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ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε.
Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνζπνχλ φιεο
εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο
ησλ παηδηψλ ζε θάζε ειηθία, έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ πην θαηάιιεινπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζα ζηελ ηάμε (Νηνιηνπνχινπ θαη Γνπξγηψηνπ, 2008).
Αλαθνξηθά κε ηελ γξαθή, ε αμηνιφγεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ησλ κηθξψλ
παηδηψλ είλαη πξσηίζηεο ζεκαζίαο, γηα λα ηνπο δνζεί έλα επηηπρεκέλν κνληέιν
εθκάζεζεο γξαπηνχ ιφγνπ. ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εληάζζεηαη θαη ε δηαξθήο
παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ θαζψο δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ, θαζψο επίζεο
θαη ε θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ ηνπο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο έηζη
ψζηε λα θαηαλννχλ

ηελ ζεκαζία ηνπο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο ή ηηο

αδπλακίεο ηνπο (Σάθα, 2011).
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ηελ επηινγή ησλ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο αιιά θαη ζηελ εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο. Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ κνξθέο αμηνιφγεζεο νη
νπνίεο είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο γηα ηα παηδηά, θαη λα ζηεξίδνληαη ζε πξαγκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ παηδηψλ (Morrow, 2005)
H παξνχζα κειέηε ζπγθξίλεη δχν ζηαζκηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ην ειιεληθφ
Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο
(Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012) θαη ην ακεξηθάληθν θξηηήξην Beery Buctenika
Developmental Test of Visual-Motor Intergration (Beery & Beery, 2006).
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη εάλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρνξήγεζεο ηνπο
καο δίλνπλ φκνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ
γξαθή ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο εθφζνλ ζπγθξίλνπκε δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο
νπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.
Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εμεηάδνπλ ηελ γξαθνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ, κέζα απφ ηελ πιεπξίσζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ηνλ
έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηελ γξαθή, ηελ ιεπηή θαη αδξή θηλεηηθφηεηα, ηνλ θηλεηηθφ
ζπληνληζκφ θαη ηελ νπηηθή αληίιεςε θ.α., βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ ηελ
γξαθή. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε δείγκα 60 παηδηψλ, 32 θνξίηζηα θαη
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28 αγφξηα ειηθίαο απφ 4,4 κελψλ έσο 6 εηψλ. Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εμεηάζηεθαλ
θαη ζηα δχν θξηηήξηα. Καηά ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ θξηηήξησλ φια ηα παηδηά
εμεηάζηεθαλ θαη ζε έλα ζχληνκν ηεζη λνεκνζχλεο, ην Raven test γηα λα δηαπηζησζεί φηη
ην λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπο αλήθεη ζηα θπζηνινγηθά φξηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη
ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηνπ ειιεληθνχ θξηηεξίνπ θαη ηνπ
ακεξηθάληθνπ φηαλ ζπγθξίλνπκε ηελ αξρηθή βαζκνινγία. Σέινο κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο
ζπλδηαθχκαλζεο παξαηεξήζεθε φηη νη παξάγνληεο ηνπ ειιεληθνχ θξηηήξηνπ δελ
επεξεάδνληαη κφλν απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ VMI αιιά θαη απφ άιιεο ζπκεηαβιεηέο
φπσο ε ειηθία ησλ παηδηψλ.
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε θαηεχζπλζε ηελ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή ζηελ
Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε ζηε Γιψζζα θαη ηνλ Γξακκαηηζκφ ζηελ
Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Φηάλνληαο ινηπφλ ζην ηέινο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ζα ήζεια
λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη
ζπκβνπιέο πνπ καο κεηέδσζαλ φιν απηφ ην δηάζηεκα.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα, θ. Σξνχιε Καιιηφπε γηα
ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ αληηθείκελν, γηα ηελ
θαζνδήγεζε γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο
ηεο εξγαζίαο.
Αθφκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ιέθηνξα θ. Ληλαξδάθε Μηράιε γηα ηελ
ζπλεξγαζία ηνπ ζην θνκκάηη ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηεμαγσγήο
ζπκπεξαζκάησλ.
Δπίζεο επραξηζηψ ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα παηδηά πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ηεο
παξνχζαο κειέηεο, γηα ηελ πξνζπκία θαη ηελ επγέλεηα ηνπο.
Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θίινπο κνπ πνπ πίζηεςαλ ζε κέλα, κε
ελζάξξπλαλ ζε θάζε ζηάδην ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη κε βνήζεζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε
δπζθνιηψλ.
Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο γνλείο κνπ Παλαγηψηε θαη Διέλε,
γηα ηελ δηαρξνληθή ζπκπαξάζηαζε ηνπο, ηελ πιηθή θαη εζηθή ζηήξημε ησλ επηινγψλ κνπ.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2002), ηφζν ν πξνθνξηθφο, φζν θαη ν γξαπηφο ιφγνο (κε
ηε κνξθή ηεο αλάγλσζεο ή ηεο γξαθήο), απνηεινχλ δχν κνξθέο γισζζηθήο
ηθαλφηεηαο, δηαδηθαζίαο θαη δξαζηεξηφηεηαο. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο απνηειεί ηελ
πξσηνγελή γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ν γξαπηφο, δειαδή ε αλάγλσζε θαη ε
γξαθή, ηε δεπηεξνγελή γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα. Μηα ηέηνηα άπνςε, ζχκθσλα κε ηνλ
Ληάπε (1984), ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ αλζξψπνπ, φπνπ
πξψηα αλαπηχρζεθε ν πξνθνξηθφο ιφγνο σο κνξθή επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο
ελλνηψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, θαη έπεηηα
αθνινχζεζε ν γξαπηφο, γηα λα ληθήζεη ηνλ ρξφλν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη
απαξαίηεην, λα γλσξίδεη θάπνηνο ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, αθνχ είλαη αδχλαηνλ
λα εμππεξεηήζεη ηηο ζηνηρεηψδεο αλάγθεο ηεο δσήο ηνπ ρσξίο απηέο ηηο δεμηφηεηεο
(Γηαλληθνπνχινπ, 2001).
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ε εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, απνηειεί κία βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνχ έλα κεγάιν
κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πξνζιακβάλεηαη κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ο γξαπηφο ιφγνο
είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή πξφνδν ηνπ
αηφκνπ (Feder & Majnemer, 2007).
πγθξηλφκελε κε ηελ απφθηεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ
είλαη αθελφο κελ δπζθνιφηεξε, αθεηέξνπ δε φρη πάληα επηηπρεκέλε. Ζ αηηία ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δπζθνιίαο ηεο κάζεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ,
θαίλεηαη λα είλαη, φηη ην παηδί θαηαθηά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κέζσ ελφο βηνινγηθνχ
πξνθαζνξηζκέλνπ κεραληζκνχ, ελψ ε εθκάζεζε ηεο γξαθήο απαηηεί ζπζηεκαηηθή
δηδαζθαιία (Καθαλά θαη Σζνιάθε 1999).
Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο δελ απνηειεί κέξηκλα ηεο
πξνζρνιηθήο αγσγήο (Καθαλά θαη Σζνιάθε 1999). Χζηφζν, ν γξαπηφο ιφγνο
βξίζθεηαη πιένλ παληνχ ζην πεξηβάιινλ καο θαη απνηειεί ην θχξην κέζν πξφζιεςεο
θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη έηζη ζε πνιιά παηδηά γελληέηαη ε αλάγθε θαη ην
ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ (Σαθα, 2011).
Ζ εθκάζεζε ηεο γξαθήο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε γισζηθψλ/γλσζηηθψλ, νπηηθνρσξηθψλ θαη αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (Zesinger, Deona & Mayor, 2000). Ζ
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θαηαλφεζε ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα ηεο
γξαθήο είλαη δεμηφηεηεο πνπ ρσξίο απηέο ην παηδί δελ κπνξεί λα κάζεη λα γξάθεη
απνηειεζκαηηθά.
Ζ δεμηφηεηα ηεο γξαθήο φκσο, δελ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κφλν σο γισζζηθφ, αιιά
θαη σο έλα πνιχπινθνπ ηχπνπ θηλεηηθφ ζέκα. Απαηηείηαη κάζεζε θαη εμάζθεζε, ψζηε
λα επηηεπρζεί ε απηφκαηε θίλεζή ηεο θαη ην απνηέιεζκα λα είλαη επαλάγλσζην θαη
θαηαλνεηφ κε απψηεξν ζηφρν ηελ επηθνηλσλία (Καθθαλά & Σζνιάθε, 1999)
ηελ παξνχζα έξεπλα ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ θηλεηηθή φςε ηεο γξαθήο, ε νπνία
ζα αλαθέξεηαη θαη κε ην φξν γξαθνθηλεηηθή δεμηόηεηα. Ζ αλάπηπμε ηεο
γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο απαηηεί ηελ αλάπηπμε αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ
φπσο είλαη ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ε νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε, νπηηθή αληίιεςε θαη
άιιεο δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ, ζην πιαίζην ηεο κειέηεο καο (Feder
& Majnemer, 2007).
Πνιιά παηδηά φκσο παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ
θηλήζεσλ ησλ δαθηχισλ, ηελ ηζνξξνπία θαηά ηελ γξαθή, ηελ ηαρχηεηα αληηγξαθήο,
ηελ ιαβή ηνπ εξγαιείνπ γξαθήο θ.α., πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε
ησλ αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Παξ’ φια απηά νη δπζθνιίεο απηέο κπνξνχλ
λα δηαγλσζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο
κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο (Mar, Windsor & Cermak, 2001).
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιά αμηφπηζηα, έγθπξα θαη ζηαζκηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ κεηξνχλ ην επίπεδν ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο θαη ησλ
παξαγφλησλ πνπ ηελ ζπλζέηνπλ (Van Hartingsveldt, De Groot, Aarts & Nijhuis-van
der Sanden, 2011). Χζηφζν ζηελ Διιάδα έσο θαη ζήκεξα, δελ ππάξρεη θάπνην
ζηαζκηζκέλν θαη έγθπξν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο γηα ηα
παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Ζ δηαπίζησζε απηή καο ψζεζε λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο παξάγνληεο ηνπ λένπ
Κξηηεξίνπ Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο
Γξαθήο (Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012) ή ΚΑΓΓ, κε ηνπο παξάγνληεο απφ ην
αλαπηπμηαθφ θξηηήξην Buktenica Developmental test of Visual-Motor Integration ή
VMI (Beery & Beery, 2006) γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηελ χπαξμε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ
ησλ δχν απηψλ ηεζη.
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Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο καο απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ
πιαίζην ηεο θίλεζεο ηεο γξαθήο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο θαη ε εξεπλεηηθή
παξνπζίαζε ελφο λένπ, ειιεληθνχ θαη ζηαζκηζκέλνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο, ηνπ
Κξηηεξίνπ Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο
Γξαθήο (Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012) θαη ε ζχγθξηζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ
απφ ηηο επηδφζεηο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ην Buktenica Developmental test of
Visual-Motor Integration (Beery & Beery, 2006).
Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη ζηνηρεία γχξσ απφ
ηελ έλλνηα ηεο γξαθήο, ηελ πξνζέγγηζε ηεο γξαθήο απφ ηα παηδηά θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
πνξεία θαηάθηεζεο ηεο γξαθήο ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην
επηθεληξσζήθακε ζηελ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα, θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. ην ηξίην
θεθάιαην, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο πξψηκεο αμηνιφγεζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ γξαθή θαη παξνπζηάδνληαη δηάθνξα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζηαζκηζηεί
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ απηψλ. ην ηέηαξην θεθάιαην,
γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ δχν θξηηεξίσλ πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
κειέηε σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ αμηνινγεί ην θάζε έλα απφ απηά.
ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. ην πέκπην
θεθάιαην δηαηππψλνληαη νη ζηφρνη θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. ην έθην θεθάιαην
πεξηγξάθνπκε ηε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο καο ζρεηηθά κε ην δείγκα, ηνλ ηξφπν
ρνξήγεζεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε. ην
έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζπλζέησλ ηα δχν θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ κειεηψληαη. ην φγδνν θεθάιαην
πξνζπαζήζακε λα εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο καο αλάιπζεο θαη
λα ηα ζπλδέζνπκε κε άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ
δηεξεπλνχκε. ην έλαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξαζέηνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο
κειέηεο καο θαζψο θαη κειινληηθέο πξνηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ
Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ

1.1 Η έλλνηα ηεο γξαθήο
Ο φξνο ηεο έλλνηαο ηεο γξαθήο είλαη πνιχζεκνο. Δθηφο απφ ηηο πξσηφγνλεο κνξθέο
ηεο φπσο νη θνπθίδεο, ε ράξαμε ζπκβφισλ θαη ηα γξάκκαηα ζε κνξθή εηθφλσλ (π.ρ
ηεξνγιπθηθά), ε νπζηαζηηθή γέλεζε ηεο γξαθήο ηνπνζεηείηαη κε ηελ επηλφεζε ησλ
ηδενγξαθηθψλ, ζεκεηνγξαθηθψλ θαη θσλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
κέρξη θαη ζήκεξα. Όπνην θαη αλ είλαη ην ζχζηεκα πνπ πηνζεηείηαη, ε γξαθή νξίδεηαη σο
απνηέιεζκα

ηεο

αλαπαξάζηαζεο

ηεο

γιψζζαο

κε

ζπκβαηηθά,

ζπζηεκαηηθά,

αλαγλσξίζηκα θαη δηαδνρηθά γξακκηθά ζεκεία (DeAjuriaguerra & Auzias, 1986).
Ζ γξαθή κε ηελ έλλνηα ησλ θπζηθψλ θαη πιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, κπνξεί λα
παίξλεη κνξθέο φπσο ε πιάγηα, νξζή, θεθαιαηνγξάκκαηε, κηθξνγξάκκαηε, θαθή ή θαιή
γξαθή (Βάκβνπθαο, 2009).
Ζ δηαδηθαζία ηεο γξαθήο είλαη κηα ζχλζεηε αληηιεπηηθν-θηλεηηθή δεμηφηεηα, πνπ
δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο γξαθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δσγξαθηθή θαη ε
ζρεδίαζε, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (Zesiger, Deonna & Mayor, 2000). Ζ γξαθή είλαη κηα
δξαζηεξηφηεηα γξαθηθή θαη ζπλάκα γισζζηθή. Οη δχν απηέο ζπληζηψζεο είλαη
αδηαρψξηζηεο θαη πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη απφ ηα πξψηα βήκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ζηνλ
θφζκν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Βάκβνπθαο, 2009).
Ζ ζσζηή πξνεηνηκαζία ζηελ γξαθή μεθηλά απφ ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο
θηλεηηθέο-γισζζηθέο,

έπεηηα

ζε

γισζζηθέο-γξαθνθηλεηηθέο

θαη

ηέινο

ζε

αλαιπηηθνζπλζεηηθή παξάζηαζή ησλ θσλεκάησλ-γξαθεκάησλ κεκνλσκέλα θαη ζην
εζσηεξηθφ ησλ ιέμεσλ (Βάκβνπθαο, 2009)
ην λεπηαγσγείν, νηθνδνκνχληαη ηα ζεκέιηα ηεο ζσζηήο γξαθήο κε ηελ θαιιηέξγεηα
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Σα παηδηά εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο γξαθήο κέζα
απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε ςπρνθηλεηηθή αγσγή, νη ρεηξνηερληθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ην ηρλνγξάθεκα θ.η.ι. νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ απνηεινχλ
απηνζθνπφ αιιά κέζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο (Καθθαλα &
Σζνιάθε, 1999).
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Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πεξίνδν πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη ε γξαθηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο.

1.2 Η γξαθή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε
Ζ γξαθή

είλαη

κηα δεμηφηεηα απαξαίηεηε ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, θαη

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ επηβίσζε κέζα ζε κηα εγγξάκκαηε
θνηλσλία (Σάθα, 2011). χκθσλα κε ηνπο McHale & Cermak (1992), ε αλάπηπμε ηεο
δεμηφηεηαο γξαθήο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα κηα επηηπρεκέλε αθαδεκατθή
κφξθσζε, αιιά θαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνχ, αληίζεηα, ε κε
επαξθή απφθηεζε ηεο γξαθηθήο δεμηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο
κπνξεί λα έρεη εθηεηακέλεο αξλεηηθέο ζπλέπηεο ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο
ηνπ.
Έλα απφ ηα αξρηθά εξσηήκαηα ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο ήηαλ πνηα είλαη ε θαηάιιειε
ζηηγκή πνπ έλα παηδί είλαη έηνηκν λα κάζεη λα γξάθεη. Παιαηφηεξα νη εξεπλεηέο
πίζηεπαλ φηη ε καγηθή πεξίνδνο πνπ ηα παηδηά ήηαλ έηνηκα λα δηδαρζνχλ ηελ
απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ήηαλ ε πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, θαη πάληα κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Σάθα, 2011). Απφ ηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα έσο θαη ηα ηέιε ηεο
δεθαεηίεο ηνπ 1980, ε ζεσξία απηή κεηαθξάζηεθε κε έλαλ φξν πνπ ήηαλ γλσζηφο σο
«αλαγλσζηηθή εηνηκφηεηα», δειαδή ην ζηάδην ζηελ αλάπηπμε, θαηά ην νπνίν ην παηδί,
είηε ιφγσ σξηκφηεηαο, είηε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ είηε ιφγσ θαη ησλ δχν, είλαη έηνηκν
λα κάζεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη, ελψ πην πξηλ, φιεο νη δεμηφηεηεο πνπ θαηαθηνχζε ην
παηδί γχξσ απφ ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε ζεσξνχληαλ πξνγξαθηθέο θαη
πξναλαγσζηηθέο (Παπνχιηα-Σδειέπε, 2001).
Χο αληίπνδα ζηηο κέρξη ηφηε ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ππήξμε
κηα ζεκειηψδεο αιιαγή ζηελ επηζηεκνληθή ζεψξεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηάθηεζεο
ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απφ ηα κηθξά παηδηά. Σν εδξαησκέλν κνληέιν ηεο αλαγλσζηηθήο
εηνηκφηεηαο ζηαδηαθά εγθαηαιείθζεθε, θαη ηελ ζέζε ηνπ πήξε κηα λέα πξννπηηθή
θαηάθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, απηή ηνπ «αλαδπφκελνπ
γξακκαηηζκνχ» (Παπνχιηα-Σδειέπε, 2001˙ Σάθα, 2011).
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Ο φξνο «αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο» αλαθέξεηαη ζηηο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ηεο
αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ησλ κηθξψλ παηδηψλ, θαη ν βαζκφο ηεο θσδηθνπνίεζεο,
απνθσδηθνπνίεζεο αιιά θαη θαηαλφεζεο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο
ειηθίαο (Σάθα, 2011). Οη πξψηκεο απηέο ζηάζεηο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ γξαπηφ ιφγν ζεσξνχληαη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο θαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ
θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, δειαδή ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο (ΠαπνχιηαΣδειέπε 2001˙ Σάθα, 2011).
Οη πξψηεο επαθέο ηνπ παηδηνχ κε ην γξαπηφ ιφγν είλαη ε αξρή κηα εμειηθηηθήο πνξείαο
πξνο ηελ αλάδπζε ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο
ζηάζεηο, πνπ είλαη πξνάγγεινη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ αλάπηπμεο θαη
γξαθήο (Γηαλληθνπνχινπ, 2001˙ Whitehurst & Lonigan 1998). Με ηελ έλλνηα απηή φιεο
νη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγλσζε θαη ηελ γξαθή είλαη γλήζηεο
αλαγλσζηηθέο θαη γξαθηθέο πξάμεηο (Γηαλληθνπνχινπ, 2001).
Ζ ηθαλφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πεγάδεη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά αθνχ
βξεζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρεί ν έληππνο ιφγνο θαη θαηαθηνχλ ηηο ζπκβάζεηο
ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο φηαλ νη γνλείο αξρίδνπλ λα ηνπο
δηαβάδνπλ ηα πξψηα ηνπο παξακχζηα (Σαθα, 2011).
ήκεξα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ε γξαθή δε δηδάζθεηαη νχηε απνηειεί μερσξηζηφ
κάζεκα. Ο ξφινο ησλ παηδαγσγψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, είλαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ζηελ ηάμε ψζηε ηα παηδηά λα
αλαθαιχςνπλ κφλα ηνπο ηνλ γξαπηφ ιφγν (Σαθα, 2011).
Οη δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα παηδί αλαθνξηθά κε ηε γξαθή κπνξεί
λα επεξεάζνπλ φιε ηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε. Ο δπζαλάγλσζηνο γξαθηθφο ραξαθηήξαο
κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην γηα λα νινθιεξσζνχλ άιιεο δεμηφηεηεο πξσηεχνπζαο
ζεκαζίαο, φπσο ε νξζνγξαθία θαη ε θαηαγξαθή έθζεζεο ηδεψλ, εθφζνλ παξά ηε ρξήζε
ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε γξαθηθή πξάμε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθή
αλαπηπμηαθή ηθαλφηεηα γηα έλα παηδί (Feder & Majnemer, 2007).
Πνιιέο θνξέο νη λεπηαγσγνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ άξλεζε ησλ παηδηψλ λα
γξάςνπλ. Κάζε παξαθίλεζε θαη πξφζθιεζε γηα γξαθή κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηελ
ζπλήζεο θξάζε: «δελ γξάθσ γηαηί δελ μέξσ». Ζ επαλεηιεκκέλε απηή αληίξξεζε ζηεξεί
απφ ην παηδί ηελ δπλαηφηεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηνπ παηγληδηνχ κε ηελ γξαπηή
γιψζζα. Οη ππνηηκεηηθέο θξίζεηο ζε πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο κπνξεί λα έρνπλ
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ζπληειέζεη ψζηε έλα παηδί λα αγλνήζεη ηελ γξαθή θαη λα αξλεζεί λα αζρνιεζεί κε ηελ
εθκάζεζε ηεο. Ζ άξλεζε απηή φκσο είλαη ηειείσο επηθαλεηαθή θαη μεπεξληέηαη εχθνια
κε ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε θαη πξνζέγγηζε απφ ηνλ παηδαγσγφ ηεο πξνζρνιηθήο
αίζνπζαο (Γηαλληθνπνχινπ, 2001).

1.3 Η θαηάθηεζε ηεο γξαθήο από ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο
Ζ εκθάληζε ηεο γξαθήο γίλεηαη πνιχ πξηλ ηελ θαηάθηεζε ησλ γξακκάησλ, πνπ
ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηα 6 πεξίπνπ έηε, θαη νθείιεηαη ζε πνηθίιεο θηλεηηθέο θαη
αληηιεπηηθέο θαηαθηήζεηο (Σαθα, 2011).
Ζ γξαθή ζηα κηθξά παηδηά δελ μεθηλά κε πξαγκαηηθά γξάκκαηα. ηα γξαπηά ηνπο, ε
απνπζία γξακκάησλ είλαη πνιχ πηζαλή, αιιά δελ πηννχληαη, γηαηί έρνπλ θαηαλνήζεη
ήδε, φηη γξάθνληαο δειψλνπλ απηά πνπ επηζπκνχλ λα εθθξάζνπλ. Σα παηδηά βέβαηα,
απφ ηελ ζηηγκή πνπ πηάλνπλ γηα πξψηε θνξά ζηα ρέξηα ηνπο κνιχβη, κέρξη λα
θαηαθηήζνπλ ηελ ζπκβαηηθή κνξθή γξαθήο δηαλχνπλ κηα κεγάιε πνξεία πνπ απαηηεί ηελ
παξάιιειε αλάπηπμε πνιιψλ δεμηνηήησλ (Σάθα, 2011).
Ζ σξίκαλζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηνηκφηεηα ηνπ, ηππηθά
αλαπηπζζφκελνπ, παηδηνχ ζρεηηθά κε ηηο γξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληνπίδεηαη ζην
ειηθηαθφ εχξνο 4-6 εηψλ, ην δηάζηεκα δειαδή πνπ έλα παηδί βξίζθεηαη ζηελ πξνζρνιηθή
εθπαίδεπζε. Βεβαία, κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα ην θάζε παηδί μερσξηζηά έρεη ην δηθφ ηνπ
ξπζκφ σξίκαλζεο, πνπ κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο (Weil &
Cunningam-Amundson, 1994). Σν είδνο ηεο γξαθήο εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο
εκπεηξίεο θαη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ (Κνπηζνπβάλνπ, 2000).
Απφ πνιχ λσξίο φκσο αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ηξία βαζηθά ζέκαηα: αληηιακβάλνληαη
φηη ε γξαθή είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα, πνπ είλαη ρξήζηκε ζε ζπγθεθξηκέλεο
θαηαζηάζεηο, παξαηεξνχλ ηνλ ηξφπν γξαθήο, ηελ θνξά θαη ην ζρήκα ηεο θαη θαηαλννχλ
φηη κέζα απφ ηα γξαπηά θείκελα κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε θαη ηέινο
αληηιακβάλνληαη φηη θαη εθείλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ γξαθή γηα λα
επηθνηλσλήζνπλ (Σάθα, 2011).
πγθεθξηκέλα, πξψηεο απφπεηξεο γξαθήο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αθφκα θαη ηα
πξψηα ζρέδηα πνπ θάλεη ην παηδί, εμάιινπ, γξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ην ζχλνιν
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ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηρλνγξαθήκαηα θαη γξαθή ζε φπνην ζηάδην θαη
αλ βξίζθεηαη ην παηδί (Καθαλά θαη Σζνιάθε, 1999).
Σν θηλεηηθφ επίπεδν ηεο γξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζηνπο 12-16
κήλεο, ζηα πξψηα «ζθαξηθήκαηα» ηνπ παηδηνχ κε ηελ κνξθή ζπκκεηξηθψλ θηλεηηθψλ
πεξηδηαβάζεσλ γηα ηα δχν ρέξηα (Σάθα, 2011). Αξρηθά ην ρέξη είλαη θνληά ζην ζψκα, θαη
ζηαδηαθά απνκαθξχλεηαη θαη δηαγξάθεη έλα ζπλερέο ζρέδην πεξηζηξνθηθψλ θηλήζεσλ. Οη
ζπλερείο απηέο θακπχιεο γξακκέο είλαη πξσηίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
γξαθήο θαη ηηο βιέπνπκε αξγφηεξα ζην λεπηαγσγείν ζε κνξθή γηξιάληαο (Καθαλά θαη
Σζνιάθε, 1999).
Πεξίπνπ ζηα 2 ρξφληα, ην παηδί πεξλά ζην αληηιεπηηθφ επίπεδν, φπνπ παξαηεξείηαη ε
ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο δεμηφηεηαο ηεο φξαζεο, αιιά θαη ε πιεπξηθή θπξηαξρία ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπ λα παξάγεη γξαθή. Ζ θάζε ηεο αλάπηπμεο ησλ νπηηθν-θηλεηηθψλ
δεμηνηήησλ, επηηξέπεη ζηα παηδηά ηελ ζρεδίαζε ησλ πξψησλ ζπλεηδεηψλ γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ (γξακκψλ, θχθισλ, ζηαπξφ, ζπηξάι) (Καθαλά θαη Σζνιάθε,1999).
ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα δηαθνξνπνηνχλ απηά ηα
αθαλφληζηα ζρήκαηα θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, αξρίδνπλ δειαδή λα
αληηιακβάλνληαη πνην είλαη ην ζρέδην θαη πνην ην γξάςηκν θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ
αλάινγα (Καθαλά θαη Σζνιάθε, 1999).
Σν παηδί ιίγν αξγφηεξα, αξρίδεη λα κηκείηαη ηνλ ελήιηθν θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ
απηή, παξάγεη γξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δελ απνηεινχλ νχηε ζρέδηα νχηε γξάκκαηα,
αιιά «ςεπδνγξάκκαηα» θαη παξαηεξνχληαη ζε παηδηά ειηθίαο πεξίπνπ (4) ηεζζάξσλ
ρξνλψλ. ε απηφ ην ζηάδην, επεξεαζκέλα απφ ηνπο ελήιηθνπο θαη ηελ γξήγνξε γξαθή,
παξάγνπλ θαη εθείλα κηα παξφκνηα «ςεπδή γξαθή». Σα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο
πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην «ςεπδνχο γξαθήο», φηαλ αξρίζνπλ λα ζρεκαηίζνπλ ηα πξψηα
ηνπο γξάκκαηα, ζπρλά επαλαιακβάλνπλ ην ίδην γξάκκα ή γξάθνπλ γξάκκαηα απφ ην
φλνκα ηνπο (Σάθα, 2011).
ηελ ειηθία ησλ πέληε ρξφλσλ, ηα παηδηά πνιιέο θνξέο γξάθνπλ κελχκαηα ή θαη
νιφθιεξεο ηζηνξίεο, ζε κνξθή αιπζίδσλ γξακκάησλ πνπ ζηελ ζπλέρεηα «δηαβάδνπλ»
ζηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. Σα γξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κνξθή αιπζίδαο
γξακκάησλ, δελ αληηζηνηρνχλ ζηα θσλήκαηα ησλ ιέμεσλ ηνπ κελχκαηνο ηνπο, γη απηφ
νλνκάδνληαη «κε θσλεηηθέο αιπζίδεο γξακκάησλ». Λίγν αξγφηεξα, ζα πξνζπαζήζνπλ
λα γξάςνπλ φηη αθνχλ, δειαδή λα ηαπηίζνπλ ην γξάθεκα θαη ην θψλεκα. Πνιιέο θνξέο
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ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζα παξαιείςνπλ γξάκκαηα, ζα ζπκπηχμνπλ ιέμεηο ή αθφκα ζα
γξάθνπλ έλα κφλν γξάκκα πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη κηα ζπιιαβή, ζα αλαθαιχςνπλ
δειαδή ηελ «επηλνεκέλε γξαθή». Ζ επηλνεκέλε γξαθή εκθαλίδεηαη κε δχν κνξθέο, ηε
«ζπιιαβηθή επηλνεκέλε γξαθή» ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ έλα γξάκκα γηα θάζε
ζπιιαβή θαη ηελ «πιήξσο επηλνεκέλε γξαθή» ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ έλα γξάκκα
γηα θάζε θψλεκα (Σάθα, 2011).
Έλα παηδί καζαίλεη λα αληηγξάθεη γξάκκαηα αθνχ πξψηα αληηγξάςεη γεσκεηξηθά
ζρήκαηα αξρίδνληαο κε θάζεηεο γξακκέο (2 ρξνλψλ), έπεηηα αθνινπζνχλ νη νξηδφληηεο (2
ρξνλψλ θαη 6 κελψλ) θαη νη θχθινη, φηαλ ην παηδί θηάζεη πεξίπνπ 3 ρξνλψλ. ηε
ζπλέρεηα ε αληηγξαθή ελφο ζηαπξνχ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηνλ 4ν ρξφλν, ε αληηγξαθή ηνπ
ηεηξαγψλνπ ζπκβαίλεη ζην 5ν έηνο ηνπ παηδηνχ, θαη ηέινο ην παηδί είλαη ηθαλφ λα
αληηγξάςεη έλα ηξίγσλν πεξίπνπ ζηα 5,6 ρξφληα. Ζ δπλαηφηεηα λα αληηγξάθεη ηα
γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ηδηαίηεξα ην δηαγψλην ζηαπξφ, ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο
σο έλδεημε ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο (Beery & Beery,
2006,).
Απηή ε εμειηθηηθή πνξεία, ππνζηεξίδεηαη ζε κηα κειέηε απφ ηνπο Weil θαη Amundson
(1994), ζηελ νπνία 60 ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά λεπηαγσγείνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ
επίδνζε ηνπο ζην αλαπηπμηαθφ θξηηήξην Beery Buctenica Visual Motor Integration Test
(Beery & Beery, 2006). Σα επξήκαηα έδεημαλ, φηη ηα παηδηά πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα
αληηγξάςνπλ ηα πξψηα ελλέα ζρήκαηα ηνπ ηεζη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ην δηαγψλην
ζηαπξφ, ήηαλ ζε ζέζε λα αληηγξάςνπλ ζεκαληηθά, πεξηζζφηεξα γξάκκαηα απφ εθείλα ηα
παηδηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληηγξάςνπλ ηηο ελλέα πξψηεο κνξθέο. Καηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα,"... φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζην λεπηαγσγείν ζα είλαη έηνηκα γηα ηελ
ζπζηεκαηηθή έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξαθήο θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ έηνπο ηνπ
λεπηαγσγείνπ» (Weil & Amundson, 1994, ζει. 982 ).
Παξφκνηα έξεπλα ησλ Daly, Kelly & Krauss (2003), θαηέιεμε ζην ίδην ζπκπέξαζκα
αθνχ δηαπίζησζε φηη ην 56% ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ κπνξνχζαλ λα
αληηγξάςνπλ ηα πξψηα ελλέα ζρήκαηα ηνπ VMI ζην πξψην ηεηξάκελν ηεο θνίηεζεο
ηνπο ζην λεπηαγσγείν αληέγξαθαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ γξακκάησλ απφ ηα παηδηά πνπ
είραλ ρακειφηεξε επίδνζε.
Σν παηδί φκσο, πξηλ ηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γξαθήο είλαη απαξαίηεην λα έρεη
αλαπηχμεη θάπνηεο θηλεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Ζ δεμηφηεηα ηεο γξαθήο πξναπαηηεί ην
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ζηάδην ηεο θπζηνλεπξνινγηθήο σξηµφηεηαο θαη νξηζκέλεο αηζζεζηνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο,
φπσο ε νπηηθή ηθαλφηεηα γηα δηάθξηζε ζρεκάησλ θαη ν µπνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο, πνπ
δελ έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά πξηλ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ (Βνπγηνχθαο, 1986).
Μία απφ ηηο γεληθέο επηδηψμεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ, είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ νκαιή
κεηάβαζε ηνπ λεπίνπ ζηηο πεξίπινθέο δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο ηεο γξαθήο, ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν. Ζ δηδαζθαιία ηεο γξαθήο ινηπφλ, πνπ ζα γίλεη ζπζηεκαηηθά αξγφηεξα
πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο (Σξνχιε, 2012).
Ζ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα φπσο πξνείπακε απνηειεί κηα ζχλζεηε δηεξγαζία πνπ έρεη
άκεζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη
απνηέιεζκα

ηνπ

ζπλδπαζκνχ

κεραληθψλ,

αηζζεηηθνθηλεηηθψλ,

ςπρνθηλεηηθψλ,

γλσζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ (Rosenblum, Weiss, & Parush, 2003).
Αλαθεξφκελνη ζηελ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ζα επηθεληξσζνχκε ζηνπο παξάγνληεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηελ νπηηθή αληίιεςε, ηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ
ζπληνληζκφ, ηηο ρσξηθέο θαη ηηο ρξνληθέο ζπληζηψζεο, φπσο ε ηαρχηεηα ηεο γξαθήο, ε
αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδνπλ ηελ γξαθνθηλεηηθφηεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
Η ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΙΣΧΔ ΣΗ

2.1. Ο νξηζκόο ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηόηεηαο
Ζ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα, είλαη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
αλζξψπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, αξρήο γελνκέλεο απφ
ην λεπηαγσγείν (Marr, Windsor & Cermak, 2001). Θα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ
γξαθνθηλεηηθφηεηα σο ηελ δεμηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ γξαθή θαη θάζε άιιε
γξαθηθή δηαδηθαζία (Κακπάο, 1998). Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην ζχλνιν ησλ
δεμηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξάμε ηνπ γξαθηζκνχ, ζα πξέπεη πξψηα λα
αληηιεθζνχκε ηνλ κεραληζκφ ηεο θίλεζεο ηεο γξαθήο (Βάκβνπθαο, 2004).
Ζ γξαθή είλαη κηα θίλεζε πνπ παγηψλεη ζεκεία πάλσ ζ’ έλα ζηεξεφ θαη δηαηεξεηέν
πιηθφ κε ηε βνήζεηα ελφο νξγάλνπ-ραξάθηε. Σα ζεκεία απηά, ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο,
ραξάδνληαη ην έλα κεηά ηα άιια πξνρσξψληαο απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Σα
γξάκκαηα νκαδνπνηνχληαη ζε ιέμεηο, νη ιέμεηο αθινπζψληαο ε κία ηελ άιιε πάλσ ζε
νξηδφληηεο παξάιιειεο γξακκέο κε αθεηεξία ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θχιινπ ραξηηνχ
(Βάκβνπθαο, 2004).
Ζ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα αθνξά ηελ θαηάθηεζε ηεο κεραληθήο θαη αληηιεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ησλ γξαθεκάησλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο γξαθηθήο ηνπο απεηθφληζεο θαη
απαηηεί ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ζπληνληζκφ θηλήζεσλ, θαη νπηηθή, ρξνληθή θαη ρσξηθή
αληίιεςε (Σξνχιε, 2003).
Ζ θαηάθηεζε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο (Marr
et al. 2001). Απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε εζσηεξηθνχο,
βηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε αληηιεπηηθέο θαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο
(Feder & Majnemer, 2007) θαη κε εμσηεξηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ γξαθηθφ ρψξν θαη ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ γξαθή (Feder &
Majnemer, 2007˙ Marr et al, 2001).
Με άιια ιφγηα, γηα κηα επαξθή γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ
αληηιεπηηθέο θαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο φπσο, ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
πιεπξίσζεο, θηλαηζζεηηθή αθξίβεηα, έιεγρν ησλ θαηεπζπλφκελσλ θηλήζεσλ,
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θξάηεκα ηνπ κνιπβηνχ, ζσζηή ζέζε ηνπ ζψκαηνο, θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ηνπ θχιινπ
εξγαζίαο, πξνζαλαηνιηζκφ, ηθαλφηεηα κλεκνληθήο αλάθιαζεο ηεο κνξθήο ηνλ
γξακκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θηλήζεσλ γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπο. Ζ απνπζία
ησλ δεμηνηήησλ απηψλ θάλεη εμαηξεηηθά δχζθνιή ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηεο
γξαθήο (Σξνχιε, 2003˙ Cornhill & Case-smith, 1996˙ Feder & Majnemer, 2007˙ Naus,
2000).
Ζ δπζθνιία ηεο αλάπηπμεο ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο (ζηελ γξαθή ή ηελ
ζρεδίαζε), είλαη ζπρλή αηηία πνπ ηα παηδηά παξαπέκπνληαη ζε εηδηθνχο ηεο
εξγνζεξαπείαο (Diekema, Deitz & Amudson, 1998˙ Tseng & Cermak, 1993). Γηα λα
εληνπηζηνχλ ηα είδε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ, ζα πξέπεη λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηνπ
επηπέδνπ ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε θαηά ηελ γξαθηθή πξάμε (Burton & Dancisak, 2000).
Ζ πξνζρνιηθή θαη ε πξψηε ζρνιηθή ειηθία απνηεινχλ θξίζηκεο πεξηφδνπο γηα ηελ
αλάπηπμε αδξψλ θαη ιεπηψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. ε απηέο ππάγνληαη ηα ζεκειηψδε
θηλεηηθά πξφηππα, ε κεηαθίλεζε θαη ν ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, ν νπηηθν-θηλεηηθφο
έιεγρνο, ν ακθίπιεπξνο ζπληνληζκφο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ
δεμηνηήησλ φπσο είλαη νη γξαθνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο. Οη θηλεηηθέο απηέο δεμηφηεηεο
είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη επεξεάδνπλ
κεηαμχ άιισλ, ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Κνπηζνχθε,
2001).
Γηα λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα παξέκβνπλ
απνηειεζκαηηθά ζηελ γξαθνθηλεηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο
γξαθήο θαη λα ιχζνπλ δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ
θαιά ηελ θίλεζε ηεο γξαθήο, πνπ δελ ζηακαηά ζηελ φςε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ
γξακκάησλ (Σξνχιε, 2001).
Ζ θαιή γλψζε ινηπφλ ησλ ζπληζησζψλ ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο απνηειεί ην
πξψην βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ κνληέισλ εθκάζεζεο ηεο γξαθήο.

2.2. Οη παξάγνληεο ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηόηεηαο
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Ζ κάζεζε ηεο γξαθήο αξρίδεη ζε κηα ειηθία πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ρψξα
θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα, αιιά θαηά ηνλ γεληθφ θαλφλα ηνπνζεηείηαη κεηαμχ 5-7
εηψλ (Βάκβνπθαο, 2009˙ Feder & Magnemer, 2007). Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ
επηιέγεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα είλαη είηε ε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή
είηε ε κηθξνγξάκκαηε γξαθή θαη άιινηε ζπλεκκέλα θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ρξήζε πεδψλ
θαη θεθαιαίσλ γξακκάησλ (Βάκβνπθαο, 2009).
Ζ ζπλζεηφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε γξαθή σο θίλεζε πξνυπνζέηεη αξρηθά κηα
θπζηνινγηθή σξίκαλζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ
κειψλ ηνπ, θπξίσο ησλ ρεξηψλ, γηα λα κπνξέζεη λα εθηειέζεη ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο
(Καθαλά & Σζνιάθε, 1999).
Ζ γξαθή ινηπφλ ζην πιαίζην ηεο θίλεζεο, είλαη κηα πεξηπινθή δηαδηθαζία θαη είλαη
ζεκαληηθφ πξηλ αξρίζεη ε ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε ηεο, λα ειεγρζνχλ νη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία, βαζηζκέλνη θπξίσο ζε
αγγινζαμνληθέο αξζξνγξαθίεο πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη, νη ζπληζηψζεο πνπ ζεσξνχκε
φηη θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο θαη ζα πξέπεη
λα εμεηάζνπκε είλαη νη εμήο: νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο, δειαδή, ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ν
θηλεηηθφο έιεγρνο ησλ ρεξηψλ, ε αλάπηπμε πιεπξηθήο θπξηαξρίαο ηνπ ρεξηνχ, ν
θηλαηζζεηηθφο έιεγρνο ησλ ρεξηψλ, ε νπηηθή αληίιεςε, ν νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο
θαη νη εξγνλνκηθνί ή εμσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο ε πίεζε πνπ αζθείηαη θαηά ηελ
γξαθή ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ε ιαβή ηνπ εξγαιείνπ γξαθήο, ε θαζηζηή ζέζε θαη ε
ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ γξαθή θαη ην είδνο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.
ηηο παξαθάησ ελφηεηεο ζα παξαθνινπζήζνπκε πψο ε θάζε κία απφ απηέο ηηο
δεμηφηεηεο βνεζά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθνθηλεηηθφηεηαο.

2.2.1.Δζσηεξηθνί παξάγνληεο
2.2.1.1 Η ιεπηή θηλεηηθόηεηα θαη ε εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ ηεο γξαθήο
Με ηνλ φξν ιεπηή θηλεηηθφηεηα, νξίδνπκε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ άλσ άθξσλ θαη εηδηθά
ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ δαθηχισλ γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ
αληηθεηκέλσλ (Σξαπιφο, 1998). Οη ιεπηέο απηέο, θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ απαηηνχλ ηνλ
έιεγρν ηνπ βξαρίνλα, ηνπ πήρε θαη ηνπ θαξπνχ, δειαδή ηνπ ζπλδεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
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ρεξηψλ αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δαθηχισλ θαη ηεο παιάκεο ψζηε, λα
ζπγθξαηνχληαη ηα δάθηπια θαη ε παιάκε ζε ηέηνηα ζέζε πνπ λα κπνξεί ην άηνκν λα
ειέγμεη θαη λα πηάζεη έλα αληηθείκελν κε ηελ θαηάιιειε δχλακε. Ζ αλάπηπμε ησλ
ιεπηψλ θηλήζεσλ αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα. Οη
κχεο ηνπ θνξκνχ πνπ ειέγρνπλ ηνπο ψκνπο, ηνλ βξαρίνλα θαη ηνλ πήρε σξηκάδνπλ πην
γξήγνξα απφ ηνπο κχεο πνπ ειέγρνπλ ηνπο θαξπνχο, ηελ παιάκε θαη ηα δάθηπια
(Σξαπιφο, 1998).
Ζ ειηθία ηνπ παηδηνχ είλαη θαηαιπηηθή ζηελ αλάπηπμε ηεο θίλεζεο ησλ άλσ άθξσλ.
Αξρηθά, ηα ρέξηα ελφο βξέθνπο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν. Αξγφηεξα,
ζηνλ ηέηαξην κήλα, ην παηδί είλαη ηθαλφ λα πξνζπαζήζεη λα θζάζεη έλα αληηθείκελν, λα
ελψζεη ηα ρέξηα ηνπ γηα λα παίμεη. ηνλ πέκπην κήλα, κπνξεί λα πηάζεη έλα αληηθείκελν
θαη λα ην θέξεη ζην ζηφκα, ελψ ζηνλ έθην, πηάλεη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαη κε ηα δχν
ηνπ ρέξηα. Απφ ηνλ έβδνκν κήλα θαη κεηά ην παηδί αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ αληίρεηξα
θαη π.ρ. λα πηάλεη ην κπνπθάιη κε ην γάια θαη λα ην θέξλεη κπξνζηά ηνπ. Καηά ην πξψην
έηνο, ην βξέθνο κπνξεί πιένλ λα θαηεπζχλεη ην ρέξη ηνπ πξνο ην αληηθείκελν πνπ
επηζπκεί, λα ην πηάλεη θαη λα ην αθήλεη θάησ. Όηαλ ην παηδί θηάζεη ζην δεχηεξν έηνο
είλαη ηθαλφ λα πηάλεη θαη λα γπξλάεη έλα πφκνιν, λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ (Κξαζαλάθεο,
2003).
Ζ ιεπηή θηλεηηθφηεηα, πνπ είλαη πξντφλ ησλ ιεπηνκεξεηαθψλ θηλήζεσλ, απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηελ γξαθή (Καθαλά-Σζνιάθε, 1999). Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ, πνπ
ελεξγνπνηνχληαη νη θηλήζεηο ηνπ ψκνπ, ηνπ αγθψλα, ηνπ θαξπνχ θαη ησλ δαθηχισλ, ην
παηδί είλαη έηνηκν λα αλαπηχμεη ηελ γξαθηθή δεμηφηεηα. Ζ σξίκαλζε ησλ θηλήζεσλ
απηψλ βνεζά ηελ κεηαθίλεζε ηεο γξαθίδαο πάλσ ζην θχιιν εξγαζίαο, ππφ ηελ εληνιή
ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ γηα ηελ παξαγσγή ζπκβφισλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ ζθέςε ηνπ
(De Ajuriaguerra & Auzias, 1989).
Ζ εμάζθεζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο
θαζεκεξηλφηεηαο θάζε παηδηνχ θαη πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη γχξσ απφ ηνλ ξπζκφ
αλάπηπμεο ηεο δεμηφηεηαο απηήο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο
γξαθήο. Οη McHale & Cermak (1992), ππνζηήξημαλ φηη ην 30- 60% ηνπ ρξφλνπ ησλ
παηδηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαηαλαιψλνληαλ ζε αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο
θαη γξαθήο.
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Χο εθ’ ηνχηνπ, έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο ιεπηήο
θηλεηηθφηεηαο βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
γξαθνθηλεηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ζηελ έγθαηξε παξέκβαζε. Έξεπλα, κειέηεζε
παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
δεμηνηήησλ ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο φηαλ δέρνληαη παξέκβαζε απφ εηδηθνχο, σο κέξνο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ. Αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηεο
κειέηεο απηήο, αμηνινγήζεθε ε ρξήζε εξγαιείσλ γξαθήο απφ ηα ππνθείκελα, ν νπηηθνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο θαη ε ηθαλφηεηα λα πηάλνπλ αληηθείκελα. Σα απνηειέζκαηα ηεο
παξέκβαζεο έδεημαλ βειηηψζεηο ζε φιεο ηηο δεμηφηεηεο (Case-Smith, 1994).
Δπηπξφζζεηα, ε αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζηα παηδηά, βνεζά ζηελ αχμεζε
ηεο ηαρχηεηαο ηεο γξαθηθήο πξάμεο. Σν 2000, νη Tseng θαη Chow, δηεμήγαγαλ κειέηε
ζηε Σατβάλ, πνπ εξεπλνχζε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
αληηιεπηηθψλ-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηα παηδηά
Γεκνηηθνχ, κε αξγφ θαη θαλνληθφ ξπζκφ γξαθήο. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη θαη νη
γξήγνξνη θαη νη αξγνί γξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα αληίιεςεο σο πξνο
ηελ θηλεηηθφηεηα. Οη γξήγνξνη γξαθείο ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ηελ δεμηνηερλία
θαη θαιχηεξα ηα άλσ άθξα ηνπο, ελψ νη πην αξγνί, ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο φξαζεο, ηελ κλήκε θαη ηηο νπηηθν-θηλεηηθέο δεμηφηεηεο.
ηφρνο ηεο κειέηεο ησλ Ratzon, Efraim θαη Bart (2007), ήηαλ λα δνθηκαζηεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο βξαρππξφζεζκεο ζεξαπείαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο
θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηεο πξψηεο ηάμεο
δεκνηηθνχ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 52 καζεηέο (Άξαβεο θαη Δβξαίνη), απφ ζρνιεία ηνπ
Ηζξαήι κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Οη καζεηέο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο
ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν ηφζν ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζην θξηηήξην
αμηνιφγεζεο γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (VMI) φζν θαη ζην ηεζη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο
(Bruininks-Oseretsky).
Οη Caniato, Stich & Baune (2011), ην 1997 κειέηεζαλ ζηελ Γεξκαλία, ηηο αδπλακίεο
ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 13.088 παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζε νκάδεο, θαηά ηελ
έληαμε ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, επί δεθαηξία ζρνιηθά έηε (1997-2009). Δμέηαζαλ ηεο
θηλεηηθέο ηνπο αδπλακίεο ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα, ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ
γξαθνθηλεηηθφηεηα. Ζ έξεπλά έδεημε φηη ηα δεδνκέλα γηα ηα πξφηππα αλάπηπμεο ησλ
θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά, ηδηαίηεξα νη ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ε
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γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα, έρνπλ αιιάμεη θαηά ηα ηειεπηαία δεθαηξία ρξφληα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαηά ηελ ηειεπηαία ζρνιηθή πεξίνδν
(2009) παξνπζίαζαλ πνιιέο αδπλακίεο ζε νξηζκέλεο ιεπηέο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηδίσο
εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ γξαθήο. Δλψ απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα
είλαη πξνβιέςηκεο, ιφγσ ελφο κεηαβαιιφκελνπ, ηερλνινγηθά, θφζκνπ, ππνδεηθλχνπλ κηα
ζνβαξή θαη παζνινγηθή κεηαβνιή ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο παηδηθήο
ειηθίαο.
Δπηπξφζζεηα, ν ηνκέαο ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ θπξηαξρία ηνπ
ρεξηνχ, ηνλ έιεγρν ησλ θαηεπζπλφκελσλ θηλήζεσλ ηνπ ρεξηνχ, ηνλ θηλαηζζεηηθφ έιεγρν,
ηελ αλάπηπμε ηεο αθήο ησλ δαθηχισλ θαη ηνλ θηλεηηθφ ζρεδηαζκφ, παξάγνληεο πνπ
βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ ρεξηψλ γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηεο γξαθήο γηα απηφ θαη
ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπλ παξαθάησ (Feder & Magnemer, 2007).
Η αλάπηπμε ηεο πιεπξηθήο θπξηαξρίαο θαη ε ζεκαζία ηεο ζηε γξαθή
Πιεπξίσζε νλνκάδεηαη ε επηθξάηεζε ηεο κηαο, έλαληη ηεο άιιεο πιεπξάο ηνπ
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη εθδειψλεηαη θπξίσο κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ ελφο κέινπο ηνπ
ζψκαηνο, θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ελεξγεηψλ. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα
νθείιεηαη ζε θιεξνλνκηθνχο, λεπξνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο-πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο. Ο θιεξνλνκηθφο παξάγνληαο δίλεη βάζε ζηα γνλίδηα γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο
πιεπξίσζεο, ελψ νη λεπξνινγηθνί παξάγνληεο απνδίδνπλ ηελ πιεπξίσζε ζηελ
επηθξάηεζε ηνπ ελφο απφ ηα δχν εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ, ην αξηζηεξφ, γηα ηελ δεμηά
πιεπξίσζε θαη ην δεμηφ, γηα ηελ αξηζηεξή πιεπξίσζε. Οη ζεσξίεο πνπ απνδίδνπλ ηελ
πιεπξίσζε ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ζηεξίδνληαη ζηελ κίκεζε ησλ θηλήζεσλ
ησλ κεγαιχηεξσλ θαη εηδηθά ησλ γνλέσλ, απφ ηα παηδηά. Ζ πιεπξίσζε απνηειεί κηα απφ
ηηο πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη ην παηδί γηα λα θαηαθηήζεη ηελ
γξαθή (Κξαζαλάθεο, 2003).
ηα πεξηζζφηεξα άηνκα παξαηεξείηαη φηη ην έλα απφ ηα ρέξηα παξνπζηάδεη κηα
ιεηηνπξγηθή αλσηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ην άιιν. Σν θαηλφκελν απηφ απνθαιείηαη
ππεξνρή ρεηξηζκνχ ή θπξηαξρία ρεξηνχ. Ζ θπξηαξρία ηνπ ρεξηνχ κπνξεί λα αλαπηπρζεί
ηφζν ζηε πξψηκε ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ φζν θαη αξγφηεξα ζε ειηθία έμη κε επηά ρξνλψλ.
Ζ επηθξάηεζε ηεο ππεξνρήο ηνπ ελφο ρεξηνχ δελ βνεζά κφλν ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ
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μερσξηζηά, αιιά ζπκβάιεη θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηνπ παηδηνχ λα
ρξεζηκνπνηεί θαη ηα δχν ρέξηα καδί. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο γξαθήο ην θπξίαξρν ρέξη
εθηειεί ηηο ιεπηέο θηλήζεηο πνπ απαηηνχληαη ελψ ην κε-θπξίαξρν ρέξη παξέρεη ηελ
ζηήξημε γηα λα εθηειεζηεί ε δξαζηεξηφηεηα (Exner, 1990˙ Schneck, 1991˙ Ziviani &
Elkins, 1984)
Ο Schneck (1991) εμεηάδνληαο 60 παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ, κε θαη ρσξίο δπζθνιίεο
ζηελ γξαθή αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιαβήο ηνπ κνιπβηνχ θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρεξηνχ,
αλαθέξεη φηη ηα παηδηά κε κεησκέλε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα, είλαη πην δχζθνιν λα
θαηαιήμνπλ ζηελ πξνηίκεζε ρεξηνχ ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαιή γξαθή. ε
έξεπλα ησλ Σξνχιε & Βάκβνπθα (2002), πνπ είρε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ πιεπξίσζε
ζε 65 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη λα εξεπλήζεη ηελ ζπλέπεηα ησλ δεμηφρεηξσλ θαη
κε δεμηφρεηξσλ ζηελ πξνηίκεζε ηεο ίδηαο πιεπξάο γηα ηα ρέξηα, πφδηα, κάηηα θαη απηηά
αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ηελ ζρέζε ησλ παξαπάλσ κε ηελ
ηθαλφηεηα γξαθήο. Οη δηαπηζηψζεηο ηεο έξεπλαο ππνζηήξημαλ φηη ην θχιν ζρεηίδεηαη κε
ηελ πξνηίκεζε ησλ ρεξηψλ, πνδηψλ, καηηψλ θαη απηηψλ κε ηα θνξίηζηα λα παξνπζηάδνπλ
κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα ζηελ πιεπξηθή πξνηίκεζε. Όζνλ αθνξά ηεο γξαθνθηλεηηθέο
δεμηφηεηεο θαη ην θχιν, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηα θνξίηζηα λα
εκθαλίδνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο. Σέινο ε ζρέζε κεηαμχ ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δεηθηψλ
πιεπξίσζεο κε ηελ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ λεπίσλ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα.

Ο έιεγρνο ησλ θαηεπζπλόκελσλ θηλήζεσλ ηνπ ρεξηνύ
Ο φξνο «έιεγρνο ησλ θαηεπζπλφκελσλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ» (in-hand manipulation),
εληάζζεηαη ζηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε ελφο αληηθεηκέλνπ
κέζα ζην ρέξη ελφο αηφκνπ, αθνχ ην πηάζεη. Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ιεπηψλ θαη γξήγνξσλ θηλήζεσλ πνπ
απαηηεί ε γξαθηθή δξαζηεξηφηεηα (Cornhill & Case-Smith, 1996). Αθνχ πηάζνπκε έλα
κνιχβη, πξέπεη λα ην κεηαηνπίζνπκε κε ηα δάθηπια γηα λα πάξεη ζέζε γξαθήο (Exner,
1990˙ Cornhill & Case-Smith, 1996). Μηα ηέηνηα θίλεζε απνηειείηαη απφ α) ηελ
κεηαθίλεζε, β) ηελ πξνώζεζε θαη γ) ηελ πεξηζηξνθή. Ζ κεηαθίλεζε θαη ε πξνώζεζε, είλαη
κηα δεμηφηεηα πνπ αλήθεη ζηνλ έιεγρν ησλ θαηεπζπλφκελσλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ, θαη
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έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα κπνξεί λα θηλεί αληηθείκελα απφ ηελ παιάκε
ζηα δάθηπιά θαη ην αληίζεην, φπσο ε θίλεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κνιπβηνχ ζηελ
ζσζηή ζέζε πξηλ ηελ γξαθή θαη ε ψζεζε ησλ δαθηχισλ θνληά θαη καθξηά απφ ην ζεκείν
ηνπ κνιπβηνχ θαηά ηε γξαθή. Ζ πεξηζηξνθή, είλαη άιιε κηα ηθαλφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ
θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ δαθηχισλ, θαη πεξηιακβάλεη ηελ θίλεζε
ηνπ κνιπβηνχ γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ θαη καο βνεζά γηα παξάδεηγκα ζην ζβήζηκν θαηά
ηελ γξαθή (Feder & Majnemer, 2007).
Ζ ηθαλφηεηα ηεο παξαγσγήο ησλ θηλήζεσλ απηψλ απφ έλα άηνκν, κπνξνχλ λα
εθηειεζηνχλ αλεμάξηεηα κε ην αλ ππάξρεη αληηθείκελν ζην ρέξη ή φρη, ή ελψ παξάιιεια
ζηαζεξνπνηεί έλα ε πεξηζζφηεξα αληηθείκελα ζην ρέξη ηνπ. Ζ ζηαζεξνπνίεζε απηή
επηηπγράλεηαη κε ηνλ αληίρεηξα, ελψ ηα ππφινηπα δάθηπια παξάγνπλ επηδέμηνπο
ρεηξηζκνχο (Exner, 1990).
Έξεπλα έρεη ππνζηεξίμεη φηη ν έιεγρνο ησλ θαηεπζπλφκελσλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ
ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ λα ρξσκαηίδεη κε αθξίβεηα θαη λα
κέλεη κέζα ζε πιαίζηα (Humphry et al., 1995). Ζ Case-Smith (1995), παξνπζίαζε ζηα
απνηειέζκαηα ηεο πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ θαη
ησλ δεμηνηήησλ ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ γξαθή.
Σέινο έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ έιεγρν ησλ
ρεξηψλ θαη ησλ δαθηχισλ ζα έρνπλ αδπλακίεο θαη ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ
θηλήζεσλ πνπ απαηηνχλ ιεπηή θηλεηηθφηεηα, φπσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα κνιχβη, ε
καξθαδφξνπο γηα λα γξάςνπλ θαη λα ρξσκαηίζνπλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ςαιίδη θ.α.
(Exner, 1990).
Ο θηλαηζζεηηθόο έιεγρνο, ν έιεγρνο αθήο ησλ δαθηύισλ θαη ν θηλεηηθόο ζρεδηαζκόο
Ο θηλαηζζεηηθφο έιεγρνο ηνπ ρεξηνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο
ζέζεο ησλ δαθηχισλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έξρνληαη απφ ηνπο κπο, ηηο
αξζξψζεηο θαη ην δέξκα θαη θαζνξίδεη ηελ ζέζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ θαηεχζπλζε, ηελ
έθηαζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ (Sudsawad, Trombly, Henderson &
Tickle-Denger, 2002). Ο ξφινο ηεο θηλαηζζεζίαο αλαθέξεηαη ζπρλά ζε ζρέζε κε ηελ
ζρεδίαζε θαη ηελ γξαθή θαη σο εθ’ ηνχηνπ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο, αθνχ επεξεάδεη ηελ ιαβή θαη ηελ πίεζε πνπ
αζθνχκε ζην εξγαιείν γξαθήο (Cornhill & Case-Smith, 1996˙ Copley & Ziviani, 1990).
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Δπηπιένλ, έρεη επηζεκαλζεί φηη κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε αδπλακία ζηελ γξαθηθή πξάμε,
ηα άηνκα κε κεησκέλε θηλαηζζεηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ζηα δάθηπια είραλ επίζεο
ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηε ιαβή ηνπ εξγαιείνπ γξαθήο απφ εθείλα κε θαιφ ρεηξηζκφ
ησλ δαθηχισλ (Schneck, 1991). Τπάξρνπλ ηξία είδε πίεζεο θαηά ηελ γξαθή: απηή πνπ
αζθείηαη απφ ηα δάθηπια ζην εξγαιείν γξαθήο, ε πίεζε ηνπ κνιπβηνχ ζηελ επηθάλεηα
γξαθήο, θαη ε πίεζε ηνπ θαξπνχ ηνπ ρεξηνχ ζηελ επηθάληα γξαθήο (Herrick & Otto,
1961). Οη Harris θαη Rarick (1957), κειέηεζαλ ην ζεκείν πίεζεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα
γξαθήο ζρεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνηφηεηα γξαθήο. Σα επξήκαηά ηνπο
παξνπζίαζαλ φηη ε δηαθχκαλζε ηεο δχλακεο ζρεηίδνληαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ηαρχηεηα
θαη ηελ πνηφηεηα ηεο γξαθήο πάξα ην ζεκείν πίεζεο. Σν ζπκπέξαζκά ηνπο ήηαλ φηη ε
απμεκέλε ηαρχηεηα νδεγεί ζε απμεκέλε άζθεζε δχλακεο κε απνηέιεζκα λα
επεξεάδεηαη αξλεηηθά ν θηλεηηθφο ζπληνληζκφο.
Ζ απηηθή επαηζζεζία ησλ δαθηχισλ είλαη άιινο έλα ηνκέαο πνπ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά
κε ηελ επίδνζε θαηά ηελ γξαθή. Οη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ζρέζε ηνπ ειέγρνπ ηεο
αθήο ησλ δαθηχισλ θαη ηεο γξαθήο αθνξνχλ θπξίσο παηδηά κε θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο
(Feder & Majnemer, 2007). Έξεπλα, έρεη εληνπίζεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο
κεησκέλεο απηηθήο επαηζζεζίαο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο γξαθήο ζε παηδηά κε ήπηα
θηλεηηθή βιάβε (Malloy-Miller, Polatajko & Anstett, 1995). Παξφκνηα, παηδηά πξψηεο
δεκνηηθνχ πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα θαη επέδεημαλ κεησκέλν έιεγρν ηεο αθήο ζηα
δάθηπια είραλ θαη θαθή επίδνζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γξαθήο ζπγθξηλφκελα κε ηππηθά
αλαπηπζζφκελνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο (Feder, Majnemer et al., 2005). Αθφκα έρεη θαλεί,
φηη ε ρξήζε ελφο αλψξηκνπ είδνπο ιαβήο κνιπβηνχ ζπλδέεηαη κε ηελ κεησκέλε
ηδηνδεθηηθή επαηζζεζία ησλ δαθηχισλ ζε έξεπλα παηδηψλ πξψηεο ηάμεο δεκνηηθνχ
(Schneck, 1991). Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ ε απηηθή επαηζζεζία ησλ δαθηχισλ
είλαη κεησκέλε, ηφηε απαηηεί απμεκέλε ρξήζε ηνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ζην γξαπηφ,
πξνθαιψληαο θφπσζε θαη πεξηνξίδνληαο ηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο θαη σο εθ’
ηνχηνπ, ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο γξαθήο (Schneck, 1991, Tseng & Cermack, 1993).
Ο θηλεηηθφο ζρεδηαζκφο (motor planning) ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα
ζρεδηάδεη θαη λα εθηειεί κε αθξίβεηα έλα γξάκκα ή κηα ζεηξά γξακκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ
κηα ιέμε. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ ησλ ρεξηψλ είλαη απαξαίηεηε θπξίσο φηαλ
ηα παηδηά μεθηλνχλ λα καζαίλνπλ λα γξάθνπλ γηαηί ε δεμηφηεηα απηή ηνπο επηηξέπεη λα
εθηεινχλ λέεο ή άγλσζηεο θηλήζεηο (Cornhill & Case-Smith, 1996). Ο θηλεηηθφο
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ζρεδηαζκφο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θηλαηζζεζία θαη ηηο απηηθέο ηθαλφηεηεο. Όινη απηνί
νη παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ γηα λα επηηξέςνπλ ζην παηδί λα κπνξεί λα ηνπνζεηεί
ζσζηά ην γξαθηθφ εξγαιείν ζην ρέξη ηνπ, λα έρεη ζσζηή ζέζε ηνπ βξαρίνλα ζηελ
επηθάλεηα γξαθήο θαη λα παξάγεη ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο γηα λα εθηειέζεη ηελ γξαθηθή
δξαζηεξηφηεηα (Cunningham Amundson, ζην Cornhill & Case-Smith, 1996).

2.2.1.2 Η νπηηθή αληίιεςε θαη ν ξόινο ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο
ζηελ γξαθνθηλεηηθή δεμηόηεηα
Οπηηθή αληίιεςε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ
δεμηφηεηα απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, φπσο ην λα κπνξνχκε λα βιέπνπκε
θαη ρξεζηκνπνηνχκε αληηθείκελα, λα ζεξλφκαζηε, λα πεξπαηάκε, λα ηξέρνπκε, λα
απνθεχγνπκε θηλδχλνπο, λα ηξψκε. Αθφκα ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή καο πνξεία,
λα κπνξνχκε λα δσγξαθίδνπκε, λα ζρεδηάδνπκε, λα δηαβάδνπκε, λα γξάθνπκε, θαη κε πην
αλαπηπγκέλεο

πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο. Ζ δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο

απηήο, εγείξεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην ζρνιείν, ηελ ζπγθέληξσζε, ηηο θνηλσληθέο
ζπλαλαζηξνθέο θαη ηελ απηναληίιεςε (Beery & Beery, 2006˙ Brown & Gaboury, 2006˙
Cornhill & Case-Smith, 1996˙ Marr et al., 2001˙ Oliver, 1990,). Δπηπιένλ ε κε επαξθήο
αλάπηπμε ηεο νπηηθήο αληίιεςεο νδεγεί ζε αδπλακίεο ζπζηεκάησλ φπσο ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, θαη ηεο γξαθηθήο δηαδηθαζίαο (Weil &Amundson, 1994), γηα
απηφ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο δεμηφηεηαο απηήο
(Brown & Gaboury, 2006).
Ζ νπηηθή αληίιεςε πνιιέο θνξέο αμηνινγείηαη αθφκα θαη κηα νθζαικνινγηθή εμέηαζε
ξνπηίλαο. Απηέο νη αμηνινγήζεηο ζπλήζσο γίλνληαη γηα λα γλσξίδνπκε ην επίπεδν
δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ αιιά θαη γηα λα εληνπίζνπκε πηζαλφλ αδπλακίεο ζε απηφλ ηνλ
ηνκέα (Beery, 2006). Σν θξηηήξην Beery- Buktenika Developmental test of Visual Motor
Intergration

(VMI),

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε

θαη

ζηελ

παξνχζα

κειέηε,

έρεη

ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο εηδηθνχο θαη εξεπλεηέο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ νπηηθή
αληίιεςε, αιιά θαη λα εληνπίζεη αλ έλα παηδί έρεη ηθαλνπνηεηηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν
νπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ή φρη (Beery & Beery, 2006).
Ζ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε νπηηθή αληίιεςε θαη
νη θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ ησλ ρεξηψλ, είλαη θαιά ζπληνληζκέλα (Beery & Beery, 2006).

28

Έηζη, ν νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο είλαη ε δεμηφηεηα λα ζπληνλίδεηαη ε θηλεηηθή
δεμηφηεηα κε ηελ νπηηθή αληίιεςε, δειαδή είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κπνξεί λα
ζπληνλίδεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο φξαζεο κε ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ δαθηχισλ
(Sortor & Kulp, 2003).
Έλα ηππηθά αλαπηπζζφκελν παηδί ειηθίαο 4-6 εηψλ έρεη αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο
νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηεο ιεπηή θηλεηηθφηεηαο, πνπ ζπλδπαζκέλεο καδί, ην θαζηζηνχλ
ηθαλφ λα δηεθπεξαηψζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη
πην ζπγθεθξηκέλα, γξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο γξαθήο, ν
νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο κεηαθξάδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα εθηειεί ηελ
νπηηθή εηθφλα ελφο γξάκκαηνο ή ζρήκαηνο κε ηηο αλάινγεο θηλήζεηο (Beery & Beery,
2006).
Οη Weil & Cunningham-Amundson (1994), έδσζαλ έκθαζε ζηελ νπηηθν-θηλεηηθή
αλάπηπμε ζεσξψληαο ηελ, σο πξσηαξρηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ηεο
γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο. Δμέηαζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο επίδνζεο παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζηελ
αληηγξαθή

ζρεκάησλ.

Σα

εξεπλεηηθά

απνηειέζκαηα

παξνπζίαζαλ

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο θαη επηπιένλ, βξέζεθε φηη φζν ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα
αληηγξάθεη ζρήκαηα απμαλφηαλ ηφζν απμαλφηαλ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζηελ αληηγξαθή
γξακκάησλ.
Ζ Kulp (1999), εξεχλεζε ηελ ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ επίδνζε παηδηψλ ζηα καζήκαηα
ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηψληαο ην θξηηήξην VMI
(Beery & Beery, 2006). Ζ έξεπλα έγηλε ζε 191 παηδία, γηα ην δηάζηεκα θνίηεζεο ηνπο,
απφ ην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη ηελ Σξίηε δεκνηηθνχ. Σν ζπκπέξαζκα ηεο ήηαλ, φηη νη
δεμηφηεηεο ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο ζρεηίδνληαλ ζεκαληηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ
παηδηψλ ζηελ αλάγλσζε, ηελ γξαθή θαη ηελ νξζνγξαθία.
Μέζα απφ απηέο ηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο, θαηαλννχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί, νη εηδηθνί
ηεο παηδηαηξηθήο αιιά θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη αλαγλσξίδνπλ φηη ε απφθηεζε ησλ
νπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη πνιχηηκε θαη καο πξνδηαζέηνπλ γηα ηελ αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζρνιηθή επίδνζε θαη ηηο γεληθφηεξεο γλψζεηο ησλ
παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηελ γξαθή (Daly, Kelley & Krauss, 2003).
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2.2.2 Οη εμσηεξηθνί ή εξγνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
γξαθνθηλεηηθή δεμηόηεηα ηνπ παηδηνύ.
Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ηεο γξαθήο ζηα παηδηά κπνξεί
λα είλαη εγγελείο, πνπ απνξξένπλ δειαδή απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ, θαη έρνπλ
αλαθεξζεί ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ή εμσγελείο, ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά/ηερληθά
ζέκαηα. Οη εμσγελείο παξάγνληεο, πεξηιακβάλνπλ ηελ θαζηζηή ζέζε, ην χςνο ηεο
θαξέθιαο/γξαθείνπ, ην εξγαιείν γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηνλ ηχπν ηνπ ραξηηνχ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πάλσ ζην γξαθείν, νη ζπλζήθεο θσηηζκνχ ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζνξχβνπ, ε απφζηαζε ηνπ πίλαθα θαηά ηελ αληηγξαθή, θαη ηνλ
φγθν ηεο γξαθήο (Feder & Majnemer, 2007).
Τν είδνο ιαβήο ηνπ γξαθηθνύ εξγαιείνπ
Ο ηξφπνο ηεο ιαβήο ηνπ εξγαιείνπ γξαθήο είλαη έλαο ηνκέαο ηεο γξαθήο πνπ έρεη
κειεηεζεί εθηελψο απφ εηδηθνχο ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά
θαηά ηελ γξαθηθή δηαδηθαζία (Scneck, 1991˙ Schneck & Henderson, 1990˙ Tseng &
Cermak, 1993).
Ζ ζπγθξάηεζε ηνπ κνιπβηνχ εμαζθαιίδεηαη απφ κηα ιαβή ηξηψλ δαθηχισλ πνπ
ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ αληίρεηξα, ηνλ δείθηε θαη ην κέζν δάθηπιν. ην δεμηφρεηξα, ν
δείθηεο θαη ν αληίρεηξαο ζθίγγνπλ ην κνιχβη ζε απφζηαζε δχν πεξίπνπ πφλησλ απφ ηελ
κχηε ελψ ν κέζνο δάθηπινο εμαζθαιίδεη ηελ παζεηηθή ηνπ ζηήξημε ζηελ εζσηεξηθή
άθξε ηεο ηξίηεο ηνπ θάιαγγαο. Σν πίζσ κέξνο ηνπ κνιπβηνχ αθνπκπά πάλσ ζην ηφμν
πνπ ζρεκαηίδνπλ ν δείθηεο θαη ν αληίρεηξαο. Ο παξάκεζνο θαη ν κηθξφο φπσο θαη ε
περπαία άθξε ηεο παιάκεο ρξεζηκεχνπλ σο ζηήξημε ηνπ ρεξηνχ πάλσ ζηελ επηθάλεηα
γξαθήο, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηα ππφινηπα δάθηπια. Γηα ηνπο
αξηζηεξφρεηξεο, πξνηείλεηαη ε ίδηα ιαβή κε ηελ δηαθνξά, φηη ε ιαβή ηνπ δείθηε θαη ηνπ
αληίρεηξα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ιίγν πην ςειά. Ζ ιαβή απηή ηνπ κνιπβηνχ
ραξαθηεξίδεηαη σο «καθξηλή ηξηπνδηθή ιαβή» (Σξνχιε, 2001).
Παξφηη ε ηξηπνδηθή ιαβή ηεο γξαθίδαο ελζαξξχλεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη εηδηθνχο,
ππάξρνπλ πνιιά άιια είδε ιαβήο ηεο γξαθίδαο. Απηά ηα είδε ιαβήο παξαηεξνχληαη
θπξίσο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο
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γξαθήο. Παξφια απηά δελ έρεη εξεπλεζεί ζε ηη θάζκα απηέο ε κε ηππηθέο ιαβέο ηεο
γξαθίδαο ζπκβάιινπλ ζηελ θησρή γξαθή (Schneck, 1991).
Ο Schneck θαη Henderson (1990), πεξηγξάθνπλ 10 ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ιαβήο
κνιπβηνχ, ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 5 αλψξηκα είδε ιαβήο (ξαρηαία αλεζηξακκέλε
παιακηαία, παιακηαία ιαβή, ιαβή κε ην δείθηε εθηεηακέλν, ιαβή πηλέινπ, ιαβή κε
εθηεηακέλα δάθηπια) πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ 3 θαη 5,5 εηψλ, 3 κεηαβαηηθέο κνξθέο
ιαβήο (ιαβή κε αληίρεηξα απφ πάλσ, ζηαηηθή ηξηπνδηθή ιαβή, ιαβή κε ηέζζεξα
δάρηπια), θαη 2 ψξηκεο κνξθέο (δπλακηθή ηξηπνδηθή, πιεπξηθή ηξηπνδηθή). Οη Burton &
Duncisak (2000), κεηά απφ έξεπλα θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θιίκαθα ιαβήο
κνιπβηνχ ησλ Schneck θαη Henderson (1990) είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θσδηθνπνίεζε
ηνπ είδνπο ιαβήο παηδηψλ ειηθίαο 3-5 εηψλ, αιιά θαη γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ αιιαγψλ
ελφο παηδηνχ ζηνλ ηξφπν ιαβήο ηνπ εξγαιείνπ γξαθήο.
Έξεπλα έρεη δείμεη φηη ελψ ην 50% κε 70% ησλ παηδηψλ ειηθίαο 3.0 έσο 6;11 εηψλ
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δπλακηθή ηξηπνδηθή ιαβή (Schneck &Henderson, 1990), άιιεο ιαβέο
κνιπβηνχ, φπσο ε πιεπξηθή ηξηπνδηθή ιαβή θαη ε ιαβή κε ηέζζεξα δάθηπια, παξέρνπλ
ηελ απαηηνχκελε ηζνξξνπία ηνπ αληίρεηξα θαη ειεγρφκελε θίλεζε ησλ δαθηχισλ πνπ
ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα κηα επηηπρεκέλε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα.
ηελ ίδηα έξεπλα, θάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4 θαη 6 εηψλ
αλαπηχζζνπλ ηελ ηξηπνδηθή ιαβή, ελψ ην 48% ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ παξνπζηάδνπλ
ψξηκα είδε ιαβήο κνιπβηνχ (Schneck &Henderson, 1990).
Αθφκα, έξεπλα έδεημε φηη παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ πνπ είραλ ρακειή επίδνζε ζηελ
ιαβή ηνπ γξαθηθνχ εξγαιείνπ δελ ηα πήγαλ θαιή ζηελ δηαδηθαζία ηεο γξαθήο ζε
αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ ηα πήγαλ θαιά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ιαβήο ηνπ κνιπβηνχ.
Πεξαηηέξσ αλάιπζε απνθάιπςε φηη νη θησρνί γξαθείο κε κεησκέλν θηλαηζζεηηθφ
έιεγρν, αλήθαλ ζηελ νκάδα κε ηηο ρακειέο βαζκνινγίεο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ιαβήο ηνπ
κνιπβηνχ (Schneck, 1991). Παξ’ φια απηά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Ziviani θαη
Elkins (1986) θαλέξσζαλ φηη ν ηχπνο ιαβήο ηνπ κνιπβηνχ δελ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ γξαθηθνχ απνηειέζκαηνο.
Σέινο, ε ιαβή πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα παηδί, αληαλαθιά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ
νξγαληζκνχ (κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο) κε
ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο (επηθάλεηα γξαθήο, χςνο θαξέθιαο) θαη ηα πιηθά γξαθήο
(κέγεζνο ραξηηνχ, δηάκεηξνο γξαθίδαο). Ζ ζεσξία ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ πξνηείλεη
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φηη ην είδνο ηεο ιαβήο ηνπ κνιπβηνχ κπνξεί λα αιιάμεη φηαλ κεηαβιεζεί θάπνηνο απφ
απηνχο ηνπο παξάγνληεο (Kamm, Thelen & Jensen, 1990).
Τα εξγαιεία γξαθήο
ε κία αίζνπζα λεπηαγσγείνπ παξέρνληαη δηαθφξσλ εηδψλ γξαθηθά εξγαιεία, φπσο
θπξνκπνγηέο, καξθαδφξνη θαη κνιχβηα γηα πνιινχο ιφγνπο. Σα εξγαιεία γξαθήο
απνηεινχλ κέζν εμεξεχλεζεο ηεο γξαθηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλάπηπμεο ησλ
γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ δαθηχισλ, ηεο παιάκεο
θαη ηνπ ρεξηνχ γηα ηελ εθηέιεζε ζεκείσλ θαηά ηελ δσγξαθηθή ή ηελ γξαθή). Δπηπιένλ,
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο, πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπο θαη αληαλαθιάηαη ζην γξαθηθφ
απνηέιεζκα (Carlson & Cunningham, 1990). Με απηά ηα δεδνκέλα, ην κέγεζνο ηνπ
εξγαιείνπ γξαθήο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ζηελ
πξνζπάζεηα ελφο παηδηνχ λα γξάςεη ή λα ζρεδηάζεη (Yakimishyn & Magill-Evans, 2002).
Οη Coles θαη Goodman (1980), δελ βξήθαλ ζηνηρεία κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο πνπ λα
ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε ησλ κεγάισλ ζε κέγεζνο κνιπβηψλ φπσο θάλεθε ζε άιιεο
έξεπλεο, θαη ηα ραξαθηήξηζαλ σο ππεξβνιηθά κεγάια θαη βαξηά, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ κηθξά παηδηά. Αθφκα, έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ην ζρήκα θαη ηελ
δηάκεηξν ηνπ κνιπβηνχ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ γξαθηθνχ απνηειέζκαηνο ππνζηήξημαλ φηη
ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνιπβηνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα έρνπλ κηθξνχ θαη κεγάινπ
δηακέηξνπ κνιχβηα ζηελ αίζνπζα ηνπ λεπηαγσγείνπ γηα ηελ εθηέιεζε γξαθνθηλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (Carlson θαη Cunningham, 1990˙ Oehler et al. 2000)
Η Καζηζηή ζέζε
ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, έλα παηδί πξέπεη λα θάζεηαη κε ηα πέικαηα λα αθνπκπάλε ην
δάπεδν, ηα ηζρία θαη ρακειά ε πιάηε λα ζηεξίδεηαη ελάληηα ζηελ πιάηε ηεο θαξέθιαο,
ηα γφλαηα ιπγηζκέλα πεξίπνπ 90° θαη ηνπο αγθψλεο ειαθξψο ιπγηζκέλνπο ψζηε ηα ρέξηα
λα αθνπκπάλε άλεηα επάλσ ζην γξαθείν (Feder & Majnemer, 2007).
Η επηθάλεηα εξγαζίαο
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Σν χςνο ηνπ γξαθείνπ είλαη έλαο απφ ηνπ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα
ηεο γξαθήο. Όηαλ ην παηδί αλαγθάδεηαη λα εξγαζηεί ζε έλα γξαθείν πνιχ ςειφ γηα ηελ
αλαηνκία ηνπ ζψκαηνο ηνπ, πηνζεηεί δηάθνξεο ζηάζεηο γηα λα ηνπνζεηήζεη φζν θαιχηεξα
κπνξεί ην ρέξη γξαθήο πάλσ ζην ηξαπέδη

θαη λα ειέγρεη νπηηθά φζν ην δπλαηφλ

θαιχηεξα, ηηο ραξαθηηθέο ηνπ θηλήζεηο (Σξνχιε, 2001). Αθφκα, έρεη θαλεί φηη, ε ρξήζε
ελφο κηθξνχ, ζε κήθνο, εξγαιείνπ γξαθήο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πιάγηα επηθάλεηα
γξαθήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα πην ψξηκε ιαβή απφ ην παηδί (Kamm et al., 1990).
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύιινπ εξγαζίαο
Ο Weil θαη Cunningam-Amudson (1994) ζε έξεπλα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ
παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ αληηγξαθή γξακκάησλ ππνζηήξημαλ φηη ην θχιιν
γξαθήο ρσξίο γξακκέο δηεπθνιχλεη ηελ δηεμαγσγή ηεο γξαθήο ζηα παηδηά λεπηαγσγείνπ.
Αληίζεηα, νη Daly, Kelley θαη Krauss (2003), εξεπλψληαο παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο δελ
βξήθαλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ επίδνζε ηεο γξαθήο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θχιινπ
εξγαζίαο κε ή ρσξίο βνεζεηηθέο γξακκέο. Σν ζπκπεξάζκαηα ηνπο ήηαλ φηη ζα πξέπεη λα
αθήλνπκε ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ λα πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξα είδε θχιισλ
εξγαζίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα γξάςνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ επηινγέο πνπ ηα
νδεγνχλ ζε θαιχηεξα γξαθηθά απνηειέζκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ
ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Με ηνλ φξν αμηνιόγεζε ελλννχκε ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε πξνζπάζεηα
ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο θάπνηνπ πξάγκαηνο, πξνζψπνπ ή, ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε, θάπνηαο δεμηφηεηαο, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζεη
(Καςάιε, 1994). Μηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο καο βνεζά λα κεηαηξέςνπκε έλα πνηνηηθφ
αληηθείκελν ζε πνζνηηθφ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνπκε θαη ηελ κέηξεζή ηνπ
(Βάκβνπθαο, 2010). Ζ κέηξεζε κε ηελ ζεηξά ηεο, πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε, ηελ ζπιινγή
δειαδή δεδνκέλσλ ζηα νπνία ζα ζηεξηρζεί ε κέηξεζε θαη ζα καο δψζεη ην πξντφλ απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ βαζκνινγία (Καςάιε, 1994).
Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γξαθή, φπσο πξνείπακε, είλαη έλα
ζέκα κέγηζηεο ζεκαζίαο γηα ηνπο εηδηθνχο ηεο εξγνζεξαπείαο αιιά θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ πνιιά παηδηά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επρέξεηαο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο (Hammerschmidt & Sudsawad, 2004˙
Oliver, 1990). Ζ θαθή πνηφηεηα γξαθήο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
κεηέπεηηα εμέιημε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ ζε ζπλαηζζεκαηηθφ, επηθνηλσληαθφ θαη
πξνζσπηθφ επίπεδν (Cornhill & Case-Smith, 1996).
Γηα απηφ ην ιφγν, ε γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα θαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
πνηφηεηα ηεο κειεηψληαη θαη δηεξεπλψληαη εθηελψο απφ ηελ παηδηαηξηθή επηζηήκε θαη
ηνπο εξγνζεξαπεπηέο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ δεκηνπξγία
απνηειεζκαηηθψλ κνληέισλ παξέκβαζεο (McHale & Cermak, 1992).
Γηα ηελ κειέηε ησλ ζπληζησζψλ ηεο γξαθήο κε ην ρέξη, έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηά
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ή ηεζη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηαγλσζηηθά
εξγαιεία γηα λα θαζνξηζηεί αλ ην επίπεδν ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο γξαθήο ελφο
παηδηνχ ζπλάδεη κε ηνλ γεληθφ θαλφλα θαηάθηεζεο ηεο γξαθηθήο δεμηφηεηαο (Feder &
Majnemer, 2007). Σα πην ζπνπδαία ραξαθηεξηζηηθά γηα λα θαζνξηζηεί κηα δνθηκαζία σο
ηεζη είλαη: ε ηππνπνίεζε, ε ζηάζκηζή ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα (Βάκβνπθαο, 2010).
ηε ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο ζα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα αμηφπηζηα θαη έγθπξα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ εμεηάδνπλ είηε ην απνηέιεζκα ηεο γξαθηθήο πξάμεο, είηε ην
επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ γξαθή, φπσο ε νπηηθή αληίιεςε, ν νπηηθν-
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θηλεηηθφο ζπληνληζκφο, ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θ.α., θαη ζην επφκελν θεθάιαην ζα
επηθεληξσζνχκε ζηα δχν θξηηήξηα πνπ έρνπκε επηιέμεη γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.
Σν θξηηήξην Scale of Readiness In Printing (SCRIPT), (Weil & CunningamAmundson, 1994) εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ λα αληηγξάθεη γξάκκαηα ηνπ
αιθάβεηνπ θαη είλαη θαηάιιειν γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σα γξάκκαηα
εμεηάδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά κε πξψηα ηα πεδά θαη έπεηηα ηα θεθαιαία. Ζ εμέηαζε
κπνξεί λα γίλεη ζε θχιιν εξγαζίαο κε γξακκέο αιιά θαη ρσξίο απηέο. Άιιν έλα θξηηήξην
πνπ εμεηάδεη ηελ δεμηφηεηα ηεο γξαθήο είλαη ην Test of Handwriting Skills (THS) ηνπ
Gardner θαηαζθεπαζκέλν ην 1998 γηα παηδηά ειηθίαο 5-11 εηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν
θξηηήξην κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο λεπξναηζζεηεξηαθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ
εθηέιεζε θεθαιαίσλ θαη πεδψλ γξακκάησλ, αξηζκψλ θαη ιέμεσλ (Denton, Cope &
Moser, 2006).
Ζ αμηνιφγεζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ ζε
παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ εληνπηζκφ δπζθνιηψλ
ζηελ γξαθή. Ζ αμηνιφγεζε απηή επηηπγράλεηαη κε δηάθνξά ςπρνκεηξηθά ηεζη φπσο ην
Bruininks-Oseretski Test of Motor Proficiency (BOTMP), θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ
Bruininks ην 1978 πνπ απεπζχλεηαη ζε ειηθίεο 4;5-14;5 εηψλ (Case-Smith, 2002) θαη
PDMS-FM, θαηάιιειν γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο
Folio θαη Fewell ην 1983 (Case-Smith et al., 1998). Σα δχν απηά εξγαιεία κέηξεζεο,
αμηνινγνχλ ηελ γεληθή επίδνζε ζε δνθηκαζίεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Σν In hand
Manipulation Test (IHM) έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Exner ην 1990, θαη είλαη έλα
ζηαζκηζκέλν ηεζη πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ εληνπηζκφ παηδηψλ πνπ έρνπλ, ή πηζαλψο λα
απνθηήζνπλ αδπλακίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κέζα απφ ηνλ έιεγρν ηεο
επηδεμηφηεηαο ησλ ρεξηψλ θαη ε ρνξήγεζε ηνπ κπνξεί λα γίλεη ζε παηδηά ειηθίαο 18
κελψλ θαη πάλσ (Exner, 1993). Δπηπιένλ, ην Test of In-Hand Manipulation (TIHM), έλα
ζηαζκηζκέλν ηεζη πέληε θξηηεξίσλ πνπ ρνξεγείηαη ζε παηδηά ειηθίαο 3-6 εηψλ (CaseSmith, 2000) θαη αμηνινγεί ην επίπεδν ηνπ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ. Ζ
αμηνιφγεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ έρνληαο σο θξηηήξην ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεη «αλζξσπάθηα» κε ηελ άθξε ησλ
δαθηχισλ ηνπ θαη λα πηάλεη θαη λα ζηαζεξνπνηεί ζηελ παιάκε ηνπ δχν, ηξία ή θαη πέληε
αληηθείκελα. (Case-Smith et. al., 1998˙ Cornhill & Case-Smith, 1996˙ Pont, Wallen,
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Bundy & Case-Smith, 2008). Σέινο, ε θιηκάθα Lateral Awareness and Directionality
(LAD) έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα αμηνινγεί ηελ πιεπξηθή θπξηαξρία θαη ηηο δεμηφηεηεο
πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν γηα παηδηά 1-12 ρξνλψλ (Shore, 2003).
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο έρνπλ
ζηαζκηζηεί αξθεηά εξγαιεία αμηνιφγεζεο φπσο, ε γαιιηθή έθδνζε ηνπ Movement
Assesment Battery of Children πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Henderson θαη Sudgen θαη
εμεηάδεη ηελ επηδεμηφηεηα ησλ ρεξηψλ θαη ηελ ηζνξξνπία ζηα παηδηά ειηθίαο 4-12 εηψλ
(Kaiser, Albaret & Doudin, 2009), θαη ην TVMI ηνπ Hammil θ.αι. πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί γηα παηδηά απφ 4 έσο θαη 17 εηψλ θαη αμηνινγεί ηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ
ζπληνληζκφ κέζα απφ ηελ αληηγξαθή 30 γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ απμαλφκελεο
δπζθνιίαο (Brown, Unsworth, & Lyons, 2009). Σν ηειεπηαίν ηεζη πξνηηκάηαη ζε έξεπλεο
πνπ αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο γξαθήο γηαηί νη δεμηφηεηεο πνπ κεηξά ζρεηίδνληαη
άκεζα κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη θαηάιιειν θαη γηα παηδηά πξνζρνιηθήο
ειηθίαο (Case-Smith et al., 1998). Άιιν έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηεο νπηηθήο αληίιεςεο
θαη ηνπ νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ είλαη

ην Developmental Test of Visual

Perception-2, ζηαζκηζκέλν γηα παηδηά 4-10 εηψλ (Shore, 2003). Σέινο ην θξηηήξην Test
of Visual-Motor Skills-Revised, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1995 απφ ηνλ Gardner, κεηξά
ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αλαπαξάγεη κε ηελ βνήζεηα ησλ ρεξηψλ ηνπ πξάγκαηα πνπ
αληηιακβάλεηαη νπηηθά θαη έρεη ζηαζκηζηεί γηα ειηθίεο 3-18 εηψλ (Brown et al., 2009).
Γηα λα αμηνινγήζνπκε απνθιεηζηηθά ην επίπεδν ηεο νπηηθήο αληίιεςεο ησλ παηδηψλ
ρσξίο λα εκπιέθνληαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο έρεη ζηαζκηζηεί ην Test of Visual Perceptual
Skills Non-Motor (TVPS-R) θαηάιιειν γηα παηδηά ειηθίαο 4-13 εηψλ (Shore, 2003)
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο καο, επηιέμακε έλα γλσζηφ θαη ζηαζκηζκέλν
θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ην Buktenica Test of VisualMotor Integration (Beery & Beery, 2006), θαη έλα λέν ειιεληθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο
ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ γξαθή, ην Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο
Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο (Trouli, Linardakis & Manolitsis,
2012).
Σν πξψην θξηηήξην εμεηάδεη ηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε, ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη
ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ην δεχηεξν, ηελ γλψζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γξαθηθνχ
ρψξνπ, ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηελ γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, ηνλ έιεγρν ρεξηνχ
θαηά ηελ γξαθή θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ, φινπο δειαδή ηνπο
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βαζηθνχο γξαθνθηλεηηθνχο παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γξαθήο. Σα δχν
απηά θξηηήξηα εμεηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο απηνχο κε δηαθνξεηηθέο δνθηκαζίεο ην
θαζέλα, θαη ζηφρνο καο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ ησλ δχν
ηεζη παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, αλ δειαδή ε θαιή επίδνζή
ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ζεκαίλεη θαη θαιή επίδνζε ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ

4.1. Αναπηςξιακό κπιηήπιο Buktenica Test of Visual-Motor Integration

Σν αλαπηπμηαθφ θξηηήξην Buktenica Test of Visual-Motor Integration ή VMI (Beery
& Beery, 2006) είλαη έλα ζηαζκηζκέλν φξγαλν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο απφ ην 1967. Ζ πην πξφζθαηε
έθδνζε (2006) ρνξεγείηαη ζε παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ κέρξη θαη ζε ελήιηθεο 99
εηψλ θαη έρεη αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα
πην έγθπξα θαη αμηφπηζηα κέζα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη
ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα λα εληνπίζεη παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα, ελίζρπζε ή
παξέκβαζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ηνπο (Beery & Beery, 2006).
Σν θξηηήξην VMI, απνηειείηαη, απφ απμαλφκελεο δπζθνιίαο γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ
πξέπεη ην ππνθείκελν εμέηαζεο λα κηκεζεί ή λα αληηγξάςεη κε κνιχβη ζε έλα θχιιν
εξγαζίαο. Σν θξηηήξην πιήξεο ρνξήγεζεο, πεξηέρεη 30 εξσηήζεηο γηα ειηθίεο απφ 2 κέρξη
θαη 99 ρξνλψλ (γηα ηνπο ελήιηθεο ρνξεγείηαη ην ίδην θξηηήξην αιιά κε αθαίξεζε θάπνησλ
δνθηκαζηψλ) θαη κπνξεί λα ρνξεγεζεί αηνκηθά ή νκαδηθά ζε 10 κε 15 ιεπηά πεξίπνπ.
Πεξηιακβάλεη 24 ζρήκαηα αληηγξαθήο πνπ απαηηνχλ ηθαλφηεηεο νπηηθν-θηλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ, ηξία εξσηήκαηα κίκεζεο θαη αληηγξαθήο, θαζψο θαη ηξία εξσηήκαηα
κηκνχκελεο δσγξαθηθήο θαη απζφξκεηεο δσγξαθηθήο. ε επφκελν θεθάιαην ζα
αλαθεξζεί αλαιπηηθφηεξα ν ηξφπνο ρνξήγεζεο ηνπ (Beery & Beery, 2006).
Υπνθξηηήξηα ηνπ Beery Buktenica Test
Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο νπηηθήο
αληίιεςεο θαη ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Μπνξεί λα έρνπλ θαθέο επηδφζεηο ζε έλα
ηεζη αμηνιφγεζεο νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ιφγσ ειιεηκκάησλ ζηελ νπηηθή
αλάιπζε/νπηηθή ρσξηθή ηθαλφηεηα, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ηελ νπηηθή ζχιιεςε,
ή/θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νπηηθψλ θαη θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί
ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε αδπλακία φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο φξαζεο
ή ηελ ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα παηδί ζα
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κπνξνχζε λα έρεη επαξθείο δεμηφηεηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ
θηλήζεσλ, αιιά λα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ηθαλνηήησλ. Σέινο,
έλα παηδί ζα κπνξνχζε λα έρεη αδπλακία ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ
αλαθεξζέληεο δεμηφηεηεο (δειαδή, νπηηθή αληίιεςε, θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, θαη / ή ν
ζπλδπαζκφο ηνπο) (Beery & Beery, 2006˙ Kulp, Faao & Sortor, 2003).
Χο εθ ηνχηνπ, δχν ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη ζηαζκηζηεί, ην ηεζη
Οπηηθήο αληίιεςεο θαη ην ηεζη Κηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ, γηα λα επηηξέςεη ζηνπο
επαγγεικαηίεο λα δηαθξίλνπλ ξεηψο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Γηα λα
κεγηζηνπνηεζεί ε ηθαλφηεηα ζχγθξηζεο ησλ επηδφζεσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηα
ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα VMI πεξηέρνπλ ηα ίδηα ζρήκαηα, ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην
ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο, θαη ζηαζκίζηεθαλ γηα ηνλ ίδην πιεζπζκφ. Ζ ρνξήγεζε ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ θξηηεξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη μερσξηζηά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
Beery VMI (Beery & Beery, 2006).
Σν πκπιεξσκαηηθφ Αλαπηπμηαθφ Κξηηήξην Οπηηθήο Αληίιεςεο αμηνινγεί ηελ νπηηθή
αλάιπζε/ νπηηθή ρσξηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ, δεηψληαο απφ ην παηδί λα εληνπίζεη
θάζε ην δεχγνο ηνπ θάζε ζρήκαηνο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη νπηηθήο αληίιεςεο γίλεηαη
κεηά ην VMI θαη απαηηεί πεξίπνπ 3 ιεπηά.
ην θξηηήξην ηνπ Κηλεηηθνχ πληνληζκνχ, ην παηδί νινθιεξψλεη θάζε ζρήκα
ζπλδένληαο ηειείεο, κέλνληαο εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ παξέρνληαη. Ζ ρνξήγεζε ηνπ
θξηηεξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην ηειεπηαίν ζηελ αθνινπζία θαη απαηηεί πεξίπνπ 5 ιεπηά
(Beery & Beery, 2006).
Οη ηξείο πξψηεο ελφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηηο πξψηκεο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ
θαζψο θαη ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Ο ζθνπφο ησλ ππφινηπσλ ελνηήησλ ηνπ θξηηεξίνπ
ηνπ Κηλεηηθνύ Σπληνληζκνύ είλαη λα κπνξέζεη λα αμηνινγήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ
λα ειέγρεη ηηο θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ θαη ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη λα δηαπηζηψζεη ηελ
ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δσγξαθίζνπλ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Έηζη ινηπφλ
γηα λα ζεσξήζνπκε φηη ην παηδί έρεη κηα θαιή επίδνζε ζην θξηηήξην, ην κφλν πνπ έρεη λα
θάλεη είλαη λα κπνξέζεη λα παξακέλεη κέζα ζηα πεξηζψξηα ησλ ζρεκάησλ.
Οη Kulp θαη Sorton (2003), εξεχλεζαλ ηελ θιηληθή αμία ησλ δχν ππνηέζη πνπ πεξηέρεη
ην θξηηήξην Beery - Buktenika Developmental test of VMI, απηφ ηεο Οπηηθήο Αληίιεςεο
θαη ηνπ Κηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη παξαηήξεζαλ φηη ηα δχν ππνθξηηήξηα ζρεηίδνληαη κε
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ην θξηηήξην ηεο Οπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο αιιά εμεγνχλ ην 36,2% ηεο δηαθχκαλζεο
ησλ ηηκψλ απφ ηηο επηδφζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην θξηηήξην VMI. Σα απνηειέζκαηα
δειαδή, απφ ηελ επίδνζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα ππνηέζη ηεο Οπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ
Κηλεηηθνχ πληνληζκνχ δελ ζπκβάδηζαλ κε ην ηεζη ηεο Οπηηθν-θηλεηηθήο Αλάπηπμεο
φηαλ ηα ρνξεγνχζαλ ρσξηζηά. Έηζη ινηπφλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ζα πξέπεη
λα αμηνινγείηαη μερσξηζηά ε δεμηφηεηα ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ θηλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ γηαηί ππάξρεη πηζαλφηεηα έλα παηδί λα έρεη θαιή επίδνζή ζην θξηηήξην
νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο, αιιά λα παξνπζηάζεη αδπλακίεο ζηελ νπηηθή αληίιεςε ή
ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ.
Οη Avi-Itzhak θαη Obler ην 2008, ππνζηήξημαλ ηα επξήκαηα ησλ Kulp θαη Sorton
(2003) πνπ ππνζηήξηδαλ φηη θάζε ηνκέαο (νπηηθή αληίιεςε θαη θηλεηηθφο ζπληνληζκφο)
ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ρσξηζηά, αλεμάξηεηα απφ ηελ απφδνζε ηνπο ζην θξηηήξην
Οπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (VMI test). Ζ επαλαιεπηηθή ηνπο έξεπλα δηεμήρζε ζε
παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 4-5 εηψλ θαη ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ επηπιένλ
φηη ε θησρή επίδνζε ζην θξηηήξην νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε
αδπλακίεο ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη/ή ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αλαπηπμηαθφ
θξηηήξην Buktenica Test of Visual-Motor Integration (Beery & Beery, 2006) γηα λα
πξνβιέςεη ηελ επίδνζε παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο αιιά θαη δεκνηηθνχ, ζε δηάθνξνπο
ηνκείο ηεο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο πξνφδνπ.
Οη Weil θαη Amundson (1994), εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο ησλ λεπίσλ
λα αληηγξάθνπλ κνξθέο γξακκάησλ θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Αλέιπζαλ ηελ επίδνζε
ζην Κξηηήξην ηεο Οπηηθν-θηλεηηθήο Αλάπηπμεο (VMI) θαη ηελ Κιίκαθα ηεο Δηνηκφηεηαο
ησλ Παηδηψλ ζηελ Γξαθή (SCRIPT). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ κηα
ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο επίδνζήο ζην θξηηήξην Οπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη
ηεο γξαθνθηλεηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη εξεπλεηέο ζε απηή ηελ κειέηε ηφληζαλ ην γεγνλφο
φηη ην θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο γξαθήο ζηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ
είλαη ε νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε.
Οη Cornhill θαη Case-Smith (1996) δηεξεχλεζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ
ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ: ην ζπληνληζκφ καηηνχ-ρεξηνχ, ηελ νπηηθν-θηλεηηθή
αλάπηπμε, ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, θαη ηελ δεμηφηεηα ηεο γξαθήο, ζε δείγκα 48
παηδηψλ πξψηεο ηάμεο δεκνηηθνχ. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, ηθαλψλ θαη
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ηνπ αδχλακσλ γξαθέσλ. Κάζε παηδί αμηνινγήζεθε κε ηα θξηηήξηα Motor Accuracy test
θαη VMI (Visual - Motor Integration) γηα ηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε θαη κε ην
θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο γξαθήο ηεο Μηλεζφηα (MHT). Σα απνηειέζκαηα ησλ
θξηηεξίσλ γηα ηα άηνκα κε αλεπηπγκέλε γξαθηθή δεμηφηεηα ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα
απφ εθείλα, ησλ παηδηψλ κε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ
γξαθή. Σα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ φηη ε βαζκνινγία ζην VMI απνηέιεζε ζεκαληηθφ
πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ην θξηηήξην ηεο Μηλεζφηα. Με άιια ιφγηα ε δεμηφηεηα ηεο
ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλφηεηα γξαθήο.
Ζ κειέηε ησλ Marr et al. (2001) δηεξεχλεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο αληίιεςεο
ησλ ρσξηθψλ θαη ρξνληθψλ ελλνηψλ θαη ηεο γξαθνθηλεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο αληηγξαθήο
ζρεκάησλ ζε 138 παηδηά θαηά ην πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο ζην λεπηαγσγείν
ηνπο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρνξεγήζεθε ην θξηηήξην VMI, ην θξηηήξην Boehm γηα ηηο
ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ην θξηηήξην ηεο γξαθηθήο εηνηκφηεηαο, SCRIPT. Σα
επξήκαηα έδεημαλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επίδνζε γηα ηα ηξία θξηηήξηα απφ ην
πξψην, ζην δεχηεξν εμάκελν. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ αμηνινγήζεσλ πνηθίιιεη.
Καηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξέζεθε κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ελλνηψλ ηνπ
ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ κε ηελ νπηηθν-θηλεηηθή θαη ηελ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα.
Παξφια απηά, βξέζεθε κηα κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ νπηηθν-θηλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ θαη ηεο γξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξάγκα πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε
αλάγλσζε θαη ε γξαθή πξνσζείηαη απφ ην επίπεδν ηεο γλψζεο ησλ ρσξηθψλ ελλνηψλ πνπ
θαηαθηά έλα παηδί.
Ζ έξεπλα ησλ Sorton θαη Kupl (2003),

κειέηεζε ζε 155 παηδηά Γεπηέξαο έσο

Σεηάξηεο δεκνηηθνχ, ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά θαη ηελ επίδνζε ηνπο ζην θξηηήξην αμηνιφγεζεο νπηηθνθηλεηηθήο αλάπηπμεο, Beery VMI θαη ησλ δχν ππνηέζη, ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη
ηεο νπηηθήο αληίιεςεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζήο ηνπο ζηελ αλάγλσζε θαη ηα
καζεκαηηθά, ρνξεγήζεθε ην Otis-Lennon school ability test θαη ην Stanford
Achievement test. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή βξέζεθε ε δηαθνξά πνπ παξνπζίαζαλ ηα παηδηά
ζηελ επίδνζε ηνπο κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο επίδνζήο
ηνπο ζηα καζεκαηηθά θαη ηελ αλάγλσζε. Πνιιά παηδηά είραλ επίδνζε, θάησ ηνπ κέζνπ
φξνπ, θαη παξαηεξήζεθε φηη παξνπζίαζαλ πνιιέο αδπλακίεο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ιαβήο
ηνπ κνιπβηνχ θαη ζηελ γξαθή. Ζ ζπλνιηθή επίδνζε ζην VMI ζρεηίζηεθε ζηαηηζηηθά
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ζεκαληηθά κε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ζην Stanford ηεζη γηα ηα καζεκαηηθά θαη
ιηγφηεξν γηα ηελ αλάγλσζε.
Αθφκα, κέζα απφ απηή ηελ κειέηε γίλεηαη εκθαλέο φηη νη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη
παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε πνιχ ζεκαληηθψλ θαη βαζηθψλ δεμηνηήησλ
φπσο ζηελ αληίιεςε ησλ γξακκάησλ, ζηελ νπηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο κνξθνινγίαο ησλ
γξακκάησλ γηα λα αληηιακβάλεηαη ην παηδί ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν γξαθήο θαη λα ηηο
ρεηξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά, ζηελ νπηηθή δηάθξηζε ησλ γξακκάησλ θαη ηελ απνκλεκφλεπζε
ηνπο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθήο ρσξηθήο ηθαλφηεηαο.
Ζ κειέηε ηνπ Golos, Sarid, Weill θαη Weintraub (2011) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 81
αγφξηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο απφ ην Ηζξαήι, είρε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη δεμηφηεηεο ησλ
παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ηνκείο φπσο ε ιεπηή θαη ε αδξή θηλεηηθφηεηα, ε
γξαθνθηλεηηθφηεηα, θαη ε γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, πξηλ θαη κεηά απφ έλα πξφγξακκα
παξέκβαζεο έρνληαο ρσξίζεη ηα παηδηά ζε νκάδα παξέκβαζήο θαη νκάδα ειέγρνπ. Γηα
ηελ αμηνιφγεζε ρνξεγήζεθαλ, ην θξηηήξην VMI, ην M-ABC γηα ηελ επηδεμηφηεηα ησλ
ρεξηψλ θαη ηελ ηζνξξνπία θαη ην MAP γηα ηνλ εληνπηζκφ αλαπηπμηαθψλ αδπλακηψλ. Σα
απνηειέζκαηα ηνλ αλαιχζεσλ έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε
παξνπζίαζαλ

πξφνδν

ζε

δεμηφηεηεο

φπσο

ε

ιεπηή

θηλεηηθφηεηα

θαη

ε

γξαθνθηλεηηθφηεηα.
Οη Ercan, Ahmetoglu θαη Aral (2011), δηεμήγαγαλ ζηελ Σνπξθία κηα έξεπλα, πνπ
ζθνπφο ηεο ήηαλ λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεμηνηήησλ ηεο
νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο ησλ 148 παηδηψλ ειηθίαο 60-72 κελψλ απφ ρακειφ θαη
πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ ειηθία. αλ φξγαλν κέηξεζεο
ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην VMI αθνχ κεηαθξάζηεθε ζηελ Σνχξθηθε γιψζζα. Μεηά
απφ

αλάιπζε

ησλ

θνηλσληθννηθνλνκηθφ

δεδνκέλσλ,
επίπεδν

βξέζεθε

επεξεάδεη

φηη
ηελ

θαη

ε

αλάπηπμε

ειηθία
ηνπ

αιιά

θαη

ην

νπηηθν-θηλεηηθνχ

ζπληνληζκνχ, ηεο νπηηθήο αληίιεςεο αιιά θαη ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο, αθνχ ν κέζνο
φξνο επίδνζεο ησλ παηδηψλ 67-72 κελψλ θαη απφ πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν
ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο.
Απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ επξεκάησλ ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη εληππσζηαθφ ην
γεγνλφο φηη ην δείγκα ησλ Weil θαη Amundson (1994) απνηεινχληαλ απφ παηδηά 5 έσο 6
εηψλ, θαη ην δείγκα ησλ Cornhill θαη Case-Smith (1996) απνηεινχληαλ απφ επηάρξνλα
παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Ζ ζπζρέηηζε ηνπ θξηηεξίνπ
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αμηνιφγεζεο ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο VMI, θαη ηεο δεμηφηεηαο ηεο γξαθήο ζε
φιεο ηηο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην θξηηήξην VMI

απνηειεί ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ

παξάγνληα ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γξαθήο ζε δηάθνξεο ειηθίεο θαη φηη ε ηθαλφηεηα ελφο
παηδηνχ λα αληηγξάθεη δηάθνξα ζρήκαηα έρεη κηα ηζρπξή ζρέζε κε ηελ εθκάζεζε ηεο
γξαθήο.

4.2. Κπιηήπιο Αξιολόγηζηρ Γπαθοκινηηικήρ Δεξιόηηηαρ για ηην Ππώιμη Ανάπηςξη
ηηρ Γπαθήρ

Σν Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο
Γξαθήο (ΚΑΓΓ 4-6) είλαη έλα λέν, ειιεληθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ γξαθνθηλεηηθψλ
δεμηνηήησλ γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (4-6) πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη
ζηαζκίζηεθε απφ ηνπο Σξνχιε, Ληλαξδάθε θαη Μαλνιίηζε (2012). Γηα ηελ ζηάζκηζε ηνπ
θξηηεξίνπ αμηνινγήζεθε έλα δείγκα 1251 παηδηψλ ειηθίαο 4-6 εηψλ απφ ηνλ πιεζπζκφ
ηεο Διιάδαο ηφρνο ηνπ ειιεληθνχ απηνχ θξηηεξίνπ είλαη ν εληνπηζκφο δπζθνιηψλ ή
αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά, ζρεηηθά κε ηηο γξαθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο ζηελ
ειηθία 4-6 εηψλ (Trouli, Linardakis, Manolitsis, 2012).
Ζ ΚΑΓΓ 4-6 απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο κέζα απφ παξαηήξεζε πνπ
θάλεη ν εξεπλεηήο, θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, θαη ηνλ
έιεγρν ηνπ ρεξηνχ. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο αμηνινγείηαη απφ ηνλ ηξφπν
πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ζψκα ηνπ παηδηνχ ζην θάζηζκα θαη ην ζξαλίν, ηηο θηλήζεηο
πνπ θάλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην είδνο ηεο ζηήξημεο
θαη ηεο θιίζεο ηεο θφιιαο γξαθήο. Ο έιεγρνο ηνπ ρεξηνχ αμηνινγείηαη κε ηελ
παξαηήξεζε ηεο πξνηίκεζεο ή ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ελφο ρεξηνχ θαζψο θαη ηνπ είδνπο
ιαβήο κνιπβηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί (Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012).
ην δεχηεξν κέξνο, 24 δνθηκαζίεο αμηνινγνχλ ηνπο έμη βαζηθνχο γξαθνθηλεηηθνχο
παξάγνληεο ηνπ ηεζη: γλώζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ γξαθηθνύ ρώξνπ, ιεπηή
θηλεηηθόηεηα/ επηδέμηνο ρεηξηζκόο κνιπβηνύ θαη ςαιηδηνύ, γλώζε ησλ ελλνηώλ ηνπ ρώξνπ,
έιεγρνο ρεξηνύ θαηά ηελ γξαθή, ηθαλόηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ (Trouli, Linardakis
& Manolitsis, 2012).
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πγθεθξηκέλα, ν πξψηνο παξάγνληαο, ηεο γλώζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ γξαθηθνύ
ρώξνπ απνηειείηαη απφ έμη δνθηκαζίεο πνπ αμηνινγνχλ αλ ην παηδί γλσξίδεη: α) λα
γξάθεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, β) λα γξάθεη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, γ) λα γξάθεη
ζηε ζεηξά θαη φρη ζθφξπηα, δ) λα αιιάδεη γξακκή φηαλ θηάζεη ζην ηέινο, ε) λα γξάθεη
ρσξίο κεγάιε παξέθθιηζε απφ ηελ γξακκή θαη ζη) απφ πνην ζεκείν ηνπ θχιινπ
εξγαζίαο πξέπεη λα γξάθεη. Κάζε ζηνηρείν ηεο ζηάζεο γξαθήο πνπ εθηειείηαη ζσζηά
πηζηψλεηαη κε έλα βαζκφ θαη κε 0 φπνην εθηειεζηεί ιάζνο. Ζ επίδνζε ηνπ παηδηνχ ζηνλ
παξάγνληα ηεο γλψζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ θπκαίλεηαη απφ 0-6
βαζκνχο.
Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, ν επηδέμηνο ρεηξηζκόο κνιπβηνύ, απνηειείηαη απφ δχν
δνθηκαζίεο. Ζ πξψηε δνθηκαζία απαηηεί, ην παηδί λα κπνξεί λα πεξηζηξέςεη ην κνιχβη
θάλνληαο ηελ θίλεζε «βηδψλσ-μεβηδψλσ» ρσξίο λα ηνπ πέζεη, θαη ε δεχηεξε αθνξά ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ ζην λα κπνξεί λα πεξηζηξέςεη ην κνιχβη ηνπ 360º κε ηα ηξία δάθηπια
γξαθήο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην άιιν ρέξη θαη ρσξίο λα ηνπ πέζεη. ηελ δνθηκαζία
απηή βαζκνινγείηαη ε επηηπρήο εθηέιεζε κε 1 βαζκφ θαη κε 0 ε ιαλζαζκέλε. Σν κέγηζην
ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ κνιπβηνύ κπνξεί λα είλαη νη 2 βαζκνί.
Ο ηξίηνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ γλώζε ησλ ελλνηώλ ηνπ ρώξνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηελ γλώζε ηνπ δεμηά/ αξηζηεξά. Ο έιεγρνο ηεο γλψζεο ηνπ
δεμηά/αξηζηεξά απνηειείηαη απφ ηξεηο δνθηκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
παηδηνχ λα γλσξίδεη ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, λα κπνξεί λα δείμεη ηελ πάλσ θαη
ηελ θάησ κεξηά ηεο θφιιαο ηνπ θαη ηέινο ηε δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή κεξηά ηεο θφιιαο
ηνπ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θάζε ζσζηή απάληεζε ιακβάλεη 1 βαζκφ θαη ε θάζε
ιάζνο 0, κε κέγηζηή βαζκνινγία ηνπο 3 βαζκνχο.
Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ
αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ρεξηνύ θαηά ηελ γξαθή θαη απαξηίδεηαη απφ ηξείο δνθηκαζίεο. Ζ
πξψηε δνθηκαζία δεηά απφ ην παηδί λα δσγξαθίζεη ηξεηο θάζεηεο γξακκέο, ε δεχηεξε, λα
ζβήζεη ηελ κία θαη ζηελ ηξίηε δνθηκαζία αμηνινγείηαη αλ ε ιέμε πνπ έρεη αληηγξάςεη
παηάεη πάλσ ζηελ γξακκή. Οη ζσζηέο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πηζηψλνληαλ κε 1 βαζκφ
θαη νη ιάζνο κε 0. Σν ζχλνιν ησλ βαζκψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη ην παηδί ζηνλ έιεγρν ηνπ
ρεξηνύ θαηά ηελ γξαθή ήηαλ ηξεηο.
Ο πέκπηνο παξάγνληαο ειέγρεη ηελ ηθαλόηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ κε ελλέα
δνθηκαζίεο πνπ δεηνχλ απφ ην παηδί λα αληηγξάςεη ζρήκαηα θαη κηα ιέμε, θαη λα
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αλαπαξάγεη ζρήκαηα απφ κλήκεο . Οη πέληε πξψηεο πεξηέρνπλ ηελ αληηγξαθή δηαθφξσλ
ζρεκάησλ (ηεηξάγσλν, ηξίγσλν θχθινη πνπ εθάπηνληαη, αλνηρηφ ηεηξάγσλν κε πιάγηα
γξακκή πνπ εθάπηεηαη δεμηά θαη θχθινη πνπ έρνπλ θελφ κεηαμχ ηνπο ). Ζ έθηε
δνθηκαζία ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηα αληηγξαθήο κηαο ιέμεο θαη ε έβδνκε αμηνινγεί ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ηεξεί θελφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γξαθήο θαη λα παηά πάλσ
ζηελ γξακκή. Σέινο ε φγδνε θαη ε έλαηε δνθηκαζία ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ
λα αλαπαξάγεη δχν ζρήκαηα απφ κλήκεο. Γηα θάζε ζσζηή απάληεζε ην παηδί ιακβάλεη 1
βαζκφ θαη 0 γηα ηελ ιαλζαζκέλε. Αλ ην παηδί απαληήζεη ζσζηά ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο
πηζηψλεηαη κε ελλέα βαζκνχο.
Ο έθηνο θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ εκπεξηέρεη ην Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο
Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο είλαη ν επηδέμηνο
ρεηξηζκόο ηνπ ςαιηδηνύ. ε απηή ηελ ελφηεηα ππάξρνπλ δχν δνθηκαζίεο, ην θφςηκν κηαο
γξακκήο θαη ελφο ηεηξαγψλνπ πάλσ ζην καχξνο ίρλνο. Γηα θάζε πξνζπάζεηα πνπ
εθηειείηαη επηηπρψο, ην παηδί παίξλεη 1 βαζκφ θαη γηα ηελ αλεπηηπρή πξνζπάζεηα 0
βαζκνχο. Ζ επίδνζή ησλ δνθηκαζηψλ ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ ςαιηδηνύ θπκαίλεηαη
απφ 0-2 βαζκνχο. Σέινο, νη δνθηκαζίεο ζπκπιεξψλνληαη απφ ην παηδί ζε ηέζζεξα θχιια
εξγαζίαο ησλ νπνίσλ νη νδεγίεο ρνξήγεζεο παξαηίζεληαη ζε επφκελν θεθάιαην.
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΘΔΔΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρνξήγεζεο δπν θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθή φςε ηεο γξαθήο ζηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο ην θάζε έλα.
Γηα λα έρνπκε πιήξε εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κειεηάηαη επηρεηξήζεθε, αξρηθά
κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία λα αλαθεξζνχλ νη παξάγνληεο-δεμηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ
ηελ γξαθνθηλεηηθή αλάπηπμε ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαη κε βάζε απηνχο
ηνπο παξάγνληεο επηιέμακε δχν θαηάιιεια θξηηήξηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηφρνπ
καο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο καο αλαιχζακε ηελ ζρέζε ησλ επηδφζεσλ
ησλ παηδηψλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ κειεηά ην αλαπηπμηαθφ θξηηήξην, Buktenica Test of
Visual-Motor Integration θαη ηα ππνθξηηήξηά

ηνπ, Visual Perception θαη Motor

Coordination (Beery & Beery, 2006) κε ηνπο παξάγνληεο πνπ κειεηά ην Κξηηήξην
Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο (Trouli,
Linardakis & Manolitsis, 2012).
ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ νη επηδφζεηο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο
ζηνπο παξάγνληεο ελφο θξηηεξίνπ πνπ αμηνινγεί δεμηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ γξαθή,
κπνξνχλ πξνβιεθηνχλ απφ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε έλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο νπηηθνθηλεηηθήο αλάπηπμεο (Marr & Cermak, 2002˙ Marr, et al., 2001).
πγθεθξηκέλα ζπγθξίλακε ηνπο εμήο παξάγνληεο:
Α) Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο
Γξαθήο:
1) γλψζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ
2) ιεπηή θηλεηηθφηεηα/ επηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ
3) γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ
4) έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηελ γξαθή
5) ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ
6) ιεπηή θηλεηηθφηεηα/ επηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ
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Β) Buktenica Test of Visual-Motor Integration θαη ηα ππνθξηηήξηά ηνπ, Visual Perception
θαη Motor Coordination (Beery & Beery, 2006):
1) νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε (F7)
2) νπηηθή αληίιεςε (F8)
3) θηλεηηθφο ζπληνληζκφο (F9)
Σν εξσηήκαηα πνπ ηέζεθε ζε απηήλ ηελ έξεπλα, αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθξίζεηο επηδφζεσλ
ησλ παηδηψλ ζην θξηηήξην Beery VMI θαη ην Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο
Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο, ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο
γξαθνθηλεηηθήο αλάπηπμεο.
Σν εξψηεκα είλαη ην εμήο:
1) Μπνξνχλ νη παξάγνληεο ηνπ ΚΑΓΓ πνπ αμηνινγνχλ ηελ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα λα
εθηηκεζνχλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ VMI;
Πην ζπγθεθξηκέλα εξσηόκαζηε αλ:
α) ην επίπεδν ηεο γλψζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ ζρεηίδεηαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε ζηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε, ηελ νπηηθή
αληίιεςε θαη ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ ηφζν, φηαλ ζπγθξίλνληαη νη αξρηθνί βαζκνί φζν
θαη νη ηππηθνί.
β) ε δεμηφηεηα ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ κνιπβηνχ
ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο,
ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, φηαλ ζπγθξίλνληαη νη αξρηθνί
βαζκνί φζν θαη νη ηππηθνί.
γ) ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηεο νπηηθνθηλεηηθή αλάπηπμεο, ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, φηαλ
ζπγθξίλνληαη νη αξρηθνί βαζκνί φζν θαη νη ηππηθνί.
δ) ν έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηελ γξαθή ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε
ζηηο δνθηκαζίεο ηεο νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμεο, ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ
θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, φηαλ ζπγθξίλνληαη νη αξρηθνί βαζκνί φζν θαη νη ηππηθνί.
ε) ε ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ ζην ειιεληθφ θξηηήξην ζα ζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη
ζεκαληηθά κε ηνπο παξάγνληεο ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο, ηεο νπηηθήο αληίιεςεο
θαη ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, φηαλ ζπγθξίλνληαη νη αξρηθνί βαζκνί φζν θαη νη ηππηθνί.
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ζη) ε επίδνζε ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ςαιηδηνχ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο, ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ
θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, φηαλ ζπγθξίλνληαη νη αξρηθνί βαζκνί φζν θαη νη ηππηθνί.
2) Οη παξάγνληεο απφ ην Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε
Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο, εμεγνχληαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ
Buktenica Test of Visual-Motor Integration;
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
6.1.Σσεδιαζμόρ ηηρ έπεςναρ
Ζ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξήζακε αθνινχζεζε θάπνηα ζηάδηα κέρξη ηελ
νινθιήξσζή ηεο. Ζ έξεπλα μεθηλά κε ηελ επηινγή εξγαιείσλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο αιιά θαη
θαηάιιεια σο πξνο ηελ κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
ρνξεγήζεθαλ ζηα παηδηά, αηνκηθά ηα εμήο θξηηήξηα:
1) Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο
(Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012).
2) Σν θξηηήξην λνεκνζχλεο Progressive Matrices test ηνπ J.C. Raven (1956)
3) Buktenica Test of Visual-Motor Integration θαη ηα ππνθξηηήξηά ηνπ, Visual Perception
θαη Motor Coordination (Beery & Beery, 2006)
Πξηλ ηελ ρνξήγεζε ησλ θξηηεξίσλ κεηαθξάζακε ην Buktenica Test of Visual-Motor
Integration θαη ηα ππνθξηηήξηά ηνπ, Visual Perception θαη Motor Coordination ζηα
ειιεληθά, γηαηί ην δείγκα ηεο έξεπλα απεπζπλφηαλ ζε παηδηά κε κεηξηθή γιψζζα ηα
ειιεληθά.
Έπεηηα, ην θξηηήξην δφζεθε πηινηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα καο βνήζεζαλ λα
δηνξζψζνπκε ηπρψλ ζθάικαηα θαη αηέιεηεο πξνθεηκέλνπ ην εξγαιείν λα θαηαζηεί
ιεηηνπξγηθφ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ψζηε λα έρνπκε ζαθή θαη κεηξήζηκα
απνηειέζκαηα αιιά θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.
Αθνχ έγηλαλ νη ζρεηηθέο δηνξζψζεηο, πξνρσξήζακε ζηελ δηεμαγσγή ηεο θχξηαο έξεπλαο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ρνξήγεζεο ησλ θξηηεξίσλ ζρεδηάζηεθε πξνζεθηηθά, ψζηε λα είλαη φζν
ην δπλαηφλ πην ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή, κε δηαιείκκαηα φπνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα λα
κελ απνζαξξχλνληαη νη εξσηψκελνη απφ κηα κεγάιε ζε έθηαζε θαη θνπξαζηηθή
δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζακε λα ρνξεγήζνπκε αξρηθά ην ηεζη λνεκνζχλεο
RAVEN, ζηε ζπλέρεηα ην ειιεληθφ θξηηήξην Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο
Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο θαη ηέινο ην θξηηήξην νπηηθν-θηλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ Beery VMI.
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6.2. Ο πληθςζμόρ και ηο δείγμα ηηρ έπεςναρ
Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ φια ηα παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα
λεπηαγσγεία ηεο Καξδίηζαο θαηά ην έηνο 1012-1013. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ
ηπραία ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ αληζφηεηεο σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ
εξσηψκελσλ. Γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο εξγαζηήθακε σο εμήο:
Αθνχ δφζεθε ε θαηάιιειε έγθξηζε απφ ηα γξαθεία ηεο Α/βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ
λνκνχ γηα ηελ άδεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, θαη κηα θαηάζηαζε κε ηα λεπηαγσγεία ηεο
πεξηνρήο, επηιέρζεθαλ ηξία λεπηαγσγεία, έλα απφ αγξνηηθή πεξηνρή θαη δχν απφ αζηηθή
πεξηνρή. Ο γεσγξαθηθφο παξάγνληαο (αγξνηηθή ή αζηηθή πεξηνρή) δελ απνηέιεζε
πεξηνξηζκφ ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη έηζη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ απφ αζηηθή
πεξηνρή δελ εκπφδηζε ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.
Ζ επηινγή ησλ λεπηαγσγείσλ έγηλε κε ηνλ απαξαίηεην φξν λα δηαζέηνπλ έλαλ ρψξν,
μερσξηζηφ απφ ηελ αίζνπζα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ, φπνπ ν εμεηαζηήο θαη ην
λήπην ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο (εζπρία, θσηεηλφηεηα θαη
γξαθείν) ψζηε λα απνκνλσζνχλ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
εμέηαζε. Ο φξνο απηφο θξίζεθε αλαγθαίνο θαζψο ην πεξηβάιινλ ηεο εμέηαζεο ζα έπξεπε
λα απνηειεί θνηλφ παξνλνκαζηή γηα φια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ψζηε λα ππάξρεη
αληηθεηκεληθφηεηα σο πξνο ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο. Καηά ηελ ηειηθή επηινγή ησλ
λεπηαγσγείσλ βεβαησζήθακε φηη φια πιεξνχζαλ ηνλ παξαπάλσ φξν.
Έπεηηα κε ηελ κέζνδν ηεο ζπκπησκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο επηιέρηεθαλ έλαο αξηζκφο
παηδηψλ λεπηαγσγείνπ. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 60 παηδηά λεπηαγσγείνπ. Απφ απηά,
ηα 23 ήηαλ πξνλήπηα θαη ηα 37 λήπηα. Απφ ηα 60 ππνθείκελα, ηα 32 ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα
28 αγφξηα αλ θαη ν παξάγνληαο θχιν δελ ζεσξήζεθε φηη απνηειεί πεξηνξηζκφ ζηελ
έξεπλα (Σξνχιε, 2002). Καηά ην δηάζηεκα ηεο επίδνζεο ησλ θξηηεξίσλ (16
Φεβξνπαξίνπ έσο 19 Μαξηίνπ, 2013), ην ειηθηαθφ εχξνο ησλ παηδηψλ ήηαλ 4;3-6;2 εηψλ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
πξνζδηνξίζηεθε σο εμήο: Απφ ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο αθαηξνχζακε ηελ εκεξνκελία
γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ. γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπκπιεξψλνληαλ αθέξαηνο κήλαο
γηλφηαλ ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηνλ πιεζηέζηεξν κήλα. Π.ρ. εκεξνκελία εμέηαζεο:
16/02/2013- εκεξνκελία γέλλεζεο 14/09/2007= 5 έηε+ 5 κήλεο+ 2 εκέξεο =5;5 κήλεο.
Όκσο, έζησ π.ρ. εκεξνκελία εμέηαζεο: 20/02/2013- εκεξνκελία γέλλεζεο 04/09/2008=
4 έηε+ 5 κήλεο+ 16 εκέξεο =5;6 κήλεο (Beery & Beery, 2006).
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5.3. Μέζα ζςλλογήρ δεδομένυν
Πξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ επηιέμακε, μεθηλήζακε κε ηελ θαηαγξαθή
δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ θάζε έλα απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο σο
πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ (λήπην, πξνλήπην), ηελ
γεσγξαθηθή πεξηνρή (αγξνηηθή-αζηηθή) θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ γνλέσλ.
Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ έγηλε κε ηελ δέζκεπζε ηεο απφιπηεο ερεκχζεηαο θαη
ηελ απαγφξεπζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ νλφκαηνο ηνπ θάζε εμεηαδνκέλνπ.
Ζ ρνξήγεζε ησλ θξηηεξίσλ έγηλε εζεινληηθά θαη ν εμεηαδφκελνο είρε ην δηθαίσκα λα
ζηακαηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Αξρηθά ηα παηδηά ππνβιήζεθαλ ζην Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο
γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο (Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012) πνπ
απεπζχλεηαη ζε παηδηά 4-6 εηψλ. Δλδηάκεζα απφ ηελ ρνξήγεζε ησλ δχν θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο, φια ηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ειέρζεζαλ κε έλα πνιχ απιφ
θαη ζχληνκν θξηηήξην λνεκνζχλεο, «Progressive matrices 1947» ηνπ J. C. Raven. Σέινο
δφζεθε ην θξηηήξην νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο Buktenica Test of Visual- Motor
Integration (Beery & Beery, 2006), ζε πιήξε κνξθή ρνξήγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ησλ δχν ππνθξηηεξίσλ.
Παξαθάησ ζα δνζεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ρνξήγεζεο ηνπ θάζε
θξηηεξίνπ.
Σξνπνο

ρνξήγεζεο

ησλ

εξγαιείσλ

ηεο

έξεπλαο:

Κπιηήπιο

Αξιολόγηζηρ

Γπαθοκινηηικήρ Δεξιόηηηαρ για ηην Ππώιμη Ανάπηςξη ηηρ Γπαθήρ ησλ Σξνύιε,
Ληλαξδάθε, Μαλνιίηζε, ηεζη νοημοζύνηρ «Progressive Matrices Test» ηος J. C.
Raven.και Buktenica Test of Visual- Motor Integration ηυν Beery & Beery
1. Κπιηήπιο Αξιολόγηζηρ Γπαθοκινηηικήρ Δεξιόηηηαρ για ηην Ππώιμη Ανάπηςξη ηηρ
Γπαθήρ
Πξηλ μεθηλήζεη ε ρνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ΚΑΓΓ ε εξεπλήηξηα έπξεπε λα έρεη
εηνηκάζεη ην πιηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ. Δπάλσ ζην ζξαλίν
ηεο εμέηαζεο ηνπνζεηήζεθαλ ην απαληεηηθφ θπιιάδην, ηα θχιια εξγαζίαο (Α,Β,Γ,Γ),
δχν εμάγσλα κνιχβηα ΖΒ2, κηα γφκα, ςαιίδη γηα δεμηφρεηξεο θαη αξηζηεξφρεηξεο, δχν
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θαξηέιεο ζρεκάησλ εθ κλήκεο θαη κηα θφιια κεγέζνπο Α4 γηα θάζε παηδί. Καηά ηελ
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ε εμεηάζηξηα θάζεηαη δίπια ζην παηδί, αξηζηεξά, αλ ην παηδί
είλαη δεμηφρεηξαο θαη δεμηά, αλ ην παηδί είλαη αξηζηεξφρεηξαο ψζηε ην ρέξη γξαθήο λα κελ
εκπνδίδεηαη. ε θάπνηα εξσηήκαηα ε εξεπλήηξηα έδεηρλε 1 θνξά ηε δνθηκαζία
πεξηγξάθνληαο ζπγρξφλσο ηε δηαδηθαζία θαη ζε θάπνηα άιια εμεγνχζε ζην παηδί κφλν
ιεθηηθά. Έπεηηα δεηνχζε απφ ην παηδί λα θάλεη θαη εθείλν ην ίδην. ηελ πεξίπησζε πνπ
ην παηδί έθαλε ιάζνο ζηακαηνχζε ε δηαδηθαζία θαη ην δηφξζσλε κφλν ιεθηηθά θαη ζηε
ζπλέρεηα θαηέγξαθε ηελ απάληεζε.
ην πξψην θχιιν εξγαζίαο ην παηδί αμηνινγείηαη ζηνλ κπτθφ ηφλν ησλ ρεξηψλ θαη ησλ
δαθηχισλ κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ρεηξίδεηαη ηελ γξαθίδα κέζα απφ δνθηκαζίεο
γξαθήο, γηα απηφ ινηπφλ, γίλεηαη έιεγρνο ηεο γλψζεο ησλ ελλνηψλ δεμηά θαη αξηζηεξά,
ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ θαη ηέινο ειέγρεηαη, ν ηξφπνο ιαβήο ηεο γξαθίδαο θαη αλ ππάξρεη
θπξηαξρία ρεξηνχ.
Γηα ην θχιιν εξγαζίαο Α δεηάκε απφ ην παηδί αθνχ πξψηα ππνδείμνπκε εκείο ηνλ
ηξφπν, λα δσγξαθίζεη ηξείο θάζεηεο γξακκέο (ζην ρψξν αλάκεζα ζηηο παξάιιειεο
γξακκέο). Ζ δνθηκαζία ζεσξήζεθε ζσζηή θαη πηζηψλνληαλ κε βαζκφ, κφλν φηαλ θαη νη
ηξείο γξακκέο άξρηδαλ θαη ηειείσλαλ αθνπκπψληαο ηηο παξάιιειεο γξακκέο, φηαλ ήηαλ
θάζεηεο θαη φηαλ ην ίρλνο ηνπ ήηαλ ζπλερφκελν θαη ζηαζεξφ. ηελ επφκελε δνθηκαζία
δεηνχζακε απφ ην παηδί λα ζβήζεη ηελ ηειεπηαία απφ ηηο 3 θάζεηεο γξακκέο. Αλ ην παηδί
έζβελε ηελ γξακκή ρσξίο λα επεξεάζεη ηηο άιιεο δχν ηφηε ε εθηέιεζε ζεσξνχληαλ
επηηπρήο.
ηελ δνθηκαζία ηεο πεξηζηξνθήο κνιπβηνχ ε εξεπλήηξηα θξαηνχζε ην κνιχβη κε ηα
ηξία δάθηπια γξαθήο θαη εμεγνχζε ζην παηδί, « Κνίηαμε ηη θάλσ! (ε θίλεζε εθηειείηαη
ηξείο θνξέο απφ ηελ εμεηάζηξηα). Μπνξείο λα θάλεηο θαη εζύ ην ίδην; Πξνζπάζεζε! Δίλαη
ζαλ λα βηδώλσ θαη λα μεβηδώλσ κηα βίδα!». Αθνχ γηλφηαλ ε επίδεημε ηεο δνθηκαζίαο ε
εμεηάζηξηα ηνπνζεηνχζε ζην ζξαλίν ην κνιχβη θαη ελζάξξπλε ην παηδί, «Έια! Τώξα είλαη
ε ζεηξά ζνπ λα θάλεηο ην ίδην!» Ζ θίλεζε ζεσξνχληαλ ζσζηή αλ εθηεινχληαλ ηξεηο θνξέο
ρσξίο λα πέζεη ην κνιχβη θαη ρσξίο λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην άιιν ρέξη. Ζ ίδηα
δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζηελ δνθηκαζία πεξηζηξνθήο κνιπβηνχ θαηά 360º. Ζ
δνθηκαζία ζεσξνχληαλ επηηπρήο κφλν αλ γίλεη κηα νιφθιεξε θάζεηε πεξηζηξνθή.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο ηνπ δεμηά-αξηζηεξά ε εμεηάζηξηα έδηλε ηηο εμήο νδεγίεο
ζην παηδί: «ζήθσζε ηα δύν ζνπ ρέξηα ςειά… θαηέβαζε ηα, ηώξα ζήθσζε ην δεμί ζνπ ρέξη,

53

ζήθσζε θαη ηα δύν ζνπ ρέξηα ςειά, θαηέβαζέ ηα, ζήθσζε ην αξηζηεξό ζνπ ρέξη..» ε
εμεηάζηξηα ζα έπξεπε λα βεβαησζεί φηη νη απαληήζεηο δελ δίλνληαη ηπραία θαη φηη ην
παηδί γλσξίδεη ζηαζεξά θαη μερσξίδεη θαη ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη θαη έπεηηα λα
βαζκνινγήζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ. ζηε ζπλέρεηα ην παηδί έπξεπε λα κπνξεί λα
δείμεη ηελ πάλσ, ηελ θάησ, ηελ δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή κεξηά κηαο θφιιαο Α4. Ζ
πξνζπάζεηα ζεσξνχληαλ ζσζηή κφλν φηαλ ην παηδί έδεηρλε ζσζηά θαη ηηο ηέζζεξηο
πιεπξέο ηεο θφιιαο.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γξαθηθνύ ρώξνπ, ε εμεηάζηξηα έδηλε ζηνλ εμεηαδφκελν ηελ
ιεπθή θφιια Α4 θαη αθνχ ηνπ δεηνχζε λα ηελ ηνπνζεηήζεη κπξνζηά ηνπ, ηνπ εμεγνχζε
ηελ δνθηκαζία ιέγνληαο, «Δδώ ζα γξάςεηο έλα γξάκκα ζηνλ Άγην Βαζίιε γηα λα ηνπ πεηο
ηη δώξν ζέιεηο λα ζνπ θέξεη! Πάξε ην κνιύβη θαη γξάςε, όπσο ζέιεηο εζύ! ». Αλ ην παηδί
αξληφηαλ λα γξάςεη, ηνπ δεηνχζακε λα γξάςεη ην φλνκά ηνπ ηξείο θνξέο. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ε εμεηάζηξηα βαζκνινγνχζε κφλν ηηο εξσηήζεηο 2,3 θαη ηηο ππφινηπεο ηηο
ζεσξνχζακε ιαλζαζκέλεο. ην ηέινο ηηο δνθηκαζίαο αξηζκνχκε κε 1 ην ζεκείν απφ φπνπ
μεθίλεζε λα γξάθεη ην παηδί θαη κε 2, 3, 4,.. ηα ζεκεία πνπ ζπλέρηζε λα γξάθεη.
Παξάιιεια κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ε εμεηάζηξηα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ δίλνληαη ζην θπιιάδην αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε ηνπ
ζψκαηνο θαη ηελ ιαβή θαηά ηελ γξαθή.
.

ην δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο εμεηάδνληαη νη αληηγξαθηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ο εξεπλεηήο, αθνχ έρεη ζρεκαηίζεη ν ίδηνο ην θάζε έλα απφ ηα
πέληε ζρήκαηα πνπ παξέρνληαη, παξαθηλεί ην παηδί λα ζρεκαηίζεη ζε θάζε πεξίπησζε ην
ίδην.
Πην αλαιπηηθά, αξρηθά ην ππνθείκελν πεξλά ζηε δνθηκαζία ηεο ζρεδίαζεο ελφο
αλζξψπνπ. Παξαθηλνχκε ην παηδί ιέγνληαο ηνπ λα δσγξαθίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ
βαζκνιφγεζε θπκαίλεηαη απφ 0-4 βαζκνχο, φζν πην πινχζηα είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ
αλζξψπνπ ηφζν πην κεγάιε είλαη ε βαζκνινγία πνπ βάδνπκε ζην παηδί,
Ζ επφκελε δνθηκαζία πνπ αμηνινγείηαη είλαη ε αληηγξαθή ζρεκάησλ. ε απηή ηελ
δνθηκαζία ε εξεπλήηξηα αληηγξάθεη ην πξψην ζρήκα ζην πξψην πιαίζην ηνπ θχιινπ Β,
θαη έπεηηα δεηά απφ ην παηδί λα θάλεη θαη απηφ ην ίδην ζην αληίζηνηρν πιαίζην.
πλερίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα φια ηα ζρήκαηα θαη επηηξέπνπκε ζην παηδί κφλν κηα
πξνζπάζεηα ρσξίο ζβήζηκν. Γηα λα είλαη ζσζηή ε πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ ήηαλ
απαξαίηεην ηα ζρήκαηα λα ζρεδηάδνληαλ εληφο πιαηζίνπ, λα ζρεκαηίδνληαη γσλίεο φπνπ
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έπξεπε θαη γεληθά ε παξαγσγή ηνπ ζρήκαηνο απφ ην παηδί λα είλαη πνιχ θνληά ζε απηή
πνπ ηνπ ππνδεηθλχεηαη.
ην ηξίην θχιιν εξγαζίαο (Γ), αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αληηγξάθεη
ιέμεηο θαη γξάκκαηα θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα αθήλεη θελά κεηαμχ ησλ ιέμεσλ θαη
λα κέλεη πάλσ ζηελ γξακκή γξαθήο.
ηελ πξψηε δνθηκαζία αληηγξαθήο, ηεο ιέμεο ΓΔΛΗΟ ε εμεηάζηξηα εμεγεί κφλν
ιεθηηθά, «Βιέπεηο απηό πνπ έρσ θηηάμεη εδώ; Κάλε θαη εζύ ην ίδην πάλσ ζηε γξακκή». Ζ
δνθηκαζία ζεσξείηαη ζσζηή κφλν αλ φια ηα γξάκκαηα είλαη ζσζηά θαη κε ζσζηή ζεηξά.
Αθφκα, πην θάησ αμηνινγνχκε κφλν αλ ε ιέμε πνπ έγξαςε ην παηδί παηάεη ζηε γξακκή
γξαθήο. ε πξνζπάζεηα ζεσξείηαη ζσζηή κφλν αλ 3 θαη πάλσ γξάκκαηα παηάλε πάλσ ζηε
γξακκή.
Ακέζσο κεηά δίλεηαη ε δνθηκαζία αληηγξαθήο ηεο ζεηξάο ΟΥ

ΟΥ . ε βνήζεηα πνπ

δίλνπκε ζηνλ εμεηαδφκελν είλαη κφλν ιεθηηθή, «Βιέπεηο ηη έρσ θάλεη εδώ; Σπλέρηζε θαη
εζύ λα θάλεηο ην ίδην κέρξη λα ηειεηώζεηο ηε ζεηξά! Πξνζπάζεζε, απηά πνπ ζα θηηάμεηο λα
παηάλε πάλσ ζηελ γξακκή». ε απηφ ην εξψηεκα αμηνινγνχκε αλ ην παηδί ζπλερίδεη ηε
ζσζηή ζεηξά ρσξίο λα αληηζηξέςεη ηα ζρήκαηα/γξάκκαηα, αλ ηεξεί ην θελφ αλάκεζα ζε
θάζε δεπγάξη ζρεκάησλ/γξακκάησλ θαη αλ ε γξαθή παηά πάλσ ζηε γξαθή.
ην ηειεπηαίν θχιιν εξγαζίαο (Γ), αμηνινγνχκε ηελ αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ απφ
κλήκεο θαη ηνλ επηδέμην ρεηξηζκό ςαιηδηνύ. ηελ πξψηε δνθηκαζία ε εμεηάζηξηα δείρλεη
ζην παηδί ην πξψην ζρήκα γηα 5 δεπηεξφιεπηα, ην γπξίδεη αλάπνδα θαη ηνπ δεηά λα
θηηάμεη ζην πιαίζην πνπ ηνπ δείρλεη φηη αθξηβψο είδε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη θαη κε ην
δεχηεξν ζρήκα. Γηα λα ζεσξεζεί ζσζηφ ην θάζε ζρήκα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί κέζα
ζην πιαίζην θαη ε γξακκή ζην πξψην ζρήκα λα είλαη πάλσ απφ ηνλ θχθιν θαη λα απέρεη
ειαθξψο θαη ζην δεχηεξν ζρήκα ε γξακκή λα ηέκλεη ηνλ θχθιν ζηε κέζε θαη λα εμέρεη
απφ απηφλ πάλσ θαη θάησ.
ηελ δεχηεξε δνθηκαζία ηνπ θπιιαδίνπ πνπ είλαη θαη ε ηειεπηαία ηνπ θξηηεξίνπ, ε
εξεπλήηξηα παξνπζηάδεη ζην παηδί κηα θάζεηε καχξε γξακκή κε παρχ ίρλνο θαη εμεγεί
«Βιέπεηο απηή ηε γξακκή; (δείρλνπκε ηε γξακκή). Πηάζε ην ςαιίδη θαη άξρηζε από εδώ
(ηνπ δείρλσ ηελ θάησ κεξηά ηεο θφιιαο). Κόςε απηή ηελ γξακκή πάλσ ζην καύξν ίρλνο».
Σελ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλνπκε θαη κε ην θφςηκν ηνπ ηεηξαγψλνπ. Γηα ηελ
θάζεηε γξακκή βαζκνινγνχκε κε 0 αλ ην παηδί θφςεη καθξηά απφ ηελ γξακκή, κε 1
βαζκφ αλ θφςεη φιε ηελ γξακκή ζε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηελ γξακκή θαη κε 2
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βαζκνχο αλ θφςεη φιε ηελ γξακκή πάλσ ζην καχξν ίρλνο. Γηα ην ηεηξάγσλν πηζηψλνπκε
κε 0 βαζκνχο αλ θφςεη καθξηά απφ ην ίρλνο ή εζσηεξηθά, αλ δελ νινθιεξψζεη ηα 2/3 ή
αλ δελ θφςεη ηνπιάρηζηνλ κηα γσλία, δίλνπκε 1 βαζκφ αλ θφςεη πάλσ απφ ην κηζφ
ηεηξάγσλν πάλσ ζην ίρλνο θαη έρεη κηα γσλία ζσζηή θαη κε 2 βαζκνχο αλ θφςεη πάλσ
απφ ηα 2/3/ ηνπ ηεηξαγψλνπ πάλσ ζην ίρλνο θαη κε ζσζηφ θφςηκν 2 γσληψλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φια ηα παηδηά νινθιήξσζαλ ην θξηηήξην κε ελδηαθέξνλ θαη
δελ έδεημαλ λα θνπξάζηεθαλ απφ ηελ δηαδηθαζία. Με ηελ δηθή καο εκπεηξία ν ρξφλνο
επίδνζεο ηνπ θξηηεξίνπ ΚΑΓΓ δελ μεπέξαζε ην 20΄-25΄ ιεπηά ηεο ψξαο.
2. Test «Progressive Matrices» ηνπ J.C. Raven
Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο θξίζεθε αλαγθαίν λα αμηνινγεζεί ην
επίπεδν λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε επθπΐα ηνπο αλήθεη κέζα ζηα
θπζηνινγηθά φξηα. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ρξεζηκνπνηήζακε ην κε γισζζηθφ ηεζη
«Progressive Matrices» ηνπ J.C. Raven (1956), πνπ πξννξίδεηαη γηα παηδηά. Σν
ζπγθεθξηκέλν ηεζη είλαη δεκνζηεπκέλν απφ ην 1938 κε ηίηιν «Raven’s Progressive
Matrices Test».
Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ην θξηηήξην Raven έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη απνηειεί κηα
απιή θαη πξαθηηθή κέζνδν κέηξεζεο ηεο πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ, πνπ δελ
απαηηεί ρξφλν (10΄-15΄ ιεπηά) θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ είλαη παηγληψδεο. Δπηπιένλ,
ην ηεζη είλαη δνκεκέλν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δνζεί ζε νπνηνδήπνηε παηδί άζρεηα απφ
ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο γισζζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο.
Με ην παξφλ θξηηήξην κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ έλα άηνκν κπνξεί λα θάλεη
ζπγθξίζεηο θαη λα ζθέπηεηαη θαη’ αλαινγία, αιιά θαη κέρξη πην επίπεδν δπζθνιίαο
κπνξεί λα αληαπεμέιζεη κέζα απφ ζχλνια πνπ είλαη ζπζηεκαηηθά δηαηεηαγκέλα.
Ζ έθδνζε Progressive Matrices Test ηνπ Raven πνπ ρνξεγήζακε ζηνρεχεη ζε ειηθίεο 3
έσο θαη 12 εηψλ θαη είλαη ηξνπνπνηεκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Απνηειείηαη απφ ηξεηο
ελφηεηεο (Α, ΑΒ θαη Β) θαη θάζε ελφηεηα πεξηέρεη 12 πξνβιήκαηα, δειαδή ζπλνιηθά
απνηειείηαη απφ 36 εξσηήκαηα. Ο βαζκφο δπζθνιίαο είλαη απμαλφκελνο, δειαδή φζν
πξνρσξά ην παηδί πξνο ην ηέινο ηνπ θξηηεξίνπ ηφζν απμάλεηαη θαη ε δπζθνιία ησλ
εξσηεκάησλ (Raven, 1956).
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Κάζε εξψηεκα πεξηέρεη κηα γεσκεηξηθή εηθφλα ε νπνία ζην θάησ δεμί κέξνο ηεο έρεη
έλα θελφ, ιεπθφ θνκκάηη ην νπνίν κνηάδεη κε ηελ βάζε ηεο ζπζθεπήο ζηδεξψκαηνο
ελδπκάησλ. Κάησ απφ θάζε ηέηνηα εηθφλα παξαηίζεληαη έμη αξηζκεκέλα ζρήκαηα, φκνηα
κε ην ιεπθφ, θελφ θνκκάηη πνπ «ιείπεη» απφ ηελ εηθφλα. Απφ ηα έμη απηά ζρήκαηα, έλα
κφλν θάζε θνξά ηαηξηάδεη κε αθξίβεηα θαη αλαινγία ζηελ αξρηθή εηθφλα. Σν παηδί ινηπφλ
θαιείηε λα αλαθαιχςεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ην ζσζηφ θνκκάηη γηα λα
νινθιεξψζεη ηελ θάζε δνθηκαζία επηηπρψο. Απφ ηηο 36 εηθφλεο ηνπ ηεζη, άιιεο είλαη
ζπλερφκελεο ή πεξηέρνπλ απηνηειή ζρήκαηα, άιιεο δηαθεθξηκέλα θαη ζε άιιεο ην κνηίβν
θαζνξίδεηαη απφ ζπληζηψζεο φπσο ε ζέζε, ε ζπκκεηξία θαη ε αλαινγία νη νπνίεο
θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή πνπ πξέπεη λα θάλεη ην παηδί γηα λα θαηαιήμεη ζηε ζσζηή
εθινγή ηνπ θνκκαηηνχ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκαζίαο (Raven, 1956).
ηελ παξνχζα κειέηε ρνξεγήζακε ην ηεζη ζηα παηδηά, ππφ ηελ κνξθή θαξηειψλ. Με
ηελ κνξθή απηή ην ηεζη απνηειείηαη απφ 36 θαξηέιεο. Σν παηδί πνπ εμεηάδεηαη
ελζαξξχλεηαη λα ππνδείμεη ζηελ εμεηάζηξηα ην θνκκάηη εθείλν ην νπνίν θαηά ηελ γλψκε
ηνπ ηαηξηάδεη θάζε θνξά ζε θάζε κία απφ ηηο 36 δνθηκαζίεο ελψ ε εμεηάζηξηα
ζπκπιεξψλεη ζε εηδηθφ θχιιν απαληήζεσλ ηηο επηινγέο ηνπ.
Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο μεθηλνχζε αθνχ ε εμεηάζηξηα ζεκείσλε ηνλ θσδηθφ ηνπ
παηδηνχ θαη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο θαη έπεηηα παξνπζίαδε ην ηεζη κε εθθξάζεηο φπσο:
«Έια λα παίμνπκε έλα παηρλίδη πνπ ζα ζνπ αξέζεη! Δδώ έρνπκε κηα δσγξαθηά, θνίηαμέ ηελ
θαιά. Βιέπεηο πνπ εδώ ιείπεη έλα θνκκαηάθη από ηελ δσγξαθηά; (δείρλνπκε ην ιεπθφ
θνκκάηη) Τν έρνπλ βγάιεη από ηελ ζέζε ηνπο θαη εκείο πξέπεη λα ην βξνύκε! Δίλαη
αλάκεζα ζε απηά εδώ ηα θνκκαηάθηα» (δείρλνπκε παξάιιεια ηηο έμη επηινγέο). «Πνην
από απηά είλαη ην ζσζηό; Μπνξείο λα ην βξεηο; Μόλν έλα από απηά ηαηξηάδεη εδώ!»
(δείρλνπκε ην ιεπθφ θνκκάηη).
Αλ ην ππνθείκελν θαηαλννχζε ηελ δηαδηθαζία, πξνρσξνχζακε θαη ζηα ππφινηπα
εξσηήκαηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο παξνηξχλακε ην παηδί λα παξαηεξεί
πξνζεθηηθά ηελ θάζε εηθφλα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί έδεηρλε λα δπζθνιεχεηαη,
απινπζηεχακε φζν γηλφηαλ ηηο νδεγίεο. ε θάζε πεξίπησζε, είηε ε επηινγή ηνπ παηδηνχ
ήηαλ ζσζηή ή ιαλζαζκέλε επηβξαβεχακε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ.

57

3.

Buktenica Test of Visual- Motor Integration
Ζ πεξηγξαθή ηνπ θξηηεξίνπ Beery VMI έρεη γίλεη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα φπνηε ζα
πεξηνξηζηνχκε ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ηεζη.
ρεδφλ φια ηα παηδηά δηαζθεδάδνπλ φηαλ ζπκπιεξψλνπλ ην ηεζη, ε δηαδηθαζία ηα
απνξξνθά, θαη ηνπο δίλεη κηα αίζζεζε επηηπρίαο. πλήζσο ζέινπλ λα πξνζπαζνχλ λα
επηηχρνπλ ζηα πην δχζθνια εξσηήκαηα. Ο ρξφλνο εμέηαζεο ηνπ ηεζη Beery VMI είλαη
ηφζνο ψζηε ν εμεηαδφκελνο λα λνηψζεη άλεηα κε ηνλ εμεηαζηή, ρσξίο λα έρνπλ
εθηεηακέλε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Καζψο ην παηδί δσγξαθίδεη, ν εμεηαζηήο έρεη ηελ
επθαηξία λα θαζίζεη πίζσ απφ ην παηδί θαη λα παξαηεξήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
παηδηνχ, ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηηο θηλήζεηο θαη άιινπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
ζπκπεξηθνξάο (Beery & Beery, 2006).
Πξηλ ηε εθθίλεζε ηεο αμηνιφγεζεο δίλακε ζην παηδί έλα κνιχβη Νν. 2 ρσξίο
γνκνιάζηηρα ή έλα καξθαδφξν αθνχ δελ επηηξέπεηαη ην ζβήζηκν. ηε ζπλέρεηα
ηνπνζεηνχκε ην θπιιάδην αμηνιφγεζεο κπξνζηά απφ ηνλ εμεηαδφκελν πάλσ ζην ζξαλίν
ή ζην γξαθείν εμέηαζεο. Ζ ζέζε ηνπ θπιιαδίνπ εμέηαζεο θαη ηνπ εμεηαδνκέλνπ ζα
έπξεπε λα είλαη ζην θέληξν ηνπ ζξαλίνπ. Σν ζψκα ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα είλαη
παξάιιεια θαη επζεία πξνο ην ζξαλίν.
Όηαλ ζρεδηάδνπκε, θξαηάκε ην θπιιάδην, θαη δεηάκε απφ ην παηδί λα θάλεη ην ίδην
φηαλ κε ηελ ζεηξά ηνπ, απηφ δσγξαθίδεη. Δάλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ην θάλεη ην θξαηάκε
εκείο. Κξαηάκε ην θπιιάδην αμηνιφγεζεο ζε επζεία ζέζε θαη ζην θέληξν ηνπ ζψκαηνο
ηνπ εμεηαδφκελνπ.
Ζ ρνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ δηέθεξε σο πξνο ην εξψηεκα εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο
αλάινγα κε ηελ ειηθία. Πνην θάησ παξνπζηάδνληαη νη νδεγίεο ρνξήγεζεο ηνπ Beery
VMI ζε δχν θαηεγνξίεο: 1) ηελ ρνξήγεζε θξηηεξίνπ γηα παηδηά θάησ ησλ πέληε εηψλ θαη
2) ρνξήγεζε θξηηεξίνπ γηα παηδηά πάλσ απφ πέληε εηψλ.
Παηδηά θάησ ησλ πέληε εηώλ : αξρίδνπκε από ηελ ελόηεηα (ζρήκα) 4, ζειίδα 2
(πιήξεο θαη βξαρεία ρνξήγεζε)
ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί ήηαλ θάησ απφ πέληε ρξνλψλ αλνίγνπκε ην θπιιάδην
ρνξήγεζεο ζηε ζει. 2, ζην πξψην θελφ πιαίζην θαη ιέκε: «Κνίηαμε ηώξα εδώ, ζα
ζρεδηάζσ κία γξακκή εδώ». Αλ είλαη δπλαηφ θαζφκαζηε δίπια ζην παηδί. Έπεηηα

58

ζρεδηάδνπκε κηα θαηαθφξπθε γξακκή απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, 5 εθαηνζηά πεξίπνπ
φπσο απηή ζηε ζειίδα 3 ζην πιαίζην 7. Γείρλνπκε κε ην δάρηπιν καο ηελ γξακκή θαη ην
ιεπθφ πιαίζην αθξηβψο απφ θάησ. «Τώξα πξνζπάζεζε λα θάλεηο κηα γξακκή όπσο απηή
εδώ ζε απηό ην θνπηί» εάλ ην παηδί δελ αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ πνπ ηνπ δεηάκε,
επαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία (θάλνληαο θαηαθφξπθεο γξακκέο) θαη ιέκε ζην παηδί
λα θάλεη ην ίδην κέρξη λα αληαπνθξηζεί. Δίηε αληαπνθξηζεί ην παηδί, είηε φρη
επαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία κε έλα θχθιν ζην πάλσ δεμηά θνπηάθη ζηε ζειίδα 2.
Αλ ην παηδί έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο ζηηο πξναλαθεξζέληεο ηξεηο ελφηεηεο
παξαβιέπνπκε ηηο ελφηεηεο κε ηελ απζφξκεηε δσγξαθηθή ζηελ πξψηε ζειίδα θαη
πεγαίλνπκε ζηε ζειίδα 3, ζηηο ελφηεηεο κε αληηγξαθή. Αλ ην παηδί δελ έρεη θαηαθέξεη λα
νινθιεξψζεη θακία ελφηεηα αθφκα ηφηε ε επφκελε ελφηεηα πνπ ζα αμηνπνηεζεί είλαη ε
απζφξκεηε δσγξαθηθή.
ε απηή ηελ πεξίπησζε, πεγαίλνπκε ζηε ζειίδα 1 ηνπ θπιιαδίνπ. Γείρλνπκε ην θελφ
πιαίζην ζην παηδί θαη ηνπ ιέκε «Δδώ κπνξείο λα δσγξαθίζεηο όηη ζέιεηο» Αλ ην παηδί
κνπηδνπξψζεη ή δσγξαθίζεη νηηδήπνηε, ην ελζαξξχλνπκε, «Μπξάβν! Μπνξείο λα
δσγξαθίζεηο! Τώξα ζρεδίαζε κνπ απηό. (πεγαίλνπκε ζηε ζειίδα 2 μαλά)». Αλ φκσο ην
παηδί δελ δσγξαθίζεη ηίπνηα αθνινπζεί ε ελφηεηα ηεο Μηκνχκελεο δσγξαθηθήο. ε απηή
ηελ ελφηεηα θάλνπκε γξακκέο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ζην θνπηί ρσξίο λα
αθνπκπήζνπκε ηα πιαίζηα ηνπ ιέγνληαο ζην παηδί, «Έια λα δσγξαθίζνπκε θάπσο έηζη,
έρεη πιάθα! θάλε ηελ δηθηά ζνπ δσγξαθηά εδώ θαη πξόζερε λα κελ μεθύγεηο από ηηο
γξακκέο!». Αλ ην παηδί θάλεη θάπνηα ζθαξηθήκαηα ή ζεκεηψζεη θάηη, δνθηκάδνπκε λα
θάλνπκε ηελ κίκεζε ησλ γξακκψλ θαη ηνλ θχθιν ζηε ζειίδα 2.
Αλ φκσο δελ θαηαθέξεη λα ζρεκαηίζεη ή λα ζεκεηψζεη ηίπνηα δηαθφπηνπκε ηελ
ρνξήγεζε ηνπ νπηηθν-θηλεηηθνχ θξηηεξίνπ πξνο ην παξφλ θαη ρνξεγνχκε ην θξηηήξην
Οπηηθήο Αληίιεςεο.
Υνξήγεζε γηα ειηθίεο ησλ πέληε εηώλ θαη πάλσ
Αλ ην παηδί έρεη ρξνλνινγηθή ειηθία απφ πέληε θαη πάλσ έηε, αλνίγνπκε ην θπιιάδην
αμηνιφγεζεο ζηε ζειίδα 3. Τπνδεηθλχνπκε ην ζρήκα 7 (ηελ θαηαθφξπθε γξακκή) θαη
κεηά ηνλ θελφ ρψξν ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ιέγνληαο: «Σρεκάηηζε θαη εζύ έλα
ηέηνην, όπσο εδώ». Δλζαξξχλνπκε ην παηδί, παξ’ φια απηά δελ δείρλνπκε κε ην δάρηπιφ
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καο ή κε ην κνιχβη, δηφηη έηζη ηνπ παξέρνπκε ζεκαληηθή βνήζεηα. Γελ αθήλνπκε ην
παηδί λα ηρλνγξαθήζεη ην ζρήκα θαη απνθεχγνπκε λα νλνκαηίδνπκε ην ζρήκα.
Αλ ην παηδί δελ αληηγξάθεη θαλέλα ζρήκα απφ ηα εξσηήκαηα 7,8 θαη 9 κε ηξφπν ηέηνην
ψζηε λα πάξεη ηνλ έλα βαζκφ, γπξλάκε ζηε ζειίδα 2 ζηελ πξψηε δνθηκαζία ηνπ
θξηηεξίνπ καο, θαη αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο γηα παηδηά πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθή ειηθία
θάησ απφ πέληε ρξνλψλ, θάηη πνπ δελ ρξεηάζηεθε ζηελ έξεπλα καο.
Αλ ην παηδί φκσο θαηαθέξεη λα κηκεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηα ηξία εξσηήκαηα,
δείρλνπκε μαλά ηα ηξία πξψηα ζρήκαηα, δειαδή ηα εξσηήκαηα 7, 8 θαη 9 θαη
επηηξέπνπκε ζην παηδί λα πξνζπαζήζεη μαλά θαη λα αληηγξάςεη ηα ζρήκαηα. Όζεο θνξέο
θαη αλ ρξεηαζηεί, παξνηξχλνπκε ην παηδί ιέγνληαο ηνπ λα θάλεη έλα ζρήκα ζαλ απηφ πνπ
βιέπεη.
Δπηηξέπνπκε κηα πξνζπάζεηα κφλν ζε θάζε δνθηκαζία, θαη δελ ζβήλνπκε ηίπνηα.
Δπηηξέπνπκε κφλν κηα θίλεζε ζηε ζρεδίαζε γξακκήο, δελ αθήλνπκε ην παηδί λα ηελ
«παρχλεη» γηα λα κηκεζεί ηελ γξακκή πνπ είλαη ηππσκέλε. Δίηε ην παηδί ηα αθνινπζήζεη
φια απηά είηε φρη ιέκε: «Μπξάβν! Σπλέρηζε έηζη θαη κε ηα ππόινηπα θαη γύξλα ζειίδα
κόιηο ηειεηώζεηο».Δλζαξξχλνπκε: «Βάιε ηα δπλαηά ζνπ θαη ζηα εύθνια θαη ηα δύζθνια,
κελ παξαιείςεηο θαλέλα!»
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, θαηαγξάθνπκε ηηο απαληήζεηο ηνπ ηεζη δηαθξηηηθά θαη
θξνληίδνπκε ε ρξνλνκέηξεζε ηνπ παηδηνχ λα κελ γίλεηαη εκθαλήο.
Ζ εμέηαζε ηειείσλε κεηά απφ ηξία ζπλερφκελα ιάζε, ε εμεηάζηξηα φκσο κπνξνχζε λα
ζπλερίζεη ηελ εμέηαζε γηα λα παξαηεξήζεη πσο ηα παηδηά πξνζεγγίδνπλ πην δχζθνια
ζέκαηα θαη εμάιινπ ε αληηγξαθή κνηίβσλ είλαη κηα επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ην παηδί.
Καηαγξάθνπκε ηηο βαζκνινγίεο ηνπ παηδηνχ θαη ζπκπεξηιακβάλνπκε

φιεο ηηο

αλαπάληεηεο εξσηήζεηο ζηελ ζπλνιηθή αξρηθή βαζκνινγία. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην παηδί
απαληήζεη ζσζηά ηα εξσηήκαηα 7, 8 θαη 9 θαη δελ έρεη εμεηαζηεί ζηα πξνεγνχκελα έμη
εξσηήκαηα, εκείο ζα πξνζζέζνπκε ζηελ βαζκνινγία ηνπ παηδηνχ θαη απηνχο ηνπο έμη
βαζκνχο.
Βαζκνινγία
Ζ βαζκνινγία ηνπ Beery VMI δελ έρεη αιιάμεη απφ ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ, ην
1997, έλαο βαζκφο γηα θάζε εξψηεκα πνπ έρεη απαληεζεί ζσζηά κέρξη λα γίλνπλ ηξία
ζπλερφκελα ιάζε. Γηα λα βξνχκε ηελ αξρηθή βαζκνινγία, αθαηξνχκε ηα εξσηήκαηα πνπ
δελ απαληήζεθαλ κέρξη θαη ην ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ απνηειεί θαη ηελ νξνθή, δειαδή
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ην ηέινο ηεο εμέηαζεο αθνχ έγηλαλ ηα ηξία ζπλερφκελα ιάζε. Απηά ηα θξηηήξηα ηζρχνπλ
θαη γηα ηελ πιήξε θαη γηα ηελ βξαρεία ρνξήγεζε ηνπ ηεζη.
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ αξρηθή βαζκνινγία, ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ πνπ δελ
απαληήζεθαλ επηηπρψο πξηλ ηα ηξία ζπλερφκελα ιάζε πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα θηάζνπκε
ηελ νξνθή, αθαηξείηαη απφ ηελ νξνθή. Γηα παξάδεηγκα αλ έλα παηδί απνηχρεη ζηα
εξσηήκαηα 5,8, θαη 11-13, ε αξρηθή βαζκνινγία ππνινγίδεηαη σο εμήο: 13-5=8. Απηά ηα
θξηηήξηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πιήξε αιιά θαη γηα ηελ βξαρεία ρνξήγεζε ηνπ Beery VMI.
Κξηηήξηα βαζκνιόγεζεο
Ο ηξφπνο βαζκνιφγεζεο ηνπ Beery VMI, βαζίδεηε ζε θξηηήξηα πνπ επηηξέπνπλ ή φρη
ηελ απφθηεζε βαζκνχ θαη ηα παξαδείγκαηα παξαζέηνληαη γηα θάζε έλα απφ ηα 24
ζρήκαηα ζην εγρεηξίδην ρνξήγεζεο. Σα παξαδείγκαηα θαη ηα θξηηήξηα πξνήιζαλ απφ
πξνζεθηηθή κειέηε γηα ην θάζε ζρήκα θαη ηελ αλαπηπμηαθή θαηεγνξία ζηελ νπνία
αλήθεη, βαζηζκέλα ζε αλαπαξαγσγέο ρηιηάδσλ παηδηψλ. Αο ζεκεησζεί φηη εάλ ζηε
πξνζπάζεηα κίκεζεο ή αληηγξαθήο ελφο ζρήκαηνο ην παηδί, αγγίμεη ή πεξάζεη ειάρηζηα
ην πιαίζην ηνπ ιεπθνχ ηεηξαγψλνπ, ζα δνζεί ν βαζκφο κφλν εθφζνλ φια ηα ππφινηπα
θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρία ηεο δνθηκαζίαο έρνπλ επηηεπρζεί. Δπηπξφζζεηα κφλν ε πξψηε
πξνζπάζεηα κπνξεί λα βαζκνινγεζεί θαη φρη ε θαιχηεξε.

Τπνθξηηήξηα ηνπ Beery VMI
Δπηπξφζζεηα, παξέρνληαη ηα ζηαζκηζκέλα θξηηήξηα Οπηηθήο Αληίιεςεο θαη Κηλεηηθνύ
Σπληνληζκνύ σο κέζν ζηαηηζηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο φξαζεο θαη ησλ
θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζην Beery VMI.
Σα ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θξηηήξην ηεο Οπηηθήο Αληίιεςεο είλαη ίδηα κε
απηά ηνπ θξηηεξίνπ Beery VMI κε ηε δηαθνξά φηη είλαη κηθξφηεξα θαη πην θνληά ην έλα
ζην άιιν. Σν γεγνλφο απηφ θάλεη ην ηεζη πην εηδηθφ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νμχηεηαο ηεο
φξαζεο θαη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
ππνθεηκέλνπ λα εζηηάδεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν αλάκεζα ζε άιια θαη κελ
απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ. Ο έιεγρνο ζηάζκηζεο ηνπ ηεζη έδεημε φηη ηα πεξηζζφηεξα
κηθξά παηδηά κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηα εξσηήκαηα ηνπ ηεζη. Αθφκε, ην
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ηεζη είλαη θαηάιιειν ζην λα εληνπίζεη ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηηο παξαπάλσ
ηθαλφηεηεο (Beery & Beery, 2006).
Υνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο Οπηικήρ Ανηίλητηρ
Ζ ρνξήγεζε έγηλε αηνκηθά κεηά ηελ ρνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ Beery VMI. Σα παηδηά
ζπλήζσο κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ απεπζείαο, ρσξίο δηάιιεηκα απφ ην Beery VMI ηεζη
ζην θξηηήξην ηεο Οπηηθήο Αληίιεςεο αιιά φπνπ θξηλφηαλ απαξαίηεην ε δηαδηθαζία
ζηακαηνχζε γηα ιίγα ιεπηά. Ζ εμεηάζηξηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο θξαηνχζε
δηαθξηηηθά, έλα ξνιφη κε δείθηε δεπηεξνιέπησλ. Ο ρξφλνο πνπ επηηξεπφηαλ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ηεζη δελ ζα έπξεπε λα μεπεξλά απζηεξψο ηα ηξία ιεπηά. Σα παηδηά
θάησ ησλ πέληε εηψλ δελ έπξεπε λα θξαηνχλ κνιχβη ή ζηπιφ θαη απηφ δηφηη έλα παηδί ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο θνπξάδεηαη κεηά απφ ηελ αληηγξαθή ηφζσλ ζρεκάησλ.
Παηδηά θάησ από ηελ ιεηηνπξγηθή ειηθία ησλ πέληε (αξρίδνπκε κε ην εξώηεκα 1)
Ζ εμέηαζε μεθηλάεη κε ηελ εξψηεζε 1 πνπ αθνξνχζε ηελ γλψζε ησλ κέξσλ ηνπ
ζψκαηνο. Ρσηάκε ην παηδί «Πνπ είλαη ην κάηη ζνπ; Γείμε κνπ ην!» Αλ είλαη απαξαίηεην
δείρλνπκε εκείο ην κάηη ηνπ παηδηνχ θαη ιέκε «Να ην κάηη ζνπ! Τώξα δείμε ην κνπ θαη
εζύ!». Αλ ην παηδί αληαπνθξίλεηαη ρσξίο ηελ βνήζεηα καο απιά ζεκεηψλνπκε + δίπια
απφ ηελ εξψηεζε ζην θπιιάδην απαληήζεσλ ζηελ ζειίδα 1. εκεηψλνπκε / αλ δελ δνζεί
απάληεζε ή αλ δνζεί ιαλζαζκέλε απάληεζε. Έπεηηα πξνρσξάκε ζην επφκελν εξψηεκα
κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κέρξη ην παηδί λα δψζεη κία ζσζηή απάληεζε ή θαη θακία.
Έπεηηα πξνρσξάκε ζηελ εξψηεζε 2, πνπ πεξηέρεη εηθφλεο κέζα ζε πεξίγξακκα.
Γείρλνπκε ηηο εηθφλεο κέζα ζηα πεξηγξάκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επφκελε ζειίδα ζην
παηδί θαη ιέκε «Άγγημε ην γαηάθη!» Αλ ρξεηαζηεί αγγίδνπκε εκείο ηελ εηθφλα θαη ιέκε
«Να ην γαηάθη! Τώξα είλαη ε ζεηξά ζνπ λα ην αγγίμεηο!»εκεηψλνπκε + αλ ην παηδί
απαληήζεη ζσζηά ρσξίο ηελ βνήζεηα καο θαη / ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ( φηαλ
δίλνπκε βνήζεηα ή φηαλ ην παηδί δελ δψζεη θακία ζσζηή απάληεζε). ηελ εξψηεζε 3, ηα
κέξε ηνπ ζώκαηνο κηαο θνύθιαο, δείρλνπκε ηελ εηθφλα ηεο θνχθιαο ζην παηδί. Γείρλνπκε
κε ην δάθηπιν ηελ θνχθια θαη ιέκε «δείμε κνπ πνπ βξίζθνληαη ηα καιιηά ηεο θνύθιαο».
Αλ ρξεηαζηεί δείρλνπκε εκείο ηα καιιηά ηεο θνχθιαο θαη ιέκε «Να ηα καιιηά ηεο
θνύθιαο! Τώξα είλαη ε ζεηξά ζνπ λα κνπ δείμεηο ηα καιιηά ηεο!». Κάλνπκε ην ίδην θαη κε
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ηηο ππφινηπέο εξσηήζεηο, δεηψληαο απφ ην παηδί λα καο δείρλεη κε ην ρέξη ηνπ ζηελ
εηθφλα ηεο θνχθιαο θάζε θνξά.
εκεηψλνπκε κε + ηελ ζσζηή απάληεζε ρσξίο βνήζεηα θαη / ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.
Σν θξηηήξην γηα λα θεξδίζεη έλα βαζκφ ην παηδί ζην εξψηεκα 3, είλαη λα κπνξεί λα
αλαγλσξίζεη ηνπιάρηζηνλ ηα 6 απφ ηα 8 κέιε ηνπ ζψκαηνο ηεο θνχθιαο. Γηαθφπηνπκε
ηελ αμηνιφγεζε φηαλ ην παηδί δελ απαληήζεη ζσζηά ζε ηξία ζπλερφκελα κέιε ηνπ
ζψκαηνο ηεο θνχθιαο ή φηαλ αλαγλσξίζεη επηηπρψο έμη κέιε ζηελ ζεηξά.

Παηδηά πάλσ από ηελ ειηθία ησλ πέληε εηώλ (Αξρίδνπκε από ηελ εξώηεζε 4)
Πξνζέρνληαο λα κελ θαιχπηνπκε ηα ζρήκαηα γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπκε απψιεηα
ηεο νξαηφηεηαο, δηφηη απηφ ζα έθαλε ην θξηηήξην άθπξν, ηνπνζεηνχκε ην δάθηπιν καο
ζηελ καχξε έληνλε γξακκή ηνπ πιαηζίνπ 4 θαη ην αθήλνπκε εθεί κέρξη λα πάκε ζην
εξψηεκα 5. Έρνληαο απηή ηε ζέζε ιέκε: Βιέπεηο απηή ηελ γξακκή; Υπάξρεη άιιε κηα πην
θάησ, πνπ είλαη αθξηβώο ε ίδηα κε απηή. Γείρλνπκε κε ην δάθηπιν ηνπ άιινπ καο ρεξηνχ
ηελ πεξηνρή πνπ ζέινπκε λα παξαηεξήζεη ην ππνθείκελν πξνο εμέηαζε θαη ιέκε: Αο ηελ
βξνύκε! Δζύ ζα κνπ δείμεηο!
Αλ ην παηδί αληαπνθξηζεί, θάλνπκε έλα κηθξφ ζεκάδη δίπια απφ ην ζρήκα ή ηε γξακκή
πνπ επέιεμε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη ην ζσζηφ ή φρη. Αλ ην παηδί δελ απαληήζεη
θαζφινπ, ηφηε θπθιψλνπκε ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην
πιαίζην κε ηα ζρήκαηα. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην παηδί απάληεζε ή φρη θαη απφ ην αλ ε
επηινγή ηνπ ήηαλ ζσζηή ή φρη, ζα πξέπεη λα ππνδεηρζεί ε ζσζηή απάληεζε. Π.ρ.
δείρλνπκε κε ην δάθηπιν καο ηελ πνιχ κηθξή θάζεηε γξακκή ζην εξψηεκα 4 θαη ιέκε:
«Γελ ζα κπνξνύζε λα είλαη απηή ζσζηά; Απηή ε γξακκή είλαη πνιύ κηθξόηεξε από απηή
πνπ βξίζθεηαη ζην ηεηξάγσλν αθξηβώο από πάλσ».
Αθξηβψο κεηά απφ απηή δείρλνπκε ηελ δεχηεξε επηινγή, ηελ ζσζηή θάζεηε γξακκή
θάησ απφ ηελ πνιχ κηθξή γξακκή θαη ιέκε: «Δίλαη απηή ε γξακκή, ζσζηά; Δίλαη ε ίδηα
κε απηή πνπ βξίζθεηαη ζην ηεηξάγσλν πην πάλσ». Έπεηηα ππνδεηθλχνπκε ζην παηδί ηελ
ζσζηή απάληεζε θαη ζην εξψηεκα 5 θαη 6 κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θάλακε ζην εξψηεκα 4.
Αξρίδνπκε ηελ εμέηαζε κε ην εξψηεκα 7 θαη δελ δίλνπκε πεξεηαίξσ δηεπθξηλήζεηο θαη
βνήζεηα. Παξάιιεια κε ηελ εθθίλεζε ηεο εμέηαζεο, ε εξεπλήηξηα μεθηλά ηελ
ρξνλνκέηξεζε θαη ζεκεηψλεη ηελ ψξα ζε ιεπηά θαη δεπηεξφιεπηα. Δμεηάδνπκε αθξηβψο
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3 ιεπηά θαη 0 δεπηεξφιεπηά αθνχ μεθηλήζνπκε κε ην εξψηεκα 7. Απφ ηελ εξψηεζε 7 θαη
κεηά μεθηλάκε ηελ αμηνιφγεζε θάζε εξσηήκαηνο δείρλνληαο ην θνπηί κε ην έληνλν
καχξν πιαίζην θαη ιέγνληαο: «Γείμε κνπ απηό πνπ είλαη αθξηβώο ην ίδην κε απηό πνπ ζνπ
δείρλσ».
πλερίδνπκε ζεκεηψλνληαο φιεο ηεο αληηδξάζεηο ή απαληήζεηο ηνπ παηδηνχ, είηε είλαη
ζσζηέο είηε φρη. Μπνξνχκε λα επηηξέςνπκε ζε παηδηά πάλσ απφ έμη εηψλ λα ζεκεηψλνπλ
κφλα ηνπο ηηο απαληήζεηο εθφζνλ μέξνπκε φηη είλαη ηθαλά γηα απηφ. Πξνηξέπνπκε ηα
παηδηά λα θάλνπλ έλα κηθξφ ζεκάδη δίπια απφ ηελ απάληεζε ηνπο, θαη έλα Υ γηα θάζε
πξψηε απάληεζε πνπ έπεηηα απνξξίπηνπλ.
Παξαηεξνχκε θαη θαηαγξάθνπκε θάζε

έλδεημε πξνβιήκαηνο ζηελ νμχηεηα ηεο

φξαζεο, φπσο αιιεζσξηζκφ, ηελ ζέζε ηεο θεθαιήο θνληά ζην θπιιάδην, ηξίςηκν καηηψλ
θαη άιια.
Δλζαξξχλνπκε ιέγνληαο: «Μπξάβν ζνπ! πξνζπάζεζε πνιύ αθόκα θαη ζε απηά πνπ ήηαλ
δύζθνια, γηα πην κεγάια αγόξηα θαη θνξίηζηα!».
Βαζκνιόγεζε ηεο Οπηικήρ Ανηίλητηρ
Όπσο θαη κε ην Beery VMI, βαζκνινγνχκε κε έλα βαζκφ θάζε ζσζηή απάληεζε κέρξη
ηα ηξία ζπλερφκελα ιάζε ή ηελ ιήμε ησλ ηξηψλ ιεπηψλ. πκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα
πξψηα ηξία εξσηήκαηα, κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ κέρξη θαη 30 βαζκνί.

Υνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ Κινηηικού Σςνηονιζμού
Ο Κηλεηηθόο Σπληνληζκόο είλαη έλα επηπξφζζεην, ζηαζκηζκέλν ηεζη θαη ε ρνξήγεζε ζα
πξέπεη λα γίλεηαη αηνκηθά κεηά ηελ ρνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ Beery VMI θαη ηεο Οπηηθήο
Αληίιεςεο. Έηζη ινηπφλ, ε επίδνζε ελφο παηδηνχ ζηα ηξία πξψηα εξσηήκαηα ηνπ ηεζη ζα
πξέπεη λα έρνπλ θαηαγξαθεί ζην πξνεγνχκελν θξηηήξην αμηνιφγεζεο Beery VMI.
Αλ δελ έρνπλ ζεκεησζεί απηέο νη παξαηεξήζεηο ζηα πξνεγνχκελα θξηηήξηα ζα πξέπεη
λα ζεκεησζνχλ νπσζδήπνηε πξηλ αξρίζεη ε ρνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Κηλεηηθνύ
Σπληνληζκνύ. Καη ζε απηφ ην θξηηήξην πξναπαηηείηαη έλα ρξνλφκεηξν ή έλα ξνιφη κε
δείθηε δεπηεξνιέπησλ. Ο ρξφλνο πνπ επηηξέπεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεζη δελ ζα
πξέπεη λα μεπεξλά απζηεξψο ηα πέληε ιεπηά. Σν παηδί ζα πξέπεη λα έρεη έλα κνιχβη Νν.
2 ρσξίο γνκνιάζηηρα ή έλα καξθαδφξν.
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Έπεηηα ηνπνζεηνχκε ην θπιιάδην αμηνιφγεζεο κπξνζηά απφ ηνλ εμεηαδφκελν πάλσ
ζην ζξαλίν ή ζην γξαθείν εμέηαζεο. Δλζαξξχλνπκε ηνλ εμεηαδφκελν ιέγνληαο:
«Παξαηήξεζε ηελ γξακκή πνπ ζρεδηάδσ μεθηλώληαο από ηελ καύξε ηειεία κέρξη ηελ γθξη
ηειεία, ρσξίο λα μεθύγσ από ηα όξηα». Σφηε ζρεδηάδνπκε κηα ηέηνηα καχξε γξακκή κέζα
ζηε δηαδξνκή ηνπ ζρήκαηνο 4Α ζαλ παξάδεηγκα.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, δείρλνπκε ηελ δηαδξνκή 4Β θαη ιέγνληαο: «Τώξα είλαη ε
ζεηξά ζνπ λα θάλεηο ην ίδην. «Σρεδίαζε κηα καύξε γξακκή μεθηλώληαο από ηε καύξε ηειεία
κέρξη ηελ γθξη. Πξνζπάζεζε λα κείλεηο κέζα ζην δξόκν».
Αλ ην παηδί δελ αληαπνθξίλεηαη, ζεκεηψλνπκε ηελ κε απαληεκέλε δνθηκαζία
θπθιψλνληαο ή ζεκεηψλνληαο ζηνλ αξηζκφ ηνπ εξσηήκαηνο 4Β, έπεηηα ραξάζζνπκε
μαλά ηελ γξακκή ζην 4Α θαη δίλνπκε μαλά νδεγίεο γηα ην 4Β. Αλ θαη ζε απηή ηε
πεξίπησζε ην παηδί δελ αληαπνθξίλεηαη, ηφηε πηάλνπκε ην ρέξη ηνπ θαη ην θαζνδεγνχκε
ψζηε λα θηηάμεη ηελ γξακκή ζην εξψηεκα 4Β. πλερίδνπκε ην ηεζη κε βνήζεηα θαη
θαζνδήγεζε αλ ρξεηαζηεί, ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ ηα εξσηήκαηα 5Β, 6Β κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε γηα ην εξψηεκα 4Β.
Ξεθηλάκε κε ην εξψηεκα 7 ρξνλνκεηξψληαο θαη δελ παξέρνπκε θαζνδήγεζε εθηφο απφ
ην λα πνχκε: «Σρεδίαζε κηα καύξε γξακκή μεθηλώληαο από ηε καύξε ηειεία κέρξη ηελ γθξη.
Πξνζπάζεζε λα κείλεηο κέζα ζην δξόκν». Αλ ρξεηαζηεί ελζαξξχλνπκε ιέγνληαο:
«Πξνζπάζεζε ινηπόλ! Κάλε όζν πην πνιιά κπνξείο, αιιά κελ βηάδεζαη, ζρεδίαζε
πξνζεθηηθά, θάλε ηα κε ηελ ζεηξά θαη κελ παξαιείςεηο θαλέλα». Γηα ηα εξσηήκαηα 17 έσο
θαη 21 κφλν, αλ έλα παηδί παξαιείςεη έλα θνκκάηη π.ρ. έλα βέινο, ζε έλα εξψηεκα, ην
παξνηξχλνπκε λα ειέγμεη μαλά απηφ πνπ ζρεδηάδεη ψζηε λα είλαη ίδην κε ην πξσηφηππν
θαη λα κελ ιείπεη θαλέλα κέξνο ηνπ ζρεδίνπ.
Όηαλ ην παηδί έρεη νινθιεξψζεη ηελ πξψηε ζειίδα, πεγαίλνπκε ζηελ επφκελε θαη
ιέκε: «Κάπνηα από απηά ηα ζρέδηα έρνπλ θάπνηεο ηειείεο θαη θάπνηα θακία ηειεία. Δάλ
έλα ζρέδην έρεη κηα καύξε ηειεία ηόηε μεθηλάο από εθεί. Δάλ δελ έρεη, μεθηλάο από όπνην
ζεκείν ζέιεηο εζύ. Μείλε κέζα ζηα πεξηζώξηα θαη πξνζπάζεζε λα θάλεηο ην ζρέδην όπσο
θαίλεηαη ζηα κηθξά παξαδείγκαηα πην πάλσ». Γελ ζηακαηάκε φηαλ ην παηδί θάλεη ηξία
ζπλερφκελα ιάζε. ζπλερίδνπκε κέρξη λα ηειεηψζεη ν ρξφλνο ησλ πέληε ιεπηψλ ή κέρξη
λα γίλεη θαλεξφ φηη ην παηδί έρεη θνπξαζηεί πνιχ ή δελ κπνξεί λα θάλεη θαλέλα ζρήκα.
Αλ δελ ζπκπιεξσζεί ν ρξφλνο ηφηε θαηαγξάθνπκε ηα ιεπηά ε ηα δεπηεξφιεπηα πνπ
απέκεηλαλ
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Βαζκνιόγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Κινηηικού Σςνηονιζμού
Ζ κέγηζηε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ είλαη νη 30 βαζκνί. Βαζκνινγνχκε φια ηα
εξσηήκαηα, θαη ηα ηξία πξψηα πνπ γίλνληαη κε θαζνδήγεζε. Γελ ζηακαηάκε ηελ
βαζκνινγία αλ ην παηδί λα θάλεη ηξία ζπλερφκελα ιάζε αιιά φηαλ ζπκπιεξσζεί ν
ρξφλνο ησλ πέληε ιεπηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνζέζνπκε φηη ην παηδί έρεη θάλεη ηα ηξία
πξψηα εξσηήκαηα, ηα ηξία εξσηήκαηα πνπ γίλνληαη κε θαζνδήγεζε θαη 15 απφ ηα
ππφινηπα εξσηήκαηα κέζα ζην ρξφλν πνπ πξναπαηηείηαη, παξφια απηά έθαλε ιάζνο έλα
απφ ηα δνθηκαζηηθά εξσηήκαηα θαη έμη αθφκα ιάζε ζηα επαθφινπζα θξηηήξηα, ζπλνιηθά
δειαδή επηά ιάζε, ηφηε ηα εξσηήκαηα πνπ απαληήζεθαλ ζσζηά ππνινγίδνληαη σο εμήο:
21-7=14. Αλ φκσο ζπκπιεξψζεη φια ηα εξσηήκαηα θαη παξαιείςεη επηά ηφηε: 30-7=23.

5.4. Διαδικαζία ηηρ έπεςναρ
Ζ έξεπλα καο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 16 Φεβξνπαξίνπ έσο 19
Μαξηίνπ 2013 ζηα λεπηαγσγεία πνπ θνηηνχζαλ ηα ππνθείκελα πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο
έξεπλαο καο. Πξηλ απφ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε εξεπλήηξηα είρε πάξεη ηελ θαηάιιειε
έγθξηζε απφ ηα γξαθεία ηεο Α/Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ κε γξαπηή βεβαίσζε άδεηαο γηα
ηελ δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.
Σηο επφκελεο εκέξεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε θάζε λεπηαγσγφ απφ ηα λεπηαγσγεία πνπ
ζα ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα λα πάξνπκε ηελ άδεηα ρνξήγεζεο ησλ θξηηεξίσλ θαη λα
ελεκεξψζνπκε ηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ζθνπφ ηεο εξεπλεηηθήο καο κειέηεο.
Δπίζεο θξνληίζακε, νη εθπαηδεπηηθνί λα ελεκεξψζνπλ ηα παηδηά απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα γηα
ηελ επηθείκελε επίζθεςε ηεο εξεπλήηξηαο. Απηή ε ελεκέξσζε βνήζεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία
αθνχ δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηηθή θαη παηγληψδε δηάζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ.
Ζ ρνξήγεζε ησλ θξηηεξίσλ πξνο αμηνιφγεζε μεθίλεζε απφ ην λεπηαγσγείν ηεο αγξνηηθήο
πεξηνρήο ηεο Καξδίηζαο θαη έπεηηα ζηα δχν λεπηαγσγεία ηεο εκηαζηηθήο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ. Ζ
θάζε αμηνιφγεζε δηεμάγνληαλ αηνκηθά, κε έλα παηδί θάζε θνξά, ζε ήζπρν θαη επήιην ρψξν.
Πξνζπαζήζακε ην θάζηζκα θαη ην γξαθείν πνπ εξγαδφηαλ ην θάζε παηδί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο
αλάγθεο ηνπ θαη λα είλαη φζν πην θαηάιιειν θαη άλεην ήηαλ δπλαηφ.
Καηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε ζεηξά ρνξήγεζεο ησλ θξηηεξίσλ ίζρπε γηα φια ηα παηδηά.
Αξρηθά δίλνληαλ ε ειιεληθή θιίκαθα ΚΑΓΓ, έπεηηα ην Raven test, θαη ηέινο ην VMI ηεζη. Πξηλ
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ηελ έλαξμε εμέηαζεο ηνπ θάζε ηεζη, ε εξεπλήηξηα εμεγνχζε ζην παηδί ηη έπξεπε λα θάλεη, θαη
ζπκπιήξσλε ηα ζηνηρεία ηνπ (θχιν, ειηθία θ.α.) ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ θάζε θξηηεξίνπ. Μεηά
ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ε εξεπλήηξηα πξνρσξνχζε ζηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, φπσο
ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα νινθιεξσζεί ε εμέηαζε ή ηπρψλ παξαηεξήζεηο πνπ ήηαλ
ζεκαληηθέο γηα ηελ έξεπλαο καο (δπζθνιίεο ζην θξάηεκα ηνπ κνιπβηνχ, αδπλακία φξαζεο θ.α.).
Γηα ηελ έξεπλα καο ζπγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά 60 αμηνινγήζεηο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο
απφ ην θάζε θξηηήξην. Οη δνθηκαζίεο ησλ θξηηεξίσλ βαζκνινγήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά
κε ζθνπφ ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ

Μεηά ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ ηεο
έξεπλαο πξνρσξήζακε ζηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ην
ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 19, γηα λα γίλεη δπλαηή ε δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο
έξεπλαο.

ε πξψην ζηάδην πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πεξηιακβάλεη
60 λήπηα, κε κέζν φξν ειηθίαο 5,25 έηε, ηππηθή απφθιηζε 6,52 θαη εχξνο 4,3-6,1 έηε,
32 (53%) θνξίηζηα θαη 28 (47%) αγφξηα. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1, ην 49% ησλ
αγνξηψλ (18) ήηαλ λήπηα, δειαδή θνηηνχζαλ γηα δεχηεξε ζρνιηθή ρξνληά ζην
λεπηαγσγείν θαη ην 43% (10) ήηαλ πξνλήπηα, δειαδή θνηηνχζαλ πξψηε θνξά ζην
λεπηαγσγείν. Αλάινγα, ην 51% (19) ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ λήπηα θαη ην 57% (13) ήηαλ
πξνλήπηα. Όπσο παξαηεξνχκε δελ ππάξρεη κεγάιε αληζφηεηα σο πξνο ην θχιν αιιά
θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο.
Πίλαθαο 1
Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ παηδηψλ σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ηάμε
θνίηεζεο
Φχιν
Σάμε

Αγφξηα
f

Κνξίηζηα
%
19
51,4

χλνιν
37

%
61,7

Νήπηα

18

%
48,6

f

F

Πξνλήπηα

10

43,5

13

56,5

23

38,3

χλνιν

28

46,7

32

53,3

60

100

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ ησλ
παξαγφλησλ ησλ δχν ηεζη πνπ ζα εμεηάζνπκε πην αλαιπηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα.
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Πίλαθαο 2
Πίλαθαο πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ VMI θαη ηνπ ΚΑΓΓ
(αξρηθνί βαζκνί)
Μέζνο φξνο
Παξάγνληεο ηνπ
VMI

Παξάγνληεο ηνπ
ΚΑΓΓ

Οπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε

15,38

Σππηθή
απφθιηζε
3,42

Κηλεηηθόο ζπληνληζκόο
Οπηηθή αληίιεςε

16,78
16,65

3,92
4,5

Πξνζαλαηνιηζκόο γξαθηθνύ 4,48
ρώξνπ
1,10
Δπηδέμηνο ρεηξηζκόο
κνιπβηνύ
2,23
Έλλνηεο ρώξνπ

1,5

Έιεγρνο ρεξηνύ θαηά ηελ
γξαθή
Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ
Δπηδέμηνο ρεηξηζκόο
ςαιηδηνύ

2,43

0,9

6,23
0,52

2,1
0,7

0,7
0,9

ηνλ πίλαθα 2 βιέπνπκε ην κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ παξαγφλησλ ησλ
VMI θαη ΚΑΓΓ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν ηεζη. Ο κέζνο φξνο
αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή γχξσ απφ ηελ νπνία ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξεο ηηκέο,
ελψ ε ηππηθή απφθιηζε κεηξάεη ηε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ην κέζν φξν. Όπσο
δηαπηζηψλνπκε, γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ VMI, ε κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηνλ κέζν φξν
παξνπζηάδεηαη ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ (16,78) έρνληαο ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε
ηππηθή απφθιηζε (ε νπνία δείρλεη ηελ ζρεηηθά πςειή δηαζπνξά), ελψ νη κηθξφηεξεο
ηηκέο γηα ην κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε εληνπίδνληαη ζηελ νπηηθν-θηλεηηθή
αλάπηπμε. Αληίζηνηρα, γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ ΚΑΓΓ, ε αλαπαξαγσγή ησλ
ζρεκάησλ παξνπζηάδεη ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζην κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε,
ελψ ν επηδέμηνο ρεηξηζκφο ηνπ ςαιηδηνχ εκθαλίδεη ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο.
Αληίζηνηρα, ζηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ
παξαγφλησλ ηνπ VMI θαη ηνπ ΚΑΓΓ ζε ηππηθνχο βαζκνχο. ρεηηθά κε ηνπο
παξάγνληεο VMI, παξαηεξνχκε φηη ν πςειφηεξνο κέζνο φξνο εληνπίδεηαη ζηελ νπηηθή
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αληίιεςε ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ιακβάλεη θαη ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηππηθή απφθιηζε.
ηνπο παξάγνληεο ΚΑΓΓ, βιέπνπκε φηη ν κεγαιχηεξνο κέζνο φξνο εληνπίδεηαη ζηνλ
έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή (16,47), ελψ ε κεγαιχηεξε δηαζπνξά ζηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ (4,64). Παξάιιεια, νη κηθξφηεξεο ηηκέο γηα ην
κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε εληνπίδνληαη ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ.
Πίλαθαο 3
Πίλαθαο πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ VMI θαη ηνπ ΚΑΓΓ
(ηππηθνί βαζκνί)
Μέζνο φξνο
Παξάγνληεο ηνπ
VMI

Παξάγνληεο ηνπ
ΚΑΓΓ

Οπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε

101,45

Σππηθή
απφθιηζε
17,291

Κηλεηηθόο ζπληνληζκόο
Οπηηθή αληίιεςε

108,12
109,02

21,519
20,866

Πξνζαλαηνιηζκόο γξαθηθνύ 12,62
ρώξνπ
11,77
Δπηδέμηνο ρεηξηζκόο
κνιπβηνύ
14,82
Έλλνηεο ρώξνπ

4,640

Έιεγρνο ρεξηνύ θαηά ηελ
γξαθή
Αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ
Δπηδέμηνο ρεηξηζκόο
ςαιηδηνύ

16,47

3,525

14,00
11,37

2,974
2,699

4,331
4,447

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνπκε κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ θαη απφιπησλ
ζπρλνηήησλ ηνπο παξάγνληεο ησλ δχν ηεζη ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε (λήπηα-πξνλήπηα).
Αξρηθά, ζην πίλαθα 4, βιέπνπκε φηη ηφζν ζηα πξνλήπηα φζν θαη ζηα λήπηα ε
πιεηνςεθία είρε βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο απφ 1317 (43,4% θαη 56,7% αληίζηνηρα), ελψ θαη ζηελ πιεηνςεθία ηα απνηειέζκαηα απηά
ππεξηζρχνπλ θαη αθνινπζνχλ νη βαζκνινγίεο 18-22 κε 28,4%.
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Πίλαθαο 4
Καηαλνκή (ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο) παηδηψλ σο πξνο ηελ
βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ VMI
Σάμε
Βαζκνινγία

Πξνλήπηα

χλνιν

Νήπηα

7-12

F
9

%
39

F
3

%
8,1

F
12

%
20

13-17

9

43,4

21

56,7

30

51,6

18-22

5

17,2

13

35,1

18

28,4

37

61,7

60

100

χλνιν
23
38,3
*Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 1-30

ηνλ πίλαθα 5 εμεηάδνπκε ηε θαηαλνκή ησλ παηδηψλ σο πξνο ηε βαζκνινγία ηνπ
παξάγνληα ηεο νπηηθήο αληίιεςεο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη μαλά ππεξηζρχεη ε
βαζκνινγία 15-20 θαη ζηηο ζρεηηθέο θαη ζηηο απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο.
Αληίζηνηρα, νη βαζκνινγίεο 21-25 θαηαιακβάλνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά (8,6% γηα
ηα πξνλήπηα, 24,3% γηα ηα λήπηα θαη 18,4% ζην ζχλνιν).
Πίλαθαο 5
Καηαλνκή (ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο) παηδηψλ σο πξνο ηελ
βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηεο νπηηθήο αληίιεςεο ηνπ VMI
Σάμε
Βαζκνινγία

Πξνλήπηα

χλνιν

Νήπηα

9-14

F
9

%
38,9

F
6

%
16,2

F
15

%
25

15-20

12

52,1

22

59,4

34

56,6

21-25

2

8,6

9

24,3

11

18,4

37

61,7

60

100

χλνιν
23
38,3
*Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 1-30

Αληίζηνηρα, γηα ηε βαζκνινγία ηνπ παξάγνληα ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ,
ππεξηζρχνπλ νη βαζκνινγίεο 13-19 (ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνπλ ην 66,6%) θαη
ηειεπηαίεο είλαη νη βαζκνινγίεο 6-12 κε ζπγθεληξσηηθφ πνζνζηφ 13,4%.
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Πίλαθαο 6
Καηαλνκή (ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο) παηδηψλ σο πξνο ηελ
βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ηνπ VMI
Σάμε
Βαζκνινγία

Πξνλήπηα

χλνιν

Νήπηα

6-12

F
4

%
17,2

F
4

%
10,8

F
8

%
13,4

13-19

18

78,1

22

59,4

40

66,6

20-25

1

4,3

11

29,7

12

20

37

61,7

60

100

χλνιν
23
38,3
*Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 1-30

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνπκε ηηο ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο σο
πξνο ηελ βαζκνινγία ζηνπο παξάγνληεο ηνπ ΚΑΓΓ. ηνλ πίλαθα 7, βιέπνπκε ηε
θαηαλνκή

ησλ

παηδηψλ

σο

πξνο

ηελ

βαζκνινγία

ζηνλ

παξάγνληα

ηνπ

πξνζαλαηνιηζκνχ γξαθηθνχ ρψξνπ. Όπσο παξαηεξνχκε πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είρε βαζκνινγία 4-6.

Πίλαθαο 7
Καηαλνκή (ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο) παηδηψλ σο πξνο ηελ
βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ γξαθηθνχ ρψξνπ ηνπ ΚΑΓΓ
Σάμε
Βαζκνινγία

Πξνλήπηα

χλνιν

Νήπηα

0-3

F
6

%
26,1

F
8

%
21,6

F
14

%
23,3

4-6

17

73,9

29

78,3

46

76,7

37

61,7

60

100

χλνιν
23
38,3
*Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0-6
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ην πίλαθα 8, παξαηεξνχκε ηε βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ
κνιπβηνχ. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά απέθηεζαλ έλα βαζκφ απφ ηηο δνθηκαζίεο ηνπ
παξάγνληα (60,9% γηα ηα λήπηα, 54,1% γηα ηα πξνλήπηα θαη 56,7% ζην ζχλνιν)

Πίλαθαο 8
Καηαλνκή (ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο) παηδηψλ σο πξνο ηελ
βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ κνιπβηνχ ηνπ ΚΑΓΓ
Σάμε
Βαζκνινγία

Πξνλήπηα

F
%
4
17,4
0
14
60,9
1
5
21,7
2
χλνιν
23
100
*Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0-2

χλνιν

Νήπηα
f
6
20
11
37

%
16,2
54,1
29,7
100

F
10
34
16
60

%
16,7
56,7
26,7
100

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ παηδηψλ σο πξνο ηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ
(πίλαθαο 9) φπνπ βιέπνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ έρνπλ βαζκνινγία 2-3
(60,8% γηα ηα πξνλήπηα, 83,8% γηα ηα λήπηα θαη 75% ζην ζχλνιν). Σα απνηειέζκαηα
απηά επηβεβαηψλνληαη θαη ζηε βαζκνινγία ηνπ παξάγνληα ηνπ ειέγρνπ ρεξηνχ θαηά
ηελ γξαθή (πίλαθαο 10).

Πίλαθαο 9
Καηαλνκή (ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο) παηδηψλ σο πξνο ηελ
βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ησλ ελλνηψλ ρψξνπ ηνπ ΚΑΓΓ
Σάμε
Βαζκνινγία

Πξνλήπηα

χλνιν

Νήπηα

0-1

f
9

%
39,1

F
6

%
16,2

F
15

%
25

2-3

14

60,8

31

83,8

45

75

37

61,7

60

100

χλνιν
23
38,3
*Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0-3
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Πίλαθαο 10
Καηαλνκή (ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο) παηδηψλ σο πξνο ηελ
βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηνπ ειέγρνπ ρεξηνχ θαηά ηε γξαθή ηνπ ΚΑΓΓ
Σάμε
Βαζκνινγία

Πξνλήπηα

χλνιν

Νήπηα

0-1

f
6

%
26

F
4

%
10,8

F
10

%
16,6

2-3

17

73,9

33

89,2

50

83,4

37

61,7

60

100

χλνιν
23
38,3
*Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0-3

ηνλ πίλαθα 11, εμεηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ βαζκνινγία ηνπ
παξάγνληα ηεο αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ, φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (πξνλήπηα
θαη λήπηα) δίλνπλ ηηκέο απφ 5-9 (65,1% θαη 91,8% αληίζηνηρα), ελψ ην απνηέιεζκα
επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ απφιπηε ζπρλφηεηα (81,6%).

Πίλαθαο 11
Καηαλνκή (ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο) παηδηψλ σο πξνο ηελ
βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ ζρεκάησλ ηνπ ΚΑΓΓ
Σάμε
Βαζκνινγία

Πξνλήπηα

χλνιν

Νήπηα

0-4

f
8

%
34,8

F
3

%
8,1

F
11

%
18,4

5-9

15

65,1

34

91,8

49

81,6

37

61,7

60

100

χλνιν
23
38,3
*Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0-9

ην πίλαθα 12, παξαηεξνχκε ηε βαζκνινγία ησλ παηδηψλ ζηνλ παξάγνληα ηνπ
επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ςαιηδηνχ. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά απέηπραλ ζηηο δνθηκαζίεο πνπ
απαηηνχζαλ λα θφςνπλ κε ςαιίδη, θαζψο ην 47,8 % ησλ πξνλεπίσλ θαη ην 62,2% ησλ
λεπίσλ πηζηψζεθαλ κε 0 βαζκνχο θαη κφιηο 5 απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ εθηέιεζαλ
ζσζηά θαη ηηο δχν δνθηκαζίεο.
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Πίλαθαο 12
Καηαλνκή (ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ζπλδπαζηηθέο ζπρλφηεηεο) παηδηψλ σο πξνο ηελ
βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ςαιηδηνχ ηνπ ΚΑΓΓ
Σάμε
Βαζκνινγία

Πξνλήπηα

f
%
11
47,8
0
11
47,8
1
1
4,3
2
χλνιν
23
100
*Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 0-2

χλνιν

Νήπηα
F
23
10
4
37

%
62,2
27
10,8
100

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ χπαξμε ζρέζεο

F
34
21
5
60

%
56,7
35
8,3
100

κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ

ζπλζέηνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο ζην θξηηήξην Beery VMI (Beery
& Beery, 2006) θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην θξηηήξην ΚΑΓΓ 4-6, (Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012)
ππνινγίζακε ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearson (r) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ
(Howitt & Cramer, 2010). Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
ζπζρεηίζεσλ ησλ αξρηθψλ βαζκψλ απφ ηηο επηδφζεηο ησλ παξαγφλησλ ησλ δχν θξηηεξίσλ.

Πίλαθαο 13
πληειεζηέο ζπζρέηηζεο (Pearson r) ησλ ηνκέσλ ηνπ Κξηηεξίνπ VMI θαη ηνπ ΚΑΓΓ(4-6)
Παξάγνληεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο ζην ΚΑΓΓ (4-6)
Παξάγνληεο
Γλώζε
Δπηδέμηνο Έλλνηεο Έιεγρνο
Ιθαλόηεηα
Γξαθνθηλεηηθήο πξνζαλαηνιηζκνύ ρεηξηζκόο ρώξνπ
ρεξηνύ
αλαπαξαγσγήο
δεμηφηεηαο ζην γξαθηθνύ ρώξνπ κνιπβηνύ
θαηά ηελ
ζρεκάησλ
VMI
γξαθή
,496**
,089
,317*
,436**
,589**
Οπηηθνθηλεηηθή
αλάπηπμε
,250
-,140
,094
,338**
,451**
Οπηηθή
αληίιεςε
,421**
-,123
,264*
,488**
,516**
Κηλεηηθόο
ζπληνληζκόο
Α. ρέζεηο κεηαμύ ησλ επηδόζεσλ ζηηο δνθηκαζίεο ησλ δύν θξηηεξίσλ
αμηνιόγεζεο ηεο έξεπλαο
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Δπηδέμηνο
ρεηξηζκόο
ςαιηδηνύ
,376**

,374**
,395**

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ παξαγφλησλ εμεγνχκε ηε ινγηθή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson (r).
Με ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο εμεηάδνπκε ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξρεη ή φρη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή
θπκαίλεηαη κεηαμχ απφ -1 έσο 1, φπνπ ε ηηκή -1 παξνπζηάδεη ηελ ηέιεηα αξλεηηθή
ζπζρέηηζε θαη άξα νη κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ αληίζεηε πνξεία κεηαμχ ηνπο, ελψ ε
ηηκή 1 δείρλεη φηη νη ηηκέο είλαη ηέιεηα ζεηηθά ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη άξα
θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ηηκή 0
ππνδεηθλχεη ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε ζρέζεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. Άξα,
ειέγρνπκε ηελ ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζε δχν
κεηαβιεηέο θαη άξα ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ίζνο κε κεδέλ, έλαληη ηεο
ππφζεζεο φηη ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε. Βαζηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην SPSS, δηαπηζηψλνπκε φηη εάλ ην p είλαη κηθξφηεξν ηνπ επηπέδνπ
πνπ έρνπκε απνθαζίζεη (5% ή 1%), ηφηε ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ
ησλ δχν.

1. Σπζρέηηζε ηεο γλώζεο πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ γξαθηθνύ ρώξνπ θαη ησλ δνθηκαζηώλ ηνπ
θξηηεξίνπ VMI
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη αξθεηνί παξάγνληεο ηνπ ειιεληθνχ θξηηεξίνπ
Αμηνιφγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηφηεηαο γηα ηελ Πξψηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο
(ΚΑΓΓ) ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ αμηνινγεί ην
ακεξηθάληθν αλαπηπμηαθφ θξηηήξην Visual-Motor Integration test (VMI).
Αξρηθά ζπγθξίλακε ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηνλ παξάγνληα ηεο γλψζεο
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ ηνπ γξαθνθηλεηηθνχ θξηηήξηνπ ΚΑΓΓ κε ηα
ηξία θξηηήξηα ηνπ VMI, ηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε, ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη ηνλ
θηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Απφ ηνλ πίλαθα 13 κπνξνχκε λα δνχκε φηη ε γλψζε ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, θάηη
πνπ ζεκαίλεη φηη ζπκκεηαβάιινληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, κε ηελ νπηηθν-θηλεηηθή
αλάπηπμε (r=.496), θαη ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ (r=.421). Οη ζπζρεηίζεηο,
βαζηδφκελνη

ζηα

απνηειέζκαηα

ηνπ

SPSS,
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είλαη

ζεκαληηθέο

ζε

επίπεδν

ζεκαληηθφηεηαο 1%. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε γλψζε ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ θαη ηεο επίδνζεο ζηελ νπηηθή αληίιεςε, αλ
θαη είλαη ζεηηθφο (r=.250), δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη άξα είλαη πηζαλφ λα
κελ ππάξρεη θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν.

2. Σπζρέηηζε ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνύ κνιπβηνύ θαη ησλ δνθηκαζηώλ ηνπ θξηηεξίνπ VMI
Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ κνιπβηνχ ηνπ θξηηεξίνπ
ΚΑΓΓ δελ θάλεθε λα παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα κε θακία απφ
ηηο ελφηεηεο ηνπ VMI, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηηκή p είλαη κεγαιχηεξε ησλ επηηξεπηψλ
5% θαη 1%. Δπηπιένλ απφ ηνλ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε φηη ν επηδέμηνο ρεηξηζκφο
ηνπ κνιπβηνχ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ νπηηθή αληίιεςε (r=-.140) θαη ηνλ θηλεηηθφ
ζπληνληζκφ (r= -.123).

3. Σπζρέηηζε ησλ ελλνηώλ ηνπ ρώξνπ ζηελ γξαθή θαη ησλ δνθηκαζηώλ ηνπ θξηηεξίνπ VMI
Όπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 13, νη δνθηκαζίεο γηα ηελ γλψζε ησλ ελλνηψλ ρψξνπ
απφ ηελ θιίκαθα ΚΑΓΓ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο δνθηκαζίεο νπηηθν-θηλεηηθήο
αλάπηπμεο θαη θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (r= .317 θαη r= .264). Ζ ζρέζε απηή είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5%, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ηηκή p. Σαπηφρξνλα, δελ
θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο νπηηθήο αληίιεςεο
ηνπ θξηηεξίνπ VMI, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηηκή p είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 5%, αλ θαη
νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη ν ζπληειεζηήο είλαη ζεηηθφο.

4. Σπζρέηηζε ησλ δνθηκαζηώλ ηνπ ειέγρνπ ρεξηνύ θαηά ηελ γξαθή θαη ησλ δνθηκαζηώλ ηνπ
θξηηεξίνπ VMI
Σα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηεο ζρέζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ρεξηνχ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γξαθήο ζην γξαθνθηλεηηθφ θξηηήξην πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη
ησλ δνθηκαζηψλ ηνπ θξηηεξίνπ VMI κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Pearson (r) έδεημαλ
κηα ζεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο δνθηκαζίεο. Ζ αλάιπζε
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δείρλεη δειαδή, φηη, φζν πην πςειφ ζθνξ είρε έλα παηδί ζηηο δνθηκαζίεο ηνπ ειέγρνπ
ηνπ ρεξηνχ ζε δνθηκαζίεο γξαθήο ηφζν πςειφηεξν ζθνξ ζα είρε θαη ζηηο δνθηκαζίεο
ηνπ θξηηεξίνπ VMI.
Όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα 13, ε επίδνζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ρεξηνχ
θαηά ηελ γξαθή ηνπ παηδηνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη ζε βαζκφ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (1%) κε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο
VMI. Οη ζπληειεζηέο είλαη ίζνη κε r= .436, r=.338 θαη r= .488, αληίζηνηρα γηα θάζε
δνθηκαζία.

5. Σπζρέηηζε ησλ δνθηκαζηώλ ηεο ηθαλόηεηαο αληηγξαθήο ζρεκάησλ θαη ησλ δνθηκαζηώλ
ηνπ θξηηεξίνπ VMI
Ζ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο αληηγξαθήο ζρεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ
γξαθνθηλεηηθνχ θξηηεξίνπ πξνζρνιηθήο αγσγήο κε ηα ηξία θξηηήξηα ηνπ VMI test
παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ( r= 0,59 , r= 0,45 , r= 0,52 ζηα 60
δεχγε ηηκψλ). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά πνπ είραλ θαιή επίδνζή ζην ειιεληθφ
θξηηήξην ζε ζρέζε κε ηηο δνθηκαζίεο αληηγξαθήο ζρεκάησλ, είραλ θαιή επίδνζε θαη
ζηηο ηξείο ελφηεηεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο ζην ακεξηθάληθν
θξηηήξην VMI. πλεπψο, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε, ε νπνία είλαη απνδεθηή
ζε επίπεδν 1%, κεηαμχ ηεο ηθαλφηεηαο αληηγξαθήο ζρεκάησλ ησλ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο νπηηθήο αληίιεςεο, ηνπ
θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο δεμηφηεηαο.

6. Σπζρέηηζε ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνύ ςαιηδηνύ θαη ησλ δνθηκαζηώλ ηνπ θξηηεξίνπ VMI
Ζ ζρέζε ηεο επίδνζεο ζηνλ παξάγνληα ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ ςαιηδηνχ ηεο
γξαθνθηλεηηθήο θιίκαθαο ΚΑΓΓ αλαδεηθλχεηαη σο ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζε επίπεδν 1%, κε φινπο ηνπ παξάγνληεο ηνπ θξηηεξίνπ νπηηθν-θηλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ

VMI.

Σελ

πςειφηεξε

ζπλάθεηα

πξνζαλαηνιηζκφο κε ζπληειεζηή ίζν κε 0,395.
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παξνπζηάδεη

ν

θηλεηηθφο

Β. Αλάιπζε ζπλδηαθύκαλζεο ησλ παξαγόλησλ ησλ δύν θξηηεξίσλ ηεο έξεπλαο
θαη άιισλ ζπκκεηαβιεηώλ
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο
(ANCOVA). Ζ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο ππνινγίδεη θαηά πφζν δηαθνξνπνηνχληαη νη
κέζνη φξνη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ελφο ε πεξηζζφηεξσλ
αλεμάξηεησλ παξαγφλησλ αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξέζεη ηελ επίδξαζε κίαο ή
πεξηζζνηέξσλ ζπκκεηαβιεηψλ, αλάινγα κε ην πψο νη ζπκκεηαβιεηέο είλαη ζε ζέζε λα
πξνβιέςνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Ζ αλάιπζε απηνχ ηνπ ηχπνπ δειαδή
ιακβάλεη ππφςε ηε γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ηεο
ζπκκεηαβιεηήο θαη καο βνεζά λα παξαηεξήζνπκε ηηο θχξηεο επηδξάζεηο ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ φπσο ζα πξνέθππηαλ αλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ
ίδηα ηηκή ζηηο ππφ κειέηε ζπκκεηαβιεηέο (Howitt & Cramer, 2010).
Δπηιέμακε απηήλ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπκε πσο νη
κεηαβιεηέο ησλ παξαγφλησλ πνπ εμεηάδνληαη απφ ην ειιεληθφ γξαθνθηλεηηθφ
θξηηήξην εμεγνχληαη απφ ηα θξηηήξηα ηνπ VMI θαη απφ άιινπο παξάγνληεο (θχιν,
ειηθία, λνεκνζχλε). Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο καο ήηαλ νη έμη παξάγνληεο ηνπ
θξηηεξίνπ ΚΑΓΓ (4-6) θαη νη ζπκκεηαβιεηέο καο ε ειηθία ησλ παηδηψλ ζε κήλεο θαη ε
επίδνζε ζην θξηηήξην λνεκνζχλεο Raven θαη ηα ηξία θξηηήξηα ηνπ VMI (νπηηθνθηλεηηθή αλάπηπμε, νπηηθή αληίιεςε θαη ν θηλεηηθφο ζπληνληζκφο) εμαηξψληαο ηελ
επίδξαζή ηνπ θχινπ (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή). Μέζα απφ ηελ αλάιπζε απηή ζα δνχκε
ηηο ηειηθέο θχξηεο επηδξάζεηο ησλ ζπκεηαβιεηψλ πάλσ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή
αθνχ πξνρσξήζακε ζηελ βεκαηηθή απνκάθξπλζε ησλ κε ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ
γηα θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
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Πίνακερ ανάλςζηρ ζςνδιακύμανζηρ για ηοςρ παπάγονηερ ηος Κπιηηπίος
Αξιολόγηζηρ Γπαθοκινηηικήρ Δεξιόηηηαρ για ηην Ππώιμη Ανάπηςξη ηηρ Γπαθήρ
Πίλαθαο 14
Δπίδξαζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο ζηελ γλψζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ
γξαθηθνχ ρψξνπ
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Πξνζαλαηνιηζκφο γξαθηθνχ ρψξνπ
Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
Μνληέιν
Οπηηθν-θηλεηηθή
αλάπηπμε

θάικα
χλνιν
Γηνξζσκέλν ζχλνιν

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

Μέζν
ηεηξάγσλν Λόγνο F

a

32,210
32,210

1
1

32,210
32,210

98,774
1337,000
130,983

58
60
59

1,703

18,914
18,914

n²

P
,000
,000

,246
,246

a. R ² = ,246 (πξνζαξκνζκέλν R² = ,233)

ηνλ πίλαθα 15 βιέπνπκε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο
έπεηηα απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ κε ζεκαληηθψλ επηδξάζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ.
Ζ ζεηξά απνκάθξπλζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο είλαη: 1)
επίδνζε ζην ηεζη λνεκνζχλεο, 2) επίδνζε ζηελ νπηηθή αληίιεςε, 3) θχιν, 4) επίδνζε
ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, 5) ειηθία. Έηζη ν πίλαθαο δείρλεη ηελ ζεκαληηθή θχξηα
επίδξαζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο ζηνλ παξάγνληα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ
γξαθηθνχ ρψξνπ. Ζ επίδξαζε ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή
[F(1,58)=18,91], αθνχ ε ηηκή ηνπ p είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,05, πνπ είλαη ην επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε παιηλδξφκεζε ηεο
ζπκκεηαβιεηήο πάλσ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
δηάθνξε ηνπ κεδελφο. Δπίζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ην 2,5% ηεο δηαζπνξάο ησλ ηηκψλ
ηεο γλψζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ γξαθηθφ ρψξνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ
ζηαηηζηηθή επίδξαζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ VMI, δειψλνληαο έλα
ζρεηηθά ρακειφ κέγεζνο ηεο επίδξαζεο.
ηνλ πίλαθα 16 δίλεηαη ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο ηεο ζπκκεηαβιεηήο πάλσ
ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή είλαη ίζε κε
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0,22 θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή ηνπ κεδελφο αθφκε θαη ζε επίπεδν
1% (t=4,349, p=0,000). Σν απνηέιεζκα απηφ ππνδειψλεη φηη ε αλάπηπμε ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ζπκβάιεη ζην θαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ
γξαθηθφ ρψξν.

Πίλαθαο 15
Δθηίκεζε παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Ancova γηα ηελ πξφβιεςε ησλ
επηδφζεσλ ηνπ παξάγνληα ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αληίιεςεο αλαθνξηθά κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ
Σππηθό
Παξάκεηξνη πληειεζηήο Β ζθάικα
Intercept
Οπτικο-κινητική

T

P

1,155

,784

1,474

,146

,216

,050

4,349

,000

ανάπτυξη

ηνλ πίλαθα 17 παξνπζηάδεηαη ε θχξηα επίδξαζε ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ
κνιπβηνχ απφ ηηο ζπκκεηαβιεηέο ηεο αλάιπζεο κεηά ηελ ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ
κε ζεκαληηθψλ επηδξάζεσλ [ζεηξά απνκάθξπλζεο: 1) επίδνζε ζην θξηηήξην
λνεκνζχλεο, 2) ειηθία, 3) επίδνζε ζην θξηηήξην ηεο νπηηθήο αληίιεςεο, 4) θχιν 5)
επίδνζε ζηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε]. Παξαηεξνχκε απφ ην ηειηθφ ππφδεηγκα φηη
ζηνλ παξάγνληα ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ κνιπβηνχ δελ επηδξά ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά ν παξάγνληαο ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, αθνχ ε επίδξαζε ηεο
παιηλδξφκεζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή [F(1,58)=0,60] απφ ηε ζηηγκή πνπ ε
ηηκή p είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ηνπ απνδεθηνχ επηπέδνπ ηνπ 5%. Αθφκα ην πνζνζηφ
πξφβιεςεο ηεο ειηθίαο ζηελ επίδνζε ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ κνιπβηνχ ήηαλ πνιχ κηθξφ
(0,1%). Απφ ηνλ πίλαθα εθηίκεζεο παξακέηξσλ βιέπνπκε φηη ν ζπληειεζηήο Β έρεη
αξλεηηθή ηηκή (-0,016), απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηα παηδηά πνπ είραλ θαθή επίδνζε ζηνλ
θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ζα ππάξρεη θαη αληίζηνηρε κείσζε ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ
κνιπβηνχ. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
δηαθνξεηηθφο ηνπ κεδελφο ζε επίπεδν 5% (t=-0,776 , p=0,441).
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Πίλαθαο 16
Δπίδξαζε ηεο επίδνζεο θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (VMI) ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ
κνιπβηνχ (ΚΑΓΓ)
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: επηδέμηνο ρεηξηζκφο κνιπβηνχ

Μνληέιν
Κηλεηηθφο
ζπληνληζκφο
θάικα
χλνιν
Γηνξζσκέλν
ζχλνιν

Άζξνηζκα
Βαζκνί
Μέζν
Λόγνο
ηεηξαγώλσλ ειεπζεξίαο ηεηξάγσλν
F
a
,261
1
,261
,602
,261
1
,261
,602
25,139
98,000
25,400

58
60
59

n²

P
,441

,010

,441

,010

,433

a. R ² = ,010 (πξνζαξκνζκέλν R² = -0,007)

Πίλαθαο 17
Δθηίκεζε παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Ancova γηα ηελ πξφβιεςε ησλ
επηδφζεσλ ηνπ παξάγνληα ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ αλαθνξηθά κε ηνλ επηδέμην
ρεηξηζκφ κνιπβηνχ
πληειεζηήο Σππηθό
Παξάκεηξνη
Β
ζθάικα

T

p

Intercept

1,373

,362

3,791

,000

Κινητικός

-,016

,021

-,776

,441

συντονισμός
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Πίλαθαο 18
Δπίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο γλψζεηο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: γλψζεηο ελλνηψλ ρψξνπ
Άζξνηζκα
Βαζκνί
Μέζν
ηεηξαγώλσλ ειεπζεξίαο ηεηξάγσλν Λόγνο F
5,977a
1
5,977
8,945
5,977
1
5,977
8,945
38,756
58
,668
344,000
60
44,733
59

Μνληέιν
Ζιηθία
θάικα
χλνιν
Γηνξζσκέλν
ζχλνιν
a. R²= ,134 (πξνζαξκνζκέλν R² = ,119)

P
,004
,004

n²

Πίλαθαο 19
Δθηίκεζε παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Ancova γηα ηελ πξφβιεςε ησλ
επηδφζεσλ ηνπ παξάγνληα ηεο ειηθίαο αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο ησλ ελλνηψλ ηνπ
ρψξνπ

Παξάκεηξνη
Intercept
Ζιηθία

πληειεζηήο Σππηθό
Β
ζθάικα
,766
,415
,100
,024

t
P
1,846 ,070
4,133 ,000

Γηα ηελ αλάδεημε ηεο θπξίαξρεο επίδξαζεο ζηελ γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ
αλαθνξηθά κε ηα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα επαλαιάβακε ην κνληέιν ηεο
απνκάθξπλζεο ησλ κε ζεκαληηθψλ επηδξάζεσλ κε ηελ ANCOVA, [ζεηξά
απνκάθξπλζεο: 1) επίδνζε ζην θξηηήξην λνεκνζχλεο, 2) ην θχιν ησλ παηδηψλ, 3)
νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε, 4) νπηηθή αληίιεςε, 5) θηλεηηθφο ζπληνληζκφο]. Ζ
αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο γηα ηελ γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ φπσο θαίλεηαη ζηνλ
πίλαθα 19 έδεημε σο θπξίαξρε επίδξαζε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, αθνχ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή [F(1,58)=8,95 (p=0,004)]. Σν πνζνζηφ πξφβιεςεο θαη ζε απηήλ
ηελ αλάιπζε ήηαλ κηθξφ αθνχ ε ειηθία ησλ παηδηψλ πξνβιέπεη ην επίπεδν γλψζεο
ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ κφλν θαηά 1,3%. Αθφκα απφ ηνλ πίλαθα 20 βιέπνπκε φηη ε
κεγαιχηεξε ειηθία ζπλδέεηαη κε θαιχηεξε γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, αθνχ ν
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,134
,134

ζπληειεζηήο είλαη ζεηηθφο (Β=0,10), ελψ ηαπηφρξνλα είλαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
δηαθνξεηηθφο ηνπ κεδελφο (t=4,13, p= 0,000).
Πίλαθαο 20
Δπίδξαζε ηεο επίδνζεο ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (VMI) ζηνλ έιεγρν ρεξηνχ θαηά
ηελ γξαθή (ΚΑΓΓ)
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: έιεγρνο ρεξηνχ θαηά ηελ γξαθή
Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
9,724a
9,724

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

Μνληέιν
Κηλεηηθφο
ζπληνληζκφο
θάικα
33,010
χλνιν
398,000
Γηνξζσκέλν
42,733
ζχλνιν
a. R² = ,228 (πξνζαξκνζκέλν R²= ,214)

Μέζν
ηεηξάγσλν Λόγνο F
1
9,724
17,085
1
9,724
17,085

58
60
59

P
,000
,000

n²
,228
,228

,569

Πίλαθαο 21
Δθηίκεζε παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Ancova γηα ηελ πξφβιεςε ησλ
επηδφζεσλ ηνπ παξάγνληα ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ
ρεξηνχ θαηά ηελ γξαθή

Παξάκεηξνη
Intercept
Κηλεηηθφο
ζπληνληζκφο

πληειεζηήο Σππηθό
Β
ζθάικα
,766
,415
,100
,024

t
1,846
4,133

p
,070
,000

ηνλ πίλαθα 21 παξνπζηάδεηαη ε θχξηα επίδξαζε ζηελ δεμηφηεηα ηνπ έιεγρνπ ηνπ
ρεξηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γξαθήο απφ ηηο ζπκκεηαβιεηέο ηεο αλάιπζεο κεηά ηελ
ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ κε ζεκαληηθψλ επηδξάζεσλ [ζεηξά απνκάθξπλζεο: 1)
επίδνζε ζην θξηηήξην λνεκνζχλεο, 2) θχιν, 3) επίδνζε ζην θξηηήξην ηνπ θηλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ, 4) νπηηθή αληίιεςε]. Σν ηειηθφ ππφδεηγκα ηεο ANCOVA καο
ππνδεηθλχεη φηη ζηνλ παξάγνληα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ρεξηνχ θαηά ηελ γξαθή απφ ην
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θξηηήξην αμηνιφγεζεο ΚΑΓΓ, επηδξά ν παξάγνληαο ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Ζ
επίδξαζε ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο ζπκκεηαβιεηήο πάλσ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή
είλαη δηάθνξε ηνπ κεδελφο θαη άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ F θαη ηεο ηηκήο p [F(1,58)=17,1 , p<0,05]. Παξ’ φια απηά
ην πνζνζηφ πξφβιεςεο ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ζηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηελ
γξαθή εξκελεχεη κφλν ην 2,3% ηεο επίδνζεο. Απφ ηνλ πίλαθα εθηίκεζεο παξακέηξσλ
(πίλαθαο 22), βιέπνπκε φηη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο επίδνζεο ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ
(VMI), ζπλδέεηαη κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ επίδνζεο ζηνλ έιεγρν ηνπ ρεξηνχ θαηά ηελ
γξαθή (ΚΑΓΓ) (ζεηηθή ηηκή ηνπ B=0,10), ελψ θαη ν ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά δηάθνξνο ηνπ κεδελφο (t=4,13, p=0,000).

Πίλαθαο 22
Δπίδξαζε ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο (VMI) ζηελ ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο
ζρεκάησλ (ΚΑΓΓ)
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: αλαπαξαγσγή ζρεκάησλ
Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ
122,247a
122,247

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

Μνληέιν
Οπηηθνθηλεηηθή
αλάπηπμε
θάικα
133,715
χλνιν
2583,490
Γηνξζσκέλν
255,962
ζχλνιν
a. R² = ,478 (Πξνζαξκνζκέλν R² = ,469)

Μέζν
Λόγνο
ηεηξάγσλν
F
1
122,247 53,025
1
122,247 53,025

58
60
59

P
,000
,000

2,305

Πίλαθαο 23
Δθηίκεζε παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Ancova γηα ηελ πξφβιεςε ησλ
επηδφζεσλ ηνπ παξάγνληα ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο αλαθνξηθά κε ηελ
ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ

Παξάκεηξνη

πληειεζηήο Σππηθό
Β
ζθάικα
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t

p

n²
,478
,478

Intercept
Οπηηθνθηλεηηθή
αλάπηπμε

-,255
,421

,912 -,280
,058 7,282

,780
,000

Αθφκα ε αλάιπζε ANCOVA, ζηνλ πίλαθα 23 δείρλεη φηη αθνχ αθαηξέζεθαλ ε
επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο επίδνζεο ηεο νπηηθήο αληίιεςεο, ηεο ειηθίαο, ηεο επίδνζεο
ζην θξηηήξην λνεκνζχλεο θαη ηεο επίδνζεο ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ε ηθαλφηεηα
αληηγξαθήο ζρεκάησλ, ε ηθαλφηεηα ηεο αληηγξαθήο ζρεκάησλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά
απφ ην επίπεδν ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο [F(1,58)=53,3, p<0,05]. Σν πνζνζηφ
πξφβιεςεο θαη απηήλ ηελ αλάιπζε είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ αθνχ ε νπηηθνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πξνβιέπεη ηελ ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ
θαηά 0,478. Απφ ηνλ πίλαθα 24, βιέπνπκε φηη ε νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε απμάλεη
ηελ ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ, αθνχ ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή είλαη ζεηηθή
(Β=0,421), ελψ ν ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφο ηνπ κεδελφο
(t=7,282, p= 0,000).

Πίλαθαο 24
Δπίδξαζε ηεο επίδνζεο ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (VMI) ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ
ςαιηδηνχ (ΚΑΓΓ)
Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: επηδέμηνο ρεηξηζκφο ςαιηδηνχ
Άζξνηζκα
Βαζκνί
Μέζν
Λόγνο
ηεηξαγώλσλ ειεπζεξίαο ηεηξάγσλν
F
a
,366
1
,366
,863
,366
1
,366
,863

Μνληέιν
Κηλεηηθφο
ζπληνληζκφο
θάικα
24,617
58
χλνιν
41,000
60
Γηνξζσκέλν
24,983
59
ζχλνιν
a. R²= ,015 (Πξνζαξκνζκέλν R² = -,002)

,424

Πίλαθαο 25
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P
,357
,357

n²
,015
,015

Δθηίκεζε παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Ancova γηα ηελ πξφβιεςε ησλ
επηδφζεσλ ηνπ παξάγνληα ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ αλαθνξηθά κε ηνλ επηδέμην
ρεηξηζκφ ςαιηδηνχ

Παξάκεηξνη
Intercept
Κηλεηηθφο
ζπληνληζκφο

πληειεζηήο Σππηθό
Β
ζθάικα
,193
,358
,019
,021

t
,539
,929

p
,592
,357

Σέινο, ζηνλ πίλαθα 25 παξνπζηάδεηαη ην ηειηθφ ππφδεηγκα ηεο ANCOVA, έπεηηα
απφ ηελ θχξηα απνκάθξπλζε ησλ κε ζεκαληηθψλ επηδξάζεσλ γηα ηνλ επηδέμην
ρεηξηζκφ ςαιηδηνχ απφ ην ΚΑΓΓ [ζεηξά απνκάθξπλζεο: 1) θχιν, 2) ειηθία, 3)
επίδνζε ζην θξηηήξην ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο, 4) νπηηθή αληίιεςε 5) επίδνζε
ζην ηεζη λνεκνζχλεο]. Σν ηειηθφ ππφδεηγκα ηεο ANCOVA καο ππνδεηθλχεη φηη ζηελ
επίδνζε ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ ςαιηδηνχ απφ ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ΚΑΓΓ, ε
επίδξαζε ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε
[F(1,58)=0,86, p=0,357], ελψ θαη ην πνζνζηφ πξφβιεςεο ηεο εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηήο, δελ είλαη ζεκαληηθφ. Ζ ζπκκεηαβιεηή εξκελεχεη κφλν ην 0,015 ηεο
επίδνζεο ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ. Απφ ηνλ πίλαθα εθηίκεζεο
παξακέηξσλ (πίλαθαο 26) βιέπνπκε φηη κηα θαιή επίδνζε ζηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ
ςαιηδηνχ ζπλδέεηαη κε ηελ θαιή επίδνζε ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ αθνχ ν
ζπληειεζηήο είλαη ζεηηθφο θαη άξα ε αχμεζε ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ ζα απμήζεη
θαη ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ςαιηδηνχ (Β=0,2), αιιά ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (t= 0,929, p=0,357).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ
ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ

8.1. πκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζακε λα κειεηήζνπκε ηελ ζρέζε ησλ δηάθνξσλ
παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ειιεληθφ Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο
Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο (Trouli, Linardakis, Manolitsis, 2012)
κε παξάγνληεο πνπ κεηξνχλ ηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο.
Αλαιπηηθφηεξα, πξνζπαζήζακε λα εξεπλήζνπκε αλ ε γλψζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ
ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, θαη ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ, ε επηδεμηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ
κνιπβηνχ θαη ηνπ ςαιηδηνχ, ν έιεγρνο ηνπ ρεξηνχ θαη ε ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο
ζρεκάησλ (ΚΑΓΓ) ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε, ηελ νπηηθή
αληίιεςε θαη ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ (VMI) εμεηάδνληαο παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Αλαξσηεζήθακε ινηπφλ, αλ

ε επίδνζε ζην θξηηήξην νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο

Buktenica Test of Visual-Motor Integration (Beery & Beery, 2006) ζα ζρεηίδνληαλ
ζεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζην Κξηηεξίν Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο
Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο (Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012)
ζπγθξίλνληαο ηελ αξρηθή βαζκνινγία ησλ δχν ηεζη.
Ζ θαηάιεμε καο ζηελ ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ
πξνήιζε κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ καο ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε
αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ γηα ηελ πξψηκε αλάπηπμε ηεο γξαθήο
θαη παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο.
Γηα εξσηήκαηα καο (1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1ζη), ζρεηηθά κε ην αλ νη δνθηκαζίεο κέζα ζην
θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο νπηηθo-θηλεηηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ησλ δπν ππνθξηηεξίσλ
πνπ ζα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο δνθηκαζίεο πνπ κεηξνχλ ηελ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα
παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην ΚΑΓΓ (4-6) ειέγρζεθαλ κε ηελ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ
θαη γηα λα δηαπηζηψζνπκε ην πνζνζηφ επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ ηνπ VMI ζην ΚΑΓΓ
πξαγκαηνπνηήζακε αλαιχζεηο ζπλδηαθχκαλζεο.
Απφ ηελ ζπζρέηηζε ησλ αξρηθψλ βαζκψλ ησλ παηδηψλ ζηελ δεμηφηεηα ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ κε ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο νπηηθν-
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θηλεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ VMI δηαπηζηψζεθε φηη δχν απφ ηνπ παξάγνληεο ζρεηίδνληαη
ζηαηηζηηθά θαη κάιηζηα ζεηηθά, ε δνθηκαζία ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ
θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ελψ απφ ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο θαίλεηαη ν
πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ δέρεηαη θχξηα επίδξαζε απφ ηελ νπηηθν-θηλεηηθή
αλάπηπμε.
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ κνιπβηνχ απφ ην ειιεληθφ θξηηήξην
αμηνιφγεζεο θάλεθε φηη δελ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ
VMI αλαθνξηθά κε ηελ αξρηθή βαζκνινγία ησλ ππνθεηκέλσλ. Μάιηζηα θάλεθε θαη κηα
αξλεηηθή κε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ
θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πην θαιή επίδνζε έρεη έλα παηδί ζηελ
ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ κνιπβηνχ γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ αιιά θαη 360º ηφζν πην
θαθή επίδνζε ζα έρεη ζηηο δνθηκαζίεο ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ θηλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ. Φαίλεηαη, ρσξίο λα κπνξνχκε λα ην ππνζηεξίμνπκε βηβιηνγξαθηθά φηη ε
ηθαλφηεηα επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ κνιπβηνχ φπσο κεηξάηαη απφ ηελ θιίκαθα ΚΑΓΓ
επεξεάδεηαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ε κηθξή ειηθία ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηνλ πίλαθα 5 ηεο αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο ν παξάγνληαο
απηφο δελ πξνβιεπφηαλ απφ ην VMI αιιά απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ.
Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξάγνληα ηεο γλψζεο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ ηνπ
παηδηνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηε ειιεληθή θιίκαθαο βξέζεθε φηη ζρεηίδεηαη κεηξίσο
ζεηηθά κε δχν παξάγνληεο απφ ην VMI, ηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε θαη ηνλ θηλεηηθφ
ζπληνληζκφ. Δπηπξφζζεηα δηαπηζηψζακε φηη ν παξάγνληαο πνπ επεξέαζε πην πνιχ ηελ
επίδνζε ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ, ήηαλ ε ειηθία.
Οη ζπζρεηίζεηο ησλ αξρηθψλ βαζκψλ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηνπ θξηηεξίνπ VMI κε
ηνπο παξάγνληεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ρεξηνχ θαηά ηελ γξαθή θαη ηεο ηθαλφηεηαο αληηγξαθήο
ζρεκάησλ απφ ηελ θιίκαθα ΚΑΓΓ βξέζεθαλ φιεο ζεηηθέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
Απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα είλαη φηη ηα παηδηά
πνπ έρνπλ θαιή επίδνζε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ρεξηνχ θαηά ηελ γξαθή, κέζα
απφ δνθηκαζίεο πνπ δεηνχλ απφ ην παηδί λα δσγξαθίζεη θάζεηεο γξακκέο πάλσ ζε κηα
νξηδφληηα γξακκή, λα ζβήζεη κία απφ απηέο ή λα πξνζπαζήζεη απηφ πνπ γξάθεη λα
αθνπκπά πάλσ ζηελ γξακκή γξαθήο, παξάγνληεο ηνπ ΚΑΓΓ, ζα έρνπλ εμίζνπ θαιή
επίδνζε ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο ηνπ VMI πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ αληηγξαθή θαη ηελ νπηηθή
δηάθξηζε ζρεκάησλ εληφο πιαηζίσλ, ηελ έλσζε ζεκείσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ
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παξάγνληα ηεο ηθαλφηεηαο αλαπαξαγσγήο ζρεκάησλ απφ ην ΚΑΓΓ κε ηηο ελφηεηεο ηνπ
VMI θαη κάιηζηα απηή ε ζρέζε είλαη πην μεθάζαξε αθνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
δνθηκαζηψλ κνηάδνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο. Απηφ καο νδεγεί ζην λα ππνζηεξίμνπκε φηη
ηα δχν θξηηήξηα κπνξνχλ κε δηαθνξεηηθέο, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, αιιά θαη κε
παξφκνηεο δνθηκαζίεο λα ειέγμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρεξηνχ
θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηγξαθήο ζρεκάησλ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Μηα ηέηνηα
ππφζεζε έρεη επαιεζεπηεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ παηδηά λεπηαγσγείνπ σο
πξνο ηηο νπηηθν-θηλεηηθέο θαη γξαθνθηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Daly, Kelley & Krauss,
2003).
Σέινο ν παξάγνληαο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ ςαιηδηνχ ζρεηίδεηαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ VMI θαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ
θηλεηηθφ ζπληνληζκφ αλαθνξηθά κε ηελ αξρηθή βαζκνινγία ησλ παηδηψλ. Απφ ηελ
αλάιπζε ηεο ζπλδηαθχκαλζεο θάλεθε φηη ν παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη πην πνιχ ηελ
επίδνζε ζηελ θνπή ζρεκάησλ ήηαλ ν θηλεηηθφο ζπληνληζκφο.
Αλαθεθαιαηψλνληαο, κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο
κπνξνχκε λα δνχκε φηη νη δνθηκαζίεο πνπ αμηνινγνχλ ηελ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα ησλ
παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κέζα απφ ηελ θιίκαθα ΚΑΓΓ, ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά
πεξηζζφηεξν κε ηελ νπηηθν-θηλεηηθή αλάπηπμε ζε ιίγν κηθξφηεξν βαζκφ κε ηνλ θηλεηηθφ
ζπληνληζκφ θαη ηειεπηαία θάλεθε λα ζρεηίδνληαη κε ην ππνθξηηήξην ηεο νπηηθήο
αληίιεςεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο καο ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο
κειέηεο ησλ Duiser θ.α. (2014) πνπ αμηνιφγεζαλ ηελ ζρέζε ηεο πνηφηεηαο ηεο γξαθήο
θαη ηεο επίδνζεο ζην ηεζη VMI κεηά απφ έλα ρξφλν παξέκβαζεο ζε 240 παηδηά δεπηέξαο
δεκνηηθνχ.
Δπίζεο, νη Marr θ.α. (2001) κειέηεζαλ ηε ζρέζε ησλ αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ θαη
γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ζε παηδηά 4-7 εηψλ κε ή ρσξίο πξνβιήκαηα γξαπηνχ ιφγνπ
κε ηηο δνθηκαζίεο ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νπηηθν-θηλεηηθψλ
δεμηνηήησλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Developmetal test of Visual-Motor Integration θαη γηα ηηο
γξαθνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ην SCRIPT. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο έδεημε
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο νπηηθνθηλεηηθέο θαη γξαθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο αιιά
φρη ηφζν ζεκαληηθέο φζν ζε άιιεο έξεπλεο φπσο ηνπ Weil Amundson (1994) πνπ
κειεηνχζε ην ίδην εχξνο ειηθίαο κε ηα ίδηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αιιά θαη ησλ Tseng
Murray.
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Γίλεηαη εκθαλέο απφ ηελ εξγαζία καο αιιά θαη

απφ παιαηφηεξεο έξεπλεο φηη νη

νπηηθν-θηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο
γξαθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Cornhill & Case-Smith,
1996˙ Sorton & Kupl 2003 ˙Weil & Amundson 1994). Όζν θαιχηεξα δειαδή έλα παηδί
αλαπηχζζεη ηηο θηλεηηθέο θαη νπηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, ηφζν θαιχηεξε ζα είλαη θαη ε
επίδνζή ηνπ ζηελ γξαθή. Έηζη ινηπφλ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη
εθπαηδεπηηθνί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο αιιά ηδηαίηεξα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, πνπ ηα
παηδηά αλαπηχζζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο, ζα πξέπεη λα δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο γξαθήο θαη ζε ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά αιιά θπξίσο, ζε απηά
πνπ εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο.

8.2. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο πνπ καο
εκπνδίδνπλ ζην λα πξνβνχκε ζε γεληθεχζεηο ησλ ζπκπεξαζκάησλ.
1.

Σν αλαπηπμηαθφ θξηηήξην ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο φπσο έρεη εηπσζεί ρνξεγείηαη
γηα λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνηεινχλ αηηία γηα δπζθνιίεο ζηελ
γξαθή. Ζ θχξηα ζεσξία ηνπ γηα κηα επαξθή γξαθνθηλεηηθή ηθαλφηεηα είλαη ε
αλαγλψξηζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, ε ρξήζε ηεο νπηηθήο αληίιεςεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ
θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ θαη ησλ δαθηχισλ θαη ν άξηηνο ζπληνληζκφο απηψλ ησλ
ζπληειεζηψλ (Cornhill & Case-Smith, 1996˙ Kupl, et al. 2003˙ Daly et al., 2003˙ Tseng
& Chow, 2000˙ Weil θαη Amundson 1994). Αλ θαη θαηαζθεπάζηεθε έηζη ψζηε λα
εμεηάδεη μερσξηζηά ηελ θάζε δεμηφηεηα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
ππνελνηήησλ ηνπ δελ είλαη μεθάζαξε. Γηα παξάδεηγκα, ε ππνελφηεηα ηνπ θηλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ απαηηεί νπηηθφ έιεγρν φπσο θαη ε ελφηεηα ηεο Οπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο
θαη αληηζηξφθσο ε ηθαλφηεηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ θηλήζεσλ απαηηείηαη γηα ηελ ελφηεηα
ηεο νπηηθν-θηλεηηθήο αλάπηπμεο θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ Κηλεηηθφ ζπληνληζκφ (Duiser
θ.α., 2014). Ίζσο ινηπφλ ε ρξήζε ελφο θξηηήξηνπ πνπ ζα κεηξά πην επδηάθξηηα απηνχο
ηνπο παξάγνληεο καο έδηλε πην έγθπξα απνηειέζκαηα γηα ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ αλάπηπμε
ησλ γξαθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο αμηνινγείηαη απφ ην ΚΑΓΓ (4-6).

2.

Άιινο έλαο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζηάζκηζε ησλ δχν ηεζη. Σν Κξηηήξην
Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο είλαη
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ζηαζκηζκέλν ζηελ Διιάδα γηα παηδηά 4 έσο 6 εηψλ ελψ ην Beery Buktenica Test of
Visual-Motor Integration είλαη ζηαζκηζκέλν ζηελ Ακεξηθή γηα ειηθίεο απφ 2 έσο 99
εηψλ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ελψ ην ειιεληθφ θξηηήξην είλαη ζηαζκηζκέλν γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα ην VMI ζηνρεχεη ζε φιεο ηηο ειηθίεο. H επίδξαζε απηνχ
ηνπ παξάγνληα θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ απφ ηηο επηδφζεηο ησλ
παηδηψλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηα δχν θξηηήξηα αθνχ ε αξρηθή βαζκνινγία
κεηαηξάπεθε ζε ηππηθή κε βάζε ηηο λφξκεο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ (πίλαθαο 2). Οη
ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ήηαλ ιηγφηεξν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί απφ ηνπο ζπληειεζηέο κε
βάζε ηελ αξρηθή βαζκνινγία.
3.

Αθφκα ε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο πεξηνξίδεηαη θαη απφ ηελ έιιεηςε
εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ην ειιεληθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο
αθνχ είλαη έλα λέν εξγαιείν κέηξεζεο θαη δελ είλαη αθφκα επξέσο γλσζηφ θαη
ρξεζηκνπνηεκέλν. Έηζη δελ κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο
κε άιιεο έξεπλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην παξψλ θξηηήξην.

4.

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεσξείηαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ηεο γελίθεπζεο
ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ην κηθξφ εχξνο ηνπ δείγκαηνο πνπ έιαβε κέξνο ζηελ
έξεπλα θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Γηα ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ηνλ ηφπν
θαηνηθίαο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη αλ ε έξεπλα ιάκβαλε κέξνο ζε κηα κεγάιε
αζηηθή πεξηνρή ηα απνηειέζκαηα ίζσο δηέθεξαλ ιφγν θνηλσληθννηθνλνκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ.

5.

Σέινο, αθφκα έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή καο
αλαδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε πνπ παξνπζηάδεη ε ρνξήγεζε ηνπ Beery Buktenica
Test of Visual-Motor Integration κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο γξαθηθήο
δεμηφηεηαο είλαη ν παξάγνληαο ηεο παξέκβαζεο. Γελ γλσξίδνπκε αλ ηα απνηειέζκαηα ζα
είραλ ηελ ίδηα ηζρχ κεηά απφ έλα παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ νπηηθνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο έρεη παξαηεξεζεί ζε άιιεο κειέηεο (Ratzon et al., 2007,
Case-Smith, 1996).

8.3. Πξνηάζεηο θαη κειινληηθέο θαηεπζύλζεηο
ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ νη παξάγνληεο ελφο επξέσο
ρξεζηκνπνηεκέλνπ

εξγαιείνπ

κέηξεζεο

ησλ

νπηηθνθηλεηηθψλ

δεμηνηήησλ

πνπ

ζπκβάινπλ ζηελ πνηφηεηα ηεο γξαθνθηλεηηθφηεηαο, φπσο είλαη ην VMI (Beery & Beery,
2006), ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ λένπ ζηαζκηζκέλνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηνπ
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Κξηηεξίνπ Αμηνιόγεζεο Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο
(Trouli, Linardakis & Manolitsis, 2012). Σν VMI έρεη εξεπλεζεί εθηελψο γηα ηελ
εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ αιιά θαη γηα ηελ ζρέζε πνπ παξνπζηάδεη κε ηελ
ηθαλφηεηα ηεο γξαθήο ζε κεγάια θαη κηθξά παηδηά (Daly et al., 2003˙ Duiser et al.,
2014˙ Goyen & Duff, 2005˙ Sortor & Kulp, 2004 θ.α.). Σν Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο
Γξαθνθηλεηηθήο Γεμηόηεηαο γηα ηελ Πξώηκε Αλάπηπμε ηεο Γξαθήο (Trouli, Linardakis &
Manolitsis, 2012) φπσο πξνείπακε είλαη έλα λέν εξγαιείν κέηξεζεο θαη γηα απηφ ζα ήηαλ
ζθφπηκν λα εξεπλεζεί εθηελέζηεξα ε ρξήζε ηνπ ψζηε ηα

απνηειέζκαηα ησλ

αμηνινγήζεσλ ηνπ λα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ πεξηζζφηεξν.
Αθφκα ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε ηελ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο κε έλα
κεγαιχηεξν δείγκα απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο έηζη ψζηε λα
βειηησζεί ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ κηα ηέηνηαο κειέηεο. Δπηπξφζζεηα, γηα ην
ιφγν φηη ε γξαθή απνηειεί κηα πνιχπινθε δεμηφηεηα πνπ απαηηεί ηελ ζπκβνιή
αηζζεηεξηαθψλ θαη θηλεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα ήηαλ θαιφ λα δηεμαρζνχλ πεξαηηέξσ
θιηληθέο κειέηεο πνπ ζα εμεηάδνπλ ηελ ζρέζε ηεο γξαθνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο κέζα απφ
ηελ θιίκαθα ΚΑΓΓ (4-6) κε θξηηήξηα πνπ κεηξνχλ ηνλ θηλαηζζεηηθφ έιεγρν, ηελ ιεπηή
θαη αδξή θηλεηηθφηεηα, ηνλ έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρεξηνχ θ.α.
Σα δηάθνξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο γξαθήο θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο, θαηά θχξην
βαζκφ κεηξνχλ ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ αιιά ζπκβάιινπλ θαη ζε έλα
αθφκε ηνκέα, ηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηά ηνπ
απνηειέζκαηνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, έηζη ψζηε έλαο εθπαηδεπηηθφο ή έλαο εηδηθφο
ηεο εξγνζεξαπείαο λα κπνξεί λα παξέκβεη θαη λα πξνιάβεη ηπρφλ αδπλακίεο πνπ ζα
αληηκεησπίζεη έλα παηδί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπ θνίηεζεο αιιά θαη ηεο
ππφινηπεο δσήο ηνπ. Οη Rosenblum, Weiss θαη Parush (2003) ππνζηήξημαλ φηη ε
ζπρλφηεηα αδπλακηψλ ζρεηηθά κε ηελ γξαθή ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θπκαίλεηαη ζην
10% κε 34%. Δπηπιένλ, ε γελίθεπζε ηνπ πνζνζηνχ, ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ
γξαθή ζχκθσλα κε ηελ ειηθία, ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε αλέξρεηαη ζην 5% κε 27% (Smits-Engelsman & Van Galen, 1997˙
Volman, Van Schendel, & Jongmans, 2006).
ην πιαίζην ηεο δηθήο καο έξεπλαο πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή κειεηψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΚΑΓΓ σο έλα ηέηνην εξγαιείν κέηξεζεο ζε δείγκα πιεζπζκνχ πνπ
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είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ αδπλακίεο ζηελ γξαθή, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα
παξεκβαηηθή δηδαζθαιία κάζεζεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε γξαθή απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο πνπ
καζαίλνπλ ηα παηδηά θαηά ηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα. Δίλαη έλα ηεξάζηην εθφδην, πνπ
επηηξέπεη ζην κηθξφ παηδί λα ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο (Feder et al, 2005˙ Feder & Majnemer, 2007). Όπσο πξνείπακε, ηα παηδηά
πεξλνχλ ην 30% κε 60% ηηο ζρνιηθήο εκέξαο εθηειψληαο δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο
θηλεηηθφηεηαο κε θπξίαξρε, ηελ γξαθή (McHale & Cermak, 1992˙ Tseng & Chow,
2000).
Έηζη ινηπφλ θαηαλννχκε φηη ε κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή πεξίνδνο ζηε δσή ελφο παηδηνχ. Μηα θαιή κεηάβαζε ηνπ
παηδηνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ ζρνιηθή ηάμε κεηαθξάδεηαη ζε κηα θαιή αθαδεκατθή
θαη θνηλσληθή πνξεία, γηα απηφ ε κείσζε ησλ αδπλακηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά
ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ηελ εθκάζεζε
ηεο γξαθήο είλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο (Ratzon et al., 2007, ). Μεηά απφ πνιιέο
κειέηεο, ε παηδαγσγηθή έξεπλα νδεγείηαη ζηελ άπνςε φηη κηα πξψηκε αμηνιφγεζε ησλ
δεμηνηήησλ

πνπ

ζπκβάινπλ

ζηελ

θαηάθηεζε

ηεο

γξαθηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ
απηψλ (Feder & Magnemer, 2007˙ Marr & Cermak, 2002˙ Ratzon et al., 2007). Μέζσ
ηεο πξψηκεο αμηνιφγεζεο, νη λεπηαγσγνί κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ αλ θάπνην παηδί
αληηκεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ γξαθνθηλεηηθή δεμηφηεηα θαη λα παξαπεκθζνχλ
ζε εηδηθνχο γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ (Van Hartingsveldt et al., 2011).
Ο ειιαδηθφο ρψξνο πζηεξεί ζε θξηηήξηα πνπ αμηνινγνχλ ηελ πξψηκε γξαθνθηλεηηθή
δεμηφηεηα θαη είλαη ζηαζκηζκέλα κε δείγκα απφ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Μέζα απφ κηα
εθηελέζηεξε κειέηε ηνπ ΚΑΓΓ (Trouli, Linardakis, Manolitsis, 2012) γχξσ απφ ηελ
ρνξήγεζε ηνπ θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθνί ζα κπνξνχλ λα
αμηνινγνχλ ηα παηδηά ησλ ειιεληθψλ λεπηαγσγείσλ κε έλα εξγαιείν κέηξεζεο πνπ είλαη
θαηάιιειν αλαπηπμηαθά θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα ςπρνκεηξηθά θαη δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
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