιδιά 

παραµένουν σκορπισµένα µέσα στην τάξη και κινούνται στο ρυθµό της µουσικής που 

ακούγεται. Στο σταµάτηµά της δείχνουν µε τα χέρια τους το µέλος του σώµατος που 

τους ζητάµε (κεφάλι, ώµοι, γόνατα, φρύδια, πατούσες, αγκώνες, φτέρνα, βλεφαρίδες, 

ρουθούνια, αστράγαλος, καρπός, κοιλιά, πλάτη, µέτωπο, αντίχειρας, κ.τ.λ.) (εικόνες 1 

και 2).  

       
 Εικόνα 1                                                Εικόνα 2 

Τα παιδιά γίνονται ζευγάρια, µετακινούνται µε το µουσικό ερέθισµα έχοντας 

επαφή µε τα µέλη που τους ζητάµε (γόνατα µε γόνατα, ώµο µε ώµο, κεφάλι µε 

κεφάλι, πλάτη µε πλάτη, δεξιά παλάµη µε δεξιά παλάµη, κ.τ.λ.). Οι αλλαγές δίνονται 

στο σταµάτηµα της µουσικής  (εικόνες 3 και 4).  

      
       Εικόνα 3                                                    Εικόνα 4 
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Χαλάρωση: 

Άσκηση ηρεµίας και συγκέντρωσης: Τα ζευγάρια κάθονται στο πάτωµα και τους 

ζητάµε να κλείσουν τα µάτια τους και να πάρουν 2 αναπνοές µε ανοιχτά µάτια, δύο 

µε κλειστά, έπειτα  να χασµουρηθούν αφήνοντας να φύγει µια κραυγή. 

Άσκηση γραφικής αναπαράστασης: Σε κάθε ζευγάρι, δίνουµε ένα µεγάλο χαρτί και 

ένα κουτί µε κηροµπογιές. Απλώνουν το χαρτί πάνω στο πάτωµα, το ένα παιδί 

ξαπλώνει πάνω σ’ αυτό, ενώ το άλλο φτιάχνει το περίγραµµα του ζευγαριού του 

πάνω στο χαρτί. Στη συνέχεια το παιδί που είναι ξαπλωµένο σηκώνεται και τα δύο 

µαζί προσπαθούν να συµπληρώσουν το περίγραµµα του σωµατικού σχήµατος µε τη 

συνοδεία απαλής µουσικής (εικόνα 5). Αφού τελειώσουν, ζητάµε από τα παιδιά να 

ονοµάσουν δυνατά τα µέλη του σώµατος που σχεδίασαν πάνω στο περίγραµµα.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 5 

 

Παρέµβαση 2η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 2η στη σειρά. 

Στόχοι:  

• Να µάθουν τις στάσεις του σώµατος και να µπορούν αν τις αναπαράγουν 

µε παρουσία µοντέλου.  

• Να αναπτύξουν την επαφή µε τον άλλο και να ανακαλύψουν τις 

δυνατότητες κίνησης του σώµατος του άλλου.  

• Να αναπτύξουν την ακουστική διάκριση και να µάθουν να αντιδρούν σε 

ένα ρυθµό.  

• Να µάθουν να αναγνωρίζουν τους όρους δεξί-αριστερό πάνω στο σώµα 

τους.  

• Να µπορούν να αναπαράγουν γραφικά τις σωµατικές στάσεις. 

Υλικά: ταµπουρίνο, κασέτα µουσικής, εικόνες µε ανθρώπους σε διάφορες στάσεις, 

µια κορδέλα µήκους 1,5 µέτρο, λευκές κόλλες, µαρκαδόροι.  



 155

Χώρος: η ειδικά διαµορφωµένη τάξη ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν 

περισσότερο ελεύθερο χώρο.  

Προετοιµασία: 

Άσκηση ανακάλυψης των σωµατικών στάσεων: Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα 

µέσα στην τάξη στο ρυθµό της µουσικής που ακούνε. Σε κάθε σταµάτηµα, τους 

ζητάµε να πάρουν µια διαφορετική στάση, να ανακαλύψουν τις στάσεις που µπορεί 

να πάρει το σώµα τους. 

Άσκηση επικοινωνίας και εκµάθησης των σωµατικών στάσεων: Ζητάµε από τα 

παιδιά να µας δείξουν τις στάσεις που ανακάλυψαν και τις ονοµάζουµε (π.χ. όρθια, 

καθιστή, οριζόντια, γονατιστή, κ.τ.λ.).  

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση εµπέδωσης των σωµατικών στάσεων: Τα παιδιά σκορπίζονται στο χώρο 

στον ήχο ενός ταµπουρίνου. Όταν το ταµπουρίνο σταµατάει, τους ζητάµε άλλοτε να 

µείνουν ακίνητα σε όρθια στάση, άλλοτε σε καθιστή, σε γονατιστή, κ.τ.λ. 

(χρησιµοποιούµε τις στάσεις που αναδύθηκαν από την προσπάθεια των παιδιών). 

Άσκηση αναπαραγωγής σωµατικών στάσεων µε παρουσία µοντέλου: Τα παιδιά 

συνεχίζουν να κινούνται στο χώρο µε τη συνοδεία του ταµπουρίνου. Σε κάθε 

σταµάτηµα του οργάνου, παρουσιάζουµε στα παιδιά µια εικόνα που παριστάνει µια 

ανθρώπινη στάση και τους ζητάµε να τη µιµηθούν (εικόνες 6 και 7).  

 

       
Εικόνα 6                                                    Εικόνα 7 

Άσκηση επαφής και δηµιουργίας σωµατικών σχηµάτων: Τα παιδιά γίνονται 

ζευγάρια όπου ο ένας παριστάνει το γλύπτη  και ο άλλος το άγαλµα. Με την έναρξη 

της µουσικής ο γλύπτης προσπαθεί να δώσει µορφή και έκφραση στο άγαλµά του. 

Όταν τελειώσει το µουσικό κοµµάτι όλοι οι γλύπτες πρέπει να περιγράψουν τη 
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σωµατική στάση του έργου τους (εικόνα 8). Στη συνέχεια το ζευγάρι αλλάζει ρόλους 

και επαναλαµβάνει το παιχνίδι του. 

 
  Εικόνα 8                                                     

Χαλάρωση: 

Άσκηση παρατηρητικότητας και αντίδρασης σε οπτικό ερέθισµα: Κρατάµε στα 

χέρια µας µια µαγική κορδέλα που µπορεί να µας κάνει ό,τι θέλει. Τα παιδιά την 

ακολουθούν σε κάθε της κίνηση: χαµηλώνει, ψηλώνει, κάθεται, σηκώνεται, στρίβει, 

πηδάει, κ.τ.λ. Πέφτει αργά στο πάτωµα και µένει κάτω ξαπλωµένη. Λέµε στα παιδιά: 

«η κορδέλα µας τώρα µόνο θα µιλάει, γι’ αυτό πρέπει να κάνουµε ησυχία για να την 

ακούµε»: κλείστε τα µάτια σας, πάρτε µια βαθιά εισπνοή, σηκώστε το δεξί σας χέρι, το 

αριστερό σας πόδι, σηκώστε το κεφάλι σας από το πάτωµα, πιάστε µε το αριστερό σας 

χέρι το δεξί σας γόνατο, προσπαθήστε να φανταστείτε τον εαυτό σας πώς ήταν όταν 

έκανε το άγαλµα, χασµουρηθείτε, ανοίξετε τα µάτια σας και σηκωθείτε σιγά-σιγά. 

Άσκηση γραφικής αναπαράστασης: Τα παιδιά κάθονται στα τραπεζάκια τους και 

µε χοντρούς µαρκαδόρους προσπαθούν να αποτυπώσουν στο χαρτί στάσεις που 

πήραν µε το σώµα τους, είτε σαν αγάλµατα, είτε µιµούµενοι τις εικόνες (εικόνες 9 και 

10).  

        
    Εικόνα 9                                                     Εικόνα 10  
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2.3.2.1.2 Βελτίωση της στάσης γραφής 

 

Παρέµβαση3η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 12η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να µάθουν να χρησιµοποιούν σωστά το σώµα τους κατά τη γραφή.  

• Να αναπτύξουν την ικανότητα διατήρησης της χαλαρής στάσης, 

αποφεύγοντας φαινόµενα σύσπασης  και κούρασης των µυών κατά τη 

γραφή. 

• Να ελέγξουν την πίεση που ασκούν  πάνω στο εργαλείο γραφής. 

• Να αναπτύξουν την ακουστική διάκριση και να µάθουν να αντιδρούν σε 

ένα ρυθµό.  

Υλικά: πινέλα, λευκές κόλλες, νεροµπογιές, κασέτα µουσικής.  

Χώρος: η τάξη µε τη συνηθισµένη της διάταξη. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση εκµάθησης της σωστής στάσης γραφής: Μιλάµε για τον τρόπο που 

καθόµαστε για να γράψουµε ή να ζωγραφίσουµε. Κάθε παιδί µας δείχνει το δικό του 

τρόπο. Τους παρουσιάζουµε εικόνες ανθρώπων σε ώρα γραφικής εργασίας ενώ τους 

δείχνουµε κι εµείς πώς καθόµαστε όταν γράφουµε. Συζητάµε για όλες τις λύσεις που 

δώσαµε και καταλήγουµε να φτιάξουµε µια καρτέλα που να γράφει τις σχετικές 

οδηγίες (εικόνα 11):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11 

Οδηγίες για τη στάση γραφής: 
• Τα πόδια µας πατάνε στο πάτωµα 
• Τα χέρια µας ακουµπάνε πάνω στο τραπέζι 
• Το κεφάλι µας είναι ψηλά  
• Κρατάµε το µολύβι µας απαλά 
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Κυρίως µέρος: 

Άσκηση προετοιµασίας της στάσης του σώµατος: Καθόµαστε στα καρεκλάκια µας 

και παίζουµε το παιχνίδι κουρασµένος-ξεκούραστος (χαλαρώνω την πλάτη µου και 

σκύβω µπροστά - ισιώνω την πλάτη µου και ανεβάζω το κεφάλι µου παίρνοντας τη 

στάση που περιγράψαµε στην καρτέλα µας). Η αναπνοή βοηθάει εδώ να 

συνειδητοποιήσουµε τις δύο θέσεις: εκπνέω καθώς κατεβάζω τους ώµους και εισπνέω 

ανορθώνοντας τον κορµό. Επαναλαµβάνουµε µερικές φορές το παιχνίδι αυτό. 

Άσκηση ακουστικής διάκρισης και συνειδητοποίησης της πίεσης που ασκώ πάνω 

στο εργαλείο γραφής: Μοιράζουµε σε κάθε παιδί ένα λευκό χαρτί ζωγραφικής και ένα 

πινέλο. Έχουµε επιλέξει δύο διαφορετικά µουσικά ακούσµατα: ένα απαλό και ένα 

δυνατό. Ζητάµε από τα παιδιά να τραβάνε πάνω στο χαρτί τους λεπτές γραµµές στο 

απαλό άκουσµα και χοντρές γραµµές στο δυνατό άκουσµα, ενώ σε κάθε παύση 

παίρνουν βαθιά εισπνοή. 

Χαλάρωση: 

Άσκηση ηρεµίας και ξεκούρασης: Με το άκουσµα της απαλής µουσικής, τα παιδιά 

χαλαρώνουν στα καρεκλάκια τους µε εισπνοές-εκπνοές και απαλές νωχελικές 

κυκλικές κινήσεις των ώµων, των αγκώνων, των καρπών, καθώς και µε διατάσεις των 

δακτύλων τους. 

 

Παρέµβαση 4η  

Η παρέµβαση αυτή υλοποιήθηκε 13η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να µάθουν να χρησιµοποιούν σωστά το σώµα τους κατά τη γραφή.  

• Να αναπτύξουν την ικανότητα διατήρησης της µυϊκής χαλάρωσης και της  

άνεσης στη γραφική κίνηση. 

• Να αναπτύξουν την ακουστική διάκριση και να µάθουν να αντιδρούν σε 

ένα ρυθµό.  

• Να αναπτύξουν την επαφή µε τον άλλο και να µάθουν να συνεργάζονται.  

Υλικά: καρεκλάκια, τραπέζια, κασέτα µουσικής, κόλλες ζωγραφικής, πινέλα, 

νεροµπογιές. 

Χώρος: η τάξη µε τη συνηθισµένη της διάταξη. 
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Προετοιµασία: 

Άσκηση µνήµης: Ζητάµε από ένα παιδί να διαβάσει την καρτέλα που γράψαµε και 

να µας θυµίσει δείχνοντάς µας τη στάση γραφής στην οποία καταλήξαµε ότι είναι η 

καλύτερη για να γράφουµε και να ζωγραφίζουµε. Ενώ τα άλλα παιδία το παρατηρούν 

και διορθώνουν, αν χρειαστεί. 

Άσκηση αντίδρασης σε ένα ακουστικό ερέθισµα και εµπέδωσης της στάσης γραφής: 

Έχουµε οργανώσει µια γωνιά µε τόσα τραπέζια και καρέκλες ώστε να µπορούν να 

καθίσουν τα µισά παιδιά της τάξης. Με το άκουσµα της µουσικής, παίζουν το 

παιχνίδι µουσικές καρέκλες, κινούνται δηλαδή ελεύθερα µέσα στην τάξη και σε κάθε 

σταµάτηµα της µουσικής, πρέπει να προλάβουν να καθίσουν σωστά σε ένα από τα 

καθίσµατα. Όσοι µείνουν όρθιοι, θα πρέπει να παρατηρήσουν προσεκτικά και να 

διορθώσουν, αν χρειαστεί, τις στάσεις των φίλων τους, περιγράφοντας λεκτικά τις 

αλλαγές που πρέπει να κάνουν. 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση µυϊκής χαλάρωσης και άνεσης στη γραφική κίνηση: Σε µια λευκή κόλλα, 

τα παιδιά ζωγραφίζουν ελεύθερα µε τα πινέλα τους. Κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους, τους υπενθυµίζουµε µε έναν ήχο (π.χ. µε ένα κουδουνάκι), να σταµατάνε και να 

παίρνουν βαθιά εισπνοή ώστε να χαλαρώνουν και να αποβάλλουν την ένταση και το 

στρες που συχνά τους δηµιουργούνται. Κατά τη γραφική δραστηριότητα προσέχουµε 

ώστε η µετατόπιση του πήχη να µην παρασύρει και το θώρακα, αυτός πρέπει να 

παραµένει ίσιος και χαλαρός. 

Χαλάρωση: 

Άσκηση χαλάρωσης, επαφής και συνεργασίας: Τα παιδιά, µε συνοδεία απαλής 

µουσικής, χαλαρώνουν το κεφάλι (µε µικρές κινήσεις δεξιά-αριστερά), τους ώµους 

(ανασηκώνοντάς τους και κατεβάζοντάς τους ξανά, µε εισπνοή-εκπνοή), τεντώνουν 

ενωµένες τις παλάµες µπροστά διατείνοντάς τις. Τέλος γίνονται ζευγάρια µε αυτούς 

που κάθονται απέναντί τους και κάνουν µαλάξεις ξεκουράζοντας ένα-ένα τα δάκτυλά 

τους. 
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2.3.2.1.3 Βελτίωση της λεπτής κινητικότητας 

 

Παρέµβαση 5η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε 4η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να αποκτήσουν την ικανότητα µυϊκής αποµόνωσης των κινήσεων των 

χεριών (ώµων, αγκώνων, καρπών, και δακτύλων). 

• Να µάθουν τους σωµατικούς όρους του χεριού. 

• Να αναπτύξουν την επαφή µε τον άλλο και να µάθουν να συνεργάζονται.  

Υλικά: κασέτα µουσικής, τρία πανιά σε διαφορετικά χρώµατα. 

Χώρος: η ειδικά διαµορφωµένη τάξη, µε δυνατότητα χρήσης όσο γίνεται 

περισσότερου ελεύθερου χώρου. 

Προετοιµασία:  

Μιµητική άσκηση: Καθόµαστε σε κύκλο και µε τη µουσική αρχίζουν να χορεύουν 

τα χέρια µας. Αρχίζοντας από τους ώµους, τους αγκώνες, τους καρπούς και 

καταλήγοντας στα δάκτυλα, τα παιδιά αρχικά µας µιµούνται ενώ στη συνέχεια, ένα-

ένα αναλαµβάνουν πρωτοβουλία και δηµιουργούν δικές τους κινήσεις µε τα χέρια τις 

οποίες µιµούµαστε όλοι. 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση συνεργασίας, αποµόνωσης των κινήσεων των χεριών: Χωρίζουµε τα 

παιδιά σε τρεις οµάδες και κάθε οµάδα χαρακτηρίζεται µε ένα χρωµατιστό πανί 

(κόκκινο, κίτρινο, µπλε), ενώ εµείς κρατάµε τρία πανιά µε το ίδιο χρώµα. Κάθε 

οµάδα θα πρέπει να βρει και να αποφασίσει µια κίνηση µε τα χέρια ή µε τα δάκτυλα, 

την οποία θα εκτελεί όποτε βλέπει το πανί µε το χρώµα της. Όταν αρχίσει η µουσική, 

ανεµίζουµε ένα από τα χρωµατιστά πανιά και η αντίστοιχη οµάδα εκτελεί στο ρυθµό 

την κίνηση που αποφάσισε. Όταν αλλάξουµε πανί η αντίστοιχη οµάδα εκτελεί την 

κίνησή της. Το παιχνίδι συνεχίζεται σηκώνοντας ταυτόχρονα δύο ή και τρία πανιά και 

ενεργοποιώντας τις οµάδες εναλλάξ αλλά και σε ποικίλους συνδυασµούς (η άσκηση 

µπορεί να εκτελεστεί σε καθιστή ή σε όρθια θέση). Ζητάµε σε ένα παιδί από κάθε 

οµάδα να µας περιγράψει την κίνηση που εκτελεί η οµάδα του, χρησιµοποιώντας τις 

ονοµασίες των µελών που κινούνται και των δακτύλων. 
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Χαλάρωση: 

Άσκηση χαλάρωσης και µνήµης: Καθόµαστε και πάλι στον κύκλο στις ίδιες θέσεις 

που είχαµε στη φάση της προετοιµασίας. Κλείνουµε τα µάτια και παίρνουµε µερικές 

βαθιές αναπνοές, ανασηκώνουµε τους ώµους και εκπνέουµε δυνατά αφήνοντάς τους 

να πέσουν απότοµα, διατείνουµε τους πήχεις, την παλάµη και τα δάκτυλα ένα-ένα.  

 

Παρέµβαση 6η  

Η παρέµβαση αυτή πραγµατοποιήθηκε 5η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να εκλεπτύνουν και να ενδυναµώσουν τις κινήσεις των δακτύλων.  

• Να µάθουν τις έννοιες του χώρου, προσανατολισµού και κατεύθυνσης. 

• Να µπορούν να αναπαράγουν γραφικά τα δάκτυλα του χεριού.  

Υλικά: κασέτα µουσικής, τα τραπεζάκια και τα καρεκλάκια των παιδιών 

Χώρος: η τάξη µε τη συνηθισµένη διάταξη των τραπεζιών και των καρεκλών. 

Προετοιµασία: 

Μιµητική άσκηση: Τα παιδιά κάθονται αντικριστά στα καρεκλάκια τους και 

συζητάµε για το πώς είναι τα µυρµήγκια και οι αράχνες, πώς θα µπορούσαµε να τα 

αναπαραστήσουµε µε τα δάκτυλά µας. Αφού καταλήξουµε στον τρόπο που θα 

περπατάνε οι αράχνες και τα µυρµήγκια, τα παιδιά που βρίσκονται από τη µια µεριά 

γίνονται µυρµήγκια, ενώ τα παιδιά που κάθονται απέναντί τους γίνονται αράχνες.  

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση εκλέπτυνσης και ενδυνάµωσης των κινήσεων των δακτύλων και εξάσκησης 

στις έννοιες προσανατολισµού-κατεύθυνσης: Αφηγούµαστε στα παιδιά µια ιστορία την 

οποία εκτελούν ανάλογα µε το ρόλο που υποδύονται: 

o Τα µυρµήγκια βγαίνουν από τη φωλιά τους και περπατάνε προς τα µπρος για 

να βρουν τροφή. 

o Στο δρόµο τους όµως συνάντησαν µια αράχνη που έπλεκε τον ιστό της, 

τρόµαξαν και γύρισαν πίσω, όσο πιο γρήγορα µπορούσαν.  

o Η αράχνη συνέχισε να πλέκει τον ιστό της, περιµένοντας µια νέα ευκαιρία. 

o Την άλλη µέρα το µικρό µυρµήγκι βγήκε πάλι από τη φωλιά του προσεκτικά, 

έκανε δυο βήµατα δεξιά, µετά τρία βήµατα αριστερά και κάθισε να 

ξεκουραστεί. 



 162

o Και η µικρή αράχνη όµως αποφάσισε να αφήσει τον ιστό της και να πάει µια 

βόλτα στον ήλιο. Έκανε τρία βήµατα µπροστά για να φύγει από τον ιστό της, 

έπειτα προχώρησε αριστερά, σταµάτησε, γύρισε δεξιά και συνέχισε τη βόλτα 

της.  

o Ξαφνικά όµως ξέσπασε µια δυνατή µπόρα, το µυρµήγκι και η αράχνη 

αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω στις φωλιές τους. 

Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται και µε τα δύο χέρια. Στη συνέχεια τα παιδιά 

αλλάζουν ρόλους (µπορούµε να διαµορφώνουµε κάθε φορά την ιστορία 

χρησιµοποιώντας όµως πάντα έννοιες προσανατολισµού και κατεύθυνσης ).  

Χαλάρωση: 

Άσκηση ξεκούρασης και συγκέντρωσης: Οι αράχνες και τα µυρµηγκάκια, πιέζουν 

τα ποδαράκια τους πάνω στο τραπέζι για να ξεκουραστούν, έτσι τα παιδιά διατείνουν 

ένα-ένα τα δάκτυλα των χεριών τους. Παίρνουν µερικές βαθιές αναπνοές αφήνοντας 

τους ώµους τους να πέσουν µε δύναµη, και κάνουν µαλάξεις στην παλάµη και στα 

δάκτυλά τους. 

Άσκηση γραφικής αναπαράστασης: µοιράζουµε στα παιδιά µια λευκή κόλλα 

χαρτιού και µαρκαδόρους και τους ζητάµε να αποτυπώσουν πάνω της την παλάµη και 

τα δάκτυλά τους. Ονοµάζουµε τα δάκτυλα και στη συνέχεια τους ζητάµε να 

χρωµατίσουν µε κόκκινο τον αντίχειρα, µε πράσινο το δείκτη, µε µπλε το µέσο, µε 

κίτρινο τον παράµεσο και µε µαύρο το µικρό. 

 

Παρέµβαση 7η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 8η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να αναπτύξουν την ανεξαρτησία κίνησης του βραχίονα σε σχέση µε τον 

κορµό, καθώς και την µυϊκή αποµόνωση των κινήσεων του καρπού και 

των δακτύλων.  

• Να µάθουν να συνοδεύουν ένα ρυθµό  µε χτυπήµατα των χεριών. 

• Να µπορούν να αναπαράγουν γραφικά τους σχηµατισµούς µιας κορδέλας. 

Υλικά: κορδέλες ρυθµικής, χαρτί µέτρου, χρώµατα, κασέτα µουσικής.  

Χώρος: η αυλή του νηπιαγωγείου, αν το επιτρέπει ο καιρός. ∆ιαφορετικά, η 

κατάλληλα διαµορφωµένη τάξη ή η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.   
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Προετοιµασία: 

Άσκηση ανακάλυψης των δυνατοτήτων κίνησης της κορδέλας και συνοδεία ενός 

ρυθµού: Χωρίζω τα παιδιά σε δύο οµάδες: δίνω στα µισά παιδιά τις κορδέλες ενώ τα 

άλλα µισά κάθονται κάτω και συνοδεύουν µε τα χέρια τους το ρυθµό της µουσικής. 

Τα παιδιά µε τις κορδέλες εξερευνούν µόνα τους το υλικό που κρατάνε. Κάθε 40 

δευτερόλεπτα, οι δύο οµάδες αλλάζουν ρόλους.  

Κυρίως µέρος:  

Εκµάθηση της λαβής της κορδέλας: Συζητάµε µε τα παιδιά για τον τρόπο που 

κρατούν την κορδέλα τους, και καταλήγουµε στην πιο εύχρηστη λαβή, την οποία 

προσπαθούν να υιοθετήσουν στη συνέχεια.  

Άσκηση µυϊκής αποµόνωσης των κινήσεων του καρπού και των δακτύλων και 

δηµιουργίας σχηµάτων µε την κορδέλα: Οι δύο οµάδες παραµένουν και χωρίζονται σε 

χορευτές και ζωγράφους. Οι χορευτές που έχουν και τις κορδέλες, µε το άκουσµα της 

µουσικής κινούνται ελεύθερα δηµιουργώντας σχήµατα µε τις κορδέλες τους µέσα στο 

χώρο. Οι ζωγράφοι παρατηρούν την κίνηση της κορδέλας των χορευτών και 

προσπαθούν να την απεικονίσουν µε χρώµατα πάνω στο µεγάλο χαρτί που βρίσκεται 

µπροστά τους. Στη συνέχεια οι δύο οµάδες αλλάζουν ρόλους (εικόνα 12). 

 

 
Εικόνα 12 

Χαλάρωση: 

Άσκηση συνεργασίας και επικοινωνίας: Τα παιδιά, µε τη βοήθεια µας, αναρτούν 

τον πίνακά τους στον τοίχο και συζητάµε για τα σχήµατα που έχουν απεικονίσει 

δίνοντάς τους ονόµατα (π.χ. κύκλος, κύµα, κ.τ.λ.) 



 164

Άσκηση ηρεµίας και συγκέντρωσης: µε το άκουσµα της απαλής µουσικής, τα 

παιδιά χαλαρώνουν µε εισπνοές-εκπνοές και µε απαλές νωχελικές κυκλικές κινήσεις 

των ώµων, των αγκώνων, των καρπών και των δακτύλων τους.  

 

Παρέµβαση 8η  

Η παρέµβαση αυτή πραγµατοποιήθηκε 9η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα µυϊκής αποµόνωσης των κινήσεων του 

καρπού και των δακτύλων. 

• Να µάθουν τους γραφισµούς που αναδύθηκαν από την προηγούµενη 

παρέµβαση. 

• Να µάθουν να αναπαράγουν γραφισµούς χρησιµοποιώντας ποικίλο υλικό.  

• Να µπορούν να αναπαραστήσουν γραφικά το σώµα τους και τα σχήµατα 

της κορδέλας.  

Υλικά: κορδέλες, ο πίνακας µε τους γραφισµούς, σχοινάκια, κοµµάτια µάλλινου 

νήµατος, σπάγκο, κορδέλες γκοφρέ, λευκές κόλλες και µαρκαδόρους.  

Χώρος: η τάξη διαµορφωµένη, ώστε να έχει αρκετό ελεύθερο χώρο. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση µυϊκής αποµόνωσης των κινήσεων του καρπού και των δακτύλων: Αφήνω 

τα παιδιά ελεύθερα στο ρυθµό της µουσικής που ακούνε να δηµιουργήσουν σχήµατα 

µε τις κορδέλες τους (αναπαράγοντας όσα ήδη ανακάλυψαν στην προηγούµενη 

παρέµβαση και προσθέτοντας νέα). Τα πλησιάζουµε διακριτικά ένα-ένα και τους 

θυµίζουµε τη λαβή µε την οποία κρατάµε το ραβδάκι της κορδέλας.  

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση µνήµης: Θυµόµαστε τα σχήµατα και τα ονόµατά τους στον πίνακα που 

δηµιουργήσαµε κατά την προηγούµενη παρέµβαση (εικόνα 13). 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 13 

  
                         κύµα 
 
                                  σπείρα 
 
                              κορυφές 
 
                              κύκλος 
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Άσκηση εµπέδωσης των γραφισµών: ∆ίνουµε στα παιδιά διάφορα υλικά, όπως 

σπάγκο, κορδέλες γκοφρέ, µαλλί, σχοινάκια, τα αφήνουµε να πειραµατιστούν πρώτα 

στον αέρα και έπειτα στο πάτωµα σχεδιάζοντας κάποιους από τους γραφισµούς του 

πίνακα (εικόνα 14). 

 

  
Εικόνα 14 

Χαλάρωση 

Άσκηση γραφικής αναπαράστασης: Τα παιδιά κάθονται στα τραπεζάκια τους όπου 

τους µοιράζουµε λευκές κόλλες και µαρκαδόρους, για να αποτυπώσουν πάνω στο 

χαρτί ό,τι θυµούνται από το παιχνίδι µε τις κορδέλες και τα σχήµατα (εικόνα 15). 

 

  
Εικόνα 15 

 

Άσκηση µυϊκής ξεκούρασης: Καθισµένα στα καρεκλάκια τους, στο άκουσµα της 

απαλής µουσικής σταµατούν τη δραστηριότητά τους, παίρνουν µερικές βαθιές 

αναπνοές και χαλαρώνουν κάνοντας µαλάξεις στην παλάµη και τα δάκτυλά τους. 

 

Παρέµβαση 9η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 10η στη σειρά. 

Στόχοι: 
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• Να αναπτύξουν την ικανότητα µυϊκής αποµόνωσης των κινήσεων του 

καρπού και των δακτύλων. 

• Να αναπτύξουν την αφή στην άκρη των δακτύλων. 

Υλικά: πλαστελίνη, κασέτα µουσικής 

Χώρος: η τάξη µε τη συνηθισµένη της διάταξη  

 

Προετοιµασία: 

Μιµητική άσκηση: Τα παιδιά κάθονται στα καρεκλάκια τους και στο άκουσµα της 

µουσικής κινούν το κεφάλι τους δεξιά-αριστερά, παίρνουν αναπνοές και ζεσταίνουν 

τους καρπούς και τα δάκτυλά τους εκτελώντας διάφορες µιµήσεις που τους ζητάµε 

(π.χ. παίζουν πιάνο, φλογέρα, κάνουν την αράχνη, τη ψείρα, το κλουβί, το µυρµήγκι, 

κ.τ.λ.). 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση ανάπτυξης της αφής: Τονίζουµε στα παιδιά ότι αυτή η άσκηση πρέπει να 

γίνει µε ηρεµία και ησυχία και τους µοιράζουµε την πλαστελίνη. 

o Στην αρχή πλάθουµε απαλά ανάµεσα στα χέρια µας λίγη πλαστελίνη, έτσι 

ώστε να φτιάξουµε µια µπαλίτσα διαµέτρου περίπου 2εκ. 

o Στη συνέχεια πιάνουµε τη µπαλίτσα ανάµεσα στον αντίχειρα και το δείκτη και 

τη γυρνάµε πάνω στην άκρη του αντίχειρα µε µια κυκλική κίνηση του δείκτη. 

Στο παιδί λέµε κάνε ένα κύκλο πάνω στον αντίχειρά σου. Αφού εκτελέσουν µε 

επιτυχία την άσκηση, τους προτείνουµε να κλείσουν τα µάτια τους για να 

νιώσουν καλύτερα την επαφή και την κίνηση. Αν κάποια παιδιά δεν µπορούν 

ακόµα να γυρίσουν την µπαλίτσα τους, αρκούµαστε σε ένα πήγαινε έλα της 

µπαλίτσας πάνω στον αντίχειρα (εικόνα 16 και 17). 

o Έπειτα, η µπαλίτσα, ξεκινώντας από τον αντίχειρα, περνάει από κάθε άκρη 

των άλλων δακτύλων µέχρι το µικρό και ξαναγυρίζει στον αντίχειρα (εικόνα 

18 και 19). 

o Παίρνουµε µια µεγάλη µπάλα πλαστελίνης σε κάθε χέρι. Τη σφίγγουµε πολύ 

δυνατά µε τα δάκτυλά σαν νυχιά και την αφήνουµε µε µια κίνηση να πέσει 

στο τραπέζι. Μπορούµε να παροµοιάσουµε το χέρι µας σαν µια µασέλα που 

κλείνει και ανοίγει.  

o Τέλος κατασκευάζουµε µε την πλαστελίνη ό,τι θέλουµε (εικόνα 20).  
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Εικόνα 16                                                        Εικόνα 17 

        
Εικόνα 18                                                        Εικόνα 19 

 

 
Εικόνα 20 

Χαλάρωση 

Άσκηση µυϊκής ξεκούρασης: Τα παιδιά στο άκουσµα της µουσικής ξεκουράζονται 

κάνοντας µαλάξεις στην παλάµη και στα δάκτυλά τους. 
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Παρέµβαση  10η  

Η παρέµβαση αυτή πραγµατοποιήθηκε 17η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να αποκτήσουν µια καλύτερη σχέση µε το µολύβι. 

• Να κατακτήσουν µια εύκαµπτη λαβή.  

• Να αναπτύξουν την αφή στην άκρη των δακτύλων και να 

συνειδητοποιήσουν την κινητικότητα των δακτύλων.  

Υλικά: τρεις ράβδους ψυχοκινητικής των 50 εκατοστών και χοντρά µολύβια  

Χώρος: ο ελεύθερος χώρος της τάξης. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση αντίδρασης σε ένα ακουστικό ερέθισµα, και µίµησης: Καθισµένοι κάτω 

σταυροπόδι, φωνάζουµε το όνοµα ενός παιδιού και του ζητάµε να κάνει ό,τι κίνηση 

θέλει µε τα χέρια και τα δάκτυλα, ενώ τα άλλα παιδιά το µιµούνται, µέχρι να 

φωνάξουµε ένα άλλο όνοµα.   

Κυρίως µέρος: 

Ασκήσεις συνειδητοποίησης της κινητικότητας των δακτύλων: Τα παιδιά σε τρεις 

οµάδες, γονατίζουν στο πάτωµα και κρατάνε ένα ραβδάκι ανάµεσα στα τρία δάκτυλα 

γραφής (αντίχειρα, δείκτη, µέσο) και µε τα δύο χέρια.  

Τα δυο χέρια εργάζονται παράλληλα για να το κάνουν να γλιστρήσει προς τα 

µπροστά και έπειτα προς τα πίσω, κάµπτοντας και εκτείνοντας διαδοχικά τα δάκτυλα 

(εικόνες  21και 22). 

    
Εικόνα 21                                              Εικόνα 22 

∆ίνουµε στα παιδιά χοντρά µολύβια και τους ζητάµε να κρατήσουν το µολύβι 

ανάµεσα στον αντίχειρα και το δείκτη, ενώ ο µέσος έχει ρόλο στήριξης. Με 

διαδοχικές κινήσεις κάµψης - έκτασης των δακτύλων, ανεβοκατεβάζουµε το µολύβι 

ανάµεσα στα δάκτυλά µας από τη µύτη προς την κορφή και αντίστροφα, εκτελώντας 
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µια κίνηση πήγαινε-έλα των δακτύλων πάνω στο µολύβι. Ελέγχουµε τραβώντας 

ελαφρά το µολύβι, την πίεση που ασκεί το παιδί. Αν σφίγγει πολύ το µολύβι του, τότε 

θα µπλοκάρει την κίνηση, ενώ αντιθέτως, αν δεν βάζει καθόλου πίεση, το µολύβι θα 

του πέφτει. Αν η άσκηση εκτελεστεί µε επιτυχία, τους ζητάµε να την επαναλάβουν 

και µε κλειστά µάτια για καλύτερη αίσθηση. 

Κρατάµε ένα µολύβι σε κάθε χέρι και το κυλάµε ανάµεσα στον αντίχειρα και στο 

δείκτη, ενώ ο µέσος στηρίζει την κίνηση (τα δάκτυλα βρίσκονται στην κατεύθυνση 

γραφής). Η κίνηση είναι περιστροφική και µοιάζει σαν να βιδώνουµε και να 

ξεβιδώνουµε.  

Κυλάµε δυο µολύβια πάνω στο τραπέζι µε τις άκρες των δακτύλων µας, έπειτα 

µόνο µε το ένα χέρι, το δεξί και µετά το αριστερό (όπως ακριβώς κάναµε και µε τα 

ραβδάκια στο πάτωµα). 

Χαλάρωση: 

Άσκηση µυϊκής ξεκούρασης: Με το άκουσµα της απαλής µουσικής, κλείνουµε τα 

µάτια µας και χαλαρώνουµε µε απαλές νωχελικές κινήσεις τους ώµους µας, τους 

καρπούς, την παλάµη και τα δάκτυλα. 

 

Παρέµβαση 11η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 18η στη σειρά. 

Στόχοι:  

• Να αναπτύξουν την αφή στην άκρη των δακτύλων και να 

συνειδητοποιήσουν την κινητικότητα των δακτύλων.  

• Να µάθουν την τριποδική λαβή γραφής 

• Να βελτιώσουν τη σχέση τους µε το µολύβι και να κατακτήσουν µια 

εύκαµπτη λαβή. 

Υλικά: ράβδοι ψυχοκινητικής, χοντρά µολύβια, κασέτα µουσικής. 

Χώρος: η ειδικά διαµορφωµένη τάξη ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν 

περισσότερο ελεύθερο χώρο.  

Προετοιµασία: 

Άσκηση βελτίωσης της κινητικότητας των δακτύλων:  
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o ∆ίνουµε σε κάθε παιδί από ένα ραβδάκι και προσπαθεί να το χειριστεί µε τα 

δάκτυλά του µε όποιον τρόπο θέλει. Τα παιδιά είναι σκορπισµένα στον 

ελεύθερο χώρο της τάξης χωρίς να µετακινούνται (εικόνα 23). 

o Κρατάµε κάθετα, από την κάτω µεριά, το ραβδάκι µέσα στην παλάµη µας 

χωρίς να το σφίγγουµε δυνατά. Ανοίγοντας ελαφρά το χέρι και κλείνοντάς το 

αµέσως, αφήνουµε τη ράβδο να κατέβει σιγά-σιγά (εικόνες 24 και 25). 

o Αν η άσκηση εκτελεστεί µε επιτυχία, µπορεί να πραγµατοποιηθεί κρατώντας 

τη ράβδο µόνο µε τα τρία δάκτυλα της γραφής (αντίχειρα, δείκτη και µέσο). 

 

 
Εικόνα 23 

                         
Εικόνα 24                                            Εικόνα 25 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση εκµάθησης της λαβής της γραφής και βελτίωσης της ευκαµψίας της: 

Καθόµαστε στις θέσεις µας στα καρεκλάκια: 

o ∆είχνουµε στα παιδιά τη σωστή λαβή γραφής (µε εικόνες αλλά και 

λειτουργώντας οι ίδιοι ως µοντέλο) τα αφήνουµε λίγο να πειραµατιστούν µε 

το µολύβι τους (εικόνα 26). 
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  Εικόνα 26 

o Κρατάµε το µολύβι σαν να επρόκειτο να γράψουµε, ανάµεσα στα τρία 

δάκτυλα που κάµπτονται και εκτείνονται διαδοχικά δηµιουργώντας µια 

κίνηση πήγαινε έλα που πριονίζει την εσωτερική µεριά του µέσου στην 

τελευταία φάλαγγα. 

o Όπως και στην προηγούµενη παρέµβαση, κρατάµε ένα µολύβι σε κάθε χέρι 

και το κυλάµε ανάµεσα στον αντίχειρα και στο δείκτη, ενώ ο µέσος στηρίζει 

την κίνηση (τα δάκτυλα βρίσκονται στην κατεύθυνση γραφής). Η κίνηση είναι 

περιστροφική και µοιάζει σαν να βιδώνουµε και να ξεβιδώνουµε. Μιλώντας 

ήρεµα στα παιδιά τα συµβουλεύουµε να κάνουν την κίνηση πιο αργά για να 

την αισθάνονται καλύτερα. 

Χαλάρωση: 

Άσκηση εµπέδωσης της λαβής και µυϊκής ξεκούρασης: Με το άκουσµα της απαλής 

µουσικής, τοποθετούµε το µολύβι µπροστά µας µε τη µύτη του να µας κοιτάει. Όση 

ώρα ακούγεται η µουσική ξεκουράζουµε το µυϊκό µας σύστηµα σταδιακά, 

αποβάλλοντας την ένταση που έχει δηµιουργηθεί από την προσπάθεια συγκέντρωσης 

και την ακρίβεια εκτέλεσης των παραπάνω ασκήσεων. 

Όταν η µουσική σταµατάει πιάνουµε το µολύβι µας και το τοποθετούµε στα 

δάκτυλά µας µε τον τρόπο που δείξαµε. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία αυτή 2-3 

φορές και συνεχίζουµε τη χαλάρωσή µας κινώντας το κεφάλι µας δεξιά-αριστερά, 

αναπνέοντας ήρεµα, ανασηκώνοντας και κατεβάζοντας µε δύναµη τους ώµους µας, 

περιστρέφοντας και τινάζοντας τους καρπούς και τα δάκτυλά µας. Αν θέλουµε 

κλείνουµε τα µάτια κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης.  
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2.3.2.1.4  Βελτίωση του οπτικο-κινητικού συντονισµού 

 

Παρέµβαση 12η  

Η παρέµβαση αυτή πραγµατοποιήθηκε 14η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να αναπτύξουν τον οτικο-κινητικό συντονισµό. 

• Να µάθουν να µετακινούνται µέσα στο χώρο.  

• Να µάθουν τους όρους δεξί-αριστερό. 

• Να αποκτήσουν την ικανότητα ακουστικής διάκρισης και να µάθουν να 

αντιδρούν σε ένα ρυθµό.  

• Να αναπτύξουν την επαφή και την επικοινωνία µε τον άλλο.  

Υλικά: µπαλόνια, κασέτα µουσικής. 

Χώρος: η τάξη διαµορφωµένη ώστε να έχει αρκετό ελεύθερο χώρο. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση εξερεύνησης και ανακάλυψης του υλικού: Φουσκώνουµε τα µπαλόνια µε 

τη βοήθεια των παιδιών και τα αφήνουµε λίγο να παίξουν ελεύθερα. Έπειτα συζητάµε 

για τις ιδιότητές τους: είναι ελαφριά, στρογγυλά, εύθραυστα, κ.τ.λ. 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση οπτικο-κινητικού συντονισµού: Στο άκουσµα της µουσικής:  

o Κυλάµε τα µπαλόνια στο πάτωµα (εικόνα 27). 

o Παίζουµε τα µπαλόνια µόνο µε τα πόδια µας.  

o Μετακινούµαστε στο χώρο µε τα µπαλόνια να ισορροπούν πάνω στα χέρια 

µας (εικόνα 28). 

o Τα πετάµε και τα πιάνουµε στον αέρα. 

o Κάνουµε ζευγάρια και µετακινούµαστε µε το µπαλόνι ανάµεσά µας: κοιλιά µε 

κοιλιά, πλάτη µε πλάτη, µέτωπο µε µέτωπο, κ.τ.λ. 

Οι αλλαγές των ασκήσεων δίνονται στα σταµατήµατα της µουσικής, που τα 

παιδιά παραµένουν ακίνητα. Οι ασκήσεις εκτελούνται µε τα δύο χέρια και µε ένα χέρι 

ή πόδι (δεξί και αριστερό). 
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 Εικόνα 27                                             Εικόνα 28 

Χαλάρωση: 

Άσκηση µυϊκής ξεκούρασης: Καθόµαστε σταυροπόδι σε κύκλο µε τα µπαλόνια 

µας στο κέντρο. Παίρνουµε βαθιές αναπνοές, κάνουµε κάµψεις του κορµού δεξιά-

αριστερά και φυσάµε µε δύναµη τα µπαλόνια, προσπαθώντας να µη µας φύγουν από 

το κέντρο του κύκλου. Παίρνουµε το µπαλόνι µας, το κυλάµε πάνω στο σώµα µας, 

ξαπλώνουµε στη µοκέτα, το βάζουµε µαξιλάρι και κοιµόµαστε. 

 

Παρέµβαση 13η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 15η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να αναπτύξουν τον οπτικο-κινητικό συντονισµό. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα µυϊκής αποµόνωσης των κινήσεων του 

καρπού και των δακτύλων. 

• Να αποκτήσουν την ικανότητα ακουστικής διάκρισης και να µάθουν να 

αντιδρούν σε ένα ρυθµό.  

• Να µάθουν τους όρους δεξί-αριστερό. 

• Να αναπτύξουν την επαφή µε τον άλλο και να µάθουν να συνεργάζονται. 

• Να µπορούν να αναπαράγουν γραφικά την κίνηση του σώµατός τους µε το 

µπαλόνι.  

Υλικά: µπαλόνια, εφηµερίδες, κασέτα µουσικής, λευκές κόλλες και µαρκαδόροι. 

Χώρος: η αυλή του νηπιαγωγείου ή η τάξη διαµορφωµένη ώστε να έχει αρκετό 

ελεύθερο χώρο. 

Προετοιµασία:  

Άσκηση εξερεύνησης και µυϊκής αποµόνωσης: Παίρνουµε από ένα µπαλόνι και µε 

το άκουσµα της µουσικής, παίζουµε ελεύθερα. Στο σταµάτηµα της µουσικής 
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καθόµαστε απαλά πάνω στο µπαλόνι µας. Μοιράζουµε σε όλους από µια εφηµερίδα 

την οποία τυλίγουµε και φτιάχνουµε µ’ αυτή ένα λεπτό ρολό. 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση οπτικο-κινητικού συντονισµού: Στο άκουσµα της µουσικής:  

o Κυλάµε τα µπαλόνια στο πάτωµα σπρώχνοντάς τα µε την εφηµερίδα.  

o Χρησιµοποιούµε την εφηµερίδα σαν ρακέτα και προσπαθούµε να µην 

αφήσουµε το µπαλόνι να µας πέσει κάτω (εικόνα 29). 

o Μετακινούµαστε στο χώρο µε το µπαλόνι να ισορροπεί πάνω στην εφηµερίδα 

(εικόνα 30). 

o Γινόµαστε ζευγάρια και: κυλάµε το µπαλόνι ο ένας στον άλλο, παίζουµε 

ρακέτες µε τις εφηµερίδες και το µπαλόνι, κ.τ.λ.  

Οι αλλαγές των ασκήσεων δίνονται στα σταµατήµατα της µουσικής, που τα παιδιά 

παραµένουν ακίνητα. Οι ασκήσεις εκτελούνται µε τα δύο και µε ένα χέρι ή πόδι (δεξί 

και  αριστερό). 

 

    
Εικόνα 29                                              Εικόνα 30 

Χαλάρωση: 

Άσκηση µυϊκής ξεκούρασης και συγκέντρωσης: Πετάµε το µπαλόνι ψηλά και 

καθώς το παρατηρούµε να πέφτει, πέφτουµε κι εµείς το ίδιο αργά και απαλά στο 

πάτωµα. Με τα µάτια κλειστά παίρνουµε βαθιές αναπνοές και προσπαθούµε να 

αναπαραστήσουµε νοητικά την εικόνα του εαυτού µας καθώς παίζαµε µε το µπαλόνι. 

Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι (ο ήχος ενός κουδουνιού), σηκωνόµαστε αργά και 

καθόµαστε στα τραπεζάκια µας.  

Άσκηση γραφικής αναπαράστασης: τα παιδιά προσπαθούν πάνω στο λευκό χαρτί 

να αναπαραστήσουν µέσα από το ιχνογράφηµα τη νοητική εικόνα που δηµιούργησαν 

για τον εαυτό τους παίζοντας µε το µπαλόνι (εικόνα 31).  
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Εικόνα 31 

 

Παρέµβαση 14η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε 16η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να αναπτύξουν τον οπτικο-κινητικό συντονισµό. 

• Να βελτιώσουν την κινητικότητα των χεριών και των δακτύλων. 

• Να αναπτύξουν την  αφή στην άκρη των δακτύλων.  

• Να αναπτύξουν την επαφή και την επικοινωνία µε τον άλλο.  

• Να µάθουν τους σωµατικούς όρους.  

• Να µπορούν να αναπαραστήσουν γραφικά µια νοερή διαδροµή.  

Υλικά:µπαλάκια από καουτσούκ, κασέτα µουσικής, λευκές κόλλες, µαρκαδόροι. 

Χώρος: η τάξη διαµορφωµένη ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν περισσότερο 

ελεύθερο χώρο. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση µίµησης: Καθόµαστε σταυροπόδι σε κύκλο πάνω στη µοκέτα. Με το 

άκουσµα της µουσικής µιµούµαστε τις κινήσεις ενός παιδιού, που όταν θελήσει δίνει 

τη σειρά του σε ένα άλλο παιδί.  

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση ανάπτυξης της κινητικότητας των δακτύλων: Μοιράζουµε στα παιδιά 

µικρά µπαλάκια από καουτσούκ και η δραστηριότητα συνεχίζεται µε µίµηση της 

κίνησής µας από τα παιδιά:  

o Με το µπαλάκι στο πάτωµα: το περιστρέφουµε γύρω από τον εαυτό του, 

το πιέζουµε, το κυλάµε από το ένα χέρι στο άλλο, γύρω από το σηµείο που 

καθόµαστε, κ.τ.λ., εκτελούµε κινήσεις µε όλη την παλάµη, µε τις άκρες 
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των δακτύλων, µε τη ράχη της παλάµης µας, άλλοτε µε το ένα και άλλοτε 

µε τα δύο χέρια (εικόνα 32). 

o Με το µπαλάκι στον αέρα: το περιστρέφουµε µε τις παλάµες µας και µε 

τις άκρες των δακτύλων µας, το σφίγγουµε δυνατά στη γροθιά µας, το 

κυλάµε πάνω στο σώµα µας, το αφήνουµε να πέσει και το πιάνουµε µετά 

από µια αναπήδηση, κ.τ.λ., χρησιµοποιούµε άλλοτε τα δύο και άλλοτε το 

ένα χέρι (εικόνα 33). 

o Γινόµαστε ζευγάρι µε το παιδί που κάθεται δεξιά µας, γυρίζουµε ώστε να 

καθόµαστε αντικριστά και χρησιµοποιούµε µόνο το ένα µπαλάκι: 

κυλώντας το ο ένας στον άλλον, πετώντας το, κυλώντας το ο ένας πάνω 

στο σώµα του άλλου και ονοµάζοντας τα µέλη στα οποία ακουµπάει. 

 

     
Εικόνα 32                                               Εικόνα 33 

Χαλάρωση: 

Άσκηση χαλάρωσης: Παίρνουµε καθένας το µπαλάκι του και γονατιστοί το 

φυσάµε να κινηθεί στο πάτωµα της αίθουσας.  

Άσκηση γραφικής αναπαράστασης: καθόµαστε στις θέσεις µας και πάνω στη 

λευκή κόλλα αποτυπώνουµε το ίχνος της διαδροµής που διέγραψε νοερά το µπαλάκι 

µας στο πάτωµα (εικόνα 34). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34 
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Παρέµβαση 15η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 19η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να µάθουν τους όρους δεξί-αριστερό πάνω στο σώµα τους και 

προσανατολισµού κατεύθυνσης µέσα στο χώρο. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα οπτικο-κινητικού συντονισµού.  

• Να αναπτύξουν την ισορροπιστική ικανότητα. 

• Να µάθουν να αναπαράγουν γραφικά την ένωση ενός σηµείου µε ένα άλλο.  

• Να µάθουν να µετακινούνται στο χώρο από αριστερά (Α) προς τα δεξιά (∆). 

Υλικά: χαρτοταινία ή σχοινάκια, puzzle πατώµατος, χαρτί µέτρου ή πίνακας, 

µαρκαδόρους ή κιµωλίες,  

Χώρος: η τάξη διαµορφωµένη ώστε να έχει αρκετό ελεύθερο χώρο. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση αντίδρασης σε ένα ακουστικό ερέθισµα και προσανατολισµού- 

κατεύθυνσης: Τα παιδιά στέκονται απέναντί µας και µετακινούνται γρήγορα προς την 

κατεύθυνση που τους λέµε: µπροστά, κάτω, δεξιά, πίσω, αριστερά, πάνω.   

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση ισορροπίας και οπτικο-κινητικού συντονισµού: Με χαρτοταινία (ή 

σχοινάκια) φτιάχνω στο πάτωµα τρεις ευθείες διαδροµές, τοποθετώ ένα puzzle 

πατώµατος στο σηµείο έναρξης και ένα στο σηµείο τερµατισµού. Η τάξη χωρίζεται 

σε τρεις οµάδες, µία σε κάθε διαδροµή και τοποθετούµε τα παιδιά έτσι ώστε η 

µετακίνησή τους να γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά. ∆είχνουµε διάφορους 

τρόπους να περπατάµε πάνω στη γραµµή χωρίς να βγαίνουµε έξω από αυτή: 

µπροστά, πίσω, πλάγια, στις µύτες, κ.τ.λ. (εικόνα 35). Όταν µετακινούµαστε προς τα 

µπρος, κοιτάµε το σηµείο τερµατισµού, ενώ όταν µετακινούµαστε προς τα πίσω 

κοιτάζουµε το σηµείο έναρξης της άσκησης για να µην φεύγουµε από την πορεία της 

γραµµής. 

Το επόµενο παιδί ξεκινάει µόνο όταν τελειώσει την άσκησή του το προηγούµενο και 

επιστρέψει στη σειρά του.  
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 Εικόνα 35 

Αφαιρούµε τις χαρτοταινίες και αφήνουµε στο πάτωµα µόνο τα σηµεία έναρξης 

και τερµατισµού της διαδροµής (δηλαδή τα puzzle πατώµατος). Η πορεία που 

ακολουθήσαµε στην προηγούµενη άσκηση ακολουθείται τώρα νοερά.. Τα παιδιά 

σχηµατίζουν ουρά το ένα πίσω από το άλλο και ένα-ένα ανεβαίνει πάνω στο σηµείο 

έναρξης της διαδροµής µε τα πόδια ενωµένα και τα χέρια στο πλάι. Εκτελούµε την 

άσκηση µε πλάγια βήµατα, κοιτάζοντας σταθερά το σηµείο του τερµατισµού, 

περπατάµε διαγράφοντας µια νοερή ευθεία γραµµή. Για την επιτυχία της άσκησης 

πρέπει τα µάτια µας να παρακολουθούν διαρκώς το σηµείο τερµατισµού της 

διαδροµής.  

Χαλάρωση: 

Άσκηση γραφικής αναπαράστασης : Μεταφέρουµε την άσκηση σε χαρτί µέτρου ή 

σε πίνακα. Πάνω στο χαρτί υπάρχει η αφετηρία και το τέλος µιας διαδροµής που 

θέλουµε να διαγράψουµε. Πατάµε σταθερά και στα δυο µας πόδια, και έχουµε τα 

χέρια µας διαθέσιµα. Τοποθετούµε την κιµωλία στο σηµείο έναρξης και το βλέµµα 

µας κατευθύνεται στο σηµείο του τερµατισµού (όπου πρέπει να παραµένει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της διαδροµής). Ξεκινάµε τότε να χαράσσουµε τη γραµµή (εικόνα 36). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 36 

Χ                         Χ
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Παρέµβαση 16η 

 Η παρέµβαση αυτή πραγµατοποιήθηκε 20η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να αναπτύξουν τον οπτικο-κινητικό συντονισµό. 

• Να µάθουν την κατεύθυνση της γραφής από Α προς ∆.  

• Να µάθουν την κίνηση επιστροφής στην αρχή της γραµµής.  

• Να βελτιώσουν την ισορροπιστική τους ικανότητα. 

• Να µάθουν να αναπαράγουν γραφικά την ένωση ενός σηµείου µε ένα 

άλλο. 

• Να αναπτύξουν την ακουστική διάκριση και να µάθουν να αντιδρούν σε 

ένα ρυθµό.  

Υλικά: σχοινάκια ή χαρτοταινία, σηµεία έναρξης και τερµατισµού (π.χ. puzzle 

πατώµατος), κασέτα µουσικής.  

Χώρος: η τάξη διαµορφωµένη ώστε να έχει αρκετό ελεύθερο χώρο ή ο 

εξωτερικός χώρος του νηπιαγωγείου. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση αντίδρασης σε ακουστικό ερέθισµα: Όση ώρα παίζει η µουσική τα παιδιά 

περπατάνε ελεύθερα στο χώρο διαγράφοντας ευθείες γραµµές. Κάθε φορά που ακούν 

τον ήχο του ταµπουρίνου, αλλάζουν απότοµα κατεύθυνση κάνοντας µισή στροφή 

(προς τα δεξιά) και συνεχίζουν.  

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση ισορροπίας, µίµησης και οπτικο-κινητικού συντονισµού: Φτιάχνουµε τρεις 

διαδροµές µε χαρτοταινία (ή µε σκοινάκια), όπως και στην προηγούµενη παρέµβαση. 

Τοποθετούµαστε στην αρχή της πρώτης γραµµής και ακολουθούµε την πορεία της 

από αριστερά προς τα δεξιά, αναπαριστάνοντας µε το σώµα µας µια φανταστική 

κατάσταση.  

Για παράδειγµα:  

Στην 1η διαδροµή: φυσάει πολύς αέρας και προσπαθεί να µας βγάλει από το δρόµο 

µας όµως εµείς αντιστεκόµαστε. 

Στη 2η διαδροµή: κάνει τροµερό κρύο και τρέµουµε ολόκληροι. 

Στην 3η διαδροµή: έχουµε αργήσει στο σχολείο και τρέχουµε να προλάβουµε.  
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Προσέχουµε πάντα να µη φεύγουµε από το µονοπάτι µας, όσο δύσκολες και αν 

είναι οι καιρικές συνθήκες, το βλέµµα µας παρακολουθεί το σηµείο του τερµατισµού 

και δεν ξεχνάµε ότι για να µη χάσουµε το δρόµο, ακολουθούµε τα βέλη, 

επιστρέφοντας πάντα από αριστερά στην επόµενη σειρά (εικόνα 37 και 38). 

 

ΑΡΧΗ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ                                                            Χ 

 

    Χ                                            

 

                                                              Χ  ΤΕΛΟΣ 

 

Εικόνα 37 

 

Τελειώνοντας την τελευταία διαδροµή, επιστρέφουµε στην αρχή (σαν να 

επρόκειτο για αλλαγή σελίδας). 

 

 
 Εικόνα 38 

Χαλάρωση: 

Άσκηση γραφικής αναπαράστασης : Καθόµαστε στα καρεκλάκια µας. Πάνω στην 

κόλλα µας υπάρχουν από τη µια πλευρά οριζόντια σηµεία έναρξης και τερµατισµού 

διαδροµών, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάθετα σηµεία, τα οποία θα πρέπει 

να ενώσουµε µε τη βοήθεια των µαρκαδόρων.  

Χρησιµοποιώ γι’ αυτό δύο διαφορετικά ακουστικά ερεθίσµατα: Με το άκουσµα 

της µουσικής ενώνουµε τα οριζόντια σηµεία (εικόνα 39), ενώ όση ώρα διαρκεί  η 

παύση, ενώνουµε τα κάθετα σηµεία (εικόνα 40). Θυµίζουµε πάντα να κοιτάµε το 
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σηµείο τερµατισµού της διαδροµής που χαράζουµε, να ξεκινάµε από αριστερά και 

από πάνω προς τα κάτω, και να µην σηκώνουµε το µαρκαδόρο µας κατά τη διάρκεια 

της δραστηριότητας. 

 

 

                      
Εικόνα 39                                                        Εικόνα 40 

 

 

2.3.2.2   Η κατάκτηση της δόµησης του χώρου 

2.3.2.2.1 Η κατάκτηση των εννοιών του χώρου 

 

Παρέµβαση 17η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 3η στη σειρά.  

Στόχοι: 

• Να µάθουν τις έννοιες του χώρου.  

• Να µπορούν να αναγνωρίζουν τις έννοιες δεξί-αριστερό πάνω στο σώµα 

τους. 

• Να αναπτύξουν την ακουστική διάκριση και να µάθουν να αντιδρούν σε 

ένα ρυθµό.  

Υλικά: κασέτα µουσικής, ταµπουρίνο, καρεκλάκια και τραπεζάκια. 

Χώρος: η ειδικά διαµορφωµένη τάξη ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν 

περισσότερο ελεύθερο χώρο ή η αυλή του νηπιαγωγείου. 
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Προετοιµασία: 

Άσκηση κατευθυνόµενου αυτοσχεδιασµού: Με το άκουσµα της µουσικής, τα παιδιά 

παίρνουν το καρεκλάκι τους και υποδύονται τους τυµπανιστές περπατώντας ελεύθερα 

στο χώρο, έπειτα το µεταµορφώνουν σε τιµόνι αυτοκινήτου, σε ένα βαρύ σακί που το 

µεταφέρουν, κ.τ.λ. δίνουµε τη δυνατότητα στα παιδιά να προτείνουν µόνα τους ιδέες 

για τη µεταµόρφωση της καρέκλας τους. 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση εµπέδωσης των εννοιών του χώρου: Τοποθετούν το καρεκλάκι τους µέσα 

στο χώρο και κινούνται ελεύθερα προσέχοντας να µην ακουµπάνε µε κανέναν. Σε 

κάθε χτύπηµα του ταµπουρίνου, σταµατάνε για να ακούσουν την υπόδειξή µας και 

στη συνέχεια την εκτελούν: ανεβαίνουν πάνω στο καρεκλάκι, κατεβαίνουν από το 

καρεκλάκι, χαµηλώνουν, ψηλώνουν, στέκονται µπροστά, στέκονται πίσω από το 

καρεκλάκι τους, περπατούν στα τέσσερα κάτω από το τραπέζι, γυρνάνε γύρω από το 

καρεκλάκι τους, µπαίνουν ανάµεσα στο καρεκλάκι και στο τραπέζι τους, πηγαίνουν 

όσο πιο µακριά µπορούν από το καρεκλάκι τους, πηγαίνουν όσο πιο κοντά µπορούν 

στο τραπέζι τους, τέλος κάθονται στο καρεκλάκι τους.  

Χαλάρωση: 

Άσκηση χαλάρωσης και εξάσκησης στις έννοιες του δεξιά αριστερά πάνω στο 

σώµα: Τα παιδιά κάθονται στο καρεκλάκι τους και ξεκουράζονται εισπνέοντας και 

εκπνέοντας αργά. Τους ζητάµε να κάνουν ό,τι ακούν: σηκώστε ψηλά το δεξί σας χέρι, 

τεντώστε µπροστά το αριστερό σας πόδι, σηκώστε και τα δύο σας πόδια ψηλά, κ.τ.λ. 

Κλείστε τα µάτια σας και προσπαθήστε να θυµηθείτε µε τη σειρά τι κάνατε µε τα 

καρεκλάκια σας. Όση ώρα ακούγεται η µουσική, τα παιδιά προσπαθούν να 

ανακαλέσουν στη µνήµη τους τις δραστηριότητες που έκαναν.  

 

Παρέµβαση 18η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 11η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να µάθουν την έννοια της απόστασης.  

• Να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη κενών που υπάρχουν ανάµεσα στα 

πράγµατα και να προετοιµαστούν για την τοποθέτηση των λέξεων πάνω 

στη γραµµή. 
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• Να µπορούν να αναπαραστήσουν γραφικά την έννοια της απόστασης.  

Υλικά: χαρτοκυβώτια, διάφορα µικροαντικείµενα, λευκές κόλλες, µαρκαδόρους.  

Χώρος: η αυλή του νηπιαγωγείου ή η ειδικά διαµορφωµένη τάξη ώστε να έχουµε 

όσο το δυνατόν περισσότερο ελεύθερο χώρο.  

Προετοιµασία: 

Ασκήσεις εκµάθησης της έννοιας της απόστασης: Με το άκουσµα της µουσικής, τα 

παιδιά κινούνται ελεύθερα µέσα στο χώρο. Στο σταµάτηµα της µουσικής τους 

ζητάµε: να πάνε πολύ κοντά ο ένας µε τον άλλο, να πάνε όσο πιο µακριά γίνεται ο 

ένας από τον άλλο, να ενωθούν σε ζευγάρια αλλά το κάθε ζευγάρι να είναι µακριά 

από τα άλλα.  

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ίσες οµάδες και µεταφέρουν διάφορα αντικείµενα 

από το ένα χαρτοκιβώτιο στο άλλο µε τη µορφή σκυταλοδροµίας. Αφού τελειώσει η 

πρώτη σκυταλοδροµία, αλλάζουµε την απόσταση των κουτιών και συνεχίζουν το 

παιχνίδι. Στο τέλος συζητάµε µε τα παιδιά για τις αποστάσεις: ποια ήταν η πιο 

µακρινή και ποια η πιο κοντινή (εικόνα 41). 

 

 
Εικόνα 41 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση εξάσκησης στην έννοια της απόστασης και της γραφικής της 

αναπαράστασης: Χωρίζουµε τα παιδιά σε δύο οµάδες, στους µεταφορείς και στους 

παρατηρητές. Οι µεταφορείς πραγµατοποιούν µια προκαθορισµένη διαδροµή, στην 

οποία έχουµε τοποθετήσει σε διαφορετικές αποστάσεις χαρτοκιβώτια για να 

µεταφέρουν διάφορα µικρο-αντικείµενα. Οι παρατηρητές σχεδιάζουν τη διαδροµή 

που διανύουν πάνω σε µια κόλλα χαρτί: 
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1. Στην πρώτη διαδροµή τα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις και 

ορίζουµε τη διαδροµή που πρέπει να ακολουθηθεί (από Α προς τα ∆). Κάθε παιδί θα 

πρέπει να ακολουθήσει τη διαδροµή τοποθετώντας το πόδι του δίπλα σε κάθε 

χαρτοκιβώτιο. Εκτελεί τη διαδροµή µε πλάγια βήµατα και µε πλάτη γυρισµένη προς 

τους υπόλοιπους (εικόνα 42). 

 

 

 

Εικόνα 42 

2. Ίδια άσκηση, όµως τώρα τα χαρτοκιβώτια έχουν τοποθετηθεί σε άνισες 

αποστάσεις (εικόνα 43), και στη συνέχεια σε αποστάσεις που επαναλαµβάνονται 

περιοδικά (εικόνα 44). 

 

 

 

Εικόνα 43. 

 

 

 

 

Εικόνα 44. 

Οι οµάδες στη συνέχεια αλλάζουν ρόλους. 

Χαλάρωση: 

Άσκηση επαφής- επικοινωνίας: Συγκεντρώνουµε τα παιδιά και καθόµαστε κάτω 

σε κύκλο, κρατώντας µαζί τους και τα σχέδια που έφτιαξαν, παρατηρώντας τις 

διαδροµές. ∆είχνουµε τις αναπαραστάσεις των διαδροµών από τους «παρατηρητές» 

και συζητάµε µε τα παιδιά τις διαφορές που παρουσιάζουν. Στη λεκτική περιγραφή 

των διαδροµών χρησιµοποιούµε τους όρους κοντά στο, µακριά από ή πιο κοντά στο, 

πιο µακριά από (εικόνα 45). 
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 Εικόνα 45 

 

2.3.2.2.2 Η συνειδητοποίηση του  γραφικού χώρου 

 

Παρέµβαση 19η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε 6η στη σειρά. 

Στόχοι:  

• Να µάθουν να µεταφέρουν και να αναγνωρίζουν τις έννοιες 

προσανατολισµού και κατεύθυνσης πάνω στην επιφάνεια γραφής. 

•  Να αποκτήσουν την ικανότητα µυϊκής αποµόνωσης των κινήσεων του 

βραχίονα, του καρπού και των δακτύλων. 

• Να µπορούν να αναπαραστήσουν γραφικά τις κατευθύνσεις πάνω στο 

χώρο γραφής. 

Υλικά: λευκές κόλλες ζωγραφικής διαστάσεων (21x29,7cm), χοντροί µαρκαδόροι 

(χρώµατος κόκκινου, µπλε, πράσινου, πορτοκαλί), κασέτα µουσικής. 

Χώρος: η τάξη, διαµορφωµένη ώστε όλα τα καρεκλάκια να βλέπουν προς την ίδια 

κατεύθυνση.  

Προετοιµασία: 

Άσκηση για την προετοιµασία των µυών του βραχίονα και του συνδετικού 

συστήµατος της παλάµης και των δακτύλων για τη γραφή: Τα παιδιά κάθονται στα 

καρεκλάκια τους µε τα χέρια χαλαρά στο πλάι του σώµατός τους. Με το άκουσµα της 

µουσικής, µιµούνται την κίνηση των κυµάτων ανεβοκατεβάζοντας τα χέρια τους πότε 

στο πλάι, ποτέ µπροστά τους. Σε λίγο τους ζητάµε να ακουµπήσουν τα χέρια τους 

πάνω στο τραπέζι και να συνεχίσουν να τα κινούν κάνοντας διάφορες µιµήσεις 

(εντόµων, καταστάσεων, κ.τ.λ.) µε τους καρπούς και τα δάχτυλα.  
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Κυρίως µέρος: 

Άσκηση εκµάθησης των εννοιών προσανατολισµού-κατεύθυνσης πάνω στον ειδικό 

χώρο γραφής: Κολλάµε πάνω στο καβαλέτο µια λευκή κόλλα  από µπλοκ ζωγραφικής 

(21x29,7cm).  

Στη συνέχεια φτιάχνουµε: 

• ένα βέλος µπλε προς τα πάνω 

• ένα βέλος κόκκινο προς τα κάτω 

• ένα βέλος πορτοκαλί προς τα αριστερά  

• και ένα βέλος πράσινο προς τα δεξιά. 

Βγάζουµε το χαρτί από τον πίνακα και το περνάµε αργά µπροστά από όλα τα 

παιδιά. Πρώτα κάθετα και έπειτα οριζόντια, για να µπορέσουν να συνειδητοποιήσουν 

τις έννοιες του ειδικού χώρου σε σχέση µε το σώµα τους.  

Άσκηση µνήµης των κατευθύνσεων του ειδικού χώρου: Σκεπάζουµε την εργασία 

που φτιάξαµε στο καβαλέτο και µοιράζουµε στα παιδιά από µία κόλλα ζωγραφικής 

και από τέσσερεις µαρκαδόρους στο καθένα, µε τα χρώµατα που χρησιµοποιήσαµε 

για να χαρακτηρίσουµε τις κατευθύνσεις στο χώρο γραφής. Έπειτα τους ζητάµε να 

προσπαθήσουν να θυµηθούν και να φτιάξουν στην κόλλα τους τα ίδια βέλη µε τα ίδια 

χρώµατα (εικόνα 46 και 47). 

 

     
Εικόνα 46                                                      Εικόνα 47 

Άσκηση κατευθυνόµενου αυτοσχεδιασµού και µνήµης των κατευθύνσεων: Βάζουµε 

µουσική και τα παιδιά αφήνουν τους µαρκαδόρους και σηκώνονται όρθια 

αυτοσχεδιάζοντας κινητικά στο ρυθµό της. Σε κάθε σταµάτηµα όµως επιστρέφουν 

στη θέση τους για να φτιάξουν:  
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• έναν ήλιο στο πάνω µέρος της κόλλας τους  

• ένα πορτοκάλι στην αριστερή µεριά της κόλλας τους  

• ένα σπίτι στο κάτω µέρος της κόλλας τους και 

• το όνοµά τους στη δεξιά µεριά (εικόνα 48).  

 

 
Εικόνα 48 

Χαλάρωση: 

Άσκηση ηρεµίας και µυϊκής ξεκούρασης: παίρνουµε 2-3 βαθιές εισπνοές, πιάνουµε 

την κόλλα µας από την πάνω µεριά µε τον δείκτη και τον αντίχειρα των χεριών µας: 

τη σηκώνουµε ψηλά, την ανεµίζουµε στον ήχο της µουσικής και την αφήνουµε να 

πέσει απαλά στο τραπέζι ενώ την παρακολουθούµε να πέφτει µε τα µάτια µας 

(επαναλαµβάνουµε την άσκηση 2-3 φορές). Τέλος βάζουµε τα χέρια µας µαξιλάρι και 

ακουµπάµε το κεφάλι µας στο τραπέζι µε κλειστά µάτια (εικόνα 49). 

 
Εικόνα 49 
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Παρέµβαση 20η  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 7η στη σειρά. 

Στόχοι:  

• Να µπορούν να µεταφέρουν και να αναγνωρίζουν τις έννοιες πάνω στην 

επιφάνεια γραφής.  

• Να µάθουν τις κατευθύνσης του χώρου και τη γραφική τους 

αναπαράσταση.  

• Να µάθουν την έννοια της γωνίας και της µέσης πάνω στο χώρο γραφής. 

Υλικά: λευκές κόλλες ζωγραφικής διαστάσεων (21x29,7cm), χοντροί µαρκαδόροι 

(χρώµατος κόκκινου, µπλε, πράσινου, πορτοκαλί), κασέτα µουσικής. 

Χώρος: η τάξη µε τα καρεκλάκια να βλέπουν προς την κατεύθυνση του 

καβαλέτου.  

Προετοιµασία: 

Άσκηση προετοιµασίας του σώµατος για τη γραφή: Τα παιδιά στέκονται όρθια 

πίσω από το καρεκλάκι τους µε το θώρακα ίσιο και σταθερό. Το ένα χέρι τεντωµένο 

πάνω από το κεφάλι και το άλλο δίπλα στο σώµα. Με το άκουσµα της µουσικής, τα 

χέρια αρχίζουν να γυρίζουν προς τα εµπρός σαν µύλος. Έπειτα τα χέρια αλλάζουν 

φορά.  

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση µνήµης των κατευθύνσεων του ειδικού χώρου: Τα παιδιά κάθονται στα 

καρεκλάκια τους, τους µοιράζουµε από µια κόλλα ζωγραφικής και τέσσερις 

µαρκαδόρους, όπως στην προηγούµενη παρέµβαση. Χωρίς να βλέπουν το µοντέλο 

που είχαµε δηµιουργήσει, προσπαθούν να θυµηθούν τις κατευθύνσεις των βελών και 

τα χρώµατα που αντιστοιχούν σ’ αυτές και να τα σχεδιάσουν.  

Άσκηση εκµάθησης των γωνιών και της µέσης στην κόλλα γραφής: Βάζουµε µια 

νέα κόλλα στο καβαλέτο και µιλάµε για τις  γωνίες της κόλλας γραφής. Τις 

ονοµάζουµε και τις χρωµατίζουµε µε διαφορετικά χρώµατα: πάνω αριστερή, πάνω 

δεξιά, κάτω αριστερή και κάτω δεξιά γωνία. Το ίδιο κάνουµε µε τη µέση της κόλλας. 

Τα παιδιά πάνω σε µια λευκή  κόλλα σηµειώνουν µε τα χρώµατα που τους ζητάµε τα 

παραπάνω σηµεία (π.χ βάψτε µε καφέ χρώµα την πάνω αριστερή γωνία, κ.τ.λ.) Όταν 

τελειώσουν γυρίζουν την κόλλα τους από την άλλη µεριά. 
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Άσκηση εµπέδωσης των εννοιών του ειδικού χώρου: Με το άκουσµα της 

µουσικής, τα παιδιά, στη θέση που βρίσκονται, κινούν ελεύθερα  το σώµατός τους (τα 

δάκτυλά, το κεφάλι, τους ώµους και τα πόδια τους), ενώ σε κάθε σταµάτηµά της, 

ζωγραφίζουν:  

• ένα δέντρο στη µέση της κόλλας,  

• ένα λουλούδι αριστερά από το δέντρο,  

• τον ήλιο στη γωνία πάνω-αριστερά,  

• ένα παιδάκι δεξιά από το δέντρο,  

• µια πεταλούδα στη γωνία πάνω-δεξιά και τέλος  

• γράφουν το όνοµά τους στη γωνία κάτω-αριστερά (εικόνα 50).  

 

 
Εικόνα 50 

Χαλάρωση: 

Άσκηση µυϊκής ξεκούρασης: Με το άκουσµα της απαλής µουσικής, τα παιδιά 

χαλαρώνουν στα καρεκλάκια τους µε εισπνοές-εκπνοές και απαλές νωχελικές, 

κυκλικές κινήσεις των ώµων, των αγκώνων, των καρπών και µε διατάσεις των 

δακτύλων τους. 

 

 

2.3.1.1 Η κατάκτηση της δόµησης του χρόνου 

2.3.1.1.1 Η κατάκτηση της έννοιας του ρυθµού 

 

Παρέµβαση 21η:  

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 21η στη σειρά. 
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Στόχοι: 

• Να µάθουν να αναπαράγουν έναν ρυθµό.  

• Να µάθουν την κατεύθυνση της γραφής από Α προς ∆. 

• Να µπορούν να διακρίνουν ακουστικά διαφορετικές ρυθµικές δοµές.  

Υλικά: καρτέλες µε ρυθµικές δοµές, χαρτί, µαρκαδόρους, κασέτα µε παιδικά 

τραγούδια.  

Χώρος: η τάξη µε τη συνηθισµένη της διάταξη. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση συγχρονισµού µε ένα ρυθµό: βάζουµε στα παιδιά να ακούσουν ένα 

παιδικό τραγούδι και στη συνέχεια τους ζητάµε να προσπαθήσουν  ακούγοντάς το να 

χτυπήσουν τα χέρια τους στο ρυθµό του. 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση αναπαραγωγής ρυθµικών δοµών: Χτυπάµε µια ρυθµική δοµή µε τα χέρια.  

Για παράδειγµα:  

 

Τα παιδιά πρώτα ακούν και έπειτα αναπαράγουν την ίδια δοµή µε τα χέρια τους. 

Μεταφέρουµε την άσκηση στον πίνακα (ή σε ένα χαρτί στο καβαλέτο) και την 

αναπαράγουµε µε χτυπήµατα των χεριών µας διαβάζοντάς την από Α προς τα ∆. Στη 

συνέχεια ζητάµε από τα παιδιά να κάνουν το ίδιο. 

Άσκηση ακουστικής διάκρισης: Παίζουµε διαφορετικές ρυθµικές δοµές µε τα 

χέρια µας και ζητάµε από τα παιδιά να µας πουν αν ήταν ίδιες ή διαφορετικές. Τις 

γράφουµε στον πίνακα και τις συγκρίνουµε συζητώντας µε τα παιδιά αν γράφονται το 

ίδιο.  

Για παράδειγµα:  

 

 

Χαλάρωση: 

Άσκηση ηρεµίας και συγκέντρωσης: Βάζουµε να παίζει µια γνωστή απαλή µελωδία 

και ζητάµε στα παιδιά να κλείσουν τα µάτια τους και να τη σιγοµουρµουρίσουν.  

 

Παρέµβαση 22η: 

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 22η στη σειρά. 
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Στόχοι: 

• Να καταφέρουν να απελευθερώσουν το µπλοκάρισµα της κίνησης κατά τη 

γραφή. 

• Να βελτιώσουν η σχέση τους µε το γραφικό εργαλείο.  

• Να αναπτύξουν την ακουστική διάκριση και να µάθουν να αντιδρούν σε 

ένα ρυθµό.  

• Να µπορούν να αναπαραστήσουν γραφικά διαφορετικούς ρυθµούς.  

• Να αναπτύξουν την επαφή µε τον άλλο και να µάθουν να συνεργάζονται.  

Υλικά: νεροµπογιές, πινέλα, χαρτί, κασέτα µουσικής. 

Χώρος: η τάξη µε τη συνηθισµένη της διάταξη. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση προετοιµασίας των µελών που συµµετέχουν στη γραφή: Τα παιδιά 

καθισµένα στα καρεκλάκια τους προετοιµάζουν κινητικά όλο το σύστηµα των άνω 

άκρων τους για τη γραφή: µε περιστροφικές κινήσεις των ώµων και των καρπών, µε 

παιχνίδια και µιµήσεις των δακτύλων, κ.τ.λ. 

Κυρίως µέρος:   

Άσκηση ακουστικής διάκρισης και απελευθέρωσης της κίνησης της γραφής: Κάθε 

παιδί έχει ένα πινέλο και ένα χαρτί. Ακούγεται µουσική µε χαρακτηριστικούς 

ρυθµούς (π.χ. µαρς, βαλς, κ.τ.λ.): κινούν τα δάκτυλά τους στο ρυθµό, έπειτα όλο το 

χέρι. Όταν κάθε παιδί αισθανθεί έτοιµο, παίρνει το πινέλο του και µεταφέρει πάνω 

στο χαρτί αυτό που αισθάνεται (εικόνες 51 και 52). 

 

   
Εικόνα 51                                                  Εικόνα 52 

Τώρα κατευθύνουµε τη γραφική αναπαράσταση που θα δηµιουργήσει το παιδί σε 

κάθε µουσικό ρυθµό: στο µαρς χοντρές κάθετες γραµµές πιέζοντας δυνατά το πινέλο, 
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ενώ στο βαλς απαλά κυµατάκια ακουµπώντας απαλά τη µύτη του πινέλου στο χαρτί 

(εικόνα 53). 

 

 
Εικόνα 53 

Χαλάρωση:  

Άσκηση ηρεµίας, επαφής και συνεργασίας: µε το άκουσµα της µουσικής, τα παιδιά 

σηκώνονται όρθια µέσα στην τάξη και κλείνουν τα µάτια τους. Τους ζητάµε να 

ανεβάσουν τους βραχίονες µέχρι το ύψος των ώµων καθώς εισπνέουν και µε το 

χτύπηµα του ταµπουρίνου να εκπνεύσουν αφήνοντας τα χέρια τους να πέσουν µε 

δύναµη κάτω. Τινάζουν µαλακά τους καρπούς και τα δάκτυλα (οι ασκήσεις αυτές 

επαναλαµβάνονται 2-3 φορές κάθε µία).  

Γίνονται ζευγάρια και κάνουν µαλάξεις ο ένας στον άλλο στην πλάτη, στην 

παλάµη και στα δάκτυλα.  

 

 

2.3.1.1.2 Η κατάκτηση της έννοιας της τάξης και διαδοχής και της διάρκειας 

 

Παρέµβαση 23η: 

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 23η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να µάθουν την έννοια της τάξης και της διαδοχής.  

• Να µπορούν αν θυµούνται µια συγκεκριµένη διαδοχή κινήσεων.  

• Να γίνουν ικανά να συνεργάζονται µε τον άλλο και να µπορούν να 

συντονίζονται µε το ρυθµό του άλλου.  

Υλικά: κασέτα µουσικής. 
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Χώρος: η ειδικά διαµορφωµένη τάξη ώστε να έχουµε όσο το δυνατόν 

περισσότερο ελεύθερο χώρο. 

Προετοιµασία: 

Άσκηση συντονισµού µε το ρυθµό του άλλου: Τα παιδιά γίνονται ζευγάρια και στο 

άκουσµα της µουσικής ο ένας κινείται, όπως θέλει, µέσα στην τάξη, ενώ ο άλλος τον 

ακολουθεί πιστά σε ό,τι κάνει. Στο χτύπηµα του ταµπουρίνου τα παιδιά αλλάζουν 

ρόλους.  

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση χρονικής διαδοχής των κινήσεων: ∆είχνουµε µια κινητική αλυσίδα τριών 

σηµείων. Τα παιδιά σε ζευγάρια. Εκτελούν της κινήσεις µε τη σειρά που τις δείξαµε, 

εναλλάξ, ενώ ο ένας διορθώνει τον άλλο σε περίπτωση λάθους.  

Φτιάχνουµε όλοι µαζί ένα κύκλο, τους δείχνουµε µια κινητική αλυσίδα και στη 

συνέχεια τους ζητάµε να την επαναλάβουν, ο ένας µετά τον άλλο. Σταδιακά 

προσθέτουµε κινήσεις. (αρχίζω από 2 κινήσεις και φτάνω στις 5 το πολύ).  

Χαλάρωση:  

Άσκηση συγκέντρωσης και µνήµης της χρονικής διαδοχής των κινήσεων: τα παιδιά 

ξαπλώνουν στο πάτωµα και κλείνουν τα µάτια τους προσπαθώντας να φέρουν στη 

µνήµη τους την κινητική αλυσίδα. Στη συνέχεια ρωτάµε τα παιδιά π.χ. ποια κίνηση 

κάναµε πρώτα; ποια κάναµε µετά; ποια κάναµε τελευταία;  

 

Παρέµβαση 24η: 

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 24η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να µάθουν να οργανώνουν το γραφικό χώρο.  

• Να µάθουν την έννοια της διαδοχής στη γραφή.  

Υλικά: χρωµατιστά χαρτόνια µε διάφορα σχήµατα (κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα, 

ορθογώνια) και χρώµατα 

Χώρος: η τάξη µε τη συνηθισµένη της διάταξη. 

Προετοιµασία: 

Μιµητική άσκηση: Ζητάµε από τα παιδιά να µιµηθούν τη σειρά των κινήσεων που 

κάνουν για να ετοιµαστούν προκειµένου να πάνε στο νηπιαγωγείο: σηκώνοµαι από το 
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κρεβάτι, πλένοµαι, βουρτσίζω τα δόντια µου, χτενίζοµαι, βγάζω τις πιτζάµες µου, 

ντύνοµαι, τρώω το πρωινό µου, παίρνω την τσάντα µου και φεύγω για το νηπιαγωγείο.  

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση χρονικής διαδοχής: ∆ίνουµε στα παιδιά να αναπαράγουν διάφορες 

αλυσίδες σχηµάτων, ανάλογα µε το µοντέλο που τους δείχνουµε. Κολλούν τα  

σχήµατα µε τη σωστή σειρά πάνω στο χαρτί τους: 

 

• Κύκλοι: κόκκινος, µπλε, πράσινος, κίτρινος, κ.τ.λ.                      
 

• Σχήµατα: τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος, ορθογώνιο, κ.τ.λ. 
 

Άσκηση χρονικής διαδοχής και εξάσκησης στην κατεύθυνση της γραφής: 

Υπαγορεύουµε στα παιδιά να τοποθετούν µε τη σειρά τα χρώµατα ή τα σχήµατα 

πάνω στο τραπέζι τους (χωρίς µοντέλο). Η διαδοχή των αντικειµένων γίνεται από Α 

προς τα ∆ και η αλλαγή των σειρών από πάνω προς τα κάτω, αρχίζοντας πάντα από 

αριστερά (όπως και στη γραφή) (εικόνα 54).  

 

 
Εικόνα 54 

Χαλάρωση: 

Άσκηση χρονικής διαδοχής και ηρεµίας: τα παιδιά µιµούνται την ακολουθία των 

κινήσεων που κάνουν προκειµένου να ετοιµαστούν για ύπνο: πρώτα βγάζουν τα 

ρούχα τους, έπειτα βάζουν τις πιτζάµες τους, πλένονται, βουρτσίζουν τα δόντια τους και 

ξαπλώνουν στο κρεβάτι τους, κλείνουν τα µάτια τους και κοιµούνται, αναπνέοντας όλο 

και πιο βαθιά.  
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Παρέµβαση 25η: 

Η συγκεκριµένη παρέµβαση υλοποιήθηκε 25η στη σειρά. 

Στόχοι: 

• Να µπορούν να διακρίνουν ακουστικά τους ήχους.  

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ήχους διαφορετικής 

διάρκειας.  

• Να µάθουν την κατεύθυνση της γραφής από Α προ τα ∆ και από πάνω 

προς τα κάτω. 

• Να µπορούν να αναπαραστήσουν γραφικά τη διάρκεια ενός ήχου.  

Υλικά: κασέτα µουσικής ή ταµπουρίνο,  

Χώρος: η τάξη µε τη συνηθισµένη της διάταξη. 

Προετοιµασία:  

Άσκηση αντίδρασης σε ένα οπτικό ερέθισµα: Τα παιδιά φωνάζουν τους ήχους των 

φωνηέντων όλο και πιο δυνατά ή πιο σιγά, ανάλογα µε το άνοιγµα των χεριών µας. 

Όταν οι παλάµες µας, δηλαδή, είναι κολληµένες, κάνουν ησυχία, τηρώντας την 

παύση, ενώ όσο οι παλάµες µας αποµακρύνονται τόσο περισσότερο φωνάζουν το 

φωνήεν που έχουµε συµφωνήσει. Η διάρκεια της φωνής µας, κρατάει µέχρι να 

ενωθούν και πάλι οι παλάµες µας. 

Κυρίως µέρος: 

Άσκηση ακουστικής διάκρισης και γραφικής αναπαράστασης της διάρκειας του 

ήχου: φωνάζουµε ένα φωνήεν και τα παιδιά τραβάνε πάνω στη λευκή κόλλα µια 

γραµµή ανάλογα µε τη διάρκεια του ήχου που ακούνε. Σε κάθε σταµάτηµα αφήνουν 

κενό, ενώ σε κάθε καινούργιο ήχο αλλάζουν γραµµή (προσέχουν οι γραµµές να 

γίνονται από Α προς τα ∆). Για παράδειγµα: 

• α 

• ιιιιιι 

• ε  ε   

• οοοοο   οο    οοο  

Χαλάρωση:  

Άσκηση διάρκειας : Κάθε µέλος που ορίζουµε (π.χ. κεφάλι, ώµοι, βραχίονες, 

καρποί, κ.τ.λ.) παραµένει σε κίνηση για όση ώρα διαρκεί η µουσική. Στην παύση,  
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πέφτει κάτω χαλαρό. Τελειώνουµε µε αναπνοές και µαλάξεις στα δάκτυλα και την 

παλάµη µας.  

 

Οι πίνακες 5 και 6 που ακολουθούν συνοψίζουν τους επιµέρους στόχους που 

επιχειρήθηκαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των 25 παρεµβάσεων του πειραµατικού 

προγράµµατος καθώς και τη συχνότητα προσέγγισης κάθε στόχου στο σύνολο του 

προγράµµατος. 
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Πίνακας 5: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 
 

Στόχοι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρεµβάσεις 
Α/Α Επ

αφ
ή,

 ε
πι
κο
ιν
ω
νί
α,

 
συ
νε
ργ
ασ
ία

 µ
ε 
το
ν 
άλ
λο

 

Στ
άσ
ει
ς σ

ώ
µα
το
ς, 
στ
άσ
η 

γρ
αφ
ής

 κ
αι

 ισ
ορ
ρο
πι
στ
ικ
ή 

ικ
αν
ότ
ητ
α  

  Εµ
πέ
δω

ση
 τω

ν 
σω

µα
τι
κώ

ν 
όρ
ω
ν 

Γρ
αφ
ικ
ή 
αν
απ
αρ
άσ
τα
ση

 τω
ν 

κι
νή
σε
ω
ν 
το
υ 
σώ

µα
το
ς κ

αι
 τω

ν 
χω
ρο

-χ
ρο
νι
κώ

ν 
εν
νο
ιώ
ν 

  
  Λ
επ
τή

 κ
ιν
ητ
ικ
ότ
ητ
α 
κα
ι λ
αβ
ή 

γρ
αφ
ής

  
  Ο
πτ
ικ
ο-
κι
νη
τι
κό
ς σ

υν
το
νι
σµ
ός

  

Έ
νν
οι
ες

 χ
ώ
ρο
υ,

 
πρ
οσ
αν
ατ
ολ
ισ

µο
ύ-

 
κα
τε
ύθ
υν
ση
ς, 
στ
ο 
σώ

µα
 το

υ 
πα
ιδ
ιο
ύ,

 σ
το

 γ
εν
ικ
ό 
χώ
ρο

 κ
αι

 
στ
ον

 ε
ιδ
ικ
ό 
χώ
ρο

 γ
ρα
φή
ς 

Α
κο
υσ
τι
κή

 δ
ιά
κρ
ισ
η,

 
αν
τί
δρ
ασ
η 
σε

 έ
να

 ρ
υθ

µό
 κ
αι

 
αν
απ
αρ
αγ
ω
γή

 ε
νό
ς ρ

υθ
µο
ύ 

 Τά
ξη

 κ
αι

 δ
ια
δο
χή

 ε
νε
ργ
ει
ώ
ν 

 

1η              
2η               
3η             
4η             
5η              
6η             
7η             
8η            
9η           
10η           
11η           
12η              
13η                
14η               



198  

Πίνακας 6: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (συνέχεια του πίνακα 5) 
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2.3.2   Η εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος   

 

Οι 25 παρεµβάσεις του πειραµατικού µας προγράµµατος εφαρµόστηκαν στην 

πειραµατική οµάδα από τη δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2002 έως και την παρασκευή 12 

Απριλίου 2002. Κατά το ίδιο διάστηµα, η οµάδα ελέγχου παρακολούθησε το τυπικό-

παραδοσιακό πρόγραµµα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου. Η συχνότητα µε την 

οποία εφαρµόστηκαν οι ηµερήσιες παρεµβάσεις, ήταν 2 φορές την εβδοµάδα, µε 

εξαίρεση την τελευταία εβδοµάδα όπου για την ολοκλήρωση του πειραµατικού 

προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν 3 ηµερήσιες παρεµβάσεις. 

Κατά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, θεωρήθηκε πολύ 

σηµαντική η συµµετοχή της ερευνήτριας στη ζωή της τάξης, προκειµένου να νοιώσει 

τις ανάγκες των παιδιών και να χρησιµοποιήσει τα ενδιαφέροντά τους κατά τη 

διάρκεια των  παρεµβάσεων.  Το γεγονός αυτό εξηγεί και τη χρονική επιλογή των 45 

λεπτών, που µπορεί να φανεί µεγάλη. 

Ωστόσο, η ταυτόχρονη εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος σε τρεις 

πειραµατικές τάξεις, δύο στο Ηράκλειο και µία στο Ρέθυµνο, επέβαλε τη συµµετοχή 

των νηπιαγωγών των τάξεων στο πρόγραµµα. Οι νηπιαγωγοί των τριών τάξεων της 

πειραµατικής οµάδας, ανέλαβαν εν µέρει την υλοποίηση του πειραµατικού 

προγράµµατος κατόπιν συναντήσεων και συνεννοήσεων µε την ερευνήτρια, σχετικά 

µε την ακριβή εφαρµογή των παρεµβάσεων που καλούνταν να πραγµατοποιήσουν. Η 

συνεργασία µαζί τους στάθηκε ουσιαστική για την επιτυχία της έρευνας, δεδοµένου 

ότι θα ήταν αδύνατη η υλοποίηση του προγράµµατος κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα 

σε όλες τις πειραµατικές οµάδες µόνο από την ερευνήτρια.  

Τα νηπιαγωγεία στα οποία εφαρµόστηκε το πειραµατικό πρόγραµµα, ήταν 

στο Ηράκλειο: το 8ο Νηπιαγωγείο, µε νηπιαγωγό την κυρία Μαριάνθη Ατσαλή και το 

41ο Νηπιαγωγείο, µε νηπιαγωγό την κυρία Φουντουλάκη Ευστρατία. Στο Ρέθυµνο, το 

πειραµατικό πρόγραµµα  εφαρµόστηκε στο 11ο Νηπιαγωγείο, µε νηπιαγωγό την 

κυρία Ταταράκη Μαρία.   

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε  σε γενικές γραµµές ήταν η εξής: 

Στη φάση της προετοιµασίας, µε την εφαρµογή των δραστηριοτήτων 

ανακάλυψης, τα παιδιά, άλλοτε µε τη χρήση υλικού και άλλοτε χωρίς, εξερεύνησαν το 
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σώµα τους και το χώρο που τα περιβάλλει, παίζοντας µε τις βασικές σωµατικές και 

χωρο-χρονικές έννοιες (ονοµασίες µερών του σώµατος και σωµατικών στάσεων, 

έννοιες προσανατολισµού, κατεύθυνσης, ρυθµού, κ.τ.λ.). Κατά τη φάση αυτή τα 

παιδιά  κινήθηκαν ελεύθερα στο χώρο, µε τη δική µας υποκίνηση και εµψύχωση, 

χωρίς να τους επιβάλλεται ένας συγκεκριµένος τρόπος εκτέλεσης. Η ελευθερία αυτή 

να ενεργούν σύµφωνα µε τις δικές τους δυνατότητες χωρίς να κρίνονται και να 

συγκρίνονται µε τους άλλους, είχε σαν αποτέλεσµα την πρόθυµη συµµετοχή όλων 

των παιδιών στις δραστηριότητες/ ασκήσεις, ενώ αναπτύχθηκε σηµαντικά η 

δηµιουργικότητα και η φαντασία τους, διευρύνοντας διαρκώς την ποικιλία των 

κινητικών τους απαντήσεων.  

Στο κυρίως µέρος, οι κατευθυνόµενες δραστηριότητες χρησιµοποιήθηκαν για 

την προέκταση και εµβάθυνση των στόχων της ηµερήσιας παρέµβασης. Αν και η 

εφαρµογή τέτοιων δραστηριοτήτων επέβαλε συχνά την έντονη παρουσία και 

καθοδήγησή µας,  ωστόσο προσπαθήσαµε όσο ήταν δυνατό να διατηρήσουµε το 

κλίµα ελευθερίας που αναπτύχθηκε στη φάση προετοιµασίας και να οδηγήσουµε 

σταδιακά τα παιδιά στην κατάκτηση των επιδιωκόµενων στόχων, σεβόµενοι τις 

δυνατότητες τους, καθώς και παρεµβαίνοντας και διορθώνοντας ατοµικά τα παιδιά 

όπου παρουσιαζόταν ανάγκη.  Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν µε ευχαρίστηση στη νέα 

προσέγγιση της γραφής, απολαµβάνοντας τον παιχνιώδη τρόπο που τους δίνονταν οι 

δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες γραφής εναλλάσσονταν µε δραστηριότητες 

κίνησης προσφέροντάς τους ένα ευχάριστο διάλειµµα από τη γραφική εργασία αλλά 

και τη δυνατότητα να ακούσουν και πάλι τις υποδείξεις µας και να αυτοδιορθωθούν.   

Τέλος, όπως κάθε εργασία που βασίζεται στην κίνηση, είναι σηµαντικό να 

τελειώνει µε επιστροφή σε κατάσταση ηρεµίας. Με ασκήσεις αναπνοών, µαλάξεις, 

κ.τ.λ. τα παιδιά οδηγούνταν σταδιακά σε χαλάρωση, µε αποτέλεσµα τη µείωση της 

κούρασης και της συναισθηµατικής έντασης. Στις παρεµβάσεις που περιείχαν 

ασκήσεις γραφικής αναπαράστασης, οι ασκήσεις χαλάρωσης προηγήθηκαν στην 

εφαρµογή τους, µια και ευνοούν  την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας των τµηµάτων, την 

απελευθέρωση των µυϊκών οµάδων, ενισχύουν τη συναρµογή, ενώ αυξάνουν τη 

διαθεσιµότητα και η δεκτικότητα του παιδιού σε ό,τι του προτείνεται (Bolduc, 1997), 

στοιχεία απαραίτητα για την πραγµατοποίηση των γραφικών δραστηριοτήτων. 

Ωστόσο τα παιδιά χρειάστηκαν δύο εβδοµάδες για να µπορέσουν να συγκεντρωθούν 
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και να ανταποκριθούν στη νέα διαδικασία. Τα οφέλη της χαλάρωσης φάνηκαν στην 

επίδοση των παιδιών στις δραστηριότητες γραφικής αναπαράστασης, που όπως 

παρατηρήσαµε άρχισε να βελτιώνεται όσο αυτά αφήνονταν να ηρεµήσουν και να 

συγκεντρωθούν. Μέσα στη διαδικασία της χαλάρωσης, εντάξαµε και τη φύλαξη του 

υλικού, δίνοντας την ευκαιρία για άλλη µια φορά να επαναλάβουµε έννοιες που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά την παρέµβαση αλλά και να µεταδώσουµε στο παιδί το 

σεβασµό προς το υλικό και την ανάγκη φύλαξής του προκειµένου να το 

ξαναχρησιµοποιήσουµε την επόµενη φορά.   

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε σε όλες τις παρεµβάσεις του 

πειραµατικού προγράµµατος. Μέσα από τις δραστηριότητες ανακάλυψης, τις 

κατευθυνόµενες δραστηριότητες και της δραστηριότητες χαλάρωσης και γραφικής 

αναπαράστασης επιδιώχθηκε η υλοποίηση των ειδικότερων στόχων των 

παρεµβάσεων του πειραµατικού µας προγράµµατος. Οι στόχοι αυτοί 

οµαδοποιήθηκαν σε 9 κατηγορίες και παρουσιάζονται στη συνέχεια (βλ. πίνακες 5 

και 6): 

1. Η ικανότητα γραφικής αναπαράστασης εξασκήθηκε σε 14 παρεµβάσεις του 

πειραµατικού προγράµµατος. Τα παιδιά αφού προσέγγισαν τις βασικές σωµατικές 

και χωρο-χρονικές έννοιες αλλά και τους βασικούς κανόνες της γραφικής κίνησης 

µέσα από τις δραστηριότητες ανακάλυψης και τις κατευθυνόµενες 

δραστηριότητες, κλήθηκαν να τις αναπαραστήσουν νοητικά και να τις εγγράψουν 

πάνω στο χαρτί τους. Η γραφική αναπαράσταση της εικόνας του σώµατος και 

των εννοιών που προσεγγίσαµε, βελτιωνόταν σταθερά κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος, γινόταν όλο και πιο πλούσια και συγκεκριµένη. Ακόµα, οι 

ασκήσεις γραφικής αναπαράστασης, χρησιµοποιήθηκαν για τη βελτίωση της 

στάσης  και της λαβής γραφής, την απελευθέρωση του µπλοκαρίσµατος της 

κίνησης της γραφής (ιδιαίτερα στις ασκήσεις που συνοδευόταν µε µουσική ή 

χαρακτηριστικούς ήχους), τον έλεγχο της πίεσης που ασκείται στο εργαλείο 

γραφής (ιδιαίτερα στις ασκήσεις που χρησιµοποιήθηκαν πινέλα). Έδωσαν σε µας 

τη δυνατότητα να παρατηρήσουµε τα παιδιά κατά τη γραφική τους 

δραστηριότητα ώστε να µπορέσουµε να παρέµβουµε διακριτικά, παρέχοντας 

εξατοµικευµένη ανατροφοδότηση σε όποιο παιδί χρειαζόταν, αλλά και µε 
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οµαδική ανατροφοδότηση επαινώντας κάποιο παιδί για τη σωστή του στάση, µε 

τρόπο ώστε να µας ακούσουν όλοι και να επωφεληθούν από αυτήν.    

 

2. Η καλλιέργεια της λεπτής κινητικότητας, και η κατάκτηση της λαβής της γραφής, 

αποτέλεσαν ειδικό στόχο 12 παρεµβάσεων του πειραµατικού µας προγράµµατος, 

εφόσον, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η γραφή δεν είναι δυνατή παρά αφού έχει 

κατακτηθεί ένα ορισµένο επίπεδο οργάνωσης της λεπτής συναρµογής των 

κινήσεων, που να επιτρέπει τη συγκράτηση του γραφικού εργαλείου µε επιτυχία. 

Η µεγάλη ποικιλία του υλικού που χρησιµοποιήθηκε ευνόησε την ανάπτυξη της 

αφής των παιδιών, ενώ η επιδεξιότητα της κίνησης εξασκήθηκε µε ασκήσεις 

χειρισµών αντικειµένων, όπως οι κορδέλες, τα ραβδάκια, κ.τ.λ. Μέσα από αυτές 

τις δραστηριότητες/ ασκήσεις επιδιώξαµε να αποκτήσουν τα παιδιά την 

απαραίτητη ευελιξία και τον έλεγχο της κίνησης των δακτύλων και του χεριού, 

ώστε να µπορέσουν να γράψουν µε επιτυχία. Η χρησιµοποίηση της τριποδικής 

λαβής, δεν ήταν προφανής για όλα τα παιδιά. Όσα από αυτά χρησιµοποιούσαν 

άλλους τρόπους για τη συγκράτηση του γραφικού εργαλείου, δυσκολεύτηκαν 

αρκετά στην εµπέδωση της αλλαγής αυτής. Χρειάστηκε να παρεµβαίνουµε συχνά 

κατά τη διάρκεια των γραφικών ασκήσεων, άλλοτε απευθυνόµενοι ατοµικά και 

άλλοτε στο σύνολο της τάξης, υπενθυµίζοντάς τους τη σωστή συγκράτηση του 

εργαλείου. Όµως παρά τις προσπάθειές µας για την σταθεροποίηση της 

τριποδικής λαβής στα νήπια, αρκετά ήταν εκείνα που παρέµειναν στη µεταβατική 

κατάσταση χρησιµοποιώντας εναλλάξ µια την τριποδική λαβή και µια την ατελή 

λαβή που είχαν συνηθίσει.   

 

3. Η κατάκτηση των εννοιών του χώρου, του προσανατολισµού και της κατεύθυνσης, 

πάνω στο σώµα του παιδιού, στο γενικό χώρο και στον ειδικό χώρο γραφής, 

επιδιώχθηκε σε 13 παρεµβάσεις του πειραµατικού µας προγράµµατος. Η 

εκµάθηση των εννοιών δεξί-αριστερό, πάνω-κάτω, µπρος-πίσω, πάνω στο σώµα 

του παιδιού, δεν αποτέλεσε στόχο του πειραµατικού µας προγράµµατος, γιατί η 

εκµάθηση αυτών των εννοιών προηγήθηκε της εφαρµογής του προγράµµατός µας 

από τις νηπιαγωγούς των τάξεων. Για να µπορέσουµε να εντοπίσουµε τις πιθανές 

αδυναµίες των παιδιών στη χρήση και γνώση αυτών των εννοιών, 
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χρησιµοποιήσαµε δραστηριότητες/ ασκήσεις µε τη µορφή: σηκώστε το δεξί χέρι, 

πιάστε µε το δεξί χέρι το αριστερό γόνατο, κ.τ.λ. και  ασκήσεις για την γνώση των 

εννοιών του γενικού χώρου (π.χ. ασκήσεις µε τα καρεκλάκια: ανεβαίνουν πάνω, 

κατεβαίνουν κάτω, τοποθετούνται  δεξιά, κ.τ.λ. Από τις δραστηριότητες αυτές 

φάνηκε ότι  πολλά παιδιά δεν είχαν σταθεροποιήσει ακόµα τη γνώση του δεξιά-

αριστερά πάνω στο σώµα τους και αντιµετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες στις 

δραστηριότητες προσανατολισµού-κατεύθυνσης στο γενικό χώρο, που τα 

εµπόδιζαν να αναγνωρίσουν τις έννοιες αυτές πάνω στο φύλλο εργασίας τους, 

αποτυγχάνοντας διαρκώς σ’ αυτές τις ασκήσεις. Προκειµένου να τα βοηθήσουµε 

να σταθεροποιήσουν τη γνώση αυτή πάνω στο σώµα τους και να τη συνδέσουν µε 

το γενικό και τον ειδικό χώρο γραφής, δέσαµε στο δεξί τους χέρι ένα κόκκινο 

βραχιόλι (από κλωστή), το οποίο χαρακτήριζε τη δεξιά τους πλευρά. Σύντοµα τα 

παιδιά αυτά άρχισαν να προσανατολίζονται µέσα στο χώρο συνειδητά έχοντας 

αποκτήσει πάνω στο σώµα τους ένα σταθερό σηµείο αναφοράς (το δεξί τους 

χέρι), και στη συνέχεια µπόρεσαν να µεταφέρουν τις έννοιες αυτές πάνω στο 

φύλλο εργασίας τους.      

 

4. Η καλλιέργεια της ακουστικής διάκρισης, της αντίδρασης σε ένα ρυθµό και της 

ικανότητας αναπαραγωγής ενός ρυθµού, συνδέονται στενά µε την εκµάθηση της 

γραφής και επιδιώχθηκαν σε 11 παρεµβάσεις του πειραµατικού µας 

προγράµµατος. Κάθε κίνηση που η εκτέλεσή της απαιτεί συντονισµό, όπως η 

κίνηση της γραφής,  είναι ουσιαστικά µια ρυθµική κίνηση, που η κατάκτησή της 

απαιτεί την εξάσκηση του παιδιού µε ρυθµικές δραστηριότητες/ ασκήσεις. Οι 

περισσότερες δραστηριότητες ανακάλυψης αλλά και κατευθυνόµενες 

δραστηριότητες, εξασκούσαν έµµεσα αυτό το στόχο, εφόσον, 

πραγµατοποιήθηκαν µε τη συνοδεία µουσικής ή µουσικού οργάνου. Τα παιδιά 

έπρεπε να διακρίνουν το ρυθµό ή την παύση του και να αντιδράσουν ανάλογα µε 

τις οδηγίες που είχαν λάβει (π.χ. κινούµαι στο ρυθµό της µουσικής και στο 

σταµάτηµά της, σταµατώ και πιάνω το γόνατό µου ή ανεβαίνω πάνω στο 

καρεκλάκι µου, κ.τ.λ.). Αρχικά η κίνηση των παιδιών δεν συγχρονιζόταν µε το 

ρυθµό της µουσικής που ακούγονταν, ιδιαίτερη δυσκολία αντιµετώπιζαν µάλιστα, 

όταν η µουσική ήταν αργή. Κάποια παιδιά δυσκολεύτηκαν στην αντίληψη της 
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παύσης και για περίπου τρεις εβδοµάδες αργούσαν να αντιδράσουν στο 

σταµάτηµα της κίνησης σε σχέση µε τα άλλα παιδιά.  Η βελτίωση των παιδιών 

στη διάκριση των ακουστικών ερεθισµάτων και στην αναπαραγωγή 

συγκεκριµένων ρυθµικών δοµών µε χτυπήµατα των χεριών τους, ήταν εµφανής 

τις τελευταίες δύο εβδοµάδες του πειραµατικού προγράµµατος.  

 

5. Η καλλιέργεια της επαφής, της επικοινωνίας και της συνεργασίας µε τον άλλο 

επιδιώχτηκε ειδικότερα σε 9 παρεµβάσεις του πειραµατικού προγράµµατος. Ένα 

πρόγραµµα που σέβεται την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού και που  

απευθύνεται στο παιδί σαν ολότητα, οφείλει να δηµιουργήσει τις απαραίτητες 

συνθήκες για την ανάπτυξη  των αναγκών του παιδιού για κίνηση, επαφή, 

επικοινωνία, συνεργασία. Μέσα από τις δραστηριότητες/ ασκήσεις  του 

προγράµµατός µας τα παιδιά έπρεπε ανά πάσα στιγµή να προσαρµόζουν την 

κίνησή τους στο χώρο σε σχέση µε τους άλλους (άλλοτε µόνοι, άλλοτε σε 

ζευγάρια), να µοιραστούν το υλικό που είχαν στη διάθεσή τους και να 

συνεργαστούν για να πετύχουν το στόχο της άσκησής τους (π.χ. στα πετάγµατα 

του µπαλονιού από τον ένα στον άλλο, στην γραφική αναπαράσταση του 

σωµατικού σχήµατος που έπρεπε να συµπληρώσουν µαζί, κ.τ.λ.). Στις ασκήσεις 

χαλάρωσης τα παιδιά ήρθαν σε επαφή κάνοντας µαλάξεις ο ένας στον άλλο και 

βοηθώντας το ζευγάρι τους να ξεκουραστεί. Αναπτύχθηκε έτσι και το  αίσθηµα 

της εµπιστοσύνης και της ασφάλειας µεταξύ τους. Στην πρώτη εφαρµογή αυτής 

της δραστηριότητας, τα παιδιά γελούσαν αµήχανα χωρίς να µπορούν να 

συγκεντρωθούν στην άσκησή τους, χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδοµάδες για να 

µπορέσουν να συνεργαστούν και να αλληλοβοηθηθούν σ’ αυτές τις 

δραστηριότητες.  

 

6. Η εκµάθηση των σωµατικών στάσεων και ειδικότερα της στάσης γραφής καθώς και 

η ανάπτυξη της ισορροπιστικής ικανότητας,  επιδιώχθηκαν σε 5 παρεµβάσεις. Τα 

παιδιά αφού ανακάλυψαν µόνα τους τις στάσεις που µπορεί να πάρει το 

ανθρώπινο σώµα, οδηγήθηκαν µε τη βοήθειά µας στην ανακάλυψη της στάσης 

γραφής. Η παρουσίαση της σωστής στάσης  µε εικόνες, η επίδειξή της από µας 

και από ένα παιδί της τάξης που κάθεται σωστά, καθώς και η κατασκευή 
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καρτέλας µε τα βασικά σηµεία της στάσης γραφής, βοήθησαν πολλά παιδιά να τη 

συνειδητοποιήσουν. Ωστόσο η ουσιαστική µάθηση φάνηκε να προήλθε από τις 

παιχνιώδεις δραστηριότητες όπως οι µουσικές καρέκλες, κουρασµένος-

ξεκούραστος, κ.τ.λ. που περιγράφονται στα περιεχόµενα του προγράµµατος. 

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τους 

άλλους, να τους διορθώσουν και µέσα από αυτή τη διαδικασία να 

αυτοδιορθωθούν. Η εξάσκηση στη διατήρηση της  ισορροπίας του σώµατος 

πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να µπορέσουν τα παιδιά να συγκρατήσουν τη 

στάση γραφής µε τη λιγότερο δυνατή κατανάλωση ενέργειας και κούραση.  Η 

σωστή τοποθέτηση των σηµείων στήριξης (ποδιών, µηρών και χεριού στήριξης) 

συγκρατεί τη στάση αυτή σταθερή και στηρίζει το βάρος του σώµατος, 

ελευθερώνοντας το χέρι γραφής που µπορεί τότε να γλιστρά πάνω στο χαρτί 

καθώς το παιδί γράφει ή ζωγραφίζει. Φυσικά θα ήταν αδύνατον να κατακτήσουν 

και να σταθεροποιήσουν τα παιδιά τη στάση γραφής και να αναπτύξουν την 

ισορροπιστική τους ικανότητα στο διάστηµα των 5 παρεµβάσεων. Η εξάσκηση 

αυτή συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια  των ασκήσεων για την εκµάθηση της 

τριποδικής λαβής καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που τα παιδιά καλούνταν να 

γράψουν ή να ζωγραφίσουν, µε τη µορφή υπενθύµισης (π.χ. µε ένα 

χαρακτηριστικό ήχο που όταν τον άκουγαν, σταµατούσαν τη γραφική τους 

εργασία, έπαιρναν µια βαθιά αναπνοή, διόρθωναν τη στάση και τη λαβή τους και 

συνέχιζαν την εργασία τους).  

 

7. Η ανάπτυξη του οπτικο-κινητικού συντονισµού συνδέεται στενά µε την ανάπτυξη 

της λεπτής κινητικότητας. Η βελτίωση του οπτικού έλεγχου των χεριών και των 

ποδιών αποτέλεσε στόχο 5 παρεµβάσεων του πειραµατικού µας προγράµµατος. 

Οι δραστηριότητες µε µπαλόνια πετάγµατος-υποδοχής, εκτέλεσης διαδροµών µε 

οπτική παρακολούθηση του σηµείου τερµατισµού, κ.τ.λ. χρησιµοποιήθηκαν για 

την εξάσκηση της ικανότητας εστίασης σε ένα αντικείµενο ή σηµείο του χώρου, 

είτε αυτό κινείται, είτε βρίσκεται σε ακινησία. Κάθε άσκηση που απαιτεί ακρίβεια 

και επιδεξιότητα, όπως η γραφή, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την 

αρµονική συνεργασία του µατιού και του χεριού. Η βελτίωση συνεπώς του 
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οπτικο-κινητικού συντονισµού πραγµατοποιήθηκε και µέσα από τις ασκήσεις 

λεπτής κινητικότητας.   

 

8. Η εµπέδωση των σωµατικών όρων αποτέλεσε ειδικό στόχο 3 παρεµβάσεων του 

πειραµατικού µας προγράµµατος. Σύντοµα διαπιστώσαµε ότι τα περισσότερα 

παιδιά είχαν καλή γνώση των µελών του σώµατός τους και της αναγνώρισής τους 

πάνω στο σώµα ενός άλλου, λόγω της προγενέστερης εξάσκησής τους από τις 

νηπιαγωγούς των πειραµατικών τάξεων πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος. Κατά συνέπεια, δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να επιµείνουµε 

περισσότερο σ’ αυτό το στόχο. Ωστόσο οι εφαρµογή αυτών των δραστηριοτήτων 

φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµη στις πρώτες παρεµβάσεις του πειραµατικού 

προγράµµατος, καθώς  προσφέρονται για επικοινωνία, επαφή και συνεργασία, 

γεγονός που βοήθησε στη συµµετοχή και αποδοχή της ερευνήτριας από τα παιδιά.  

 

9. Η κατάκτηση της χρονικής έννοιας της τάξης, της διαδοχής και της διάρκειας  από 

τα παιδιά αποτέλεσε ειδικό στόχο µόνο 2 παρεµβάσεων του προγράµµατός µας. 

Ωστόσο, κάθε κίνηση, ενέργεια ή γεγονός συµβαίνει σε ένα συγκεκριµένο χώρο, 

µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, µε συγκεκριµένη τάξη και διαδοχή και έχει µια 

συγκεκριµένη διάρκεια. Κατά συνέπεια, όποτε ασκήσαµε τα παιδιά µε 

δραστηριότητες ανάπτυξης του ρυθµού (π.χ. αντίδραση σε ένα µουσικό ερέθισµα, 

όπου ο ένας ρυθµός διαδέχεται τον άλλο και όπου ο καθένας έχει τη δική του 

διάρκεια), µε δραστηριότητες γραφικής αναπαράστασης (όπου το παιδί πριν 

αρχίσει να αποτυπώνει στο χαρτί ό,τι του ζητήθηκε, πρέπει πρώτα να ανακαλέσει 

στη µνήµη του τη διαδοχή των κινήσεων που πραγµατοποίησε), αλλά και κάθε 

φορά που του ζητήσαµε να µας περιγράψει τη σειρά των ασκήσεων που 

πραγµατοποιήσαµε σε κείνη την παρέµβαση, ήταν σαν να του ζητήσαµε να κάνει 

µια χρονική σκέψη τοποθετώντας τα γεγονότα σε µια συγκεκριµένη τάξη και 

διαδοχή.   

 

Η πλευρική προτίµηση στην εκτέλεση των ενεργειών, αποκαλυπτόταν σε κάθε 

δραστηριότητα/ άσκηση που απαιτούσε τη χρησιµοποίηση του ενός χεριού ή ποδιού 

µε τρόπο που να δηλώνει προτίµηση έναντι του άλλου (π.χ. στις ασκήσεις µε την 
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κορδέλα, τα µπαλόνια, την πλαστελίνη, τα ραβδάκια, της γραφής, κ.τ.λ.). ∆εν 

αποτέλεσε ξεχωριστή επιδίωξη του πειραµατικού προγράµµατος.  Ωστόσο, τα παιδιά 

που παρουσίασαν αµφιχειρία στη χρήση του γραφικού εργαλείου έτυχαν ιδιαίτερης 

παρατήρησης (προσοχής) από την ερευνήτρια και από τη νηπιαγωγό σε όλες τις 

γραφικές εργασίες τους, προκειµένου να διαπιστώσουµε ποιο χέρι είναι πιο επιδέξιο. 

Για µεγαλύτερη σιγουριά στην επιλογή του επικρατέστερου χεριού εφαρµόσαµε στα 

παιδιά αυτά το τεστ παράλληλης γραφής της Harris (De Lièvre & Staes, 1993, σ. 58). 

Τους δώσαµε από ένα χαρτί µοιρασµένο στη µέση µε µια κάθετη γραµµή και ένα 

µολύβι για κάθε χέρι και τους ζητήσαµε  να γράψουν συγχρόνως τους αριθµούς από 

το 1 µέχρι το 5. Το χέρι που παρουσίασε την σταθερότερη γραφή θεωρήθηκε 

κυρίαρχο. Κατόπιν συνεννόησης µε τους γονείς τους, τα ενθαρρύναµε να το 

χρησιµοποιούν κάθε φορά που χρειαζόταν να γράψουν ή να ζωγραφίσουν.  

 

Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος:  

 

• Η ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την κατάκτηση (προσέγγιση) της 

γραφής µε τις κατευθυνόµενες δραστηριότητες, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τα παιδιά µια και αντιµετώπισαν τη γραφή σαν παιχνίδι, µε τους δικούς του 

κανόνες και όχι σαν  µια αναγκαστική εκµάθηση από την οποία δεν µπορούν 

να ξεφύγουν. 

• Ιδιαίτερη δυσκολία αντιµετωπίσαµε στην εµπέδωση της λαβής και της στάσης 

γραφής, στα παιδιά που είχαν ήδη συνηθίσει να κρατούν το γραφικό εργαλείο 

µε διαφορετικό τρόπο από την τριποδική λαβή την οποία περιγράψαµε. Αν και 

κατανόησαν πλήρως τη σωστή στάση και λαβή της γραφής, ωστόσο η δύναµη 

της συνήθειας, συχνά τα οδηγούσε στη χρήση της ατελούς λαβής. Η 

παρατήρηση αυτή, µας οδηγεί στη σκέψη ότι ίσως ένα τέτοιο πρόγραµµα θα 

πρέπει να εφαρµόζεται ήδη από την αρχή του νηπιαγωγείου (στις τάξεις των 

προνηπίων) που τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε 

καθοδηγούµενες δραστηριότητες ζωγραφικής και γραφής και θα είναι πιο 

εύκολο να µάθουν σωστά από την αρχή πώς να κάθονται και πώς να κρατούν 

το µολύβι τους ή το µαρκαδόρο τους, πριν ακόµα αυτοµατοποιήσουν µια 
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λανθασµένη κίνηση, την οποία στη συνέχεια θα είναι πολύ δύσκολο να 

αλλάξουν.  

• Αναδύθηκε η αξία της χαλάρωσης για τον έλεγχο του µυϊκού τόνου, της 

έντασης και της δεκτικότητας των παιδιών στις δραστηριότητες που απαιτούν 

συγκέντρωση, προσοχή, ακρίβεια ή που επικαλείται η µνήµη, όπως πρόκειται 

για όλες τις ασκήσεις εκµάθησης της γραφής. 

• Η χρησιµοποίηση των δραστηριοτήτων ανακάλυψης, ωφέλησε ιδιαίτερα τη 

συµµετοχή των πιο αδύναµων και ντροπαλών παιδιών, εφόσον κάθε παιδί 

ενεργούσε µε βάση τις δικές του δυνατότητες, χωρίς να συγκρίνεται µε τους 

άλλους.  

• Η πλευρική κυριαρχία του χεριού ενισχύθηκε µέσα από τις ασκήσεις λεπτής 

κινητικότητας, οπτικο-κινητικού συντονισµού και γραφικής αναπαράστασης, 

δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να σταθεροποιήσουν το κυρίαρχο χέρι 

τους (δεξί ή αριστερό), που έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη γραφή. 

• Τα παιδιά έµαθαν να υπακούν σε απλούς κανόνες όπως στο σταµάτηµα και 

στο ξεκίνηµα ενός ρυθµού µεταφράζοντάς τον µε τη δική τους ακινησία και 

κίνηση. Να διακρίνουν τους ρυθµούς, να κινούνται σύµφωνα µε αυτούς και να 

τους αναπαράγουν. 

• Η χρήση του µικρού/ ατοµικού υλικού, βοήθησε στη µέγιστη συµµετοχή των 

παιδιών στις δραστηριότητες, µειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο παραµονής 

σε σειρές. Η χρήση του ατοµικού υλικού επιτρέπει στο παιδί να αφοσιωθεί 

στην εργασία που του ζητήθηκε, εκτελώντας τη σύµφωνα µε το δικό του 

ρυθµό ανάπτυξης και τις δικές του ικανότητες χωρίς να χρειάζεται συνεχώς να 

συγκρίνεται µε τους άλλους, τονώνοντας έτσι την εµπιστοσύνη στον εαυτό 

του. 

• Οι δραστηριότητες που εκτελούνται σε συνεργασία και αλληλοβοήθεια, όπως 

η ανταλλαγή (τα πετάγµατα) της µπάλας από το ένα παιδί στο άλλο, η επαφή 

µε τον άλλο σε δραστηριότητες ελεύθερης σωµατικής έκφρασης (π.χ. στο 

σταµάτηµα της µουσικής, ακουµπήστε χέρι µε χέρι, γόνατο µε γόνατο, κ.τ.λ. 

µε τον διπλανό σας) και χαλάρωσης (π.χ. σε ζευγάρια ο ένας κάνει µαλάξεις 

στην πλάτη ή στα χέρια του άλλου) χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη 

τεχνική, ανέπτυξαν αισθήµατα εµπιστοσύνης,  συνεργασίας και 



 209

αλληλοβοήθειας, βοηθώντας τα παιδία να βγούν από την εγωκεντρικότητα 

που τα χαρακτηρίζει σ’ αυτή την ηλικία. 

 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα 

από την αξιολόγηση της εφαρµογής του πειραµατικού προγράµµατος στην 

πειραµατική οµάδα και η σύγκρισή τους µε την επίδοση της οµάδας ελέγχου, που 

παρακολούθησε κατά το ίδιο διάστηµα το τυπικό-παραδοσιακό πρόγραµµα του 

νηπιαγωγείου.  
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2.4 Αποτελέσµατα της έρευνας και έλεγχος των υποθέσεων  
 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα 

που αφορούν τις συγκρίσεις των επιδόσεων των νηπίων που παρακολούθησαν το 

τυπικό-παραδοσιακό πρόγραµµα δραστηριοτήτων  (οµάδα ελέγχου), µε εκείνων που 

παρακολούθησαν το πειραµατικό πρόγραµµα που παρουσιάσαµε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο (πειραµατική οµάδα).  

Οι δύο αυτές οµάδες συγκρίθηκαν µεταξύ τους στην πρώτη φάση της έρευνας, 

µε την επίδοση του κριτηρίου ψυχοκινητικών και γραφοκινητικών δεξιοτήτων (προ-

τεστ), προκειµένου να διαπιστωθεί η ισοδυναµία των δύο οµάδων πριν την εφαρµογή 

του πειραµατικού προγράµµατος.  

Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, οι δύο οµάδες 

υποβλήθηκαν και πάλι στην επίδοση του κριτηρίου (µετα-τεστ), για να 

διερευνήσουµε την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του στην πειραµατική 

οµάδα. 

 

 

2.4.1 Ανάλυση των αποτελεσµάτων ψυχοκινητικής δεξιότητας 

  
Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης των µαθητών της 

πειραµατικής οµάδας (Π.Ο.) καθώς και της οµάδας ελέγχου (Ο.Ε.) στις επιµέρους 

ψυχοκινητικές ενότητες (σωµατικό σχήµα, χώρος και χρόνος), στις δοκιµασίες τους 

και στο σύνολο της ψυχοκινητικότητας, πριν και µετά την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος, παρουσιάζονται στον πίνακα 7. 
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Πίνακας 7 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης των νηπίων της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου 

στις δοκιµασίες αξιολόγησης της ψυχοκινητικής δεξιότητα, πριν και µετά το πειραµατικό πρόγραµµα  
∆οκιµασίες  Χρόνος Πειραµατική οµάδα Οµάδα ελέγχου 

 
Σωµατικού σχήµατος  x  s x  s 

Πριν 8.38 2.581 8.19 2.764 Γνώση των σωµατικών όρων 
Μετά 11.94 1.844 9.57 2.500 
Πριν 14.04 2.835 14.79 3.385 Αναπαραγωγή σωµατικών στάσεων  
Μετά 19.74 1.820 15.03 3.645 
Πριν 13.68 2.585 14.38 3.377 Λεπτή κινητική ικανότητα  
Μετά 18.92 2.165 15.48 3.247 
Πριν 0.13 0.342 0.16 0.368 Πλευρική κυριαρχία 
Μετά 0.19 0.395 0.19 0.396 
Πριν 36.23 6.222 37.52 7.647 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ Μετά 50.79 4.469 40.27 7.488 
Χώρου  

Πριν 11.45 2.832 11.78 3.149 Γνώση των εννοιών του χώρου  
Μετά 17.17 2.555 14.03 3.053 
Πριν 5.32 2.335 5.52 2.435 Γνώση των εννοιών δεξί-αριστερό 
Μετά 8.60 1.833 6.21 2.273 
Πριν 3.87 2.346 4.17 2.606 Προσανατολισµός στο χώρο 
Μετά 7.43 1.323 4.13 2.240 
Πριν 20.64 6.149 21.48 7.182 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ 
Μετά 33.21 4.378 24.37 6.086 

Χρόνου  

Πριν 7.21 2.152 7.49 2.608 Γνώση των εννοιών τάξη και διαδοχή  
Μετά 10.34 1.640 8.46 2.428 
Πριν 5.70 2.423 5.43 2.500 Γνώση της έννοιας του ρυθµού 
Μετά 9.08 1.479 6.27 2.457 
Πριν 12.91 3.914 12.92 4.353 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΥ 
Μετά 19.42 2.756 14.73 4.374 
Πριν 69.77 13.433 71.92 16.158 ΣΥΝΟΛΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Μετά 103.42 9.530 79.37 15.357 

 

Ο έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών διαφορών στους µέσους όρους 

των επιδόσεων των νηπίων της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου στις 

επιµέρους ψυχοκινητικές ενότητες (σωµατικό σχήµα, χώρος και χρόνος), στις 

δοκιµασίες τους και στο σύνολο της ψυχοκινητικότητας πριν και µετά την εφαρµογή 

του πειραµατικού προγράµµατος, εµφανίζονται στον πίνακα 8. 
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Πίνακας 8 
Έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων της πειραµατικής οµάδας και της 
οµάδας ελέγχου στις δοκιµασίες αξιολόγησης της ψυχοκινητικής δεξιότητας, πριν και µετά το πειραµατικό 

πρόγραµµα 
∆οκιµασίες  Χρόνος Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας 

 
Σωµατικού σχήµατος t df p 

Πριν .374 114 .709 Γνώση των σωµατικών όρων 
Μετά 5.869 114 .000** 
Πριν -1.289 114 .200 Αναπαραγωγή σωµατικών στάσεων  
Μετά 8.996 114 .000** 
Πριν -1.266 114 .208 Λεπτή κινητική ικανότητα 
Μετά 6.818 114 .000** 
Πριν -.401 114 .689 Πλευρική κυριαρχία 
Μετά -.024 114 .981 
Πριν -.990 114 .324 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ Μετά 9.349 114 .000** 
Χώρου  

Πριν -.579 114 .563 Γνώση των εννοιών του χώρου   
Μετά 5.935 114 .000** 
Πριν -.456 114 .649 Γνώση των εννοιών δεξί-αριστερό 
Μετά 6.173 114 .000** 
Πριν -.661 114 .510 Προσανατολισµός στο χώρο 
Μετά 9.853 114 .000** 
Πριν -.665 114 .507 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ 
Μετά 9.074 114 .000** 

Χρόνου  

Πριν -.633 114 .528 Γνώση των εννοιών τάξη και διαδοχή  
Μετά 4.946 114 .000** 
Πριν .587 114 .559 Γνώση της έννοιας του ρυθµού 
Μετά 7.577 114 .000** 
Πριν -.019 114 .985 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΥ 
Μετά 7.007 114 .000** 
Πριν -.781 114 .436 ΣΥΝΟΛΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Μετά 10.295 114 .000** 

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά στο p=.05 
**Στατιστικά σηµαντική διαφορά στο p=.01 
 

2.4.1.1 Τα αποτελέσµατα στο σύνολο της ψυχοκινητικότητας και ο έλεγχος της 

σχετικής υπόθεσης (γενική υπόθεση 1) 

 

Από τη µελέτη των πινάκων 7 και 8, προέκυψε το γράφηµα 1, που 

συγκεντρώνει τους µέσους όρους των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας και της 

οµάδας ελέγχου, πριν και µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, στο 
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σύνολο των ψυχοκινητικών δοκιµασιών. Η συνολική επίδοση στο ψυχοκινητικό 

κριτήριο κυµαίνεται από 0-118 βαθµούς. 

Πριν το πειραµατικό πρόγραµµα, οι µέσοι όροι των οµάδων της έρευνας, 

πειραµατικής και ελέγχου (µ.ο.=69.77 και µ.ο.=71.92 αντίστοιχα), δεν παρουσίασαν 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στο σύνολο των δοκιµασιών του ψυχοκινητικού 

κριτηρίου (t= -.781, p= .436). Μάλιστα η οµάδα ελέγχου στην πρώτη µέτρηση 

παρουσίασε ένα µικρό προβάδισµα στην ψυχοκινητική της δεξιότητα σε σχέση µε την 

πειραµατική οµάδα (πίνακες 7 και 8).  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, έδειξαν ότι ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας στο σύνολο των 

δοκιµασιών του ψυχοκινητικού κριτηρίου είναι µεγαλύτερος (µ.ο.=103.42) από τον 

αντίστοιχο της οµάδας ελέγχου (µ.ο.=79.37). Όπως φαίνεται και στον πίνακα 8, η 

διαφορά των µέσων όρων των δύο οµάδων είναι στατιστικά σηµαντική (t=10.295, 

p=.000).  
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Γράφηµα 1: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στο σύνολο της  

ψυχοκινητικότητας  
 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα στο σύνολο κάθε 

επιµέρους ενότητας της ψυχοκινητικότητας (σωµατικό σχήµα, χώρος, χρόνος), καθώς 

και των δοκιµασιών που τις αποτελούν.  
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2.4.1.1.1 Επίδοση στο σύνολο της ενότητας του σωµατικού σχήµατος και ο 

έλεγχος της σχετικής υπόθεσης 

  

Η επίδοση στο σύνολο της ενότητας του σωµατικού σχήµατος κυµαίνεται από 

0-58 βαθµούς. 

Όπως προκύπτει από τους πίνακες 7 και 8, δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των επιδόσεων των νηπίων στο σύνολο 

της επίδοσης της ενότητας του σωµατικού σχήµατος, πριν την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος (t= -.990, p= .324).  Η οµάδα ελέγχου φαίνεται µάλιστα 

να υπερτερεί ελαφρά της πειραµατικής οµάδας, µε µέσο όρο 37.52 και 36.23 

αντίστοιχα (γράφηµα 2).  

Από το γράφηµα 2, προκύπτει ότι η συνολική επίδοση των νηπίων της 

πειραµατικής οµάδας στην ενότητα του σωµατικού σχήµατος, µετά το πειραµατικό 

πρόγραµµα, συγκεντρώνει ένα µέσο όρο 50.79, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος των 

νηπίων της οµάδας ελέγχου είναι 40.27. Η υπεροχή αυτή της πειραµατικής οµάδας 

θεωρείται στατιστικά σηµαντική (t= 9.349, p=.000) (πίνακας 8). 
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Γράφηµα 2: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση του σωµατικού 

σχήµατος 
 

Στην ενότητα του σωµατικού σχήµατος ανήκουν οι δοκιµασίες γνώσης των 

σωµατικών όρων, αναπαραγωγής σωµατικών στάσεων, λεπτής κινητικής ικανότητας 
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και πλευρικής κυριαρχίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα 

στις παραπάνω δοκιµασίες όπως προκύπτουν από τους πίνακες 7 και 8. 

 

2.4.1.1.1.1 Τα αποτελέσµατα στις δοκιµασίες της ενότητας του σωµατικού 

σχήµατος και ο έλεγχος των σχετικών υποθέσεων  

 

α) Γνώση των σωµατικών όρων  

Η γνώση των σωµατικών όρων αξιολογήθηκε µε τις επιµέρους δοκιµασίες 

αναγνώρισης των µελών του σώµατος και εκτέλεσης κινήσεων µε λεκτική περιγραφή 

και έλαβε επίδοση 0-13 βαθµούς.  

Από τον πίνακα 7 φαίνεται ότι, πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας στη δοκιµασία γνώσης των 

σωµατικών όρων είναι ελάχιστα υψηλότερος (8.38) από το µέσο όρο της οµάδας 

ελέγχου (8.19). Ωστόσο η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t= .374, p= 

.709) (πίνακας 8). 

Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, τα αποτελέσµατα της 

στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι η πειραµατική οµάδα παρουσίασε υψηλότερη 

επίδοση από την οµάδα ελέγχου, µε µέσους όρους 11.94 και 9.57 αντίστοιχα 

(γράφηµα 3). Η υπεροχή αυτή της πειραµατικής οµάδας θεωρείται στατιστικά 

σηµαντική (t= 5.869, p=.000) (πίνακας 8). 
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Γράφηµα 3: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση των σωµατικών 

όρων 
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β) Αναπαραγωγή σωµατικών στάσεων  

Η αναπαραγωγή σωµατικών στάσεων µε χρήση εικόνων, καθώς και η 

αναπαραγωγή της στάσης γραφής, αποτέλεσαν τη δοκιµασία αναπαραγωγής 

σωµατικών στάσεων του κριτηρίου, που βαθµολογήθηκε από 0-23.  

Σύµφωνα µε τον πίνακα 7 και 8, πριν την πραγµατοποίηση του πειραµατικού 

προγράµµατος, ο µέσος όρος των δύο οµάδων δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στη δοκιµασία αναπαραγωγής σωµατικών στάσεων (t= -1.289, p= .200). Η 

οµάδα ελέγχου παρουσιάζει µάλιστα ένα µικρό προβάδισµα στις δοκιµασίες αυτές µε 

µέσο όρο 14.79 έναντι της πειραµατικής οµάδας µε µέσο όρο 14.04. 

Ωστόσο, µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, όπως 

προκύπτει από το γράφηµα 4, ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας (19.74) 

φαίνεται να υπερέχει του µέσου όρου της οµάδας ελέγχου (15.03). Η διαφορά αυτή 

των µέσων όρων είναι στατιστικά σηµαντική (t=8.996, p= .000) (πίνακας 8). 
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Γράφηµα 4: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στην αναπαραγωγή σωµατικών 

στάσεων  
 

γ) Λεπτή κινητική ικανότητα  

Για την αξιολόγηση της λεπτής κινητικής ικανότητας των νηπίων 

χρησιµοποιήθηκαν οι  επιµέρους δοκιµασίες ελέγχου της δακτυλικής πράξης, της 

αντίληψης και διάκρισης των δακτύλων, της µίµησης χειρονοµιών και της λαβής της 

γραφής. Η επίδοση στη δοκιµασία λεπτής κινητικής ικανότητας κυµαίνεται από 0-21 

βαθµούς.  
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Πριν την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, ο µέσος όρος των δύο 

οµάδων δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά στη δοκιµασία λεπτής 

κινητικής ικανότητας (t= -1.266, p= .208). Η οµάδα ελέγχου παρουσιάζει µάλιστα ένα 

µικρό προβάδισµα στη δοκιµασία αυτή (µ.ο. Ο.Ε.=14.38, µ.ο. Π.Ο.= 13.68) (πίνακες 

7 και 8). 

Μετά την πραγµατοποίηση του πειραµατικού προγράµµατος, σύµφωνα µε το 

γράφηµα 5, ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας είναι υψηλότερος (18.92) από τον 

αντίστοιχο της οµάδας ελέγχου (15.48). Η διαφορά αυτή των µέσων όρων είναι 

στατιστικά σηµαντική (t=6.818, p=.000) (πίνακας 8). 
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Γράφηµα 5: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη λεπτή κινητική ικανότητα  
 
 
δ) Πλευρική κυριαρχία 

Για τον έλεγχο της πλευρικής κυριαρχίας των νηπίων, χρησιµοποιήθηκαν 12 

επιµέρους δοκιµασίες, τρεις για κάθε δείκτη πλευρικής προτίµησης (µάτι, χέρι, πόδι, 

αυτί). Η επίδοση στην υποενότητα αυτή κυµαίνεται από 0-1 βαθµό. Με ένα βαθµό 

αξιολογήθηκε η οµοιογενής χρήση όλων των δεικτών πλευρικής προτίµησης (χέρι, 

πόδι, µάτι, αυτί) και στις 12 δοκιµασίες του κριτηρίου, ενώ µε 0 βαθµούς η 

ανοµοιογενής χρήση τους. Έτσι όσο πιο κοντά στο 1 είναι ο µέσος όρος των 

επιδόσεων, τόσο µεγαλύτερη οµοιογένεια παρουσιάζει η οµάδα στη χρήση των 

δεικτών πλευρικής προτίµησης. Αντιθέτως, όσο πιο κοντά είναι ο µέσος όρος των 

επιδόσεων στο 0, τόσο µεγαλύτερη ετερογένεια παρουσιάζει η οµάδα στις απαντήσεις 

της για την πλευρική προτίµηση. 
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Με βάση τα παραπάνω και σύµφωνα µε τον πίνακα 7, οι µέσοι όροι των δύο 

οµάδων (πειραµατικής και ελέγχου) παρουσίασαν διαφορά πριν την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος ως προς την οµοιογένεια της πλευρικής κυριαρχίας. Ο 

µέσος όρος της οµάδας ελέγχου (0.16) φαίνεται να είναι µεγαλύτερος από αυτόν της 

πειραµατικής οµάδας (0.13), ωστόσο η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική 

(t= -.401, p= .689) (πίνακας 8). 

Όπως φαίνεται στο γράφηµα 6, µετά την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, οι µέσοι όροι των δύο οµάδων, πειραµατικής και ελέγχου, είναι ίσοι 

(µ.ο. Π.Ο.=0.19, µ.ο. Ο.Ε.=0.19). Ο έλεγχος της σηµαντικότητας της διαφοράς των 

µέσων όρων των δύο οµάδων µετά το πειραµατικό πρόγραµµα δεν παρουσίασε 

στατιστικά σηµαντική βελτίωση της οµοιογένειας στη χρήση των δεικτών πλευρικής 

προτίµησης (t= -.024 p=.981) (πίνακας 8).  

 

0,13
0,190,16 0,19

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

πειραµατική
οµάδα
οµάδα ελέγχου 

 
Γράφηµα 6: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στην πλευρική κυριαρχία 
 
 
 

Επειδή η σταθερή χρήση του χεριού (δεξιού ή αριστερού) παρουσιάζει 

ιδιαίτερη σηµασία για την κατάκτηση της δεξιότητας της γραφής, έχει ενδιαφέρον η 

διερεύνησή της στα νήπια των δύο οµάδων (πειραµατικής και ελέγχου) πριν και µετά 

την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος. Οι επιµέρους δοκιµασίες στις οποίες 

υποβλήθηκαν τα νήπια για τον έλεγχο της σταθερότητας στη χρήση του χεριού (∆ ή 
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Α), είναι: η γραφή του ονόµατός τους, το κόψιµο τετραγώνου µε ψαλίδι και το πέταγµα 

αντικειµένου σε στόχο µε το ένα χέρι.  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, οι δύο οµάδες δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική διαφορά ως 

προς τη σταθερή χρήση (∆ ή Α) του χεριού (x²= .397, p= .529). Το 86.8% της 

πειραµατικής οµάδας χρησιµοποιεί σταθερά το δεξί ή αριστερό του χέρι για την 

εκτέλεση των δοκιµασιών γραφή του ονόµατος, κόψιµο τετραγώνου µε ψαλίδι και 

πέταγµα αντικειµένου σε στόχο µε το ένα χέρι, πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, καθώς και το 82,5% της οµάδας ελέγχου.  

 

Πίνακας 9: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των νηπίων της Π.Ο. και 
της Ο.Ε. ως προς τη σταθερότητα χρήσης (∆ ή Α) του χεριού, πριν το 
πειραµατικό πρόγραµµα. Έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας 

 
Σταθερότητα 

χρήσης (∆ ή Α) 

Αµφιχειρία Σύνολο                       Χέρι 

Οµάδα  

Ν  % Ν % Ν % 

Πειραµατική οµάδα 46 86.8 7 13.2 53 100 

Οµάδα ελέγχου 52 82.5 11 17.5 63 100 

Σύνολο  98 84.5 18 15.5 116 100 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας: x²= .397 , df= 1, p= .529 

 

Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, η πειραµατική οµάδα 

παρουσιάζει µεγαλύτερο ποσοστό σταθερότητας (94.3%) στη χρήση του ενός χεριού 

(∆ ή Α) κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών γραφή του ονόµατος, κόψιµο τετραγώνου 

µε ψαλίδι και πέταγµα αντικειµένου σε στόχο µε το ένα χέρι, από την οµάδα ελέγχου 

(88.9%). Ωστόσο,  η διαφορά αυτή των δύο οµάδων δεν είναι στατιστικά σηµαντική 

(x²=1.086, p= .297) (πίνακας 10). 
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Πίνακας 10: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των νηπίων της Π.Ο. και 
της Ο.Ε. ως προς τη σταθερότητα χρήσης (∆ ή Α) του χεριού, µετά το 
πειραµατικό πρόγραµµα. Έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας 

 
Σταθερότητα 

χρήσης (∆ ή Α) 

Αµφιχειρία Σύνολο                       Χέρι 

Οµάδα  

Ν  % Ν % Ν % 

Πειραµατική οµάδα 50 94.3 3 5.7 53 100 

Οµάδα ελέγχου 56 88.9 7 11.1 63 100 

Σύνολο  106 91.4 10 8.6 116 100 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας: x²= 1.086, df= 1,  p= .297 

 

2.4.1.1.2 Επίδοση στο σύνολο της ενότητας του χώρου και ο έλεγχος της 

σχετικής υπόθεσης 

 

Η επίδοση στο σύνολο της ενότητας του χώρου κυµαίνεται από 0-38 βαθµούς. 

Από τους πίνακες 7 και 8 προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των δύο οµάδων (πειραµατικής και ελέγχου) στην 

ενότητα του χώρου, πριν την πραγµατοποίηση του πειραµατικού προγράµµατος (t=    

-.665, p= .507). Η οµάδα ελέγχου φαίνεται µάλιστα να υπερτερεί ελαφρά (µ.ο. Ο.Ε.= 

21.48, µ.ο. Π.Ο.= 20.64). 

Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, από το γράφηµα 7, 

προκύπτει ότι ο µέσος όρος της επίδοσης της πειραµατικής οµάδας στο σύνολο των 

δοκιµασιών της ενότητας του χώρου είναι 33.21, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος των 

νηπίων της οµάδας ελέγχου είναι 24.37. Η υπεροχή αυτή της πειραµατικής οµάδας 

θεωρείται στατιστικά σηµαντική (t=9.074, p=.000) (πίνακας 8). 
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Γράφηµα 7: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση της δόµησης του 

χώρου 
 

Στην ενότητα του χώρου ανήκουν οι δοκιµασίες γνώσης των εννοιών του χώρου, 

γνώσης των εννοιών δεξί-αριστερό και χωρικού προσανατολισµού. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα στις παραπάνω δοκιµασίες όπως 

προκύπτουν από τους πίνακες 7 και 8. 

 

2.4.1.1.2.1 Τα αποτελέσµατα στις δοκιµασίες της ενότητας του χώρου και ο 

έλεγχος των σχετικών υποθέσεων  

 

α) Γνώση των εννοιών του χώρου  

Η γνώση των εννοιών του χώρου αξιολογήθηκε µε τις επιµέρους δοκιµασίες 

αναγνώρισης των εννοιών του γενικού χώρου, κατανόησης των χωρικών σχέσεων και 

γνώσης των εννοιών του ειδικού χώρου γραφής και έλαβε επίδοση από 0-20 βαθµούς.  

Από τον πίνακα 7 φαίνεται ότι, πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, ο µέσος όρος της οµάδας ελέγχου στη δοκιµασία γνώσης των εννοιών 

του χώρου είναι ελάχιστα υψηλότερος (11.78) από το µέσο όρο της πειραµατικής 

οµάδας (11.45). Ωστόσο η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t= -.579, 

p= .563) (πίνακας 8). 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, µετά την πραγµατοποίηση του πειραµατικού 

προγράµµατος, έδειξαν ότι ο µέσος όρος επίδοσης της πειραµατικής οµάδας στη 

δοκιµασία γνώσης των εννοιών του χώρου είναι µεγαλύτερος (17.17) από τον 
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αντίστοιχο της οµάδας ελέγχου (14.03) (γράφηµα 8) και ότι η υπεροχή αυτή της 

πειραµατικής οµάδας είναι στατιστικά σηµαντική (t=5.935, p= .000) (πίνακας 8).  
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Γράφηµα 8: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση των εννοιών του 

χώρου  
 

β) Γνώση του δεξιά-αριστερά  

Οι επιµέρους δοκιµασίες που αφορούν την αξιολόγηση της γνώσης των όρων 

δεξιά-αριστερά αναφέρονται στην ικανότητα διάκρισής τους από το παιδί πάνω στο 

σώµα του, σε αντιστρεψιµότητα (σε σχέση µε κάποιον που βρίσκεται απέναντί του) 

και σε σχέση µε τα αντικείµενα του χώρου. Η επίδοση αυτής της δοκιµασίας 

κυµαίνεται από 0-10 βαθµούς. 

Πριν την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, ο µέσος όρος των δύο 

οµάδων δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά στη δοκιµασία γνώσης του 

δεξιά-αριστερά (t= -.456, p= .649). Η οµάδα ελέγχου παρουσιάζει µάλιστα ένα µικρό 

προβάδισµα στη δοκιµασία αυτή (µ.ο. Ο.Ε.= 5.52, µ.ο. Π.Ο.= 5.32) (πίνακες 7 και 8). 

Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, η πειραµατική οµάδα 

φαίνεται να υπερέχει της οµάδας ελέγχου, µε µέσο όρο 8.6 και 6.21 αντίστοιχα 

(γράφηµα 9). Η διαφορά των τιµών των µέσων όρων είναι στατιστικά σηµαντική 

(t=6.173, p= .000) (πίνακας 8). 
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Γράφηµα 9: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση των εννοιών δεξιά-
αριστερά 

 

γ) Γνώση του χωρικού προσανατολισµού  

Με τη δοκιµασία αυτή αξιολογήθηκε η ικανότητα του νηπίου να 

προσανατολίζει τα αντικείµενα µέσα στο γενικό χώρο και στον ειδικό χώρο γραφής. Η 

επίδοσή της κυµαίνεται από 0-8 βαθµούς. 

Οι δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου), δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στους µέσους όρους τους σχετικά µε τη δοκιµασία γνώσης του 

χωρικού προσανατολισµού, πριν το πειραµατικό πρόγραµµα (t= -.661, p= .510)  

(πίνακας 8). Η οµάδα ελέγχου φαίνεται µάλιστα να υπερτερεί ελαφρά  (µ.ο. Ο.Ε.= 

4.17, µ.ο. Π.Ο.= 3.87) (πίνακας 7). 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, µετά την πραγµατοποίηση του πειραµατικού 

προγράµµατος, έδειξαν ότι η πειραµατική οµάδα πετυχαίνει υψηλότερη επίδοση από 

την οµάδα ελέγχου, µε µέσο όρο 7.43 και 4.13 αντίστοιχα (γράφηµα 10). Επιπλέον 

στη συγκεκριµένη δοκιµασία, η οµάδα ελέγχου παρουσίασε µικρή υποχώρηση της 

τελικής της επίδοσης σε σχέση µε την αρχική. 

Η µεγάλη αυτή διαφορά των µέσων όρων των δύο οµάδων στην τελική 

µέτρηση είναι στατιστικά σηµαντική υπέρ της πειραµατικής οµάδας (t= 9.853, p= 

.000) (πίνακας 8).  
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Γράφηµα 10: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση του χωρικού 

προσανατολισµού  
 

2.4.1.1.3 Επίδοση στο σύνολο της ενότητας του χρόνου και ο έλεγχος της 

σχετικής υπόθεσης 

 

Η επίδοση στο σύνολο της ενότητας του χρόνου κυµαίνεται από 0-22 

βαθµούς. 

Όπως προκύπτει από τους πίνακες 7 και 8, δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των επιδόσεων των νηπίων στο σύνολο 

της επίδοσης της ενότητας του χρόνου, πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος (t= -.019, p= .985) (µ.ο. Π.Ο.= 12.91, µ.ο. Ο.Ε.= 12.92).   

Τα αποτελέσµατα της έρευνας στην τελική µέτρηση που πραγµατοποιήθηκε 

µετά το πειραµατικό πρόγραµµα, όπως φαίνονται στο γράφηµα 11, έδειξαν την 

πειραµατική οµάδα να προηγείται στη συνολική επίδοση της ενότητας του χρόνου 

από την οµάδα ελέγχου, µε µέσο όρο 19.42 και 14.73 αντίστοιχα. 

Η υπεροχή αυτή της πειραµατικής οµάδας θεωρείται στατιστικά σηµαντική 

(t=7.007, p=.000) (πίνακας 8). 
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Γράφηµα 11: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση της δόµησης του 

χρόνου 
 

Στην ενότητα του χρόνου ανήκουν οι δοκιµασίες γνώσης της έννοιας της τάξης 

και διαδοχής και γνώσης της έννοιας του ρυθµού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα αποτελέσµατα στις παραπάνω δοκιµασίες όπως προκύπτουν από τους 

πίνακες 7 και 8. 

 

2.4.1.1.3.1 Τα αποτελέσµατα στις δοκιµασίες της ενότητας του χρόνου και ο 

έλεγχος των σχετικών υποθέσεων  

 
α) Γνώση της έννοιας της τάξης και διαδοχής  

Η ικανότητα ταξινόµησης των ενεργειών, εκτέλεσης κινήσεων σε συγκεκριµένη 

σειρά και προφορικής αναπαραγωγής µιας σειράς τριών λέξεων, αξιολογήθηκε σ’ αυτή 

τη δοκιµασία. Η επίδοση στη δοκιµασία  γνώση της έννοιας της τάξης και διαδοχής 

κυµαίνεται από 0-12 βαθµούς. 

Οι µετρήσεις που έγιναν πριν την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος 

σχετικά µε τη γνώση της έννοιας της τάξης και διαδοχής, έδειξαν ότι οι µέσοι όροι 

των δύο οµάδων (πειραµατικής και ελέγχου) δε διαφέρουν σηµαντικά  (t= -.633, p= 

.528) (πίνακας 8). Μάλιστα η οµάδα ελέγχου υπερτερεί ελαφρά της πειραµατικής 

οµάδας (µ.ο. Ο.Ε.= 7.49, µ.ο. Π.Ο.= 7.21) (πίνακας 7).  

Στις µετρήσεις που έγιναν στην τελική φάση της έρευνας µετά το πειραµατικό 

πρόγραµµα, φάνηκε ότι η πειραµατική οµάδα προηγείται της οµάδας ελέγχου, µε 
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µέσο όρο 10.34 και 8.46 αντίστοιχα (γράφηµα 12). Η διαφορά αυτή των µέσων όρων 

των δύο οµάδων, υπέρ της πειραµατικής οµάδας, είναι στατιστικά σηµαντική (t= 

4.946, p= .000) (πίνακας 8).  
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Γράφηµα 12: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση της έννοιας της 

τάξης και διαδοχής 
 
β) Γνώση της έννοιας του ρυθµού  

Για την αξιολόγηση της γνώσης της έννοιας του ρυθµού, τα νήπια 

εξετάστηκαν στις επιµέρους δοκιµασίες ακουστικής διαφοροποίησης ρυθµικών 

δοµών, αναπαραγωγής ρυθµικών δοµών και τοποθέτησης σχηµάτων σύµφωνα µε ένα 

συγκεκριµένο ρυθµό. Η επίδοση στη δοκιµασία  γνώσης της έννοιας του ρυθµού 

κυµαίνεται από 0-10 βαθµούς. 

Από τον πίνακα 7 φαίνεται ότι, πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας στη δοκιµασία γνώσης της 

έννοιας του ρυθµού είναι ελάχιστα υψηλότερος από το µέσο όρο της οµάδας ελέγχου 

(µ.ο. Π.Ο.= 5.70, µ.ο. Ο.Ε.= 5.43) Ωστόσο η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική (t= .587, p= .559) (πίνακας 8). 

Σύµφωνα µε το γράφηµα 13, µετά τη εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος η πειραµατική οµάδα υπερέχει στην επίδοση της οµάδας ελέγχου. Οι 

µέσοι όροι των δύο οµάδων είναι 9.08 και 6.27 αντίστοιχα. Η υπεροχή αυτή της 

πειραµατικής οµάδας στη γνώση της έννοιας του ρυθµού είναι στατιστικά σηµαντική 

(t= 7.577, p=.000)(πίνακας 8). 
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Γράφηµα 13: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση της έννοιας του 

ρυθµού 
 
 
 
 
2.4.2 Ανάλυση των αποτελεσµάτων γραφοκινητικής δεξιότητας  

 

Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης των µαθητών της 

πειραµατικής οµάδας καθώς και της οµάδας ελέγχου στις δοκιµασίες της 

γραφοκινητικής ενότητας αλλά και στο σύνολο της γραφοκινητικότητας, πριν και 

µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, παρουσιάζονται στον πίνακα 

11. 

Πίνακας 11 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης των νηπίων της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου 

στις δοκιµασίες αξιολόγησης της γραφοκινητικής δεξιότητας, πριν και µετά το πειραµατικό πρόγραµµα 
 

Πειραµατική οµάδα 
 

Οµάδα ελέγχου  
∆οκιµασίες  

 
Χρόνος

x  s x  s 
Πριν 5.43 2.469 4.67 2.349 Οπτικο-κινητικός συντονισµός  
Μετά 8.70 1.793 6.76 2.474 
Πριν 2.98 1.845 3.22 1.689 Γνώση του γραφικού χώρου  
Μετά  5.25 1.142 3.83 1.661 
Πριν 3.74 2.021 3.56 2.220 Γνώση του γραφικού κώδικα  
Μετά 6.32 1.554 4.81 1.865 
Πριν 12.15 5.329 11.44 5.035 ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Μετά 20.26 3.235 15.40 4.774 
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Ο έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών διαφορών στους µέσους όρους 

των επιδόσεων των νηπίων της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου, στις 

δοκιµασίες της γραφοκινητικής ενότητας αλλά και στο σύνολο της 

γραφοκινητικότητας, πριν και µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, 

εµφανίζονται στον πίνακα 12. 

Πίνακας 12 
Έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων της πειραµατικής οµάδας και της 
οµάδας ελέγχου στις δοκιµασίες αξιολόγησης της γραφοκινητικής δεξιότητας, πριν και µετά το πειραµατικό 

πρόγραµµα 
 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας 
 

 

∆οκιµασίες 

 

Χρόνος 
t  Df p 

Πριν 1.712 114 .090 Οπτικο-κινητικός συντονισµός   
Μετά 4.874 114 .000** 
Πριν -.734 114 .464 Γνώση του γραφικού χώρου 
Μετά  5.429 114 .000** 
Πριν .454 114 .651 Γνώση του γραφικού κώδικα  
Μετά 4.686 114 .000** 
Πριν .733 114 .465 ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Μετά 6.508 114 .000** 

*Στατιστικά σηµαντική διαφορά στο p=.05 
**Στατιστικά σηµαντική διαφορά στο p=.01 
 

 

2.4.2.1 Τα αποτελέσµατα στο σύνολο της γραφοκινητικότητας και ο έλεγχος 

της σχετικής υπόθεσης (γενική υπόθεση 2) 
 

Από τη µελέτη των πινάκων 11 και 12, προέκυψε το γράφηµα 14, που 

συγκεντρώνει τους µέσους όρους των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας και της 

οµάδας ελέγχου στο σύνολο της γραφοκινητικότητας, πριν και µετά την εφαρµογή 

του πειραµατικού προγράµµατος εκπαίδευσης. Η συνολική επίδοση στην ενότητα της 

γραφοκινητικότητας  κυµαίνεται από 0-24 βαθµούς. 

Ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας στο σύνολο της γραφοκινητικότητας 

είναι ελάχιστα υψηλότερος από το µέσο όρο της οµάδας ελέγχου πριν την εφαρµογή 

του πειραµατικού προγράµµατος (µ.ο.=12.15 και µ.ο.=11.44 αντίστοιχα). Ωστόσο η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (t=.733, p= .465) (πίνακες 11 και 12). 

Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, έδειξαν ότι ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας στο σύνολο της  

γραφοκινητικότητας είναι µεγαλύτερος (µ.ο.=20.26) από τον αντίστοιχο της οµάδας 
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ελέγχου (µ.ο.=15.40). Όπως φαίνεται και στον πίνακα 12, η διαφορά των µέσων όρων 

των δύο οµάδων είναι στατιστικά σηµαντική (t=6.508, p= .000).  
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Γράφηµα 14: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στο σύνολο της 

γραφοκινητικότητας 
 

2.4.2.1.1 Τα αποτελέσµατα στις δοκιµασίες της γραφοκινητικής ενότητας και ο 

έλεγχος των σχετικών υποθέσεων  

 

Από την αναλυτική εξέταση των αποτελεσµάτων των πινάκων 11 και 12 

προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις που αναφέρονται στις γραφοκινητικές 

δοκιµασίες στις οποίες υποβλήθηκαν τα νήπια και των δύο οµάδων, πριν και µετά την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος: 

 

α) Οπτικο-κινητικός συντονισµός  

Οι επιµέρους δοκιµασίες αντιγραφής σχηµάτων και αναπαραγωγής σχηµάτων 

από µνήµης, αποτέλεσαν τη δοκιµασία οπτικο-κινητικού συντονισµού που 

συγκέντρωσε από 0-11 βαθµούς στο σύνολο της ενότητας της γραφοκινητικότητας.  

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις που έγιναν πριν την πραγµατοποίηση του 

πειραµατικού προγράµµατος, η πειραµατική οµάδα φαίνεται να προηγείται στην 

επίδοση της οµάδας ελέγχου, µε µέσο όρο 5.43 και 4.67 αντίστοιχα.  Η διαφορά αυτή 



 230

των µέσων όρων των δύο οµάδων δεν είναι σηµαντική (t= 1.712, p= .090) (πίνακες 

11 και 12).  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η πειραµατική οµάδα µετά την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, βελτίωσε το µέσο όρο της στην 

παραπάνω δοκιµασία (8.70) σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (6.76) (γράφηµα 15). Η 

διαφορά αυτή υπέρ της πειραµατικής οµάδας είναι στατιστικά σηµαντική (t=4.874, 

p= .000) (πίνακας 12).  
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Γράφηµα 15: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στον οπτικο-κινητικό 

συντονισµό 
  

β) Γνώση του γραφικού χώρου 

Η ικανότητα του νηπίου να γράφει από πάνω προς τα κάτω, από δεξιά προς τα 

αριστερά, στη σειρά και όχι σκόρπια, να αλλάζει γραµµή όταν φτάσει στο τέλος, να 

γράφει χωρίς µεγάλη παρέκκλιση από τη γραµµή και να αρχίζει να γράφει από πάνω 

και αριστερά, είναι οι επιµέρους δοκιµασίες που αποτέλεσαν τη δοκιµασία 

αξιολόγησης της γνώσης του γραφικού χώρου.  Η δοκιµασία αυτή αξιολογήθηκε µε 

επίδοση από 0-6 βαθµούς. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σ’ αυτή τη δοκιµασία, πριν την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος, δείχνουν τους µέσους όρους των δύο οµάδων 

(πειραµατικής και ελέγχου), χωρίς σηµαντική διαφορά (t= -.734, p= .464). Μάλιστα η 

οµάδα ελέγχου υπερτερεί ελαφρά της πειραµατικής οµάδας (µ.ο. Ο.Ε.= 3.22, µ.ο. 

Π.Ο.= 2.98) (πίνακες 11 και 12).   
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Μετά την εφαρµογή της παρέµβασης, τα αποτελέσµατα της έρευνας, έδειξαν 

την πειραµατική οµάδα να προηγείται στην επίδοση της µε µέσο όρο 5.25, έναντι της 

οµάδας ελέγχου µε µέσο όρο 3.83 (γράφηµα 16). Η υπεροχή αυτή της πειραµατικής 

οµάδας είναι στατιστικά σηµαντική (t=5.429, p=.000) (πίνακας 12). 
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Γράφηµα 16: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση του γραφικού 

χώρου 
 

γ) Γνώση του γραφικού κώδικα 

Στη δοκιµασία αυτή του κριτηρίου αξιολογήθηκαν η ικανότητα γραπτής 

αναπαραγωγής ρυθµικών δοµών, η γραφή του ονόµατος µε ή χωρίς αντιγραφή και το 

στάδιο γραφής, που αποτέλεσαν και τις τελευταίες επιµέρους δοκιµασίες του 

κριτηρίου στις οποίες υποβλήθηκαν τα νήπια. Η επίδοση της δοκιµασίας του 

γραφικού κώδικα κυµαίνεται από 0-7 βαθµούς. 

Όπως προκύπτει από τους πίνακες 11 και 12, δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των επιδόσεων των νηπίων στην 

επίδοση της δοκιµασίας του γραφικού κώδικα, πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος (t= .454, p= .651), παρά την ελαφρά υπεροχή που παρουσιάζει αρχικά 

η πειραµατική οµάδα (µ.ο. Π.Ο.=3.74, µ.ο. Ο.Ε.= 3.56). 

Σύµφωνα µε το γράφηµα 17, ο µέσος όρος της πειραµατικής οµάδας είναι 

υψηλότερος (6.32) από αυτόν της οµάδας ελέγχου (4.81), µετά την παρέµβαση. Ο 

έλεγχος της σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων των δύο οµάδων µετά το 
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πειραµατικό πρόγραµµα παρουσίασε στατιστικά σηµαντική βελτίωση στις παραπάνω 

µεταβλητές (t=4.686, p=.000) (πίνακας 12). 
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Γράφηµα 17: Επίδραση του πειραµατικού προγράµµατος στη γνώση του γραφικού 

κώδικα 
 
 

 

Στη συνέχεια, θα παραθέσουµε τα συµπεράσµατα από την έρευνά µας, καθώς 

και τη διατύπωση προτάσεων σχετικά µε τη χρησιµότητα της παρούσας έρευνας και 

τις µελλοντικές κατευθύνσεις της. 



 233

2.5 Συµπεράσµατα και προτάσεις  
 

 

2.5.1 Συµπεράσµατα 

 

Για την υλοποίηση των στόχων της έρευνας σχεδιάστηκε, εφαρµόστηκε και 

αξιολογήθηκε ένα πειραµατικό πρόγραµµα σύστοιχο προς τη ψυχοκινητική ανάπτυξη 

των νηπίων, µε σκοπό τη βελτίωση των ψυχοκινητικών και των γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγµατοποιήσαµε στο πρώτο µέρος της 

εργασίας µας, έδειξε ότι η ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού συνδέεται στενά µε τη 

γραφή, καθώς, η εκµάθησή της αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία της οποίας η 

επιτυχής παραγωγή εξαρτάται όχι µόνο από γνωστικούς αλλά και από αντιληπτικο-

κινητικούς/ ψυχοκινητικούς παράγοντες, των οποίων η σχέση µε τη γραφή έχει κριθεί 

από πολλούς ερευνητές σηµαντική. Το νηπιαγωγείο οφείλει να στηρίξει το παιδί σ’ 

αυτή την προσπάθεια, βοηθώντας το να αναπτύξει τις αναγκαίες προϋποθέσεις που θα 

το οδηγήσουν σε µια επιτυχηµένη γραφή. 

Στην πειραµατική µας µελέτη διατυπώσαµε δύο γενικές υποθέσεις, 

βασιζόµενοι στις θεωρητικές απόψεις που αναπτύξαµε και κατευθυνόµενοι από το 

γενικό σκοπό της έρευνάς µας. Στην πρώτη υποθέσαµε ότι οι δύο οµάδες 

(πειραµατική και ελέγχου) διαφέρουν σηµαντικά στις επιδόσεις τους στο σύνολο των 

ψυχοκινητικών δοκιµασιών, µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος. 

Στη δεύτερη υποθέσαµε ότι οι δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου) διαφέρουν 

σηµαντικά στις επιδόσεις τους στο σύνολο των γραφοκινητικών δοκιµασιών, µετά την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψαν από τη σύγκριση των επιδόσεων 

της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου πριν (προ-τεστ) και µετά (µετα-

τεστ) την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος.   

Πριν την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, οι δύο οµάδες 

(πειραµατική και ελέγχου) ελέγχθηκαν για την ισοδυναµία τους ως προς τις επιδόσεις 

τους στις ψυχοκινητικές και γραφοκινητικές δοκιµασίες και βρέθηκαν ισοδύναµες σε 

όλες τις δοκιµασίες του κριτηρίου. Μάλιστα η οµάδα ελέγχου παρουσίασε ένα 
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ελαφρύ προβάδισµα έναντι της πειραµατικής οµάδας στις περισσότερες δοκιµασίες: 

αναπαραγωγής σωµατικών στάσεων, λεπτής κινητικότητας, πλευρικής κυριαρχίας, 

γνώσης του δεξιά-αριστερά, του χωρικού προσανατολισµού, της τάξης και διαδοχής 

και του γραφικού χώρου. Η πειραµατική οµάδα είχε το προβάδισµα πριν την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος στις δοκιµασίες: γνώσης των σωµατικών 

όρων, του ρυθµού, του οπτικο-κινητικού συντονισµού και του γραφικού κώδικα. 

Ωστόσο καµιά από της διαφορές αυτές που παρουσίασαν οι δύο οµάδες πριν την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας έδειξε ότι, το 

πειραµατικό πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στην πειραµατική οµάδα είχε σαν 

αποτέλεσµα τη βελτίωση των παραγόντων που αξιολογήθηκαν, σε σύγκριση µε την 

οµάδα ελέγχου που ακολούθησε το τυπικό-παραδοσιακό πρόγραµµα δραστηριοτήτων 

του νηπιαγωγείου. 

Όσον αφορά την ψυχοκινητική δεξιότητα των νηπίων, τα αποτελέσµατα 

επιβεβαίωσαν την αρχική µας υπόθεση, ότι δηλαδή οι δύο οµάδες (πειραµατική και 

ελέγχου) διαφέρουν σηµαντικά στις επιδόσεις τους στο σύνολο της 

ψυχοκινητικότητας, µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος. Τα παιδιά 

της πειραµατικής οµάδας βελτίωσαν σηµαντικά τις ψυχοκινητικές τους δεξιότητες σε 

σχέση µε αυτά της οµάδας ελέγχου.  

Μετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, τα παιδιά της 

πειραµατικής οµάδας γνωρίζουν καλύτερα το σωµατικό τους σχήµα από τα παιδιά της 

οµάδας ελέγχου: αναγνωρίζουν τους σωµατικούς όρους µε ευκολία, αναπαράγουν τις 

σωµατικές στάσεις και τη στάση γραφής µε µεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη επιδεξιότητα στις δοκιµασίες λεπτής κινητικότητας στις οποίες ανήκει και 

η λαβή γραφής. Τα αποτελέσµατα αυτά της έρευνάς µας επιβεβαιώνονται από τη 

βιβλιογραφία, σύµφωνα µε την οποία, η εξάσκηση στις δραστηριότητες του 

σωµατικού σχήµατος βοηθά το παιδί να τελειοποιήσει τις κινήσεις του, να 

αναγνωρίζει όλα τα µέλη του σώµατός του και να χρησιµοποιεί σωστά το καθένα από 

αυτά (Juhel, 1997). Ακόµα, µε τις ασκήσεις λεπτής κινητικότητας, υποστηρίζεται ότι 

επιτυγχάνεται η βελτίωση, η αυτοµατοποίηση και η εγκατάσταση µιας µεγαλύτερης 

επιδεξιότητας στις κινήσεις του παιδιού, που θα του επιτρέψει να δρα µε µεγαλύτερη 
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ακρίβεια, άνεση και χαλαρότητα, στοιχεία απαραίτητα για την πράξη της γραφής 

(Bolduc, 1997, σ.199).   

Η πειραµατική οµάδα δεν παρουσίασε σηµαντική βελτίωση στην οµοιογενή 

χρήση των δεικτών πλευρικής προτίµησης (χέρι, πόδι, µάτι, αυτί), σε σχέση µε την 

οµάδα ελέγχου, µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος. Το γεγονός 

αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη για µας, εφόσον το παιδί στην ηλικία των 3-7 ετών 

διανύει περίοδο αόριστης πλευρικής υπεροχής (Rieu & Frey-Kerouedan, 1986), ενώ 

συχνά πρέπει να περιµένουµε µέχρι την ηλικία των 8-10 ετών για την τελική 

εγκατάσταση της πλευρικής προτίµησης (Bastin, 1970). Θεωρούµε άρα το διάστηµα 

των 12 εβδοµάδων πολύ µικρό για να µπορέσει να επηρεάσει τα παιδιά της 

πειραµατικής οµάδας σ’ αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζοντας τη σηµασία της χρήσης 

του κυρίαρχου χεριού στη γραφή  (Rieu & Frey-Kerouedan, 1986, Τραυλός, 1998, 

Βλάχος, 1999) για την καλύτερη εκµάθησή της από τα νήπια, επιχειρήσαµε τον 

έλεγχο της σταθερότητας στη χρήση του κυρίαρχου χεριού (δεξιού ή αριστερού), πριν 

και µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι η πειραµατική οµάδα παρουσίασε µεγαλύτερη σταθερότητα στη 

χρήση του χεριού σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου µετά την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος, ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική. Πιστεύουµε όµως, ότι οφείλεται στη δική µας παρέµβαση κατά τη 

διάρκεια του προγράµµατος, όπου, αφού εντοπίσαµε τα παιδιά της πειραµατικής 

οµάδας που παρουσίαζαν αµφιχειρία κατά την εκτέλεση των γραφικών 

δραστηριοτήτων, τα βοηθήσαµε να  ανακαλύψουν και να ενισχύσουν τη χρήση του 

επικρατέστερου χεριού τους κατά τη γραφή και τη ζωγραφική.  

Στατιστικά σηµαντική υπήρξε η βελτίωση των παιδιών της πειραµατικής 

οµάδας στις δοκιµασίες δόµησης του χώρου, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου.  Τα 

παιδιά της πειραµατικής οµάδας, µετά την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, γνωρίζουν καλύτερα τις έννοιες του χώρου, τις µεταξύ τους σχέσεις 

καθώς και αναγνωρίζουν τις έννοιες αυτές πάνω στον ειδικό χώρο γραφής. 

Αναγνωρίζουν µε µεγαλύτερη ευκολία τους όρους δεξιά-αριστερά πάνω στο σώµα 

τους, πάνω σε κάποιον που στέκεται απέναντί τους  και σε σχέση µε τα αντικείµενα 

του χώρου. Παρουσιάζουν µεγαλύτερη ικανότητα στον προσανατολισµό των 

αντικειµένων µέσα στο γενικό και στον ειδικό χώρο γραφής.  Η βελτίωση των 
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παιδιών της πειραµατικής οµάδας στη γνώση της δόµησης του χώρου και στα 

επιµέρους στοιχεία της, εξηγείται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, σύµφωνα µε την 

οποία, η εξάσκηση σε δραστηριότητες συνειδητοποίησης των προσανατολισµών του 

σώµατος και του χωρικού περιβάλλοντος, συµβάλλουν στην κατανόηση των χωρικών 

εννοιών (µπροστά, πίσω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, κ.τ.λ.) (Μούχινα, 1990, Juhel, 

1997), µε τη βοήθεια των οποίων στη συνέχεια, θα συνειδητοποιήσει τις χωρικές 

σχέσεις µεταξύ των αντικειµένων και θα µπορεί να τις µεταφέρει σε άλλες µαθήσεις, 

όπως η ανάγνωση και η γραφή (De Meur & Staes, 1990, De Lièvre & Staes, 1993).    

Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας, σε 

σχέση µε τα παιδιά της οµάδας ελέγχου, και στη γνώση της δόµησης του χρόνου, µετά 

την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος. Τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας, 

φαίνεται να κατανοούν καλύτερα τις έννοιες της τάξης και διαδοχής.  Ταξινοµούν τις 

ενέργειες και  εκτελούν κινήσεις  µε µια συγκεκριµένη σειρά, ενώ µπορούν να 

αναπαράγουν λεκτικά µια σειρά τριών λέξεων. Βιώνουν καλύτερα την έννοια του 

ρυθµού, µπορούν και διακρίνουν διαφορετικούς ρυθµούς, καθώς και να τους 

αναπαράγουν µε χτυπήµατα των χεριών και τοποθετώντας σχήµατα µε ένα 

συγκεκριµένο ρυθµό. Κατά τη διάρκεια του πειραµατικού προγράµµατος,  για την 

εξάσκηση των παιδιών της πειραµατικής οµάδας στις χρονικές έννοιες, της τάξης και 

διαδοχής και του ρυθµού, χρησιµοποιήσαµε  δραστηριότητες/ ασκήσεις παρουσίασης 

µιας σειράς ερεθισµάτων στο παιδί, τα οποία στη συνέχεια του ζητήσαµε να τα 

αναπαραστήσει άλλοτε γραφικά, άλλοτε λεκτικά, άλλοτε κινητικά. Το παιδί 

ανακαλύπτει τις έννοιες αυτές προσεγγίζοντας τις ποικιλοτρόπως. Μαθαίνει να 

ταξινοµεί και να αποµνηµονεύει τις κινήσεις του και τα γεγονότα σύµφωνα µε τη 

χρονολογική τους σειρά (De Lièvre, & Staes, 1993, Paoletti, 1999), να διακρίνει 

(ακουστικά και οπτικά) τους διαφορετικούς ρυθµούς, υπακούοντας στη µορφή και τη 

δοµή στην οποία του παρουσιάζονται, καθώς και να συγχρονίζεται µε τα διάφορα 

ηχητικά ακούσµατα (Le Boulche 1984, Juhel, 1997).  

Σχετικά µε τη γραφοκινητική δεξιότητα των νηπίων, τα αποτελέσµατα 

επιβεβαίωσαν την υπόθεσή µας, ότι δηλαδή οι δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου) 

διαφέρουν σηµαντικά στις επιδόσεις τους στο σύνολο της γραφοκινητικότητας, µετά 

την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος. Τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας 
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βελτίωσαν σηµαντικά τις γραφοκινητικές τους δεξιότητες σε σχέση µε αυτά της 

οµάδας ελέγχου.  

Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας, µετά την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, φάνηκε ότι τα παιδιά της πειραµατικής 

οµάδας βελτίωσαν τον οπτικο-κινητικό τους συντονισµό, σε σχέση µε τα παιδιά της 

οµάδας ελέγχου, πετυχαίνοντας καλύτερες επιδόσεις στην αντιγραφή σχηµάτων και 

στην αναπαραγωγή σχηµάτων εκ µνήµης. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι ασκήσεις 

οπτικο-κινητικού συντονισµού, που χρησιµοποιήσαµε στο πειραµατικό µας 

πρόγραµµα βελτιώνουν  τον κινητικό έλεγχο και την ακρίβεια κίνησης (Bolduc, 

1997) γεγονός που εξηγεί τη σηµαντική αυτή βελτίωση της πειραµατικής οµάδας στις 

δραστηριότητες αυτές.  

Η γνώση του γραφικού χώρου, προϋποθέτει την κατάκτηση των 

χαρακτηριστικών της γραφής που εµφανίζονται πάνω σ’ αυτόν. Η βελτίωση σ’ αυτή 

τη δοκιµασία της πειραµατικής οµάδας σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, µετά την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος, είναι σηµαντική. Τα παιδιά της 

πειραµατικής οµάδας φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα από τα παιδιά της οµάδας 

ελέγχου ότι γράφουµε από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά, στη 

σειρά και όχι σκόρπια, χωρίς µεγάλη παρέκκλιση από τη γραµµή, ότι αλλάζουµε 

γραµµή όταν φτάσουµε στο τέλος της προηγούµενης, και αρχίζουµε να γράφουµε 

πάντα από πάνω και αριστερά. 

Τέλος τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση 

και στη γνώση του γραφικού κώδικα, σε σχέση µε τα παιδιά της οµάδας ελέγχου. Τα 

παιδιά της πειραµατικής οµάδας µπορούν να αναπαράγουν γραπτά, µε µεγαλύτερη 

ευκολία, συγκεκριµένες ρυθµικές δοµές, να γράφουν ή και να αντιγράφουν σωστά το 

όνοµά τους, και βρίσκονται σε καλύτερο στάδιο γραφής σε σχέση µε τα παιδιά της 

οµάδας ελέγχου. Η σηµαντική αυτή βελτίωση της πειραµατικής οµάδας στη γνώση 

του γραφικού κώδικα, εξηγείται από τη δοµή του πειραµατικού µας προγράµµατος, 

καθώς το παιδί  για να µπορεί να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά κάθε συµβόλου και 

να τα τοποθετεί πάνω στο γραφικό χώρο µε το σωστό προσανατολισµό και οργάνωση 

θα πρέπει πρώτα  να µπορεί να προσανατολίζεται το ίδιο µέσα στο  περιβάλλον του, 

να διαθέτει δηλαδή σταθερά σηµεία αναφοράς πάνω στο ίδιο του το σώµα καθώς και 

στο περιβάλλον του (Berthet, 1999). 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα, µας επιτρέπουν να ισχυριστούµε την 

αποτελεσµατικότητα του πειραµατικού µας προγράµµατος, που αν και είχε 

περιορισµένη διάρκεια 12 εβδοµάδων, απέδειξε ότι είναι ικανό να βελτιώσει τη 

ψυχοκινητική και γραφοκινητική δεξιότητα των παιδιών της πειραµατικής οµάδας 

στα οποία εφαρµόστηκε, σε σχέση µε τα παιδιά της οµάδας ελέγχου.  

Έτσι, η έρευνά µας έρχεται να επιβεβαιώσει προγενέστερες πειραµατικές 

έρευνες που κατέληξαν σε παρόµοια συµπεράσµατα. Η Kahane (1976), εφάρµοσε 

πρόγραµµα γραφοκινητικής εκπαίδευσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα 

αποτελέσµατα του οποίου έδειξαν βελτίωση της ικανότητας αντιγραφής µιας µικρής 

πρότασης των παιδιών που έλαβαν µέρος στην έρευνα.  

Στην Ελλάδα, τα αποτελέσµατα προγενέστερης πειραµατικής έρευνας του 

Καµπά (1998) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, έδειξαν ότι η παιχνιώδης εξάσκηση 

είχε σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση των γραφοκινητικών ικανοτήτων (ακρίβειας 

στόχευσης, συχνότητας κίνησης και σταθερότητας κίνησης χεριού), των 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων αντιγραφής σχηµάτων και σχεδίων εντός πλαισίου, των 

κινητικών ικανοτήτων στόχευσης (µε τα δύο και µε ένα άκρο), της συναρµοστικής 

ικανότητας, της δυναµικής και στατικής ισορροπίας και της κατευθυντικότητας. 

Όπως και στη δική µας έρευνα, δεν παρουσιάστηκαν σηµαντικές µεταβολές στο 

επίπεδο της πλευρικής κυριαρχίας (οι κυριαρχίες προτίµησης µατιού και κάτω  άκρου 

µεταβλήθηκαν λόγω της εξάσκησης, ενώ δεν βελτιώθηκαν οι ικανότητες στόχευσης 

µε το ένα χέρι και επιδεξιότητας καρπού-δακτύλων). 

 

 

2.5.2 Προτάσεις 

 

Η ανάγκη εκµάθησης της γραφής από την προσχολική ηλικία είναι γεγονός. 

Πρώτα το ΦΕΚ 93/ τ. Β΄/10-2-1999 και στη συνέχεια το νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, που θα 

εφαρµοστεί από το Σεπτέµβριο του 2003, το επιβεβαιώνουν. Το ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

αναφέρει µεταξύ άλλων για τη γραφή: «τα παιδιά πρέπει να υποστηριχθούν στην 

προσπάθειά τους: 



 239

• να κρατούν ένα µολύβι, ένα στυλό διαρκείας, µια κιµωλία µε τρόπο 

αποτελεσµατικό για να µπορούν να γράφουν παίρνοντας σωστή στάση,  

• να αναπαράγουν µοντέλα, σχήµατα, τροχιές που προτείνονται από τον/ την 

εκπαιδευτικό».  

∆εν αναφέρονται  όµως ενδεικτικές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν σ’  αυτή την 

κατεύθυνση, τη στιγµή που για την ανάγνωση και για τη γνωστική όψη της γραφής 

προτείνονται αρκετές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες του πειραµατικού µας 

προγράµµατος µπορούν να καλύψουν το κενό αυτό του νέου Αναλυτικού 

Προγράµµατος και να λειτουργήσουν ως ενδεικτικές δραστηριότητες στη διάθεση 

των νηπιαγωγών.  Μέσα σ’ αυτή την αλλαγή δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το παιδί του 

νηπιαγωγείου είναι 4-6 ετών και ότι σ’ αυτή την ηλικία του αρέσει να παίζει, θα 

πρέπει λοιπόν να χρησιµοποιήσουµε και εναλλακτικές, διαφοροποιηµένες µεθόδους, 

όπως την ψυχοκινητική αγωγή,  προκειµένου να προσεγγίσουµε δεξιότητες όπως η 

γραφή.  

Το πειραµατικό µας πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα για 

πρόληψη δυσκολιών που σχετίζονται µε τη γραφή. Πιστεύουµε ότι είναι προτιµότερο 

να ενεργούµε υπέρ ενός προληπτικού προγράµµατος των µαθησιακών δυσκολιών, 

πριν ακόµα από την εµφάνιση συµπτωµάτων.  Με αυτή την έννοια είναι σηµαντική η 

ενσωµάτωση ενός προληπτικού προγράµµατος, µέσα στο κανονικό πρόγραµµα του 

νηπιαγωγείου, που να προετοιµάζει τα παιδιά στις σχολικές µαθήσεις.  

Ακόµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά από τους δασκάλους των 

µικρών τάξεων του δηµοτικού που θέλουν να µάθουν τους µικρούς µαθητές να 

χειρίζονται σωστά το σώµα τους κατά τη γραφή.  

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επανεκπαίδευση παιδιών µε ιδιαίτερες 

δυσκολίες στη γραφή  όπως η δυσγραφία και  η δυσλεξία,  τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς, όσο και από λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,  κ.λ.π. 

Θεωρούµε απαραίτητη την εισαγωγή ψυχοκινητικών προγραµµάτων µάθησης 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (νηπιαγωγείο και δηµοτικό).  Γεγονός που 

προϋποθέτει άµεσα τη µόρφωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα 

Παιδαγωγικά Τµήµατα.  
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Ολοκληρώνοντας την εργασία µας, θεωρούµε καθήκον µας να επισηµάνουµε 

την αναγκαιότητα να συνεχιστούν οι έρευνες στο χώρο της ψυχοκινητικής αγωγής, 

υποδεικνύοντας µερικές κατευθύνσεις: 

1. Η αδυναµία της έρευνάς µας να αξιολογήσει τη διαχρονική διατήρηση των 

ευρηµάτων της,  µπορεί να αποτελέσει το αντικείµενο νέας µελέτης, που να 

συνεχίζεται στο δηµοτικό σχολείο. 

2. Η σύνταξη και στάθµιση στη χώρα µας έγκυρων και αξιόπιστων κριτηρίων για τη 

µέτρηση της ψυχοκινητικής και της γραφοκινητικής δεξιότητας, θα βοηθούσε 

ουσιαστικά σε µελλοντικές έρευνες. 

3. Αξίζει να µελετηθεί εκτενέστερα ο ρόλος της πλευρικής κυριαρχίας στη 

γραφοκινητική ικανότητα του νηπίου, καθώς και η εξέλιξή της. 

4. Η διερεύνηση της σηµασίας της σωστής κατεύθυνσης στη χάραξη των 

γραµµάτων θα µπορούσε να δώσει σηµαντικά στοιχεία  για την αυτοµατοποίηση 

της γραφής στα παιδιά.  

5. Με βάση τη βιβλιογραφία, η ψυχοκινητικότητα δεν επηρεάζει µόνο την εκµάθηση 

της γραφής αλλά και άλλων σχολικών µαθήσεων που απαιτούν την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, όπως η ανάγνωση, τα µαθηµατικά, κ.λ.π. στα οποία η επίδρασή της 

αξίζει να διερευνηθεί, ιδιαίτερα µάλιστα στο χώρο του νηπιαγωγείου που 

αποτελεί την αφετηρία αυτών των µαθήσεων, αλλά και στο δηµοτικό σε µια 

προσπάθεια ανίχνευσης δυσκολιών και θεραπείας τους.   

6. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε επίσης η µελέτη της επίδρασης των ασκήσεων 

χαλάρωσης, στην ανάπτυξη της συγκέντρωσης των παιδιών και τη βελτίωση της 

επίδοσής τους στις διάφορες δεξιότητες. 

7. Τέλος ένας νέος χώρος µελέτης ανοίγεται µε τη χρήση της τεχνολογίας, ιδιαίτερα 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, νέες προεκτάσεις ανοίγονται στη ψυχοκινητική 

εκπαίδευση, που σίγουρα αξίζουν διερεύνησης.  

 

Κλείνοντας την εργασία µας αυτή θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι, η 

ψυχοκινητική εκπαίδευση της γραφής στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αποτελεί ένα 

προκλητικό εγχείρηµα για τον εκπαιδευτικό, που καλείται να συνδυάσει τις γνώσεις 

του για τη ψυχοκινητική αγωγή, τη ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού και την 

κίνηση της γραφής και να τις µετατρέψει σε εκπαιδευτική πράξη. Ωστόσο, µέσα από 
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το παιχνίδι, την ελεύθερη σωµατική έκφραση, όπου το σώµα κατέχει πρωταρχικό 

ρόλο στην επικοινωνία µε το χωρο-χρονικό περιβάλλον, το παιδί κατακτά την 

κυριαρχία και τον έλεγχο της κίνησής του, κάνοντας δυνατή τη µεταφορά της γνώσης 

από το σώµα στην ανακάλυψη της γραφής.  
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

 

1. Αναγνώριση των µελών του σώµατος: 

∆είξε µου:  

 σωστό λάθος  σωστό λάθος 

1. Τους ώµους   5.   Τα φρύδια   

2. Τις βλεφαρίδες   6.   Τις πατούσες   

3. Τα γόνατα   7. Τη φτέρνα   

4. Τους αγκώνες   8.   Τα ρουθούνια   

 
2. Εκτέλεση κινήσεων του σώµατος µε λεκτική περιγραφή: 

 

 σωστό λάθος 

1. Σήκωσε το χέρι µε το οποίο γράφεις   

2. Τέντωσε και τα δυο σου χέρια µπροστά   

3. Λύγισε τους αγκώνες σου   

4. Λύγισε το ένα σου γόνατο ψηλά   

5. Τέντωσε τα πόδια σου   

 

3. Αναπαραγωγή σωµατικών στάσεων: 

Πάρε την ίδια στάση µε το ανθρωπάκι στην καρτέλα (σηµειώνουµε µε Χ το σωστό 

και µε       το λάθος) : 

 

 

 

1. Προσανατολισµός 

2. Ισορροπία 

3. Στάση χεριών 

4. Στάση ποδιών 
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4. Ελεύθερη γραφή ενός γράµµατος: 

∆ίνουµε στο παιδί µια λευκή κόλλα και του λέµε: «γράψε ένα γράµµα σε ένα 

αγαπηµένο σου πρόσωπο». Όση ώρα γράφει το παιδί παρατηρούµε και 

καταγράφουµε: 

  Στάση γραφής 

Την τοποθέτηση της κόλλας:  Σηµειώστε µε Χ σωστό λάθος 
1. µικρή κλίση Α (δεξιόχειρες)  
2. µικρή κλίση ∆ (αριστερόχειρες)  

  

3. έντονη κλίση ∆  
4. έντονη κλίση Α  

1) 

5. κάθετα 
 

 

  

1. Προσανατολισµός 

2. Ισορροπία 

3. Στάση χεριών 

4. Στάση ποδιών 

1. Προσανατολισµός 

2. Ισορροπία 

3. Στάση χεριών 

4. Στάση ποδιών 

5. Στάση δακτύλων 

 

1. Προσανατολισµός 

2. Ισορροπία 

3. Στάση χεριών 

4. Στάση ποδιών 
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Τη λαβή γραφής:  Σηµειώστε µε Χ σωστό λάθος 
1. λαβή µε τρία δάκτυλα     
2. λαβή µε τέσσερα δάκτυλα  

3. µε αντίχειρα από πάνω  

4. λαιµός κύκνου  

2)  

5. άλλη……………………  

  

Τη στάση της κεφαλής: Σηµειώστε µε Χ σωστό λάθος 
1. µικρή κλίση Α και µπροστά 

(δεξιόχειρες) 
 

2. µικρή κλίση ∆ και µπροστά (αριστ)  

  

3. έντονη κλίση ∆.  
4. έντονη κλίση Α  
5. κλίση µόνο µπροστά  

3)  

6. το κεφάλι ακουµπάει στο χέρι 

στήριξης 
 

  

Την τοποθέτηση του χεριού γραφής: Σηµειώστε µε Χ σωστό λάθος 
1. κάτω από την γραµµή γραφής και 

πάνω στην επιφάνεια 

   

2. πάνω στην γραµµή γραφής και πάνω 

στην επιφάνεια 

 

3. πάνω στη γραµµή γραφής, ο αγκώνας 

κρέµεται  

 

4)  

4. πάνω από τη γραµµή γραφής και 

πάνω στην επιφάνεια (λαβή κύκνος) 
 

 

  

Την τοποθέτηση του χεριού στήριξης: Σηµειώστε µε Χ σωστό λάθος 
1. στηρίζει καλά την κόλλα και 

ακουµπά πάνω στην επιφάνεια 

γραφής 

   

2. στηρίζει την κόλλα µε τα δάκτυλα, ο 

αγκώνας κρέµεται 
 

3. στηρίζει ελάχιστα την κόλλα του (1,2 

δάκτυλα), ο αγκώνας κρέµεται 
 

5)  

4. δεν στηρίζει καθόλου την κόλλα του, 

την περισσότερη ώρα  
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Την τοποθέτηση των ποδιών: Σηµειώστε µε Χ σωστό λάθος 
1. πατάνε µπροστά από το καρεκλάκι    
2. πατάνε ανοιχτά πλάγια από το 

καρεκλάκι 
 

3. πατάνε σταυρωτά µπροστά από το 

καρεκλάκι 
 

4. πατάνε στο παταράκι  
5. κάθεται πάνω στο ένα πόδι  

6)  

6. άλλοι τρόποι………………….  

  

Συµµετοχή των ποδιών κατά τη 

γραφή: 

 

Σηµειώστε µε Χ 
 

σωστό 

 

λάθος 

1. παραµένουν σταθερά     

2. αλλάζουν διαρκώς στάσεις  

7)  

3. κινούνται νευρικά  

  

 
5. Έλεγχος της δαχτυλικής πράξης που σχετίζεται µε τη γραφή: 

Με το χέρι τεντωµένο και τα δάκτυλα ανοιχτά ακούµπησε, όσο πιο γρήγορα µπορείς, 

την άκρη του αντίχειρα διαδοχικά µε την άκρη των υπόλοιπων δακτύλων. Άρχισε από 

το µικρό δάκτυλο και πρόσεχε να ακουµπήσεις µόνο µια φορά το δείκτη (η δοκιµασία 

εκτελείται έπειτα από επίδειξη του εξεταστή).  

 

1. ∆εξί χέρι Επιτυχία 

 

Αποτυχία 

 

2.  Αριστερό χέρι 

 

Επιτυχία 

 

Αποτυχία 

 

 

6. Αντίληψη και διάκριση δαχτύλων:  

Βάλε τον αγκώνα και την παλάµη σου µε τα δάχτυλα ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Θα 

κρύψω την παλάµη σου έτσι ώστε να µην βλέπεις τα δάκτυλά σου. Τώρα θα 

ακουµπήσω δύο από τα δάχτυλά σου και  στη συνέχεια θα µου δείξεις ποια δάχτυλα 

και µε ποια σειρά τα ακούµπησα (η δοκιµασία ξεκινά έπειτα από µια δοκιµή).  
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∆ΕΞΙ ΧΕΡΙ σωστό λάθος 

1. Αντίχειρας και µικρός    

2. ∆είκτης και µέσος   

3. Μέσος και παράµεσος   

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ σωστό λάθος 

4. Αντίχειρας και µικρός    

5. ∆είκτης και µέσος   

6. Μέσος και παράµεσος   

 
 

7. Μίµηση κινήσεων µε τα χέρια: 

Κάνε µε τα χέρια σου ότι κάνω εγώ: 

 σωστό λάθος  σωστό  λάθος 

1. 

 

  2. 

 

  

3. 

 

  4. 

 

  

5. 

 

  6. 
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7. 

 

  8. 

 

  

9. 

 

  10. 

 

  

11. 

 

  12.   

 

8.   Πλευρική κυριαρχία: 

1. ΧΕΡΙ  ∆ Α Αµφι 

1. Γράψε το όνοµά σου (2 προσπάθειες)    

2. Κόψε αυτό το σχήµα: τετράγωνο (2 προσπάθειες)    

3. Πέταξε το σακουλάκι µέσα στο στεφάνι µε το 1 χέρι 

(3 προσπάθειες) 

   

2.  ΠΟ∆Ι   

1. Κάνε κουτσό πάνω στη γραµµή (2 προσπάθειες)   

2. Σπρώξε το  σακουλάκι µε το 1 πόδι πάνω στη 

γραµµή (3 προσπάθειες) 

  

3. Πάρε λίγη φόρα και κλώτσησε το σακουλάκι (3 

προσπάθειες) 

  

3.  ΜΑΤΙ   

1. Κοίταξε µέσα από την τρύπα αυτό που σου δείχνω   

2. Κοίταξε µε το µεγεθυντικό φακό τη βίδα της ξύστρας   

3. Κοίταξε µέσα από το ρολό και πες µου τι βλέπεις    
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4. ΑΥΤΙ   

1. Βάλε  το ρολόι στο αυτί σου για να το ακούσεις    

2. Βάλε το αυτί σου όσο πιο κοντά µπορείς για να 

ακούσεις τι γίνεται κάτω από το τραπέζι 

  

3. Βάλε το αυτί σου όσο πιο κοντά µπορείς στο  

ακουστικό του ραδιοφώνου 

  

 

 

 

Η ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

 
9.   Γνώση των εννοιών του χώρου: 

 σωστό λάθος 

1. Βάλε την ξύστρα πάνω στο κουτάκι    

2. Βάλε τη γόµα µπροστά από το κουτάκι   

3. Βάλε την ξύστρα πίσω από το κουτάκι   

4. Βάλε τη γόµα ανάµεσα στο κουτάκι και την ξύστρα   

5. Βάλε τη γόµα κάτω από το κουτάκι   

6. ∆είξε µου ποιο αντικείµενο είναι στη µέση    

7. ∆είξε µου το πιο στενό αντικείµενο (µολύβι)   

8. ∆είξε µου το πιο φαρδύ αντικείµενο (ρίγα)    

9. ∆είξε µου ποιο από αυτά τα σχήµατα είναι τετράγωνο   

10.  ∆είξε µου ποιο από αυτά τα σχήµατα είναι τρίγωνο   
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10.   Κατανόηση των χωρικών σχέσεων :  

Να ένας σωρός από µπάλες ζωγραφισµένες στο φύλλο. Φτιάξε δίπλα ακριβώς το ίδιο 

ιχνογράφηµα. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 σωστό λάθος 

1. αριθµός κύκλων   

2. διάσταση κύκλων   

3. διάταξη κύκλων   

 

11.   Γνώση των εννοιών του ειδικού χώρου γραφής: 

∆ίνουµε στο παιδί µια λευκή κόλλα και του λέµε: 

 σωστό λάθος 

1) ∆είξε µου την πάνω µεριά της κόλλας σου   

2) ∆είξε µου την κάτω µεριά της κόλλας σου   

3) ∆είξε µου τη δεξιά µεριά της κόλλας σου   

4) ∆είξε µου την αριστερή µεριά της κόλλας σου   

5) ∆είξε µου το σηµείο απ’ όπου αρχίζουµε να γράφουµε   

6) ∆είξε µου την αρχή της γραµµής *   

7) ∆είξε µου το τέλος της γραµµής*   

 *του δείχνουµε µια γραµµή που έχουµε σχηµατίσει σε άλλο χαρτί 
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12.   Γνώση του δεξιά-αριστερά:  

Θα κουνάς µόνο τα µέλη που θα σου λέω:  

 σωστό λάθος 

1) Σήκωσε µόνο το δεξί χέρι    

2) Σήκωσε και τα δύο χέρια συγχρόνως    

3) Σήκωσε µόνο το αριστερό πόδι    

4) Πήδηξε και µε τα δύο πόδια συγχρόνως   

5) Πιάσε µε το δεξί χέρι το αριστερό αυτί   

6) Κλείσε µε το αριστερό χέρι το δεξί µάτι   

7) ∆είξε µου το δεξί µου χέρι   

8) ∆είξε µου το αριστερό µου αυτί   

9) Το σακουλάκι βρίσκεται δεξιά ή αριστερά από σένα;   

10) Το καρεκλάκι βρίσκεται δεξιά ή αριστερά από σένα;   

 

13.   Χωρικός προσανατολισµός: 

Πάνω στο τραπέζι έχω τρία αντικείµενα στη σειρά: ξύστρα – κουτάκι – γόµα 

 σωστό λάθος 

1. Η γόµα βρίσκεται ∆ ή Α από το κουτάκι;   

2. Το κουτάκι βρίσκεται ∆ ή Α από την ξύστρα;    

3. Η ξύστρα βρίσκεται ∆ ή Α από το κουτάκι;   

 

14.   Ιχνογράφηµα κατόπιν υπαγόρευσης: 

∆ίνουµε στο παιδί µια λευκή κόλλα και του λέµε: 

 σωστό λάθος 

1. Ζωγράφισε στη µέση της κόλλας σου ένα σπίτι   

2. Ζωγράφισε δεξιά από το σπίτι ένα δέντρο   

3. Πάνω από το σπίτι και στη δεξιά µεριά ζωγράφισε  τον ήλιο   

4. Πάνω από το σπίτι και στην αριστερή ζωγράφισε ένα σύννεφο   

5. Αριστερά από το σπίτι ζωγράφισε ένα λουλούδι   
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Η ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

15.   Γνώση της έννοιας της τάξης και της διαδοχής:  

 

Αφήνω ανακατεµένα πάνω στο τραπέζι:  σωστό λάθος 

1. Τρία αντικείµενα   

2. Τέσσερα αντικείµενα   

3. Πέντε αντικείµενα   

Εκτέλεσε µε τη σειρά τις κινήσεις που θα σου πω:   

4. Κάνε ένα παλαµάκι, µετά σήκωσε τα χέρια σου ψηλά και 

µετά κλείσε τα µάτια σου 

  

5. Κάνε ένα παλαµάκι, µετά σήκωσε τα χέρια σου ψηλά και 

ταυτόχρονα (µαζί) κλείσε τα µάτια σου 

  

6. Κάνε ένα παλαµάκι, µετά σήκωσε τα χέρια σου ψηλά, 

αφού πριν κλείσεις τα µάτια σου. 

  

 

16.   Λεκτική αναπαραγωγή λέξεων που αρχίζουν από την ίδια συλλαβή: 

Επανέλαβε µετά από µένα τις λέξεις µε την ίδια σειρά: 

    σωστό λάθος 

1.  γη γίδα γήπεδο   

2.  βάζο βαθύς βαλίτσα   

3.  γιαγιά  γιατρός γιαούρτι   

4.  φως φακός φόρεµα   

5.  µέλι µελέτη µελιτζάνα   

6.  τόπι τοπάζι τάπερ   
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17.   Γνώση της έννοιας του ρυθµού: 

Άκουσε τους ρυθµούς που θα παίξω και πες µου αν είναι ίδιοι ή διαφορετικοί (ακουστική 

διαφοροποίηση): 

 
 σωστό λάθος 

1.  

  

2.  

  

3.  

  

 

18.   Αναπαραγωγή ρυθµικών δοµών:  

 σωστό λάθος 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

 

19.   Τοποθέτηση σχηµάτων σύµφωνα µε ένα ρυθµό:  

 

 

 

σωστό 

 

λάθος 

 

1. ∆ιαδοχή των σχηµάτων   σωστό λάθος 

2. Προσανατολισµός του τριγώνου     
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Οπτικο-κινητικός συντονισµός 

 

1. Αντιγραφή σχηµάτων: 

 

 σωστό λάθος 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  

 

  

6.  
 

  

 

 

2. Αναπαραγωγή σχηµάτων από µνήµης: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

Σωστό λάθος σωστό λάθος σωστό λάθος σωστό λάθος σωστό λάθος
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Γνώση του γραφικού χώρου 

 
3. Παρατηρούµε αν το παιδί: 
 

 σωστό λάθος 

1)  Γράφει από πάνω προς τα κάτω   

2)  Γράφει από Α προς τα ∆   

3)  Γράφει στη σειρά και όχι σκόρπια   

4)  Αλλάζει γραµµή όταν φτάσει στο τέλος   

5)  Γράφει χωρίς µεγάλη παρέκκλιση από τη γραµµή   

Αρχίζει να γράφει από: Σηµειώστε µε Χ σωστό λάθος 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6. γράφει σκόρπια    

6)  

7. σε οποιοδήποτε σηµείο  

ξεκινώντας πάντα από δεξιά 

   

 

 

 

* 

* 

 
 
* 

 
 
    * 

        *
 
   * 
       * 

        *
        
        *
       * 

 
 
 
* 
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Γνώση του γραφικού κώδικα 

 
4.  Αναπαραγωγή γραπτών ρυθµικών δοµών: 

    Χ           Χ 
 
 
 
 
 
 

Α.1. σωστό  λάθος 

1) Σωστή διαδοχή    

2) Τήρηση του κενού    

Α.2. σωστό λάθος 

1) Σωστή διαδοχή των σχηµάτων   

2) Τήρηση του κενού    

 

5. Γραφή του ονόµατος:  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

5.1. Χωρίς αντιγραφή   

 

5.2. Σειρά και γραφή γραµµάτων Σηµειώστε ένα Χ σωστό λάθος 

1. Σωστή χωρίς αντιγραφή  

2. Σωστή µε αντιγραφή  

  

3. Λάθος χωρίς αντιγραφή  

4. Λάθος µε αντιγραφή  
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6. Ελεύθερη γραφή ενός γράµµατος: 

Στάδιο γραφής Βάλτε ένα Χ στο 

αντίστοιχο στάδιο  
σωστό λάθος 

1.  Επινοηµένη γραφή  

2.  Αλυσίδες γραµµάτων  

  

3.  Γράµµατα και ψευδογράµµατα  

4.  Σκαριφήµατα  

  

 




