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Περίληψη 

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό τομέα της ολόπλευρης ανάπτυξης του 

ατόμου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται προσπάθεια διερεύνησης της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης και συσχέτισής της με διάφορους παράγοντες, όπως η 

διδυμία. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση και η σύγκριση της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης δίδυμων και μη δίδυμων παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών.  

Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκε ένα ερευνητικό κενό σχετικά 

με μελέτες που αφορούν την ψυχοκινητική ανάπτυξη των δίδυμων παιδιών, καθώς 

μόλις τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των μελετητών έχει στραφεί προς τη 

διερεύνηση της συγκεκριμένης θεματικής. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 

συνολικά 38 παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών, εκ των οποίων οι 18 ήταν δίδυμοι και οι 

υπόλοιποι μη δίδυμοι. Οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας ήταν οι εξής: 1) ο 

παράγοντας διδυμία σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 4 

έως  6 ετών, 2) η σειρά γέννησης των διδύμων σχετίζεται με την ψυχοκινητική τους 

ανάπτυξη, 3) η ηλικία σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη των δίδυμων και μη 

δίδυμων παιδιών, 4) υπάρχουν διαφορές φύλου σε κάθε ομάδα παιδιών και 5) τα 

κορίτσια και των δύο ομάδων είναι πιο ανεπτυγμένα ψυχοκινητικά.  Για τη μελέτη 

της κινητικής ανάπτυξης των παιδιών χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Peabody 

Development Motor Scales-2. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης, το οποίο συμπληρώθηκε από τους γονείς. Τα 

αποτελέσματα των δεδομένων από το ερωτηματολόγιο των γονιών έδειξαν πως η 

διδυμία σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών, στον τομέα της αδρής 

κινητικότητας, καθώς οι δίδυμοι είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα σκορ 

συγκριτικά με τα μη δίδυμα παιδιά. Ακόμη,  βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της 

ηλικίας και της λεπτής και αδρής κινητικότητας των παιδιών. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι τα μη δίδυμα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν ένα μικρό προβάδισμα 

στην ανάπτυξη της αδρής τους κινητικότητας. Η μελέτη της ψυχοκινητικής 

ανάπτυξης δίδυμων και μη δίδυμων παιδιών θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση 

της γενικότερης ανάπτυξης των παιδιών και των παραγόντων που συμβάλουν σε 

αυτήν. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική κοινότητα και να αποτελέσουν αφετηρία για την αξιολόγηση των 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων δίδυμων και μη δίδυμων παιδιών προσχολικής ηλικίας με 

στόχο την ενίσχυση της πορείας της ψυχοκινητικής τους ανάπτυξης. 
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Abstract 

 

Psychomotor development is an important part of complete development of the 

person. Over the last years there has been an attempt at researching psychomotor 

development and associating it with several factors such as twinning. The goal of this 

thesis was the investigation and the comparison of psychomotor development between 

twins and non-twins children of ages 4 to 6 years old. During the literature review, a 

gap (on this research field) concerning the studies of psychomotor development of 

twins, as only in recent years the scientific interest has shifted towards this particular 

subject.  In the present study, 38 children of ages 4 to 6 years old participated, 18 of 

which were twins. The hypotheses of the study were the following: 1) Twinning 

factor is interrelated to psychomotor development of children of ages 4 to 6 years old, 

2) Order of birth of twins is associated with their psychomotor development, 3) Age is 

related to psychomotor development of twins and non-twins, 4) There are differences 

between sexes in each group of children  and 5) Girls of both groups exhibit advanced 

psychomotor development. For the study of psychomotor development of the children 

Peabody Development Motor Scales 2 was utilized. In addition, a psychomotor 

development questionnaire was utilized, which was filled from the parents. The data 

results from the questionnaire showed that twinning is interrelated to psychomotor 

development of the children in the domains of gross motor skills as twins had 

statistically significantly lower score compared to non-twins. In addition, positive 

relation between age and fine and gross motor skills of children was found. The 

results show that non-twin preschool children have a small lead in developing their 

gross mobility. The study of psychomotor development of twin and non-twin 

preschool children will enhance the understanding of development of children as a 

whole and the factors which attribute to it. The results of the present study may be of 

use in the educational community and can act as base for the evaluation of 

psychomotor development of twins and non-twin children of preschool age with the 

intention to enhance the course of their psychomotor development.  

 

Keywords: psychomotor development, motor development, twins, fine motor skills, 

gross motor skill 
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Εισαγωγή 

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό τομέα της ολόπλευρης ανάπτυξης του 

ατόμου. Η κυριότητα των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων είναι βαρύνουσα για την 

καθημερινή ζωή του παιδιού. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στο πεδίο της 

ψυχοκινητικής έρευνας έχει αλλάξει (Klaus, 2011). Το ενδιαφέρον των ερευνών έχει 

στραφεί και στην ψυχοκινητική ανάπτυξη. Παράλληλα, οι μελετητές ερευνούν 

διάφορους παράγοντες που ενδεχομένως να σχετίζονται με την πορεία της ανάπτυξης 

των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιστημονική 

κοινότητα προσπαθεί συστηματικά να κατανοήσει τη γενικότερη ανάπτυξη του 

ατόμου. Πιο αναλυτικά, η κάθε διάσταση της ανάπτυξης σχετίζεται και 

αλληλοεπηρεάζεται από την άλλη, καθώς η αλλαγή σε ένα τομέα της, επιφέρει 

αλλαγή και σε έναν άλλον τομέα (Cools, De Martelaer, Samaey, & Andries, 2009∙ 

Klaus, 2011∙ Lubans, Morgan, Cliff, Barnett, & Okely, 2010). 

Το σώμα και η κίνηση διαδραματίζουν βαρύνουσας σημασίας ρόλο στην 

ανάπτυξη των παιδιών, καθώς προωθούν την ανάπτυξη σωματικών, γνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Cools, De Martelaer, Samaey, & Andries, 2009∙ Lubans, 

Morgan, Cliff, Barnett, & Okely, 2010). Για το λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

στη ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

προσχολικής περιόδου, καθώς η συγκεκριμένη ηλικία αποτελεί μία από τις 

κρισιμότερες περιόδους στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει διότι κατά τη 

διάρκειά της, αναπτύσσονται ταχύτατα οι ψυχοκινητικές δεξιότητες (Gallahue, 2002). 

Ο όρος ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι πολυδιάστατος και αποτελείται από πολλές 

συνιστώσες, οι οποίες θα αναλυθούν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

Ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι η αλληλεπίδραση ψυχικών και κινητικών λειτουργιών 

(Μπίνιας, 2011), ή αλλιώς, η ενότητα σώματος και ψυχής (Klaus, 2011). 

Στη σημερινή εποχή, τα πρακτικά θέματα της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και οι 

θεωρητικές θεμελιώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της επαγγελματικής 

καθημερινότητας διαφόρων επαγγελμάτων, όπως νηπιαγωγών. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, οι ερευνητές προσπαθούν να εστιάσουν σε ορισμένους παράγοντες, όπως 

η διδυμία, που σχετίζονται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη. Τα πορίσματα διαφέρουν 

μεταξύ τους και τονίζουν την πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης διερεύνησης. 

Παράλληλα, τα ευρήματα των μελετών σχετικά με την ψυχοκινητική ανάπτυξη 

λαμβάνονται υπόψη όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και επιχειρείται η 
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εφαρμογή τους στην εκπαίδευση (Klaus, 2011). Για το λόγο αυτό, κρίνονται ιδιαίτερα 

αναγκαίες οι έρευνες με το συγκεκριμένο θέμα διερεύνησης.  

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση και η σύγκριση της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης δίδυμων και μη δίδυμων παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών και 

για αυτό το σκοπό, τέθηκαν ορισμένες υποθέσεις. Αρχικά, υποθέσαμε ότι ο 

παράγοντας διδυμία σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 4 έως 

6 ετών. Επιπλέον, η δεύτερη υπόθεση ήταν ότι η σειρά γέννησης των δίδυμων 

σχετίζεται με την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη. Ακόμη, υποθέσαμε ότι η ηλικία 

σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη των δίδυμων και των μη δίδυμων παιδιών. 

Η τέταρτη υπόθεση διερευνούσε εάν υπάρχουν διαφορές φύλου σε κάθε ομάδα 

παιδιών, δίδυμων και μη δίδυμων. Η τελευταία υπόθεση ήταν ότι τα κορίτσια και των 

δύο ομάδων είναι πιο ανεπτυγμένα ψυχοκινητικά. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό 

και το εμπειρικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από εννέα κεφάλαια, όπου κάθε 

ένα από αυτά διαπραγματεύεται και μία διαφορετική πτυχή του θέματος (1ο έως 9ο 

κεφάλαιο) και το εμπειρικό μέρος από τρία (10ο, 11ο και 12ο κεφάλαιο).  Αρχικά, στο 

πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι δύο βασικές κατηγορίες διδύμων, οι μονοζυγωτικοί 

και οι διζυγωτικοί, αλλά και μερικές πιο σπάνιες και άτυπες περιπτώσεις διδυμίας. Το 

δεύτερο κεφάλαιο αφορά ορισμένα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των διδύμων 

κατά την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται 

στην ψυχοκινητική ανάπτυξη.  Πιο αναλυτικά, δίνεται ο ορισμός της ψυχοκινητικής 

ανάπτυξης και αναφέρονται ο ρόλος και οι συνιστώσες της. Ακολουθεί το τέταρτο 

κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της ψυχοκινητικής 

ανάπτυξης, τα οποία είναι το σωματικό σχήμα, η πλευρίωση, η δόμηση χώρου και 

χρόνου. Παράλληλα, αναλύονται και ορισμένες δεξιότητες που σχετίζονται με την 

ψυχοκινητική ανάπτυξης, όπως οι δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας, ο 

οπτικοκινητικός συντονισμός και η συγκέντρωση-προσοχή.  Στο πέμπτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στην ψυχοκινητική 

ανάπτυξη. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι θεωρίες ψυχοκινητικής ανάπτυξης. 

Ιδιαιτέρως, μεταξύ άλλων, τονίζεται η θεωρία ψυχοκινητικής και γνωστικής 

ανάπτυξης του Piaget και η θεωρία των δυναμικών συστημάτων της Thelen. Στο 

έβδομο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος της ψυχοκινητικής διαταραχής και αναφέρονται 

ορισμένες ψυχοκινητικές διαταραχές και τα χαρακτηριστικά τους. Το όγδοο κεφάλαιο 
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παρουσιάζει την ψυχοκινητική αγωγή στο νηπιαγωγείο και επισημαίνεται ο 

βαρύγδουπος ρόλος του παιχνιδιού. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της 

εργασίας, παρουσιάζονται ερενητικά δεδομένα σχετικά με την ψυχοκινητική 

ανάπτυξη δίδυμων και μη δίδυμων παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας και πιο συγκεκριμένα στο δέκατο κεφάλαιο 

αναφέρονται ο σκοπός και οι υποθέσεις της εργασίας, οι συμμετέχοντες, τα 

ερευνητικά εργαλεία και η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε. Στο εντέκατο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ξεχωριστά για το 

ερωτηματολόγιο ψυχοκινητικής ανάπτυξης και το εργαλείο PDMS-2. 

Ολοκληρώνοντας, στο τελευταίο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση, όπου γίνεται η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας και τέλος οι μεθοδολογικοί 

περιορισμοί και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. Δίδυμες κυήσεις 

Η διδυμία είναι ένα πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο (McNamara, Kane, 

Craig, Short, & Umstad, 2016). Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια σημαντική 

αύξηση των δίδυμων κυήσεων, κυρίως, ως αποτέλεσμα μεθόδων υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το 1978 έλαβε χώρα η πρώτη επιτυχημένη 

γέννηση διδύμων με τη βοήθεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης (McDonald, 

2010). Μέχρι τότε, οι πολλαπλές εγκυμοσύνες θεωρούνταν σπάνιο φαινόμενο 

εξαιτίας της μικρότερης συχνότητάς τους (McDonald, Han, Mulla, Ohlsson, Beyene, 

& Murphy, 2010). Ωστόσο,  έχει σημειωθεί τεράστια αύξηση των δίδυμων κυήσεων, 

τόσο μονοζυγωτικών όσο και διζυγωτικών, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, τους 

οποίους θα εξετάσουμε στη συνέχεια (McDonald, 2010).  

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την αναφορά του Αμερικανικού Εθνικού 

Κέντρου Στατιστικών Στοιχείων για την Υγεία, πολλές μελέτες στην Αμερική και την 

Ευρώπη έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις δίδυμων γεννήσεων ιδιαίτερα τα 

τελευταία τριάντα χρόνια, όπως θα αναφερθεί και αναλυτικότερα παρακάτω (Martin, 

Hamilton, Osterman, & Driscoll, 2019). Διάφοροι λόγοι έχουν συμβάλει στη 

συγκεκριμένη αύξηση, με επικρατέστερους τη συστηματική χρήση των μεθόδων 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την προχωρημένη ηλικία αναπαραγωγής των 

μητέρων (Pinborg, 2005). Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιθανότερο να 

γεννήσουν διδύμους συγκριτικά με τις γυναίκες που είναι νεότερες (Martin, 

Hamilton, Sutton, Ventura, Menacker, & Munson, 2005). Προχωρημένη 

αναπαραγωγική ηλικία θεωρείται η ηλικία της μητέρας άνω των 35 ετών. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, η αύξηση των δίδυμων κυήσεων φαίνεται να οφείλεται 

τόσο στην αυξημένη πιθανότητα δίδυμης κύησης χωρίς τεχνητή γονιμοποίηση, όσο 

και στην αναγκαιότητα της χρήσης τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το 

40% των δίδυμων κυήσεων προέρχεται από μεθόδους υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής, όπως κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση  ή 

ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (Beemsterboer, Homburg, Gorter, 

Schats, Hompes & Lambalk, 2006∙ Blondel & Kaminski, 2002∙ Pinborg, 2005).  
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Γενικά, η συχνότητα των δίδυμων κυήσεων ποικίλλει ανάμεσα στις διάφορες 

πληθυσμιακές ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις Η.Π.Α. το ποσοστό δίδυμων 

γεννήσεων έχει αυξηθεί κατά 76% (από 18,9 σε 33,2 ανά 1.000 γεννήσεις) από το 

1980 μέχρι το 2009. Από το 2009 μέχρι το 2012, το ποσοστό παρέμεινε γενικά 

σταθερό, ενώ στη συνέχεια το 2013 και το 2014 αυξήθηκε. Αναλυτικότερα, το 2014 η 

συχνότητα των δίδυμων κυήσεων ήταν 33,9 ανά 1.000 γεννήσεις. Το συγκεκριμένο 

ποσοστό ήταν το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 

διαθέσιμα δεδομένα του 2018. Ωστόσο, το 2018 το ποσοστό γεννήσεων ήταν 32,6 

ανά 1.000 γεννήσεις, μειωμένο κατά 4% συγκριτικά με το υψηλότερο ποσοστό του 

2014 (Martin, Hamilton, Osterman & Driscoll, 2019). Παρόμοια ποσοστά 

συναντώνται και σε άλλες χώρες, όπως στον Καναδά, τη Γαλλία και την Αγγλία. 

Ενδεικτικά, στον Καναδά, οι δίδυμες κυήσεις αυξήθηκαν κατά 28%, στη Γαλλία κατά 

45% και τέλος στην Αγγλία κατά 41% (Ananth & Chauhan, 2012∙  Blondel, Kogan, 

Alexander, Dattani, Kramer, Macfarlane, & Wen, 2002). Επιπλέον, την περίοδο  από 

το 2010 έως το 2015, η Ελλάδα σημείωσε υψηλά ποσοστά γεννήσεων διδύμων, 

συγκριτικά με παλαιότερες δεκαετίες, εξαιτίας της χρήσης μεθόδων υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής (Monden, Pison, & Smits, 2021). Συμπερασματικά, υπήρξε μια 

τεράστια αύξηση των δίδυμων κυήσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 

δεκαετιών (McDonald, et al., 2010∙ Monden, et al., 2021). Στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας, θεωρείται σκόπιμο να γίνει αναφορά των συνηθισμένων μορφών διδυμίας, 

αλλά και ορισμένων πιο σπάνιων και άτυπων περιπτώσεων.  

Δίδυμος ονομάζεται ο καθένας από τους δύο απογόνους που παράγονται μετά 

από την ίδια κύηση (McNamara, Kane, Craig, Short, & Umstad, 2016). Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι διδύμων, οι μονοζυγωτικοί και οι 

διζυγωτικοί. Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι αναφέρονται συχνά 

και ως μονοωγενείς ή ταυτόσημοι ή αληθείς ή ιδανικοί (Piontelli, 2002). Αντίστοιχα, 

οι διζυγωτικοί δίδυμοι ονομάζονται πολυωογενείς ή αδελφικοί (Fortuna, Goldner, & 

Knafo, 2010) ή ψευδείς ή απλοί (Piontelli, 2002).  Παρατηρείται μια σύγχυση μεταξύ 

των χρησιμοποιούμενων όρων για τις δύο κατηγορίες διδύμων. Στην παρούσα 

εργασία θα χρησιμοποιούνται οι συμβατικοί όροι μονοζυγωτικοί και διζυγωτικοί 

δίδυμοι.  

Οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι προκύπτουν όταν ένα γονιμοποιημένο ωάριο 

διαχωρίζεται προκειμένου να δημιουργηθούν δύο ή περισσότερα έμβρυα. Αντιθέτως, 
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οι διζυγωτικοί δίδυμοι προκύπτουν όταν δύο ή περισσότερα ωάρια γονιμοποιούνται 

από ξεχωριστά σπερματοζωάρια προκειμένου να σχηματιστούν δύο ή περισσότερα 

έμβρυα (Hall, 2003). Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στις δύο βασικές κατηγορίες 

διδύμων τυπικής ανάπτυξης, τους μονοζυγωτικούς και τους διζυγωτικούς διδύμους. 

1.1. Μονοζυγωτικοί δίδυμοι 

Το ποσοστό των μονοζυγωτικών διδύμων ανέρχεται περίπου μεταξύ 0,35-0,5% του 

γενικότερου συνολικού ποσοστού γεννήσεων και 0,7-1% του ποσοστού των 

γεννήσεων διδύμων, ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνεται λόγω ποικίλων παραγόντων 

(π.χ. χρήση μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και χρήση φαρμάκων για 

πρόκληση ωορρηξίας) (Blickstein, 2005). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι 

μονωζυγωτικοί δίδυμοι προέρχονται από τη γονιμοποίηση ενός ωαρίου, το οποίο, στη 

συνέχεια, διαιρείται και με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται δύο έμβρυα (Hall, 2003). 

Ακόμη, μοιράζονται περίπου το 100% των γονιδίων τους (ίδιο φύλο, ίδιο τύπο 

αίματος), λόγω του γεγονότος ότι προέρχονται από ένα ωάριο. Με άλλα λόγια, είναι 

γενετικά και φαινοτυπικά σχεδόν πανομοιότυποι. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να είναι 

απόλυτο, καθώς έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, στο βαθμό που γνωρίζουμε, τρία 

περιστατικά μονοζυγωτικών διδύμων διαφορετικού φύλου λόγω χρωμοσωμικών 

διαταραχών (π.χ. ετεροκαρυοτυπικοί μονοζυγώτες) (Gottesman, 2008). Τα ζεύγη των 

μονοζυγωτικών διδύμων δεν είναι πανομοιότυπα, ακόμη και στην περίπτωση των 

μονοχοριακών-μονοαμνιακών διδύμων, για την οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω 

(Machin, 2009). Επιπλέον, το 10-15% των μονοζυγωτικών δίδυμων γεννήσεων 

ανήκουν στην κατηγορία των κατοπτρικών διδύμων. Κατοπτρικοί ονομάζονται οι 

δίδυμοι που είναι συμμετρικά αντίθετοι. Για παράδειγμα, έχουν τα ίδια σημάδια στο 

σώμα σε αντίθετες πλευρές, ενώ ο ένας είναι αριστερόχειρας και ο άλλος δεξιόχειρας 

(Blickstein, 2005∙ ΜcNamara et al.,  2016) 

Στην ενδομήτρια ζωή διαχωρισμός του ωαρίου στο 1/3 των μονοζυγωτικών 

διδύμων λαμβάνει χώρα νωρίς και για το λόγο αυτό η ανάπτυξη κάθε εμβρύου γίνεται 

ανεξάρτητα σε ξεχωριστό αμνιακό σάκο και με ξεχωριστό πλακούντα (Machin, 

2009). Γενικότερα, όμως, οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι είναι είτε μονοχοριακοί είτε 

διχοριακοί. Αυτό εξαρτάται από τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα λάβει χώρα ο 

διαχωρισμός της εμβρυικής μάζας (Derom, Bryan, Derom, Keith, & Vlietinck, 2001). 

Πιο αναλυτικά, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι μονοζυγωτικών διδύμων ανάλογα 

με το χρόνο διαίρεσης του ωαρίου: 
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1.1.1. Διχοριακοί-διαμνιακοί δίδυμοι 

Οι διχοριακοί-διαμνιακοί δίδυμοι προκύπτουν εάν η διαίρεση λάβει χώρα σε αρχικό 

στάδιο, δηλαδή μεταξύ της πρώτης και της τρίτης μέρας της εγκυμοσύνης. Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία μονοζυγωτικών διδύμων, τα έμβρυα έχουν ξεχωριστό χόριο, 

άμνιο και πλακούντα, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των διζυγωτικών διδύμων, 

για τα οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά παρακάτω. Το ποσοστό των 

μονοζυγωτικών διδύμων τα οποία σχηματίζονται μετά τον διαχωρισμό των εμβρύων 

πριν την τέταρτη μέρα ανέρχεται στο 18-36% (ΜcNamara et al., 2016) 

1.1.2. Μονοχοριακοί- διαμνιακοί δίδυμοι 

Οι μονοχοριακοί-διαμνιακοί δίδυμοι δημιουργούνται όταν η διαίρεση του ωαρίου 

γίνει μεταξύ της τέταρτης και της όγδοης ημέρας κύησης. Τα έμβρυα βρίσκονται σε 

διαφορετικούς αμνιακούς σάκους, όμως, μοιράζονται το ίδιο χόριο και τον ίδιο 

πλακούντα. Το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας μονοζυγωτικών διδύμων 

υπολογίζεται στο 60-70% (ΜcNamara et al., 2016). 

1.1.3. Μονοχοριακοί- μονοαμνιακοί δίδυμοι 

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, οι δίδυμοι που σχηματίζονται μεταξύ της όγδοης και 

δέκατης τρίτης μέρας μοιράζονται τον ίδιο αμνιακό σάκο και βρίσκονται στο ίδιο 

χόριο. Για το λόγο αυτό ονομάζονται μονοαμνιακοί και μονοχοριακοί και το ποσοστό 

τους ανέρχεται στο 1% (ΜcNamara, et al., 2016). Αυτοί οι δίδυμοι συνήθως είναι 

ξεχωριστοί. Ωστόσο, η ατελής διαίρεση του εμβρύου κατά τη διάρκεια του 

συγκεκριμένου σταδίου δημιουργεί ορισμένες φορές σιαμαίους διδύμους (James, 

2010).  

1.1.4. Ενωμένοι δίδυμοι ή σιαμαίοι δίδυμοι 

Οι σιαμαίοι προκύπτουν όταν η διαίρεση λαμβάνει χώρα μεταξύ της 13ης και της 

15ης ημέρας από τη γονιμοποίηση (Agarwal, Dahiya, & Khosla, 2003). Στην 

περίπτωση αυτή, η διαίρεση σταματά πριν ολοκληρωθεί και χαρακτηρίζεται ως 

ατελής και εξαιτίας αυτού, οι δίδυμοι αυτοί είναι «ενωμένοι» σε κάποιο σημείο του 

σώματός τους. Οι συνενωμένοι δίδυμοι ταξινομούνται ανάλογα με το σημείο ένωσης 

των σωμάτων τους. Ο πιο συνηθισμένος τύπος διδύμων είναι οι θωρακοπαγείς. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, ο ένας δίδυμος αντικρίζει τον άλλο και έχουν ενώσεις στο 

θώρακα και στο επιγάστριο, ενώ σε κάποιες μορφές μπορεί να έχουν και συνενωμένη 

καρδιά και ήπαρ (Agarwal, Dahiya, & Khosla, 2003). Οι ενωμένοι δίδυμοι αποτελούν 
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σπάνια περίπτωση και το ποσοστό τους είναι περίπου 1,47 ανά 100.000 γεννήσεις. 

Στη σημερινή εποχή, τα περισσότερα σιαμαία χειρουργούνται και διαχωρίζονται σε 

δύο ξεχωριστά και λειτουργικά σώματα (Mutchinick, Luna‐Muñoz, Amar, Bakker, 

Clementi, Cocchi, ... ,& Li, 2011).  

Συνοψίζοντας, εάν η διαίρεση συμβεί κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας 

της εγκυμοσύνης, τότε οι δίδυμοι θα είναι διχοριακοί, ενώ εάν συμβεί πιο μετά, θα 

είναι μονοχοριακά- διαμνιακοί.  Το ποσοστό των μονοχοριακών διδύμων ανέρχεται 

στο 20% όλων των δίδυμων κυήσεων και οι μονοχοριακοί-διαμνιακοί είναι η 

συνηθέστερη μορφή μονοζυγωτικών διδύμων. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος 

ενδομήτριου θανάτου του ενός εμβρύου κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών σε 

ποσοστό 12%. Αντιθέτως, αυτός ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά κατά 10% στις 

διχοριακές κυήσεις (Hillman, Morris & Kilby, 2011∙ Moldenhauer & Johnson, 2015). 

Οι μονοχοριακοί-μονοαμνιακοί δίδυμοι προκύπτουν όταν η διαίρεση του εμβρύου 

λάβει χώρα προς το τέλος της δεύτερης εβδομάδας της εγκυμοσύνης (James, 2010).  

1.2. Διζυγωτικοί δίδυμοι 

Οι διζυγωτικοί δίδυμοι προκύπτουν από τη γονιμοποίηση δύο ξεχωριστών ωαρίων 

και είναι διχοριακοί-διαμνιακοί, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων που έχουν καταγραφεί 

παγκοσμίως και για τις οποίες θα γίνει αναφορά παρακάτω. Έχουν ξεχωριστό άμνιο, 

χόριο και πλακούντα (Derom, Bryan, Derom, Keith, & Vlietinck, 2001). Επίσης, 

μπορεί να είναι ίδιου ή διαφορετικού φύλου. Τα ποσοστά διζυγωτικών διδύμων ίδιου 

φύλου είναι υψηλότερα από εκείνα αντίθετου φύλου (Hardin, Selvin, Carmichael, & 

Shaw, 2009∙ Kanazawa, Segal, & de Meza, 2018). Για παράδειγμα, στην Αγγλία το 

ποσοστό των διζυγωτικών δίδυμων ίδιου φύλου είναι 60% και στην Αμερική είναι 

57% (Kanazawa, Segal, & de Meza, 2018). 

Παρόλο που οι γεννήσεις μονοζυγωτικών διδύμων δεν συνδέονται προς το 

παρόν με συγκεκριμένη αιτιολογία, η συχνότητα της γέννησης διζυγωτικών διδύμων 

φαίνεται πως εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Αρχικά, σχετίζονται ορισμένοι 

γενετικοί παράγοντες. Πιο αναλυτικά, υποστηρίζεται πως υπεύθυνη για τη γέννηση 

διζυγωτικών διδύμων είναι η έκκριση της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH).  Όταν 

το επίπεδο της συγκεκριμένης ορμόνης αυξάνεται, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση ωαρίων και συνεπώς μεγαλύτερες πιθανότητες να απελευθερωθούν δύο 

ωάρια σε μια έμμηνο ρύση. Ακόμη, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 
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κληρονομική προδιάθεση που ενδεχομένως να υπάρχει. Όσες γυναίκες έχουν 

ιστορικό διζυγωτικών διδύμων στην οικογένειά τους είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν 

και εκείνες διζυγωτικούς διδύμους (Hankins & Saade, 2005∙ Hoekstra, Willemsen, 

Toos Van Beijsterveldt, Lambalk, Montgomery, & Boomsma, 2010∙ Piontelli, 2002). 

Στη συνέχεια, υπάρχουν και κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, στους 

οποίους μπορεί να οφείλεται η μεγάλη συχνότητα γέννησης διζυγωτικών διδύμων. Οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες αναφέρονται στις διατροφικές συνήθειες, καθώς κάποιες 

ουσίες στο διατροφικό πρόγραμμα των γυναικών, προκαλούν την έκλυση των 

ορμονών που σχετίζονται με τη γέννηση διζυγωτικών διδύμων  (Hankins & Saade, 

2005∙ Hoekstra, et al., 2010∙ Piontelli, 2002) 

Άλλος ένας παράγοντας είναι η ηλικία της μητέρας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

γεννήσεις των διζυγωτικών διδύμων αυξάνονται έως και τέσσερις φορές ανάλογα με 

την ηλικία της μητέρας. Οι γυναίκες, των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονται από τα 35-37 

έτη, φαίνεται να έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες από τις νεότερες γυναίκες 

(Grantz, Kawakita, Lu, Newman, Berghella, Caughey, & SMFM Research 

Committee, 2019). Επιπλέον, ο αριθμός των προηγούμενων γεννήσεων της γυναίκας 

διαδραματίζει ρόλο. Εκείνες που έχουν ήδη 3-4 παιδιά είναι πιθανότερο να γεννήσουν 

διζυγώτες διδύμους συγκριτικά με γυναίκες που δεν έχουν καθόλου παιδιά ή έχουν 1-

2 (Hankins & Saade, 2005∙ Hoekstra, et al., 2010∙ Piontelli, 2002). 

Στους παράγοντες που επηρεάζουν τη γέννηση διζυγωτών διδύμων 

συγκαταλέγεται και η σωματική διάπλαση των γυναικών, καθώς εκείνες που είναι 

ψηλές και γερές σωματικά, έχουν αυξημένες πιθανότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μητέρες που γεννούν διζυγωτικούς διδύμους είναι ψηλότερες και με μεγαλύτερο 

βάρος από άλλες μητέρες (Hoekstra, Willemsen, Toos Van Beijsterveldt, Lambalk, 

Montgomery, & Boomsma, 2010). Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασική αιτία 

γέννησης διζυγωτών είναι η μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία ειδικά 

τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πολλά ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά. Οι 

προαναφερθέντες παράγοντες αφορούν κυρίως τη γυναίκα, καθώς δεν υπάρχει 

επαρκής αριθμός ερευνών για το γενετικό ρόλο του πατέρα. 

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες άτυπες μορφές διδύμων, οι οποίες παρόλο 

που δεν συμβαίνουν συχνά, θεωρείται χρήσιμο να αναφερθούν. Πιο συγκεκριμένα, 

μία άτυπη μορφή διδύμων είναι οι χιμαιρικοί δίδυμοι, οι οποίοι αποτελούν 
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υποκατηγορία των διζυγωτικών διδύμων. Γενικά, ο όρος Χίμαιρα προέρχεται από την 

Ελληνική μυθολογία και χρησιμοποιείται για την περιγραφή οργανισμών που 

δημιουργήθηκαν από το συνδυασμό ετερόκλητων στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει ζωντανούς οργανισμούς που αποτελούνται από 

γενετικό υλικό από περισσότερους από έναν οργανισμούς. Αρχικά, η πρώτη 

περιγραφή του χιμαιρισμού ήταν σε μελέτες ομάδας αίματος ΑΒΟ το 1976. Στην 

περίπτωση των δίδυμων κυήσεων, χιμαιρισμός συνήθως προκύπτει όταν οι δίδυμοι 

συγχωνευτούν στη μήτρα σε ένα έμβρυο με δύο τύπους κυττάρων διαφορετικής 

γενετικής προέλευσης (McNamara, et al., 2016). 

Το Σύνδρομο του εξαφανισθέντος διδύμου αποτελεί μία σπάνια μορφή 

διδύμων. Στην περίπτωση των δίδυμων που εξαφανίζονται, συνήθως, η εγκυμοσύνη 

ξεκινά ως πολύδυμη. Στη συνέχεια, όμως, παρατηρείται ενδομήτριος θάνατος του 

ενός ή και των άλλων εμβρύων και τελικά μόνο ένα έμβρυο επιβιώνει, αναπτύσσεται 

επαρκώς και γεννιέται. Όπως αναφέρθηκε, το άλλο ή τα άλλα έμβρυα αποβιώνουν 

στην αρχή της εγκυμοσύνης και για το λόγο αυτό συχνά δεν εντοπίζονται. Μία ακόμη 

περίπτωση, η οποία μοιάζει με την περίπτωση του εξαφανισμένου διδύμου είναι η 

αποβολή ενός διδύμου. Και στις δύο κατηγορίες συμβαίνει ενδομήτριος θάνατος, 

όμως, η χρονική στιγμή του θανάτου είναι εκείνη που τις ξεχωρίζει. Πιο 

συγκεκριμένα, στην περίπτωση της αποβολής, αυτή λαμβάνει χώρα κατά την αρχή 

της εγκυμοσύνης, συνήθως, μεταξύ της 12ης- 20ης εβδομάδας κύησης, ενώ στην 

περίπτωση του συνδρόμου με βάση το οποίο εξαφανίζεται, αυτό μπορεί να συμβεί 

και αργότερα (McNamara, et al., 2016). 

Ακόμη μια κατηγορία άτυπης δίδυμης κύησης είναι οι παρασιτικοί δίδυμοι. 

Στην περίπτωση των παρασιτικών διδύμων, το ένα δίδυμο δεν αναπτύσσεται πλήρως 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και επειδή η ανάπτυξή του δεν ολοκληρώνεται, 

συχνά δημιουργεί προβλήματα στο άλλο έμβρυο. Το ατελές διαμορφωμένο δίδυμο 

(παράσιτο) συνδέεται και εξαρτάται από το πλήρως ανεπτυγμένο δίδυμό του. Η 

συχνότητα γέννησης των παρασιτικών διδύμων είναι μία ανά 1.000.000 γεννήσεις 

διδύμων (McNamara, et al., 2016).  

Άλλη μία σπάνια περίπτωση γέννησης διδύμων είναι εκείνη των ετεροθαλών 

διδύμων. Η περίπτωση των ετεροθαλών διδύμων συμβαίνει όταν τα ωάρια της 

μητέρας γονιμοποιηθούν δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές από σπερματοζωάρια 
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δύο διαφορετικών αντρών. Συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 10 περιπτώσεις 

διδύμων με διαφορετικό πατέρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2. Σωματομετρικά δεδομένα διδύμων κατά την προγεννητική και 

περιγεννητική περίοδο 

Οι δίδυμες κυήσεις παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές συγκριτικά με τις μονήρεις. 

Αρχικά,  η μέση διάρκεια δίδυμης κύησης είναι μικρότερη από εκείνη της μονήρους 

και συνήθως δεν ξεπερνά τις 35-36 εβδομάδες. Είναι γεγονός πως οι κυήσεις διδύμων 

ενέχουν πολλούς κινδύνους και μεγαλύτερες πιθανότητες για τυχόν επιπλοκές, όπως 

πρόωρος τοκετός, γέννηση χαμηλού βάρους νεογνού, νοσηρότητα, θνησιμότητα, 

εγκεφαλική παράλυση, αναιμία, προεκλαμψία, διαβήτης κύησης, προβλήματα 

συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες (Gielen, Van Beijsterveldt, Derom, Vlietinck, 

Nijhuis, Zeegers, & Boomsma, 2010). Τα ποσοστά γέννησης πρόωρων και 

ελλιποβαρών βρεφών είναι υψηλά και οι δίδυμοι που γεννιούνται πρόωρα και με 

χαμηλό βάρος γέννησης είναι πιθανότερο να εμφανίσουν αναπτυξιακές δυσκολίες και 

ιδίως στον τομέα της κινητικότητας. Ωστόσο, δεν διαδραματίζει πάντα ρόλο μόνο η 

προωρότητα και το χαμηλό βάρος γέννησης, καθώς η καθυστέρηση ιδίως στην 

ψυχοκινητική ανάπτυξη μπορεί να είναι απόρροια και των άλλων παραγόντων που 

αναφέρθηκαν (Goetghebuer, Ota, Kebbeh, John, Jackson-Sillah, Vekemans, & Weiss, 

2003). 

Μία από τις συχνότερες επιπλοκές είναι το χαμηλό βάρος γέννησης των 

διδύμων. Μέχρι την 30ή εβδομάδα κύησης, τα μονήρη έμβρυα είναι περίπου το ίδιο 

σε βάρος και ύψος με τους διδύμους. Αναλυτικότερα, το μέσο βάρος γέννησης των 

νεογνών είναι τα 2.500 κιλά. Το χαμηλό βάρος προκαλεί περιγεννητική θνησιμότητα, 

η οποία είναι 4,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των μη δίδυμων. Το λιγότερο βάρος 

και ύψος των διδύμων κατά τη γέννηση μπορεί να οφείλεται σε ορισμένους 

παράγοντες, όπως είναι η προωρότητα, ο περιορισμένος ενδομήτριος χώρος ή η 

διατροφή. Κυρίως τα δίδυμα αγόρια έχουν μικρότερο βάρος και ύψος συγκριτικά με 

τα κορίτσια. Επιπλέον, οι μη δίδυμοι αυξάνουν το βάρος τους γρηγορότερα από τους 

διδύμους. Ωστόσο, για το ύψος δεν έχει παρατηρηθεί κάποια ουσιαστική διαφορά 

όσο μεγαλώνουν (Buckler & Green, 2004).  

Γενικότερα, ο ορισμός του χαμηλού βάρους γέννησης παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εθνικότητα και ορίζεται από τις αντίστοιχες 

καμπύλες ανάπτυξης του εκάστοτε πληθυσμού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
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Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, 2015) τα νεογνά ταξινομούνται 

ανάλογα με το βάρος γέννησης και μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες.  

Αρχικά, υπάρχουν τα νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης, δηλαδή κάτω των 2.500 

γραμμαρίων. Έπειτα, η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει νεογνά με πολύ χαμηλό 

βάρος γέννησης, μικρότερο των 1.500 γραμμαρίων και τέλος υπάρχουν τα νεογνά με 

εξαιρετικά χαμηλό βάρος γέννησης που δεν ξεπερνά τα 1.000 γραμμάρια (World 

Health Organization, 2015).  

Ομοίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health 

Organization, 2015),  όσον αφορά την προωρότητα των νεογνών, τα πρόωρα βρέφη 

ταξινομούνται ανάλογα με τη διάρκεια κύησης σε τρεις κατηγορίες. Αρχικά, πρόωρα 

θεωρούνται τα νεογνά με ηλικία κύησης μικρότερη των 37 συμπληρωμένων 

εβδομάδων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα μέτρια ή όψιμα πρόωρα με ηλικία 

κύησης μεταξύ των 32-37 εβδομάδων. Έπειτα, ακολουθεί η δεύτερη κατηγορία, τα 

πολύ πρόωρα με ηλικία κύησης μεταξύ 28-32 εβδομάδων και τέλος τα εξαιρετικά 

πρόωρα νεογνά με ηλικία κύησης μικρότερη των 28 εβδομάδων (World Health 

Organization, 2015).  Τα παραπάνω όρια χαμηλού βάρους γέννησης, αλλά και 

προωρότητας αφορούν και τις γεννήσεις διδύμων (McDonald, et al., 2010) και 

αναφέρονται και στον πληθυσμό της Ελλάδας. Γενικά, οι πιθανότητες να γεννηθούν 

δίδυμοι κάτω από 1,5 κιλό είναι έως και 9,5 φορές μεγαλύτερες (Bryan, 2003), ενώ 

πιο συχνά γεννιούνται πρόωροι δίδυμοι με βάρος γέννησης μικρότερο των 2.500 

γραμμαρίων και ηλικία κύησης 32 έως 37 εβδομάδες (Guzman, Walters, O’Reilly-

Green, Kinzler, Waldron, Nigam, & Vintzileos, 2000). Οι πιθανότητες για τις 

παραπάνω γεννήσεις είναι έως και 8,5 φορές μεγαλύτερες (Bryan, 2003).  

Στατιστικά, οι πολύδυμες κυήσεις αφορούν το 15-20% όλων των πρόωρων 

γεννήσεων. Ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού είναι περίπου 8 με 9 φορές υψηλότερος 

στις δίδυμες κυήσεις, συγκριτικά με τις μονήρεις (Gielen, et al., 2010). Οι δίδυμοι 

που προέρχονται από εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν υψηλότερους κινδύνους 

πρόωρου τοκετού, λιγότερο από 32-33 εβδομάδες κύησης, και χαμηλότερου βάρους 

γέννησης, κάτω από 2.500 κιλά, συγκριτικά με τους διδύμους που συλλήφθηκαν με 

φυσικό τρόπο. Η διαφορά μεταξύ τους είναι 200 γραμμάρια (McDonald, et al., 2010).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. Ψυχοκινητική ανάπτυξη 

Η μελέτη της ψυχοκινητικής ανάπτυξης άρχισε να λαμβάνει χώρα πιο διεξοδικά τα 

τελευταία χρόνια. Αρχικά, η θεωρητική έρευνα ξεκίνησε από την κινητική ανάπτυξη 

του παιδιού και στη συνέχεια προχώρησε προς την κατεύθυνση της ψυχοκινητικής 

ανάπτυξης. Στα προηγούμενα κεφάλαια, προσεγγίστηκαν εννοιολογικά οι δίδυμοι, 

αναφέρθηκαν οι τύποι δίδυμων κυήσεων, καθώς και τα σωματομετρικά στοιχεία των 

δίδυμων παιδιών. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι και η 

διερεύνηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών. Για το λόγο αυτό, στο παρόν 

κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί να οριστεί η ψυχοκινητική ανάπτυξη, ο ρόλος της στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και να αναλυθούν οι συνιστώσες της 

(Κρουσταλάκης, 2003). 

Στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου η ψυχοκινητική του ανάπτυξη 

αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ολόπλευρης εξέλιξής του. Αυτό συμβαίνει διότι η 

ψυχοκινητική ανάπτυξη του ατόμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη κυρίως με την 

κινητική, αλλά και με τη γλωσσική και συναισθηματική του ανάπτυξη και την 

προσωπικότητά του (Κρουσταλάκης, 2003).  

Γενικότερα, οι όροι κινητική και ψυχοκινητική ανάπτυξη αφορούν «την 

ανάπτυξη και λειτουργία των σωματικών κινήσεων των άνω και κάτω άκρων, της 

γλώσσας, του κορμού, των δαχτύλων και των χειλιών» (Ζέρβας, 1990, σελ. 2612). 

Μεταξύ αυτών των δύο όρων προτιμάται ο όρος ψυχοκινητική ανάπτυξη, καθώς 

ερμηνεύεται ακριβέστερα ο τρόπος εκδήλωσης των σωματικών κινήσεων. Οι 

σωματικές κινήσεις δεν εκδηλώνονται συνήθως αυτόματα, αλλά μετά από εντολή 

κάποιας περιοχής του εγκεφάλου. Συνεπώς, η σημασία της ψυχικής συμμετοχής είναι 

μεγάλη και για το λόγο αυτό  είναι προτιμότερος ο όρος ψυχοκινητική ανάπτυξη 

(Ζάραγκας, 2012).  

Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για την ψυχοκινητική ανάπτυξη. Σύμφωνα με 

τον Μπίνια (2011), ψυχοκινητική ανάπτυξη ονομάζεται η αλληλένδετη σχέση 

ανάμεσα στην αντίληψη του ατόμου με βάση τα αισθητηριακά του όργανα και στις 

εμπειρίες που αποκτά μέσω τους περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, είναι η 

αλληλεπίδραση ψυχικών και κινητικών λειτουργιών ή η στενή σχέση ανάμεσα στα 

σωματικο-κινητικά και στα πνευματικά-ψυχικά στοιχεία (Μπίνιας, 2011).  Στο 
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σημείο αυτό, χρειάζεται να τονιστεί πως η ψυχοκινητική ανάπτυξη λαμβάνει 

διαφορετικούς όρους, όπως ψυχοκινητικότητα, ανάλογα με τον εκάστοτε συγγραφέα, 

οι οποίοι, όμως, αφορούν την ίδια έννοια. Για την παρούσα εργασία, έχει επιλεχθεί ο 

όρος ψυχοκινητική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τον Klaus (2011), η ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι η ενότητα 

σώματος και ψυχής ή αλλιώς η σχέση μεταξύ της αντίληψης, των βιωμάτων και των 

πράξεων του ατόμου. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι μια πολυδιάστατη έννοια, της 

οποίας οι συνιστώσες θα αναλυθούν σε επόμενο υποκεφάλαιο. 

3.1. Κύριες έννοιες της ψυχοκινητικής ανάπτυξης: κίνηση και 

αντίληψη 

Ο εγκέφαλος είναι το πιο περίπλοκο όργανο του σώματος, το οποίο υφίσταται 

ποικίλες αναπτυξιακές αλλαγές από την εμβρυική έως την εφηβική ηλικία. Η μεγάλη 

πορεία αυτής της ωρίμανσης αποτελεί μία από σημαντικότερες πτυχές της 

ανθρώπινης ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες φάσεις ωρίμανσης, οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ της εμβρυικής και παιδικής ηλικίας είναι οι πιο δυναμικές 

(Cioni & Sgandurra, 2013). Ο εγκέφαλος του ατόμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με 

το σώμα και με τις κινητικές δραστηριότητες (Klaus, 2011).  

Το σώμα και η κίνηση διαδραματίζουν υψίστης σημασίας ρόλο στην 

ανάπτυξη των παιδιών, καθώς προωθούν την ανάπτυξη των σωματικών, γνωστικών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων (Cools, De Martelaer, Samaey, & Andries, 2009∙ Lubans, 

Morgan, Cliff, Barnett, & Okely, 2010). Για το λόγο αυτό, η κινητική ανάπτυξη 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Από το σώμα ξεκινούν όλες οι διαδικασίες αντίληψης 

(Klaus, 2011). Μέσω αυτού, το άτομο μαθαίνει, ανακαλύπτει και κερδίζει εμπειρίες 

(Venetsanou & Kambas, 2010). Επιπλέον, μέσω της κίνησης, το παιδί μαθαίνει, 

συνειδητοποιεί και ελέγχει τη σωματική του δύναμη, αντιλαμβάνεται το χώρο και 

γενικότερα το εξωτερικό περιβάλλον. Ακόμη, συντελείται δημιουργική έκφραση των 

συναισθημάτων του, ενώ παράλληλα εντείνεται η φαντασία του και ο αυθορμητισμός 

του. Αισθητηριακές, νευροφυσιολογικές, κινητικές, γνωστικές και συναισθηματικές 

διεργασίες συντελούν στην κίνηση (Klaus, 2011).  

Το παιδί, πριν ακόμα μιλήσει, χρησιμοποιεί την κίνηση για να επικοινωνήσει 

με τα άτομα του περιβάλλοντός του. Πιο συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα βίωσης 
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ψυχικών καταστάσεων, όπως π.χ. περιέργεια και γενικότερα έκφρασης 

συναισθηματικών καταστάσεων μέσω των κινητικών πράξεων (Klaus, 2011). 

Επιπλέον, η κίνηση είναι το πρώτο μέσο εξερεύνησης του περιβάλλοντος για το 

παιδί. Το σώμα, ο χώρος και ο χρόνος είναι βασικές έννοιες, τις οποίες το παιδί 

πρέπει να τις κατακτήσει κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας (Zimmer, 2007). 

Παράλληλα, η κίνηση είναι εξαιρετικά σημαντική για τομείς, όπως η 

αυτοεξυπηρέτηση, δηλαδή το ντύσιμο, το πλύσιμο και η σίτιση (Kirby, Sudgens, & 

Edwards, 2010). 

Η αντίληψη, η δεύτερη βασική έννοια της ψυχοκινητικής, είναι μια σύνθετη 

και πολύπλοκη λειτουργία του ατόμου, βασισμένη σε κινητικές πράξεις. Με τη 

διαδικασία της αντίληψης, το παιδί συνάπτει μια σχέση με το περιβάλλον, καθώς το 

γνωρίζει, το κατανοεί και δείχνει ενδιαφέρον για τα διάφορα ερεθίσματα που του 

προσφέρει (Klaus, 2011). Για παράδειγμα, όταν ένα βρέφος ακούει μια φωνή ή 

βλέπει ένα πρόσωπο και στρίβει το κεφάλι του, τότε κάνουμε λόγο για αντιληπτική 

ικανότητα (Bahrick, Lickliter, & Flom, 2004). Τα παιδιά χρησιμοποιούν την 

αντιληπτική τους ικανότητα προκειμένου να διαλέξουν την εκτελούμενη κίνησή τους 

(Adolph & Joh, 2007). Με άλλα λόγια, θα βαδίσουν με διαφορετικό τρόπο πάνω σε 

ένα ολισθηρό έδαφος και αλλιώς σε μια επιφάνεια με κλίση. Η λήψη των 

περισσότερων αντιληπτικών πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω των κινήσεων των 

ματιών, των χεριών και των ποδιών (Adolph & Berger, 2006).  

Η διαφορά μεταξύ των κινητικών και των αντιληπτικών δεξιοτήτων είναι ότι 

οι πρώτες επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα της κίνησης, ενώ οι δεύτερες στη 

συγκέντρωση πληροφοριών, όπως θα δούμε και αναλυτικότερα στα επόμενα 

υποκεφάλαια (Bushnell & Boudreau, 1993). Σύμφωνα με τον Bornstein (2005), είναι 

αρκετά σημαντικό τα παιδιά από μικρά να συμμετέχουν σε κινητικές δραστηριότητες 

που βασίζονται στο τρέξιμο, στη ρίψη κ.ά. Όσα παιδιά δεν έχουν λάβει μέρος στις 

παραπάνω δραστηριότητες τείνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τις 

νοητικές διαδικασίες, καθώς δεν έχει γίνει η κατάλληλη ανάπτυξη των νευρικών 

συνδέσεων του εγκεφάλου. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού επιδιώκει να 

παρέχει τις απαραίτητες και ειδικές δεξιότητες προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει 

μια σειρά κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες αποκτώνται, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, μέσω της κίνησης και της αντίληψης στην προσχολική ηλικία (Gallahue 
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& Donnely, 2003). Στα παρακάτω υποκεφάλαια θα αναλυθεί εκτενέστερα η πορεία 

των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. 

3.1.1. Κινητική ανάπτυξη 

Η κινητική ανάπτυξη εντάσσεται στις υποκατηγορίες της κινητικής συμπεριφοράς και 

ασχολείται με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες χρονικές περιόδους 

κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Επιπλέον, σχετίζεται με τους παράγοντες 

που επιδρούν στις ποικίλες αλλαγές (Haibach-Beach, Reid, & Collier, 2018). Με 

άλλα λόγια, η κινητική ανάπτυξη είναι η σταδιακή αλλαγή της κινητικής 

συμπεριφοράς του ατόμου, η οποία προσαρμόζεται διαρκώς στις αλλαγές των 

κινητικών ικανοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση του κινητικού ελέγχου 

και της κινητικής επιδεξιότητας (Gallahue, 2002). Η αξιολόγηση της κινητικής 

ανάπτυξης γίνεται ανάλογα με το αποτέλεσμα που προκύπτει, όταν εκτελείται μια 

κίνηση (προϊόν) ή τη διαδικασία. Ακόμη, η κινητική ανάπτυξη χρειάζεται οργάνωση 

και σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη 

αλληλουχία. Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει από την εμπειρία ή τη συνεχή πρακτική, 

συμβαίνει λόγω της κινητικής μάθησης και όχι της κινητικής ανάπτυξης (Haibach-

Beach, Reid, Collier, 2018∙ Zimmer, 2007).  

3.1.2. Κινητικές δεξιότητες 

Σύμφωνα με τον Καμπά (2004), κινητικές δεξιότητες είναι οι δυνατότητες του 

ατόμου για την επίτευξη ενός τελικού αποτελέσματος, με ταυτόχρονη εξασφάλιση 

της μεγαλύτερης δυνατής σιγουριάς και της οικονομίας στην κίνηση. Σύμφωνα με τον 

Gallahue (2002), οι κινητικές δεξιότητες αναφέρονται στην ανάπτυξη του κινητικού 

ελέγχου, καθώς και στην ακρίβεια και την ορθότητα εκτέλεσης των κινήσεων. 

Απαιτούν γενικότερο συντονισμό, έλεγχο των μυϊκών ομάδων και συντονισμό αδρών 

και λεπτών κινήσεων.  

Η κίνηση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ένα πολύμορφο φαινόμενο και για 

το λόγο αυτό η ταξινόμηση των κινητικών δεξιοτήτων ποικίλλει. Έχουν προταθεί 

διάφορα μοντέλα ταξινόμησης από ποικίλους ερευνητές (Burton & Miller, 1998∙ 

Graham, 1987∙ Harrow, 1972), ανάλογα με το σημείο επικέντρωσής τους. Σύμφωνα 

με τη σύγχρονη διαθέσιμη βιβλιογραφία (Gallahue, 2002), οι κινητικές δεξιότητες 

μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι εξωτερικά ή 

εσωτερικά καθοδηγούμενες κινητικές δεξιότητες, οι οποίες χωρίζονται ανάλογα με το 
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εάν η εκτέλεση της δεξιότητας ελέγχεται από περιβαλλοντικές συνθήκες ή από τον 

ίδιο το άτομο. Η δεύτερη κατηγορία τις διακρίνει σε αδρές και λεπτές κινητικές 

δεξιότητες, σύμφωνα με το μέγεθος των μερών του σώματος που εμπλέκονται σε 

αυτές. Η τρίτη κατηγορία τις χωρίζει σε διακεκομμένες, συνεχείς και διαδοχικές 

κινητικές δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η 

διάρκεια και ο χαρακτήρας της κίνησης. Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται στις 

βασικές και εξειδικευμένες κινητικές δεξιότητες, ανάλογα με τη σειρά κατάκτησης 

της εκάστοτε κινητικής δεξιότητας, αλλά και της πολυπλοκότητας και της 

σημαντικότητάς της.  

Λόγω της φύσης και του προσανατολισμού της παρούσας εργασίας, οι 

κινητικές δεξιότητες διακρίνονται κυρίως σε αδρές και λεπτές κινητικές δεξιότητες, 

όπως θα αναφερθεί και παρακάτω.  

3.1.3. Είδη κινητικών δεξιοτήτων 

Οι κινητικές δεξιότητες διαχωρίζονται σε δύο ομάδες, σύμφωνα µε το μέγεθος των 

μερών του σώματος που εμπλέκονται σε αυτές. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 

δεξιότητες αδρής κινητικότητας και η δεύτερη αναφέρεται στις δεξιότητες λεπτής 

κινητικότητας. Η αδρή κινητικότητα προηγείται της λεπτής, ενώ προκειμένου να 

είναι επιτυχημένη η κατάκτηση των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, απαιτείται πρώτα 

η απόλυτα παγιωμένη κατάκτηση των αδρών κινητικών δεξιοτήτων (Ζάραγκας, 

2006).  Σε επόμενο κεφάλαιο θα υπάρξει εκτενέστερη αναφορά στις δύο ομάδες 

δεξιοτήτων.  

3.1.4. Στάδια ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων 

Η γνώση των σταδίων της κινητικής ανάπτυξης ενός παιδιού και των 

χαρακτηριστικών τους είναι σημαντική, καθώς με αυτό τον τρόπο μπορεί να καταστεί 

ευκολότερη μια πιθανή αξιολόγηση προβλημάτων- ελλείψεων των κινητικών 

δεξιοτήτων (Τζέτζης & Λόλα, 2015). Η περίοδος από την ηλικία των 2 έως των 7 

ετών – και ιδιαίτερα η προσχολική περίοδος, η οποία μελετάται στην παρούσα 

εργασία - είναι ιδανική προκειμένου τα παιδιά να μάθουν να ελέγχουν τις βασικές 

δεξιότητες ευστάθειας, μετατόπισης και χειρισμού αντικειμένων, τις οποίες θα δούμε 

αναλυτικά στο επόμενο υποκεφάλαιο (Gallahue & Donnelly, 2003). Τα δύο πρώτα 

χρόνια της ζωής του παιδιού παρατηρείται μεγάλη βελτίωση των κινητικών 
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δεξιοτήτων. Ωστόσο, η απόκτηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων 

πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο τα επόμενα χρόνια (Τζέτζης & Λόλα, 2015). 

Προκειμένου το παιδί να μπορέσει να κατακτήσει τις βασικές κινητικές 

δεξιότητες του είναι απαραίτητη η ανάπτυξη των αντανακλαστικών και των εκούσιων 

κινήσεων των βρεφών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχουν οι βασικές αναπτυξιακά 

κινητικές δεξιότητες, αλλά και οι ειδικές, οι οποίες είναι οι βασικές ή ο συνδυασμός 

αυτών, που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις κάποιου αθλήματος. Το παιδί για να μάθει 

τις ειδικές, πρέπει πρώτα να κατακτήσει τις βασικές κινητικές δεξιότητες (Τζέτζης & 

Λόλα, 2015). Στόχος, λοιπόν, των πρώτων χρόνων της ζωής του είναι να αποκτήσει 

αυτές τις βασικές δεξιότητες και στη συνέχεια να τις εξειδικεύσει (Τζέτζης & Λόλα, 

2015).  Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων γίνεται προοδευτικά και λαμβάνει χώρα σε 

στάδια. Πρώτα είναι το αρχικό (ή πρώιμο) στάδιο κατά την περίοδο των 2-3 ετών, 

έπειτα ακολουθεί το στοιχειώδες (ή βασικό) στάδιο στην ηλικία των 3-4 ετών και 

τέλος το ώριμο στάδιο στην ηλικία των 4-7 ετών (Gallahue & Donnelly, 2003∙ 

Καμπάς, 2004). 

Κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου, τα παιδιά προσπαθούν για πρώτη 

φορά να εκτελέσουν τις βασικές κινητικές δεξιότητες. Οι κινήσεις τους είναι κατά 

κύριο λόγο αδέξιες, με αρκετούς περιορισμούς, χωρίς ιδιαίτερο συντονισμό, ενώ 

παρατηρείται και έλλειψη ρυθμού. Κάνουν προσπάθειες να βαδίσουν με ομαλό τρόπο 

και να αναπτύξουν την ικανότητα του τρεξίματος και του αναπηδήματος. Κατά τη 

διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου τα παιδιά μπορούν να ρίχνουν και να κρατούν 

μεγάλες μπάλες. Η αστάθεια των κινήσεων τους είναι υπαρκτή για αυτό και πολλές 

φορές τα άτομα που βρίσκονται μαζί τους τα βοηθούν σε περίπτωση που πέσουν 

(Gallahue & Donnelly, 2003∙ Καμπάς, 2004). 

Στο στοιχειώδες στάδιο υπάρχει ωρίμανση των βασικών κινητικών 

δεξιοτήτων. Τα παιδιά ηλικίας 3-4 ετών συντονίζουν και ελέγχουν περισσότερο τις 

κινήσεις τους. Επιπλέον, παρατηρείται καλύτερη κινητικότητα των άνω άκρων, για 

αυτό ρίχνουν και πιάνουν πιο γρήγορα και ακριβέστερα. Με την πάροδο των ετών, 

υπάρχει διαρκής βελτίωση του συντονισμού ολόκληρου του σώματος. Τα παιδιά της 

συγκεκριμένης ηλικίας μπορούν να κάνουν μικρού μεγέθους ποδήλατο και να 

κλωτσούν μπάλες.  Παράλληλα, παρόλο που παρατηρείται βελτίωση της ρυθμικής 
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εκτέλεσης, η αδεξιότητα των κινήσεων παραμένει (Gallahue & Donnelly, 2003∙ 

Καμπάς, 2004). 

 Στο τελικό στάδιο, το οποίο ονομάζεται ώριμο, υπάρχει καλός κινητικός 

έλεγχος και σταθερότητα κατά την εκτέλεση των κινήσεων. Ακόμη, παρατηρείται 

μεγαλύτερη ακρίβεια στις κινήσεις, η χρήση των χεριών και του κορμού γίνεται με 

αποτελεσματικό τρόπο για να διατηρήσει το παιδί την ισορροπία του, ενώ τρέχει με 

μεγαλύτερο διασκελισμό και ταχύτητα (Καμπάς, 2004).  Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 

στην ηλικία των 4-5 ετών μπορούν να τρέχουν και να ανεβοκατεβαίνουν άνετα 

σκάλες. Επιπλέον, είναι ικανά να έχουν τον έλεγχο μιας μπάλας και να την 

τοποθετούν σε κάποιο στόχο. Κατά τη διάρκεια της ηλικίας των 5-6 ετών 

παρατηρείται βελτίωση των εκτελέσεων των αδρών κινητικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά 

μπορούν να κάνουν ποδήλατο με σταθερό τρόπο και να τρέξουν πιο γρήγορα 

συγκριτικά με τις προηγούμενες ηλικιακές περιόδους. Γενικότερα, έχουν αποκτήσει 

σε μεγάλο βαθμό έλεγχο των κινήσεών τους και είναι ικανά να παίζουν ποδόσφαιρο 

και άλλα οργανωμένα αθλήματα (Gallahue, 2002∙ Shipley & McAfee, 1998) 

3.1.5. Εξάσκηση κινητικών δεξιοτήτων 

Η υγιής ανάπτυξη του παιδιού κατά τα έξι πρώτα χρόνια προϋποθέτει τη σωματική 

δραστηριότητα. Η ανάπτυξη του εγκεφάλου γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς την 

περίοδο των τριών πρώτων χρόνων. Παράλληλα, οι αντιδράσεις του παιδιού στα 

ποικίλα ερεθίσματα δημιουργούν περισσότερες νευρικές συνδέσεις μεταξύ του 

νευρικού συστήματος, του σώματος και του εγκεφάλου και αυτό έχει ως απόρροια η 

ανάπτυξη να λαμβάνει χώρα με ταχύ ρυθμό. Ο συντονισμός, η ισορροπία, η 

αποτελεσματικότητα των κινήσεων βελτιώνονται με τη σωματική δραστηριότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ενίσχυση των αδρών κινητικών δεξιοτήτων, του 

συντονισμού και της στάσης του σώματος και των κοινωνικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων. Τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας χρειάζονται ενεργό συμμετοχή στο 

παιχνίδι, προκειμένου να βοηθηθούν και να καταφέρουν να κατακτήσουν τα 

προαναφερθέντα. Για το λόγο αυτό πρέπει να τους παρέχονται οι κατάλληλες 

ευκαιρίες όσο το δυνατόν νωρίτερα (Τζέτζης & Λόλα, 2015).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. Βασικά στοιχεία της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού 

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού πραγματοποιείται κλιμακωτά. Τα πιο βασικά 

στοιχεία της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού είναι το σωματικό σχήμα, η 

πλευρίωση, η δόμηση του χώρου και τέλος η δόμηση του χρόνου και του ρυθμού. 

Παράλληλα, οι δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας, ο οπτικοκινητικός 

συντονισμός και η συγκέντρωση-προσοχή αποτελούν δεξιότητες που σχετίζονται με 

την ψυχοκινητική ανάπτυξη.  Στα επόμενα υποκεφάλαια θα γίνει εκτενής αναφορά 

στα παραπάνω στοιχεία της ψυχοκινητικής ανάπτυξης.  

4.1. Σωματικό σχήμα 

Το σωματικό σχήμα περικλείει ένα γνωστικό και ψυχολογικό κομμάτι και αναφέρεται 

στην άμεση επίγνωση του σώματός του παιδιού από το ίδιο, στην αντίληψη του ίδιου 

του σώματος του ατόμου. Η εικόνα του σώματος αναφέρεται στην αξιολόγηση της 

προαναφερθείσας αντίληψης και εξαρτάται – μεταξύ άλλων - από συναισθηματικούς 

παράγοντες. Η εικόνα που έχει ένα άτομο για το σώμα του μπορεί να διαφέρει από 

την εικόνα του φυσικού οργανισμού. Συνεπώς, το φυσικό σώμα και το σώμα που 

αντιλαμβάνεται το κάθε άτομο είναι διαφορετικά (Klaus, 2011). Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχουν τρεις εικόνες από τις οποίες αποτελείται η συνειδητοποίηση του σώματος 

του ατόμου. Η εσωτερική εικόνα, που αναφέρεται στις πληροφορίες γύρω από το 

σώμα και τον εαυτό του κάθε ατόμου. Αυτές οι πληροφορίες πηγάζουν από 

εσωτερικές πηγές σχετικές με τη θέση των μελών του σώματος, τους ατομικούς 

ρυθμούς και την επαφή που έχει το σώμα με το περιβάλλον. Ωστόσο, η εσωτερική 

εικόνα είναι ανεπαρκής όσον αφορά την περιγραφή της συνειδητοποίησης του 

σώματος (Καμπάς, 2004). Εκτός από την εσωτερική εικόνα, υπάρχει η εξωτερική και 

η προσωπική εικόνα. Η εξωτερική εικόνα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά (π.χ. 

προσώπου, σώματος) που μπορεί να διακρίνει κάποιος εάν κοιτάξει μια φωτογραφία 

του ατόμου. Η προσωπική εικόνα είναι εκείνη που διαμορφώνει κάθε άνθρωπος για 

τον εαυτό του. Τα τρία είδη των παραπάνω εικόνων προσδιορίζουν τη νοητική 

αναπαράσταση και τη γνώση του εαυτού μας, άρα τη συνειδητοποίηση του σώματος 

(Καμπάς, 2004).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διάφοροι παράγοντες παίζουν ρόλο, όπως 

οι εμπειρίες και τα βιώματα του παιδιού, οι οποίοι επηρεάζουν την εικόνα που έχει το 
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παιδί για το σώμα του. Μπορεί να δημιουργήσει με την φαντασία του έναν 

προσωπικό χώρο και να προχωρήσει στο διαχωρισμό του εαυτού του από τον 

κοινωνικό περίγυρό του. Το εκάστοτε περιβάλλον επηρεάζει και επιδρά έντονα και 

άμεσα στη διαμόρφωση της εικόνας του σώματός του. Είναι σημαντικό, όμως, το 

παιδί να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από το περιβάλλον του προκειμένου να 

προχωρήσει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, καθώς και στην αντίληψη της 

πραγματικότητας. Στις συγκεκριμένες ενέργειες το σωματικό σχήμα και η εικόνα του 

σώματος λειτουργούν ενωτικά (Klaus, 2011).  

Στη θεωρία του Εγώ, το σωματικό Εγώ, οι σωματικές εμπειρίες του ατόμου 

διαδραματίζουν όλο και περισσότερο σημαντικό ρόλο. Ένα βρέφος κατέχει ένα 

γενικό σχήμα του εαυτού του και δεν βρίσκεται ακόμη στην διαδικασία που μπορεί 

να διακρίνει τον εαυτό του από το περιβάλλον. Για την ανάπτυξη του Εγώ, το σώμα 

αποτελεί κύριο στοιχείο, καθώς σταδιακά το παιδί μπορεί να αντιληφθεί το υλικό 

περιβάλλον και να διαμορφώσει προσωπικές συσχετίσεις. Προς το τέλος της 

αισθησιοκινητικής περιόδου, το παιδί είναι ικανό να διαμορφώσει ένα σταθερό σχήμα 

θέσης. Αυτό σημαίνει ότι έχει καταφέρει να προσδιορίσει τη θέση που καταλαμβάνει 

το σώμα του μέσα στο χώρο. Επιπλέον, το παιδί είναι ικανό να συνδέει τον εαυτό του 

με το όνομά του. Κατά την περίοδο της σχολικής ηλικίας, τα παιδιά δεν λειτουργούν 

τόσο εγωκεντρικά. Στην ηλικία των 6 ετών ξεκινούν τη διαμόρφωση των δικών τους 

συμπεριφορών, τις οποίες διαχωρίζουν από τις συμπεριφορές των άλλων ατόμων. 

Λίγο αργότερα, αναστοχάζονται τις πράξεις τους και είναι ικανά να θέσουν τον εαυτό 

τους ως παρατηρητές των ενεργειών τους (Klaus, 2011).  

4.2. Πλευρίωση 

Μία ακόμη βασική συνιστώσα της ψυχοκινητικής ανάπτυξης είναι η πλευρίωση. 

Πλευρίωση είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί μία κατά προτίμηση 

πλευρά του σώματος και αναφέρεται στο χέρι, στο πόδι, στο μάτι και το αυτί. Ο 

ρόλος της πλευρίωσης είναι σημαντικός για την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. 

Πιο συγκεκριμένα, για την ανάπτυξη των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων είναι αναγκαίο 

το παιδί να έχει ξεκαθαρίσει ποια πλευρά του σώματός του κυριαρχεί. Η πλευρίωση 

βοηθά στον προσανατολισμό στο χώρο, στη γνώση που έχει για το σώμα του και στη 

γραφή.  Σχετίζεται με κληρονομικούς-νευρολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες 
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και η οριστική εγκατάσταση της πλευρικής κυριαρχίας διαφέρει από παιδί σε παιδί 

(Feldman, 2011).  

Σύμφωνα με τον Feldman (2011), εγκεφαλική πλευρίωση είναι η διαδικασία 

κατά την οποία κάποιες γνωστικές λειτουργίες εγκαθιδρύονται περισσότερο στο ένα 

από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παρουσιάζει στοιχεία 

ασυμμετρίας. Τα δύο ημισφαίρια του διαφέρουν ως προς την ανατομία και τις 

λειτουργίες που το καθένα επιτελεί. Για μικρό χρονικό διάστημα, τα δύο ημισφαίρια 

ελέγχουν τις λειτουργίες του παιδιού. Καθώς αναπτύσσεται το άτομο, αρχίζει και 

γίνεται αισθητή η πλευρίωση των λειτουργιών. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της 

προσχολικής ηλικίας η πλευρίωση αρχίζει και εδραιώνεται (Martin, 2003). Στο 

αριστερό ημισφαίριο γίνονται κυρίως οι λεκτικές διεργασίες και είναι υπεύθυνο, 

μεταξύ άλλων, για την ομιλία, την ανάγνωση, τη σκέψη και το συλλογισμό. Το δεξί 

ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για την αντίληψη του χώρου, την κατανόηση σχέσεων που 

αφορούν στο χώρο, την καλλιτεχνική και συναισθηματική έκφραση κ.ά. Ακόμη, 

παρατηρούνται διαφορές στην πλευρίωση του εγκεφάλου ανάμεσα στα αγόρια και 

στα κορίτσια. Τα αίτια πιθανότατα είναι περισσότερο περιβαλλοντικά και όχι τόσο 

γενετικά, όμως, ο συνδυασμός αυτών είναι η επικρατέστερη ερμηνεία (Feldman, 

2011). Η πλευρίωση μπορεί να είναι ομοιογενής, μικτή ή αμφίπλευρη. Ομοιογενής 

πλευρίωση ονομάζεται όταν γίνεται αποκλειστική χρήση της μίας πλευράς του 

σώματος, ενώ μικτή όταν γίνεται χρήση και των δύο πλευρών και σε κάποιες 

περιπτώσεις χρησιμοποιείται η δεξιά πλευρά και σε άλλες, η αριστερή. Τέλος, 

αμφίπλευρη είναι όταν χρησιμοποιούνται εξίσου και οι δύο πλευρές (Τρούλη, 2003).  

Πολλές φορές, οι όροι πλευρίωση και αντίληψη του δεξιά-αριστερά 

συγχέονται, ενώ αναφέρονται σε διαφορετικές έννοιες. Πιο συγκεκριμένα, η γνώση 

του δεξιά-αριστερά αφορά έννοια που προσδιορίζει το χώρο και αναφέρεται στις δύο 

πλευρές του σώματος με τις ονομασίες δεξί-αριστερό. Τα παιδιά μπορούν να 

διακρίνουν το δεξιά από το αριστερά κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας. Στην 

ηλικία των έξι ετών, το παιδί αποκτά την ικανότητα αντιστρεψιμότητας, δηλαδή 

μπορεί να βρίσκει το δεξί ή το αριστερό μέρος ενός άλλου ατόμου που βρίσκεται 

απέναντί του (Jenkinson, Hyde, & Ahmad, 2008). 
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4.2.1. Δεξιοχειρία-αριστεροχειρία-αμφιπλευρικότητα 

Ένα άτομο, ανάλογα με την προτίμηση χρήσης ενός εκ των δύο χεριών για εκτέλεση 

δραστηριοτήτων, χαρακτηρίζεται ως δεξιόχειρας, αριστερόχειρας ή αμφιδέξιος. Στα 

πρώτα δύο ή τρία χρόνια  της ζωής του, το παιδί χρησιμοποιεί εξίσου και τα δύο του 

χέρια, δηλαδή είναι αμφιδέξιο. Τα περισσότερα παιδιά προτιμούν να χρησιμοποιούν 

περισσότερο ένα από τα δύο χέρια περίπου στην ηλικία των 6 ετών. Έχει υπολογιστεί 

πως το 90% των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες και το 10% αριστερόχειρες, ενώ τα 

περισσότερα αγόρια είναι αριστερόχειρες συγκριτικά με τα κορίτσια (Feldman, 

2011). Σύμφωνα με την μετανάλυση 144 μελετών των Papadatou-Pastou, Martin, 

Munafó και Jones (2008), τα αγόρια έχουν 23% πιθανότητες να είναι αριστερόχειρες 

συγκριτικά με τα κορίτσια. Η διαφορά αυτή μπορεί να ερμηνευθεί από το 

διαφορετικό ρυθμό ωρίμανσης των αγοριών. Γενικά, ο ρυθμός ωρίμανσης διαφέρει 

από παιδί σε παιδί. Παιδιά ίδιας χρονολογικής ηλικίας παρουσιάζουν αρκετές 

διαφορές ως προς το επίπεδο της βιολογικής τους ωρίμανσης.  Η βιολογική ωρίμανση 

είναι ταχύτερη στις γυναίκες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, όπως η διατροφή, οι εμπειρίες, αλλά και σε κληρονομικούς. Ιδιαίτερα 

στην περίπτωση των διδύμων, έχει υπολογιστεί πως περίπου το 22 % των διδύμων 

είναι αριστερόχειρες. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο, συγκρίνοντάς 

το με το 10% του γενικού πληθυσμού που, όπως αναφέρθηκε, είναι αριστερόχειρες. 

Συγκεκριμένα, περίπου το 1/3 των μονοζυγωτικών διδύμων είναι αριστερόχειροι 

(Djordjevic, Jadallah, Zhurov, Toma, & Richmond, 2013∙ McNamara, et al., 2016). 

Τέλος, αμφιπλευρικότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί και τις δύο 

πλευρές του σώματός του και να επιλέγει τη μία ανάλογα με τη δραστηριότητα 

(Ζάραγκας 2006). 

4.3. Δόμηση χώρου 

Η δόμηση του χώρου αναφέρεται στη θέση και τον προσανατολισμό του σώματος 

του ατόμου σε σχέση με άλλα πρόσωπα και αντικείμενα. Πιο αναλυτικά, η αντίληψη 

και ο προσανατολισμός στον χώρο έχει άμεση σχέση με την αντίληψη του σωματικού 

σχήματος, των ατόμων και των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον. 

Αναλυτικότερα, η αντίληψη του σωματικού σχήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση 

προκειμένου το παιδί να κατακτήσει έννοιες σχετικές με το χώρο. Η ικανότητα 

προσανατολισμού στο χώρο είναι η ικανότητα αλλαγής και ανάλυσης της θέσης και 

της κίνησης του σώματος στο χώρο και στο χρόνο σε σχέση με ένα καθορισμένο 
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σημείο (π.χ. ένα αντικείμενο που κινείται). Η κατάκτηση των δομικών 

χαρακτηριστικών του χώρου, όπως οι διαστάσεις και τα σχήματα, γίνεται μέσω των 

αισθήσεων (Σιβροπούλου, 2008). 

4.3.1. Σταθμοί δόμησης χώρου 

Η κατάκτηση της δεξιότητας της δόμησης του χώρου περνάει από κάποιους 

συγκεκριμένους σταθμούς, οι οποίοι αφορούν τη γνώση εννοιών, τον 

προσανατολισμό μέσα στο χώρο, την οργάνωση του χώρου και τέλος την κατανόηση 

των χωρικών σχέσεων. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τη γνώση των εννοιών, το παιδί 

καλείται να μάθει έννοιες σχετικά με το χώρο και να μπορεί να τοποθετεί τον εαυτό 

του μέσα στο χώρο. Ακόμη, να μετακινείται, να τοποθετεί άλλα αντικείμενα και να 

διακρίνει σχήματα και ποσότητες.  

Όσον αφορά τον προσανατολισμό στο χώρο, το παιδί καλείται να μπορεί να 

προσανατολίζει αντικείμενα και να κατευθύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις όταν 

χρειαστεί. Σημαντική κατάκτηση είναι η απόκτηση της ικανότητας γραφικής 

κατευθύνσεως. Στη συνέχεια, όσο αφορά την οργάνωση του χώρου, το παιδί θα 

πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζει διάφορους προσανατολισμούς, ενώ τέλος να 

καταλαβαίνει και να διακρίνει τη σχέση ανάμεσα σε χωρικές έννοιες και να μπορεί να 

προχωράει στην κλιμάκωσή τους.  

4.4. Δόμηση χρόνου 

Η αντίληψη και η οργάνωση του χρόνου σχετίζεται με τη διάρκεια των γεγονότων, τη 

διαδοχή τους, την αντιστρεψιμότητα και την κυκλική επανάληψη χρονικών περιόδων 

(De Meur & Staes, 1990). Υπάρχουν δύο είδη χρόνου, ο υποκειμενικός και ο 

αντικειμενικός. Ο υποκειμενικός χρόνος αναφέρεται στην αντίληψη του κάθε ατόμου 

και αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί και που βιώνει μια δεδομένη 

χρονική στιγμή. Αντιθέτως, ο αντικειμενικός χρόνος είναι ο μαθηματικός χρόνος, ο 

οποίος δεν αλλάζει. Η καθημερινότητα του κάθε ατόμου βασίζεται στον 

αντικειμενικό χρόνο, καθώς είναι κοινός για όλους (De Meur & Staes, 1990). 

4.4.1.Στμοί δόμησης χρόνου 

Όπως και η δεξιότητα της δόμησης του χώρου, παρομοίως και η κατάκτηση του 

χρονικού προσανατολισμού ακολουθεί ορισμένους σταθμούς, οι οποίοι σχετίζονται 

με τη σειρά, την τάξη και τη διαδοχή. Ακολουθεί η κατάκτηση της κυκλικής 
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επανάληψης (ή ανανέωσης) ορισμένων περιόδων και της διάρκειάς τους και τέλος η 

κατάκτηση του ρυθμού.  

Πιο αναλυτικά, το παιδί καλείται να κατανοεί και να θυμάται γεγονότα που 

συνέβησαν πριν, τώρα ή μετά, αλλά και με ποια σειρά, ενώ πρέπει να είναι σε θέση 

να σειριοθετεί εικόνες. Επιπλέον, καλείται να αντιλαμβάνεται ότι η ημέρες, οι μήνες, 

οι εποχές επαναλαμβάνονται με μια συγκεκριμένα σειρά διαδοχικά και να γνωρίζει 

ότι ο παραπάνω περίοδοι συνδέονται με συγκεκριμένες καταστάσεις. Σημαντική είναι 

η κατάκτηση της διάρκειας αυτών των περιόδων, καθώς το παιδί πρέπει να είναι σε 

θέση να μπορεί να αντιληφθεί και να ξεχωρίζει αν μια δραστηριότητα διαρκεί λίγη 

ώρα, μέρες, εβδομάδες ή έτη. Ο ρυθμός αποτελεί κύριο στοιχείο του χρόνου, το οποίο 

βοηθάει στην καλύτερη αντίληψη και δόμηση του χρόνου. Ο ρυθμός αναφέρεται στη 

διαδοχή, τη σειρά και τη διάρκεια εναλλαγής (De Meur & Staes, 1990).  

4.5. Αδρή κινητικότητα 

Αδρή κινητικότητα ονομάζεται η κινητικότητα του σώματος και πιο συγκεκριμένα η 

ικανότητα του ατόμου να εκτελεί δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τις μεγάλες 

μυϊκές ομάδες του σώματός του και κυρίως των κάτω άκρων (Baucum & Craig, 

2007). Η κατάκτηση της αδρής κινητικότητας αποτελεί τη βάση για την απόκτηση 

άλλων κινητικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η μελλοντική απόκτηση κινητικών 

δεξιοτήτων και προτύπων απαιτεί την επιτυχή εκτέλεση δεξιοτήτων αδρής 

κινητικότητας (Wong & Yin Cheung, 2010).  

Οι δεξιότητες αδρής κινητικότητας διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες κίνησης. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις δεξιότητες ευστάθειας, η δεύτερη τις δεξιότητες 

μετακίνησης-μετατόπισης και η τελευταία αφορά τις δεξιότητες χειρισμού, οι οποίες 

θα αναλυθούν περαιτέρω παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα, ως ευστάθεια 

χαρακτηρίζεται η ικανότητα ισορροπίας στο ένα πόδι ή στα δάχτυλα του ποδιού για 

όσο περισσότερο μπορεί το παιδί (στατική ισορροπία). Ως μετατόπιση νοείται η 

ικανότητα κίνησης στο χώρο, ενώ ως χειρισμός αντικειμένων χαρακτηρίζεται η 

ικανότητα του παιδιού να πιάνει, να κρατάει ή να σηκώνει ένα αντικείμενο.  

Αναλυτικότερα, οι δεξιότητες ευστάθειας είναι αρκετά σημαντικές διότι 

συνιστούν τη βάση για τις δεξιότητες μετακίνησης και χειρισμού, καθώς σε όλες τις 

κινήσεις υπάρχει το στοιχείο της ισορροπίας. Το σώμα παραμένει σε μια σταθερή 

θέση και εκτελεί κινήσεις στον οριζόντιο ή κάθετο άξονα του με κύριο στόχο να 
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αποκτηθεί και να διατηρηθεί η ισορροπία του κορμού. Κύριες σταθεροποιητικές 

ικανότητες είναι η στροφή, η περιστροφή, η ώθηση, η ισορροπία και η έλξη ενός 

αντικειμένου (Gallahue, 2002). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις δεξιότητες 

μετακίνησης, οι οποίες αναφέρονται στη μεταφορά του σώματος από το ένα σημείο 

στο άλλο, με οριζόντια ή κάθετη κατεύθυνση. Κύριες δεξιότητες μετακίνησης είναι 

το βάδισμα, το τρέξιμο, το άλμα, το κουτσό, το γλίστρημα, η χόπλα και η αναρρίχηση 

(Gallahue, 2002). Τέλος, οι αδρές δεξιότητες χειρισμού αφορούν κινήσεις που 

περιέχουν την παροχή ή τη λήψη δύναμης από αντικείμενο. Κύριες αδρές δεξιότητες 

χειρισμού είναι η ρίψη, η υποδοχή, το κλότσημα, το σταμάτημα της μπάλας με το 

πόδι και το χτύπημα μιας μπάλας (Gallahue, 2002). 

4.6. Λεπτή κινητικότητα 

Λεπτή κινητικότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να εκτελεί δραστηριότητες, 

χρησιμοποιώντας τις μικρές μυϊκές ομάδες του σώματός του. Πιο συγκεκριμένα, οι 

δεξιότητες λεπτής κινητικότητας περιλαμβάνουν τη χρήση των μικρών μυών των 

δαχτύλων του καρπού και του βραχίονα προκειμένου το άτομο να μπορεί να χειριστεί 

και να χρησιμοποιεί εργαλεία και αντικείμενα (Owens, 2008). Η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας αποτελεί τη βάση για την απόκτηση άλλων 

σχετικών δεξιοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, όπως κούμπωμα 

κουμπιών, κλείσιμο φερμουάρ, δέσιμο ζώνης και κορδονιών ή κόψιμο με ψαλίδι, ενώ 

μέσω αυτής το παιδί συμμετέχει ενεργά στο παιχνίδι (Cools, De Martelaer, Samaey,  

& Andries, 2009∙ Marr, Cermak, Cohn, & Henderson, 2003).  Για το λόγο αυτό, 

χρειάζεται διαρκώς να ενισχύονται οι μικροί μύες του χεριού και του καρπού μέσω 

της συμμετοχής σε δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας, όπως ζωγραφική ή γραφή. 

Οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι νηπιαγωγοί, αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο, καθώς 

παρέχουν εμπειρίες και πηγές στα παιδιά, ενώ παράλληλα τα καθοδηγούν για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, κυρίως μέσω του παιχνιδιού. Τέλος, 

προϋπόθεση για την κατάλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας 

αποτελεί ο οπτικοκινητικός συντονισμός, δηλαδή ο συντονισμός χεριού-ματιού, για 

τον οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω (Owens, 2008).  

Οι λεπτές δεξιότητες χειρισμού αντικειμένων αφορούν ασκήσεις  κατά τις 

οποίες η προσοχή στρέφεται στον κινητικό έλεγχο, την ορθότητα και την ακρίβεια 

της κίνησης. Παραδείγματα τέτοιων δεξιοτήτων είναι το δέσιμο των κορδονιών, το 

κόψιμο με ψαλίδι και το παιχνίδι με τα βελάκια (Gallahue, 2002).  
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Γενικά, ο αποτελεσματικός χειρισμός αντικειμένων εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση των κινήσεων των δαχτύλων, η 

δύναμη και ο έλεγχος της λαβής είναι μερικοί από αυτούς τους παράγοντες. Οι 

συγκεκριμένες δεξιότητες κρίνονται απαραίτητες για ποικίλες δραστηριότητες, όπως 

γράψιμο, πλύσιμο, ντύσιμο. Η κατάκτησή τους συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη 

των κινητικών δεξιοτήτων και επηρεάζεται από την ηλικία και τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού, αλλά και τους κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες (Cioni & Sgandurra, 

2013∙ Henderson & Pehoski, 2006).  

Το επιτυχές πιάσιμο αντικειμένων γίνεται με συνέπεια στους 4 μήνες. Σε αυτή 

την ηλικία, η δεξιότητα σχεδιασμού της κίνησης δεν έχει κατακτηθεί. Παράλληλα, η 

δεξιότητα του σκόπιμου πιασίματος εμφανίζεται σε αυτή την ηλικία. Οι κινήσεις των 

δαχτύλων και των χεριών χωρίς πιάσιμο αντικειμένων συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

αυτής της δεξιότητας και βοηθούν μελλοντικά στην εξερεύνηση αντικειμένων  

Ωστόσο, στην ηλικία του ενός έτους, το παιδί έχει εξασκηθεί αρκετές φορές στο 

πιάσιμο. Οι δεξιότητες πιασίματος αντικειμένων που διαθέτουν τα βρέφη κατά το 

πρώτο έτος, τους επιτρέπουν να ανακαλύψουν το περιβάλλον, καθώς και να 

εξυπηρετήσουν ορισμένους άλλους στόχους. Καθώς αυξάνονται οι εμπειρίες του 

παιδιού, αρχίζει να ωριμάζει και να κατακτά τις παραπάνω δεξιότητες. Στις 24 

εβδομάδες, το βρέφος πιάνει με την παλάμη του και προσπαθεί να τυλίξει τα δάχτυλά 

του γύρω από το αντικείμενο (Cioni & Sgandurra, 2013∙ Henderson & Pehoski, 

2006).  

4.7. Οπτικοκινητικός συντονισμός 

Ως οπτικοκινητικός συντονισμός ορίζεται η δεξιότητα, η οποία είναι υπεύθυνη 

προκειμένου το άτομο να αντιλαμβάνεται, να προχωρά στην επεξεργασία και στην 

εκτέλεση εκούσιων προγραμματισμένων κινήσεων. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η 

φυσιολογική ανάπτυξη των αισθητηριακών, κινητικών και γνωστικών μηχανισμών 

και παράλληλα ο συντονισμός αυτών, προκειμένου το άτομο να είναι σε θέση να 

σχεδιάσει και να εκτελέσει μια κίνηση. Ακόμη, προηγείται η ανάπτυξη της οπτικής 

αντίληψης και ακολουθεί αυτή του κινητικού μέρους. Η κινητική και αντιληπτική 

ανάπτυξη είναι εκείνες που συνθέτουν τον οπτικοκινητικό συντονισμό (Jenkinson, 

Hyde, & Ahmad, 2008). 
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Πιο συγκεκριμένα, ο οπτικοκινητικός συντονισμός αναφέρεται στην 

ικανότητα αρμονικού και συντονισμένου ελέγχου της κίνησης του χεριού με την 

κίνηση των ματιών. Οι δεξιότητες οπτικοκινητικού συντονισμού βοηθούν στη 

μετατροπή της οπτικής αντίληψης σε κινητική λειτουργικότητα και αφορούν τον 

κινητικό έλεγχο, τον κινητικό συντονισμό, την κινητική ακρίβεια και την 

ψυχοκινητική ταχύτητα. Ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, 

καθώς χωρίς αυτόν, απλές καθημερινές δραστηριότητες δεν θα ήταν εφικτές. 

Επιπλέον, η εκμάθηση και η κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης σχετίζεται 

άμεσα με την ανάπτυξη του οπτικοκινητικού συντονισμού (Sanghani & Kelkar, 

2005).  

4.8. Συγκέντρωση-προσοχή 

Κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας το άτομο δέχεται ποικίλα και διαφορετικά 

ερεθίσματα, όπως οπτικά, απτικά, ακουστικά, τα οποία γίνονται αντιληπτά μέσω των 

αισθητηριακών οργάνων (π.χ. μάτια) και στη συνέχεια μεταφέρονται στον εγκέφαλο 

μέσω των διαφόρων υποδοχέων. Λόγω του γεγονότος ότι τα ερεθίσματα που 

λαμβάνει το άτομο είναι χιλιάδες, επιλέγει κάθε φορά ποια θα αντιληφθεί. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά κάποιο τρόπο, τα αξιολογεί και καταλήγει ποια από αυτά είναι 

πιο σημαντικά. Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα συναισθήματα, η ποιότητα των 

ερεθισμάτων, αλλά και τα προηγούμενα βιώματα του διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο (Κυπριωτάκη, 2004∙ Thorbrietz, 2009). Είναι αναμενόμενο, κάποια παιδιά να 

δυσκολεύονται να επεξεργαστούν και να αξιολογήσουν τα διαφορετικά ερεθίσματα. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται λόγος για τη συγκέντρωση και την προσοχή. 

Πολλές φορές, αυτοί οι δυο όροι συγχέονται μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται για 

την περιγραφή της ίδιας έννοιας, ενώ έχουν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο 

(Τραυλός, 1998), όπως θα καταστεί σαφές παρακάτω. 

Προσοχή είναι η ικανότητα του ατόμου να συγκεντρώνεται και να 

επεξεργάζεται σκέψεις και ερεθίσματα του περιβάλλοντός του, αγνοώντας 

ακατάλληλα και μη σχετικά στοιχεία (Τραυλός, 1998). Με βάση τα παραπάνω, 

συγκέντρωση είναι η ικανότητα του ατόμου να κατευθύνει και να εστιάζει την 

προσοχή του σε συγκεκριμένα ερεθίσματα (Τραυλός, 1998).  

Όσον αφορά την προσοχή, διακρίνονται δύο είδη, η γενική και η επιλεκτική. Η 

γενική προσοχή ή αλλιώς εγρήγορση, αναφέρεται στη συνολική εικόνα που έχει το 
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άτομο για το περιβάλλον. Η επιλεκτική προσοχή, είναι εκείνη κατά την οποία, η 

γενική προσοχή του ατόμου επικεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένο θέμα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Η χρησιμότητα και των δύο ειδών προσοχής είναι σημαντική, 

καθώς η γενική προσοχή δίνει στο άτομο ποικίλες πληροφορίες σε μικρό χρονικό 

διάστημα. Ωστόσο, χωρίς την επιλεκτική προσοχή, θα υπήρχαν πολλές δυσκολίες, 

αφού το άτομο δεν θα μπορούσε να εστιάσει την προσοχή του σε συγκεκριμένα 

θέματα για αρκετή ώρα (Κυπριωτάκη, 2004∙ Thorbrietz, 2009). Όσον αφορά τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, μπορούν να διατηρούν την προσοχή τους σε ένα μόνο 

ερέθισμα, αγνοώντας τα υπόλοιπα στοιχεία του περιβάλλοντος (Τραυλός, 1998).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. Γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στην ψυχοκινητική 

ανάπτυξη 

Κάθε παιδί ακολουθεί μια ξεχωριστή πορεία για την κατάκτηση σημαντικών 

αναπτυξιακών ψυχοκινητικών προτύπων (Adolph & Joh, 2007), ενώ παράλληλα 

υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη 

ενός παιδιού. Οι βασικές κατηγορίες των παραγόντων συνοψίζονται σε δύο, στους 

γενετικούς και στους περιβαλλοντικούς. Αρχικά, οι γενετικοί παράγοντες συνδέονται 

με ορισμένες βιολογικές μεταβολές, οι οποίες οδηγούν σε διεργασίες ωρίμανσης. Η 

δεύτερη κατηγορία αφορά τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και αναφέρεται στα 

ποικίλα ερεθίσματα, στις διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες που επηρεάζουν το 

άτομο (Gallahue, 2002).  

5.1. Γενετικοί Παράγοντες 

Το κάθε παιδί έχει ένα μοναδικό σύνολο που αποτελείται από γενετικές οδηγίες, οι 

οποίες επιδρούν στο ρυθμό ανάπτυξης, στο μέγεθος των μελών του σώματος, καθώς 

και στη χρονική έναρξη των αναπτυξιακών σταδίων (Czerwinski, Lee, Choh, 

Wurzbacher, Demerath, Towne, & Siervogel, 2007). Οι βιολογικές διαφορές μπορεί 

να επηρεάσουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας 

των βιολογικών διαφορών ενδέχεται τα κορίτσια να έχουν υψηλότερες αποδόσεις σε 

ψυχοκινητικές δραστηριότητες συγκριτικά με τα αγόρια (Knickmeyer & Baron-

Cohen, 2006).  

Αναλυτικότερα, το φύλο αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα που διαφοροποιεί 

την ψυχοκινητική ανάπτυξη μεταξύ των παιδιών. Ομοίως, η επίδραση του φύλου στις 

κινητικές δεξιότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας έχει σχετιστεί με βιολογικούς, 

αλλά και με περιβαλλοντικοί παράγοντες. Όσον αφορά τους νευρολογικούς 

παράγοντες, έχουν υπάρξει σημαντικές αναφορές για διαφοροποιημένη νευρολογική 

ωρίμανση των αγοριών και των κοριτσιών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει 

χώρα ορισμένες μελέτες νευροαπεικόνισης, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στη 

διερεύνηση των γνώσεων σχετικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην ωρίμανση 

κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου, οι οποίες συμπίπτουν με αξιοσημείωτες 

βελτιώσεις στις κινητικές δεξιότητες των παιδιών (Piek, Hands & Licari, 2012). 
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Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν σημαντικές νευρολογικές ενδείξεις διαφορών 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στη δομή και στη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό 

συμβαίνει διότι η ανάπτυξη του αριστερού ημισφαιρίου των κοριτσιών λαμβάνει 

χώρα ταχύτερα συγκριτικά με των αγοριών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω 

αυτής της διαφοράς, πιθανόν, να προκύπτει υπεροχή των κοριτσιών σε ορισμένες 

δεξιότητες γραφής και οπτικοκινητικού συντονισμού (Piek, Hands & Licari, 2012). 

Ενδεχομένως, λοιπόν, για τα αγόρια προσχολικής ηλικίας να χρειάζεται μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα προκειμένου να αναπτυχθούν οι κινητικές δεξιότητες, οι οποίες 

απαιτούνται για την εκτέλεση δοκιμασίων γραφής και οπτικοκινητικού συντονισμού 

(Vlachos, Papadimitriou, & Bonoti, 2014). Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, διότι η 

τεστοστερόνη έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των αγοριών 

(Knickmeyer & Baron-Cohen, 2006). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η επίδραση του φύλου στις κινητικές 

δεξιότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας έχει σχετιστεί και με περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρουν οι Thomas και French (1985), 

σχετίζεται με τη στάση των άλλων απέναντι στις κινητικές δραστηριότητες των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι προσδοκίες των γονιών ανάλογα με το φύλο των 

παιδιών τους διαδραματίζουν έναν επιπλέον ρόλο. Για παράδειγμα, οι γονείς των 

αγοριών περιμένουν πως το παιδί τους θα ασχοληθεί με οργανωμένες κινητικές 

δραστηριότητες, όπως τα παιχνίδια με μπάλα. Σε έναν αντίστοιχο βαθμό, οι γονείς 

των κοριτσιών αναμένουν το παιδί τους να είναι ενεργό και να αποδίδει καλύτερα σε 

δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική και η γλυπτική. Για αυτό το λόγο, οι γονείς, αλλά 

και πολλές φορές και οι εκπαιδευτικοί, ενθαρρύνουν τα κορίτσια να ασχολούνται με 

δραστηριότητες που απαιτούν λεπτές κινητικές δεξιότητες. Αντιθέτως, ενθαρρύνουν 

τα αγόρια προσχολικής ηλικίας να λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες που 

απαιτούν αδρές κινητικές δεξιότητες όπως είναι το ποδόσφαιρο (Vlachos, et al., 

2014).  

5.2. Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Οι γενετικοί παράγοντες δεν μπορούν εξ ολοκλήρου να επηρεάσουν καθοριστικά την 

ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. Αρκετοί περιβαλλοντικοί παράγοντες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και επιδρούν στην απόκτηση των ψυχοκινητικών 

δεξιοτήτων. Οι ευκαιρίες για εξάσκηση, η ενθάρρυνση, η ποιότητα της σχέσης 
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μεταξύ παιδιών και γονιών, η διδασκαλία και το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει 

χώρα είναι οι κύριοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, είτε φυσικοί, είτε κοινωνικοί που 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το παιδί και θα αναλυθούν παρακάτω. 

Αρχικά, οι ευκαιρίες για εξάσκηση αφορούν τις δυνατότητες που δίνονται στο 

περιβάλλον όπου ζει το παιδί και ιδιαίτερα τα χρόνια της προσχολικής ηλικίας. Οι 

συγκεκριμένες ευκαιρίες εξαρτώνται και εκείνες από κάποιες παραμέτρους: 

εγκαταστάσεις, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και χρόνο. Πολλές φορές παρατηρείται πως 

δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να 

παίξουν οργανωμένες κινητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, υπάρχουν φορές που τις 

ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις τις χρησιμοποιούν από κοινού ενήλικες και παιδιά με 

αποτέλεσμα να αναζητούν μόνα τους κινητικές εμπειρίες. Ακόμη, ρόλο παίζει και το 

υψηλό κόστος του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, το οποίο είναι απαραίτητο για τη 

διεξαγωγή ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και 

έλλειψη χρόνου από την πλευρά των παιδιών. Αρκετά παιδιά δεν διαθέτουν τον 

απαιτούμενο χρόνο για κινητικές δραστηριότητες, καθώς η μέρα τους κατακλύζεται 

από διάφορες άλλες υποχρεώσεις και μη, όπως το σχολείο, οι εργασίες και η 

τηλεόραση (Gallahue, 2002).  

Ένας άλλος περιβαλλοντικός παράγοντας είναι και η ενθάρρυνση από το 

οικείο περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία δεν ενθαρρύνονται σε μεγάλο 

βαθμό, προκειμένου να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες. Αυτό συνήθως 

είναι απόρροια των πολλών ωρών εργασίας των γονιών που συνεπάγεται και έλλειψη 

παρουσίας στο σπίτι και ταυτόχρονα μεγάλωμα των παιδιών. Ο χρόνος των γονιών 

είναι αρκετά περιορισμένος με αποτέλεσμα να μην διαθέτουν την απαιτούμενη 

ενέργεια έτσι ώστε τα παιδιά να λαμβάνουν μέρος σε ποικίλες κινητικές 

δραστηριότητες. Σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη της οικογένειας ασχολούνται με 

άλλου είδους δραστηριότητες, όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ομοίως δεν υπάρχει 

η ενθάρρυνση για ενεργό συμμετοχή σε ψυχοκινητικές ασχολίες και συνεπώς για την 

ανάπτυξη των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των παιδιών. Στο ίδιο μοτίβο, η ποιότητα 

της σχέσης και της αλληλεπίδρασης γονιών-παιδιού είναι ένας ακόμη παράγοντας 

που επηρεάζει, είτε άμεσα, είτε έμμεσα (Gallahue, 2002). 

Επίσης, η ποιότητα της διδασκαλίας επιδρά στην πορεία απόκτησης 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Το σχολικό πρόγραμμα είναι εκείνο που, ιδιαίτερα κατά 
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την περίοδο της προσχολικής ηλικίας, θα ενθαρρύνει και θα παρέχει τις απαιτούμενες 

ευκαιρίες στα παιδιά προκειμένου να αναπτύξουν τις προαναφερθείσες δεξιότητες. 

Ένας ακόμη παράγοντας είναι και το οικολογικό περιβάλλον, δηλαδή το άμεσο 

περιβάλλον στο οποίο το παιδί κάνει προσπάθειες να μάθει. Οι εγκαταστάσεις, ο 

εξοπλισμός, τα υλικά στο σχολικό χώρο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Για 

παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει πληθώρα μπαλών διαφόρων μεγεθών, χρωμάτων, 

σχημάτων και επαρκές μέγεθος σχολικής αίθουσας προκειμένου να είναι πολλές οι 

ευκαιρίες για μάθηση (Gallahue, 2002). Τέλος, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

αναφέρονται στις εμπειρίες ζωής σε σχέση με τα στερεότυπα ρόλου του φύλου  

(Leaper, Anderson, & Sanders, 1998∙ Suizzo & Bornstein, 2006) και στις επιπλοκές 

στον τοκετό, οι οποίες είναι πιο συχνές στα αγόρια, πιθανότατα λόγω του 

μεγαλύτερου σωματικού ύψους και βάρους συγκριτικά με τα κορίτσια (Eliot, 2009). 

Ανάλογα, λοιπόν, με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζει το κάθε παιδί, 

μπορεί είτε να βοηθηθεί είτε να περιοριστεί όσον αφορά την ψυχοκινητική του 

ανάπτυξη. Γενικά, δεν είναι εφικτό να καταστεί γνωστό σε ποιο βαθμό επηρεάζει η 

κάθε κατηγορία παραγόντων την πορεία ανάπτυξης των παιδιών, παρόλο που 

διάφοροι μελετητές έχουν εκφράσει τις απόψεις και τις θεωρίες τους.  

Μία από τις πρόσφατες μελέτες που ασχολήθηκαν με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών ήταν εκείνη των Lung, Shu, Chiang και Lin 

(2008). Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την ανάπτυξη αδρής και λεπτής κινητικότητας των δίδυμων και μη δίδυμων παιδιών. 

Το δείγμα το οποίο επιλέχθηκε τυχαία αφορούσε 21.648 βρέφη και οι συμμετέχοντες 

αξιολογήθηκαν στους 6 και στους 18 μήνες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι η προωρότητα και το χαμηλό βάρος γέννησης των διδύμων διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην καθυστέρηση της ανάπτυξής τους συγκριτικά με τα μονήρη 

παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, οι δίδυμοι που γεννήθηκαν πρόωρα ή με χαμηλό βάρος 

γέννησης είχαν βραδύτερη ανάπτυξη όσον αφορά τη λεπτή και αδρή τους 

κινητικότητα στους 6 και στους 18 μήνες. Τα αγόρια είχαν καλύτερα αποτελέσματα 

στις αδρές κινητικές δεξιότητες στους 18 μήνες, συγκριτικά με τα κορίτσια, τα οποία 

είχαν υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά στις λεπτές κινητικές δεξιότητες στους 6 και 

18 μήνες. Τέλος, οι ερευνητές τόνισαν ότι η ιατρική παρέμβαση μπορεί να φανεί 

χρήσιμη και να διευκολύνει την ανάπτυξη των διδύμων με τους προγεννητικούς 

ελέγχους και τη πρόωρη φροντίδα (Lung, Shu, Chiang & Lin, 2008). 



44 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

6. Θεωρίες ψυχοκινητικής ανάπτυξης 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και αναφέρονται στην 

ψυχοκινητική ανάπτυξη του ατόμου. Οι απόψεις των ειδικών είναι αντικρουόμενες. 

Πιο συγκεκριμένα, έχει διατυπωθεί πως κατά τη γέννησή του το παιδί δεν διαθέτει 

καμία δυνατότητα, αλλά είναι σαν «άγραφος πίνακας» που σταδιακά καταφέρνει να 

αποκτήσει διάφορες ικανότητες μέσω των βιωμάτων, της εμπειρίας και της μάθησης 

(Thambirajah, 2011∙ Psotta & Hendl, 2012). Στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη πως 

το παιδί κατά τη γέννησή του διαθέτει όλες τις νοητικές λειτουργίες και δεξιότητες. Η 

ψυχοκινητική ανάπτυξη του ατόμου περνά από συγκεκριμένα «στάδια», κατά τη 

διάρκεια των οποίων, το παιδί κατακτά ποικίλες δεξιότητες (Thambirajah, 2011∙ 

Psotta & Hendl, 2012). Στις θεωρίες ψυχοκινητικής ανάπτυξης, το σώμα και η κίνηση 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς σχετίζονται άμεσα με την ψυχοκινητική 

ανάπτυξη (Martínez-Moreno, Imbernón Giménez, & Díaz Suárez, 2020). Θεωρητικά 

η κεντρική ιδέα της ψυχοκινητικής ανάπτυξης αναφέρει ότι η πράξη συντελεί στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Η ανάπτυξη είναι αρκετά περίπλοκη και 

για το λόγο αυτό χρήζουν διερεύνησης οι ποικίλες θεωρίες για την ψυχοκινητική 

ανάπτυξη (Klaus, 2011). Η γνώση των θεωριών ψυχοκινητικής ανάπτυξης, τόσο σε 

εννοιολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εμπειρικών δεδομένων, κρίνεται 

βαρύνουσας σημασίας προκειμένου να καταστεί κατανοητή η πορεία της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης του νηπίου. Στο παρακάτω κεφάλαιο θα αναφερθούν 

μερικές από τις θεωρίες ψυχοκινητικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα, η 

Ψυχοπαιδαγωγική Θεωρία, η Θεωρία των Δυναμικών Συστημάτων, η Θεωρία 

ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης του Piaget και η Ψυχοκοινωνική Θεωρία 

του Erikson. 

6.1. Ψυχοπαιδαγωγική Θεωρία (Psychopedagogical Theory) 

Η Ψυχοπαιδαγωγική Θεωρία δίνει έμφαση στη σχέση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης 

με την ακαδημαϊκή επίδοση. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, η ύπαρξη ενός 

καλά ενοποιημένου σχήματος σώματος είναι απαραίτητη για την αντίληψη και τον 

έλεγχο του σώματος, της στάσης, της ισορροπίας, της καθορισμένης πλευρικότητας 

και της ανεξαρτησίας των μερών του σώματος. Η Φυσική Αγωγή επηρεάζει τη 
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συγκεκριμένη θεωρία και είναι εκείνη που χρησιμοποιεί την κίνηση σε όλες τις 

μορφές της ως παιδαγωγικό μέσο εκπαίδευσης (Klaus, 2011). 

Η καλή γνώση του σχήματος του σώματος βοηθάει θετικά στην προσαρμογή 

στο χώρο και στο χρόνο (Klaus, 2011). Η περίοδος από τα τρία μέχρι τα πέντε έτη 

συνδέεται στενά με μια μεγάλη πρόοδο, όσον αφορά την ωρίμανση του νευρομυϊκού 

συστήματος, αλλά και της δομής των οστών του παιδιού (Klaus, 2011). Ο ρόλος της 

ψυχοκινητικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός ειδικά στο πλαίσιο εκπαίδευσης των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η κινητικότητα χωρίς γνώση καθίσταται πιθανή, αλλά 

η γνώση χωρίς κινητικές δεξιότητες δεν υφίσταται. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη 

αναφέρεται στην αλληλεξάρτηση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, 

καθώς και στη διαδικασία ωρίμανσης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι 

ψυχοκινητικές δεξιότητες των παιδιών λειτουργούν ως γραμμή εργασίας για τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της εκμάθησης των 

μαθητών και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Έχει παρατηρηθεί η θετική 

συσχέτιση μεταξύ της λεπτής κινητικότητας και της ανάπτυξης της γραφής (Klaus, 

2011). 

6.2. Θεωρία δυναμικών συστημάτων 

Ο Bernstein ανέπτυξε την πρώτη θεωρία κινητικού ελέγχου το 1967 και έθεσε τις 

βάσεις για νέες θεωρίες κίνησης.  Είκοσι χρόνια μετά, η Thelen και οι συνεργάτες 

της, επηρεασμένοι από τη θεωρία του Bernstein, ανέπτυξαν μια εναλλακτική 

προσέγγιση που αφορά την κινητική ανάπτυξη και δημιούργησαν τη Θεωρία των 

Δυναμικών Συστημάτων (Smith & Thelen, 2003). Η συγκεκριμένη θεωρία 

υποστηρίζει πως το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν είναι το μοναδικό, το οποίο οδηγεί 

την κινητική ανάπτυξη, αλλά αποτελεί ένα από τα υποσυστήματα, τα οποία 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και παράγεται η κίνηση. Σύμφωνα με τη Θεωρία 

Δυναμικών Συστημάτων η κινητική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης 

πολλών συστημάτων (νευρολογικό, βιολογικό, μυοσκελετικό). Όλες οι διαστάσεις 

της ανάπτυξης αλληλοεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, 

εάν προκύψει οτιδήποτε σε έναν τομέα τότε υπάρχουν συνέπειες και στους 

υπόλοιπους τομείς. Συνεπώς η κίνηση και το σώμα αποτελούν σημαντικές διαστάσεις 

για όλους του τομείς της ανάπτυξης. Οι βασικές αρχές της συγκεκριμένης θεωρίας 

είναι ο συντονισμός συστημάτων σώματος, η συνεργασία αυτών των πολύπλοκων 

συστημάτων και η διακεκομμένη ανάπτυξη προτύπων κίνησης (Klaus, 2011). 
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Επιπλέον, η Θεωρία των Δυναμικών Συστημάτων υποστηρίζει πως οι 

αναπτυξιακές αλλαγές δεν καθοδηγούνται αποκλειστικά από κάποιους γενετικούς ή 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αντιθέτως, όλοι οι παράγοντες είναι εξίσου 

σημαντικοί. Συνεπώς, η κινητική ανάπτυξη μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο ως 

αμοιβαία και συνεχής αλληλεπίδραση όλων των παραγόντων, η οποία ξεδιπλώνεται 

σε πολλές χρονικές κλίμακες (Feldman, 2011). 

6.3. Θεωρία ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης (Piaget) 

Οι απόψεις και οι αναπτυξιακές θεωρίες του Piaget έχουν αποτελέσει τη βάση 

μεγάλου μέρους της Ψυχοκινητικής Επιστήμης (Δράκος & Μπίνιας, 2005). 

Περιέγραψε τη μάθηση ως μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο γνωστικών 

δραστηριοτήτων, της αφομοίωσης και της συμμόρφωσης. Αφομοίωση είναι η 

ερμηνεία και η ενσωμάτωση νέων πληροφοριών μέσω ήδη υπαρχόντων σχημάτων, 

δηλαδή ήδη υπαρχόντων γνωστικών αναπαραστάσεων, οι οποίες προκύπτουν από τις 

πράξεις και τις εμπειρίες του ατόμου. Από την άλλη πλευρά, συμμόρφωση είναι η 

τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων σχημάτων από τις νέες πληροφορίες ή εμπειρίες 

(Seifert & Sutton, 2009).  

Επιπλέον, υποστήριξε πως η ανάπτυξη του ανθρώπου λαμβάνει χώρα σε 

τέσσερα στάδια, τα οποία συμβαίνουν πάντοτε με την ίδια σειρά. Το πρώτο στάδιο 

ονομάζεται αισθησιοκινητικό και αρχίζει από τη γέννηση έως την ηλικία των 2 ετών. 

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σταδίου, το παιδί ξεκινά να διαφοροποιεί τον 

εαυτό του από τους άλλους. Επιτυγχάνεται η μονιμότητα του αντικειμένου και οι 

ενέργειές του αρχίζουν να είναι σκόπιμες. Για παράδειγμα, το βρέφος κουνάει την 

κουδουνίστρα του για να προκαλέσει θόρυβο. Η γνώση σχετίζεται με την κίνηση και 

την αντίληψη. Η κατάκτηση της γνώσης επιτυγχάνεται μέσω της κίνησης του παιδιού, 

των αισθήσεων και του χειρισμού διαφόρων αντικειμένων. Το δεύτερο στάδιο 

ονομάζεται προ-λογικής νόησης και καλύπτει την χρονική περίοδο από τα 2 έως τα 7 

έτη. Το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, αναπαριστά τα αντικείμενα με 

εικόνες και λέξεις και τα κατηγοριοποιεί με βάση ένα μόνο χαρακτηριστικό. 

Παράλληλα, η σκέψη συνεχίζει να είναι εγωκεντρική. Το επόμενο στάδιο ονομάζεται 

στάδιο συγκεκριμένης νόησης και αφορά τα παιδιά 7 έως 11 ετών. Στο συγκεκριμένο 

στάδιο, το παιδί ξεκινά να κατηγοριοποιεί αντικείμενα με βάση περισσότερα του ενός 

χαρακτηριστικά και αρχίζει η λογική σκέψη για αντικείμενα και γεγονότα. Το 

τελευταίο στάδιο είναι αυτό της τυπικής νόησης, το οποίο καλύπτει τις ηλικίες 
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μεταξύ 11 έως 19 ετών και κατά τη διάρκειά του, το παιδί έχει λογική σκέψη και για 

αφηρημένες έννοιες (Seifert & Sutton, 2009).  

Βασιζόμενος στη θεωρία του Piaget, o Schilling (1976) (βλ. σχ. Δράκος & 

Μπίνιας, 2005) προχώρησε στον ανάλογο διαχωρισμό των σταδίων της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης ανάλογα με την ηλικία του ατόμου. Οι φάσεις που 

ξεχώρισε είναι τέσσερις με αρχική την φάση κινητικότητας μέσω του νευρικού 

συστήματος. Στη συνέχεια, ακολουθεί η φάση της κινητικότητας των αισθήσεων, 

μετά η ψυχοκινητικότητα και τέλος το στάδιο της κοινωνικής κινητικότητας.  

Σύμφωνα με τον Schilling, η κίνηση και η αντίληψη επηρεάζονται από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η ανάπτυξη ορίζεται ως μια διαδικασία ένταξης του 

οργανισμού του ανθρώπου στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο Schilling υποστηρίζει 

πως μέσω της επανάληψης των κινήσεων, το άτομο προσαρμόζεται όλο και 

περισσότερο στα περιβαλλοντικά δεδομένα και αρχίζει να αποκτά δεξιότητες 

(Zimmer, 2007). 

6.4. Ψυχοκοινωνική Θεωρία (Erikson) 

Μία ακόμη θεωρία, η οποία επισημαίνει τη σημασία του σώματος, έχει ως 

εναρκτήρια γραμμή τον Erikson. Πιο συγκεκριμένα, ο Erikson ενδιαφέρθηκε  για τον 

τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι αλληλεπιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος 

στην ανάπτυξη του ατόμου (Craig & Baucum, 2007), ενώ υποστήριξε πως η 

διαμόρφωση της προσωπικότητας συντελείται μέσω των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων (Munley, 1977). Για τον λόγο αυτό, η θεωρία του ονομάζεται 

ψυχοκοινωνική (Salkind, 2006). Ακόμη, είναι η πρώτη θεωρία, η οποία αναφέρεται 

στην ανάπτυξη του ανθρώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και αυτή είναι η 

ειδοποιός διαφορά με κάποιες άλλες, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχοδυναμικής 

θεωρίας του Freud (Craig & Baucum, 2007∙ Salkind, 2006).  

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, η κίνηση αποτελεί σημαντική βάση για 

την ανάπτυξη πρακτικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων. Το σώμα είναι ο θεμέλιος 

λίθος των πράξεων και για αυτό οι πράξεις στηρίζονται στις κινητικές εμπειρίες. 

Μέσω των βιωμάτων, το παιδί αποκτά αυτές τις εμπειρίες, τις οποίες συνεχώς 

καλλιεργεί (Klaus, 2011). Γενικά, οι πρώτες εμπειρίες που έχει ένα παιδί είναι 

σωματικές και κινητικές. Σύμφωνα με την ψυχοκινητική οπτική, οι συγκεκριμένες 

εμπειρίες είναι βαρύνουσας σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο το παιδί 
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αντιμετωπίζει τον εαυτό του και τον κόσμο γενικότερα (Klaus, 2011).  Πιο 

αναλυτικά, οι πρώτες εμπειρίες που βιώνει ένα παιδί συμβάλουν στην οικοδόμηση 

μιας δυνατής βάσης που θα επηρεάσει τον τρόπο αντιμετώπισης του κόσμου και τις 

συναισθηματικές εκδηλώσεις για την υπόλοιπη ζωή του, καθώς διαμορφώνουν την 

εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του, αλλά και την αυτοεκτίμησή του. 

Επιπλέον, εκφράζεται συναισθηματικά και δηλώνει τη συναισθηματική του 

κατάσταση (π.χ. χαρά, φόβο) κυρίως μέσω των κινήσεων (Klaus, 2011). Ακόμη, 

άμεσα ή έμμεσα, μέσω της κίνησης το παιδί διαμορφώνει σχέσεις, ενώ παράλληλα 

αποκτά συνείδηση και ανεξαρτησία, καθώς κινείται προς ή μακριά από άλλα άτομα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

7. Διαταραχές της ψυχοκινητικής ανάπτυξης 

Ορισμένα παιδιά προσχολικής ηλικίας παρουσιάζουν δυσκολίες όταν εκτελούν 

συγκεκριμένες ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και 

Στατιστικό Εγχειρίδιο-IV, τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν κάποια ψυχοκινητική 

διαταραχή, δηλαδή μια διαταραχή της κίνησης με ορισμένα χαρακτηριστικά (Foo, 

Chow, Lai, Tsai, Tung, Kuo, & Lin, 2015). Στο παρακάτω κεφάλαιο θα αναλυθεί ο 

όρος της ψυχοκινητικής διαταραχής και θα αναφερθούν ορισμένες ψυχοκινητικές 

διαταραχές και τα χαρακτηριστικά τους. 

 Ο όρος ψυχοκινητική διαταραχή συναντάται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία 

και με διαφορετικές ορολογίες, όπως ψυχοκινητική καθυστέρηση, κινητική 

αδεξιότητα ή αναπτυξιακή καθυστέρηση. Οι ψυχοκινητικές διαταραχές σχετίζονται 

με δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος και αφορούν καθυστερημένη 

ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και γνωστικών, όπως λόγος (Dornelas, Duarte, & 

Magalhães, 2015∙ Dornelas & Magalhães, 2016).  

 Η αντιμετώπιση των ψυχοκινητικών διαταραχών περιλαμβάνει προγράμματα 

εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, ψυχοκινητικής και ειδικής αγωγής 

και πιο σπάνια φαρμακευτικής αγωγής. Γενικά, η έγκαιρη ανίχνευση των 

καθυστερήσεων στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού θα βοηθήσει τους ειδικούς 

να οργανώσουν και να προσαρμόσουν κατάλληλα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά 

προγράμματα (Rosa Neto, Dos Santos, Xabier, & Amaro, 2010). Τα πρόωρα 

προβλήματα που αφορούν την ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι πιθανότερο να 

εντοπιστούν κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα από τους 

εκπαιδευτικούς, προλαμβάνοντας αρνητικές συνέπειες στη μετέπειτα διαδικασία 

μάθησης (Carboni-Román, Del Río Grande, Capilla, Maestú, & Ortiz, 2006). 

Τα αίτια των ψυχοκινητικών διαταραχών είναι πολυπαραγοντικά και μπορεί 

να έχουν γονιδιακό ή/και περιβαλλοντικό υπόβαθρο. Τα παιδιά με ψυχοκινητικές 

διαταραχές δεν έχουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφοράς και τα συμπτώματα 

που εμφανίζουν ενδεχομένως να ποικίλλουν από ήπια μέχρι και σοβαρά (Foo, Chow, 

Lai, Tsai, Tung, Kuo, & Lin, 2015). Μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες στην αδρή 

κινητικότητα (π.χ. περπάτημα, τρέξιμο), στη λεπτή κινητικότητα (π.χ. προβλήματα 

στο συντονισμό των δαχτύλων) ή στον οπτικοκινητικό συντονισμό (π.χ. γραφή, 

ζωγραφική). Επιπλέον, παρατηρούνται δυσκολίες στην οργάνωση και στον 
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προγραμματισμό των ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων και αυτό έχει ως απόρροια τη 

μη ολοκλήρωσή τους και τη μετέπειτα απογοήτευση των παιδιών. Ακόμη, 

παρουσιάζονται προβλήματα όσον αφορά το ρυθμό και τη μυϊκή δύναμη του παιδιού, 

ενώ έχουν αργό ρυθμό και δυσκολεύονται στο ντύσιμο. Επιπλέον, δυσκολεύονται να 

προσανατολιστούν στο χώρο και να κατανοήσουν έννοιες σχετικές με την οργάνωση. 

Οι ψυχοκινητικές δυσκολίες, πολλές φορές, γίνονται αντιληπτές από τη βρεφική 

ηλικία, κυρίως όταν τα βρέφη προσπαθούν να εμπλακούν σε δραστηριότητες 

κινητικού συντονισμού. Επίσης, συνήθως, καθυστερούν να περπατήσουν, να σταθούν 

ή να καθίσουν συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά της ίδιας ηλικίας (Foo, et al., 2015). 

Όσο μεγαλώνουν, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, κάνουν πιο αδέξιες 

κινήσεις, δεν έχουν τόσο σταθερό βάδισμα, σκοντάφτουν ή πέφτουν και γενικά 

δυσκολεύονται στην ισορροπία. Ακόμη, παρατηρούνται δυσκολίες στο ντύσιμο, στο 

δέσιμο των κορδονιών, στη χρήση του ψαλιδιού, στη γραφή και τη ζωγραφική. 

Παράλληλα, επηρεάζεται και ο προφορικός λόγος και η ανάγνωση του παιδιού 

(Dornelas, Duarte, & Magalhães, 2015∙ Dornelas & Magalhães, 2016). Στο παρακάτω 

υποκεφάλαιο θα αναφερθούν πιο αναλυτικά διάφορες ψυχοκινητικές διαταραχές που 

αφορούν στο σωματικό σχήμα, στην αμφιπλευρικότητα, στη δόμηση του χώρου και 

του χρόνου.  

 

7.1. Διαταραχές σωματικού σχήματος 

Οι διαταραχές του σωματικού σχήματος έχουν συνήθως συναισθηματικό υπόβαθρο 

και αναφέρονται στις εξής περιπτώσεις. Αρχικά, ένα παιδί δεν γνωρίζει τα μέρη του 

σώματος, έχει φτωχό ιχνογράφημα και δεν τοποθετεί σε σωστή θέση τα μέρη του 

σώματος. Συγκεκριμένα, πρώτα ζωγραφίζει τις λεπτομέρειες και μετά τα βασικά 

σημεία του σώματος, για παράδειγμα πρώτα ιχνογραφεί τη μύτη και μετά τα πόδια 

(De Meur & Staes, 1990). Επιπλέον, κατά την εκτέλεση κινήσεων και χειρονομιών 

δεν γίνεται σωστή τοποθέτηση των μελών του σώματος. Πιο συγκεκριμένα, 

δυσκολεύεται στη μίμηση κινήσεων, δεν υπάρχει αρμονία και δεν διακρίνει τη θέση 

των μελών του με ακρίβεια. Ακόμη, παρουσιάζει δυσκολίες συντονισμού των 

κινήσεων, ενώ για να προχωρήσει στην εκτέλεση κάποιων κινήσεων, προηγουμένως 

τις σκέφτεται και δεν τις κάνει αυτόματα (De Meur & Staes, 1990). 
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7.2. Διαταραχές αμφιπλευρικότητας 

Μία ακόμη κατηγορία ψυχοκινητικών διαταραχών είναι οι διαταραχές 

αμφιπλευρικότητας. Γίνεται λόγος για διαταραχή αμφιπλευρικότητας όταν τα παιδιά 

αδυνατούν να επιλέξουν ένα από τα δύο χέρια ως κυρίαρχο και δεν γνωρίζουν σε 

επαρκές βαθμό τη διάκριση του δεξιά-αριστερά. Αναλυτικότερα, παρουσιάζουν 

δυσκολίες που σχετίζονται με το συντονισμό κινήσεων, δυσκολίες στην εκμάθηση 

του δεξιά-αριστερά στο σώμα του, αλλά και στην εκτέλεση οδηγιών, οι οποίες 

αναφέρονται στο αριστερό ή δεξί άνω ή κάτω άκρο. Ακόμη, πολλές φορές 

προβαίνουν σε καθρεπτική γραφή. Γενικότερα, η απουσία πλευρίωσης επηρεάζει 

άμεσα το σωματικό σχήμα και ως εκ τούτου δημιουργούνται δυσκολίες στο χωρικό 

προσανατολισμό και την εικόνα του σώματος (Jenkinson, et al., 2008). 

 

7.3. Διαταραχές δόμησης χώρου 

Οι διαταραχές δόμησης του χώρου αναφέρονται στην έλλειψη επαρκούς γνώσης των 

όρων που σχετίζονται με την κίνηση. Ως εκ τούτου το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί 

τα ερεθίσματα του χώρου. Επιπλέον, παρατηρούνται δυσκολίες στην εύρεση 

αντικειμένων και στον προσανατολισμό του, στις κλιμακώσεις μεγεθών, αλλά και 

στις διακρίσεις. Ακόμη, είναι πιθανό να μην διακρίνει τις έννοιες πάνω-κάτω, δεξιά-

αριστερά κλπ. Για παράδειγμα, μπερδεύει το ν και το υ, το 6 με το 9. Συχνά, κάνει 

λάθη στις αριθμητικές πράξεις και δεν διακρίνει το πάνω με το κάτω στις ασκήσεις 

οπτικής αντιδιαστολής, ενώ δεν έχει γραφική κατεύθυνση και μπερδεύει το 12 με το 

21 (De Meur & Staes, 1990). 

 

7.4. Διαταραχές χρονικού προσανατολισμού 

Οι διαταραχές χρονικού προσανατολισμού αφορούν δυσκολίες στη χρονική σειρά και 

τη διαδοχή των γεγονότων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται δυσκολίες διάκρισης 

του πριν, έπειτα και ακόμα, ενώ πολλές φορές το παιδί γράφει με λάθος σειρά τις 

λέξεις. Ακόμη, παρατηρούνται δυσκολίες αντίληψης και διάκρισης των χρονικών 

διαστημάτων. Για παράδειγμα, το παιδί δεν κατανοεί τι γίνεται γρήγορα, τι αργά, τι 

διαρκεί πολύ και τι λίγο. Επιπλέον, παρουσιάζονται ελλείψεις ρυθμού, δυσκολίες στο 

τρέξιμο και στην κατανόηση ορισμένων αριθμητικών πράξεων,  οι οποίες βασίζονται 

στο ρυθμό (π.χ. 1+2+2+2). Τέλος, το παιδί δυσκολεύεται να οργανώσει το χρόνο του 

και αργεί ή δεν οργανώνεται, όταν εκτελεί κάποιες δραστηριότητες. 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι σημαντική η έγκαιρη ανίχνευση των 

ψυχοκινητικών διαταραχών, προκειμένου να οργανωθεί κατάλληλα και σωστά ένα 

πρόγραμμα αντιμετώπισης. Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και το πρόγραμμα 

της ψυχοκινητικής αγωγής, για το οποίο θα γίνει λόγος στο επόμενο κεφάλαιο (Rosa 

Neto, Dos Santos, Xabier, & Amaro, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

8. Ψυχοκινητική αγωγή 

Το νηπιαγωγείο αποτελεί την πρώτη βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, όπου το 

παιδί αποκτά εμπειρίες, οι οποίες επηρεάζουν την ψυχοκινητική συμπεριφορά του. 

Στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής, διαπιστώνονται αρκετές αναπτυξιακές 

διαταραχές που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Ειδικά, τα τελευταία χρόνια, όπως 

αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας με διαταραχές ή περιορισμένη ανάπτυξη στους τομείς της 

κίνησης, της αντίληψης, της βίωσης του σώματος και της κοινωνικής γνώσης 

(Μπίνιας, 2011). Η συγκεκριμένη αύξηση κατέδειξε στους εκπαιδευτικούς την 

αναγκαιότητα για ψυχοκινητική αγωγή, η οποία έχει ενσωματωθεί στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου εδώ και αρκετά χρόνια (Zimmer, 2007). Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς πρέπει να προσφέρουν το 

κατάλληλο περιβάλλον και να δημιουργήσουν ποικίλες ευκαιρίες μάθησης για τα 

νήπια (Venetsanou & Kambas, 2010).  Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

δημιουργηθούν βάσεις έτσι ώστε τα παιδιά να εκτελούν συγκεκριμένες ψυχοκινητικές 

δραστηριότητες στο σχολικό πλαίσιο. Παράλληλα, ο σεβασμός των ατομικών 

χαρακτηριστικών, αλλά και των αναγκών των παιδιών κρίνεται απαραίτητος, 

προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν. Οι ευκαιρίες αυτές μπορούν να δοθούν 

μέσω ενός προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής ενσωματωμένο στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα (Costa, Barcala-Furelos, Abelairas-Gomez, & Arufe-Giraldez, 2015).  

Σκοπός της Ψυχοκινητικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη μιας πολύπλευρης 

προσωπικότητας μέσω διαφορετικών κινητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Πιο 

αναλυτικά, η ψυχοκινητική αγωγή στοχεύει στην εξέλιξη της προσωπικότητας του 

παιδιού και στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του μέσω ποικίλων κινητικών 

ερεθισμάτων. Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό το παιδί να γνωρίζει συνεχώς το 

σώμα του, το χώρο που καταλαμβάνει και να έρχεται σε επαφή με διάφορα υλικά, 

όπως μπάλες, στεφάνια. Επιπλέον, το παιδί χρειάζεται να παίζει με άλλα παιδιά και 

να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Η ψυχοκινητική αγωγή είναι μια προσέγγιση που 

αφορά την εκπαίδευση μέσω της κίνησης και επικεντρώνεται στο βιωματικό τρόπο, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της (Zimmer, 2007∙ Rivas, 2008).  

Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού, αφού 

περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του 
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κάθε παιδιού και στην ηλικιακή του ομάδα. Η διαμόρφωση ενός κατάλληλου 

περιβάλλοντος με αντικείμενα και παιχνίδια προς εξερεύνηση μπορεί να έχει 

τεράστια οφέλη για τις ψυχοκινητικές δεξιότητές του. Στο παρακάτω υποκεφάλαιο θα 

αναλυθεί εκτενέστερα πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι στην ψυχοκινητική αγωγή.  

8.1. Η σημασία του παιχνιδιού στην ψυχοκινητική αγωγή 

Το παιχνίδι αποτελεί πρωταρχική μορφή έκφρασης των παιδιών μαζί με την κίνηση. 

Με συμβολικές πράξεις εκφράζουν τα συναισθήματά τους, επικοινωνούν με τους 

άλλους, αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και αλλάζουν την αυτοεικόνα τους. Πιο 

συγκεκριμένα, το κάθε παιχνίδι αποκτά ένα διαφορετικό, μοναδικό νόημα για το κάθε 

παιδί και έχει το δικό του σκοπό (π.χ. μια καρέκλα μετατρέπεται σε αυτοκίνητο). Η 

επιλογή παιχνιδιών από τα παιδιά βασίζεται στην καθημερινότητά τους ή στη 

φαντασία τους, οι οποίες σχετίζονται με τη ζωή τους. Η αναπαράσταση και η 

επεξεργασία των βιωμάτων τους είναι συχνή μέσα από τα παιχνίδια. Ακόμη, τα τυχόν 

προβλήματα εκφράζονται συμβολικά και με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να τα 

αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, μια διένεξη μπορεί να αντιμετωπιστεί από το παιδί 

μέσω του παιχνιδιού. Η ψυχοκινητική αγωγή βασίζεται στο παιχνίδι, διότι είναι η 

καταλληλότερη μορφή έκφρασης. Το παιδί εκφράζει τις ανησυχίες του, τη χαρά του 

και γενικότερα επικοινωνεί. Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να κινείται ελεύθερα 

και να ασχολείται με ποικίλα κινητικά παιχνίδια (Zimmer, 2007).  

Αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα παιδιών με ψυχοκινητικές διαταραχές 

χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως βασική μέθοδο (Σούλης, 2005), καθώς προκύπτουν 

σημαντικά οφέλη σε πολλούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα, τα παιχνίδια βοηθούν στην 

κατάκτηση της αντίληψης του χώρου και του χρόνου, εξασκούν τη συγκέντρωση-

προσοχή, καλλιεργούν την προσωπικότητα και γενικά συμβάλλουν στην διαμόρφωση 

και ωρίμανση ποικίλων δεξιοτήτων (Zimmer, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

9. Ψυχοκινητική ανάπτυξη διδύμων 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών 

αλλά και παλαιότερων, σχετικά με την ψυχοκινητική ανάπτυξη δίδυμων και μη 

δίδυμων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο σκοπός των συγκεκριμένων ερευνών είναι 

να εξετάσει αν ορισμένες μεταβλητές, όπως η διδυμία, η ηλικία, το φύλο, η σειρά 

γέννησης, επιδρούν στις ψυχοκινητικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Μία από τις παλαιότερες έρευνες που έχουν λάβει χώρα είναι των ερευνητών 

Chrzanowska και Zdanska-Brincken και είχε ως στόχο να παρατηρήσει τις 

ψυχοκινητικές δεξιότητες μεταξύ των διδύμων, μονοζυγωτικών και διζυγωτικών, 

κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους, αλλά και να τις συγκρίνει με εκείνες των 

μη δίδυμων βρεφών. Σύμφωνα με τους μελετητές (1972), υπάρχουν δίδυμοι, των 

οποίων η ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι απόλυτα σύμφωνη με τη χρονολογική τους 

ηλικία, χωρίς να παρουσιάζουν καθυστερήσεις, συγκριτικά με τους μη διδύμους. 

Αναλυτικότερα, η ψυχοκινητική ανάπτυξη των βρεφών που γεννήθηκαν με βάρος 

μεγαλύτερο των 2.300 γραμμαρίων βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με την αντίστοιχη 

φυσιολογική ψυχοκινητική ανάπτυξη των μη δίδυμων βρεφών  Ακόμη, κατά τη 

διάρκεια των πρώτων έξι μηνών, η ψυχοκινητική ανάπτυξη των βρεφών φαίνεται να 

είναι παρόμοια στους μονοζυγωτικούς και στους διζυγωτικούς διδύμους. Επιπλέον, οι 

ψυχοκινητικές δεξιότητες φαίνεται να συνδέονται εντονότερα με το βάρος γέννησης, 

παρά με τη σειρά γέννησης των διδύμων (Chrzanowska & Zdanska-Brincken, 1972). 

Οι συγκεκριμένοι μελετητές δεν παρατήρησαν διαφορές στις ψυχοκινητικές 

δεξιότητες των διδύμων που να οφείλονται στη σειρά γέννησής τους.  

Μία ακόμη έρευνα που εξέτασε εάν ο παράγοντας διδυμία επηρεάζει την 

ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών είναι εκείνη του Ooki (2006). Αναλυτικά, 

στόχος της συγκεκριμένης έρευνας που διεξήχθη στην Ιαπωνία ήταν να εξετάσει εάν 

οι δίδυμοι τείνουν να υστερούν στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη συγκριτικά με τα 

μη δίδυμα παιδιά, καθώς και να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ψυχοκινητική ανάπτυξη των διδύμων. Το δείγμα ήταν αρκετά μεγάλο και 

αποτελούνταν συνολικά από 2.082 ζευγάρια διδύμων σχολικής ηλικίας και τις 

μητέρες τους, το οποίο χωρίστηκε σε δύο περίπου ισάριθμες ομάδες. Το μέσο 

συλλογής δεδομένων αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμβανε 
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ερωτήσεις που αφορούσαν την οικογενειακή δομή, πληροφορίες για τις μητέρες και 

το ιατρικό ιστορικό των γονιών, τη φυσική, γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των 

διδύμων, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς που ενδεχομένως να είχαν. 

Παράλληλα, αναλύθηκαν και έξι πρότυπα ανάπτυξης της αδρής κινητικότητας των 

συμμετεχόντων διδύμων. Έχοντας ως γνώμονα τους γενικούς πληθυσμιακούς 

κανόνες στην Ιαπωνία, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δίδυμοι τείνουν 

να καθυστερούν να κατακτήσουν αρκετά ορόσημα ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Από 

όλες τις μεταβλητές που μετρήθηκαν, η ηλικία κύησης και το βάρος γέννησης φάνηκε 

να είναι οι πιο σημαντικές, οι οποίες επηρέασαν την ψυχοκινητική ανάπτυξη των 

διδύμων. Ακόμη, μεταξύ άλλων και η σειρά γέννησης των διδύμων συντέλεσε σε 

διαφορές της ψυχοκινητικής ανάπτυξης τους. Το πρώτο σε σειρά γέννησης δίδυμο 

παιδί είχε γρηγορότερη ψυχοκινητική ανάπτυξη συγκριτικά με το δεύτερο.  Επιπλέον, 

τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ψυχοκινητική ανάπτυξη εντός του κάθε 

ζευγαριού διδύμων ήταν περισσότερο παρόμοια στους μονοζυγωτικούς συγκριτικά με 

τους διζυγωτικούς διδύμους. Συμπερασματικά, η μελέτη του Ooki αποσαφήνισε και 

επισήμανε ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη των 

διδύμων και τα συμπεράσματα μπορούν να φανούν χρήσιμα στην κατανόηση της 

γενικότερης κινητικής ανάπτυξης τους (Ooki, 2006).  

Η μελέτη των Åkerman και Thomassen (1991) είχε ως στόχο τη μελέτη της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης διδύμων προσχολικής ηλικίας. Για αυτό το λόγο,  

μελέτησαν 34 ζευγάρια δίδυμων ηλικίας 4 ετών με ομοιογενές κοινωνικό υπόβαθρο, 

καλή σχέση μεταξύ των γονιών, καθώς και συνεπή φροντίδα των διδύμων πριν και 

μετά τη γέννησή τους. Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το  εργαλείο 

Griffiths Mental Development Scales, το οποίο χορηγήθηκε σε κάθε δίδυμο 

ξεχωριστά παρουσία των γονιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν καλύτερη 

πορεία ψυχοκινητικής ανάπτυξης των κοριτσιών συγκριτικά με τα αγόρια. Ακόμη, η 

προωρότητα και το βάρος γέννησης φάνηκε να είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη, καθώς οι δίδυμοι με βάρος γέννησης 

μικρότερο των 2,5 κιλών είχαν σημαντικά χαμηλά ποσοστά όσον αφορά την 

ψυχοκινητική τους ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κάποιου είδους διαφορά 

μεταξύ των μονοζυγωτικών και των διζυγωτικών διδύμων.  

Η μελέτη των Yokoyama, Wada, Sugimoto, Saito, Matsybara και Sono 

(2007), που έλαβε χώρα στην Ιαπωνία, είχε ως σκοπό να συγκρίνει την πορεία της 
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ψυχοκινητικής ανάπτυξης δίδυμων και μη δίδυμων παιδιών. Για το συγκεκριμένο 

στόχο επιλέχθηκε δείγμα 14.132 παιδιών, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο υπο-ομάδες 

για την καλύτερη σύγκριση και διερεύνηση. Αναλυτικότερα, στην πρώτη υπο-ομάδα 

ανήκαν μη δίδυμα και δίδυμοι με βάρος γέννησης μεγαλύτερο των 2.500 κιλών και 

στη δεύτερη υπο-ομάδα παιδιά με βάρος μικρότερο των 2.500 κιλών και 

αξιολογήθηκαν στους 4, 18 μήνες και στα 3 έτη. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι δίδυμοι της πρώτης υπο-ομάδας εμφάνισαν καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη των αδρών κινητικών δεξιοτήτων. Επίσης, η μέση ηλικία για την επίτευξη 

των κινητικών οροσήμων ήταν μεγαλύτερη στους διδύμους της πρώτης υπο-ομάδας. 

Ακόμη, παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο υποομάδων όσον αφορά την 

ψυχοκινητική τους ανάπτυξη. Οι μελετητές υποστήριξαν πως οι εβδομάδες κύησης 

και το βάρος γέννησης αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά τη μελέτη ανάπτυξης των διδύμων σε γενικότερο επίπεδο.  

Μία μελέτη κοορτής η οποία αναφέρεται στις διαφορές φύλου και ηλικίας μη 

διδύμων παιδιών είναι εκείνη των  Peyre,  Hoertel,  Bernard, Rouffignac, Forhan,  

Taine και συνεργατών (2019). Πιο αναλυτικά, σκοπός της έρευνας ήταν να 

προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο οι διαφορές φύλου, όσον αφορά την 

ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας, οφείλονται σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες ή/και σε διαφορές στη συναισθηματική, 

συμπεριφορική ή κοινωνική λειτουργία. Για το συγκεκριμένο σκοπό τα παιδιά 

αξιολογήθηκαν αναφορικά με τις λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες στα 2,3 και 

5-6 χρόνια. Η αξιολόγηση έγινε με βάση τις νευροψυχολογικές εξετάσεις των 

παιδιών, αλλά και τις απαντήσεις των γονιών στα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα κορίτσια είχαν περισσότερο 

ανεπτυγμένες τις λεπτές κινητικές τους δεξιότητες συγκριτικά με τα αγόρια στα 2 και 

3 έτη. Ακόμη, στην ηλικία των 5-6 ετών οι παραπάνω διαφορές υπήρχαν αλλά ήταν 

μικρότερου μεγέθους. Συνεπώς, οι διαφορές αμβλύνονταν όσο τα παιδιά μεγάλωναν 

ηλικιακά. Ωστόσο, δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο φύλων όσον αφορά τις αδρές κινητικές δεξιότητες κατά την προσχολική περίοδο. 

Επιπλέον, οι όποιες διαφορές αποδόθηκαν σε αναπτυξιακά πρότυπα και δεν 

συσχετίστηκαν με άλλους παράγοντες. Συμπερασματικά, οι διαφορές φύλου μπορεί 

να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των λεπτών κινητικών 

δεξιοτήτων των παιδιών. 
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Η έρευνα των Gücüyener, Soysal, Arhan, Ergenekon, Aktürk, Turan και 

συνεργατών (2007) είχε ως σκοπό την αξιολόγηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης 

διδύμων και μη, ανάλογα με την ηλικία τους. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιήθηκε το 

εργαλείο Bayley Scales of Infant Development Scales. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

έδειξαν ότι το επίπεδο των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των διδύμων μικρότερης 

ηλικίας ήταν χαμηλότερο από το αντίστοιχο επίπεδο των μη διδύμων ίδιας ηλικίας. 

Ομοίως, τα μη δίδυμα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας είχαν καλύτερες επιδόσεις όσον 

αφορά την ψυχοκινητική ανάπτυξη συγκριτικά με εκείνη των διδύμων ίδιας ηλικίας. 

Επιπλέον, τα μεγαλύτερα δίδυμα και μη δίδυμα παιδιά, είχαν υψηλότερες επιδόσεις 

όσον αφορά τις ψυχοκινητικές δεξιότητες από τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. 

Μια έρευνα που έλαβε χώρα στην Ολλανδία είχε ως σκοπό να εξετάσει εάν το 

φύλο, η ζυγωτική κατάσταση και η σειρά γέννησης των διδύμων επηρέασαν την 

ψυχοκινητική ανάπτυξή τους. Για το συγκεκριμένο στόχο συγκρίθηκαν δίδυμα με μη 

δίδυμα παιδιά ίδιας ηλικίας και οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από τις αναφορές των 

μητέρων τους. Τα κινητικά ορόσημα που αξιολογήθηκαν ήταν εκείνα της στάσης, του 

καθίσματος, του μπουσουλήματος, της στροφής και του περπατήματος. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

επίτευξη κινητικών προτύπων-οροσήμων μεταξύ διδύμων και μη δίδυμων παιδιών. 

Τα κορίτσια μπορούσαν να καθίσουν χωρίς στήριξη λίγο νωρίτερα από τα αγόρια. 

Γενικότερα, όμως, δεν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά το φύλο. Οι διζυγωτικοί 

δίδυμοι μπόρεσαν ταχύτερα να καθίσουν, να μπουσουλίσουν, να σταθούν και να 

περπατήσουν. Συνεπώς, οι διζυγωτικοί δίδυμοι επιτύγχαναν νωρίτερα κινητικές 

δραστηριότητες συγκριτικά με τους μονοζυγωτικούς. Όσον αφορά τη σειρά 

γέννησης, οι δίδυμοι που γεννήθηκαν πρώτα είχαν γρηγορότερη ανάπτυξη κινητικών 

δεξιοτήτων και συγκεκριμένα στη στροφή και στο κάθισμα. Στα κινητικά ορόσημα 

του μπουσουλήματος, της στάσης και του περπατήματος δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (Brouwer, van Beijsterveldt, Bartels, Hudziak, & Boomsma, 

2006). 

Η έρευνα των Fagundes,  Formiga, do Amaral και Linhares (2018) εξέτασε 

την ψυχοκινητική ανάπτυξη διδύμων από 0-6 ετών και σύγκρινε τις διαφορές μεταξύ 

τους σχετικά με τη σειρά γέννησης, μεταξύ άλλων γενικότερων νεογνικών 

μεταβλητών. Οι δίδυμοι που συμμετείχαν, αξιολογήθηκαν βάσει συνεντεύξεων των 

μητέρων, ερωτηματολογίων δημογραφικών στοιχείων και τεστ που αφορά την 
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κινητική ανάπτυξη. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν προέκυψε κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά που να συσχετίζει τη σειρά γέννησης των διδύμων με 

την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη.  

Άλλη μια έρευνα που ασχολήθηκε με τη σειρά γέννησης των διδύμων και την 

ψυχοκινητική τους ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία ήταν εκείνη των Aaltonen, 

Latvala, Rose, Pulkkinen, Kujala, Kaprio και Silventoinen (2015). Πιο συγκεκριμένα, 

οι μελετητές διερεύνησαν εάν η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων των διδύμων στην 

προσχολική και παιδική ηλικία σχετίζεται με τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας 

στην ενήλικη ζωή. Για το σκοπό αυτό συσχετίστηκε και η ψυχοκινητική ανάπτυξη με 

τη σειρά γέννησης των διδύμων. Το δείγμα αποτελούνταν από 3.302 ζευγάρια 

διδύμων, του οποίου η κινητική ανάπτυξη αξιολογήθηκε από τις αναφορές των 

γονιών για τις επιδόσεις του κάθε παιδιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της ψυχοκινητικής ανάπτυξης με τη 

σειρά γέννησης των διδύμων. 

Άλλη μια έρευνα που αφορά το φύλο είναι εκείνη των Martínez-Moreno, 

Imbernon Gimenez και Diaz Suarez (2020). Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν 

η διερεύνηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι 

συμμετέχοντες που έλαβαν χώρα στην έρευνα ήταν 277 παιδιά ηλικίας 3-6 ετών και 

αξιολογήθηκαν με το εργαλείο MCSA (McCarthy Scales of Aptitude). Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο παράγοντας φύλο δεν φάνηκε να 

διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των συμμετεχόντων 

παιδιών, καθώς δεν παρατηρηθήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

ψυχοκινητικές δεξιότητες τους (Martínez-Moreno, et al., 2020). 

Σε μια πρόσφατη έρευνα των Vlachos, Papadimitriou και Bonoti (2014) 

μελετήθηκε η επίδραση της ηλικίας και φύλου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στις 

κινητικές τους δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες αποτελούνταν από 300 παιδιά και πιο 

συγκεκριμένα 154 αγόρια και 146 κορίτσια ηλικίας 60-71 μηνών. Αξιολογήθηκαν σε 

δραστηριότητες οπτικοκινητικού συντονισμού, όπως το πέρασμα μιας χάντρας μέσα 

από μια κλωστή, σε γραφοκινητικές δεξιότητες, όπως αντιγραφή σχημάτων και 

δεξιοτήτων ισορροπίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κορίτσια είχαν καλύτερες 

επιδόσεις στις δραστηριότητες οπτικοκινητικού συντονισμού και στις δραστηριότητες 

γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Αντιθέτως, τα αγόρια είχαν καλύτερες επιδόσεις στις 
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δραστηριότητες ισορροπίας συγκριτικά με τα κορίτσια. Όσον αφορά την επίδραση 

της ηλικίας, εκείνη ήταν μεγαλύτερη στις γραφοκινητικές δραστηριότητες, αφού τα 

μεγαλύτερα παιδιά είχαν καλύτερες επιδόσεις, συγκριτικά με τα μικρότερα.  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτουν λίγα ερευνητικά 

δεδομένα για τις επιδράσεις της διδυμίας, της σειρά γέννησης των διδύμων, της 

ηλικίας και του φύλου στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικά στον 

Ελλαδικό χώρο, τα δεδομένα αυτά είναι ελάχιστα. Η παρούσα ερευνητική εργασία 

σκοπό έχει την κάλυψη μέρους αυτού του κενού γνώσης, προκειμένου να αποτελέσει 

αφορμή για περαιτέρω διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετικά με την ψυχοκινητική 

ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα των διδύμων.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 

10. Μεθοδολογία 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η λεπτομερής ανάλυση των σταδίων 

διεξαγωγής της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή του 

κεφαλαίου περιγράφεται ο σκοπός και οι υποθέσεις, το δείγμα της έρευνας και 

ορισμένα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η 

περιγραφή των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητά τους. Τέλος, καταγράφεται εκτενώς η ερευνητική 

διαδικασία που ακολουθήθηκε, όπως ο σχεδιασμός, η χρονική διάρκεια και οι δείκτες 

στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των υποθέσεων της 

έρευνας.  

 

10.1. Σκοπός και υποθέσεις 

Με βάση τα θεωρητικά αλλά και τα εμπειρικά δεδομένα που αναφέρθηκαν,  

διατυπώθηκε και ο σκοπός της παρούσας έρευνας. Σκοπός της έρευνας, λοιπόν, είναι 

η διερεύνηση και η σύγκριση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης δίδυμων και μη δίδυμων 

παιδιών ηλικίας 4-6 ετών. Για αυτό το λόγο, έγιναν ξεχωριστές αναλύσεις στο 

εργαλείο PDMS-2 και στο ερωτηματολόγιο ψυχοκινητικής ανάπτυξης που 

συμπληρώθηκε από τους γονείς.  

Οι ερευνητικές υποθέσεις  που προκύπτουν είναι πέντε και είναι οι εξής: 

1) Ο παράγοντας διδυμία σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών 

ηλικίας 4-6 ετών 

2) Η σειρά γέννησης των διδύμων σχετίζεται με την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη 

3) Η ηλικία σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη των δίδυμων και των μη 

δίδυμων παιδιών 

4) Υπάρχουν διαφορές φύλου σε κάθε ομάδα παιδιών (δίδυμοι και μη δίδυμοι) 

5) Τα κορίτσια και των δύο ομάδων (δίδυμοι και μη δίδυμοι) είναι πιο ανεπτυγμένα 

ψυχοκινητικά και στις δύο ομάδες 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων έγιναν στατιστικές αναλύσεις ξεχωριστά για το 

εργαλείο PDMS-2 και για το ερωτηματολόγιο ψυχοκινητικής ανάπτυξης των γονέων. 
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10.2. Συμμετέχοντες 

Αρχικά, το πλαίσιο δειγματοληψίας οριοθετήθηκε στα δημόσια και ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία των Νομών Ρεθύμνου και Ηρακλείου Κρήτης. Για την εύρεση των 

συμμετεχόντων συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης των Νομών της Κρήτης σχετικά με την ύπαρξη διδύμων στα διάφορα 

νηπιαγωγεία των περιοχών. Για την επιλογή του δείγματος έγινε συμπτωματική 

δειγματοληψία ή δειγματοληψία ευκολίας (Creswell, 2011). Η ερευνήτρια διέμενε 

μόνιμα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο αποτελούσε μια 

μεγάλη αστική περιοχή στην οποία είχε εύκολη πρόσβαση. Πιο αναλυτικά, η έρευνα 

διεξήχθη σε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο του Νομού Ρεθύμνης αστικής περιοχής, από το 

οποίο συμμετείχαν 15 παιδιά και σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο αγροτικής περιοχής 

στο Νομό Ρεθύμνης, από το οποίο πήραν μέρος στην έρευνα 13 παιδιά. Από το Νομό 

Ηρακλείου Κρήτης επιλέχθηκε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο αστικής περιοχής, από το 

οποίο συμμετείχαν 10 παιδιά. Συνολικά, έλαβαν μέρος στην έρευνα τρία νηπιαγωγεία 

από τα οποία επιλέχθηκαν 38 παιδιά ηλικίας 48-71 μηνών από τη λίστα των 

εγγεγραμμένων μαθητών των νηπιαγωγείων. Πιο συγκεκριμένα, για τον σκοπό της 

έρευνας, επιλέχθηκαν 18 (47,7%) δίδυμοι και 20 μη δίδυμοι με μέση ηλικία τους 64,5 

μήνες. Για την επιλογή  των παιδιών, λήφθηκε υπόψη η ηλικία τους, προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στο ηλικιακό εύρος (48-71 μηνών) που οριοθετήθηκε, καθώς και 

όπως προβλέπεται από το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, το Peabody Developmental 

Motor Scales 2 (από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως  PDMS- 2). Από το σύνολο 

των συμμετεχόντων το 55,3% ήταν αγόρια και το υπόλοιπο 44,7% κορίτσια. 

Επιπλέον, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, μιλούσαν άριστα την ελληνική γλώσσα, 

χωρίς απαραίτητα να είναι η μητρική τους, προκειμένου να περιοριστούν τα 

προβλήματα μη ομαλής επικοινωνίας της ερευνήτριας με τους συμμετέχοντες. 

Επιπρόσθετα, τα παιδιά δεν είχαν αναπτυξιακές διαταραχές, διαγνωσμένα κινητικά, 

οπτικά ή ακουστικά προβλήματα, καθώς και ψυχιατρικές ασθένειες.  Οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν εξ αρχής από τις συζητήσεις με τις 

νηπιαγωγούς των Νηπιαγωγείων που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 

Επιπρόσθετα, επιλέχθηκαν παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών, καθώς η 

συγκεκριμένη ηλικία αποτελεί μία από τις κρισιμότερες περιόδους στη ζωή ενός 

ανθρώπου, διότι κατά τη διάρκειά της, αναπτύσσονται ταχύτατα οι κινητικές 

δεξιότητες (Gallahue, 2002). Σύμφωνα με τον Gallahue (2002), η ανάπτυξη των 

κινητικών δεξιοτήτων κατά τη συγκεκριμένη ηλικία ενέχει βαρύνουσα σημασία για 
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πολλούς τομείς της γενικότερης ανάπτυξης του ατόμου. Στη συνέχεια, η επιλογή των 

συμμετεχόντων με το συγκεκριμένο εύρος ηλικίας (48-71 μηνών) έδωσε τη 

δυνατότητα να συγκριθούν τα αποτελέσματα της έρευνας με εκείνα άλλων ερευνητών 

σχετικά με τις διαφοροποιήσεις των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των παιδιών 4-6 ετών 

ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν οριστεί στην παρούσα έρευνα. Συνεπώς, η επιλογή 

των συμμετεχόντων έγινε με βάση την ύπαρξη της διδυμίας και την ηλικία των 

παιδιών, όπως αυτή προβλέπεται από το τεστ που χρησιμοποιήθηκε, το PDMS- 2, 

καθώς και της μη ύπαρξης κινητικών προβλημάτων. 

Από τον αρχικό συνολικό πληθυσμό των διδύμων, ο οποίος ήταν 20 παιδιά 

(10 ζευγάρια) κατέληξε να είναι 18, καθώς οι γονείς του ενός ζευγαριού διδύμων δεν 

προσκόμισαν τη γραπτή τους συγκατάθεση, οπότε δεν μπορούσαμε να 

προχωρήσουμε στην εξέτασή τους.  

 

10.3. Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικά εργαλεία. 

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ψυχοκινητικής ανάπτυξης, το οποίο 

συμπληρώθηκε από τους γονείς. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο PDMS-

2, το οποίο συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο 

δημογραφικών στοιχείων. Αρχικά,  χορηγήθηκε στους γονείς ένα έντυπο συναίνεσης, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα, συνοδευόμενο 

από ένα ερωτηματολόγιο. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο δημογραφικών 

στοιχείων περιλάμβανε τους εξής τομείς: 1) γενικά στοιχεία της οικογενειακής 

κατάστασης του παιδιού, όπως τόπος κατοικίας, μορφωτικό επίπεδο των γονιών και 

τα επαγγέλματά τους 2) γενικά στοιχεία του παιδιού, όπως φύλο, ημερομηνία 

γέννησης, 3) ιστορικό γέννησης, όπως διάρκεια κύησης, μέθοδος τοκετού, βάρος του 

παιδιού και 4) η τρέχουσα κατάσταση φυσικής ανάπτυξης, όπως τυχόν προβλήματα 

όρασης, ακοής, λόγου, κινητικά, αλλεργιών, εγκεφαλικής παράλυσης, καθώς και η 

πιθανότητα λήψης φαρμακευτικής αγωγής. Το ερωτηματολόγιο δημογραφικών 

στοιχείων διατίθεται στο παράρτημα (βλ. σχ. Παράρτημα Α). 

Παράλληλα, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου κριτηρίου στα ελληνικά 

δεδομένα, που να εκτιμά, μέσα από την άποψη των γονιών, το επίπεδο των 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, οδήγησε στη σύνθεση 

ενός ερωτηματολογίου για την ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών. 

Μελετώντας τη διδακτορική διατριβή της Ζαγοριανού  (2007), με θέμα την πρώιμη 
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ανίχνευση ψυχοκινητικών δυσκολιών παιδιών προσχολικής ηλικίας, βασιστήκαμε 

στις περισσότερες ερωτήσεις (ερωτήσεις 3 και 5 έως 34) του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα, κάνοντας αλλαγές προκειμένου να 

δημιουργηθεί εκ νέου το ερωτηματολόγιο που θα ανταποκρίνεται στο σκοπό της 

παρούσας έρευνας. Τα θεματικά πεδία που αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα του 

ερωτηματολογίου είναι η αδρή, η λεπτή κινητικότητα, η αυτοεξυπηρέτηση και η 

συγκέντρωση-προσοχή, ενώ κάθε πεδίο αποτελείται από συγκεκριμένα ερωτήματα. 

Το αρχικό σύνολο των ερωτήσεων που αφορούσαν τα παραπάνω ανερχόταν στις 33, 

ενώ έπειτα από τον έλεγχο Cronbach a, οι αξιοποιήσιμες ερωτήσεις ήταν 32. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά την ανάλυση των δεδομένων ελέγχθηκε ο συντελεστής άλφα 

(cronbach a), ο οποίος υπολόγισε την εσωτερική συνέπεια των απαντήσεων για κάθε 

κατηγορία ερωτήσεων. Ο έλεγχος έδειξε πως υπάρχει καλή εσωτερική αξιοπιστία με 

α=0,873 για την κατηγορία των ερωτήσεων που αφορούν την αδρή κινητικότητα, 

επαρκή με α=0,7 για την κατηγορία της λεπτής κινητικότητας μετά την αφαίρεση της 

ερώτησης, επαρκή με α=0,75 για την κατηγορία της αυτοεξυπηρέτησης και τέλος 

καλή εσωτερική αξιοπιστία με α=0,863 για την κατηγορία που αφορά τη 

συγκέντρωση-προσοχή, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. Η εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου στηρίζεται στη θεωρητική και 

βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Αναλυτικά, οι ερωτήσεις του θεματικού πεδίου ήταν 16 

για την αδρή κινητικότητα, 7 για τη λεπτή κίνηση, 3 για την αυτοεξυπηρέτηση και 6 

για τη συγκέντρωση-προσοχή. Ακόμη, η εκτίμηση της κάθε ερώτησης έγινε σε 

τρίβαθμη κλίμακα από το «καθόλου στο πολύ». Πιο συγκεκριμένα, ο κωδικός 0 

αφορούσε την απάντηση «καθόλου», ο κωδικός 1 την απάντηση «μερικές φορές» και 

ο κωδικός 2 την απάντηση «πολύ». Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο για την 

ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών, διατίθεται στο παράρτημα (βλ. 

σχ. Παράρτημα Β). 

 

Πίνακας 1  

Συντελεστής άλφα (cronbach) για τις μεταβλητές "Αδρή Κινητικότητα", "Λεπτή 

Κινητικότητα", "Αυτοεξυπηρέτηση" και "Συγκέντρωση-προσοχή" για ερωτηματολόγιο 

γονέων 

Μεταβλητή 
Συντελεστής άλφα 

(cronbach) 
Αριθμός ερωτήσεων 

Αδρή κινητικότητα 0,873 16 
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Λεπτή κινητικότητα 0,7 7 

Αυτοεξυπηρέτηση 0,75 3 

Συγκέντρωση-

προσοχή 
0,863 6 

   

Το επόμενο βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας είναι το Peabody Developmental Motor Scales – 2η έκδοση 

(PDMS-2), το οποίο σταθμίστηκε για χρήση στην Ελλάδα. Το PDMS-2 είναι η 

αναθεωρημένη έκδοση του αρχικού PDMS, το οποίο αναπτύχθηκε και δημοσιεύτηκε 

το 1983 από τους Folio και Fewell. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το PDMS-2 είναι 

ένα τυποποιημένο όργανο που περιλαμβάνει αξιόπιστες και έγκυρες κλίμακες (Folio 

& Fewell, 2000). Γενικά, χρησιμοποιείται κυρίως για ατομική αξιολόγηση, αλλά 

έχουν γίνει προσαρμογές προκειμένου να είναι εφικτές και οι ομαδικές αξιολογήσεις.  

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του συγκεκριμένου εργαλείου έχουν αναλυθεί 

διεξοδικά και βελτιστοποιηθεί (Folio & Fewell, 2000). Γενικός στόχος του PDMS-2 

είναι να εκτιμήσει την κινητική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και να δημιουργήσει 

προγράμματα για παιδιά με ψυχοκινητικά προβλήματα. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη 

του την ωρίμανση του σώματος και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

συνυπάρχουν.  

Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολογεί δεξιότητες λεπτής και 

αδρής κινητικότητας των παιδιών από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 71 μηνών. 

Αποτελείται από δύο μεγάλες ενότητες, οι οποίες είναι χωρισμένες σε έξι υπο-

ενότητες. Ειδικότερα, η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τις δοκιμασίες αδρής 

κινητικότητας που αποτελούνται από τα αντανακλαστικά (περιοχή για βρέφη που δεν 

αξιολογήθηκε στην παρούσα έρευνα), την ευστάθεια, την ικανότητα κίνησης στο 

χώρο (μετατόπιση) και  τον χειρισμό αντικειμένων. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 

δοκιμασίες λεπτής κινητικότητας και πιο συγκεκριμένα από το πιάσιμο-λαβή και τον 

οπτικο-ακουστικό συντονισμό.   

Γενικά, το PDMS-2 περιλαμβάνει 249 υποδοκιμασίες, εκ των οποίων οι 151 

δοκιμασίες αφορούν τις αδρές κινήσεις, ενώ οι υπόλοιπες 98 αφορούν τις λεπτές 

κινητικές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 30 δοκιμασίες ευστάθειας, 

89 δοκιμασίες μετατόπισης, 24 δοκιμασίες που αφορούν το χειρισμό αντικειμένων, 

72 δοκιμασίες οπτικοκινητικού συντονισμού και τέλος 26 δοκιμασίες πιασίματος. 
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Κάθε υποδοκιμασία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με: α) την ηλικία κατά την 

οποία τουλάχιστον 50% του κανονικού δείγματος απέκτησε την εξεταζόμενη 

ικανότητα, β) την πλήρη περιγραφή της δοκιμασίας, γ) την αρχική θέση στην οποία 

θα βρεθεί το εξεταζόμενο παιδί, δ) την απεικόνιση της δραστηριότητας, ε) τα 

κριτήρια βαθμολόγησης και στ) τα υλικά (Fewell & Folio, 2000a). Αριστερά του 

εργαλείου αναγράφεται το σημείο εισόδου, δηλαδή η κατάλληλη ηλικία σε μήνες για 

την εκτέλεση μιας άσκησης. Υπάρχει το “βασικό επίπεδο”, το οποίο αφορά την 

ακολουθία τριών διαδοχικών στοιχείων με βαθμολογία 2 και το “ανώτατο όριο”, το 

οποίο καθορίζεται, όταν η υποενότητα βαθμολογείται με 0 για τρεις διαδοχικές 

δοκιμασίες. Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολόγηση των δοκιμασιών πραγματοποιείται με 

κλίμακα 3 βαθμών, από το μηδέν έως το δύο.  Αν το παιδί πετύχει πλήρως τα 

κριτήρια μιας δοκιμασίας, βαθμολογείται με τον βαθμό «2».  Επιπρόσθετα,  

βαθμολογείται με βαθμό «1»  αν δεν μπορεί να εκτελέσει σε ικανοποιητικό βαθμό 

την δοκιμασία, δηλαδή εάν δεν πληροί όλα τα κριτήρια της. Με βαθμό «0»  

αξιολογείται  το παιδί όταν είτε δεν δύναται να εκτελέσει τη δοκιμασία είτε δεν 

πληροί καθόλου τα κριτήρια της.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου έγινε με βάση τις μελέτες 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες. Όλες οι 

υπο-δοκιμασίες του PDMS-2 έχουν δείξει επαρκείς δείκτες αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνοχής (a= 0,89-0,95). Επιπλέον, η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων του 

εργαλείου έχει σημειωθεί πως είναι μεταξύ του 0,73 έως 0,96 και η αξιοπιστία μεταξύ 

των παρατηρητών/βαθμολογητών κυμαίνεται από 0,96-0,99. Όσον αφορά την 

εγκυρότητα του εργαλείου, όλες οι υπο-δοκιμασίες έχουν δείξει καλή εσωτερική 

εγκυρότητα (0,76-0,95) (Fewell & Folio, 2000a). Το PDMS-2 είναι ευρέως 

αναγνωρισμένο, ενώ συνδυάζει αξιολόγηση με προγραμματισμένη παρέμβαση 

προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Ο σημαντικότερος 

λόγος επιλογής του προαναφερθέντος εργαλείου είναι το γεγονός ότι διαθέτει 

ξεχωριστές κλίμακες μέτρησης των αδρών και των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο τεστ δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, ενώ είναι 

σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Αυτός καθίσταται ένας επιπλέον λόγος 

επιλογής του, προκειμένου να γίνει γνωστό στη χώρα μας και ιδίως στην ελληνική 

επιστημονική κοινότητα.   
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10.4. Ερευνητική διαδικασία 

Αρχικά, πριν την χορήγηση και την εφαρμογή των εργαλείων της έρευνας,  

προηγήθηκαν οι διαδικασίες χορήγησης αδειών από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, την Επιτροπή Δεοντολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και τις προϊστάμενες των νηπιαγωγείων που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα. Μετά την έγκριση των αδειών από τους προαναφερθέντες 

φορείς, ακολούθησε η χορήγηση των εντύπων συναίνεσης των γονιών και των 

ερωτηματολογίων στα νηπιαγωγεία. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν προσεκτικά τα 

φύλλα καταγραφής του εργαλείου PDMS-2, καθώς και το εγχειρίδιο με τις οδηγίες 

χρήσης. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο βαθμολόγησης της κάθε 

υποενότητας και έπειτα συλλέχθηκαν τα απαιτούμενα υλικά που χρειάζονται για την 

έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα συνιστώμενα 

από τους συγγραφείς του PDMS-2, τα οποία ήταν τα εξής: στρώματα γυμναστικής, 

μπουκαλάκια, κόλλες Α4, κολλητική ταινία, κόλλες Α4 με σχεδιασμένα σχήματα και 

γραμμές, μία λωρίδα με κουμπιά, σκοινί, ψαλίδια, χρονόμετρο, δημητριακά, μπαλάκι 

του τένις και μπάλα.  

Για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης και βαθμολόγησης του εργαλείου,  

πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές μετρήσεις σε συγγενικά πρόσωπα ηλικίας 5 ετών 

προκειμένου να επέλθει εξοικείωση με το εργαλείο, τα οποία εξαιρέθηκαν από το 

δείγμα της έρευνας. Παράλληλα, εκτός από την πιλοτική μελέτη, υπήρξε εξοικείωση 

στη χορήγηση του εργαλείου στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών και 

συγκεκριμένα για τη συλλογή δεδομένων της πτυχιακής εργασίας της ερευνήτριας 

(Καλημέρη, 2018). Η διεξαγωγή της έρευνας σε κάθε νηπιαγωγείο, ακολούθησε 

κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Αρχικά, η ερευνητική διαδικασία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του σχολικού 

προγράμματος, το οποίο ξεκινά στις 8.15 και ολοκληρώνεται στις 13.00. Πριν από 

κάθε επίσκεψη της ερευνήτριας, τα παιδιά ήταν ενήμερα για την άφιξή της από την 

υπεύθυνη νηπιαγωγό του κάθε τμήματος. Έπειτα, δόθηκαν κάποιες πληροφορίες στα 

παιδιά, εξηγώντας τους ότι θα πάρουν μέρος σε κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες θα 

είναι σαν μικρά παιχνίδια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία με 

μεγαλύτερη ηρεμία. Στη συνέχεια, κάθε παιδί ξεχωριστά ερχόταν σε μία ειδικά 

διαμορφωμένη αίθουσα με αρκετή ησυχία, συνήθως κοντά στην βασική αίθουσα 

διδασκαλίας του νηπιαγωγείου. Ο χώρος τροποποιήθηκε με βάση τις απαιτήσεις του 
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εργαλείου, ενώ μέσα στην αίθουσα υπήρχαν τα υλικά, μακριά από το οπτικό πεδίο 

του εξεταζόμενου παιδιού.  

Στην αρχή κάθε αξιολόγησης, δημιουργούνταν κλίμα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης, προκειμένου το παιδί να αισθανθεί άνετα. Ανάλογα με την ηλικία του 

κάθε παιδιού, η αξιολόγηση άρχιζε από το ηλικιακό σημείο έναρξης για κάθε 

υποενότητα. Δόθηκαν οι απαιτούμενες οδηγίες στο παιδί, χρονομετρήθηκαν, όπου 

ήταν απαραίτητο και γινόταν καταγραφή της βαθμολογίας στο φύλλο.  

Σε μερικές περιπτώσεις πραγματοποιούνταν ένα διάλειμμα πέντε λεπτών 

προκειμένου να ξεκουραστεί το νήπιο και να μπορεί να συνεχίσει με μεγαλύτερη 

ευκολία και ενδιαφέρον. Για να θεωρηθεί έγκυρη η χορήγηση του εργαλείου, έπρεπε 

αρχικά το παιδί να κατακτήσει το «βασικό επίπεδο», δηλαδή να βαθμολογηθεί με τον 

αριθμό «2» σε τρεις συνεχόμενες δοκιμασίες. Η βαθμολόγηση της κάθε υποενότητας 

σταματούσε, όταν επερχόταν το «ανώτατο όριο», δηλαδή όταν το παιδί είχε τρεις 

συνεχόμενες μηδενικές βαθμολογίες στις δοκιμασίες. Η μέση διάρκεια υλοποίησης 

του τεστ υπολογίστηκε περίπου στα 35-40 λεπτά για κάθε παιδί. 

 

10.5. Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Με τη χρήση του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov ελέγχθηκαν οι κατανομές των 

ποσοτικών μεταβλητών ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους. Για εκείνες 

που κατανέμονταν κανονικά, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές (mean) και οι τυπικές 

αποκλίσεις (Standard Deviation=SD) για την περιγραφή τους, ενώ για εκείνες που δεν 

κατανέμονταν κανονικά χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον και οι διάμεσοι (median) και τα 

ενδοτεταρτημοριακά εύρη (interquartilerange). Οι απόλυτες (Ν) και οι σχετικές (%) 

συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών. Για τη 

σύγκριση του φύλου μεταξύ διδύμων και μη, χρησιμοποιήθηκε το Pearson’s χ2 test. 

Για τη σύγκριση της ηλικίας μεταξύ δίδυμων και μη δίδυμων χρησιμοποιήθηκε το 

Student’s t-test. Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ δυο ομάδων 

χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό κριτήριο Mann-Whitney. Ακόμη, για τον έλεγχο 

της σχέσης δυο ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

του Spearman(r). Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η στατιστική 

σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05, ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.0. Τέλος, για τη διερεύνηση των υποθέσεων έγιναν 
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στατιστικές αναλύσεις ξεχωριστά για το εργαλείο PDMS-2 και για το 

ερωτηματολόγιο ψυχοκινητικής ανάπτυξης των γονέων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ 

11. Αποτελέσματα 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 38 παιδιά από τους νομούς Ρεθύμνης και 

Ηρακλείου Κρήτης. Στον πίνακα 2 φαίνονται τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων παιδιών. Τα αποτελέσματα από τη συγκέντρωση των δημογραφικών 

δεδομένων έδειξαν πως από τα 38 παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα,  τα 18  

(47,4%) ήταν δίδυμοι και τα υπόλοιποι 20 (52,6%) ήταν μη δίδυμα. Ακόμη, όσον 

αφορά το φύλο, το 55,3% των παιδιών ήταν αγόρια και το 44,7% κορίτσια. Η μέση 

ηλικία των παιδιών ήταν 64,5 μήνες (SD=5,6 μήνες). Οι μισοί από τους διδύμους 

ήταν πρώτοι σε σειρά γέννησης και οι υπόλοιπα μισοί ήταν δεύτεροι.  

Πίνακας 2  

Δημογραφικά Στοιχεία Παιδιών 

  N (%) 

Φύλο αγόρι 21(55,3) 

κορίτσι 17 (44,7) 

Ηλικία (μήνες), μέση τιμή (SD) 64,5 (5,6) 

Σειρά γέννησης 

εξεταζόμενου διδύμου 

1 9 (50,0) 

2 9 (50,0) 

Παιδί δίδυμο 18 (47,4) 

μη δίδυμο 20 (52,6) 

 

Για τη σύγκριση των φύλων των δύο ομάδων παιδιών, διδύμων και μη, έχουμε τις 

εξής υποθέσεις:  

Η0: Δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά τα ποσοστά αγοριών και κοριτσιών μεταξύ 

διδύμων και μη. 

 Η1: Διαφέρουν στατιστικά σημαντικά τα ποσοστά αγοριών και κοριτσιών μεταξύ 

διδύμων και μη. 

Με βάση το δεύτερο πίνακα τιμών, παρατηρείται ότι το ποσοστό των δίδυμων 

κοριτσιών ήταν 22,2%, ενώ των μη δίδυμων παιδιών ήταν σημαντικά υψηλότερο και 

πιο συγκεκριμένα ήταν 65,0% με χ2(1)=7,01 και p=0,008 (Πίνακας 2). Όσον αφορά 

την ηλικία των παιδιών, ήταν παρόμοια σε δίδυμους και μη δίδυμους, με t(36)=-0,43, 

και p=0,668.  
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Πίνακας 3 

Φύλο και Ηλικία Δίδυμων και μη Δίδυμων 

  

Παιδί 

δίδυμο μη δίδυμο 

N (%) N (%) 

Φύλο αγόρι 14 (77,8) 7 (35,0) 
κορίτσι 4 (22,2) 13 (65,0) 

Ηλικία (μήνες), μέση τιμή 

(SD) 64,1 (5,4) 64,9 (5,8) 

 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικά εργαλεία, το ερωτηματολόγιο 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης που απευθυνόταν στους γονείς και το εργαλείο PDMS-2, 

που απευθυνόταν στα παιδιά. Στα παρακάτω υποκεφάλαια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων για τη διερεύνηση των υποθέσεων 

ξεχωριστά για το ερωτηματολόγιο και το PDMS-2. Στην αρχή παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους 

γονείς και στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα από το εργαλείο PDMS-2 που 

συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια. 

11.1. Εκτίμηση γονιών για κατάσταση παιδιών 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γονιών, οι οποίες προκύπτουν από το 

ερωτηματολόγιο ψυχοκινητικής ανάπτυξης, το συνολικό σκορ αδρής κινητικότητας 

των παιδιών κυμαινόταν από 19 μέχρι 32 μονάδες, με τη μέση τιμή να είναι 29,1 

μονάδες (SD=3,8 μονάδες), όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. Το συνολικό σκορ λεπτής 

κινητικότητας των παιδιών κυμαινόταν από 8 μέχρι 14 μονάδες, με τη μέση τιμή να 

είναι 12,5 μονάδες (SD=1,6 μονάδες). Ακόμη, το συνολικό σκορ αυτοεξυπηρέτησης 

κυμαινόταν από 3 μέχρι 6 μονάδες, με τη μέση τιμή να είναι 5,6 μονάδες (SD=0,9 

μονάδες) και τέλος το συνολικό σκορ συγκέντρωσης-προσοχής κυμαινόταν από 2 

μέχρι 12 μονάδες, με τη μέση τιμή να είναι 10,3 μονάδες (SD=2,6 μονάδες).  

 

Πίνακας 4 

Περιγραφικά Μέτρα των  Βαθμολογιών των Γονιών  

  
Ελάχιστη 

τιμή 
Μέγιστη 

τιμή 
Μέση τιμή 

(SD) 
Διάμεσος 

(ενδ. Εύρος) 

Συνολικό σκορ αδρής κινητικότητας 19,0 32,0 29,1 (3,8) 30,5 (28 ─ 32) 
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ερωτηματολογίου 

Συνολικό σκορ λεπτής 

κινητικότητας ερωτηματολογίου 
8,0 14,0 

12,5 (1,6) 13 (11 ─ 14) 
Συνολικό σκορ αυτοεξυπηρέτησης 

ερωτηματολογίου 
3,0 6,0 

5,6 (0,9) 6 (6 ─ 6) 
Συνολικό σκορ συγκέντρωσης-

προσοχής ερωτηματολογίου 
2,0 12,0 

10,3 (2,6) 12 (9 ─ 12) 
 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση εάν ο παράγοντας διδυμία σχετίζεται με 

την ψυχοκινητική ανάπτυξη, συγκρίθηκαν οι βαθμολογίες των γονιών μεταξύ 

δίδυμων και μη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.  

Από τις υποθέσεις που έχουν τεθεί παραπάνω για την έρευνα, όπως αναφέρθηκε, 

προκύπτει το παρακάτω ζεύγος στατιστικών υποθέσεων ελέγχου: 

Η0: Δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά οι βαθμολογίες μεταξύ δίδυμων και μη 

παιδιών 

Η1: Διαφέρουν στατιστικά σημαντικά οι βαθμολογίες μεταξύ δίδυμων και μη παιδιών 

Από τη σύγκριση προέκυψε πως το συνολικό σκορ αδρής κινητικότητας ήταν 

σημαντικά χαμηλότερο στους διδύμους, z=-2,10, p=0,036 (Γράφημα 1). Αντιθέτως τα 

σκορ λεπτής κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης και συγκέντρωσης-προσοχής ήταν 

παρόμοια σε δίδυμους και μη δίδυμους, p>0,05, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.  

Πίνακας 5 

Βαθμολογίες των Γονιών για Δίδυμα και μη Δίδυμα Παιδιά  

  

Παιδί  

δίδυμο μη δίδυμο  

Μέση τιμή  

(SD) 
Διάμεσος 

(ενδ. Εύρος) 
Μέση 

τιμή (SD) 
Διάμεσος  

(ενδ. Εύρος) 
Z 

Συνολικό σκορ αδρής 

κινητικότητας ερωτηματολογίου 
27,9 (4,4) 30 (27 ─ 31) 30,1 (2,9) 31,5 (29,5 ─ 32) -2,10* 

Συνολικό σκορ λεπτής 

κινητικότητας ερωτηματολογίου 
12,1 (1,8) 12 (11 ─ 14) 12,9 (1,4) 13 (12 ─ 14) -1,54 

Συνολικό σκορ αυτοεξυπηρέτησης 

ερωτηματολογίου 
5,6 (1) 6 (6 ─ 6) 5,6 (0,8) 6 (5,5 ─ 6) -0,12 

Συνολικό σκορ συγκέντρωσης-

προσοχής ερωτηματολογίου 
9,9 (2,5) 11,5 (7 ─ 12) 10,6 (2,7) 12 (10 ─ 12) -0,80 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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Γράφημα 1. Συνολικό σκορ αδρής κινητικότητας ερωτηματολογίου σε δίδυμα και μη 

δίδυμα παιδιά 

Προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση εάν η σειρά γέννησης των δίδυμων 

σχετίζεται με την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη, συγκρίθηκαν οι βαθμολογίες από το 

ερωτηματολόγιο των γονιών μεταξύ πρωτότοκων και δευτερότοκων δίδυμων, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 6. 

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι:  

 Η0: Δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά οι βαθμολογίες μεταξύ πρωτότοκων και 

δευτερότοκων παιδιών 

 Η1: Διαφέρουν στατιστικά σημαντικά οι βαθμολογίες μεταξύ πρωτότοκων και 

δευτερότοκων παιδιών 

Από  τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων, βρέθηκε ότι ήταν παρόμοια τα 

σκορ αδρής κινητικότητας, λεπτής κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης και 

συγκέντρωσης-προσοχής και στις δύο ομάδες, p>0,05.  

 

 

 



74 
 

Πίνακας 6 

Βαθμολογίες των Γονιών, ανάλογα με τη Σειρά Γέννησης των Δίδυμων Παιδιών  

  Σειρά γέννησης εξεταζόμενου διδύμου  

 1o 2o  

  

Μέση τιμή 

(SD) 

Διάμεσος 

(ενδ. Εύρος) 

Μέση 

τιμή 

(SD) 

Διάμεσος 

(ενδ. Εύρος) Z 

Συνολικό σκορ αδρής 

κινητικότητας ερωτηματολογίου 27,8 (4,9) 30 (27 ─ 31) 28,1 (4) 30 (27 ─ 31) -0,05 

Συνολικό σκορ λεπτής 

κινητικότητας ερωτηματολογίου 12,2 (1,6) 12 (11 ─ 14) 11,9 (2) 12 (11 ─ 14) -0,14 

Συνολικό σκορ αυτοεξυπηρέτησης 

ερωτηματολογίου 5,6 (1) 6 (6 ─ 6) 5,6 (1) 6 (6 ─ 6) 0,00 

Συνολικό σκορ συγκέντρωσης-

προσοχής ερωτηματολογίου 10,1 (2,4) 11 (8 ─ 12) 9,8 (2,8) 12 (7 ─ 12) 0,00 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 Για να διερευνηθεί εάν η ηλικία σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη των 

δίδυμων και μη δίδυμων παιδιών, συγκρίθηκαν οι ηλικίες των παιδιών και των δύο 

ομάδων με τις βαθμολογίες τους. 

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι:  

 Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των βαθμολογιών με την ηλικία  

 Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των βαθμολογιών με την ηλικία 

Από τα αποτελέσματα βρέθηκε πως σημαντική ήταν η συσχέτιση της ηλικίας μόνο με 

το σκορ λεπτής κινητικότητας, r=,45, p=,005, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 

υποδηλώνοντας ότι όσο μεγαλύτερα σε ηλικία ήταν τα παιδιά τόσο υψηλότερο ήταν 

το σκορ λεπτής κινητικότητας (Γράφημα 2). Η ηλικία δεν βρέθηκε να σχετίζεται 

σημαντικά με τις υπόλοιπες βαθμολογίες, p>,05. 

Πίνακας 7 

Συντελεστές Συσχέτισης του Spearman των Βαθμολογιών των Γονιών με την Ηλικία 

των Παιδιών  

  Ηλικία (μήνες) 

Συνολικό σκορ αδρής κινητικότητας ερωτηματολογίου 0,23 

Συνολικό σκορ λεπτής κινητικότητας ερωτηματολογίου 0,45** 

Συνολικό σκορ αυτοεξυπηρέτησης ερωτηματολογίου 0,12 

Συνολικό σκορ συγκέντρωσης-προσοχής ερωτηματολογίου 0,28 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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Γράφημα 2. Συσχέτιση ηλικίας με σκορ λεπτής κινητικότητας ερωτηματολογίου 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση εάν τα κορίτσια και των δύο ομάδων είναι 

πιο ανεπτυγμένα ψυχοκινητικά, συγκρίθηκαν οι βαθμολογίες από το ερωτηματολόγιο 

των γονιών μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και των δύο ομάδων.  

 

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι:  

Η0: Δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά οι βαθμολογίες μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών 

Η1: Διαφέρουν στατιστικά σημαντικά οι βαθμολογίες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

Από τα αποτελέσματα, βρέθηκε ότι ήταν παρόμοια τα σκορ αδρής κινητικότητας, 

λεπτής κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης και συγκέντρωσης-προσοχής και στα δύο 

φύλα, p>0,05, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8 

Βαθμολογίες των Γονιών για Αγόρια και Κορίτσια ανεξαρτήτου Διδυμίας 

  Φύλο  

 αγόρι κορίτσι  

  Μέση τιμή (SD) 
Διάμεσος  

(ενδ. Εύρος) 
Μέση τιμή 

(SD) 
Διάμεσος 

(ενδ. Εύρος) Z 

Συνολικό σκορ αδρής 

κινητικότητας ερωτηματολογίου 28,9 (3,9) 30 (27 ─ 32) 29,4 (3,8) 31 (29 ─ 32) -0,57 
Συνολικό σκορ λεπτής 

κινητικότητας ερωτηματολογίου 12,3 (1,6) 12 (11 ─ 14) 12,8 (1,6) 13 (12 ─ 14) -1,01 
Συνολικό σκορ αυτοεξυπηρέτησης 

ερωτηματολογίου 5,6 (0,8) 6 (5 ─ 6) 5,6 (0,9) 6 (6 ─ 6) -0,55 
Συνολικό σκορ συγκέντρωσης-

προσοχής ερωτηματολογίου 9,6 (2,9) 11 (7 ─ 12) 11,1 (1,8) 12 (11 ─ 12) -1,53 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

11.2. Εκτίμηση δοκιμασίας PDMS-2 για κατάσταση παιδιών 

 

Όπως προέκυψε από τη δοκιμασία PDMS-2, το σκορ αδρής κινητικότητας των 

παιδιών κυμαινόταν από 230 μέχρι 285 μονάδες, με τη μέση τιμή να είναι 266 

μονάδες (SD=15,2 μονάδες), όπως φαίνεται στον Πίνακα 9. Το σκορ λεπτής 

κινητικότητας των παιδιών κυμαινόταν από 171 μέχρι 196 μονάδες, με τη μέση τιμή 

να είναι 186,4 μονάδες (SD=7,1 μονάδες). 

Πίνακας 9 

Περιγραφικά Μέτρα των  Βαθμολογιών των Παιδιών  

  

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση τιμή 

(SD) 

Διάμεσος  

(ενδ. Εύρος) 

Σκορ αδρής κινητικότητας 

PDMS 
230,0 285,0 

266 (15,2) 270 (257 ─ 279) 

Σκορ λεπτής κινητικότητας 

PDMS 
171,0 196,0 

186,4 (7,1) 187 (181 ─ 192) 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο παράγοντας διδυμία σχετίζεται με την 

ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών, συγκρίθηκαν οι βαθμολογίες της δοκιμασίας 

PDMS-2, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση του ερωτηματολογίου των γονιών. 

Από τα αποτελέσματα, προέκυψε πως παρόμοιες ήταν οι βαθμολογίες αδρής και 

λεπτής κινητικότητας σε δίδυμα και μη παιδιά, p>,05, όπως φαίνεται στον πίνακα 10.  
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Πίνακας 10 

Βαθμολογίες Aδρής και Λεπτής Κινητικότητας Δίδυμων και μη Δίδυμων Παιδιών 

  Παιδί  

 δίδυμο μη δίδυμο  

  
Μέση τιμή 

(SD) 

Διάμεσος  

(ενδ. Εύρος) 
Μέση τιμή (SD) 

Διάμεσος 

 (ενδ. Εύρος) 
Z 

Σκορ αδρής 

κινητικότητας 

PDMS 

261,7 (15,1) 265,5 (257 ─ 271) 269,8 (14,7) 276,5 (256,5 ─ 281) -1,92 

Σκορ λεπτής 

κινητικότητας 

PDMS 

184,9 (6,8) 186,5 (183 ─ 190) 187,8 (7,3) 189,5 (181 ─ 194,5) -1,48 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

Όσον αφορά τη διερεύνηση της συσχέτισης της σειράς γέννησης των δίδυμων και της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης, βρέθηκε πως οι βαθμολογίες αδρής και λεπτής 

κινητικότητας σε πρωτότοκους και δευτερότοκους διδύμους ήταν παρόμοιες, p>,05, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.  

Πίνακας 11 

Βαθμολογίες Αδρής και Λεπτής Κινητικότητας ανά Σειρά Γέννησης Δίδυμων 

  Σειρά γέννησης διδύμου   

 1ο 2ο  

  
Μέση τιμή 

(SD) 
Διάμεσος  

(ενδ. Εύρος) 
Μέση τιμή 

(SD) 
Διάμεσος  

(ενδ. Εύρος) Z 

Σκορ αδρής 

κινητικότητας 

PDMS-2 262,4 (15,7) 267 (261 ─ 271) 261 (15,3) 264 (257 ─ 271) -0,31 
Σκορ λεπτής 

κινητικότητας 

PDMS-2 184,8 (6,8) 186 (184 ─ 190) 185 (7,2) 187 (183 ─ 190) -0,09 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001  
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Σημαντική ήταν η συσχέτιση της ηλικίας με το σκορ λεπτής και της αδρής 

κινητικότητας, r=,79, p<,001 και r=,84, p<,001 αντίστοιχα (Πίνακας 12), 

υποδηλώνοντας ότι όσο μεγαλύτερα σε ηλικία ήταν τα παιδιά τόσο καλύτερη ήταν η 

αδρή, αλλά και η λεπτή τους κινητικότητα (Γραφήματα 3 και 4).  

 

Πίνακας 12 

Συντελεστές Συσχέτισης του Spearman των Βαθμολογιών των Παιδιών με την Ηλικία 

τους  

  Ηλικία (μήνες) 

Σκορ αδρής κινητικότητας PDMS-2 0,79*** 

Σκορ λεπτής κινητικότητας PDMS-2 0,84*** 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

Γράφημα 3. Συσχέτιση ηλικίας με σκορ αδρής κινητικότητας 
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Γράφημα 4. Συσχέτιση ηλικίας με σκορ λεπτής κινητικότητας 

 

Όσον αφορά τη διερεύνηση της υπόθεσης ότι τα κορίτσια και των δύο ομάδων είναι 

πιο ανεπτυγμένα ψυχοκινητικά, βρέθηκε πως οι βαθμολογίες αδρής και λεπτής 

κινητικότητας σε αγόρια και κορίτσια ήταν παρόμοιες, p>,05, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 13.  

Πίνακας 13 

Βαθμολογίες Αδρής και Λεπτής Κινητικότητας ανά Φύλο 

  Φύλο  
 

 αγόρι κορίτσι  
 

  
Μέση τιμή 

(SD) 
Διάμεσος  

(ενδ. Εύρος) 
Μέση τιμή 

(SD) 
Διάμεσος  

(ενδ. Εύρος) Z 

 

Σκορ αδρής 

κινητικότητας 

PDMS-2 267,3 (11,8) 270 (260 ─ 277) 264,4 (19) 271 (255 ─ 280) -0,10 

 

Σκορ λεπτής 

κινητικότητας 

PDMS-2 186,7 (5,8) 187 (184 ─ 191) 186,1 (8,6) 189 (181 ─ 193) -0,16 

 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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11.3. Συσχέτιση μεταξύ εκτίμησης γονιών και δοκιμασίας PDMS-2 

 

Προκειμένου να εξετάσουμε αν υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εκτίμησης 

των γονιών και της δοκιμασίας PDMS-2 υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης 

του Spearman.  

Στον Πίνακα 14 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των βαθμολογιών που 

προέκυψαν από την εκτίμηση των γονιών και τη δοκιμασία PDMS-2. Όσο υψηλότερα 

εκτιμήθηκε η αδρή κινητικότητα από τους γονείς τόσο καλύτερη ήταν η λεπτή 

κινητικότητα βάσει του PDMS-2, r=,35 p=,030. Επίσης, όσο υψηλότερα εκτιμήθηκε 

η λεπτή κινητικότητα από τους γονείς τόσο καλύτερη ήταν η αδρή αλλά και η λεπτή 

κινητικότητα βάσει του PDMS-2, r=,40 p=,013 και r=,53 p=,001 αντίστοιχα. Ακόμα, 

όσο υψηλότερα εκτιμήθηκε η συγκέντρωση-προσοχή από τους γονείς τόσο καλύτερη 

ήταν η αδρή και η λεπτή κινητικότητα βάσει του PDMS-2, r=,36 p=,028 και r=,39 

p=,016 αντίστοιχα. 

Πίνακας 14 

Συντελεστές Συσχέτισης του Spearman των Βαθμολογιών των Παιδιών με τις 

Βαθμολογίες των Γονιών 

  

Σκορ αδρής 

κινητικότητας 

PDMS-2 

Σκορ λεπτής 

κινητικότητας 

PDMS-2 

Συνολικό σκορ αδρής κινητικότητας 

ερωτηματολογίου 
0,22 0,35* 

Συνολικό σκορ λεπτής κινητικότητας 

ερωτηματολογίου 
0,40* 0,53** 

Συνολικό σκορ αυτοεξυπηρέτησης 

ερωτηματολογίου 
0,00 0,20 

Συνολικό σκορ συγκέντρωσης-προσοχής 

ερωτηματολογίου 
0,36* 0,39* 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

12. Συζήτηση 

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό τομέα της ολόπλευρης ανάπτυξης του 

ατόμου. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η προσπάθεια διερεύνησης της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών και η συσχέτισή της με ποικίλους παράγοντες 

(π.χ. Brouwer, et al., 2006· Vlachos, et al.,2014· Yokoyama, et al., 2007). Τα διάφορα 

ευρήματα των προαναφερθέντων ερευνών είναι αντικρουόμενα και τονίζουν την 

πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης διερεύνησης. Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε 

η διερεύνηση και η σύγκριση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης δίδυμων και μη δίδυμων 

παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών και για αυτό το σκοπό, τέθηκαν ορισμένες υποθέσεις. 

Αρχικά, υποθέσαμε ότι ο παράγοντας διδυμία σχετίζεται με την ψυχοκινητική 

ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών. Επιπλέον, η δεύτερη υπόθεση ήταν ότι η 

σειρά γέννησης των δίδυμων σχετίζεται με την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη. Ακόμη, 

υποθέσαμε ότι η ηλικία σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη των δίδυμων και 

των μη δίδυμων παιδιών. Η τέταρτη υπόθεση διερευνούσε εάν υπάρχουν διαφορές 

φύλου σε κάθε ομάδα παιδιών, δίδυμων και μη δίδυμων. Η τελευταία υπόθεση ήταν 

ότι τα κορίτσια και των δύο ομάδων είναι πιο ανεπτυγμένα ψυχοκινητικά. 

Μετά από ενδελεχή ανασκόπηση της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας 

παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία της ψυχοκινητικής ανάπτυξης, οι 

προϋπάρχουσες θεωρίες και τα στάδια ψυχοκινητικής ανάπτυξης κατά την 

προσχολική περίοδο. Η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε δύο εργαλεία, ένα 

ερωτηματολόγιο ψυχοκινητικής ανάπτυξης που συμπλήρωσαν οι γονείς των 

συμμετεχόντων και το PDMS-2, με το οποίο αξιολόγησε η ερευνήτρια τις 

ψυχοκινητικές επιδόσεις των παιδιών. Ύστερα από τη συλλογή και ανάλυση των 

δεδομένων από το ερωτηματολόγιο ψυχοκινητικής ανάπτυξης που συμπληρώθηκε 

από τους γονείς, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές  μεταξύ των δίδυμων 

και των μη δίδυμων όσον αφορά την αδρή τους κινητικότητα, ενώ δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες δεξιότητες ψυχοκινητικής ανάπτυξης 

(λεπτή, αυτοεξυπηρέτηση, συγκέντρωση-προσοχή). Όσον αφορά τη συσχέτιση 

μεταξύ διδυμίας και ψυχοκινητικής ανάπτυξης, τα αποτελέσματα από τα σκορ του 

PDMS-2 δεν έδειξαν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές. Τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας για τη συσχέτιση διδυμίας και ψυχοκινητικής ανάπτυξης παιδιών 
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ηλικίας 4 έως 6 ετών, συμφωνούν εν μέρει με τις έρευνες που έχουν λάβει χώρα και 

διερευνούσαν τη συγκεκριμένη συσχέτιση. 

Πιο αναλυτικά, οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί δίνουν αποτελέσματα 

τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους. Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα των ερευνών είναι 

αντικρουόμενα, καθώς αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη των 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των διδύμων καθυστερεί συγκριτικά με εκείνη των μη 

διδύμων (π.χ. Gücüyener, et al., 2007∙ Ooki, 2006∙ Yokoyama, et al., 2007). 

Αντιθέτως, υπάρχουν ορισμένοι ερευνητές που ισχυρίζονται πως δεν παρατηρούνται 

ψυχοκινητικές διαφορές μεταξύ των δίδυμων και των μη δίδυμων παιδιών ηλικίας 4 

έως 6 ετών (π.χ. Brouwer, et al., 2006∙ Chrzanowska & Zdanska-Brincken, 1972). Τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα δεδομένα της έρευνας 

των Yokoyama και συνεργατών (2007), όπου βρέθηκε πως οι δίδυμοι παρουσιάζουν 

καθυστερήσεις στην αδρή τους κινητικότητα συγκριτικά με τους μη διδύμους. Τα 

προαναφερθέντα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν εν μέρει την πρώτη υπόθεση της 

έρευνας. 

Όσον αφορά τη συσχέτιση της σειράς γέννησης των δίδυμων με την 

ψυχοκινητική τους ανάπτυξη, δεν βρέθηκαν στην παρούσα έρευνα στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των πρωτότοκων και των δευτερότοκων παιδιών. Τα 

συγκεκριμένα ευρήματα δεν συνάδουν με δεδομένα αντίστοιχων ερευνών που 

παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου έχει βρεθεί πως οι 

πρωτότοκοι εμφάνιζαν υψηλότερα σκορ στις ψυχοκινητικές δοκιμασίες συγκριτικά 

με τους δευτερότοκους (π.χ. Aaltonen, et al., 2015∙ Brouwer, et al.,2006∙ Ooki, 2006). 

Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνουν εκείνα της έρευνας 

των Fagundes και συνεργατών (2018), όπου βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της 

σειράς γέννησης των δίδυμων και της ψυχοκινητικής τους ανάπτυξης. Βάσει των 

παραπάνω, επομένως, η δεύτερη υπόθεση της έρευνας δεν επιβεβαιώνεται. 

Τα ευρήματα της έρευνας ήταν ενδιαφέροντα όσον αφορά τη συσχέτιση της 

ηλικίας των παιδιών και της ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, τα 

αποτελέσματα των σκορ του ερωτηματολογίου πρότειναν θετική συσχέτιση μεταξύ 

της ηλικίας των δίδυμων και των μη δίδυμων και της λεπτής κινητικότητάς τους. Όσο 

μεγαλύτερα ήταν τα παιδιά, τόσο καλύτερη ήταν η αδρή κινητικότητά τους. Από την 

ανάλυση των δεδομένων του PDMS-2 προέκυψε θετική συσχέτιση μεταξύ της 

ηλικίας και της αδρής και λεπτής κινητικότητάς τους. Τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις προαναφερθείσες έρευνες, οι οποίες 
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υποστήριζαν ότι τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την 

ψυχοκινητική τους ανάπτυξη  (Gücüyener, et al., 2007∙  Vlachos, et al., 2014). 

Συνεπώς, η τρίτη υπόθεση επιβεβαιώνεται. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν συσχέτιση μεταξύ του 

φύλου και της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων. Τα κορίτσια δεν 

φάνηκε να είναι πιο ανεπτυγμένα ψυχοκινητικά συγκριτικά με τα αγόρια και των δύο 

ομάδων (δίδυμοι-μη δίδυμοι). Τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι αντίθετα από εκείνα 

παλαιότερων, αλλά και πιο σύγχρονων ερευνών. Πιο αναλυτικά, παλαιότερες έρευνες 

έδειχναν υπεροχή των κοριτσιών στις λεπτές δεξιότητες έναντι των αγοριών (π.χ. 

Åkerman & Thomassen, 1991∙ Peyre, et al., 2019∙ Vlachos, et al., 2014). Παράλληλα, 

το εύρημα της μη ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ του φύλου και της ψυχοκινητικής 

ανάπτυξης έρχεται να επιβεβαιώσει την έρευνα των Brouwer και συνεργατών (2006) 

και την πρόσφατη έρευνα των Martinez-Moreno και συνεργατών (2020), στην οποία 

δεν υπερείχαν τα κορίτσια έναντι των αγοριών. Βάσει των παραπάνω, η υπόθεση ότι 

τα κορίτσια είναι πιο ανεπτυγμένα ψυχοκινητικά δεν επιβεβαιώνεται. 

  Τα παραπάνω ευρήματα προσπάθησαν να καλύψουν ορισμένα κενά της 

ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιδράσεις της διδυμίας, της σειράς 

γέννησης των δίδυμων, της ηλικίας και του φύλου στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των 

παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών. Ωστόσο, γενικότερα, χρειάζεται περισσότερη 

διερεύνηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών και ιδίως εκείνων που 

εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις, καθώς τα αποτελέσματα των ερευνών παραμένουν 

αντιφατικά. 

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για την αξιολόγηση 

των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των δίδυμων και μη δίδυμων παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν και ορισμένοι περιορισμοί που 

προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της. Αρχικά, ο αριθμός των συμμετεχόντων, και 

ιδιαίτερα της ομάδας των δίδυμων, ήταν αρκετά μικρός. Αυτό σημαίνει πως το μικρό 

δείγμα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των προαναφερθέντων 

στατιστικών αποτελεσμάτων. Εξαιτίας, λοιπόν, του μικρού αριθμού συμμετεχόντων, 

τα αποτελέσματα της έρευνας δεν δύναται να είναι γενικεύσιμα. 

Από την άλλη, σκόπιμη κρίνεται και η αναφορά στις ελάχιστες αδυναμίες του 

PDMS-2. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν είναι πλήρες, καθώς δεν 

αναφέρεται στα αισθητηριακά συστήματα και διακρίνεται από έλλειψη ευαισθησίας 

για μικρά κινητικά ελλείμματα. Παράλληλα, έχει ηλικιακούς περιορισμούς (0-71 
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μήνες) που δεν επιτρέπουν στον εκάστοτε ερευνητή να μελετήσει παιδιά μεγαλύτερα 

των 71 μηνών (Dourou, et al., 2017· Fewell & Folio, 2000a). Επιπλέον, δεν 

εξετάστηκαν άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των 

παιδιών και ιδιαίτερα των δίδυμων, όπως το βάρος γέννησης και η προωρότητα των 

παιδιών. Επίσης, δεδομένου του γεγονότος ότι οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 

κυρίως παιδιά μικρής ηλικίας, υπάρχει πιθανότητα κόπωσης ή μείωση ενδιαφέροντος 

κατά τη διάρκειας της εξέτασης των δραστηριοτήτων. 

 Ένας άλλος βασικός περιορισμός που αφορά τη συγκέντρωση των δεδομένων 

ήταν η χρονική περίοδος στην οποία έλαβε χώρα. Πιο συγκεκριμένα, αφορά την 

περίοδο από το Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2020, κατά τη διάρκεια της 

οποίας ξέσπασε πανδημία (Kamenidou, Stavrianea, & Liava, 2020b). Υπήρξαν 

αρκετοί περιορισμοί στην μετακίνηση, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για αρκετό 

χρονικό διάστημα και για αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα όσον 

αφορά τη χρήση του PDMS-2 στους συμμετέχοντες. 

Ολοκληρώντας, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελεί σημείο 

εκκίνησης για περαιτέρω έρευνες σχετικά με την ψυχοκινητική ανάπτυξη δίδυμων 

παιδιών. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της εργασίας, διαπιστώθηκε πως 

χρειάζονται περισσότερες έρευνες στην Ευρώπη που να μελετούν τις ψυχοκινητικές 

δεξιότητες των παιδιών, δίδυμων και μη, προσχολικής ηλικίας (Klaus, 2011). 

Αναδείχθηκε, επίσης, η ανάγκη μελέτης των δίδυμων παιδιών προκειμένου να αρθούν 

οι προκαταλήψεις γύρω από τη διδυμία που συχνά συνδέεται με την ύπαρξη 

προβλημάτων (Μαρκοδημητράκη, 2003). Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, 

παρόλο που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός, δημιουργούν προϋποθέσεις 

για μελλοντική ανάλυση. Αρχικά, θα παρουσίαζε ενδιαφέρον η διερεύνηση της 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης των δίδυμων σε σχέση με άλλους παράγοντες, όπως το 

βάρος γέννησης και η προωρότητα. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να υπάρξουν μελέτες 

που να εστιάσουν στην περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με 

την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών. Στο μέλλον, θα μπορούσε να εξεταστεί ο 

ρόλος των αθλητικών δραστηριοτήτων στην πρώιμη ψυχοκινητική ανάπτυξη των 

παιδιών. Οι αθλητικές δραστηριότητες επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση των 

δίδυμων και μη δίδυμων και ως εκ τούτου στις επιδόσεις τους στις δοκιμασίες της 

αδρής κυρίως κινητικότητας. Ακόμη, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

εστιάσουν στη διερεύνηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης σε σχέση με ορισμένες 

μαθησιακές διαδικασίες, όπως η ανάγνωση και η γραφή. 
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Συνοψίζοντας, χρειάζεται να επισημανθεί για μια ακόμη φορά ο σημαντικός 

ρόλος της ψυχοκινητικής ανάπτυξης στην ολιστική ανάπτυξη του ατόμου. Η παρούσα 

έρευνα έρχεται να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία και να αποτελέσει 

σημείο εκκίνησης για περισσότερες έρευνες, οι οποίες θα διερευνήσουν την 

ψυχοκινητική ανάπτυξη των δίδυμων προσχολικής ηλικίας. 
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