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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραµµα επιµόρφωσης και εξειδίκευσης, σύµφωνα µε την προκήρυξη που
δηµοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, είχε τον παρακάτω γενικό τίτλο: ‘Αναβάθµιση και επέκταση του
θεσµού της εκπαίδευσης ατόµων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση’. Οι βασικοί του στόχοι, σύµφωνα µε την προκήρυξη, ήταν: α) η επιµόρφωση
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα, που αφορούν την
εκπαίδευση παιδιών µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό
διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι και β) η εξειδίκευση εκπαιδευτών και ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού, που εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) ή
που φιλοξενούνται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, αναφορικά µε την εκπαίδευση παιδιών µε σοβαρά
προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή
στο σπίτι.
Το συγκεκριµένο έργο υπάγεται: α) στο µέτρο 1.1, σχετικά µε την ‘Βελτίωση των
συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων ειδικών κατηγοριών’ και β) στην
ενέργεια 1.1.4, σχετικά µε την ‘Εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες’, µε τον παρακάτω
κωδικό από το Υπουργείο Παιδείας: MIS 91829 µε α.π. 2741/8-11-2004. Το Εργαστήριο
Προσαρµοσµένης Κινητικής ∆ραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών ∆ιαταραχών, µε
∆ιευθύντρια την Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη, που είναι και η επιστηµονική υπεύθυνος του
έργου, κατέθεσε σχετική πρόταση στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου
Παιδείας και ανέλαβε την υλοποίηση του έργου, από τον Σεπτέµβριο του 2004 έως τον Ιούνιο
του 2006.
Η υλοποίηση του έργου πραγµατοποιήθηκε σε δύο µέρη, όπως ακριβώς αναφερόταν και
στην προκήρυξη. Στο πρώτο µέρος ολοκληρώθηκε η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, για την
κατηγορία των ατόµων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό
διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι. Η επιµόρφωση, που απευθύνονταν σε 150
άτοµα συνολικά, πραγµατοποιήθηκε µε 3 σεµινάρια, συνολικής διάρκειας 90 ωρών, που
πραγµατοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η επιλογή των εκπαιδευτικών, που
παρακολούθησαν τα σεµινάρια έγινε µε κλήρωση, και οι θεµατικές ενότητες που
διαπραγµατεύονταν τα σεµινάρια ήταν οι παρακάτω: εγκεφαλική παράλυση, µυοπάθειες,
τραυµατισµοί νωτιαίου µυελού, νοητική καθυστέρηση, µετρήσεις και αξιολόγηση στο

εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς και ένταξη µαθητών/ τριών µε αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση.
Επιπλέον, έγιναν αναφορές σε διάφορα θέµατα, που αφορούν στην προσβασιµότητα,
καθηµερινή µετακίνηση, αυτοεξυπηρέτηση, προσαρµογές συνθηκών διαβίωσης, καθώς και στην
ψυχολογική υποστήριξη παιδιών, οικογένειας και γενικότερα του άµεσου οικογενειακού
περιβάλλοντος των ατόµων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό
διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Στους επιµορφούµενους, εκτός από τις εισηγήσεις, έγινε διανοµή υποστηρικτικούέντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, που µπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη διδασκαλία παιδιών
µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά
ιδρύµατα ή στο σπίτι.
Στο δεύτερο µέρος πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα εξειδίκευσης 20 εκπαιδευτικών,
που στην πλειοψηφία τους εργάζονταν στο ‘Ειδικό Γυµνάσιο-Λύκειο’ Ηλιούπολης, στην Αθήνα.
Το πρόγραµµα εξειδίκευσης χωρίστηκε σε δύο µέρη και αφορούσε: α) στη θεωρητική
κατάρτιση, διάρκειας 100 ωρών και β) στην πρακτική άσκηση, διάρκειας 300 ωρών συνολικά,
στο χώρο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν µε βάση την εντοπιότητα, προϋπηρεσία
σε ΣΜΕΑ, καθώς και τρέχουσα απασχόληση σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής. Αναφορικά
µε το πρώτο µέρος του προγράµµατος εξειδίκευσης, οι θεµατικές ενότητες που κάλυψαν οι 100
ώρες θεωρητικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, αφορούσαν τα παρακάτω: εγκεφαλική
παράλυση, ανάπτυξη και κινητική εξέλιξη, νευροµυϊκές διαταραχές, νοητική καθυστέρηση,
µετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολικό πλαίσιο, ένταξη στη γενική εκπαίδευση, νοµοθετικό
πλαίσιο, προτάσεις για ενσωµάτωση µαθητών, υποστηρικτική τεχνολογία για άτοµα µε
αναπηρίες, εκπαιδευτικό πρόγραµµα ‘Μύες εν ∆ράση’, µαθησιακές δυσκολίες, διδακτική
ατόµων µε κινητικές αναπηρίες, νέες δοµές ένταξης σε κοινότητα/ εργασία/ οικογένεια,
στερεότυπα και προκαταλήψεις. Στους εξειδικευόµενους έγινε διανοµή του σχετικού υλικού σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
Αναφορικά µε το δεύτερο µέρος του προγράµµατος εξειδίκευσης, µε τις 300 ώρες
πρακτικής άσκησης, οι θεµατικές ενότητες που κάλυψε ήταν οι εξής: α) περιγραφή των
γνωστικών ικανοτήτων των µαθητών/ τριών του ‘Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου’ Ηλιούπολης, β)
περιγραφή της αδρή κινητικότητας των µαθητών/ τριών του σχολείου και γ) κατάρτιση
συστήµατος αξιολόγησης, για τα µαθήµατα της Α’ Γυµνασίου, σε µαθητές µε κινητικές
αναπηρίες. Στην υλοποίηση του πρακτικού µέρους της εξειδίκευσης συµµετείχαν ενεργά οι

µαθητές και διδάσκοντες του ‘Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου’ Ηλιούπολης, η επιστηµονική οµάδα
του Εργαστηρίου Προσαρµοσµένης Κινητικής ∆ραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών
∆ιαταραχών, καθώς και φοιτητές/ τριες του Κύκλου Σπουδών της Προσαρµοσµένης Κινητικής
Αγωγής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Η διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού του πρακτικού µέρους της
εξειδίκευσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, πραγµατοποιήθηκε στην ηµερίδα και
παρουσιάζεται στη συνέχεια. Τέλος, δηµιουργήθηκε σχετική ιστοσελίδα για την ενηµέρωση των
εκπαιδευτικών σχετικά µε το πρόγραµµα, η αξιολόγηση του οποίου ήταν συνεχής µέχρι την
ολοκλήρωση του.
Με τιµή,
Η επιστηµονική υπεύθυνη του έργου
Καθηγήτρια ∆. Κουτσούκη

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δηµιουργία των αναλυτικών προγραµµάτων ειδικής αγωγής (2003ΣΕ04530072) από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, µε βάση τα ‘γενικά’ αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, έδωσε τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να οριοθετήσει και προσαρµόσει την διδασκαλία σε µαθητές µε αναπηρίες, που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, η
ύλη που διδάσκονται οι µαθητές/ τριες µε αναπηρίες προσδιορίζεται συγκεκριµένα, σύµφωνα
πάντα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Πιο συγκεκριµένα, σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής για µαθητές/ τριες µε κινητικές
αναπηρίες, η διδασκαλία καθορίζεται από το περιεχόµενο της διδακτικής ύλης που εµπεριέχεται
στα σχολικά εγχειρίδια που µοιράζονται από την Ελληνική πολιτεία, καθώς και τα αντίστοιχα
αναλυτικά προγράµµατα σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία είναι εξατοµικευµένη για
κάθε µαθητή/ τρια και σύµφωνα πάντα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες. Υπάρχουν
δηλαδή µαθητές/ τριες που µπορούν να καλύψουν τη διδακτική ύλη στο σύνολο της, για κάθε
έτος σπουδών ξεχωριστά, καθώς και µαθητές/ τριες που υπολείπονται µαθησιακά, συγκριτικά µε
συνοµηλίκους τους. Η ύλη προσαρµόζεται σε κάθε περίπτωση διαφορετικά, µε βάση τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών για κάθε µαθητή/ τρια. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε µαθητής/ τρια καλείται να ανταποκριθεί στους εξατοµικευµένους στόχους που θέτει από την αρχή της διδακτικής
χρονιάς ο/ η εκπαιδευτικός, σύµφωνα πάντα µε τις δυνατότητες του/ της.
Με βάση τα παραπάνω, η επιστηµονική οµάδα του Εργαστηρίου Προσαρµοσµένης Κινητικής ∆ραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών ∆ιαταραχών, σε συνεργασία µε τους
∆ιευθυντές και εκπαιδευτικούς του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Ηλιούπολης, όπου φοιτούν µαθητές/ τριες µε κινητικές αναπηρίες κυρίως, προσπάθησε να δηµιουργήσει ένα ενιαίο σύστηµα
αξιολόγησης για µαθητές/ τριες της Α’ Γυµνασίου. Το ενδεικτικό σύστηµα αξιολόγησης εµπεριέχει τα παρακάτω µαθήµατα, που η διδακτέα ύλη τους παρουσιάζεται στα αναλυτικά προγράµµατα ειδικής αγωγής και διδάσκεται από τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια: Ελληνική
Γλώσσα, Θρησκευτικά, Μαθηµατικά, Οικιακή Οικονοµία, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή. Η
παρούσα προσπάθεια αποσκοπεί στο να θέσει συγκεκριµένα κριτήρια για την αξιολόγηση της
εκπαιδευτικής πορείας των µαθητών/ τριων µε κινητικές αναπηρίες. Άλλωστε, όπως είναι ανά-

γκη κάθε µαθητής/ τρια να διδάσκεται µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες του/ της,
πρέπει επίσης και να αξιολογείται µε τον ίδιο τρόπο.
Με τιµή
Λέκτορας Ε. Σκορδίλης

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Με βάση πάντα τα αναλυτικά προγράµµατα και το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο, σχηµατίστηκαν οι δέκα ενότητες που διδάσκονται στην Α’ τάξη του Γυµνασίου. Μπορεί, κατά την
αξιολόγηση, π.χ., η µέγιστη βαθµολογία να είναι το 100, µε 10 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε
ενότητα (ή αντίστοιχα το 20, όπως ακριβώς συµβαίνει στη χώρα µας, µε 2 µονάδες να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα ξεχωριστά). Η στοχοθέτηση για κάθε µαθητή/ τρια µπορεί να είναι εξατοµικευµένη (π.χ. µπορεί ένας µαθητής/ τρια να διδαχθεί µόνο τις ενότητες 1 έως 4 µέσα στη σχολική χρονιά, ή ακόµα και επιµέρους κοµµάτια από καθεµιά από τις 10 ενότητες ξεχωριστά). Ενδεικτικά και για µαθητή/ τρια που µπορεί να καλύψει όλη τη σχολική ύλη, η βαθµολογία π.χ. του
Οκτωβρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 1 και 2. Αντίστοιχα, του Φεβρουαρίου µπορεί
να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 3 έως 6 και του Ιουνίου ο Μ.Ο των 7 έως και 10. Για µαθητή/ τρια
που διδάσκεται τις ενότητες 1 έως 4, η βαθµολογία µπορεί να βγαίνει διαφορετικά: τον Οκτώβριο ο Μ.Ο της ενότητας 1, τον Φεβρουάριο της Ενότητας 2 καθώς και των 3α και 3β και τον
Ιούνιο ο ΜΟ των 3γ και 3δ καθώς και της ενότητας 4.
1η Ενότητα (προφορικός και γραπτός λόγος). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 1α, 1β, 1γ και 1δ.
Κριτήρια:
1α: Προσδιορίζει παράγοντες επικοινωνίας. Σε τρία κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο3/3), αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον από τους παρακάτω παράγοντες επικοινωνίας: ποιος µιλάει/
γράφει, σε ποιόν, για ποιο σκοπό, που, πότε, κοκ).
1β: Αντίληψη σηµασίας κωδικών για επικοινωνία. Αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον από τους παρακάτω κώδικες επικοινωνίας (ΚΟΚ, νοηµατική, διαφήµιση, µαθηµατικά, κινησιολογία, κοκ) (µέτρια-1/3, καλά-2/3, άριστα-3/3).
1γ: Συνειδητοποιεί παράγοντες επικοινωνίας στον γραπτό λόγο. Εντοπίζει σε τρία τουλάχιστον
κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), τα παρακάτω: σκοπό, ποµπό, δέκτη.

1δ: Κατανόηση σηµασιολογίας των προτάσεων. Εντοπίζει σε 3 µικρές προτάσεις (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), 3 τουλάχιστον από τα παρακάτω: ερώτηση, παράκληση, προσφορά, ειρωνεία, κοκ.
2η Ενότητα (είδη λόγου και περιστάσεις επικοινωνίας). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 2α, 2β
και 2γ.
Κριτήρια:
2α: ∆ιαφορετικά είδη λόγου. Αποδίδει το νόηµα µε επάρκεια, σε 3 τουλάχιστον από τα παρακάτω: καθηµερινή συζήτηση, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δελτίο καιρού, ενηµερωτική εκποµπή
στην τηλεόραση-ειδήσεις, διαφήµιση, κοκ.
2β: Ποικιλία επικοινωνίας, ανάλογα µε το είδος του λόγου. ∆ιαβάζει µε τον κατάλληλο χρωµατισµό (τόνοι, κόµµατα, θαυµαστικά, ερωτηµατικά, κοκ), 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3). Αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον επίθετα που χρησιµοποιούνται σε µία παράγραφο. Βρίσκει από ένα συνώνυµο σε τρεις τουλάχιστον λέξεις (απλή, µέτρια, δύσκολη).
2γ: Συνειδητοποιεί το ρόλο της παραγράφου και τα µέρη της. Αναγνωρίζει, σε 3 τουλάχιστον
κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), τη σηµασία κάθε παραγράφου για το κείµενο συνολικά. Αντιλαµβάνεται, σε τρεις τουλάχιστον παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη3/3), δύο τουλάχιστον χαρακτηριστικά από τα παρακάτω: θεµατική περίοδος, σηµαντικές λεπτοµέρειες, κατακλείδα.
3η Ενότητα (περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηµατολογία, περίληψη). Βαθµολογία από τον ΜΟ
των 3α, 3β, 3γ και 3δ.
Κριτήρια:
3α: Έκφραση σε οικείο περιβάλλον-∆ιατύπωση προφορική (ή γραπτή). ∆ιατυπώνει (ή γράφει)
µε σαφήνεια, 3 τουλάχιστον µικρές παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), περιλαµβάνοντας τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται ο αποδέκτης.
3β: Ρόλος λέξεων. Παρατηρεί και σχολιάζει το ρόλο των επιθέτων, ρηµάτων, χρόνων, κοκ. σε 3
τουλάχιστον µικρές παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3).
3γ: Επιχειρηµατολογεί: Αναπτύσσει ένα τουλάχιστον επιχείρηµα για να αιτιολογήσει τη συµφωνία ή διαφωνία του µε τις θέσεις του συγγραφέα, σε 3 τουλάχιστον µικρές παραγράφους (απλή1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3).
3δ: Κατανόηση περίληψης: Κατανόηση της διαδικασίας που οδηγεί από τα κύρια σηµεία της
κάθε παραγράφου στην περίληψη ενός κειµένου. Είναι σε θέση να συντάξει µια περίληψη σε

τρία τουλάχιστον κείµενα, µε διαφορετικό βαθµό δυσκολίας (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο3/3).
4η Ενότητα (ουσιαστικά και επίθετα). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 4α, 4β, 4γ και 4δ.
Κριτήρια:
4α: Ονοµαστική φράση. Επισηµαίνει σε 3 παραδείγµατα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3),
τη λειτουργία της ονοµαστικής φράσης στην πρόταση, σε επίθετα και ουσιαστικά.
4β: ∆ιάκριση κλίσεων. Αναγνωρίζει τις διαφορετικές κλίσεις σε 3 τουλάχιστον παραδείγµατα µε
ουσιαστικά και επίθετα.
4γ: Αναγνώριση συστατικών στοιχείων µιας λέξης. Αναγνωρίζει, σε 3 τουλάχιστον διαφορετικές
λέξεις (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), τα συστατικά τους στοιχεία (πχ. δις + εγγονός = δισέγγονο). Αναγνωρίζει και συγκρίνει 3 τουλάχιστον ζεύγη λέξεων που έχουν κοινό συνθετικό
(πχ. δισέγγονο και δυστυχία).
4δ: ∆ιάκριση ρόλου επιθέτου και ουσιαστικού. Αναγνωρίζει το ρόλο των ουσιαστικών και επιθέτων, σε 3 τουλάχιστον µικρές παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3).
5η Ενότητα (ρήµατα). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 5α και 5β.
Κριτήρια:
5α: ∆ιάκριση πλήρων και συνθετικών ρηµάτων. Αναγνωρίζει, σε 3 τουλάχιστον διαφορετικές
παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), πλήρη και συνδετικά ρήµατα.
5β: Αντίληψη ρόλου του ρήµατος στην αφήγηση. Αναγνωρίζει (ξεχωρίζει) το ρήµα σε 5 τουλάχιστον προτάσεις. Αναγνωρίζει τη χρονική βαθµίδα του ρήµατος σε 5 τουλάχιστον προτάσεις.
Αναγνωρίζει το πρόσωπο σε 5 τουλάχιστον ρήµατα.
6η Ενότητα (σύνταξη ουσιαστικών, παράγραφοι). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 6α, 6β και 6γ.
Κριτήρια:
6α: Κατανόηση ουσιαστικού στην πρόταση. ∆ιαπιστώνει, σε 3 τουλάχιστον προτάσεις (απλή1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), τις πτώσεις του ουσιαστικού (καθώς και τη συνάρτηση της συντακτικής λειτουργίας αυτών) (πχ. ονοµαστική πτώση του υποκειµένου και αιτιατική πτώση του
αντικειµένου).
6β: Αντίληψη τρόπου σχηµατισµού παράγωγων ουσιαστικών. Να σχηµατίζουν 1 τουλάχιστον
παράγωγο, που να προέρχεται από ρήµα, για ένα ρήµα, ουσιαστικό και επίθετο.

6γ: ∆ιάκριση κύριων σηµείων σε κείµενα. Αναγνωρίζει τα κύρια σηµεία σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), από διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα (πχ. ιστορία,
βιολογία, λογοτεχνία).
7η Ενότητα (άρθρα και επίθετα). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 7α, 7β, 7γ, 7δ και 7ε.
Κριτήρια:
7α: ∆ιαφορά οριστικού και αόριστου άρθρου. Αναγνωρίζει σε 3 διαφορετικές προτάσεις (απλή1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), το οριστικό και το αόριστο άρθρο.
7β: Κλίση άρθρων. Αναγνωρίζει την πτώση σε 3 διαφορετικά άρθρα.
7γ: Λειτουργία επιθέτου. ∆ιαπιστώνει, σε 3 διαφορετικές προτάσεις (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), τη θέση του επιθέτου, ως προς το ουσιαστικό, και τις επιπτώσεις του στο νόηµα της
πρότασης. Συνειδητοποιεί τις διαφορές στην πρόταση από την παρουσία, ή µη, του επιθέτου.
7δ: Αντίληψη τρόπου παραγωγής επιθέτων. Είναι σε θέση να δώσει το αρσενικό, θηλυκό και
ουδέτερο (ο, η, το) σε 3 τουλάχιστον λέξεις που τους δίνουµε.
7ε: Οργάνωση περιγραφής. Αναγνωρίζει σε 3 τουλάχιστον παραγράφους-κείµενα (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), την περιγραφή από το γενικό στις λεπτοµέρειες.
8η Ενότητα (παρατατικός λόγος, αφήγηση). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 8α, 8β και 8γ.
Κριτήρια:
8α: Παρατακτικοί σύνδεσµοι. Συντάσσει 3 προτάσεις χρησιµοποιώντας παρατακτικό λόγο.
8β: Στίξη στον παρατακτικό λόγο. Είναι σε θέση να βάζει τελείες, κόµµατα και ερωτηµατικά, σε
µια παράγραφο µε 3 τουλάχιστον προτάσεις.
8γ: Επισήµανση στοιχείων αφήγησης. Αντιλαµβάνεται την εξέλιξη γεγονότων στη σειρά και
διακρίνει περιγραφικά και αφηγηµατικά µέρη, σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3,
δύσκολο-3/3).
9η Ενότητα (συνταγµατικός και παραδειγµατικός άξονας). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 9α και
9β.
Κριτήρια:
9α: Κατανόηση λεξιλογίου. Κατανοεί το λεξιλόγιο σε 3 τουλάχιστον κείµενα διαφορετικά (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3). Ερµηνεύει 3 τουλάχιστον άγνωστες λέξεις από τα συµφραζόµενα.

9β: Μετασχηµατισµός κειµένου. Αναφέρετε για το ίδιο θέµα µε επάρκεια, σε δύο τουλάχιστον
διαφορετικούς αποδέκτες (πχ. αίτηση για τα σχολικά λεωφορεία στους αρµόδιους φορείς και
γράµµα σε ένα φίλο/ η του για το ίδιο θέµα).
10η Ενότητα (υποτακτική σύνδεση και σηµεία στίξης). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 10α, 10β,
10γ, 10δ και 10ε.
Κριτήρια:
10α: ∆οµή και λειτουργία υποταγµένου λόγου. Αναγνωρίζει, σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση.
10β: Μετασχηµατίζει, σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), τον παρατακτικό σε υποτακτικό λόγο.
10γ: Ρόλος υποτακτικών συνδέσµων. Αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον είδη συνδέσµων.
10δ: Κύρια σηµεία στίξης. Είναι σε θέση, σε 3 διαφορετικά κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), να βάζει σηµεία στίξης.
10ε: Χρήση λεξικών. Εντοπίζει τις άγνωστες λέξεις σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο2/3, δύσκολο-3/3) και µε τη χρήση του λεξικού αναγνωρίζει την ερµηνεία τους.
2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Με βάση πάντα τα αναλυτικά προγράµµατα, σχηµατίστηκαν τα κριτήρια για τη βαθµολόγηση αναφορικά µε τις τέσσερις εισαγωγικές θεµατικές ενότητες, καθώς και τα 5 κεφάλαια
του σχολικού εγχειριδίου, για την Α’ τάξη του Γυµνασίου. Οι παραπάνω εισαγωγικές ενότητες
και 5 πρώτα κεφάλαια, θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της πορείας των µαθητών/ τριων. Πιο συγκεκριµένα, η µέγιστη βαθµολογία µπορεί να είναι το 60, µε 10 βαθµούς να αντιστοιχούν για την εισαγωγική ενότητα καθώς και για καθένα από τα 5 κεφάλαια ξεχωριστά. Μπορεί
επίσης η µέγιστη βαθµολογία να είναι το 20, µε 3,33 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα
(για τα εισαγωγικά και τα 5 κυρίως κεφάλαια). Επιπλέον, η στοχοθέτηση για κάθε µαθητή/ τρια
µπορεί να είναι εξατοµικευµένη. Η βαθµολογία Οκτωβρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των εισαγωγικών ενοτήτων και του κεφαλαίου 1. Αντίστοιχα, η βαθµολογία του Φεβρουαρίου µπορεί να
είναι ο Μ.Ο των κεφαλαίων 2 και 3 και του Ιουνίου ο Μ.Ο των 4 και 5. Άλλοι πάλι µαθητές/
τριες µπορεί να διδαχθούν µόνο τα εισαγωγικά, ή επιµέρους κοµµάτια από διαφορετικά κεφάλαια (πχ. ΕΕ-α, ΕΕ-β, 1α, 1η, 2δ, 3γ, 4α και 5ε).
Εισαγωγικά. Βαθµολογία από τον ΜΟ των κριτηρίων που ακολουθούν.

Εισαγωγική ενότητα ΕΕ-α: Κριτήρια: ∆ίνει ένα σύντοµο ορισµό της Αγίας Γραφής (γραπτό ή
προφορικό). Αναγνωρίζει και τα δύο (2) µέρη της Αγίας Γραφής (Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη).
Ερµηνεύει ένα (1) τουλάχιστον από τα δύο (2) συνθετικά της ‘Αγίας Γραφής’.
Εισαγωγική ενότητα ΕΕ-β: Κριτήρια: Περιγράφει σύντοµα (γραπτά ή προφορικά), γιατί θεωρείται η Αγία Γραφή θεόπνευστη
Εισαγωγική ενότητα ΕΕ-γ: Κριτήρια: ∆ίνει δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα όπου φαίνεται
η παρουσία της Παλαιάς ∆ιαθήκης στην σύγχρονη χριστιανική λατρεία (ύµνοι, εικονογραφία)
Εισαγωγική ενότητα ΕΕ-δ: Κριτήρια: Αναγνωρίζει γεωγραφικά δύο (2) τουλάχιστον περιοχές
που συνορεύουν µε την σηµερινή Παλαιστίνη, όπου εγκαταστάθηκε-γη της επαγγελίας-ο ισραηλιτικός λαός (πχ. Μεσόγειος θάλασσα από δυτικά, Λίβανος από βορρά, χερσόνησο του Σινά στο
νότο). Περιγράφει σύντοµα δύο (2) χαρακτηριστικά από το κλίµα της περιοχής (πχ. εύκρατο, µε
υψοµετρικές διαφορές που δηµιουργούν έντονα καιρικά φαινόµενα στα ανατολικά), καθώς και
την στρατηγική της θέση (αναγνωρίζει δύο τουλάχιστον λαούς που την κατέκτησαν)
1ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1στ, 1ζ και 1η.
Κριτήρια:
1α: Αναγνωρίζει τη ‘Γένεσις’ (1ο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης) και το περιεχόµενο της.
1β: Αναγνωρίζει, µε ένα (1) τουλάχιστον παράδειγµα, την σηµασία που είχε η σειρά κατά τη δηµιουργία (πρώτα τα κατώτερα και µετά τα ανώτερα, µε επιστέγασµα τον άνθρωπο, πχ. πρώτα
φυτρώνει το χορτάρι και µετά γεννιούνται τα ζώα, πρώτα ξεχωρίζει η στεριά από τη θάλασσα
και µετά ‘πρασινίζει’ η γη)
1γ: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον διαφορές ανάµεσα στην Παλαιά ∆ιαθήκη και σε παλαιότερους µύθους που έπλασαν οι λαοί, αναφορικά µε τις απόψεις τους σχετικά µε τον Θεό (πχ. Ο
Θεός είναι ένας – οι Θεοί είναι πολλοί, ο Θεός φανερώνεται και ελευθερώνει τους ανθρώπους
από τους φόβους τους – τα φυσικά φαινόµενα είναι Θεοί που οι άνθρωποι φοβούνται, ο Θεός
υπάρχει έξω από κάθε ύλη – οι άνθρωποι και οι Θεοί είναι σε διαρκή ανάµειξη)
1δ: Αναγνωρίζει τα δύο (2) στοιχεία που συνθέτουν την δηµιουργία του ανθρώπου (κατ’ εικόνα
και καθ’ οµοίωση). Αναγνωρίζει και αναλύει ένα (1) τουλάχιστον στοιχείο της εικόνας (λογικό
και αυτεξούσιο, δηλ. όχι την εξωτερική εικόνα, αλλά τα θεϊκά χαρίσµατα του ανθρώπου, µε τα
οποία µπορεί να σκέφτεται, αποφασίζει, συνεργάζεται, µοιράζεται, αγαπάει, κοκ)
1ε: Αναγνωρίζει ότι ο στόχος της δηµιουργίας είναι η θέωση (καθ’ οµοίωση)

1στ: ∆ίνει ένα (1) τουλάχιστον επιχείρηµα, αναφορικά µε τη σύγκρουση που υπάρχει, ή δεν υπάρχει, ανάµεσα στην Παλαιά ∆ιαθήκη και τα σύγχρονα επιστηµονικά επιτεύγµατα σχετικά µε
τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου (πχ. η επιστήµη ερµηνεύει τη σύνθεση της ύλης
και των φυσικών νόµων ενώ η Παλαιά ∆ιαθήκη µας αναφέρει ποιος είναι ο δηµιουργός της ύλης, η επιστήµη µας γνωρίζει πως λειτουργούµε ενώ η Παλαιά ∆ιαθήκη τον σκοπό της δηµιουργίας, η δηµιουργία σε µία µέρα ή εβδοµάδα αντιστοιχίζεται σε εκατοµµύρια χρόνια εξέλιξης,
κοκ)
1ζ: Περιγράφει σύντοµα (γραπτά ή προφορικά) τον Παράδεισο που έζησαν οι πρωτόπλαστοι και
δύο (2) τουλάχιστον χαρακτηριστικά του (σηµασία στον τόπο και τρόπο που ζούσαν, ελευθερία,
εµπιστοσύνη, αθωότητα, χαρά, δεν υπήρχε κακό, αµαρτία, φόβος, λύπη, θάνατος)
1η: Περιγράφει σύντοµα (γραπτά ή προφορικά), µία (1) τουλάχιστον από τις τρεις (3) παραστατικές διηγήσεις που εξιστορούν τα δεινά που έφερε στην ανθρώπινη ιστορία η επιλογή των πρωτόπλαστων (αδελφοκτονία-αρχή της ιστορίας, κατακλυσµός του Νώε, πύργος της Βαβέλ). Συνδέει, µε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα, την αδελφοκτονία µε τις υπάρχουσες σήµερα σχέσεις µεταξύ ανθρώπων, οµάδων και λαών (πχ. αδυναµία να δούµε συνανθρώπους µας σαν αδελφούς, διαµάχες µεταξύ ανθρώπων, διαµάχες µεταξύ λαών, πόλεµοι, κοκ)
2ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε, 2στ, 2ζ, 2η και 2θ.
Κριτήρια:
2α: Περιγράφει σύντοµα τη δοκιµασία του Αβραάµ από τον Θεό
2β: Περιγράφει σύντοµα τη ζωή των Εβραίων στην Αίγυπτο
2γ: Ερµηνεύει τη λέξη ‘Πάσχα’ στα Εβραϊκά. Περιγράφει το πέρασµα από την Ερυθρά θάλασσα
και τη σηµασία του
2δ: Αναγνωρίζει και περιγράφει τέσσερις (4) τουλάχιστον από τις εντολές του ∆εκαλόγου
2ε: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον από τις κακουχίες που πέρασε ο Εβραϊκός λαός, κατά τη
διάρκεια της πορείας τους την έρηµο. Αναφέρει δύο (2) τουλάχιστον προεικονίσεις (προτυπώσεις µυστηρίων της Εκκλησίας µας) από την πορεία των Εβραίων στην έρηµο (πχ. η διάβαση
της Ερυθράς θάλασσας προεικονίζει το µυστήριο του Βαπτίσµατος)
2στ: Αναφέρει δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα που δείχνουν το υψηλό αίσθηµα δικαιοσύνης
και ανθρωπιάς που χαρακτήριζε τους Εβραϊκούς νόµους
2ζ: Αναγνωρίζει ένα (1) τουλάχιστον από τους ‘κριτές’ και περιγράφει σύντοµα το ρόλο τους
στην Εβραϊκή κοινωνία

2η: Αναγνωρίζει ένα (1) τουλάχιστον από τους σηµαντικότερους βασιλιάδες του Ισραήλ και ένα
(1) τουλάχιστον σηµαντικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους
2θ: Περιγράφει δύο (2) τουλάχιστον από τις κρίσεις (πολιτικές και/ ή θρησκευτικές) που ξέσπασαν µετά τη διάλυση του ενωµένου βασιλείου
3ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε και 3στ.
Κριτήρια:
3α: ∆ίνει ένα σύντοµο ορισµό της έννοιας ‘προφήτης’
3β: Γνωρίζει το περιεχόµενο του κηρύγµατος ενός τουλάχιστον από τους προφήτες (πχ. Ωσηέαγάπη, Μιχαία-ειρήνη), καθώς και τη διαχρονικότητα τους, σε σχέση µε µία (1) τουλάχιστον
από τις σύγχρονες παγκόσµιες κρίσεις (πχ. υποσιτισµός, αρρώστιες, πόλεµοι, κοκ)
3γ: Αναφέρει µία (1) τουλάχιστον από τις µεσσιανικές προφητείες του Προφήτη Ησαϊα. Περιγράφει δύο (2) τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά της ‘Νέας ∆ιαθήκης’ που αναγγέλλει ο προφήτης Ιερεµίας
3δ: Αναγνωρίζει ιστορικά και περιγράφει σύντοµα την Βαβυλώνια Αιχµαλωσία
3ε: Αναφέρει ένα (1) τουλάχιστον από τα µηνύµατα που µετέφερε ο προφήτης ∆ανιήλ στον αιχµάλωτο λαό του
3στ: Προσοµοιάζει την τριήµερη παραµονή του Ιωνά στο κήτος µε την ανάσταση του Κυρίου
4ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 4α, 4β, 4γ, 4δ και 4ε.
Κριτήρια:
4α: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον ιδιότητες από το βιβλίο των Ψαλµών (ένα από τα 49 βιβλία της Π. ∆ιαθήκης, µε 150 Ψαλµούς, µε ποιήµατα που τραγουδούσαν ή συνόδευαν µουσικά
όργανα, γραµµένα κυρίως από τον ∆αβίδ, χρησιµοποιούνται στις εκκλησιαστικές ακολουθίες).
Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον είδη Ψαλµών (πχ. Ύµνοι προς το Θεό, Ευχαριστήριοι Ψαλµοί,
Ψαλµοί µετανοίας, Μεσσιανικοί, κοκ)
4β: Περιγράφει συνοπτικά το περιεχόµενο ενός (1) τουλάχιστον από τους Ψαλµούς
4γ: Αναγνωρίζει τον ύµνο δοξολογίας προς το Θεό και ένα (1) τουλάχιστον από τα στοιχεία που
εξυµνούν το µεγαλείο της δηµιουργίας του Θεού
4δ: Αναγνωρίζει το συγγραφέα σε ένα (1) τουλάχιστον από τα παρακάτω βιβλία: α) Παροιµίες
και β) Εκκλησιαστική. Περιγράφει σύντοµα το περιεχόµενο του
4ε: Αναγνωρίζει το κεντρικό θέµα του βιβλίου του Ιώβ και καταλήγει σε ένα (1) τουλάχιστον
συµπέρασµα, αναφορικά µε το επίκαιρο ερώτηµα: ‘Γιατί οι καλοί άνθρωποι συχνά υποφέρουν;’

5ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 5α, 5β, 5γ, 5δ, 5ε και 5στ.
Κριτήρια:
5α: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την επιστροφή
των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνια Αιχµαλωσία. Αναγνωρίζει και σύντοµα περιγράφει ένα (1)
τουλάχιστον από τα µέρη του Ναού που χτίστηκε στα 515 π.Χ.
5β: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον από τις σπουδαιότερες γιορτές των Εβραίων. Περιγράφει
σύντοµα την Συναγωγή και επισηµαίνει σύντοµα τη σηµασία της για τους Εβραίους
5γ: Αναγνωρίζει και περιγράφει σύντοµα την έννοια ‘υπόλοιπο του λαού’, όπως µεταφέρθηκε
από τον προφήτη Ησαϊα
5δ: Αναγνωρίζει τον τρόπο συνάντησης Ιουδαϊσµού και Ελληνισµού και αναφέρει συνοπτικά τα
γεγονότα που οδήγησαν στην Μακκαβαϊκή επανάσταση
5ε: Αναγνωρίζει και περιγράφει σύντοµα τουλάχιστον µία (1) από τις θρησκευτικές οµάδες που
εµφανίστηκαν στην Ιουδαϊκή κοινωνία, µετά την επανάσταση των Μακκαβαίων
5στ: Περιγράφει σύντοµα τις συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή που ήρθε ο Μεσσίας στον
κόσµο. Αναφέρει έναν (1) τουλάχιστον λόγο που αιτιολογεί γιατί οι συνθήκες ήταν οι κατάλληλες για τον ερχοµό του
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Με βάση πάντα τα αναλυτικά προγράµµατα και το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο, σχηµατίστηκαν οι οκτώ ενότητες που διδάσκονται στην Α’ τάξη του Γυµνασίου. Μπορεί, κατά την
αξιολόγηση, πχ., η µέγιστη βαθµολογία να είναι το 80, µε 10 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε
ενότητα (ή αντίστοιχα το 20, όπως ακριβώς συµβαίνει στη χώρα µας, µε 2,25 µονάδες να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα ξεχωριστά). Η στοχοθέτηση για κάθε µαθητή/ τρια µπορεί να είναι
εξατοµικευµένη (πχ. µπορεί ένας µαθητής/ τρια να διδαχθεί µόνο τις ενότητες 1 έως 4 µέσα στη
σχολική χρονιά, ή ακόµα και επιµέρους κοµµάτια από καθεµιά από τις 8 ενότητες ξεχωριστά).
Ενδεικτικά και για µαθητή/ τρια που µπορεί να καλύψει όλη τη σχολική ύλη, η βαθµολογία πχ.
του Οκτωβρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 1 και 2. Αντίστοιχα, του Φεβρουαρίου
µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 3 έως 5 και του Ιουνίου ο Μ.Ο των 6 έως και 8. Για µαθητή/ τρια που διδάσκεται σε ολόκληρη την ακαδηµαϊκή χρονιά τις ενότητες πχ. από 1 έως 4, η
βαθµολογία µπορεί να βγαίνει διαφορετικά: πχ. τον Οκτώβριο ο Μ.Ο της ενότητας 1, τον Φε-

βρουάριο της Ενότητας 2 καθώς και των 3α και 3β και τον Ιούνιο ο ΜΟ των 3γ και 3δ καθώς
και της ενότητας 4.
1η Ενότητα (Φυσικοί αριθµοί).
Κριτήρια:
1α: (Φυσικοί αριθµοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση). Γράφει στην καθοµιλουµένη 3 τουλάχιστον
πενταψήφιους φυσικούς αριθµούς. ∆ιατάσσει στην σωστή αύξουσα και φθίνουσα σειρά, 3 τουλάχιστον πενταψήφιους φυσικούς αριθµούς
1β: Χρησιµοποιεί σωστά τα σηµεία ανισότητας (< και >) σε 3 τουλάχιστον ζεύγη µε φυσικούς
αριθµούς
1γ: (4 πράξεις). Εκτελεί µε κοµπιουτεράκι σωστά από 3 πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και διαίρεση) µε τετραψήφιους αριθµούς
1δ: (∆υνάµεις φυσικών αριθµών). Αναγνωρίζει τις δυνάµεις του 10 σε 3 τουλάχιστον φυσικούς
αριθµούς
1ε: (Ευκλείδια διαίρεση, ΜΚ∆, ΕΚΠ). Αναγνωρίζει τον ΜΚ∆ και ΕΚΠ σε µια οµάδα από 5
τουλάχιστον µονοψήφιους φυσικούς αριθµούς
1στ: ∆ιαιρετότητα: Αναγνωρίζει ποιοι αριθµοί διαιρούνται µε το 2, 5, 10 και το 3
2η Ενότητα (Κλάσµατα).
Κριτήρια:
2α: (Έννοια του κλάσµατος, ισοδύναµα κλάσµατα). Βρίσκει 3 φορές τουλάχιστον, το κλάσµα
που εκφράζουν χρωµατισµένα µέρη σε σχήµα (πχ. σελ 136 σχολικού εγχειριδίου). Αναγνωρίζει
δύο (2) τουλάχιστον οµώνυµα κλάσµατα µέσα από µια οµάδα πέντε (5) κλασµάτων
2β: (Σύγκριση κλασµάτων). Βρίσκει, σε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα, µεγαλύτερα ή µικρότερα κλάσµατα από τη µονάδα. Τοποθετεί, σε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα, το κατάλληλο σύµβολο (>, <, ή =), ανάµεσα σε κλάσµατα και τη µονάδα
2γ: (Αντίστροφοι, πράξεις µε κλάσµατα). Βρίσκει, σε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα, τον
αντίστροφο ενός κλάσµατος και ενός ακεραίου. Βρίσκει, σε δύο (2) παραδείγµατα τουλάχιστον,
πότε ένα κλάσµα είναι ίσο µε το 0 και πότε είναι ίσο µε τη µονάδα (πχ. σελ 139 σχολικού εγχειριδίου, άσκηση 4)
3η Ενότητα (∆εκαδικοί αριθµοί).
Κριτήρια:

3α: (∆εκαδικά κλάσµατα, δεκαδικοί αριθµοί). Μετατροπή, 3 φορές, ενός δεκαδικού κλάσµατος
σε δεκαδικό αριθµό, και αντίστροφα
3β: (Στρογγυλοποίηση). Στρογγυλοποίηση στη δεκάδα, τριών (3) τουλάχιστον αριθµών
3γ: Αναγνωρίζει τη βάση και τον εκθέτη, σε τρία (3) τουλάχιστον παραδείγµατα
3δ: (Τυποποιηµένη µορφή µεγάλων αριθµών). Γράφει µε τη µορφή δυνάµεων, γινόµενα µε τον
ίδιο παράγοντα σε τρεις (3) τουλάχιστον περιπτώσεις (πχ. άσκηση 6 σελ 53 σχολικού εγχειριδίου). Αναγνωρίζει σε τρεις (3) τουλάχιστον περιπτώσεις-παραδείγµατα, τη διαφορά ανάµεσα σε
πολλαπλάσιο και δύναµη (πχ. άσκηση 10 σελ 53 σχολικού εγχειριδίου). Αναγνωρίζει τις δυνάµεις του 10 και αντίστροφα, σε τρία (3) τουλάχιστον παραδείγµατα (πχ. 100, 1000, 1000000)
4η Ενότητα (Εξισώσεις και προβλήµατα).
Κριτήρια:
4α: (Έννοια της εξίσωσης). Αναγνωρίζει τον άγνωστο (µεταβλητή), σε τρία (3) τουλάχιστον παραδείγµατα
4β: (Επίλυση προβληµάτων). Βρίσκει, τρεις (3) τουλάχιστον φορές, τη λύση µιας εξίσωσης ανάµεσα σε πέντε (5) διαφορετικούς αριθµούς
5η Ενότητα (Ποσοστά).
Κριτήρια:
5α: (Έννοια ποσοστών και εφαρµογές τους). Βρίσκει το αντίστοιχο ποσοστό, διαβάζοντας ένα
διάγραµµα, σε πέντε (5) τουλάχιστον παραδείγµατα (πχ. σελ 176, 177 σχολικού εγχειριδίου)
5β: (Προβλήµατα µε ποσοστά). Υπολογίζει, µε τη µορφή ποσοστού, πέντε (5) τουλάχιστον κλάσµατα από τις σελίδες 167 και 168 του σχολικού εγχειριδίου
6η Ενότητα (Παράσταση σηµείων στο επίπεδο)
Κριτήρια:
6α: Παριστάνει µε επιτυχία, τρία (3) τουλάχιστον σηµεία στον άξονα
6β: Βρίσκει τις συντεταγµένες στο επίπεδο, σε τρία (3) τουλάχιστον παραδείγµατα, σε τετραγωνισµένο καρέ χαρτί 10 επί 10, πχ. (3, 2)
7η Ενότητα (Ανάλογα ποσά)
Κριτήρια:
7α: Περιγράφει ανάλογα ποσά σε 3 διαφορετικές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας (πχ.
σχέση ανάµεσα στο ύψος και µέγεθος υποδήµατος)

7β: Αναγνωρίζει τα ανάλογα ποσά σε 3 τουλάχιστον παραδείγµατα (πχ. σχέση διαστήµατος και
χρόνου σε ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, σχέση περίµετρου τετραγώνου και πλευράς αυτού)
7γ: Περιγράφει αντίστροφα ποσά σε 3 διαφορετικές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας
(πχ. σχέση ανάµεσα στο βάρος και προσδόκιµο ζωής)
7δ: Αναγνωρίζει τα αντίστροφα ποσά σε 3 τουλάχιστον παραδείγµατα (πχ. σχέση µεταξύ µηνιαίου εισοδήµατος και χρόνου που χρειάζεται για να αγοραστεί ένα αυτοκίνητο)
8η Ενότητα (Βασικές γεωµετρικές έννοιες).
Κριτήρια:
8α: Ξεχωρίζει τις διαφορές ανάµεσα σε ευθεία, ηµιευθεία και ευθύγραµµο τµήµα
8β: Ξεχωρίζει τουλάχιστον δύο (2) ζεύγη από τεµνόµενες ή παράλληλες ευθείες. Αναγνωρίζει
τις κάθετες ευθείες ανάµεσα σε δύο (2) τουλάχιστον ζεύγη από τεµνόµενες ευθείες
8γ: Βρίσκει την απόσταση σηµείου από ευθεία, σε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα
8δ: Αναγνωρίζει τα τρία (3) είδη γωνιών (οξεία, ορθή και αµβλεία), µέσα σε πλήθος από 10 παραδείγµατα
8ε: Αναγνωρίζει, δύο (2) τουλάχιστον κατά κορυφή γωνίες
8στ: Βρίσκει την συµπληρωµατική και παραπληρωµατική µιας γωνίας, σε δύο (2) τουλάχιστον
παραδείγµατα
8ζ: Συνδέει το µέγεθος της γωνίας σε µοίρες, µε το είδος της γωνίας, σε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα (πχ. 30ο είναι οξεία και 100ο είναι αµβλεία)
8η: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον είδη τετραπλεύρων (πχ. παραλληλόγραµµα, τραπέζια, ορθογώνια, ρόµβοι), καθώς και δύο (2) τουλάχιστον είδη παραλληλογράµµων (ορθογώνια, ρόµβοι,
τετράγωνα)
8θ: Αναγνωρίζει, σε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα, τα είδη τριγώνων, µε βάση τις πλευρές
(ισόπλευρα, ισοσκελή και σκαληνά) και τις γωνίες τους (οξυγώνια, ορθογώνια και αµβλυγώνια)
4. ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με βάση πάντα τα αναλυτικά προγράµµατα και το σχολικό εγχειρίδιο, σχηµατίστηκαν οι
έξι ενότητες που διδάσκονται στην Α’ τάξη του Γυµνασίου. Μπορεί, πχ., η µέγιστη βαθµολογία
να είναι το 60, µε 10 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα (ή πχ. το 20, µε 3,33 βαθµούς σε
κάθε ενότητα, για µαθητές/ τριες που µπορούν να καλύψουν την διδακτική ύλη στο σύνολο της).
Η στοχοθέτηση για κάθε µαθητή/ τρια είναι εξατοµικευµένη). Επιπλέον, για µαθητές/ τριες που

µπορούν να καλύψουν την ύλη στο σύνολο της, η βαθµολογία Οκτωβρίου µπορεί πχ. να είναι ο
Μ.Ο των ενοτήτων 1 και 2. Αντίστοιχα, του Φεβρουαρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων
3 και 4 και του Ιουνίου ο Μ.Ο των 5 και 6.
1η Ενότητα: Οικογένεια και κοινωνικός περίγυρος (Οικογένεια γενικότερα, Ελληνική οικογένεια, οικογενειακή αγωγή, κοινωνικός περίγυρος, επικοινωνία και προβλήµατα, µορφές διαπροσωπικών σχέσεων, κοινωνικότητα νέων, ΜΜΕ)
Κριτήρια:
Αναγνωρίζουν: α) από δύο (2) τουλάχιστον υπευθυνότητες που πρέπει να έχει κάθε µέλος µιας
τετραµελούς οικογένειας (µητέρα, πατέρας και δύο παιδιά), β) δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικά
χαρακτηριστικά σε µια αστική και µια αγροτική οικογένεια, γ) δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές µικρές κοινότητες στις οποίες είναι µέλη και συµµετέχουν ενεργά (πχ. σχολείο, τάξη, φροντιστήριο, οµάδα σχολείου ή συλλόγου, παρέα, κοκ), δ) δύο (2) τουλάχιστον διαφορές ανάµεσα
στη δική τους οικογένεια και στην ‘οικογενειακότητα’ που υπάρχει σε παιδικούς σταθµούς, ορφανοτροφεία, κοκ, ε) δύο (2) τουλάχιστον προβλήµατα που είχαν στο παρελθόν µέσα στην οικογένεια τους (ή κοινότητα του σχολείου, τάξης, κοκ), καθώς και τους τρόπους που χειρίστηκαν
για να βρουν τη σχετική λύση, στ) τέσσερα (4) επιπλέον µέλη του ευρύτερου οικογενειακού
τους περιβάλλοντος (παππούς, γιαγιά, θείος, θεία, νονός, νονά, ξαδέλφια, κοκ), ζ) τρεις (3) τουλάχιστον τρόπους επικοινωνίας ανάµεσα στους ανθρώπους, η) δύο (2) τουλάχιστον διαφορές
αναφορικά µε την επικοινωνία όπως πραγµατοποιείται ανάµεσα αποκλειστικά σε ανθρώπους και
ανάµεσα σε ανθρώπους και ΜΜΕ, θ) δύο τουλάχιστον ‘προβλήµατα’ που µπορεί να δηµιουργήσει η διαφήµιση στις σχέσεις των ανθρώπων σε µια οικογένεια.
2η Ενότητα: ∆ιατροφή (Τροφή και τρόφιµα, οµάδες τροφίµων, φρούτα και χορταρικά, δηµητριακά και ψωµί, κρέας/ όσπρια/ ψάρια, λίπη και έλαια, γλυκά/ ποτά, ροφήµατα, σχεδιασµός
γευµάτων)
Κριτήρια:
Αναγνωρίζουν: α) δύο (2) τουλάχιστον λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η διατροφή, β)
αναγνωρίζουν τρία (3) τουλάχιστον µέρη της τροφικής αλυσίδας (πχ. υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες) καθώς και παραδείγµατα από την καθηµερινή τους ζωή, γ) δύο (2) τουλάχιστον προϊόντα
που προέρχονται από το γάλα καθώς και από δύο παράγωγα τους (πχ. διαφορετικά είδη τυριού,
βουτύρου, κοκ), δ) από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικά φρούτα για κάθε εποχή, ε) σε εκπαιδευτική επίσκεψη στη λαϊκή της γειτονιάς τουλάχιστον τέσσερα (4) διαφορετικά φρούτα, στ)

δύο (2) τουλάχιστον επαγγέλµατα που συνδέονται µε την παραγωγή, τεχνολογία, βιοµηχανία,
διανοµή των φρούτων (πχ. γεωργός, γεωπόνος, κοκ), ζ) δύο (2) τουλάχιστον συστατικά που
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή του ψωµιού, η) τρία (3) τουλάχιστον διαφορετικά είδη
κρέατος που καταναλώνουν, θ) δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους που χρησιµοποιούνται για να µαγειρευτεί το κρέας και τις διαφορές τους, ι) δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικά έλαια και τη χρήση τους στη καθηµερινή διατροφή, ια) δύο (2) τουλάχιστον λόγους για τους οποίους πρέπει να µην καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες από λίπη (πχ. χαµηλή θρεπτική αξία,
παχυσαρκία), ιβ) τέσσερα (4) τουλάχιστον προϊόντα που προέρχονται από την κατηγορία γλυκίσµατα/ ροφήµατα/ ποτά, καθώς και δύο (2) τουλάχιστον από τις αρνητικές τους συνέπειες (πχ.
επίδραση στα δόντια, χαµηλή θρεπτική αξία, παχυσαρκία), ιγ) τρία (3) τουλάχιστον από τα ηµερήσια γεύµατα µιας οικογένειας (πχ. πρωινό, δεκατιανό, µεσηµεριανό, κοκ) και περιγράφουν το
περιεχόµενο τους µε βάση τις οµάδες τροφίµων που ανήκουν τα συστατικά τους.
3η Ενότητα: Αγωγή υγείας (ατοµική υγιεινή, στοµατική υγιεινή, κάπνισµα/ οινόπνευµα, φαρµακείο/ φάρµακα)
Κριτήρια:
Αναγνωρίζουν: α) τρία (3) τουλάχιστον µέρη του σώµατος που πρέπει να φροντίζουν καθηµερινά (πχ. δόντια, µαλλιά και χέρια) καθώς και τους αντίστοιχους τρόπους φροντίδας (πχ. βουρτσίζουν τα δόντια, χτενίζουν τα µαλλιά, πλένουν τα χέρια), β) δύο (2) τουλάχιστον τρόπους να καταπολεµήσουν την ένταση που νιώθουν µερικές φορές (ύπνος, µουσική, περίπατος), γ) δύο τρόπους που χρειάζονται για την σωστή φροντίδα των δοντιών (πχ. καθηµερινό βούρτσισµα και επισκέψεις στον οδοντογιατρό), καθώς και δύο (2) από τις παρενέργειες της έλλειψης φροντίδας
(πχ. ουλίτιδα, πέτρα, τερηδόνα, κοκ).
4η Ενότητα: Πρόληψη ατυχηµάτων (σπίτι και δηµόσιος χώρος, κυκλοφοριακή αγωγή, ατυχήµατα στο δρόµο)
Κριτήρια:
Αναγνωρίζουν: α) τρεις (3) τουλάχιστον από τις δυσµενείς επιπτώσεις που έχει το κάπνισµα
στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων (υγεία, µυρωδιά που έχουν τα ρούχα, οικονοµική επίπτωση, κοκ), β) δύο (2) τουλάχιστον τρόπους για να κάνουν έναν άνθρωπο να ξεκινήσει και να σταµατήσει το κάπνισµα, γ) δύο (2) τουλάχιστον οµοιότητες ή διαφορές ανάµεσα στο ενεργητικό
και παθητικό κάπνισµα, δ) δύο (2) τουλάχιστον από τις δυσµενείς επιπτώσεις του αλκοολισµού
(πχ. υγεία, οικονοµική επιβάρυνση, κατά τη διάρκεια της οδήγησης), ε) µια (1) τουλάχιστον βα-

σική διαφορά ανάµεσα στην χρήση (στην υγεία, για κοινωνικούς σκοπούς, παράδοση, κοκ) και
την κατάχρηση αλκοόλ, στ) δύο (2) τουλάχιστον µηνύµατα από τα ΜΜΕ που µεταδίδουν µηνύµατα αντικαπνιστικά και κατά του αλκοολισµού.
5η Ενότητα: Κατοικία (σηµασία για τον άνθρωπο, ιστορική εξέλιξη, Ελληνική παραδοσιακή
κατοικία, τύποι και µορφές κατοικίας, λειτουργικότητα και αισθητική χώρων κατοικίας, εξοπλισµός κατοικίας, υγιεινή κατοικίας)
Κριτήρια:
Αναγνωρίζουν: α) δύο (2) τουλάχιστον λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι ζουν σε κατοικίες
σήµερα (και όχι πχ. σε σπηλιές), β) την κατοικία και την περιγράφουν σε µία (1) τουλάχιστον
διαφορετική ιστορική στιγµή (πχ. η κατοικία στην Αρχαία Ελλάδα, Ρώµη, Μεσοποταµία, την
περίοδο της Ελληνικής επανάστασης, κοκ), γ) τρία (3) τουλάχιστον µέρη (µέσα από εικονογράφηση) της Ελληνικής παραδοσιακής κατοικίας (κήπος, χρώµατα, µπαλκόνια, εσωτερική διαρρύθµιση, κοκ), δ) δύο (2) τουλάχιστον τύπους κατοικίας (αστική, αγροτική) και δύο (2) τουλάχιστον µορφές (µονοκατοικία, πολυκατοικία), καθώς και από 2 πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους, ε) τέσσερις (4) τουλάχιστον από τους χώρους κατοικίας καθώς και τη χρήση (λειτουργικότητα) τους, στ) τρία (3) τουλάχιστον µέρη του ιδιαίτερου εξοπλισµού σε καθέναν από
τους χώρους της κατοικίας καθώς και από ένα (1) ιδιαίτερο στοιχείο που µαρτυράει την αισθητική του κάθε χώρου (πχ. πίνακες, φωτισµός, χρώµατα, κοκ).
6η Ενότητα: Ενδυµασία (σηµασία για τον άνθρωπο, ιστορική εξέλιξη, τύποι ένδυσης, πρώτες
ύλες, κριτήρια επιλογής και υγιεινή ενδυµασίας)
Κριτήρια:
Αναγνωρίζουν: α) δύο (2) τουλάχιστον λόγους για τους οποίους η ενδυµασία είναι πολύ σηµαντική (βιολογική, αισθητική, κοινωνική, κοκ), β) δύο (2) τουλάχιστον διαφορές ανάµεσα στην
ενδυµασία σήµερα και κατά τους προϊστορικούς χρόνους, στην Αρχαία Ελλάδα, την Βυζαντινή
περίοδο, κοκ, γ) τρία (3) τουλάχιστον από τα µέρη της ενδυµασίας τους (πχ. γιακάς, κουµπιά,
µανίκια, τσέπες) καθώς και τις ανάγκες που εξυπηρετούν, δ) µια (1) τουλάχιστον ενδυµασία
προσαρµοσµένη κατάλληλα στις ανάγκες κάθε εποχής (πχ. παλτό το χειµώνα, µαγιό το καλοκαίρι, αδιάβροχο την εποχή του φθινοπώρου, κοκ), ε) δύο (2) τουλάχιστον από τα κριτήρια που
χρησιµοποιούν όταν αγοράζουν ρούχα (πχ. οικονοµικά κριτήρια, µόδα, ανάγκες που καλύπτουν,
κοκ), στ) δύο (2) τουλάχιστον τρόπους µε τους οποίους µπορούν να διατηρήσουν την κατάλληλη

υγιεινή στα ρούχα (ενδυµασία) τους (πχ. αερισµό, βούρτσισµα, πλύσιµο, ναφθαλίνη το καλοκαίρι για τα χειµωνιάτικά, κοκ)
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σχηµατίστηκαν πέντε ενότητες από την ύλη που περιέχει η Α’ Γυµνασίου. Το άθροισµα
από τις 5 ενότητες µπορεί, πχ., να είναι το 100, µε 20 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα
(για µαθητές/ τριες που µπορούν να διδαχθούν την ύλη στο σύνολο της). Μπορεί ακόµα να είναι
το 20, µε 4 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα. Η στοχοθέτηση για κάθε µαθητή/ τρια
µπορεί επίσης να είναι εξατοµικευµένη. Ενδεικτικά και για µαθητές/ τριες που µπορούν να καλύψουν ολόκληρη την ύλη, η βαθµολογία π.χ. του Οκτωβρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 1 και 2. Αντίστοιχα, του Φεβρουαρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 3 και 4 και του
Ιουνίου της ενότητας 5.
1η Ενότητα: α) Βασικές έννοιες πληροφορικής, β) ∆οµή πληκτρολογίου, γ) ∆ιάταξη οθόνης.
Κριτήρια:
1α: Βρίσκει το απτικό πληκτρολόγιο ή µεγενθυτικό φακό και χρησιµοποιεί µε επιτυχία τουλάχιστον τα µισά από τα πλήκτρα
1β: Αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον από τα παρακάτω και να καταλαβαίνει τη σχέση τους (bit, byte,
πληροφορία και δεδοµένο).
1γ: Βρίσκει τα 2/3 τουλάχιστον από τα πλήκτρα πάνω στο πληκτρολόγιο.
1δ: Μεταφέρει το ποντίκι σε 5 διαφορετικά σηµεία πάνω στην οθόνη.
2η Ενότητα: α) ∆οµή ηλεκτρονικού υπολογιστή [1: ∆οµή κεντρικής µονάδας µε ALU & ME,
καθώς και καταχωρητές δεδοµένων (αριθµητικών και πράξης) και σηµάτων, 2: Περιφερειακές
µονάδες µε εκτυπωτή, οθόνη, ποντίκι, scanner, 3: Μέσα αποθήκευσης µε floppy, CD, κοκ], και
β) αναζήτηση.
Κριτήρια:
2α1: Αναγνωρίζει 1 τουλάχιστον βασικό στοιχείο (ALU & ME), έναν τουλάχιστον καταχωρητή,
καθώς και την εργασία που επιτελούν. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία και καταχωρητές που
ενεργοποιούνται στο άνοιγµα και κλείσιµο του υπολογιστή, καθώς και τη χρονική τους αλληλουχία (πχ. πρώτα η εντολή στον καταχωρητή σηµάτων και µετά στη µονάδα ελέγχου).
2α2: Αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον από τις περιφερειακές µονάδες. Αναγνωρίζει ποιες είναι µονάδες εισόδου και εξόδου αντίστοιχα.

2α3: Αναγνωρίζει 2 τουλάχιστον µέσα αποθήκευσης και µπορεί να αποθηκεύσει αρχεία σε αυτά
(πχ. floppy, CD, κοκ)
2β: Αναζητά και ανακαλεί 3 τουλάχιστον αρχεία από τα µέσα αποθήκευσης που εξετάστηκαν
στο 2α3.
3η Ενότητα: α) ∆υαδικό/ Εξαδικό/ Οκταδικό/ ∆εκαεξαδικό Σύστηµα, β) Γλώσσα προγραµµατισµού (ιστορική αναδροµή), γ) ∆ακτυλογράφηση.
Κριτήρια:
3α: Μετατρέπει 3 τουλάχιστον νούµερα από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστηµα.
3β: Ονοµατίζει µία τουλάχιστον γλώσσα προγραµµατισµού σε κάθε γενιά.
3γ: ∆ακτυλογραφεί µια παράγραφο, µε 3 τουλάχιστον προτάσεις, µε όχι περισσότερα από 3 ορθογραφικά λάθη συνολικά.
4η Ενότητα: α) Είδη υπολογιστών, ως προς τα: 1) µεγέθη και 2) ταχύτητες.
Κριτήρια:
4α: Αναγνωρίζει 2 τουλάχιστον διαφορές από 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διαφέρουν σε
µέγεθος.
4β: Αναγνωρίζει 2 τουλάχιστον διαφορές από 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διαφέρουν σε
ταχύτητα.
5η Ενότητα: Λογισµικό. Κατηγορίες προγραµµάτων.
Κριτήρια:
5α: Αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον κατηγορίες λογισµικού.
5β: Αναφέρει 2 τουλάχιστον προγράµµατα για καθεµιά από τις παραπάνω 5 κατηγορίες (του
5α).
6η Ενότητα: Word
Κριτήρια:
6α: Μορφοποιεί ένα κείµενο µιας παραγράφου, εκτελώντας σωστά τουλάχιστον πέντε (5) εντολές (διάστηµα, γραµµατοσειρά, µέγεθος γραµµατοσειράς, bold, italics, margins, κοκ)
6β: Εµφανίζει και κλείνει από την οθόνη µία (1) τουλάχιστον εργαλειοθήκη (χρωµάτων, σχηµάτων, κοκ)
6γ: Επιλογή αντικειµένου ή κειµένου και χρήση των συνδυασµών αποκοπή-επικόλληση και αντιγραφή-επικόλληση, δύο (2) τουλάχιστον φορές

6δ: Χρησιµοποιεί τον ορθογραφικό έλεγχο σε µία (1) παράγραφο. Βρίσκει και αντικαθιστά τουλάχιστον µία (1) λέξη που δεν είναι σωστή ορθογραφικά
6. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Με βάση τα αναλυτικά προγράµµατα, σχηµατίστηκαν οι έξι ενότητες που διδάσκονται
στην Α τάξη του Γυµνασίου. Μπορεί, π.χ., η µέγιστη βαθµολογία να είναι το 60, µε 10 βαθµούς
να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα (ή το 20, µε 3,33 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα).
Η στοχοθέτηση για κάθε µαθητή/ τρια µπορεί να είναι εξατοµικευµένη. Ενδεικτικά και για µαθητές/ τριες που µπορούν να καλύψουν όλη την ύλη, η βαθµολογία Οκτωβρίου µπορεί να είναι ο
Μ.Ο των ενοτήτων 1 και 2. Αντίστοιχα, του Φεβρουαρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων
3 και 4 και του Ιουνίου ο Μ.Ο των 5 και 6.
1η Ενότητα: Αθλοπαιδιές µε: α) βασική τεχνική, β) κανονισµούς, γ) κινητικές δεξιότητες, δ)
φυσική κατάσταση (αντοχή, δύναµη, ταχύτητα, ROM), ε) βασικές γνώσεις υγιεινής, στ) πρώτες
βοήθειες, ζ) σηµασία κανονισµών
Κριτήρια:
1α: Αναγνωρίζει τρεις (3) βασικούς κανόνες στην τεχνική της καλαθοσφαίρισης καθώς και τις
παραβάσεις αυτών (π.χ. χειρισµός µπάλας-βήµατα, αµυντική κίνηση-φάουλ).
1β: Αναγνωρίζει τους βασικούς κανονισµούς σε τρία (3) τουλάχιστον αγωνίσµατα (πχ. καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, boccia, slalom) και απαντά σε τρεις (3) τουλάχιστον ερωτήσεις αναφορικά µε τους βασικούς αυτούς κανονισµούς.
1γ: Μέσα από την συµµετοχή στα µαθήµατα φυσικής αγωγής µε έµφαση στις αθλοπαιδιές, αναπτύσσει την αδρή κίνηση και την ισορροπία. Πιο συγκεκριµένα, βελτίωση κατά µία (1) τουλάχιστον µονάδα σε ένα παράγοντα του GMFM, συγκριτικά µε την προηγούµενη µέτρηση (αδρή
κίνηση). Στέκεται όρθιος/ α (ή καθιστοί) ένα (1) παραπάνω δευτερόλεπτο συγκριτικά µε προηγούµενη µέτρηση (στατική ισορροπία). Περπατά (ή µετακινείται µε το καρότσι) µια απόσταση
10 µέτρων, κρατώντας ένα αντικείµενο (π.χ. µια µπάλα) στο χέρι (δυναµική ισορροπία).
1δ: Μέσα από την συµµετοχή στα µαθήµατα φυσικής αγωγής µε έµφαση στις αθλοπαιδιές, αναπτύσσει την αντοχή, δύναµη, ταχύτητα και ROM. ΑΝΤΟΧΗ-Βελτίωση 5-10% στο 6 min walkrun test, συγκριτικά µε την προηγούµενη µέτρηση (περπατώντας, τρέχοντας, συνδυασµό περπάτηµα/ τρέξιµο, ή απλά µετακινώντας το καρότσι). ∆ΥΝΑΜΗ-Βελτίωση 10% στην δοκιµασία
δύναµης (πχ. 5-10% αύξηση των επαναλήψεων µε λάστιχα, 10% αύξηση της ένδειξης µε φορητή

ισοµετρική δοκιµασία, 10% αύξηση της απόστασης που καλύπτει από τα χέρια (ή στόµα) τους
το βελάκι, φασουλοσάκουλο, µπαλάκι, προς το στόχο). ΤΑΧΥΤΗΤΑ-Βελτίωση 5-10% στο χρόνο που χρειάζεται για να καλύψουν µια απόσταση 20 έως 50 µέτρων (τρέχοντας, περπατώντας ή
µε το καρότσι). ROM-Αύξηση 5-10% στο ROM, σε βασικές αρθρώσεις, όπως µετρούνται µε
γωνιόµετρο (ώµοι, γόνατα, αγκώνες καρποί).
1ε: Αναγνωρίζει τρία (3) βασικά πράγµατα που πρέπει να κάνουν (ή να κάνουν µε τη βοήθεια
φροντιστών), µετά από µία (1) ώρα φυσικής δραστηριότητας (πχ. να πλένουν τα χέρια τους, να
αλλάζουν την ιδρωµένη µπλούζα τους, να πλένονται σε όλο το σώµα αν είναι δυνατόν, να αλλάζουν κάλτσες και παπούτσια, κοκ).
1στ: Αναγνωρίζει δύο (2) βασικά πράγµατα που πρέπει να κάνουν αν τραυµατιστούν οι ίδιοι ή
κάποιος συµµαθητής τους (π.χ. καθαρισµός πληγής, ιώδιο, οινόπνευµα, πάγο σε διάστρεµµα,
ακινησία σε πιθανά κατάγµατα, κοκ), καθώς και δύο (2) βασικά πράγµατα που δεν πρέπει να
κάνουν (π.χ. να µη δώσουν σηµασία, να αφήσουν την πληγή χωρίς καθαρισµό, µετακίνηση σε
περίπτωση επιληπτικής κρίσης συµµαθητή τους, κοκ).
1ζ: Αναφέρει τρεις (3) τουλάχιστον λόγους για τους οποίους έχει σηµασία να εφαρµόζουν πιστά
τους κανονισµούς (π.χ. σεβασµός, ισοτιµία, ενδιαφέρον, σταθερότητα σε δυσκολίες και όρια,
θεατές που παρακολουθούν, κοκ).
2η Ενότητα: Κλασικός Αθλητισµός
Κριτήρια:
2α: Αναγνωρίζει δύο (2) βασικούς κανόνες στην τεχνική των δρόµων καθώς και τις παραβάσεις
αυτών (π.χ. αφετηρία σε δρόµους ταχύτητας-σε τρεις χρόνους καθώς και σε δρόµους αντοχής-σε
δύο χρόνους, µετακίνηση σε συγκεκριµένους διαδρόµους στα αγωνίσµατα ταχύτητας-κουλουάρ,
κοκ).
2β: Αναγνωρίζει τους βασικούς κανονισµούς σε δύο (2) τουλάχιστον αγωνίσµατα (π.χ. ακοντισµός, άλµα σε µήκος, κοκ) και απαντά σε δύο (2) τουλάχιστον ερωτήσεις αναφορικά µε τους
βασικούς αυτούς κανονισµούς (π.χ. χρόνος που απαιτείται για να εκτελέσουν την προσπάθεια
τους οι αθλητές, πόσες προσπάθειες εκτελούν οι αθλητές που προκρίνονται σε τελικούς σε µεγάλες διοργανώσεις, κοκ).
2γ: Μέσα από την συµµετοχή τους στα µαθήµατα φυσικής αγωγής µε έµφαση στον κλασικό αθλητισµό, αναπτύσσει την αδρή κίνηση και την ισορροπία. Ίδια µε 1γ.

2δ: Μέσα από την συµµετοχή τους στα µαθήµατα φυσικής αγωγής µε έµφαση στον κλασικό αθλητισµό, αναπτύσσει την αντοχή, δύναµη, ταχύτητα και ROM. Ίδια µε 1δ.
2ε: Αναφέρει τρεις (3) τουλάχιστον λόγους για τους οποίους έχει σηµασία να εφαρµόζουν πιστά
τους κανονισµούς (π.χ. σεβασµός, ισοτιµία, ενδιαφέρον, σταθερότητα σε δυσκολίες και όρια,
θεατές που παρακολουθούν, κοκ)
2στ: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον αγωνίσµατα των Αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων, και τις
πιθανές διαφορές τους µε τα αντίστοιχα σηµερινά Ολυµπιακά αγωνίσµατα
3η Ενότητα: Γυµναστική
Κριτήρια:
3α: Μέσα από την συµµετοχή τους στα µαθήµατα φυσικής αγωγής µε έµφαση στη γυµναστική
(ενόργανη, ρυθµική, ελεύθερη, ορθοσωµική, χαλάρωση, αναπνευστική), να αναπτύσσουν την
αδρή κίνηση και την ισορροπία. Ίδια µε 1γ και 2γ.
3β: Μέσα από την συµµετοχή τους στα µαθήµατα φυσικής αγωγής µε έµφαση στη γυµναστική,
αναπτύσσουν την αντοχή. Ίδια µε 1δ και 2δ.
3γ: Μέσα από την συµµετοχή τους στα µαθήµατα φυσικής αγωγής µε έµφαση στη γυµναστική,
αναφέρουν τρεις (3) τουλάχιστον λόγους για τους οποίους έχει σηµασία να εφαρµόζουν πιστά
τους κανονισµούς (πχ. σεβασµός, ισοτιµία, ενδιαφέρον, σταθερότητα σε δυσκολίες και όρια, θεατές που παρακολουθούν, κοκ-Ίδιο µε 1ζ).
4η Ενότητα: Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
Κριτήρια:
4α: Αναγνωρίζουν το µουσικό µέτρο σε δύο (2) τουλάχιστον Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
4β: Μέσα από την συµµετοχή τους στα µαθήµατα φυσικής αγωγής µε έµφαση στους Ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς, αναπτύσσουν την αδρή κίνηση και την ισορροπία. Πιο συγκεκριµένα,
βελτίωση κατά µία (1) τουλάχιστον µονάδα σε ένα παράγοντα του GMFM, συγκριτικά µε την
προηγούµενη µέτρηση (αδρή κίνηση). Στέκονται όρθιοι (ή καθιστοί) ένα (1) παραπάνω δευτερόλεπτο συγκριτικά µε προηγούµενη µέτρηση (στατική ισορροπία). Περπατούν (ή µετακινείται
µε το καρότσι) µια απόσταση 10 µέτρων, κρατώντας ένα αντικείµενο (πχ. µια µπάλα) στο χέρι
(δυναµική ισορροπία). Ίδια µε 1γ, 2γ και 3α.
4γ: Αναγνωρίζουν δύο (2) τουλάχιστον τοπικές ενδυµασίες και τους χορούς µε τους οποίους έχουν σχέση (π.χ. ποντιακή στολή µε τον πυρρίχιο χορό).

5η Ενότητα: παιχνίδια
Κριτήρια:
5α: Αναφέρουν τρεις (3) τουλάχιστον λόγους για τους οποίους έχει σηµασία να εφαρµόζουν πιστά τους κανονισµούς (π.χ. σεβασµός, ισοτιµία, ενδιαφέρον, σταθερότητα σε δυσκολίες και όρια, θεατές που παρακολουθούν, κοκ). Ίδια µε 1ζ, 2ε, 3γ.
5β: Αναγνωρίζουν τους βασικούς κανονισµούς σε τρία (3) τουλάχιστον παραδοσιακά παιχνίδια
(πχ. βελάκια, slalom, αµπάριζα, µαντηλάκι) και απαντούν σε δύο (2) τουλάχιστον ερωτήσεις αναφορικά µε τους βασικούς αυτούς κανονισµούς.
5γ: Μέσα από την συµµετοχή τους στα µαθήµατα φυσικής αγωγής µε έµφαση στα παιχνίδια,
αναπτύσσουν την αδρή κίνηση και την ισορροπία. Πιο συγκεκριµένα, βελτίωση κατά µία (1)
τουλάχιστον µονάδα σε ένα παράγοντα του GMFM, συγκριτικά µε την προηγούµενη µέτρηση
(αδρή κίνηση). Στέκονται όρθιοι (ή καθιστοί) ένα (1) παραπάνω δευτερόλεπτο συγκριτικά µε
προηγούµενη µέτρηση (στατική ισορροπία). Περπατά (ή µετακινείται µε το καρότσι) µια απόσταση 10 µέτρων, κρατώντας ένα αντικείµενο (π.χ. µια µπάλα) στο χέρι (δυναµική ισορροπία).
Ίδια µε 1γ, 2γ, 3α, 4β.
6η Ενότητα: Κολύµβηση
6α: Επιπλέουν µε βοήθηµα για 1 λεπτό. Επιπλέουν χωρίς βοήθηµα για 1 λεπτό.
6β: Αλλάζουν θέση από ανάσκελα σε ύπτια και αντίστροφα.
6γ: Προωθούνται µε βοήθηµα για 10 συνεχόµενα µέτρα. Προωθούνται χωρίς βοήθηµα για 10
συνεχόµενα µέτρα.
6δ: Γνωρίζουν δύο (2) τουλάχιστον βασικούς κανόνες ασφαλείας µέσα στο χώρο της πισίνας
(π.χ. παρουσία ναυαγοσώστη, δεν τρέχουµε, θέση βοηθών για την ασφαλή µεταφορά από και
προς το νερό, κοκ).
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Α∆ΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΕΠ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εγκεφαλική Παράλυση (ΕΠ) είναι µια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τα
κινητικά κέντρα καθώς και τα κέντρα κινητικού ελέγχου του εγκεφάλου (p.133) (Κουτσούκη,
2001). Αποτέλεσµα της νευρολογικής διαταραχής είναι η δυσκολία στην εκτέλεση απλών και
καθηµερινών κινήσεων που ποικίλλουν ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος
της βλάβης. Ταξινοµείται µε βάση την ανατοµική θέση σε ηµιπληγία, µονοπληγία, διπληγία,
τετραπληγία, παραπληγία, καθώς και µε βάση τις διαταραχές του µυϊκού τόνου, σε
σπαστικότητα, αθέτωση, αταξία, υποτονία, δυσκαµψία, τρόµος και µεικτές µορφές
(Σωτηριάδη, 1993). Σε κάθε περίπτωση, τα άτοµα µε ΕΠ εµφανίζουν διαταραχές στον
κινητικό έλεγχο, φτωχή ισορροπία, κιναισθητικά ελλείµµατα, δυσκολίες στην λεπτή και αδρή
κίνηση, κοκ.
Η αδρή κίνηση, ειδικότερα, των ατόµων µε ΕΠ έχει εξεταστεί στο παρελθόν από
διαφορετικούς ερευνητές (Russell και συν, 1989; Kourtessis & Reid, 1997; Nordmark,
Hagglund & Jarnio, 1997; Russell και συν, 2000; Ketelaar και συν, 2001; Liao & Hwang,
2003; Ostensjo, Brogren, Carlberg, & Vollestad, 2004). Συγκεκριµένα, οι Russell και
συνεργάτες (1989) χρησιµοποίησαν το GMFM-88 για να αξιολογήσουν 111 ασθενείς - παιδιά
µε ΕΠ, από τα οποία το 45% είχαν φυσιολογική νοηµοσύνη. Γονείς και θεραπευτές
κατέγραφαν για 2 εβδοµάδες την λειτουργικότητα των παιδιών. Οι Russell και συν, (1989)
υποστήριξαν ότι το GMFM-88 µπορούσε να καταγράψει τις αλλαγές στην αδρή
κινητικότητα παιδιών µε ΕΠ.
Οι Nordmark και συνεργάτες (1997) εξέτασαν την αξιοπιστία του Gross Motor
Function Measure (GMFM-88). Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το GMFM-88 είναι ένα
ερευνητικό εργαλείο που περιέχει 5 παράγοντες-dimensions, που µετρούν την αδρή
κινητικότητα σε παιδιά µε ΕΠ (1: rolling-κυλίσµατα, 2: sitting-καθίσµατα, 3: crawling/
kneeling-ερπησµός, 4: standing-στάση, 5: walking/ running/ jumping-περπάτηµα/ τρέξιµο/
άλµα). Περιέχει 88 δοκιµασίες, οµαδοποιηµένες για να αντιπροσωπεύουν τις παραπάνω 5
ευδιάκριτες περιοχές της αδρής κινητικότητας. Κάθε δοκιµασία βαθµολογείται µε µια
τετραβάθµια κλίµακα, µε το 0 να αντιπροσωπεύει τη µικρότερη δυνατή βαθµολογία και το 3
τη µεγαλύτερη.
Οι Nondmark και συνεργάτες (1997) εξέτασαν 3 παιδιά µε ΕΠ (σπαστική διπληγία)
ηλικίας 4, 5, και 9 ετών, µε διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας, τα οποία
βιντεοσκοπήθηκαν επί 20΄ σε ορισµένες από τις δυσκολότερες δοκιµασίες του GMFM-88. Το
βίντεο παρατηρήθηκε ατοµικά και βαθµολογήθηκε από 15 φυσιοθεραπευτές, οι οποίοι

εκτίµησαν την αδρή κίνηση των παιδιών για δεύτερη φορά, ύστερα από 6 µήνες. Κανένας
από τους 15 φυσιοθεραπευτές δεν είχε χρησιµοποιήσει το GMFM-88 πριν την πρώτη
εκτίµηση ή ανάµεσα στην πρώτη και δεύτερη εκτίµηση. Σύµφωνα µε τους Nondmark και
συνεργάτες (1997), τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια και στις δυο εκτιµήσεις, αποδεικνύοντας
ότι το GMFM-88 είναι ένα χρήσιµο και αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο για την εκτίµηση της
αδρής κινητικότητας των παιδιών µε ΕΠ.
Οι Kourtessis και Reid (1997) εξέτασαν τις γνώσεις και την επιδεξιότητα παιδιών, µε
και χωρίς ΕΠ καθώς και άλλες κινητικές αναπηρίες, αναφορικά µε την σύλληψη ενός
αντικειµένου. Συγκεκριµένα, εξέτασαν 32 συνολικά παιδιά, από τα οποία 16 είχαν ΕΠ,
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δισχιδή ράχη κτλ. Εξετάστηκαν επίσης και 16 παιδιά χωρίς
κινητικές αναπηρίες, που αποτέλεσαν την οµάδα ελέγχου. Η ικανότητα σύλληψης
αξιολογήθηκε σε πενταβάθµια κλίµακα. Συνολικά οι µαθητές αξιολογήθηκαν σε 15
προσπάθειες και οι Kourtessis και Reid (1997) βρήκαν ότι: α) τα παιδιά χωρίς κινητικές
αναπηρίες είχαν καλύτερες επιδόσεις στη σύλληψη της µπάλας, συγκριτικά µε τα συνοµήλικά
τους µε αναπηρία, β) τα µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά, χωρίς αναπηρία, είχαν καλύτερες
επιδόσεις από τα µικρότερα σε ηλικία παιδιά, χωρίς αναπηρία, και γ) τα παιδιά µε κινητικές
αναπηρίες που περπατούσαν είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά µε κινητικές αναπηρίες
που βρίσκονταν σε αναπηρικό αµαξίδιο. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι οι γνώσεις και η
επιδεξιότητα δεν αναπτύσσονται µε τον ίδιο ρυθµό και οι αδυναµίες που µπορεί να
εµφανίζουν τα παιδιά µε κινητικές αναπηρίες δεν ανταποκρίνονται στις γνώσεις που έχουν.
Οι Russell και συνεργάτες (2000) εξέτασαν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του
προσαρµοσµένου GMFM-66, που περιέχει 66 δοκιµασίες. Παρατήρησαν τις επιδόσεις 537
παιδιών που χωρίστηκαν ανάλογα µε την ηλικία και τη σοβαρότητα της κινητικής τους
αναπηρίας. Οι Russell και συνεργάτες (2000) βρήκαν ότι µε το GMFM-66 εξασφαλίζεται
καλύτερα η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης των παιδιών, συγκριτικά µε το GMFM-88.
Οι Ketelaar και συν, (2001) εξέτασαν την επίδραση δύο προγραµµάτων
φυσικοθεραπείας στην αδρή κινητικότητα παιδιών, ηλικίας 2 έως 7 χρονών, µε ΕΠ. Το πρώτο
πρόγραµµα: α) φυσικοθεραπείας ήταν περισσότερο παραδοσιακό, µε έµφαση στα Θεµελιώδη
Κινητικά Πρότυπα, ενώ το δεύτερο πρόγραµµα β) ήταν πιο ελεύθερο, µε έµφαση στην
αυτενέργεια των µαθητών κατά την διάρκεια της κίνησης. Η αδρή κίνηση των µαθητών
εξετάστηκε µε το Gross Motor Function Measure GMFM-88, στην αρχή, κατά την διάρκεια
και το τέλος του προγράµµατος. Οι Ketelaar και συν , (2001) βρήκαν ότι η αδρή κίνηση
βελτιώθηκε σηµαντικά και στις δύο οµάδες που δεν εµφάνιζαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ
τους. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η βελτίωση στην αδρή κίνηση οφειλόταν όχι στο

διαφορετικό πρόγραµµα που ακολουθήθηκε, αλλά στη συνεχή συνεργασία µε τα παιδιά και
τους γονείς.
Οι Liao και Ηwang, (2003) µέτρησαν 15 παιδιά µε ΕΠ, χρησιµοποιώντας το GMFM88 (6 αγόρια και 9 κορίτσια), ηλικίας 5–12 χρόνων, ικανά να σταθούν όρθια και να
περπατήσουν ανεξάρτητα. Τα 15 παιδιά ταξινοµήθηκαν σε άτοµα µε σπαστική διπληγία,
σπαστική ηµιπληγία, ή αταξία. Ο σκοπός της µελέτης ήταν να ερευνήσει τη συσχέτιση
ανάµεσα στην ισορροπία και την ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας. Οι ερευνητές κατέληξαν
ότι ο έλεγχος της στάσης µαζί µε την αίσθηση του σώµατος, µπορεί να είναι ένας από τους
παράγοντες που περιορίζουν την κινητική ικανότητα σε παιδιά µε ΕΠ.
Οι Ostensjo και συνεργάτες (2004) εξέτασαν 95 παιδιά µε ΕΠ (55 αγόρια και 40
κορίτσια), ηλικίας 58 µηνών, τα οποία έµεναν σε 5 περιοχές της ΝΑ Σουηδίας. Οι
συµµετέχοντες χωρίστηκαν µε βάση τον τύπο της ΕΠ σε: ηµιπληγία (n=19), σπαστική
διπληγία (n=40), αταξική διπληγία (n=4), σπαστική τετραπληγία (n=16), δυσκινησία (n=9)
και µεικτού τύπου (n=7). Η σπαστικότητα µετρήθηκε µε την κλίµακα Ashworth (MAS), το
Παθητικό Εύρος Κίνησης (ROM) µε ένα πλαστικό γωνιόµετρο, τα Εκλεκτικά Προβλήµατα
Κινητικού Ελέγχου µε τη κλίµακα Εκλεκτικού Κινητικού Ελέγχου (Selective Motor ControlSMC). Χρησιµοποιήθηκε το GMFM-66 για την εξέταση της αδρής κινητικότητας και τέλος,
η κλίµακα Functional Skills για την εκτίµηση της λειτουργικότητας των παιδιών στην
αυτοεξυπηρέτηση, στην κίνηση και στις κοινωνικές λειτουργίες. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι
χρειάζονται επιπλέον µετρήσεις στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
αδρή κίνηση, µέσα από τις καθηµερινές λειτουργίες, σε µικρά παιδιά µε ΕΠ.
Η εφαρµογή του GMFM-88 έχει παρουσιαστεί εκτεταµένα διεθνώς, αναφορικά µε την
εξέταση της αδρής κινητικότητας σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ). Από την εξέταση
της βιβλιογραφίας, βρέθηκε µόνο µία πρόσφατη δηµοσιευµένη µελέτη που χρησιµοποίησε το
GMFM-88 σε Ελληνικό πληθυσµό. Συγκεκριµένα, οι Κάνδραλη και συνεργάτες (2006)
εξέτασαν την επίδραση παρεµβατικού προγράµµατος προσαρµοσµένης κινητικής αγωγής, σε
εφήβους µε σπαστική ηµιπληγία. Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι κινητικές δεξιότητες των
εφήβων, όπως µετρήθηκαν µε το GMFM-88, βελτιώθηκαν σηµαντικά.
Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να εµπλουτίσει την Ελληνική βιβλιογραφία,
αναφορικά µε την αδρή κινητικότητα των µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση γενικότερα. Πιο
συγκεκριµένα, αξιολογήθηκε µε το GMFM-88 η αδρή κινητικότητα µαθητών/ τριων µε
Εγκεφαλική Παράλυση (ΕΠ), και συγκρίθηκαν οι επιδόσεις µαθητών / τριων που διέφεραν
ανάλογα µε τη σοβαρότητα. Ο σκοπός του πρώτου µέρους της έρευνας ήταν να πιστοποιήσει

την εγκυρότητα των µετρήσεων της ερευνητικής οµάδας. Σε κάθε περίπτωση, αναµένονταν οι
µαθητές µε σοβαρότερη ΕΠ να έχουν χαµηλότερες επιδόσεις στο GMFM-88 από τους
µαθητές / τριες µε ελαφρότερη ΕΠ. Η ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν η σοβαρότητα της
αναπηρίας, µε δύο επίπεδα: α) µαθητές / τριες µε ελαφρά και β) σοβαρή ΕΠ. Οι εξαρτηµένες
µεταβλητές ήταν οι επιδόσεις στη συνολική βαθµολογία καθώς και στους πέντε παράγοντες
του GMFM-88 (1: rolling-κυλίσµατα, 2: sitting-καθίσµατα, 3: crawling/ kneeling-ερπησµός,
4: standing-στάση, 5: walking/ running/ jumping-περπάτηµα/ τρέξιµο/ άλµα).
Επιπλέον, εξετάστηκε η αδρή κινητικότητα των παιδιών µε ΕΠ, αναφορικά µε τις
νόρµες των Russell και συνεργατών (2002). Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η συνολική
βαθµολογία καθώς και η επίδοση των µαθητών στους πέντε παράγοντες του GMFM-88 (1:
rolling - κυλίσµατα, 2: sitting - καθίσµατα, 3: crawling / kneeling - ερπησµός, 4: standing στάση, 5: walking / running / jumping – περπάτηµα / τρέξιµο / άλµα). Η ανεξάρτητη
µεταβλητή ήταν η εθνικότητα, µε δύο επίπεδα, παιδιά µε ΕΠ από: α) την Ελλάδα και β) τον
Καναδά (νόρµες των Russell και συν., 2002).
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Συµµετέχοντες
Συνολικά, συµµετείχαν οκτώ (8) µαθητές / τριες, 5 αγόρια και 3 κορίτσια από Ειδικό
σχολείο του λεκανοπεδίου Αττικής, για άτοµα µε κινητικές αναπηρίες. Οι συµµετέχοντες
είχαν όλοι τους Εγκεφαλική Παράλυση (αταξία, ηµιπληγία, σπαστική διπληγία, σπαστική
τριπληγία, σπαστική τετραπληγία), φοιτούσαν σε ‘ειδικό’ σχολείο για παιδιά µε κινητικές
αναπηρίες, και η ηλικία τους κυµαίνονταν από 13 έως 21 χρόνων. Η κινητική τους
ταξινόµηση, µε βάση τις νόρµες των Russell και συνεργατών (2002), κυµαίνονταν από CL1
έως και CL5. Συνολικά, τα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα
1. Επιπλέον, οι επιδόσεις τους στους παράγοντες του GMFM-88, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2.
Ερευνητικό Εργαλείο
Το GMFM-88 περιέχει 5 παράγοντες που περιγράφουν την αδρή κίνηση σε παιδιά µε
Eγκεφαλική Παράλυση. Οι παράγοντες και οι αντίστοιχες δοκιµασίες, είναι: α) κυλίσµατα
(lying and rolling) µε 17 δοκιµασίες, β) καθιστή θέση (sitting) µε 20 δοκιµασίες, γ) έρπυσµαγονάτιση (crawling-kneeling) µε 14 δοκιµασίες, δ) στάση (standing) µε 13 δοκιµασίες και ε)
βάδιση, τρέξιµο και άλµα (walking-running-jumping) µε 24 δοκιµασίες. Κάθε µια από τις 88
δοκιµασίες βαθµολογείται σε τετραβάθµια κλίµακα, από: 0 (δεν ξεκινάει την κίνηση), 1
(ξεκινάει και ολοκληρώνει το 10% της δραστηριότητας, 2 (µερικώς εκτελεί από 10-100% της
δραστηριότητας, και 3 (εκτελεί συνολικά την δραστηριότητα). Η βαθµολογία σε κάθε

παράγοντα υπολογίζεται από το πηλίκο της βαθµολογίας του εξεταζόµενου προς την µέγιστη
δυνατή βαθµολογία στον συγκεκριµένο παράγοντα, εκφρασµένη επί τις %. Η συνολική
βαθµολογία υπολογίζεται σαν ποσοστό, από τον µέσο όρο του αθροίσµατος των σχετικών
ποσοστών, από κάθε ένα από τους πέντε παράγοντες του GMFM-88. Οι δοκιµασίες σε κάθε
παράγοντα είναι αυξανόµενης δυσκολίας. Όσο ψηλότερη είναι η βαθµολογία σε κάθε
δοκιµασία, τόσο αυξάνεται και η βαθµολογία του αντίστοιχου παράγοντα και, άρα τόσο
υψηλότερο το ποσοστό του δοκιµαζόµενου και η αδρή του κίνηση συνολικά. Τέλος, η
συνολική βαθµολογία αξιολογείται µε βάση την ηλικία του δοκιµαζόµενου και την κινητική
του ταξινόµηση, αναφορικά µε τις νόρµες των Russell και συνεργατών (2002).
∆ιαδικασία µέτρησης
Η ερευνητική οµάδα, η οποία ήταν υπεύθυνη για τις µετρήσεις, αποτελούνταν από
φοιτητές / τριες και διδάσκοντες του Κύκλου Σπουδών της Προσαρµοσµένης Κινητικής
Αγωγής. Αρχικά, η ερευνητική οµάδα ήρθε σε συνεννόηση µε τη διεύθυνση του Ειδικού
σχολείου, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και αξιολόγησε το χώρο στο γυµναστήριο του
σχολείου όπου έγιναν οι µετρήσεις. Στη συνέχεια ορίστηκαν συνεδρίες µε την Καθηγήτρια
Φυσικής Αγωγής του σχολείου, τον Φυσικοθεραπετή και τους µαθητές / τριες, µε σκοπό να
πραγµατοποιηθούν οι µετρήσεις.
Η πρώτη µέτρηση και αξιολόγηση των µαθητών πραγµατοποιήθηκε στις αρχές
Μαρτίου του 2006. Από τις αρχές Μαρτίου µέχρι τα µέσα Μαΐου περίπου, σε διάρκεια
δηλαδή τριών µηνών, ολοκληρώθηκαν οι µετρήσεις των µαθητών / τριων.
Η αντικειµενικότητα των µετρήσεων πιστοποιήθηκε µε την µέθοδο των πολλαπλών
εξεταστών. Συγκεκριµένα, οι φοιτητές βαθµολογούσαν τους µαθητές µε ΕΠ σε µικρές
οµάδες των 1-2 ατόµων. Οι βαθµολογίες συγκρίνονταν µεταξύ τους και σε περίπτωση
διαφωνίας επαναλαµβανόταν η µέτρηση, υπό την παρακολούθηση των διδασκόντων του
εργαστηρίου Προσαρµοσµένης Κινητικής Αγωγής, της Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής και
του Φυσικοθεραπευτή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό συµφωνίας, ανάµεσα
σε διαφορετικούς εξεταστές, ήταν πάνω από 80%, γεγονός που πιστοποιεί την
αντικειµενικότητα των µετρήσεων (Thomas & Nelson, 2001).
Στατιστική Ανάλυση
Το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήµες χρησιµοποιήθηκε για την
ανάλυση των δεδοµένων (SPSS)(Norusis, 1993). Συγκεκριµένα, t-test για ανεξάρτητα
δείγµατα χρησιµοποιήθηκαν για να εξετάσουν τις διαφορές ανάµεσα στην οµάδα µαθητών/
τριων µε ελαφρά και σοβαρή ΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, αναµένονταν η οµάδα µε ελαφρά ΕΠ
να έχει υψηλότερες επιδόσεις από την οµάδα µαθητών/ τριων µε σοβαρότερη ΕΠ. Επιλέχθηκε

το .05 επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας για την ανάλυση των δεδοµένων. Επιπλέον,
εξετάστηκαν οι διαφορές ανάµεσα στις επιδόσεις των παιδιών µε ΕΠ από το: α) Ελληνικό
‘ειδικό’ σχολείο και β) τις νόρµες του Καναδά. ∆εν πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση
στη δεύτερη περίπτωση και τα αποτελέσµατα στη συνέχεια, αναφορικά µε τη δεύτερη
ερευνητική υπόθεση, παρουσιάζονται περιγραφικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εξετάστηκε αρχικά η εγκυρότητα των µετρήσεων. Για το σκοπό αυτό συγκρίθηκαν οι
επιδόσεις των µαθητών/ τριων µε: α) σοβαρή και β) ελαφρά αναπηρία, στη συνολική
βαθµολογία και τους πέντε παράγοντες του GMFM-88. Περιγραφική αξιολόγηση αρχικά
έδειξε ότι τα παιδιά µε ελαφρά ΕΠ είχαν καλύτερες επιδόσεις, άρα και καλύτερη αδρή
κινητικότητα, από τα συνοµήλικα τους µε σοβαρή ΕΠ. T-test για ανεξάρτητα δείγµατα
χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια και τα αποτελέσµατα έδειξαν: α) αναφορικά µε τη συνολική
βαθµολογία του GMFM-88, υπήρχαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες (t =
4.506, p = .004). Συγκεκριµένα οι µαθητές/ τριες µε ελαφρά αναπηρία είχαν υψηλότερη
βαθµολογία, άρα και καλύτερη αδρή κινητικότητα, στη συνολική βαθµολογία του GMFM-88.
β) Για τα κυλίσµατα, τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο
οµάδες (t = 1.189, p = .280). γ) Για τα καθίσµατα, τα αποτελέσµατα πλησίασαν τη
στατιστική σηµαντικότητα (t = 2.371, p = .055). δ) Για τον ερπυσµό-γονάτιση βρέθηκαν
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες (t = 3.796, p = .009). ε) Για τη στάση
βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες (t = 5.861, p = .001). στ) Τέλος, για
το περπάτηµα-τρέξιµο-άλµα βρέθηκαν επίσης σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες
(t = 6.540, p = .001). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συνολικά στον Πίνακα 3.
Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι επιδόσεις των µαθητών/ τριων από την Ελλάδα, µε
εκείνες των συνοµιλήκων τους που περιγράφονται στις νόρµες των Russell και συνεργατών
(2002) από τον Καναδά. Οι επιδόσεις των µαθητών/ τριων αντιστοιχήθηκαν ως προς την
ηλικία και τη σοβαρότητα της ΕΠ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν αντίστοιχες επιδόσεις των δύο
πληθυσµών, από Ελλάδα και Καναδά, και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Εξετάστηκε: α) η εγκυρότητα του GMFM-88 σε δείγµα µαθητών µε ΕΠ από την
Ελλάδα, και β) συγκρίθηκαν οι επιδόσεις τους µε τις αντίστοιχες των Russell και συνεργατών
(2002) από τον Καναδά. Αναφορικά µε την πρώτη ερευνητική υπόθεση, βρέθηκαν διαφορές
µεταξύ των οµάδων που διαφέρουν σύµφωνα µε την σοβαρότητα της ΕΠ, στην συνολική
βαθµολογία του GMFM-88. Άρα, οι Έλληνες µαθητές µε ελαφρά ΕΠ είχαν καλύτερη αδρή
κινητικότητα από τους συµµαθητές τους µε σοβαρή ΕΠ. Τα αποτελέσµατα δεν

διαφοροποιήθηκαν στη συνέχεια, όταν αναλύθηκαν οι 5 επιµέρους παράγοντες, ανάλογα µε
την σοβαρότητα. Συγκεκριµένα οι µαθητές µε ελαφρά ΕΠ είχαν καλύτερες επιδόσεις και
στους 5 παράγοντες. Σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν όµως για τους παράγοντες έρπυσµα –
γονάτηση, στάση και βάδιση-τρέξιµο άλµα. Επιπλέον τα αποτελέσµατα πλησίασαν οριακά
την στατιστική σηµαντικότητα για τον παράγοντα καθιστή θέση. ∆εν βρέθηκαν διαφορές
µόνο στον παράγοντα κυλίσµατα. Συνολικά λοιπόν, το GMFM-88, µε τους αντίστοιχους
παράγοντες, µπορούσε να διαχωρίσει τους µαθητές µε σοβαρή και ελαφριά ΕΠ, παρέχοντας
µε αυτό τον τρόπο στοιχεία δοµικής εγκυρότητας για τις µετρήσεις (construct validity)
(Thomas & Nelson, 2001).
Φάνηκε λοιπόν από την ανάλυση ότι οι δυσκολότερες από τις κινήσεις που αξιολογεί
το GMFM-88 (πχ τρέξιµο, άλµα), µπορούν να διαχωρίσουν τα παιδιά µε σοβαρή και ελαφρά
ΕΠ. Αντίθετα, πιο εύκολες δεξιότητες, όπως αυτές που περιγράφονται στον παράγοντα
κυλίσµατα, δεν διαφοροποιούσαν τις δύο οµάδες. Συνολικά και µε βάση την στατιστική
επεξεργασία ο διαχωρισµός των µαθητών ήταν εγκυρότερος για την συνολική βαθµολογία
και τους δυσκολότερους από τους 5 συνολικά παράγοντες του GMFM-88.
Τα αποτελέσµατα µας συµφωνούν µε τους Russell και συνεργάτες (2002), που
µέτρησαν συνολικά 652 παιδιά µε ΕΠ που διαφέρουν ανάλογα µε την σοβαρότητα και την
ηλικία. Οι Russell και συνεργάτες (2002) βρήκαν ότι οι επιδόσεις των συµµετεχόντων είχαν
µια σταθερή άνοδο όσο µειωνόταν και η σοβαρότητα της αναπηρίας. Με βάση λοιπόν τα
παραπάνω φαίνεται ότι το GMFM-88 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε Ελληνικό πληθυσµό. Ο
περιορισµός βέβαια, που πρέπει πιθανά να εξεταστεί σε µελλοντική έρευνα, είναι ο
περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων στην παρούσα µελέτη (Ν = 8). Το Ελληνικό δείγµα
ήταν συνολικά πολύ µικρό για να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί σαν νόρµα για Έλληνες
µαθητές µε ΕΠ.
Εξαιτίας του διαφορετικού σε µέγεθος δείγµατος σε Ελλάδα και Καναδά, δεν
πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση για να συγκρίνει την αδρή κίνηση σε παιδιά µε ΕΠ
από τις δύο χώρες. Περιγραφική µόνο ανάλυση πραγµατοποιήθηκε και από τα αποτελέσµατα
φάνηκε να αντιστοιχίζονται οι επιδόσεις µαθητών µε ΕΠ από Ελλάδα και Καναδά. Τα
παραπάνω συµφωνούν µε τους Nordmark και συνεργάτες (1997) που εξέτασαν δείγµα
παιδιών µε ΕΠ από την Σουηδία και βρήκαν ότι το GMFM-88 µπορούσε αξιόπιστα να
µετρήσει την αδρή τους κινητικότητα. Συνολικά, φαίνεται πιθανά ότι το GMFM-88
παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα και αξιοπιστία για να εξετάσει την αδρή κινητικότητα
σε παιδιά και εφήβους µε ΕΠ από διαφορετικές χώρες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά
Μεταβλητή

ΜΟ

ΤΑ

Φύλο

Ν
8

Άνδρες

5

Γυναίκες

3

Ταξινόµηση

8

CL1

1

CL2

1

CL3

2

CL4

3

CL5

1

Αναπηρία

8

ΕΠ

1

ΕΠ – ΑΤΑΞΙΑ

2

ΕΠ – ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ

1

ΕΠ – ΣΠΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΠΛΗΓΙΑ

2

ΕΠ – ΣΠΑΣΤΙΚΗ

1

ΤΡΙΠΛΗΓΙΑ

ΕΠ – ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ

Ηλικία

1

16.87

2.90

8

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Επιδόσεις των µαθητών στη συνολική βαθµολογία και τους 5 παράγοντες του GMFM-88: α)
κυλίσµατα (lying and rolling), β) καθιστή θέση (sitting), γ) έρπυσµα-γονάτιση (crawlingkneeling), δ) στάση (standing) και ε) βάδιση, τρέξιµο και άλµα (walking-running-jumping).
Μεταβλητή

ΜΟ

ΤΑ

Ν

GMFM – 88

56.97

33.00

8

CL1

97.43

-

1

CL2

95.26

-

1

CL3

71.85

14.19

2

CL4

37.76

9.63

3

CL5

6.14

-

1

ΚΥΛΙΣΜΑΤΑ

81.37

27.61

8

ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ

72.29

27.86

8

ΕΡΠΥΣΜΑ-ΓΟΝΑΤΙΣΗ

56.84

40.51

8

ΣΤΑΣΗ

36.85

42.71

8

ΒΑ∆ΙΣΗ-ΤΡΕΞΙΜΟ-ΑΛΜΑ

37.50

42.81

8

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Σύγκριση των επιδόσεων ανάµεσα σε µαθητες/ τριες µε: α) σοβαρή και β) ελαφρά αναπηρία,
στη συνολική βαθµολογία και τους πέντε παράγοντες του GMFM-88.
Μεταβλητή

ΜΟ

GMFM – 88
Ελαφρά ΕΠ (CL 1,2,3)

84.09

Σοβαρή ΕΠ (CL 4,5)

29.85

ΚΥΛΙΣΜΑΤΑ
Ελαφρά ΕΠ

92.65

Σοβαρή ΕΠ

72.10

ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ
Ελαφρά ΕΠ

90.42

Σοβαρή ΕΠ

54.17

ΕΡΠΥΣΜΑ-ΓΟΝΑΤΙΣΗ
Ελαφρά ΕΠ

88.69

Σοβαρή ΕΠ

25.00

ΣΤΑΣΗ
Ελαφρά ΕΠ

73.72

Σοβαρή ΕΠ

0.00

ΒΑ∆ΙΣΗ-ΤΡΕΞΙΜΟ-ΑΛΜΑ
Ελαφρά ΕΠ

75.00

Σοβαρή ΕΠ

0.00

Mean

SE

t

p

Diff

Diff

54.24

12.04 4.51

.004

20.55

18.97 1.19

.280

36.25

15.29 2.37

.055

63.69

16.78 3.80

.009

73.72

12.58 5.86

.001

75.00

11.47 6.54

.001

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Επιδόσεις στη συνολική βαθµολογία του GMFM-88 µαθητών/ τριων από Ελλάδα και Καναδά
Μεταβλητή

ΜΟ

ΤΑ

Ν

GMFM – 88

56.97

33.00

8

CL1

97.43

-

1

CL2

95.26

-

1

CL3

71.85

14.19

2

CL4

37.76

9.63

3

CL5

6.14

-

1

GMFM – 88

56.70

32.00

652

CL1

92.00

10.20

184

CL2

76.30

16.80

081

CL3

60.00

14.20

123

CL4

35.60

13.60

136

CL5

13.10

08.50

128

Έλληνες

Καναδοί

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύµφωνα µε τη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία οι δυσκολίες στις
γνωστικές ικανότητες, όπως είναι ο σχεδιασµός, η αντίληψη, προσοχή, η µνήµη κ.ο.κ.
οδηγούν συχνά σε µαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία (Das, 1986; Wall et
all., 1990; Wilson & McKenzie, 1998). Σύµφωνα µε τον Das (1986), υπάρχει µία
δυναµική σχέση µεταξύ γνωστικής ικανότητας και κινητικής συµπεριφοράς, που
χρειάζεται στο µέλλον να ερευνηθεί, καθώς οι σχολικές υποεπιδόσεις έχουν συνδεθεί
πολλές φορές µε δυσκολίες στην αδρή ή/ και λεπτή κίνηση.
Οι γνωστικές λειτουργίες συνδέονται άµεσα µε την κινητική µάθηση,
απόδοση κι εξέλιξη των ατόµων, που αντιµετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σύµφωνα µε τη Henderson (1992), κλινικοί, δάσκαλοι και γονείς πρέπει να
ανησυχούν για τα παιδιά που βιώνουν µαθησιακές δυσκολίες, γιατί συχνά προκαλούν
υπερβολικό άγχος και φέρνουν σε δύσκολη θέση τόσο τα παιδιά, όσο και τις
οικογένειές τους. Συνδέονται µ’ ένα υψηλό βαθµό συµπεριφορικών (behavioral) και
κοινωνικών επιπτώσεων, όπως και συχνής σχολικής αποτυχίας.
Η έγκαιρη ανίχνευση και η πρώιµη παρέµβαση παίζουν βασικό ρόλο στην
εξέλιξη κάθε διαταραχής και στη βελτίωση των επιπτώσεων, που προκαλεί. Με την
παρέµβαση βοηθάµε το παιδί να βελτιώσει ή να ξεπεράσει τα προβλήµατα, που
συνδέονται µε τις µαθησιακές ή/ και τις κινητικές του δυσκολίες, όπως είναι οι
ελλείψεις στρατηγικών για µάθηση, η χαµηλή αυτοεκτίµηση, αλλά και η µη
συµµετοχή ενεργά σε καθηµερινές δραστηριότητες (Henderson & Sugden, 1992).
Όσο νωρίτερα προσδιοριστεί και καθοριστεί το πρόβληµα και όσο µεγαλύτερο είναι
το χρονικό διάστηµα, στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα παρέµβασης
(remediation program), τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσµατα του προγράµµατος
(Haubenstricker et al.,1985).
Σκοπός της Έρευνας
Η έρευνα σχεδιάστηκε, για να εξετάσει τις γνωστικές ικανότητες µαθητών/
τριών µε κινητικές αναπηρίες από την Ελλάδα. Χρησιµοποιήθηκαν, για τους σκοπούς
της έρευνας, οι επιδόσεις των µαθητών/ τριων στις δοκιµασίες του CAS (Cognitive
Assessment System -CAS: Naglieri & Das, 1997): α) Σχεδιασµός, β) Ταυτόχρονη
Κωδικοποίηση (επεξεργασία της πληροφορίας), και γ) Προσοχή. Συγκεκριµένα,
εξετάστηκαν οι επιδόσεις των µαθητών/ τριών της Γ΄ Λυκείου στις δοκιµασίες του

CAS, που µπορούσαν να προβλέψουν την ακαδηµαϊκή τους επίδοση. Η εξαρτηµένη
µεταβλητή ήταν η βαθµολογία στις προφορικές τους εξετάσεις και οι ανεξάρτητες
µεταβλητές ήταν οι επιδόσεις τους στις δοκιµασίες του CAS (σχεδιασµός,
ταυτόχρονη κωδικοποίηση και προσοχή).
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Συµµετέχοντες
Συνολικά συµµετείχαν 8 µαθητές/ τριες από Ειδικό σχολείο του λεκανοπεδίου
Αττικής, για άτοµα µε κινητικές αναπηρίες. Οι συµµετέχοντες είχαν όλοι τους
κινητικές αναπηρίες, όπως εγκεφαλική παράλυση (αταξία, ηµιπληγία, σπαστική
διπληγία, σπαστική τριπληγία, σπαστική τετραπληγία), φοιτούσαν στο ‘ειδικό’
σχολείο και η ηλικία τους κυµαίνονταν από 18 έως 21 ετών. Συνολικά, τα
δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις τους στις κλίµακες του CAS
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Ερευνητικό Εργαλείο
Το CAS (Naglieri & Das, 1997) περιλαµβάνει τέσσερις (4) κλίµακες, που
εξετάζουν την ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών/ τριών, µέσα από την αξιολόγηση
των γνωστικών λειτουργιών τους (αντίληψη, προσοχή, µνήµη). Βασίζεται σε νόρµες
(norm – reference test) και χρησιµοποιείται ως σταθµισµένη δοκιµασία ή/ και ως
δοκιµασία κριτηρίου για την ανίχνευση και αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών
(Das et al., 1994). Οι τέσσερις (4) κλίµακες του CAS µετρούν τις παρακάτω
γνωστικές ικανότητες και είναι οι εξής:
1. Κλίµακα Σχεδιασµού (Planning).
2. Κλίµακα Προσοχής (Attention).
3. Κλίµακα Ταυτόχρονης Κωδικοποίησης των πληροφοριών (Simultaneous
Coding).
4. Κλίµακα ∆ιαδοχικής Κωδικοποίησης των πληροφοριών (Successive Coding),
(Naglieri & Das, 1997).
Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι εννιά (9) δοκιµασίες από τις
τρεις (3) κλίµακες του Σχεδιασµού (3 δοκιµασίες), Προσοχής (3 δοκιµασίες) και
Ταυτόχρονης Καταγραφής των Πληροφοριών (3 δοκιµασίες). Οι δοκιµασίες για
κάθε ηλικία είναι αυξανόµενης δυσκολίας.
Χαµηλές βαθµολογίες στις δοκιµασίες του CAS υποδηλώνουν τον κίνδυνο,
για εµφάνιση µαθησιακών δυσκολιών. Συγκεκριµένα, βαθµολογίες χαµηλότερες

από 90 για το Σχεδιασµό, την Προσοχή, την Ταυτόχρονη Κωδικοποίηση και τη
∆ιαδοχική Κωδικοποίηση των Πληροφοριών, προσδιορίζουν την πιθανή παρουσία
µαθησιακών δυσκολιών, που σχετίζονται µε τις παραπάνω κλίµακες.
Ο συνολικός χρόνος, που απαιτείται για την ολοκλήρωση του CAS,
κυµαίνεται από 45΄-60΄ (λεπτά). Ωστόσο, εξαρτάται και από το βαθµό της δυσκολίας
που αντιµετωπίζει κάθε µαθητής/ τρια. Γενικά, κάθε δοκιµασία διαρκεί από 5΄΄
(δευτερόλεπτα) έως 3΄ (λεπτά). Το τεστ µπορεί να χορηγηθεί την ίδια µέρα ή να
χωριστεί σε δύο µέρη και να χορηγηθεί σε διαφορετικές ηµέρες. Η βαθµολογία
καταγράφεται σε φόρµα βαθµολόγησης. Ο εξεταστής, για να εφαρµόσει και να
βαθµολογήσει όλες τις δοκιµασίες, συµβουλεύεται το "εγχειρίδιο του εξεταστή"
(administration manual), που συνοδεύει το CAS.
Οι Naglieri & Das (1997) αναφέρουν, ότι οι δείκτες αξιοπιστίας για τις
τέσσερις (4) κλίµακες του CAS κυµαίνονται από .88 έως .93. Συγκεκριµένα, για κάθε
κλίµακα ξεχωριστά οι δείκτες είναι: α) .88 για το Σχεδιασµό (Planning), β) .88 για
την Προσοχή (Attention), γ) .93 για την Ταυτόχρονη Κωδικοποίηση Πληροφοριών
(Simultaneous Coding) και δ) .93 για τη ∆ιαδοχική Κωδικοποίηση Πληροφοριών
(Successive Coding). Επιπλέον, ικανοποιητική εγκυρότητα περιεχοµένου, κριτηρίου
και κατασκευής του CAS πιστοποιήθηκε σε διαφορετικά στάδια από τους Naglieri &
Das (1997).
∆ιαδικασία µέτρησης
Η ερευνητική οµάδα, η οποία ήταν υπεύθυνη για τις µετρήσεις, αποτελούνταν
από µεταπτυχιακούς φοιτητές / τριες και διδάσκοντες του Εργαστηρίου
Προσαρµοσµένης Κινητικής ∆ραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών
∆ιαταραχών, του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών. Αρχικά, η ερευνητική οµάδα ήρθε σε
συνεννόηση µε τη διεύθυνση του Ειδικού σχολείου, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις
και αξιολόγησε το χώρο του σχολείου και τις τάξεις, όπου πραγµατοποιήθηκαν οι
µετρήσεις. Με τη συγκατάθεση των Καθηγητών πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις σε
κάθε τάξη από τον Ιανουάριο µέχρι τον Απρίλιο του 2006.
Η αντικειµενικότητα των µετρήσεων πιστοποιήθηκε µε τη µέθοδο των
πολλαπλών εξεταστών. Συγκεκριµένα, δύο φοιτητές βαθµολογούσαν τους µαθητές µε
κινητικές αναπηρίες εξατοµικευµένα. Οι βαθµολογίες συγκρίνονταν µεταξύ τους και
σε περίπτωση διαφωνίας επαναλαµβανόταν η µέτρηση µε την παρακολούθηση των
διδασκόντων του Εργαστηρίου. Το ποσοστό συµφωνίας, ανάµεσα σε διαφορετικούς

εξεταστές, ήταν πάνω από 80%, γεγονός που πιστοποιεί την αντικειµενικότητα των
µετρήσεων (Thomas & Nelson, 2001).
Η εγκυρότητα των µετρήσεων πιστοποιήθηκε µε τρία t-test για ανεξάρτητα
δείγµατα που εξέτασαν τις διαφορές στις κλίµακες του CAS, ανάµεσα σε µαθητές
που φοιτούσαν σε διαφορετικές τάξεις (Γυµνάσιο και Λύκειο). Σε κάθε περίπτωση
και σύµφωνα µε τις ερευνητικές υποθέσεις, οι µαθητές Λυκείου είχαν υψηλότερες
επιδόσεις από τους µαθητές Γυµνασίου, πιστοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο την
εγκυρότητα των µετρήσεων.
Στατιστική Ανάλυση
Το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήµες (SPSS)
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδοµένων (Norusis, 1993). Συγκεκριµένα,
έλεγχος πολλαπλής παλινδρόµησης εξέτασε τις επιδόσεις των µαθητών στο CAS, που
µπορούσαν να προβλέψουν την βαθµολογία τους στις εξετάσεις του σχολείου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εξετάστηκε µε έλεγχο πολλαπλής παλινδρόµησης (multiple regression
analysis) η σχέση ανάµεσα στις επιδόσεις στο CAS και τη βαθµολογία των µαθητών/
τριών της Γ΄ Λυκείου. Συγκεκριµένα, οι επιδόσεις τους στο σχεδιασµό, την
ταυτόχρονη κωδικοποίηση και την προσοχή πρόβλεψαν τη βαθµολογία των µαθητών/
τριών στα πρακτικά και θεωρητικά τους σχολικά µαθήµατα.
Αναφορικά µε τις δεξιότητες της ταυτόχρονης κωδικοποίησης βρέθηκε, ότι
µπορούσαν µε ακρίβεια να προβλέψουν τα θεωρητικά µαθήµατα συνολικά, καθώς
και τα αρχαία, την ιστορία και τα µαθηµατικά. Τα θεωρητικά µαθήµατα προέβλεψε η
δοκιµασία 'Μνήµη Σχηµάτων' (Υ= 12,495+0,528 Χµνήµη σχηµάτων), τα αρχαία ελληνικά
προέβλεψε η δοκιµασία 'Λεκτικές-Χωρικές Σχέσεις' (Υ= 14,000+0,500 Χ λεκτικές-χωρικές
σχέσεις),

την ιστορία προέβλεψε η δοκιµασία 'Μνήµη Σχηµάτων' (Υ= 13,163+0,523Χ

µνήµη σχηµάτων)

και τέλος τα µαθηµατικά προέβλεψε η δοκιµασία 'Λεκτικές-Χωρικές

Σχέσεις' (Υ= 20,630-0,271Χ λεκτικές-χωρικές σχέσεις).
Αναφορικά µε τις δεξιότητες του σχεδιασµού, τα αρχαία ελληνικά µπορούσαν
να προβλέψουν οι επιδόσεις των µαθητών στη δοκιµασία 'Ταίριασµα Αριθµών'
(matching numbers4 corrects) (Υ= 20,50-0,500Χ ταίριασµα αριθµών). Επίσης, τα λατινικά
µπορούσαν να προβλεφθούν από τη δοκιµασία 'Ταίριασµα Αριθµών' (matching
numbers3 secs) (Υ= 53,292-0,275Χ ταίριασµα αριθµών), όπως και η ιστορία από τη

δοκιµασία 'Ταίριασµα Αριθµών' (matching numbers3 corrects) (Υ= -4,000+2,786Χ
ταίριασµα αριθµών).

Τέλος, οι δεξιότητες της προσοχής δεν προέβλεψαν σηµαντικά κανένα από τα
θεωρητικά ή πρακτικά µαθήµατα, που παρακολουθούσαν οι µαθητές/ τριες της Γ΄
Λυκείου.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι επιδόσεις των µαθητών/ τριών στις γνωστικές ικανότητες του σχεδιασµού
και της ταυτόχρονης κωδικοποίησης µπορούν να προβλέψουν τη βαθµολογία τους
στα σχολικά µαθήµατα κατά περίπτωση. Η προσοχή δεν φαίνεται να προβλέπει τη
βαθµολογία των µαθητών της Γ΄ Λυκείου, παρόλο που για τη µάθηση και τη µνήµη
χρειάζεται η διατήρηση ενός κατάλληλου βαθµού εγρήγορσης στο εγκεφαλικό
στέλεχος για την ενεργοποίηση του εγκεφαλικού φλοιού (όπως για παράδειγµα σε µια
αντίδραση). Αν και οι δάσκαλοι στο σχολείο απαιτούν προσοχή από τους µαθητές
τους, τα αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν, πως η τελική βαθµολογία των
µαθητών δεν διαµορφώνεται ή δεν εξαρτάται από την προσοχή τους µέσα στην τάξη.
Από τις δεξιότητες της ταυτόχρονης κωδικοποίησης, η 'Μνήµη Σχηµάτων'
προέβλεψε τα θεωρητικά µαθήµατα και την ιστορία, ενώ οι 'Λεκτικές-Χωρικές
Σχέσεις' προέβλεψαν τα αρχαία ελληνικά και τα µαθηµατικά. Από τις δεξιότητες του
σχεδιασµού, το 'Ταίριασµα Αριθµών' προέβλεψε τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά και
την ιστορία. Η έννοια της ταυτόχρονης κωδικοποίησης (επεξεργασίας της
πληροφορίας), έχει σχέση µε την κατάταξη στο χώρο. Κάθε στοιχείο ενός
ερεθίσµατος αλληλοσχετίζεται µε κάθε άλλο στοιχείο (Naglieri, 1989). Τα συστατικά
µέρη µιας σύνθεσης παρουσιάζονται ταυτόχρονα αλλά προσεγγίζονται και
ανεξάρτητα από τη θέση τους στη σύνθεση. Έτσι, το άτοµο έχει συνολική άποψη για
ένα ερέθισµα.
Αρκετές µελέτες έχουν δείξει, πως η ταυτόχρονη κωδικοποίηση είναι δυνατός
προβλέψιµος παράγοντας (strong predictor) της επίδοσης στα µαθηµατικά (Leong,
Cheng and Das, 1985; Warrick, 1989). Τα µαθηµατικά µπορούν να διαχωριστούν σε
υπολογιστικά στοιχεία (computational components) και σε στοιχεία επίλυσης
προβλήµατος (problem-solving components). Σε δοκιµασίες µαθηµατικού
υπολογισµού έχει βρεθεί δυνατή σχέση µε το σχεδιασµό, ενώ σε δοκιµασίες επίλυσης
προβλήµατος βρέθηκε πιο δυνατή η σχέση µε τη ταυτόχρονη κωδικοποίηση
(Garofalo, 1986). Επίσης, αρκετές µελέτες έχουν επιβεβαιώσει τη σηµασία της

ταυτόχρονης κωδικοποίησης στην κατανόηση της ανάγνωσης (reading
comprehension), (Das et al., 1990; Naglieri & Das, 1988; Kirby & Gordon, 1988). Η
ανάγνωση συνήθως διαχωρίζεται σε αποκωδικοποίηση και κατανόηση (decoding and
comprehension). Η κατανόηση του νοήµατος της πρότασης περιλαµβάνει ταυτόχρονη
κωδικοποίηση. H ταυτόχρονη κωδικοποίηση αποδείχθηκε ο πιο δυνατός προβλέψιµος
παράγοντας σε σχέση µε την προσοχή και το σχεδιασµό για τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας µε Α∆ΚΣ, τα οποία είναι πιθανόν στη σχολική τους ηλικία να
αντιµετωπίσουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες. Γενικά, έχει αποδειχθεί, πως οι
χαµηλές επιδόσεις στον κινητικό και γνωστικό τοµέα των παιδιών µε Α∆ΚΣ
αποτελούν προβλέψιµο παράγοντα στην προσχολική ηλικία για πιθανή εµφάνιση
µαθησιακών δυσκολιών στη σχολική τους ζωή (Asonitou et al., 2004).
Το γνωστικό σύστηµα του σχεδιασµού (Planning System), είναι υπεύθυνο
για τον προγραµµατισµό (programming), τη ρύθµιση (regulation) και την
επαλήθευση (verification) µιας δραστηριότητας. Από τη στιγµή που οι
πληροφορίες έχουν προσληφθεί, κωδικοποιηθεί και αποθηκευτεί, η λειτουργία
αυτού του συστήµατος είναι να οργανώνει τη συνειδητή ενέργεια του ατόµου.
Έτσι, το άτοµο µπορεί να συνθέτει σχέδια, να αξιολογεί την απόδοσή του και να
ρυθµίζει τη συµπεριφορά του. Ακόµη, µπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσµατα των
ενεργειών του µε τον αρχικό σκοπό και στη συνέχεια να διορθώνει τα λάθη του.
Τα σχέδια σ' αυτή τη γνωστική λειτουργία χαρακτηρίζονται από µια ιεραρχία, η
οποία µπορεί να ελέγχει τη σειρά µε την οποία θα εκτελεστεί µία σειρά ενεργειών
(Das, Naglieri, & Kirby, 1994).
Όσον αφορά στις ακαδηµαϊκές επιδόσεις, η ικανότητα του σχεδιασµού
(planning) συνδέεται κυρίως µε την ανάγνωση και την ανάκληση (µνήµη)
λογοτεχνικών κειµένων (literary passages) (Das, Naglieri, & Kirby, 1994).
Παρά τους περιορισµούς της έρευνας, όπως ο µικρός αριθµός
συµµετεχόντων, το συγκεκριµένο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο δεν έχει ακόµη
σταθµιστεί σε Ελληνικό πληθυσµό, καθώς και τα κινητικά προβλήµατα των
µαθητών, τα ευρήµατα αυτής της µελέτης µπορούν να φανούν ωφέλιµα για τους
εκπαιδευτικούς στα ειδικά σχολεία.. Η ταυτόχρονη κωδικοποίηση και ο
σχεδιασµός φαίνεται να είναι δύο δυνατοί προβλέψιµοι παράγοντες, δείχνοντας
πως τα παιδιά είναι πιθανόν να αντιµετωπίσουν µαθησιακές δυσκολίες. Για
παράδειγµα, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιούν περισσότερες
δραστηριότητες ταυτόχρονης κωδικοποίησης, όπως αντιγραφή ενός σχεδίου, το

οποίο είναι ένα ταυτόχρονο αντιληπτικό έργο, ή αναπαραγωγή ενός σχεδίου από
τη µνήµη. Επιπρόσθετα, γνωστικά προγράµµατα παρέµβασης και συγκεκριµένες
µέθοδοι διδασκαλίας µε βάση την ταυτόχρονη κωδικοποίηση και το σχεδιασµό,
ίσως βοηθήσουν τους µαθητές να βελτιώσουν τις γνωστικές τους ικανότητες και
τις ακαδηµαϊκές τους επιδόσεις, καθώς και να εµποδίσουν την εµφάνιση πιθανών
µαθησιακών δυσκολιών.
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Πίνακας 1
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις των µαθητών στις κλίµακες του CAS

Μεταβλητή

ΜΟ

ΤΑ

Φύλο

Ν
8

Άνδρες

5

Γυναίκες

3

Ηλικία (µήνες)

213,75

10,45

8

Σχεδιασµός

5,75

3,15

8

Ταυτόχρονη Κωδικοποίηση

13,88

7,00

8

Προσοχή

13,25

4,71

8

